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ȘCOALA ÎNCEPE CU PREZENȚA FIZICĂ LA CURSURI
ȘI MĂȘTI DE UZ MEDICAL ÎN SPAȚIILE ÎNCHISE
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
M

Ș

coala începe în acest an pe
13 septembrie, cu prezență
fizică la clasă și va rămâne astfel
până
când incidența cumulată
p
în ultimele 14 zile a cazurilor de
îmbolnăvire
cu Covid se menține
îm
sub
s 6 la mia de locuitori. În acel
moment,
în localitatea respectivă
m
se
s iau în calcul două scenarii,
potrivit
ministrului Sănătății,
p
Ioana
Mihăilă: trecerea complet
Io
în online a tuturor elevilor
sau
trecerea în online doar a
s
celor
nevaccinați și netrecuți
c
prin
boală, cu posibilitatea
p

ca școlarii vaccinați să vină în
continuare fizic la cursuri. Se
menține obligativitatea purtării
măștii în spațiile închise. În
spațiile deschise, masca nu
este obligatorie, cu excepția
ceremoniei de deschidere a
anului școlar, pentru că acolo vor
avea loc aglomerații de persoane
și nu se va putea menține
corespunzător distanțarea fizică.
Și încă un amănunt: măștile
trebuie să fie de uz medical, deci
nu se mai permite utilizarea
măștilor textile.

Marius MARINESCU
www.ziarulploieştii.ro

PÂINE ȘI CIRC?
NU, DOAR CIRC

D

e ce? Simplu. Pâine noi nu mâncăm.
Dar…
…A venit factura la curent, după citirea
contorului, cu regularizarea consumului
de kilowați înmulțit cu prețul proaspăt
majorat, nu cu cel din perioada în care s-a
consumat curentul electric. Rezultatul?
Facturi mai mari cu aproape 20 la sută.
Tradus: furt pe față!…
…Contează? Nu. Altceva este important
acum!

OLIMPIADA EUROPEANĂ DE JUNIORI ÎN
INFORMATICĂ (EJOI), LA PLOIEȘTI

P

erformanța
este
din nou la ea acasă.
Directorul
Centrului
Județean
de
Excelență
Prahova, prof. Daniela Lica,
a anunțat că Societatea
pentru
Excelență
și

Performanță în Informatică,
alături de Centrul Județean
de
Excelenţă
Prahova
și
Primăria
Ploiești
organizează a cincea ediție
a Olimpiadei Europene de
Informatică pentru Juniori,

SECVENȚA ZILEI:

la
Ploiești.
Concursul
internațional,
la
care
participă 171 de elevi, din
30 de țări, a debutat marți,
24 august și se va încheia
sâmbătă, 28 august
Continuare în pagina 6

SE REFAC MARCAJELE

RUINELE UZINEI PE STRĂZILE DIN ORAȘ
1 MAI PLOIEȘTI
Ș
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

L

A

zi
vă
propunem
o imagine. Aceasta
nu va spune nimic
generației tinere,
dar pentru adulți
este încărcată de
sentimente.
Fotografia reprezintă o rămășiță din ceea ce
a fost simbolul economiei prahovene, Uzina
1 Mai Ploiești. Și nici acum pesemne nu ne
explicăm cum a fost posibil să renunțăm cu
atâta ușurință la o unitate care cândva era
faimoasă în toată lumea, prin utilajele de foraj
de înaltă performanță pe care le producea.
Cum a fost posibil să renunțăm la o industrie
crescută cu atâta trudă din 1908 până spre zorii
acestui secol? Și cum ne-a lăsat pe noi toți inima
să aruncăm tehnologia pe 2-3 supermarketuri?
Sunt întrebări la care nu avem răspuns. Sau
avem, dar e prea greu de acceptat.
ACTUALITATE

Autoritățile le cer operatorilor să
extindă alimentarea cu gaze în
localitățile pe care le deservesc

a sfârșitul săptămânii trecute, în
Ploiești, a început activitatea de
eexecuție a marcajelor rutiere pe străzile din
oraș. Lucrările au avut în vedere, pentru
o
îînceput, artere intens circulate, cum ar
fi bulevardele București, Independenței,
Republicii, Șoseaua Nordului și străzile
R
Carpați, Văleni, Gh. Doja, Găgeni, Cameliei.
C
Marcajele sunt efectuate de M.I.R.A.
M
IInternational, din Argeș, în baza unui
ccontract semnat cu Primăria Ploiești în
urmă cu două săptămâni. Valoarea lucrărilor
u
sse ridică la 1.131.150,00 lei, fără TVA.

SE ÎNFIINȚEAZĂ BANCA NAȚIONALĂ
AȚIONALĂ DE DEZVOLTARE
Alte lefuri de capitalism de junglă...

R

omânia și-a asumat în fața partenerilor europeni crearea Băncii
Naționale de Dezvoltare, o instituție ce va finanța proiecte
re
realizate din fonduri europene. Asta pentru că fondurile de garantare
aanterioare au dat greș. Sau măcar așa explică ministrul Investițiilor și
P
Proiectelor Europene, Cristian Ghinea: „banca nu este sub tutela BNR.
E
Este sub tutela Guvernului României. Fondul Național de Garantare
n
nu a putut să gestioneze instrumentele financiare din PNRR, pentru că
n
nu are acreditare de pilon al Uniunii Europene. BND va avea această
aacreditare.”
Continuare în pagina 6
pagina 4

ACTUALITATE

Expertiză tehnică pentru
pasarelele nefolositoare
de pe Valea Prahovei

www.ziarulploieştii.ro; www.zpl.ro
https://facebook.com/ZiarulPloieştii/; https://facebook.com/Casa de Presa Ploieştii
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MOZAIC

Iubit fals,
iubire
adevărată

pagina 11

A venit
it operatorul
t l de
d gunoi,i cell care
ne-a lăsat și ne lasă încă în mizerie, cu noul
contract de ridicare a deșeurilor, majorat
cu 100 la sută! Cine îmi ridică gunoiul
dacă nu semnez!? Am vreo variantă? Nu.
Nu am. Tradus: șantaj și nesimțire pe față!
…Contează? Nu. Altceva este important
acum!
Au crescut dobânzile la credite iar
de luna viitoare plătim rate mai mari cu
aproape 5 la sută. De ce? Ce vină am eu
pentru creșterea asta? Muncesc tot așa de
mult! Și atunci!? Tradus: suntem victimele
colaterale ale unor jocuri financiare din
care doar „deștepții” câștigă.
…Contează? Nu. Altceva este important!
Nu se construiește nicio autostradă
nouă, niciun drumeag nou (doar studii de
fezabilitate!?), trenurile ard pe calea ferată,
crește prețul la făină deși avem producție
record la grâu, banii din PNRR nu vin însă
vine valul patru al pandemiei etc, etc…
Nimic nu contează! Nu ați înțeles!?
Altceva este important!
Da. Cel mai important lucru din țara
asta, la momentul de față, este cine o să fie
viitorul președinte al PNL. De el depinde
“salvarea” țării. Ați înțeles!? Doar de el.
Să vă fie clar! Lăsați văicăreala! Am trecut
prin rele și mai mari și n-a murit nimeni…
adică o fi murit careva, dar nu erau de-ai
noștri.
Și cine o să fie “salvatorul”? Nu pot să
vă spun. Însă, ceea ce vă pot spune este
cine NU o să fie președintele PNL. Ei
bine, arbitru în toată lupta asta în care se
bat șmecherii și cad victime tot românii,
nu sunt nici Iohannis, nici serviciile, nici
americanii…ci PSD-ul. Așadar, pe cine îl
va vrea blândul Ciolacu în fruntea PNL,
dintr-un motiv sau altul, tocmai ACELA
NU O SĂ FIE! Așa că, fiți atenți la cel
pe care nu îl critică opoziția, ba chiar îl
compătimește astăzi și veți vedea pe cine
NU o să îl aibă PNL-ul președinte!

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”

Psalm 49, 20
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N

oul ministru al Finanțelor,
Dan Vîlceanu, a fost șef

la tineretul PSD, iar acum e ștab
din partea PNL. El zice că ăsta
n-o fi păcat prea mare: „am văzut
în această perioadă toți sfinții și
îngerii din politica noastră că au
sărit să critice acest lucru. Am
fost într-o organizație de tineret la
PSD, în urmă cu mai bine de 10
ani, lucru pe care nu l-am ascuns
niciodată și, din contră, îl găsiți pe
site-ul Parlamentului, în CV-ul pe
care l-am depus acolo. Dacă acesta
este păcatul meu politic, atunci fie,
îl duc așa cum e.”
-Pentru tine, bre, fecior,
Am și eu o întrebare:
Când îl trădezi pe trădător
Se mai cheamă că-i trădare?

L

iderul PSD, Marcel Ciolacu,
a declarat că partidul său
va depune o moțiune de cenzură
împotriva Guvernului Cîțu, pe
motiv că prim-ministrul a comis
o infracțiune când s-a urcat beat
la volan în Statele Unite. Dacă nu
va merge cu moțiunea, Marcel
zice că social-democrații au mai
multe soluții pentru demiterea
premierului, respectiv sesizarea
Curții Constituționale ori acțiuni

Mă doare-n băşcălie!
continuare din pagina 1

în instanță.
-Orișiunde te găsești
Află-acest proverb, măi, tată:
Din beție te trezești,
Din prostie-niciodată!

C

ică fostul șef al IPJ Prahova,
un nene Iorga adus de la
Călărași de către liberali, dacă
nu ne înșelăm, primea fel de
fel de șpăgi pentru a-i avansa
pe unii colegi în conducerea
diverselor structuri: sume mari
de bani, terenuri, mașini scumpe,
obiecte electrocasnice, centrală
de apartament, televizor, excursii
în străinătate, baloţi de lucernă,
pachete cu mâncare, mese festive
la restaurante de lux...

-Pedeapsa
Pedeapsa mare aplicată
A fost...pensie anticipată,
Că bietul o fi obosit
De atâta șpăgărit!

M

inistrul
Digitalizării,
Ciprian Teleman, a ațipit
de mai multe ori în timpul unei
conferințe de presă susținută la
Sibiu. Chiar dacă se afla în primplan, alături de alți oficiali, Ciprică
nu a rezistat și a adormit chiar
în vreme ce co-președintele USR
PLUS, Dacian Cioloș, susținea un

ostul secretar general al PSD
Codrin Ștefănescu, unul
dintre apropiații lui Liviu Dragnea,
se poziționează de partea lui
Ludovic Orban în lupta acestuia cu
premierul Cîțu, pentru președinția
PNL: „Ridică primarii, ocupă sediile
județene cu membrii adevărați și
deloc sperioși, lasă-i să iasă public
și să vorbească de toate mizeriile

liderilor
Și îți mai
l d l tăi trădători!
d
dau
d un sfat: după ce câștigi, rade-i!
Să
S nu fii bun și politicos ca Liviu,
care
nu m-a lăsat să fac curățenie
c
totală
printre securici și infiltrați.
t
Îți
Î scriu aceste rânduri pentru că nu
credeam
că poate fi mai rău decât
c
cu
c tine. M-am înșelat! A apărut
Cîțu și coșmarurile noastre au fost
depășite integral! ”
-Cu așa susținător
Garantez un rezultat:
Cîțu e câștigător
Iară Orban... eșuat.

A

propo de Cîțu, i-auziți ce
zice: „PIB a crescut cu 13,6%
în trimestrul II 2021 față de același
trimestru din anul 2020 și economia
a crescut și ea cu 6,2% în primul
semestru al acestui an, comparativ
cu semestrul I 2020. Toate ca urmare
a intervenției prompte a guvernului
pentru atenuarea consecințelor
pandemiei.” Văleu, muică, e nasol,
la ăsta iar duduie economia și mi-e
că mă-mbogățesc, mi-au luat-o leii
razna, nu pot să-i mai stăpânesc...

OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET:

flyere, pliante, broșuri, reviste, ziare, cataloage, mape de prezentare,
cărţi de vizită, foi cu antet, plicuri, afișe, orice tip de formular
financiar-contabil personalizat, agende și calendare personalizate!

17 INTERVENȚII DIN CAUZA
URȘILOR PREZENȚI PE TRASEELE
MONTANE
Pentru mai mulți turiști excursiile pe
traseele montane au fost cu peripeții. Este
cazul unui grup de turiști care a solicitat
sprijin prin apel la numărul 112 deoarece pe
traseul turistic parcurs de aceștia, respectiv
Poiana Stânii-Poiana Țapului, s-au întâlnit
cu un urs. „Animalul sălbatic a început să-i
urmărească, iar unul dintre turiști a luat
decizia corectă de a abandona un rucsac,
pentru ai distrage atenția acestuia și a

2

F

discurs. La scurt timp după ce au
apărut imaginile cu el făcând naninani, Teleman și-a cerut scuze și a
pus acest incident pe seama lipsei
somnului.
-Le ai în public cu culcatul?
E un somn ce îl prefer!
La tine altul e păcatul,
Că dormi buștean la minister.

Săptămâna pe scurt

PAGINA

pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploieştii.ro

câștiga timp să se îndepărteze de potențialul
pericol. Împreună cu patrula de jandarmi
persoanele au revenit pe traseu de unde au

-Cîțule, m-ai omorât
Și ești vinovat, e clar.
De atâta duduit,
Îmi sar banii din sertar.

G

eorge Simion, copreședinte
AUR, i-a făcut pe jurnaliști
„soioși”. Nemulțumit de titlul
unui articol publicat în presa
centrală, acesta a scris: „Patriarhul
și Președintele Academiei Române
au aplaudat discursul de la Putna
al unui student, care s-a încheiat
cu <<Să ne luăm libertatea înapoi,
ca să ne putem lua țara înapoi.>>
Măcar discursul de tip AUR este
apreciat de oameni valoroși, nu de
jurnaliști soioși.”

-Soios...seamănă
Soios seamănă cu soia,
soia
AUR duce-n paranoia...
Unde, George, vrei să fii:
La soioși sau la dilii?

A

uzi glumă bună la cei de la
PSD Prahova: cică PNL a
politizat învățământul. Ei se plâng
că „ministrul Educației, Sorin
Câmpeanu, iese cu promisiuni
imposibile! Spune că nu vor mai
fi directori sau inspectori școlari
numiți politic, în condițiile în care
toate inspectoratele școlare din
țară sunt conduse de membri sau
simpatizanți ai PNL!”

-Haide, mai lăsați-o moartă,
Că și așa sunteți la toartă:
Dacă nu sunt peneliști,
Directorii sunt pesediști!
Dacă nu-s numiți de voi,
Sigur nu sunt puși de noi.

EDITURĂ și TIPOGRAFIE

recuperat o parte din bunuri și ceea ce a mai
rămas din rucsacul distrus de urs”, a precizat
IJJ Prahova. În acest sfârșit de săptămână,
jandarmii prahoveni au intervenit la nu mai
puțin de 17 cazuri în care a fost semnalată
prezența urșilor. Jandarmii recomandă ca,
în astfel de cazuri, să vă păstrați calmul
și să încercați să vă îndepărtați de zona
respectivă. Nu vă apropiați pentru a face
fotografii sau pentru a hrăni urșii, faceți
zgomot și solicitați sprijin prin apel la
numărul de urgență 112.
A FURAT DOUĂ BICICLETE, DAR A
FOST PRINS DE POLIȚIȘTI
Incidentul a avut loc Boldești – Scăeni.
Polițiștii din cadrul Poliției orașului

0244.546.501
ziarul_ploiestii@yahoo.com

Boldești-Scăeni au fost sesizați de către un
bărbat despre faptul că, în timp ce se afla
împreună cu un prieten la o unitate de
alimentație publică din localitate, persoane
necunoscute le-ar fi sustras bicicletele. „De
îndată, polițiștii au demarat activitățile
investigative în vederea depistării autorului
reușind în scurt timp să identifice persoana
bănuită de comiterea faptei, găsind asupra
acesteia și bicicletele, prejudiciul fiind
recuperat și predat pesoanelor vătămate”,
a precizat IPJ Prahova. În cauză a fost
întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de furt calificat, prejudiciul fiind
recuperat și predat persoanelor vătămate, a
mai anunțat IPJ Prahova.

ACTUALITATE
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5 PROIECTE CÂȘTIGĂTOARE
PRIN PLATFORMA „BUGETARE
PARTICIPATIVĂ”
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

P

rimăria Ploiești a anunțat proiectele
câștigătoare în cadrul platformei
locale pentru bugetare participativă.
Acestea sunt: optimizare zonă de parcare
autovehicule Zona Malu Roșu, str. Sergent
Erou Mateescu Gheorghe;
Siguranță!
Fără entorse!; amenajare curte interioară a
Colegiului Național „I.L. Caragiale”; Youth
Hub-spații pentru tinerii din municipiul
Ploiești; Student Garden. Alte proiecte
depuse au fost respinse, administrația
expunând și motivele care au stat la baza
votului negativ: parcare zona Vest, lângă
Secția nr.3 Poliție (terenul propus în cadrul
proiectului aparține școlii și nu se poate

schimba destinația acestuia); amenajare
urbană cartier Eden (față de fondurile
disponibile și de durata de implementare,
proiectul presupune lucrări mult mai ample
decât resursele alocate, iar regimul juridic al
terenurilor este unul mixt; acestea aparțin
atât Consiliului Județean Prahova cât și
Primăriei Municipiului Ploiești); este și
responsabilitatea noastră (nu este un proiect
de investiții); centrul de lectură și recreere
pentru adolescenți C.L.R.A. (clădirea
unde se propune amenajarea centrului
aparține Ministerului Apărării Naționale).
Reamintim că „bugetul participativ”
reprezintă un instrument de management

deschis, incluziv și transparent,
deschis
transparent care
permite participarea reală a cetățenilor la
guvernarea orașului, aceștia putând decide,
în mod direct, cum se va cheltui un procent
clar definit în acest sens din bugetul de
investiții. Primăria Ploiești a precizat că,

înainte, anual
anual, în urma derulării
de aici înainte
procesului de bugetare participativă, vor fi
selectate proiectele câștigătoare care vor fi
cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli
al Municipiului Ploiești pentru acel exercițiu
bugetar.

TABĂRA
CJ PRAHOVA VREA UN FEL DE
INTERNAȚIONALĂ DE
MEGA-SPITAL LA PLOIEȘTI
De fapt, este dezgropat proiectul eșuat din 2006, la care s-au adus îmbunătățiri

A

stăzi 26 august 2021, în ședința
extraordinară, consilierii municipali
vor îndeplini o simplă formalitate votând
un proiect de hotărâre pe care l-au inițiat
aproape în unanimitate (PNL, PSD,
ALDE, USR-PLUS și Prahova în Acțiune),
chestiune care s-a întâmplat extrem de
rar în istoria de 30 de ani a legislativului
local. Este vorba despre cedarea unui teren
aflat undeva, în spatele Spitalului Județean
de Urgență, unde Consiliul Județean
Prahova intenționează să construiască un
spital. Bine, acesta este denumit „complex
integrat de servicii de asistență medicală de
urgență”, dar tot una este. Terenul, compus
din trei loturi, toate însumând 146.988 mp.,
este ocupat, în prezent, cu pepiniera SGU.
Aceasta va fi amenajată în alt perimetru, pe
cheltuiala CJ Prahova. Pe lângă spital, vor fi
realizate locuințe pentru medici, spații verzi
și spații pentru terapie ocupațională. După
adoptarea hotărârii, se va întocmi un studiu
de fezabilitate în regim de urgență pentru
a include investiția în Planul Național de
Redresare și Reziliență, care se derulează cu
fonduri europene.
Acum, noi ce să zicem, să sperăm că
de data aceasta va exista voință pentru a
duce lucrurile la bun sfârșit. Fiindcă, ne
amintim, un spital regional s-a vrut și în
2006. Dar deja s-a început cu stângul, ca să
zicem așa. Adică, în proiectul de hotărâre
se vorbește despre un protocol existent în
2006 ( nr. 14777/22 decembrie), votat prin
HCJ 321/21 decembrie 2006. Ei bine, în
arhiva de pe site-ul Primăriei Ploiești acea
hotărâre lipsește! Probabil, la câtă zarvă a
fost cu privire la acel spital, cineva a dorit

ca documentele să nu mai fie la dispoziția
publicului. Dar despre cele două documente
aflăm detalii în HCL 238/2007 când se
discută despre predarea către Consiliul
Județean a 3,7 ha pentru construirea unui
spital județean de urgente, la adresa din str.
Găgeni nr. 102. Aceeași de astăzi. Mai mult,
la acea vreme s-au discutat amănunte cum
ar fi: protocol între CJ Prahova și Primăria
Ploiești pentru stabilirea locului unde se
va realiza spitalul, realizarea unui studiu
de circulație, aprobare PUZ etc. Știm, de
asemenea, că s-a realizat un studiu de
fezabilitate pe bani serioși pentru un spital
care mai târziu s-a dorit unul regional.
Timp de 14 ani, subiectul a revenit de obicei
în campaniile electorale, dar de fiecare dată
a fost abandonat. Și tot de fiecare dată s-a
discutat despre preluarea unor case din
eșuatul proiect rezidențial din proximitatea
SJU și transformarea unora dintre acestea în
apartamente pentru medici. Și acesta a fost

Săptămâna pe scurt
RAZII PE ȘOSELELE DIN PRAHOVA
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier
Prahova și Biroului Rutier Ploiești au
acționat în municipiul Ploiești pe linie
de stare tehnică, împreună cu specialiștii
RAR. „Cu această ocazie au fost controlate
55 de autoturisme și 30 de motociclete, fiind
constatate 16 contravenții, 10 dintre acestea
pentru defecțiunile tehnice constatate de
reprezentanții RAR. De asemenea au fost
retrase și 7 certificate de înmatriculare”, a
precizat IPJ Prahova. Valoarea sancțiunilor a
fost de 2.760 de lei. Pe parcursul raziei a fost
constatată și o infracțiune. Un conducător
auto a fost testat cu aparatul DrugTest care

a înregistrat un rezultat pozitiv privind
prezența unor substanțe ce pot avea efecte
psihoactive în organism. „În cauză a fost
întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii
infracțiunii de conducerea unui autovehicul
sub influența băuturilor alcoolice sau a altor

un subiect ce nu a fost dus la capăt. Vedem
că acum, după ce Primăria Ploiești a promis
un spital municipal-tot de urgență- ce va fi
realizat de CNI, Consiliul Județean Prahova
a revenit și el cu o mega-promisiune, a
unui campus medical. În același timp însă
instituția stă destul de rău cu proiectele
europene pe care le are de executat la spitalele
actuale. Și are vreo patru astfel de investiții:
extindere, reabilitare, modernizare și dotare
Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul
Județean de Urgență-18.566.621,00 lei;
reabilitare termică și creșterea eficienței
energetice a Spitalului de Obstetrică și
Ginecologie Ploiești - 7.035.215,47 lei;
extinderea, reabilitarea, modernizarea
și dotarea ambulatoriului integrat de la
Spitalul Județean de Urgență-11.093.302,17
lei; extinderea, reabilitarea, modernizarea
și dotarea ambulatoriului integrat de
la Spitalul de Obstetrică și Ginecologie
Ploiești-7.495.361,73 lei.

substanțe”, a precizat IPJ Prahova.
ACȚIUNE PENTRU PREVENIREA
ACCIDENTELOR DIN CAUZA
VITEZEI EXCESIVE PE DN1 ȘI DN1B
Campania națională de conștientizare a
riscului vitezei excesive, „Nu accelera spre
vacanță”, organizată de Poliția Română, a
fost derulată și la nivelul județului Prahova,
pe Drumul Național 1 Sinaia-Bușteni și
pe Drumul Național 1 B, în zona Bucov.
„Viteza constituie una dintre principalele
cauze pentru accidente de circulație cu
urmări grave. De aceea, legislația impune
anumite limite de viteză, acestea fiind
adaptate în funcție de tipul sectorului de
drum, gradul de periculozitate, mediul
urban/rural, interiorul/exteriorul localității,

CREAȚIE PLASTICĂ
„DAN PLATON”,
LA PLOIEȘTI

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

C

asa de Cultură „Ion
Ion Luca
Caragiale” organizează, până pe
29 august, cea de a XV-a ediție a Taberei
Internaționale de Creație Plastică „Dan
Platon”. Deschiderea oficială a avut loc
în data de 23 august 2021, la ora 11.00,
în incinta Sălii Coloanelor a Palatului
Culturii Ploiești, unde au fost așteptați
iubitorii de artă, pentru a cunoaște artiștii
plastici înscriși. Tabăra - se arată într-un
comunicat de presă - vizează, cu prioritate,
„actul cultural în domeniul artelor
vizuale, fiind conceput ca un schimb activ
între artiști. Specificul este de pictură,
aceasta fiind organizată în colaboare cu
Uniunea Artiștilor Plastici din România,
filiala Ploiești. Sponsorul acestei ediții
este Hipermarket Cora Ploiești.”
ș.a. Cu toate acestea, nu toți șoferii aleg să
circule regulamentar, iar efectele unor astfel
de decizii inadecvate sunt de cele mai multe
ori nefaste. Viteza scurtează și zilele nu doar
distanța”, a precizat IPJ Prahova.
ACCIDENT ÎN CÂMPINA. DOUĂ
AUTOTURISME AU INTRAT ÎN
COLIZIUNE
Accidentul rutier s-a produs pe raza
municipiului Câmpina, după ce două
autoturisme au intrat în coliziune. În urma
impactului s-au constatat scurgeri de GPL
de la unul dintre autoturisme. La fața locului
s-au deplasat echipaje ale Poliției și ale ISU
Prahova. Potrivit Inspectoratului pentru
Situații de Urgențe traficul rutier a fost
blocat în zonă pentru a permite intervenția
echipajelor.
PAGINA
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CÂT PLĂTEȘTE
CJ PRAHOVA
PENTRU
CREDITUL DE
165 MIL. LEI
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

C

onsiliul Județean Prahova a încheiat acordul
pentru împrumutul de 165 de milioane de lei
pe care instituția îl va contracta în vederea susținerii
unor investiții, printre care reabilitare rețele termice
aferente SACET Ploiești-81,590 mil. lei, înlocuire
arzătoare la cazanul 4 CET Brazi-12,310 mil. lei sau
înființare rețea de gaze pe Valea Slănicului (Cocorăștii
Mislii, Dumbrăvești, Vălcănești, Cosminele,
Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Slănic)-29,497
milioane lei. Interesant este că CJ Prahova a declarat
câștigătoare oferta Unicredit Bank, la costul total al
imprumutului de 23.482.249,75 lei. Adică, pentru
a obține cei 165 mil. lei, instituția va plăti alți 26
mil. lei, pentru hatârul pe care i-l face o bancă de
a-i acorda un împrumut... Creditul, cu o maturitate
de 10 ani, a fost aprobat la începutul anului, pentru
asigurarea finanțării unor obiective de investiții de
interes județean, o parte dintre acestea reprezentând
cota de confinanțare pentru proiectele europene.

AUTORITĂȚILE LE CER OPERATORILOR
SĂ EXTINDĂ ALIMENTAREA CU GAZE ÎN
LOCALITĂȚILE PE CARE LE DESERVESC
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

A

utoritățile județene s-au întâlnit,
deunăzi vreme, cu patru operatori
economici care se ocupă cu distribuția
de gaze în Prahova pentru a analiza
situația actuală a rețelei în județ. Într-un
comunicat de presă, CJ Prahova vorbește
despre „posibilitatea încheierii unei
colaborări pe termen lung în baza căreia
să fie realizată extinderea infrastructurii
de gaze naturale și asigurarea racordării la
această utilitate pentru toți locuitorii din
cele 62 de orașe și comune unde operează
deja cei patru operatori de profil.” Între noi
fie vorba, cifra este un pic eronată. În 2019,
Institutul Național de Statistică arată că, în
Prahova, erau racordate la rețeaua de gaze
55 de localități, respectiv, 13 orașe din 14
(Slănic nu are alimentare cu gaz) și 42 de
comune, din 90 total (46,66%). De atunci și
până astăzi nu știm să se fi finalizat lucrări
de racordare a vreunei localități la această
utilitate publică. De altfel și în Strategia
de dezvoltare 2021-2027 a județului sunt
vechiculate cifrele extrase din statistica
Tempo-Online. Este adevărat, în comunele
Drăgănești, Gherghița, Dumbrava,
Olari, Râfov, Tinosu, Puchenii Mari,
Poienarii Burchii și Baba Ana sunt
șantiere pentru alimentare cu gaze, dar
acestea sunt incluse în alte proiecte aflate
în desfășurare, tot pe un program susținut
de CJ Prahova, început în 2012.
Ideea este că o extindere este absolut
necesară. Unele dintre localități sunt doar
cu numele între așezările care dispun de
această facilitate. De exemplu, în comuna
Predeal Sărari există un singur sat, cel mai
mic, cu gaze, la Drajna sunt câteva instituții
publice și gospodării racordate etc.
La întrevedere s-a discutat și posibilitatea

Orașe și comune cu rețea de gaze ( 13 orașe și 42 de comune, date INS)
Ploiești, Câmpina, Azuga, Bușteni, Sinaia, Comarnic, Breaza, Băicoi, Plopeni, Mizil,
Urlați, Boldești Scăeni, Vălenii de Munte, Albești Paleologu, Ariceștii Rahtivani,
Balta Doamnei, Bălțești, Bănești, Bărcănești, Berceni, Blejoi, Brazi, Brebu, Bucov,
Ceptura, Ciorani, Cocorăștii Colț, Cornu, Drajna, Filipeștii de Pădure, Filipeștii de
Târg, Florești, Gorgota, Gornet, Gura Vitioarei, Iordăcheanu, Lipănești, Măgurele,
Măgureni, Mănești, Păcureți, Păulești, Plopu, Podenii Noi, Poiana Câmpina,
Predeal-Sărari, Provița de Jos, Provița de Sus, Scorțeni, Șirna, Surani, Târgșoru
Vechi, Telega, Tomșani, Valea Călugărească.

extinderii rețelei în alte 40 de localități
(1 oraș și 39 de comune). De altfel, în
anumite cazuri au fost depuse cereri de
finanțare (zona Slănicului), iar în altele
au fost întocmite studii de fezabilitate și
au fost aprobați în legislativul județean
indicatorii tehnico-economici:
-Cocorăștii
Mislii,
Vâlcănești,
Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău,
Aluniș, Ștefești, Bertea și Slănic (cerere
de finanțare depusă, aflată în evaluare):
150.989.246,42 de lei, 306 kilometri de
rețea și 9.000 de beneficiari;
-Talea, Adunați, Secăria, Șotrile,
Valea Doftanei: 207.608.198,04 lei,
204,788 km de rețea și 8. 281 de beneficiari
+ 46 instituții publice;
-Teișani,
Izvoarele,
Măneciu:

227.152.406,99 lei, 210,40 km de rețea,
9. 215 de beneficiari;
-Cerașu, Ariceștii Zeletin, Starchiojd,
Bătrâni,
Posești,
Cărbunești:
208.365.552,30 lei, 222,181 km de rețea,
7.061 de beneficiari + 60 instituții publice;
-Șoimari,
Chiojdeancă,
Salcia,
Apostolache, Gornet Cricov,Tătaru,
Sângeru: 165.758.683,34 lei, 192,002 km
de rețea și 6.815 de beneficiari;
-Colceag, Fulga, Boldești Grădiștea,
Sălciile: 127.853.554,96 lei, 136,848 km
de rețea și 4.128 de beneficiari;
-Lapoș,
Jugureni,
Călugăreni,
Fântânele, Vadu Săpat, Gura Vadului:
133.940.063,43 lei, 139,636 km de rețea și
4.405 de beneficiari + 52 instituții publice.

GARDA DE MEDIU ȘI POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI,
LA VÂNĂTOARE DE CONTRAVENIENȚI

P

rimăria Ploiești a încheiat
un parteneriat cu Garda de
Mediu pentru acțiuni comune ce
vizează depistarea și sancționarea
persoanelor care aruncă ilegal
gunoaie, inclusiv cu posibilitatea
confiscării vehiculelor folosite
la săvârșirea contravențiilor.
Înțelegerea are valabilitate de doar
30 de zile. Într-un comunicat de
presă, administrația municipală
spune că la aceste controale
participă și Poliția Locală Ploiești,

iar în timpul acțiunilor „se va
urmări, în principal, depistarea
și identificarea persoanelor care
depozitează/abandonează/
deversează deșeuri, inclusiv cele
provenite din lucrări de construcții/
demolări, în alte locuri decât cele
special amenajate. De asemenea,
se are în vedere și depistarea și
identificarea persoanelor care
execută activități de transport
a deșeurilor, cu încălcarea
prevederilor legale, respectiv fără
autorizații. În cadrul acestei

Săptămâna pe scurt
ACCIDENT DE MUNCĂ LA MIZIL. O
TÂNĂRĂ ȘI-A PRINS MÂNA ÎNTR-UN
TAMBUR DE PRESAT VATELINĂ
O persoană a sunat la 112 și a solicitat
ajutorul echipajelor medicale după ce o
tânără, în vârstă de 25 de ani, și-a prins
mâna într-un tambur de presat vatelină, la o
croitorie din Mizil. ISU Prahova a intervenit
cu un echipaj de descarcerare și o ambulanță
Smurd. În urma incidentului, tânăra a suferit
o fractură și o plagă cu amputație la mână.
Victima a fost transportată la Unitatea
de Primiri Urgență a Spitalului Județean
de Urgență Ploiești pentru acordarea de
PAGINA 4

îngrijiri medicale.
UN BĂRBAT A MURIT DUPĂ CE
S-A RĂSTURNAT CU UN TRACTOR
FORESTIER
Incidentul grav a avut loc în zona Valea
Largă din Comarnic. Un bărbat, în vârstă
de 36 de ani, a fost prins sub un tractor
articulat forestier după ce s-a răsturnat cu
vehiculul. La fața locului s-au deplasat mai
multe echipaje ale ISU Prahova, respectiv
un ofițer, 11 subofițeri, o autospecială cu apă
și spumă, o autospecială de descarcerare,
o ambulanță SMURD și o autospecială de

primă intervenție și comandă. Echipajele de
salvare ajunse la fața locului au constatat că
victima nu mai prezenta semne vitale. Din
primele date, potrivit IPJ Prahova, bărbatul
se afla în timpul programului de lucru,
fiind angajat al unei societăți de exploatare
material lemnos. Polițiștii au efectuat
cercetarea la fața locului, pentru stabilirea
cu exactitate a împrejurărilor în care s-a
produs evenimentul.
ACCIDENT FEROVIAR LA SLĂNIC.
UN AUTO A FOST LOVIT DE UN
TREN DE CĂLĂTORI
Accidentul feroviar a avut loc pe raza
localității Slănic, după ce un tren de călători
a lovit un auto. Potrivit ISU Prahova, în
tren se aflau 20 de călători, în timp ce în

cooperări interinstituționale se vor
aplica sancțiuni contravenționale
și se va proceda la confiscarea
vehiculelor care sunt folosite la
săvârșirea contravențiilor.” Garda
de Mediu și Poliția Locală „vor
avea un schimb permanent de date
și informații, în contextul acțiunilor
comune pe care le vor derula,
urmând să se sprijine reciproc în
vederea aplicării măsurilor legale
în vigoare, în domeniul protecției
mediului”,
mai
precizează
reprezentanții municipalității.

autoturismul implicat în accidentul feroviar
se afla o persoană. La fața locului s-au
deplasat mai multe echipaje de salvare. Din
fericire, în urma impactului, nicio persoană
nu a fost rănită. Circulatia rutieră și
feroviară a fost restrictionată aproximativ 20
de minute. În cauză sunt efectuate cercetări
pentru stabilirea cu exactitate a modului în
care s-a produs evenimentul feroviar.
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N-O’’ SĂ MAI FIE PNDL, CI PNI „ANGHEL SALIGNY”!
DIFERENȚA DINTRE CELE DOUĂ PROGRAME: PRIN PNI VOR
FI FINANȚATE NUMAI PROIECTE DE APĂ, CANAL, GAZE ȘI
DRUMURI, NU ȘI CELE PRIVITOARE LA INFRASTRUCTURA DE
EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI DE SĂNĂTATE
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

N

-o
o să mai fi
fiee Program Național de
Dezvoltare Locală (PNDL), că sună
urât, seamănă a PSD, acesta fiind lansat de
Dragnea și de social-democrați, în 2013,
dar vom avea Planul Național de Investiții
„Anghel Saligny” 2021-2028 (PNI), marca
PNL, în valoare de aproximativ 50 de
miliarde de lei. Ideea însă rămâne aceeași:
mulți bani de la Guvern pentru comunitățile
locale.
Asta în timp ce avem faimosul Plan
Național de Reziliență și Redresare, apoi
Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, cu
vreo 80 de miliarde de euro bani europeni,
plus restanță de vreo 50% din CFM 20142020, surse externe pe care primăriile nu
se vor mai da peste cap să le utilizeze, dacă
tot au fonduri interne mură-n gură, de la
București.
LARGĂ SUSȚINERE POLITICĂ
Premierul Florin Cîțu a promis că
OUG pentru aprobarea PNI, elaborată de
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administrației, minister condus de
reprezentantul UDMR, va fi adoptată în
Guvern. Și liderul PNL, Ludovic Orban, a
vorbit despre acest program, susținându-l
100 %, evident, tot de dragul comunităților
rurale, în special. Doar reprezentanții USLPLUS au avut obiecții: „este scandalos să nu
fi învățat nimic (n.n.-ei, liberalii) din risipa
de bani publici care s-a întâmplat sub ochii
noștri neputincioși”, aluzie la multe proiecte
PNDL încăpute pe mâna clientelei politice
și compromise total. Dar nu toate. Ideea nu

era musai de risipă
risipă, ci de faptul că aprobarea
proiectelor are oarece tente politice locale,
plus că primarii nu mai au chef să acceseze
fondurile europene. În mod singur PSD nu
se va opune. Ok, le este afectat orgoliul, prin
schimbarea denumirii programului, dar nu
credem că vor refuza cauza autorităților
locale.
NEVOI DE MILIARDE DE LEI
În proiectul de OUG se arată, acestea
fiind trecute la categoria argumentelor
pentru susținerea PNI, următoarele:
„conform estimărilor, la nivel național,
20.000 km drumuri județene și 27.000 km
drumuri comunale sunt nemodernizate, fiind
necesar un buget de 50 miliarde lei pentru
modernizarea acestora; 29% din unitățile
administrativ-teritoriale sunt fără rețele de
apă, iar 57 % din UAT sunt fără canalizare,
fiind estimată o valoare de 80 miliarde
lei pentru realizarea acestor obiective de
investiții; 2.226 unitățile administrativteritoriale sunt fără rețele de distribuție de
gaze naturale, iar pentru acest domeniu
sunt depuse 174 cereri, însumând o valoare
de 2.642 milioane lei. Prin PNDL urmează
să fie finalizate 3.419 obiective de investiții,
cu o valoare finanțată de 22.994 milioane
lei, dintr-un total de 6.204 cereri depuse,
râmânând așadar un număr de 2.785 de
cereri nefinanțate, însumând 26.106 milioane
lei (n.n.-ce ar putea fi preluate de noul PNI).
De asemenea, la Compania Națională de
Investiții au fost depuse 554 solicitări pentru
drumuri județene și drumuri locale, având o

valoare de 8.351 milioane lei.”
DEOSEBIRI ÎNTRE PNDL ȘI PNI
Față de PNDL sunt totuși câteva deosebiri.
PNI este țintit strict pe apă, canal, gaze și
drumuri. Așa se arată în proiectul OUG: „în
cadrul programului se pot realiza obiective
de investiții noi precum și intervenții la
construcțiile existente care se referă la lucrări
de construire, reconstruire, consolidare,
reparație,
modernizare,
modificare,
extindere, reabilitare, după caz, schimbare de
destinație, protejare, restaurare, conservare,
pentru următoarele categorii de investiții:
a) alimentări cu apă și stații de tratare
a apei;
b) sisteme de canalizare și stații de epurare
a apelor uzate;
c) drumurile publice clasificate și încadrate
în conformitate cu prevederile legale în
vigoare ca drumuri județene, drumuri de
interes local, respectiv drumuri comunale
și/sau drumuri publice din interiorul
localităților, precum și variante ocolitoare
ale localităților;
d) poduri, podețe, pasaje sau punți
pietonale;
e) sisteme de distribuție a gazelor naturale
și a racordului la sistemul de transport al
gazelor naturale, care au autorizație de
construire valabilă.”
Spre comparație, în PNDL se permiteau
multe alte categorii de investiții, cum ar
fi: construire grădinițe sau extindere/

modernizare cele existente; reabilitare,
extindere, modernizare școli; construire
sau modernizare dispensare; construire sau
reabilitare terenuri de sport; modernizare
cămine culturale; amenajare parcuri sau
locuri de joacă pentru copii etc.
Criteriile de prioritizare și implementarea
programului vor fi detaliate în normele
metodologice de aplicare a programului.
CE SPUN CEI DE LA USR-PLUS
Cum spuneam, singurii care s-au
poziționat
de
principiu
împotriva
documentului sunt politicienii de la USRPLUS. Nu toți. Dar sunt câțiva parlamentari
care au comentat: „în ședințele PNL se
vorbește de 50 miliarde de lei (10 miliarde
de euro!) pentru noi proiecte de dezvoltare
locală. Avem PNDL de peste zece ani. I-am
văzut efectele. Nu a scos niciun județ din
sărăcie. Dimpotrivă, județele fruntașe la
PNDL, precum Teleormanul, au rămas
cele mai sărace. Investițiile locale trebuie să
continue pe fonduri europene, iar banii de
la buget pentru proiectele locale trebuie să
premieze performanța.
Doar așa putem avea un minim filtru
pentru furturi și parandărături pentru firme
de casă, cum s-a întâmplat de fiecare dată cu
banii din PNDL. Să fie foarte clar! Reforma
nu înseamnă să facem un alt PNDL cu alte
nume pompoase, care se pregătesc pentru a
împacheta cu fundița roz acest nou program
de cumpărat primari și alimentat clientela
politică cu banii noștri, ai tuturor.”

ROMÂNIA A ATRAS DE LA UE 66,2 MILIARDE DE EURO
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

D

in 2007 și până la data de
31 iulie 2021, România a
primit 66,2 miliarde de euro de la
Uniunea Europeană și a cotizat
la bugetul UE cu 22,8 miliarde
de euro, arată Reprezentanța

Comisiei Europene la București. Se
înregistrează astfel un sold pozitiv
de 43,39 de miliarde de euro în cei
14 ani de apartenență la UE. Din
totalul sumei atrase, 36,68 miliarde
de euro au revenit țării noastre prin

intermediul Cadrului Financiar
Multianual 2007-2013, iar 29,52
miliarde de euro prin Cadrul
Financiar Multianual 2014-2020. În
comparația cu perioada de până la
30 septembrie 2020, soldul pozitiv

Săptămâna pe scurt
UN TÂNĂR BEAT S-A RĂSTURNAT
CU MAȘINA PE DJ 100 C
Incidentul a avut loc pe DJ 100 C, la ieșire
din Fulga. Un autoturism s-a răsturnat
în afara părții carosabile. Polițiștii din
cadrul Secției Rurale de Poliție Ciorani au
fost sesizați cu privire la accidentul rutier.
„Deplasați la fața locului, polițiștii au
identificat conducătorul autoturismului, un
tânăr în vârstă de 21 de ani, domiciliat în
orașul Mizil. Întrucât acesta emana halenă
alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest,
care a indicat valoarea de 0,79 mg/l alcool
pur în aerul expirat, ulterior fiind condus

la o unitate medicală în vederea recoltării
de mostre biologice de sânge”, a precizat
IPJ Prahova. În cauză a fost întocmit dosar
penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de
conducerea unui autovehicul pe drumurile
publice sub influența băuturilor alcoolice.
BĂRBAT DROGAT ȘI CU PERMISUL
REȚINUT, DEPISTAT LA VOLAN
Polițiștii din Urlați au oprit pentru control
un autoturism care se deplasa pe strada
Tudor Vladimirescu. „În urma verificărilor
efectuate, s-a stabilit că bărbatul aflat la volan
figura cu permisul de conducere reținut.
Întrucât conducătorul autoturismului

al României a crescut cu aproape
4 miliarde de euro în ultimele zece
luni, de la 39,68 miliarde de euro, la
43,39 de miliarde de euro. România
ar putea însă beneficia de mai multe
fonduri având în vedere că rata

prezenta o stare de neliniște și agitație,
acesta a fost testat cu aparatul Drugtest, care
a înregistrat rezultat pozitiv la consumul de
cocaină”, a precizat IPJ Prahova. Pe numele
bărbatului a fost deschis un dosar penal
pentru conducere fără permis și conducere
sub influența substanțelor psihoactive. „În
baza probatoriului administrat, acesta a
fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus
în Centrul de Reținere și Arest Preventiv
Prahova”, a precizat IPJ Prahova.

absorbției din fondurile europene
aferente politicii de coeziune
alocate perioadei 2014-2020 se află
la aproximativ 50%, bani pe care
România îi poate accesa până la
finele anului 2023.

solicitat intervenția pompierilor. Ajunși la
fața locului, pompierii militari au constatat
că focul a cuprins mai multe deșeuri din
plastic pe o suprafață de 100 mp. Din fericire
incendiul nu s-a soldat cu victime.

INCENDIU CU DEGAJARE MARE DE
FUM LA ALBEȘTI - PALEOLOGU
Pompierii militari au fost solicitați să
intervină pentru stingerea unui incendiu
izbucnit pe raza localității Albești –
Paleologu. O persoană a sunat la 112 și a
PAGINA
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DAN VÎLCEANU, NOUL MINISTRU AL
FINANȚELOR

P

remierul Florin Cîțu l-a desemnat
ca ministru al Finanțelor Publice
pe colegul său liberal Dan Vîlceanu, care
a depus jurmântul săptămâna trecută în
noua sa calitate. Acesta nu a fost agreat
de o minoritate a PNL, printre care și
președintele liberalilor, Ludovic Orban,
care spune că nu a fost consultat cu privire
la această propunere. De altfel, Vîlceanu
a atras imediat atenția asupra sa din două
motive: la origine, acesta a fost membru
al PSD, ulterior basculând la liberali; la
prima interacțiune cu presa, nu a știut care
este rata inflației în România.
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

D

ar să vedem cine este Dan
Vîlceanu, în vârstă de 42 de ani?
Este de fel din Bumbești Jiu, județul
Gorj, fiind de profesie economist,
după ce a absolvit în 2003 Facultatea
de Economie și de Administrare a
Afacerilor de la Universitatea de Vest
Timișoara. A făcut ulterior (2005) și un
masterat în „Management și Integrare
Europeană”, iar apoi un doctorat (2016),
la aceeași facultate. Acesta și-a început
cariera politică la PSD, fiind președinte
al tineretului Social Democrat Gorj, din
2006 până în 2009. A trecut apoi la PDL
Gorj, unde a avut funcția de secretar

2011 2012 și pe
executiv în perioada 2011-2012
urmă președinte al PDL Gorj, între 2013
și 2015. Odată cu fuziunea cu PNL,
Vîlceanu a rămas la șefia filialei liberale
până acum. A fost ales pentru prima dată
deputat în 2016.
Din punct de vedere profesional, el
a fost economist SC Trefo SRL (2004),
director economic la SC Rominex Mining
Engineering SA (2006) și SC Trefo SRL
(2016). Nota Bene: firma Trefo, la care
asociat unic este mama ministrului, a avut
nenumărate contracte cu CET Govora,
Compania Locală de Termoficare
Colterm,
Complexul
Energetic

Hunedoara,
Complexul
Energetic
Oltenia.
Potrivit declaraţiei de avere, Vîlceanu
deține două terenuri intravilane în
comuna Runcu, din județul Gorj, în
suprafață de 26.356 mp și alte două
terenuri intravilane în Timișoara, în
suprafață de 2.684 mp. De asemenea,
are două case în aceeași comună Runcu
și un spațiu comercial de 1.889 mp în
Timișoara, de pe urma căruia a încasat
anul trecut o chirie de 129.881 lei.
Vîlceanu deține și un autoturism BMW
și are în conturi puțin peste 71.000 de lei.
De asemenea, liberalul are titluri de stat
în valoare de 731.501 lei.

SE ÎNFIINȚEAZĂ BANCA
NAȚIONALĂ DE DEZVOLTARE
continuare din pagina 1 Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

P

remierul Florin Cîțu a anunțat că proiectul legislativ
privind înființarea acestei bănci cu capital de stat este
în proces de avizare. Noua instituție va prelua multe dintre
atribuțiile companiilor financiare de stat. Premierul l-a
însărcinat pe noul ministrul Vîlceanu cu formarea unui grup
de lucru care să găsească o soluție pentru companiile financiare
de stat, în condițiile în care noua bancă va prelua foarte multe
dintre atribuțiile acestora.
Acum chiar nu știm dacă e necesară o nouă bancă sau nu.
Pe noi altceva ne deranjează sau sperie: armata de funcționari
care va „sări” să acapareze salarii fabuloase, peste puterea
economică a țării. Și avem exemplul de la alte instituții
românești de profil. La Eximbank SA, Banca de ExportImport a României, președintele Traian Halalai a beneficiat
în anul fiscal 2020 de un contract de mandat remunerat cu
1,03 milioane de lei, plus încă 258.000 de lei de la comitetul
interministerial de garantare și asigurare. În total, statul

DOTĂRI LA SGU

ocietatea SC Servicii de Gospodărire
Urbană (SGU), entitate aflată în subordinea
Consiliului Local Ploiești, a început procedurile
pentru achiziționare a trei mașini de măturat
și a mai multor aspiratoare. Valoarea primelor
utilaje este estimată la 156.000 de lei, fără TVA.
Toate acestea vor fi utilizate în parcuri, pentru
curățarea aleilor, iar aspiratoarele, ce se adaugă
altora existente, vor folosi pentru adunarea
frunzelor, cojilor de semințe de lângă bănci,
precum și a altor deșeuri aruncate de vizitatori.
Obiectivul de dotare a SGU este unul mai vechi,
dar vedem că abia acum se concretizează.
PAGINA
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n timp ce Guvernul României, indiferent de cine
a fost condus (Cîțu, Orban, Tudose, Dăncilă,
Ponta, Boc, Tăriceanu etc.), tolerează excese salariale
incredibile la instituțiile de stat, așa cum am văzut și în
articolul „Se înființează Banca Națională de Dezvoltare.
Alte lefuri de capitalism de junglă...”, premierul Florin
Cîțu vrea să arate că are și grija românului de rând din
această țară. Și ghiciți ce-i propune acestuia? Evident,
un ajutor social! Cîțu a amis că există o creștere
foarte mare a prețului la gaze și energie electrică de
la liberalizare pieței și vrea să înțeleagă acest aspect,
dar a chemat și Consiliul Concurenței să analizeze
dacă
„România chiar îndeplinește și condițiile
unei piețe concurențiale.” Dar până se va lămuri cu
privire la aceste aspecte, premierul a promis ajutor
p
cconsumatorilor care au salarii și pensii mici: „legea
cconsumatorului vulnerabil va intra în vigoare de la 1
ianuarie 2022”. Proiectul de act normativ a fost votat
de Camera Deputaților și modificată în Senat. Prin
d
aaceasta se acordă ajutoare financiare pentru încălzirea
llocuinței, pentru acoperirea unei părți din consumul
eenergetic al gospodăriei pe tot parcursul anului,
pentru achiziționarea în cadrul unei locuințe de
p
eechipamente eficiente din punct de vedere energetic
pentru iluminarea, răcirea, încălzirea și asigurarea apei
p
ccalde de consum în locuință, pentru achiziționarea de
produse și servicii în vederea creșterii performanței
p
energetice a clădirilor ori pentru conectarea la sursele
de energie. Ajutorul financiar pentru încălzirea
locuinței este de 250 lei lunar pentru gaze naturale,
500 lei lunar pentru energia electrică și 160 lei lunar
pentru combustibili solizi și petrolieri, față de 80 lei
cât era prevăzut în forma Guvernului.
Limita maximă până la care o persoană poate
beneficia de ajutoare pentru încălzire este de 810 lei/
persoană în cazul familiilor și 1.445 de lei în cazul
persoanei singure.

OLIMPIADA EUROPEANĂ DE JUNIORI ÎN
INFORMATICĂ (EJOI), LA PLOIEȘTI
continuare din pagina 1
ntr-un comunicat de presă semnat
de prof. Daniela Lica se arată:
„Olimpiada Europeană de Juniori în
Informatică (EJOI) este un eveniment
semnificativ, o piatră de temelie în
dezvoltarea elitei industriei IT din statele
membre ale Consiliului Europei. Scopul
principal al acestui eveniment educațional
de elită este de a încuraja interesul
copiilor pentru informatică și de a stimula
dezvoltarea informaticii competiționale
în Europa în ansamblu, precum și de a
recunoaște tinerele talente din Europa
în IT. Încă de la prima ediție (2017),
comunitatea științifică de informatică
din Europa dorește să atragă atenția
publicului asupra importanței științei și
tehnologiei pentru un viitor durabil al
industriei IT europene, dar și de a încuraja
și a sprijini cele mai tinere talente din
domeniu, prin implicare comunităților

Î

S

român ll-aa plătit pe Halalai cu peste 105.000
105 000 lei pe lună.
lună Spre
comparație, președintele României câștigă 15.000 de lei pe
lună.
La CEC Bank, Bogdan Neacșu, director general și președinte
al Directoratului băncii de stat, a consemnat în declarația de
avere semnată în iunie 2020 că a primit salarii în sumă netă de
982.338 lei, adică 81.860 lei/lună!
Deci ce facem? Mai înființăm o bancă a statului ca să avem
aceste salarii uriașe ce nu au nimic în comun cu realitatea
economică și financiară din România, ci mai degrabă cu niște
criterii de...junglă?!!

AJUTOARE PENTRU
ROMÂNII DE RÂND

locale. Aflată la a cincea ediție, Olimpiada
Europeană de Informatică pentru Juniori
va fi organizată în România de către
Societatea de Performanță și Excelență
în Informatică(SEPI), alături de Centrul
Județean de Excelență Prahova și
Primăria Municipiului Ploiești. Din
cauza situației pandemice, olimpiada se
va desfășura online pentru toate cele 30
de țări participante, fiecare țară într-o
locație unică. Țările participante la această
ediție sunt: Armenia, Azerbaijan, Belarus,
Belgia, Bosnia și Herzegovina, Bulgaria,
Croația, Cipru, Estonia, Franța, Georgia,
Grecia, Ungaria, Israel, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Letonia, Lituania, Macedona
de Nord, Moldova, Polonia, România,
Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania,
Elveția, Turcia, Ucraina. Olimpiada
se adresează tinerilor elevi de până în
16 ani, anul acesta la competiție luând
parte 171 de elevi. Competiția constă în

2 zile de antrenamente(practice session)
și două zile de probe, fiecare a câte 4 ore.
Romania va fi reprezentată de 2 echipe de
elevi din țară (8 elevi), selectați în urma
fazelor județene, naționale și a barajelor
din cadrul Olimpiadei organizată anul
acesta de Societatea de Performanță
și Excelență în Informatică (OSEPI).
Pentru monitorizarea probelor se respectă
regulile impuse de Comitetul Internațional
aplicate la Olimpiada Internațională de
Informatică pentru competițiile desfășurate
în format online: monitorizare ambientală
și înregistrarea ecranelor. Stafful României
se va afla la Ploiești, în perioada 24-28
august 2021, printre care elevii concurenți,
alături de profesorii team-leaderi, respectiv
echipa organizatoare - membrii comisiilor
științifice, tehnice și de secretariat.
Festivitatea de deschidere a avut loc la
ora 15.00, la Sala de Festivități a Colegiul
Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești.”
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EXPERTIZĂ TEHNICĂ PENTRU PASARELELE
NEFOLOSITOARE DE PE VALEA PRAHOVEI
ACESTEA AR PUTEA FI DOTATE CU LIFT ȘI COPERTINE
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

T

rei firme
firme ss-au
au înscris la licitația
organizată
de
Compania
de
Drumuri pentru expertiza tehnică necesară
modernizării pasarelelor pietonale de
pe Valea Prahovei: Pod Proiect (Iași),
Consultanță pentru infrastructuri terestreConsit (București, Sector 5) și Total Business
Land SRL (Alba Iulia). Valoarea contractului
este de 320.000 lei și presupune verificarea
pasarelelor peste DN1 de la Comarnic (2
pasarele), Sinaia (3), Bușteni (2) și Azuga (1).
Implementarea acestui proeict va conduce

la identifi
carea soluțiilor tehnice necesare
identificarea
în vederea creșterii atractivității utilizării și
implicit la scăderea numărului de accidente
rutiere prin traversarea DN 1 de către pietoni
prin locurile neamenajate. Reamintim că
pasarelele au fost montate începând cu 2013,
la prețul de 80.000 euro fără TVA bucata, dar
ele sunt inutilizabile pentru persoanele în
vârstă și pe timp de iarnă și total inaccesibile
celor cu dizabilități. Acest lucru va putea fi
oarecum modificat acum. Dacă expertiza
tehnică găsește structurile metalice în stare

de funcționare, potrivit caietului de sarcini,
ar urma să fie aduse îmbunătățiri în sensul în
care se vor monta lifturi de acces prevăzute
cu geamuri anti-vandalism, cu dimensiuni
care să permită o capacitate de minimum 6
persoane, inclusiv transportul bicicletelor.
De asemenea, sunt prevăzute copertine de
protecție pentru a-i feri pe pietoni de ploaie
și zăpadă, cu un sistem care să împiedice
formarea țurțurilor ce pot cădea pe carosabil.
Durata contractului pentru prestarea
serviciilor este de 120 de zile. Lucrările
pentru modernizarea pasarelelor pietonale
se vor efectua sub trafic, fără restricții
semnificative de circulație. Compania de
drumuri nu vorbește și de restul pasarelelor
montate pe teritoriul județului Prahova,
respectiv, la Potigrafu, Puchenii Mari,
Românești, Bărcănești și Băicoi.
4 PASAJE ȘI 5 PASARELE NOI ÎNTRE
COMARNIC ȘI PREDEAL
Tot pe DN 1 Valea Prahovei, CNAIR
a lansat în licitație documentația tehnică
pentru 5 pasaje pietonale subterane și 4 pasaje

rutiere, după cum urmează: pasaj pietonal
subteran/suprateran la Piața Centrala din
Comarnic, intersecție DN 1 cu str. Ghioșești
și Primaria Comarnic; amenajare pasaj
pietonal
subteran/suprateran-intersecție
DN1 cu str. Crinului (Poiana Țapului),
str.Telecabinei (Bușteni) și str. Panduri
(Predeal); pasaj rutier la intersecția DN1
cu str. Prahovei (Azuga); pasaj rutier la
intersectia DN1 cu DN73A (Predeal); pasaj
rutier la intersecția DN1 cu Bulevardul
Republicii (Sinaia Sud); pasaj rutier la
intersecția DN1 cu Bulevardul Ferdinand
(Sinaia Nord). Valoarea totală a proiectului
a fost de 3.686.547,35 lei și va fi finanțat prin
Programul Operațional Infrastructura Mare
2014-2020, astfel: 85% contribuția Uniunii
Europene din Fondul European de Dezvoltare
Regionala- 2.629.998,54 lei, 15% contribuția
proprie- 464.117,37 lei. Obiectivul specific
al proiectului este de a aduce îmbunătățiri
în ceea ce privește viteza de călătorie între
Comarnic și Predeal. Execuția în sine a
lucrărilor va fi suportată tot din fonduri
europene, prin POIM 2014-2020.

ANGAJĂRI
MASIVE
LA STAT

PUȚIN CHEF DE VACCINARE
ÎN MEDIUL RURAL
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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ână la începutul săptămânii, în Prahova,
au fost administrate 362.504 de doze de
vaccin, numărul persoanelor care au primit
ambele doze fiind de 170.451. Acoperirea
vaccinală este mai mare în mediul urban față
de mediul rural. Ultima raportare arată că, în
județ, există o comună, Sângeru, care are rata
de vaccinare cuprinsă în intervalul 0-5% și 13
unde procentul de imunizare este de sub 10%:
Lapoș, Jugureni, Călugăreni, Cărbunești,
Ariceștii Zeletin, Surani, Șoimari, Podenii
Noi, Șotrile, Dumbrava, Râfov, Gherghița și
Sălciile.
La polul opus, avem următoarea situație:
-30-50% procent de vaccinare: Azuga,
Bușteni, Sinaia, Breaza, Câmpina, Ploiești,
Păulești;
-20-30%: Măneciu, Izvoarele, Slănic,
Vălenii de Munte, Apostolache, Urlați,
Comarnic, Adunați, Provița de Sus, Brebu,
Telega, Poiana Câmpina, Bănești, Măgureni,
Băicoi, Cocorăștii Mislii, Bucov, Blejoi,
Lipănești, Măgurele, Brazi, Bărcănești,
Puchenii Mari și Gorgota.
În restul de 59 de localități, rata de
vaccinare este cuprinsă între 10 și 20%.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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De două luni,
luni tocmai pentru a veni în
sprijinul locuitorilor de la sate, a fost instituită
campania „Orașul vaccinează satul”. De
atunci și până joia trecută, s-au efectuat 1.697
de vaccinuri. Recordul de imunizare a fost
stabilit la Adunați, dar sunt și două localități,
Cerașu și Poienarii Burchii, unde echipele s-au
deplasat degeaba. Potrivit Prefecturii Prahova,
în cadrul programului, situația imunizării
a fost următoarea: Cărbunești-14 persoane,
Cocorăștii Mislii-29, Șotrile- 5, Secăria-11,
Valea Doftanei-2, Tinosu-36, Provița de Sus16, Călugăreni-10, Cosminele-7, Teișani-12,
Plopu-1, Boldești-Grădiștea-7, Sălciile-12,
Tomșani-47, Baba Ana-12, Gherghița-9,

Poiana Câmpina
29 Șirna
7 Talea
5
Câmpina-29,
Șirna-7,
Talea-5,
Măgureni-59, Provița de Jos- 18, Bălțești- 6,
Cerașu- 0, Dumbrăvești- 30, Păcureți- 1,
Surani- 18, Șoimari- 1, Posești- 17, Ștefești9, Bertea- 35, Bănești- 18, Starchiojd- 37,
Colceag- 40, Balta Doamnei- 19, Filipeștii
de Târg- 43, Poienarii Burchii- 0, Ciorani5, Albești Paleologu-27, Gorgota-6, Podenii
Noi-3, Secăria-7, Șotrile-5, Tinosu-36,
Valea Doftanei-3, Adunați-84, Ceptura-36,
Chiojdeanca-18,
Cocorăștii
Colț-12,
Mănești-16, Târgșoru Vechi-30, Telega-30,
Ariceștii Rahtivani-42, Măgureni-70, Poiana
Câmpina-24, Provița de Sus-11, Șirna-10 și
Talea-5.

3.927 DE ȘOMERI DIN PRAHOVA
AU REUȘIT SĂ SE ANGAJEZE
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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ână la sfârșitul lunii iulie 2021, în
Prahova au fost încadrate în muncă
3.927 persoane (1.980 femei).
Din totalul persoanelor care și-au găsit
serviciu, 2.030 au peste 45 de ani, 760 au
vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 535

între 25 și 35 de ani, iar 602 sunt tineri
sub 25 de ani (326 tineri NEET). 1.947
dintre acestea provin din mediul urban,
iar 1.980 persoane sunt din mediul rural.
Într-un comunicat al Agenției Județene
pentru Ocuparea Forței de Muncă

Prahova se arată că, „din punct de vedere
al nivelului de pregătire, cele mai multe
persoane au studii liceale (1.361), urmate
de cele cu studii profesionale și școală de
ucenici (1.009), studii gimnaziale (944) și
superioare (380).

rim-ministrul Florin Cîțu a
anunțat că urmează să fie aprobată
o hotărâre de Guvern prin care vor fi
înființate mai multe posturi în cadrul
Inspectoratului General pentru Situații
de Urgență. Acesta a precizat: „am luat
deja măsuri pentru consolidarea IGSU
și a unităților subordonate. Urmează
să aprobăm o hotărâre de Guvern prin
care vom înființa 8.400 de posturi noi
pentru militarii voluntari angajați pe
bază de contract și subofițeri din zona
operativă. Anul acesta, vor fi încadrați
1.400 dintre ei, astfel încât până în 2025
să fie recuperate o parte importantă din
posturile pierdute în ultimii ani.”
Și ministrul Muncii, Raluca Turcan,
a declarat că Guvernul României a
aprobat o ordonanță care dă liber la
angajări la casele de pensii teritoriale,
pe perioadă determinată, până la 31
decembrie 2022.
Aceasta a spus că vor fi selectate
prin concurs 800 de persoane cu studii
superioare și 200 cu studii liceale
care vor lucra în casele teritoriale de
pensii până la încheierea procesului
de evaluare a tuturor celor cinci
milioane de dosare de pensii.Turcan a
precizat că fondurile pentru salarizarea
personalului suplimentar vor fi
suportate în primă fază din bugetul
asigurărilor sociale de stat, urmând să
poată fi ulterior decontate în cadrul
Mecanismului de redresare și reziliență.

Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,
la aproape 4.000 de clienţi/an,
Faxmedia Tour este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.

Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,

nu lucrăm

decât cu hotelurile pe care le-am verificat personal în prealabil.

Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important
0372.032.313

că putem spune clientului: „fii liniştit, am fost acolo şi am verificat totul pentru tine!”
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ALEXANDR STOIANOGLO, ARMA
ÎMPOTRIVA MAIEI SANDU?

D

upă ce, în problema demiterii Procurorului General, funia a ajuns la par, cum s-ar zice, luni, 23
august, Alexandr Stoianoglo a venit, în cadrul unui briefing de presă, cu „10 pași (propuneri) în
prevenirea și lupta cu corupția”. În viziunea șefului procuraturii cel mai mare impediment în lupta cu
corupția este imunitatea funcționarilor de nivel înalt și propune practic eliminarea ei, inclusiv imunitatea
Președintelui Republicii Moldova. După vizita lui Dmitrii Kozak la Chișinău, cel mai mediatizat subiect care
ține titlurile și capul de afiș al mijloacelor de informare în masă în a doua jumătate a lui august a vizat soarta
Procurorului General, Alexandr Stoianoglo, a cărui demisie o cer Președintele Maia Sandu și majoritatea
deputaților din noul legislativ.

Pagină coordonată de Misail NICOLAE; www.ziarulploieştii.ro

CELE ZECE PORUNCI ALE
PROCURORULUI-ȘEF CĂTRE NOUA
GUVERNARE
Conferința de presă de la începutul
săptămânii curente vine la doar trei zile
după un alt briefing, în cadrul căruia, într-un
discurs citit de pe câteva pagini, Stoianoglo
aducea acuzații grave noii guvernări de la
Chișinău, în special președintei Maia Sandu,
de „ingerințe în sistemul judecătoresc și
organele procuraturii”. Și s-a adresat forurilor
internaționale – Comisia de la Veneția,
Consiliul Consultativ al Procurorilor
Europeni – pentru a se pronunța în privința
modificărilor legislative care se referă la
tragerea la răspundere a procurorului
general și modificarea componenței
Consiliului Superior al Procurorilor (CSP).
Ultimul briefing a fost organizat cu scopul
de a „îndemna puterea să întreprindă pași
concreți pentru lupta împotriva corupției”,
susține Stoianoglo. Iar în cadrul lui
procurorul-șef și reprezentanții instituției
care îl susțin au înaintat guvernării 10
porunci privind lupta cu corupția. Printre
acestea restrângerea/retragerea imunității
tuturor deputaților (și cu subînțelesuri
– a Președintelui Republicii), instituirea
mecanismelor de tragere la răspundere,
inclusiv penală, a membrilor organelor
colegiale (a celor care au votat concesionarea
aeroportului, transmiterea proprietăților
statului etc.), eliminarea persoanelor din
procuratură care au luat decizii ce au
prejudiciat statul (procurorii compromiși),
reconceptualizarea eficienței Procuraturii
Anticorupție, crearea unei instanțe
specializate anticorupție, ce ar investiga
cazurile mari de corupție, atribuții extinse
procurorilor privind investigația cazurilor
mari de corupție ș. a.
De ce abia acum Stoianoglo vine cu aceste
propuneri, când Maia Sandu, la una din
primele întrevederi cu procurorul general
după investire, și-a exprimat nemulțumirea
față de „progresul” investigării dosarelor
de rezonanță și i-a cerut să spună care
sunt impedimentele pentru avansarea și
soluționarea lor în instanțe? Răspunsul
pare a fi la suprafață. După ce legislativul
de la Chișinău a votat în prima lectură
modificările la Legea cu privire la
Procuratură, cu un mecanism de evaluare
a performanțelor Procurorului General
și dispunerea revocării lui din funcție în
cazul calificativului „eșuat”, Procuratura
Generală (a se citi Procurorul General) a
intervenit către forurile internaționale. Dar
puține speranțe că și Comisia de la Veneția,
și Consiliul Consultativ al Procurorilor
Europeni, analizând cele 5 revendicări din
„plângerea” procurorilor moldoveni, nu ar
cunoaște situația privind așa-zisele „presiuni
politice în raport cu instituția Procuraturii”,
despre „independența procurorilor din
Republica Moldova” și cea a Procurorului
General, „afectarea independenței instituției
prin obligarea Procurorului General de a
raporta autorităților politice pe cauze penale
concrete” etc. Și după ce Procurorul General
Alexandr Stoianoglo a gafat cu refuzul de
a se prezenta în Parlamentul Republicii
Moldova, organul reprezentativ suprem,
unica autoritate legislativă a statului, care
nu e subordonată și nici nu e pe picior
de egalitate cu Procuratura Generală a
republicii. Ca să nu mai spunem că nici un
PAGINA
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procuror din cei 9 (cu Stoianoglo 10) nu a
refuzat vreo invitație la raport în legislativ.
S-A APUCAT DE „LUCRU” ÎN CEL
DE-AL 12-LEA CEAS?
După o perioadă destul de lungă de timp
fără ieșiri și declarații în spațiul public și în
fața jurnaliștilor, Stoianoglo excelează în
numai o săptămână cu declarații, scrisori
și conferințe de presă în serie. Toate în
contextul unor acțiuni ale noii guvernări
ce vizează justiția și fenomenul corupției în
Republica Moldova, procuratura și sistemul
de drept în ansamblu, dar mai ales funcția
și persoana Procurorului General Alexandr
Stoianoglo. Tone de cerneală au curs în
ultimii 20 de ani și sute de mii de dolari au
pompat partenerii internațional (în special
SUA) pentru reforma justiției. În 30 de ani
de independență, fiecare al doilea guvern
din cele 20 venea cu reforme de doamne
ferește, ca justiția să ajungă până la urmă
într-un asemenea hal, încât era numai bună
să mai fie reformată din rădăcini.
Dacă e să fim sinceri, prin restrângerea/
eliminarea imunității deputaților și altor
funcționari publici de nivel înalt Stoianoglo
mai degrabă caută scuze pentru inactivitatea
de ani de zile a Procuraturii Generale decât
soluții. Argumentul că din această cauză
procurorii nu ar prinde și deferi justiției

Constituției în acest sens. Doar că nu poți
prinde corupții cu alți corupți. Stoianoglo
mimează activitate abundentă și combaterea
corupției după ce a eliberat toți hoții din
pușcărie. Vine cu „cele 10 porunci ale lui
Platon” despre reformarea procuraturii. Dar
este târziu. Sistemul trebuie curățat. Și va
fi curățat”, este reacția ministrului justiției
Sergiu Litvinenco.
DEMITEREA LUI STOIANOGLO
– MĂRUL DISCORDIEI ÎNTRE
GUVERNARE ȘI SOCIETATEA CIVILĂ
Da, există o presiune a actualei guvernări
asupra Procurorului General de a-și da
demisia sau de a fi demis. Dar nu e o ingerință
în procesul de justiție. Mai degrabă este o
cerință a noii realități social-politice. Toată
lumea s-a săturat de cuvântul „reformă” când
vine vorba de justiție. O nouă reformă cu
aceeași oameni sau, cel puțin, lideri ai acestui
sistem în funcțiile-cheie e imposibilă, pentru
că în prezent însuși sistemul de drept a rămas
captiv. Justițiarii încearcă să convingă opinia
publică și mass media că demiterea lui
Stoianoglo este mărul discordiei între actuala
guvernare și societatea civilă. De fapt, drept
societate civilă s-au declarat câteva ONG-uri
din justiție. Or, cei care dezaprobă intenția
partidului de guvernare de a modifica Legea
cu privire la Procuratură astfel încât să

hoții este mai degrabă un fals. Câte ridicări
de imunitate au fost refuzate de legislativ?
Nici una. Câți deputați sau înalți demnitari
cărora li s-a ridicat imunitatea au ajuns până
în instanță? Nici unul. Pardon, unul, Vlad
Filat. Și acesta în rezultatul presiunii, mai
corect ingerinței politicului în justiție. Și nici
chiar a politicului, ci a lui Vlad Plahotniuc
nemijlocit. Ceilalți cărora li s-a ridicat
imunitatea și chiar au fost judecați pe termeni
buni de închisoare acum sunt bine mersi în
aceleași fotolii de înalți demnitari: patru de
la Partidul „ȘOR”, plus liderul lor fugar, toți
figuranți în Raportul Kroll privind furtul
miliardului, doi de la PDM, scoși ulterior
de sub incidență penală, dar nici unul de la
comuniști și socialiști, deși ultimii excelează
nestingheriți în cele mai mari scheme
de corupție și prejudiciere a intereselor
statului. Cele mai notorii cauze pe numele
deputaților fugari Ilan Shor și Vladimir
Plahotniuc, implicați în „frauda bancară”
și „laundromatul rusesc”, nu au avansat mai
deloc. Mai mult, renunțarea la învinuire
în cazul mai multor persoane, inclusiv exdeputatul Veaceslav Platon, 13 judecători
figuranți în „spălătoria rusească”, au știrbit
din imaginea și așa afectată a întregului
sistem al justiției de la Chișinău. „Noi nu
suntem împotriva ridicării imunității, mai
ales că avem și o inițiativă de modificare a

existe posibilitatea demiterii Procurorului
General sunt în exclusivitate juriști sau
lideri de ONG-uri cu profil juridic. Puțini
la număr. Deși recunosc că toate criticile
la adresa Procuraturii sunt, în mare parte,
întemeiate. Procuratura nu s-a ridicat la
nivelul așteptărilor societății. Dar procurorii
trebuie să fie independenți de politic.
Însă nu partidele politice cer evaluarea și
demisia, nu PAS, ci Președintele Republicii,
legislativul, ca, repet, organul reprezentativ
suprem, unica autoritate legislativă a
statului. Mai degrabă Procurorul General
s-a erijat în postura de lider al opoziției, dacă
ținem cont cât de aprig îl apără socialiștii și
comuniștii. (Apropo, Vladimir Voronin
tuna, pe 13 ianuarie curent, că Stoianoglo
trebuia demis în aceeași zi când a refuzat să
vină în Parlament la raport și acuza organele
procuraturii că sunt mai corupte decât
Parlamentul.) Și cei de la Partidul „ȘOR”
au declarat că se vor abține de la votarea
proiectului de lege ce permite eliberarea
din funcție a Procurorului General. Dar
cetățenii îl plătesc cu 34 de mii de lei pe lună
nu ca să facă politică, ci să prindă hoții.
Că Stoianoglo, după ce s-a văzut
amenințat cu demisia, a început să facă pe
față jocul opoziției, se vede din ultimele
declarații privind „culpabilitatea” membrilor
guvernului din perioada 2014-2015, adică

a furtului miliardului. Dânsul amenință
că procuratura va veni cu modificări a
legislației care să tragă la răspundere nu
doar beneficiarii, ci și „organizatorii” furtul
miliardului. Și că în 2014 furtul miliardului
s-a desfășurat în 4 etape, cu implicarea unui
număr mare de șefi de instituții responsabile
ale statului, din cadrul ministerelor, Băncii
Naționale, până la nivel de guvern și legislativ.
Și că baza furtului miliardului ar fi fost
pusă pe 25 septembrie 2014, prin hotărârea
Guvernului Leancă ce a făcut posibil ca
BNM să acorde credite băncilor comerciale
sub garanția restituirii împrumuturilor de
către stat. După care, pe 7 noiembrie 2014,
a fost aprobată o hotărâre secretă, prin care
Guvernul Leancă a aprobat prima tranșă în
valoare de 9,5 miliarde de lei pentru cele
trei bănci problematice – BEM, Unibank,
Banca Socială. „Maia Sandu a fost ministră
a educației în perioada 2012-2015, iar Igor
Grosu a făcut parte din echipa ministerului”,
mai conchide procurorul-șef.
STOIANOGLO, ARMA ÎMPOTRIVA
PREȘEDINTEI MAIA SANDU
Urmând logica Procurorului General
că membrii guvernului și deputații sunt
vinovați și ei de furtul miliardului, nu e
departe și altă concluzie – că toți alegătorii
ce au votat acel legislativ, care ulterior a votat
Guvernul Leancă, sunt și ei culpabili prin
votul lor? Ba chiar și cei care nu au ieșit la
vot, ca să împiedice venirea la putere a acelui
legislativ? Absurdități. Ca și falsele afirmații
că în cadrul ultimei ședințe a CSS, Maia
Sandu ar fi prezentat o listă de persoane,
inclusiv Igor Dodon, Zinaida Greceanîi și
Vladimir Voronin, cerând Procuraturii să-i
tragă la răspundere penală. „La ședința CSS
din 10 august s-a discutat că membrii a două
grupări criminale, implicați în cazuri mari
de corupție, părăsesc nestingherit țara, iar
Procuratura nu face nimic pentru a-i opri
sau a-i readuce în Moldova, ca să fie trași la
răspundere. Nu s-a discutat despre dosare
împotriva opoziției, așa cum dezinformează
Procurorul General”, a precizat președinția,
mai amintindu-i că nici măcar nu a fost
prezent la ședința respectivă. „Prin aceste
declarații, actualul Procuror General face
front comun cu penalii”, a mai reiterat Maia
Sandu.
Și aici e cazul să ne referim la un articol din
22 ianuarie curent, publicat de The Brussels
Times. Unul dintre principalele instrumente
ale lui Igor Dodon este Alexandr Stoianoglo,
scria publicația dată, amintind despre
procedura trucată prin care acesta a devenit
procuror general. „Impunând candidatura
lui Stoianoglo pentru acest post, Moscova
își rezolva mai multe probleme simultan.
În primul rând îl proteja pe Igor Dodon
și o elimina pe un timp pe Maia Sandu de
la putere, al cărui cabinet pro-occidental
devenea din ce în mai popular. Drept
urmare, guvernarea absolută a lui Dodon a
fost prelungită pentru aproximativ un an, iar
Moldova s-a pomenit aruncată înapoi cu ani
de zile”, mai menționa The Brussels Times.
Autorul articolului mai afirma că Stoianoglo
„va juca și pe viitor un rol crucial de a
supune reformele președintelui Republicii
Moldova, iar în scurt timp persoane din
anturajul Maiei Sandu se vor alege cu dosare
penale”. Se pare că autorul s-a uitat într-o
apă limpede de fântână.
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SYKES-PICOT, PALESTINA ŞI FACTORUL NOII TURCII

D

upă destrămarea Imperiului Otoman, arabii s-au fărâmiţat în noi state, subjugate englezilor și
francezilor. Principala cauză a tuturor crizelor care continuă astăzi în Palestina, Irak, Siria, Libia,
Liban, Yemen și Egipt este această moștenire imperială de acum un secol. Una dintre cauzele haosului
L
din Orientul Mijlociu este Acordul Anglo-Hașemit, dintre Sharif Hussein (Hussein bin Ali al-Hasshemi,
d
ggardian al orașului Mecca, promotor al Marii Revolte arabe împotriva Imperiului Otoman din 1916 –n.r.)
șși Anglia, considerat o trădare la adresa Imperiului Otoman, reamintește ziarul turc Sabah, preluat de
rrador.ro.
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M

otivul
pentru
care
englezii l-au abordat pe
emirul din Mecca era că opoziţia
manifestată de otomani reprezenta
o ameninţare la adresa obiectivelor
mondiale ale Marii Britanii.
Mai ales în urma victoriei din
Dardanele, din 18 martie 1915,
visul englezilor de a captura
Istanbulul s-a năruit. În urma
acestei victorii, nu a mai putut fi
trimis ajutorul Rusiei ţariste, care
s-a prăbușit la Revoluţia bolșevică
din 8 noiembrie 1917. Franţa și
Anglia și-au pierdut unul dintre cei
mai puternici aliaţi. După victoria
din Dardanele, pe 26 aprilie 1916,

englezii au suferit o înfrângere
importantă în Irak, în faţa
otomanilor, ceea ce a intensificat
panica în Anglia.
După cum spunea Eugene
Rogan, autorul cărţii „Prăbușirea
otomanilor: Marele Război din
Orientul Mijlociu, 1914-1920”,
principala temere a englezilor era
că această înfrângere suferită în faţa
otomanilor urma să îi încurajeze la
revoltă pe musulmanii din colonii.
Victoriile obţinute de otomani
au coborât moralul militarilor
englezi la cel mai scăzut nivel de la
începutul războiului. Englezii nu
mai păreau o forţă de neînvins cum

erau consideraţi la începutul lui
1915, când încercau să cucerească
Istanbulul. Teama de Imperiul
Otoman i-a împins atât pe
englezi, cât și pe Sharif Hussein să
încheie acest acord murdar. Sharif
Hussein se temea ca otomanii să
nu îl răstoarne de la putere, iar
englezii erau îngrijoraţi că Imperiul
Otoman le va strica planurile. La
fel se întâmplă și astăzi, când liderii
imperialiști și regimurile marionetă
se unesc din cauza dușmăniei faţă
de noua Turcie…
Anglia și Franţa, care îl
cooptaseră și pe Sharif Hussein,
și-au împărţit între ele teritoriile
otomane din Orientul Mijlociu,
în urma acordului Sykes-Picot,
semnat pe 16 mai 1916, fără să îi
mai dea partea cuvenită emirului
din Mecca. Irakul a fost dat

englezilor, Siria, francezilor și
Palestina evreilor. Palestina era o
regiune asupra căreia nu s-a ajuns
la înţelegere finală în acordul
Sykes-Picot. Din acest motiv,
s-a recomandat o „administraţie
internaţională” pentru Palestina,
marcată cu o culoare diferită pe
hărţile acordului. Numai că englezii
au lăsat pe dinafară administraţia
internaţională în urma Declaraţiei
de la Balfour, din 1917, și au pasat
Palestina sioniștilor.
Prin urmare, rezistenţa otomană
a transformat Marele Război
European în Primul Război
Mondial, a deschis calea revoluţiei
în Rusia și a făcut ca războiul,
despre care se credea că se va
încheia în patru luni, să dureze
patru ani.
Astăzi, Vestul retrăiește frica

de acum un secol, din cauză că
Turcia se reîntoarce către Orientul
Mijlociu. Pentru că Vestul știe
că criza care afectează cel mai
mult Orientul Mijlociu este cea
palestiniană. Și pentru că ei sunt
siguri că noua Turcie le va răsturna
toate planurile, așa cum a făcut și
cu un secol în urmă.
De altfel, Turcia, care a spulberat
acordul Sykes-Picot cu mutările
sale din Siria, Irak, Libia și
Karabah, poartă stindardul cauzei
palestiniene, ceea ce schimbă
echilibrele în zonă. Prin politica din
ultimii ani, Turcia a salvat procesul
palestinian de triunghiul TeheranDamasc-Beirut. Datorită Turciei,
Procesul palestinian a redevenit
principalul obiectiv geopolitic și
geocultural al lumii islamice și a
început să fie un punct important
al politicii globale.

ELVEŢIA ÎNTRERUPE
POLIŢIA VA PUTEA
NEGOCIERILE, REFUZÂND
ÎNREGISTRA
SĂ ÎNCHEIE ACORDUL CU UE OPINIILE POLITICE
luni de amânări, Elveţia a întrerupt
ALE CETĂŢENILOR
După
negocierile pentru un acord cu Uniunea

Europeană privind aderarea la piaţa unică.
Potrivit autorităţilor de la Berna există prea multe
probleme imposibil de rezolvat, începând de la
dreptul de liberă circulaţie a persoanelor, care ar
fi permis acordul europenilor la asistenţa socială
federală.
Astfel, Elveţia a decis să nu semneze proiectul
de acord instituţional cu UE, deoarece, potrivit
rapoartelor guvernului elveţian, în anumite
puncte ale acordului divergenţele sunt prea mari,
în special cele referitoare la libera circulaţie a
cetăţenilor UE, protecţia salariilor și legislaţia
privind ajutorul de stat, descrie situaţia site-ul
italian de știri IISole24Ore.
DESCHIDEREA ELVEŢIEI DUPĂ „NU”
Cu toate acestea, executivul elveţian consideră
că este în interesul Elveţiei și al UE să protejeze
colaborarea bilaterală și să continue cu convingere
acordurile existente. Din acest motiv, intenţionează
să lanseze un dialog politic cu UE privind continuarea
cooperării. Chiar și fără un acord instituţional,
subliniază executivul, Elveţia rămâne un partener de
încredere și angajat al UE.
În acest sens, în ceea ce privește cea de-a doua
contribuţie elveţiană la Fondul european de
coeziune – în valoare de 1,32 miliarde de franci pe
parcursul a zece ani. „Consiliul federal se va asigura
că Parlamentul va elibera fondurile cât mai curând
posibil și că va finaliza memorandumul de înţelegere
cu UE”.
Discuţiile cu Bruxelles-ul nu au permis găsirea
soluţiilor de care Elveţia avea nevoie în domeniile
directivei privind libera circulaţie a cetăţenilor
UE, protecţia salariilor și ajutorul de stat. Potrivit
elveţienilor, dreptul la libera circulaţie a cetăţenilor
ar fi trebuit să se aplice doar „angajaţilor și familiilor
0244.546.501

P

oliţia și Jandarmeria franceză vor putea „fișa” opiniile politice,
apartenenţele sindicale și datele medicale ale cetăţenilor care
candidează la posturi „sensibile”, informează RFI, postul de stat al
Franţei, care emite și în România. Decizia aparţine Consiliului de
Stat, cea mai înaltă jurisdicţie administrativă franceză, în urma unor
contestaţii, depuse de o serie de organizaţii, precizează sursa citată.

C

acestora”, în timp ce pentru UE,
acestora”
UE ar fi trebuit să
afecteze „toţi cetăţenii”, Acest lucru ar fi presupus
„o schimbare de paradigmă în politica de migraţiune
elveţiană, cu consecinţe și asupra accesului la asistenţa
socială”, a declarat ministrul de externe Ignazio
Cassis.
REGRETELE UE: ACUM, RELAŢIILE VOR
ÎMBĂTRÂNI
Comisia UE a recunoscut cu „regret” sfârșitul
negocierilor, reamintind „progresele realizate în
ultimii ani”.Executivul de la Bruxelles a explicat
că „acordul-cadru instituţional UE-Elveţia a fost
conceput ca bază pentru consolidarea și dezvoltarea
relaţiilor bilaterale pentru viitor”. Cu scopul „de a
garanta că oricine operează pe piaţa unică a UE, la
care Elveţia are acces semnificativ, se află în aceleași
condiţii”.
„O problemă fundamentală de corectitudine și
securitate juridică”. Deoarece „accesul privilegiat la
piaţa unică trebuie să însemne respectarea acelorași
reguli și obligaţii”: aceasta este principala obiecţie
a europenilor faţă de reticenţa elveţiană. La care se
adaugă un avertisment; „Acum nu se va mai putea
vorbi de o modernizare a relaţiilor , iar acordurile
bilaterale vor îmbătrâni inevitabil”.

sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PUBLICITARĂ

onsiliul de Stat a analizat
plângerile
depuse
de
magistraţi, avocaţi și unele
sindicate faţă de trei decrete care
extindeau posibilitatea de fișare
a cetăţenilor, dar a concluzionat
că aceste legi nu ameninţă de
o
manieră
disproporţionată
libertatea de opinie, de conștiinţă,
de religie sau sindicală. Pe scurt, în
numele siguranţei statului, poliţia
și jandarmeria vor putea deci
înregistra „obiceiurile de viaţă” și
activităţile online” ale cetăţenilor
pe care îi au în vizor, pe care îi
anchetează în vederea recrutării
lor în posturi zise „sensibile”.
Până acum, se puteau verifica
doar „activităţile politice, filosofice,
religioase sau sindicale ale
persoanelor fizice”, dar acum legea
introduce noţiuni neclare, precum
„opinie” politică, „convingere”
filosofică
sau
religioasă
și
„apartenenţă” sindicală.
„Gerald Darmann, ministrul
francez de interne, a respins orice
idee a guvernului de a instaura o
supraveghere electorală a populaţiei.
Guvernul afirmă că aceste decrete

sunt utile doar forţelor de ordine,
pentru a preveni acte de violenţă
sau teroriste și nu pentru a institui
vreun delict de opinie.
Trei fișiere sunt vizate de aceste
decrete care extind prerogativele
forţelor de ordine. Mai întâi, fișierul
anchetelor administrative legate
de securitatea publică și care este
folosit la recrutarea funcţionarilor
în posturile sensibile. Se urmărește
prin multe decrete evitarea
recrutării unor persoane potenţial
periculoase
sau
radicalizate.
Celelalte două fișiere impactate de
noile decrete tratează informaţii
legate de securitatea statului. În
total, cele trei fișiere regrupau, la
sfârșitul anului trecut, circa 350.000
de nume.
Toate aceste persoane vor
avea, deci, de acum încolo, în
dreptul numelui lor, eventuala lor
apartenenţă politică, sindicală
sau religioasă și date despre viaţa
lor privată, orientarea sexuală
sau practicile lor sportive și
comportamentele lor pe reţelele
de socializare – fotografii sau
comentarii, de exemplu.”

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE?
Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile să-ţi promoveze eficient imaginea!
• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • firme luminoase • obiecte
promoţionale personalizate • colantări auto
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ORICINE POATE FI RADICALIZAT. CHIAR ŞI TU!

C

e motive poate avea cineva precum Jurgen Coninga? Pe 17 mai
a.c., soldatul belgian a furat armament greu de la un depozit
militar, a trimis o scrisoare în care ameninţa un ministru și un
virusolog – și apoi a dispărut.
Mai mult chiar, ce se poate spune despre cei 150 de oameni care au
ieșit în stradă în sprijinul lui Coniga și a acţiunilor sale, fără măcar
a-l cunoaște?
Cele mai multe analize arată că Coniga are simpatii de extremă
dreapta. Faptul că a acordat instrucţie militară unor naţionaliști
extremiști flamanzi e o probă suficientă cum că, din punct de vedere
mintal, se afla de ceva vreme în zona periculoasă, încearcă un răspuns
Koert Debeuf pentru EUObserver din Belgia.

N

u cu mult timp în urmă, ne
puneam aceeași întrebare
în privinţa luptătorilor din Siria,
oameni care au lăsat totul baltă,
pentru a lupta pentru o organizaţie
criminală.
Cum ar putea să-i placă
cuiva acele exerciţii oribile și
autoproclamatul „califat” – care
nu prea părea să facă nimic altceva
în afară de a răspândi teroare pură
din Bruxelles și până în Mumbai și
din Mosul până pe plajele albe ale
Tunisiei?
Experţii fac referinţă de obicei
la Molenbeek din Bruxelles și
alte cartiere „dificile”, unde acei
luptători din Siria au copilărit
într-un
așa-zis
„mediu
defavorizat”. Alţii arată cu degetul
spre salafismul conservator despre
care se spune că predică valori
antioccidentale în acele cartiere.
Investigarea
respectivelor

cartiere și combaterea salafismului
ar fi atunci soluţia logică pentru
a evita pe viitor acte teroriste.
Și totuși, aceste analize sunt
contrazise de date reale.
LUPTĂTORII ISIS DIN
SIRIA
Atunci când am călătorit în
teatrul de război din Siria, de trei
ori în perioada 2012-2013, s-a
întâmplat să urmez aceeași rută
pe care au plecat mulţi luptători
străini: cu avionul de la Cairo la
Istanbul, iar de acolo la Gaziantep
sau Antalya, două orașe din sudul
Turciei. În avion puteai suspecta că
unii dintre pasageri sunt luptători
străini, dar nu știai sigur decât după
ce-i vedeai traversând frontiera
turco-siriană odată cu tine. Toţi
arătau ca niște oameni normali,
tineri. Odată ajunși în Siria, am
avut contact cu rebeli care ulterior

aveau să ajungă comandanţi în
ISIS.
Dar ei nu mi-au spus ce motive îi
mânaseră. Acel lucru l-am aflat de
la CBS New, care a reușit să pună
mâna pe un stick USB ce conţinea
4000 de formulare completate de
luptători străini ai ISIS.
Toţi cei care soseau în Siria
erau obligaţi să-și completeze
într-un formular situaţia familială,
educaţia, cunoștinţele despre islam
și dacă erau dispuși sau nu să
devină atentatori sinucigași.
12% dintre acești luptători s-au
declarat de acord să se arunce în
aer – un procent mai mic decât s-ar
fi putut crede. Celelalte informaţii
au fost mult mai surprinzătoare și,
prin urmare, mai interesante.
Principala concluzie a studiului
realizat pe baza celor 4000 de
formulare este că e foarte dificil
să realizezi un portret clar al unui
astfel de combatant tipic. Media
de vârstă era de 27 de ani, dar
existau și adolescenţi, ba chiar și
puţini oameni trecuţi de 60 de ani.
Surprinzător e nivelul de educaţie
superioară peste medie al acestui
grup: mulţi aveau un masterat și a
existat chiar și un doctorat. Erau și
muncitori printre ei – dar și mulţi
medici și ingineri. Vreo 30% erau
căsătoriţi și aveau copii. Și doar 255
din 4000 de luptători s-au declarat
șomeri.
În fine, cei mai mulţi dintre ei
păreau să știe foarte puţin despre
islam ori Coran.
SCURTĂTURA DE LA
ANONIMAT LA GLORIE
Acest ultim fapt n-a reprezentat
vreo noutate pentru experţi.
Era deja cunoscută povestea a
patru amici din Birmingham,
care, chiar înainte de a pleca
în Siria, au comandat de la
magazinul Barnes&Noble două
cărţi : „Islamul pentru prostănaci”
și „Coranul pentru prostănaci”
(cu sensul de „pentru începători”
- n.r.). Ideea că radicalizarea se
petrece în principal în rândurile

musulmanilor conservatori este
eronată. Iar acum se pare – pe baza
propriilor documente birocratice
ale ISIS – că e deopotrivă greşită
şi impresia că radicalizarea e un
fenomen existent la nivelul celor
defavorizaţi, şomeri şi slab educaţi.
Şi atunci ce anume îi împinge
pe aceşti oameni obişnuiţi la o
gândire radicalizată? E vorba
de obicei de oameni (în special
bărbaţi) care consideră că viaţa lor
a ajuns într-o fundătură. Visaseră
să ajungă importanţi, dar eşuaseră.
Frustraţi, ei caută oameni cu
mentalitate similară, care cunosc o
cale de ieşire.
Şi fix acest lucru era oferit de
ISIS: o scurtătură de la anonim
la erou. Înrolându-se în ISIS,
deveneai brusc temut şi faimos.
Mai mult chiar, te puteai răzbuna
pe tot ceea ce te împiedicase să-ţi
urmezi calea spre glorie.
Aceasta e povestea lui Salah
Abdeslam,
organizatorul
atentatelor de la Paris şi Bruxelles.
Ar putea fi şi povestea lui Conings
şi a multor altor extremişti violenţi
din Europa.
Jihadismul, neo-nazismul şi
alte ideologii extremiste sunt
interşarjabile în acest punct.
Sunt vehicule ideologice pentru
oameni cu probleme născute
din resentimente profunde. O
viaţă anostă poate fi transformată
deodată într-o bătălie idealistă
împotriva restului lumii.
CINCI CĂI DE A EVITA
RADICALIZAREA
E un mecanism care ar putea
afecta pe (aproape) oricine. Toţi
pot sfârși cu ochelari de cal, prin
care numai propriile idei sunt
ideile corecte, iar toţi cei care
gândesc altcumva sunt respinși ca
fiind inamici ori trădători.
Algoritmii reţelelor sociale joacă
aici un rol nefast. Ei se asigură că
vezi din ce în ce mai multe opinii
ori ”prieteni” cu care ești de acord
și care nu fac decât să-ţi întărească
„ideile corecte”. Este așa-zisa

„cameră-ecou”, în care nu îţi auzi
decât propria opinie, repetată la
nesfârșit.
Dar radicalizarea nu este ceva
inevitabil. Poate fi evitată în cinci
moduri. Într-o prelegere pe care am
ţinut-o la fosta mea școală pentru
elevii de la cursurile postliceale,
le-am rezumat după cum urmează:
În primul rând, trebuie să te
asiguri că nu ajungi prins într-o
„cameră ecou”. Asigură-te
că
citești și permiţi să ţi se recomande
opinii diferite pe reţele sociale.
Astfel poţi păcăli algoritmii.
În al doilea rând, fii empatic.
Luptă pentru idealurile tale, dar
concomitent încearcă să înţelegi de
ce alţi oameni au alte idealuri. A nu
se confunda empatia cu simpatia.
În al treilea rând, îndrăznește
să te îndoiești. Examinează-ţi
opiniile și convingerile din când în
când și vezi dacă ele încă ţi se mai
par logice.
În al patrulea rând, citește cu
regularitate câte o carte despre
o cultură diferită. Citește despre
istoria Chinei sau despre filosofia
arabă. Ori citește biografia unui
politician care nu-ţi prea place.
Acest lucru te ajută să vezi lucrurile
în perspectivă.
În fine, atunci când îţi cauţi un
domeniu de studiu sau un loc de
muncă, încearcă să nu alegi calea
către faimă sau avere, ci ceva ce
ţi-ar plăcea cu adevărat să
faci. Deși acest lucru nu este
întotdeauna evident, este cea mai
ușoară cale de a reduce la minim
frustrarea.
Când
mi-am
terminat
prelegerea, în sală s-a așternut
liniștea. În calitate de conferenţiar,
știu că această situaţie nu poate
însemna decât două lucruri: fie
povestea n-a fost interesantă, fie a
dat de gândit.
Spre liniștea mea, mai mulţi
profesori aveau să-mi spună că
elevii au continuat să discute
subiectul încă o oră după aceea, la
ora de istorie.

MISTERELE LACULUI ROŞU RECORD DE NAŞTERI

U

NIVERSUL SUBACVATIC al lacului emblematic
pentru Ţinutul Secuiesc, unul dintre cele mai
frumoase lacuri de baraj naturale din lume, este investigat
de un grup de cercetători, coordonat de Centre for
Ecological Research din Ungaria. O parte din suprafaţa
arborilor inundaţi este acoperită cu un strat mâlos,
galben-brun. „Acest înveliș conţine microorganisme care,
pe lângă clorofilă, conţin în cloroplastele lor și pigmenţi
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carotenoizi”, spune Lidia Szigyarto de la Universitatea
Sapientia din Cluj Napoca.
„În comparaţie cu părţile de trunchiuri aflate sub
apă, care se conservă excelent, la fel ca bărcile de lemn
scufundate, porţiunile buștenilor de deasupra apei se
descompun într-un ritm alarmant”, spune Emerencia
Szabo de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj
Napoca. O descoperire surprinzătoare a fost un covor de
cianobacterii Arthrospira jenneri cu un tipar
aaparte.
„Modelele fascinante seamănă cu formele
rreticulate pe care le-am obţinut în simulări
pe computer”, spune Jaap Kaandorp de la
p
Universitatea Amsterdam.
U
„Structuri
asemănătoare
cu
cele
descoperite se găsesc în roci sedimentare
d
denumite
microbialiţi
și
reprezintă
d
aamprentele microorganismelor străvechi”,
a adăugat Dawn Sumner de la UC Davis.
Potrivit Minei Bizic de la IGB Berlin,
P
„„comunitatea microbiană a nămolului e
diversă. Printre grupurile abundente se
d
numără Bacteroidele, care descompun
n
materii
organice complexe și grupuri de
m
bacterii
care pot oxida anaerob amoniacul.
b

LA O SINGURĂ MAMĂ

„Situaţie
Situaţie unică
unică, risc mare!” – afirmă
afirmă medicul Dini Mawela
directoare adjunctă a școlii de medicină de la Universitatea de
Știinţe Medicale din Sefako Makgatho, Pretoria.
Gosiame Tharma Sithole este o mamă de 37 de ani, care a
dat naștere la șapte băieţi și trei fetiţe. Copiii își vor petrece
următoarele luni în incubatoare. Situaţiile de acest fel sunt
asociate în mod normal cu tratamentele de fertilizare, dar nu a
fost cazul mamei din Pretoria.
Actualul record pentru cei mai mulţi bebeluși care au
supravieţuit unei nașteri a fost acordat unei mame din SUA,
în 2009. GuinneessWorld Records va investiga cazul Sithole,
pentru a stabili un nou record, relatează BBC.
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IUBIT FALS, IUBIRE ADEVĂRATĂ
Î

nalt, blond. Musculos sau intelectual. Prezent și afectuos, întruchipează chintesenţa tandreţei și
prezenţei. Scrie atât de bine, încât pare jurnalistul Massimo Gramellini și vorbește direct inimii. În
plus, este prezent și în week-end, atunci când iubitul obișnuit, între meciul de fotbal de vineri, întâlnirea
cu prietenii de sâmbătă și cea de duminică, cu mama, dispare.
Nimic din toate astea. El, iubitul virtual, este tot ceea ce ţi-ai dorit dintotdeauna. Tandru și prezent.
Iubitor și generos. Un text-avertisment publicat de La Stampa și preluat de rador.ro.

N

u elimină dubla verificare
verificare de pe WhatsApp,
WhatsApp
nu este offline, nu postează stări anxioase și
depresive, nu filtrează online decât cu tine, nu închide
telefonul mobil suscitând doze masive de anxietate
și suferinţă. Singurul defect pe care-l are este că nu
există.
„Invisible Boyfriend” este întruchiparea revizuită,
modernă și virtuală a prinţului din povești.
Provine dintr-o aplicaţie care sprijină inimile frânte,
precaute sau singuratice. O aplicaţie care permite
comunicarea, pe reţelele sociale, cu iubiţi imaginari,
care nu există. Parteneri ideali, care nu sunt certăreţi,
nu fac prăpăd în lumea interioară a celorlalţi, nu sunt
pretenţioși sau intransigenţi și, atunci când se face
simţită nevoia de liniște sau de singurătate, e destul
să se închidă telefonul mobil, pentru a lua o mică
pauză. Fără ca el să se supere, să se simtă exclus și să-și
îndrepte atenţia către un alt partener.
Aplicaţia devine un fel de Sfântul Apostol Toma pentru
cei neîncrezători și invidioși, permiţându-le oamenilor
să demonstreze prietenilor și rudelor băgăreţe
dovezile unei relaţii. Chiar, fotografii, inimioare, fraze
de dragoste și pasiune. Reducând la tăcere prietenii

și necunoscuţii care consideră că o persoană singură
este un candidat nefericit la singurătatea extremă.
INTIMITATE VIRTUALĂ, BUCURII ȘI
DURERI
Erosul și chat-ul, dragostea și prezenţa fizică, virtual
și realul și alte combinaţii noi și posibile între web și
afectivitate nu încetează să ne uimească (iritându-ne
și captivându-ne). Pandemia care nu rimează cu
psihoterapia a bulversat totul și a exacerbat orice
nevoie, în special cea afectivă.
Singurătatea crește dramatic și dictează noile legi ale
pieţei iubirii. Aplicaţiile, site-urile de întâlniri, locurile
virtuale sunt născute pentru a înlocui lipsa unui
partener și abstinenţa dată de absenţa sexualităţii sau
dintr-o sexualitate tristă, acompaniată de anxietate,
mască și detergenţi pe bază de clor.
Ne-am cam obișnuit cu toate, dar poate că pentru
iubitul invizibil nu eram încă pregătiţi. Cine se înscrie
la „Invisible Boyfriend” își poate proiecta iubitul sau
prietena după cum dorește. Îi poate alege numele, care
eventual este cel al primei iubiri, vârsta, hobby-urile,
nivelul cultural și trăsăturile de caracter. Și-i poate
exclude pe narcisiști, dar mai ales pe infideli.
Persoanele care stau doar pe aplicaţii de întâlnire
nu mai pleacă de acolo. Iubesc, fac curte, fac dragoste
mereu și numai virtual: nu există riscul de abandon,
trădare, virusuri, în special acum, în timp de Covid,
și își cultivă propria singurătate până la promovarea
acesteia la rangul de partener de viaţă. Iar dulcis in
fundo, acum îl avem și pe iubitul care există, un fel de
avatar al inimii, un adevărat sabotaj emoţional.
Într-un moment istoric în care totul este posibil
și fezabil, în care totul, inclusiv cuplurile, se nasc, se
uzează și pier rapid, dorinţa, erotismul și capacitatea
de a aștepta par să fie în cădere liberă. Iar iubirea,
iubirea adevărată, continuă să înspăimânte și să facă
victime. Condiţia de bază este, însă, că orice inimă are
nevoie mereu de-o altă inimă pentru a supravieţui.

Cămara cu plante VREMEA GRÂNELOR COAPTE
Remedii de casă simple şi eficiente:

Sănătate cu cereale (II)

Dr. Cristian Boerescu
REȚETE CU CEREALE
„Pilaf ” simplu
Ingrediente: 100 gr orez, 300 ml apă, 1/2 linguriță
sare grunjoasă.
Mod de preparare: Se spală bine orezul și se pune
la fiert cu apa și sarea într-un vas de fontă, la foc
moderat, 20 de minute.
Hrișcă crudă
Ingrediente: 200 gr hrișcă.
Mod de preparare: Se spală boabele de hrișcă,
se pun într-un vas și se acoperă cu apă. După 1-2
ore hrișca se înmoaie, se umflă și se poate consuma.
Hrișcă poate fi înlocuită cu grâu, cu condiția să fie
pus la înmuiat cu o seară înainte.
Pasta de orez
Ingrediente: 200 gr orez, 400 ml apă, 1/2 linguriță
sare grunjoasă.
Mod de preparare: Se macină orezul cu o râșniță
de cafea. Se pune apa cu sare la fiert. Când clocotește,
se adaugă făina de orez. Se fierbe 15-20 minute.
Exemplu de dieta:
Mic dejun: 1-2 căni „lapte” de grâu.
Ora 10: 3-5 linguri hrișcă crudă.
Dejun: 1) supă de orez cu găluște de grâu; 2) pilaf
simplu cu făina de grâu copt sau turtițe de grâu.
Ora 17: 3-5 linguri de mei copt.
Cina: 1) terci de grâu; 2) pastă de orez cu turtițe
de grâu.
Plăcintă de grâu cu orez fiert
Ingrediente: 500 gr făină de grâu integrală, 200 g
orez, 1 linguriță de sare grunjoasă.
Mod de preparare: Se prepară o cocă cu apă
călduță și sare din grâu integral și se fierbe orezul
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Horoscop săptămânal
FECIOARĂ

23 august -22 septembrie
BERBEC
Este posibil să doriți
schimbarea stilului de
viață. Aveți senzaţia că
viaţa dumneavoastră este
destul de riscantă şi vreți să aveți mai
multă stabilitate în tot ceea ce faceți.
Dar, în mod paradoxal, în cadrul
familiei ar putea exista o provocare pe
care trebuie să o depășiți. Aveți îndoieli
legate de alegerile pe care le-ați făcut
de-a lungul timpului în amor.

BALANȚĂ
Traversați o perioadă
destul de aglomerată,
perioadă pe care nu ați
prevăzut-o și căreia
trebuie să îi faceți față. Dacă simțiți
oboseală sau stări de irascibilitate, este
mai bine să cereți ajutorul cuiva apropiat,
căci pe cont propriu este mereu mai
dificil. Încercați să nu manifestați o
încăpățânare nefondată, căci ați putea
provoca niște consecințe nedorite.

TAUR
Aveți
foarte
multe
planuri pentru viitorul
apropiat și singurul
impediment
îl
constituie,
momentan,
situația
financiară destul de instabilă. Sunteți
nemulțumit de locul de muncă actual și
vă stresați foarte mult pe acest fond.
Planurile voastre își vor găsi îndeplinirea
cu ajutorul unei persoane dragi, poate al
unui membru de familie.

SCORPION
Aveți
nevoie
de
comunicare pentru că
ați început să fiți destul
de
individualist
și
solitar. Aveți nevoie de o companie
plăcută, în caz contrar puteți fi inhibat și
stânjenit. Se recomandă să ieșiți mai
mult și să discutați cu cei dragi despre
tot ce vă apasă. Cel mai probabil este
doar o pasă de moment.

GEMENI
Vreți o schimbare în
viaţa dumneavoastră, de
aceea începeți să faceți
diverse
experimente
pentru a stabili exact ceea ce vi se
potrivește. Pentru a vedea mai clar în
sentimentele dumneavoastră, va trebui
să vă izolați într-un loc frumos și
confortabil, însă nu într-o mănăstire!
RAC
Aveți o dispoziție nu
tocmai bună care se
observă cu ușurință, mai
ales la locul de muncă.
Sunteți indispus și aveți nevoie de o
pauză în care să vă refaceți. Este indicat
să fiți mai înțelegător și mai tolerant cu
cei din jur, mai ales cu partenerul de
viață și colegii de la serviciu. Încercați să
renunțați la această înverșunare care nu
vă caracterizează.

separat cu puțină sare.
sare Se întinde coca cu un făcăleț
pentru a obține o foaie de plăcintă, dar ceva mai
groasă decât cea de la patiserie. Se pune orezul fiert
la mijloc și se rulează foaia de plăcintă. Se presară
puțină făină integrală pe tavă, se așează 3 rulouri
și se coc la foc iute 10-20 de minute. Se taie în felii
groase și se mănâncă în decurs de 7-10 ore.
Fulgi din cereale (grâu, orez, secară, ovăz)
Se cumpără de la supermarket sau magazine
naturiste și se consumă că atare, uscate, sau înmuiate
în apă, simple sau combinate și în cantitatea pe care
o dorim.
Turtițele multicereale
Se prepară că și cele din grâu. Pentru a pregăti
coca, pe lângă făina integrală din grâu, se folosesc
suplimentar mei măcinat și fiert, hrișcă măcinată
înmuiată cu apă 2-3 ore sau orez măcinat și fiert,
amestecate în proporții egale sau după imaginația de
moment.
Evident, fiecare va adapta aceste rețete după
necesitățile personale sau după sfatul medicului și
se pot face chiar asocieri parțiale cu unele legume și
fructe de sezon.

LEU
Nu
sunteți
adepții
prieteniilor nesincere,
care urmăresc mai multe
beneficii. Este posibil să
aveți discuții serioase cu prietenii voștri
apropiați pentru a stabili dacă vă ghidați
după aceleași principii de viață. Este
bine să fiți selectiv cu oamenii care vă
înconjoară, dar să nu exagerați cu
această atitudine, în caz contrar ați
putea deveni deranjant.
FECIOARĂ
La locul de muncă, norii
din ultima vreme se
estompează şi va răsări
soarele, după o perioadă
destul de dificilă. Din fericire, acasă
toate merg bine şi vă bucurați de
sprijinul
celor
dragi.
Situația
dumneavoastră financiară este din ce în
ce mai îmbucurătoare, faceți câteva
achiziții importante, dar și câteva
modificări ale locuinței pe care vi le
doriți de mult.

SĂGETĂTOR
Simțiți nevoia de a
renunța la mai multe
dintre
planurile
dumneavoastră,
dar
trăsăturile native nu vă dau voie, așa că
veți continua în ritm alert. Este bine să
vă urmați îndeaproape planurile, dar
dacă aveți îndoieli asupra acestora sau
dacă nu mai corespund nevoilor voastre,
este mai bine să abandonați și să vă
redresați.
CAPRICORN
„Carpe
diem”
este
mottoul dumneavoastră,
aşa că vă veți bucura de
plăcerile vieţii, veți lua o
mică pauză de la grijile
cotidiene şi vă veți ocupa de ceea ce vă
place cu adevărat. Aveți în plan niște
cheltuieli pe care, la momentul actual,
nu sunteți sigur că le puteți face.
Manifestați o oarecare nemulțumire
față de veniturile dumneavoastră și este
posibil să faceți ceva în acest sens.
VĂRSĂTOR
Aveți multe drumuri de
făcut și veți petrece mult
timp în instituții ale
statului, fapt care nu vă
face plăcere. Este foarte posibil ca aceste
demersuri să fie necesare unei plecări în
străinătate sau unei schimbări de
domiciliu. În orice caz, situația nu mai
suferă amânare și trebuie să rezolvați
totul cât mai repede cu putință.
PEȘTI
Comunicarea
este
esenţială, pentru că veți
avea de depășit diverse
situaţii tensionate şi
evenimente total neaşteptate. Totul se va
rezolva, însă, nu vă faceți griji. O cină
romantică organizată de persoana iubită
are darul de a vă alunga stresul
întotdeauna. Vă doriți o situație
financiară stabilă și este nevoie să
depuneți mai multe eforturi în acest sens.
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Kempo

DOUĂ MEDALII DE ARGINT ÎN UCRAINA

D

oi sportivi ai secţiei de kempo a CSM
Ploieşti au obținut medalii de argint,
la Lvov (Ucraina), la un puternic concurs ce a
avut la start luptători din 12 ţări, „International
Pro”, competiţia fiind inclusă în circuitul AJP
Tour. Medaliații sunt Luca Frăsineanu (10 ani,

30 kg) şi Ciprian Manu (11 ani, 50 kg), iar cel
de-al treilea sportiv înscris în competiţie, Robin
Mihai (10 ani, 35 kg) a fost declarat învins de
arbitri la capătul unui meci pe care, în opinia
antrenorului Florentin Ghiocel Petrea, l-a
câştigat clar în faţa unui reprezentant al Rusiei.

PROGRAMUL LIGII A 3-A
LA FOTBAL, SERIA A 5-A

ȚINTARUL PENTRU CS BLEJOI ȘI CSO PLOPENI

L

a sediul Federației Române de Fotbal, a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din sezonul
2021-2022 din Liga a 3-a. Programul seriei a 5-a, etapa 1 care va avea loc în datele de 27-28
august 2021, ora 18, în care sunt implicate și echipele prahovene CS Blejoi și CSO Plopeni este:
Etapa 1
AFC ODORHEIU SECUIESC – CS BLEJOI
AS FC PUCIOASA – ACS OLIMPIC CETATE RÂŞNOV
ACS KSE TÂRGU SECUIESC – ACS KIDS TÂMPA BRAŞOV
ACS SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE 2 – ACS SR MUNICIPAL BRAŞOV
AFC HERMANNSTADT 2 – CSO PLOPENI
Programul complet în următorul număr de ziar.

COMUNICAT DE PRESĂ
Ploiesti, 26.08.2021
"DIVERSIFICAREA SI EXTINDEREA CAPACITATII DE SPALARE SI CURATARE ARTICOLE TEXTILE"
1. Număr referinţă: Contract de finanţare 3913/28.02.2019, cod SMIS 110642
2. Data publicării anunţului: 26.08.2021
3. Programul: Programul Operational Regional 2014-2020: Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii; Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor
avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”.
4. Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Organism
Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia.
5. Alte informaţii: S.C. SILGIMAR PROD S.R.L., cu sediul social in Sat Garvan, Comuna Jijila, str. Scolii, nr. 28,
judet Tulcea, anunţă finalizarea proiectului "DIVERSIFICAREA SI EXTINDEREA CAPACITATII DE SPALARE SI
CURATARE ARTICOLE TEXTILE" in Municipiul Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 295, Bl. Corp C1 –Spatiile 1 si 2,
incepand cu data de 31.08.2021.
6. Obiectivul general al proiectului: urmareste imbunatatirea competivitatii economice a S.C. SILGIMAR
PROD S.R.L., prin realizarea unei investitii initiale ce vizeaza diversificarea productiei unitatii existente de
prestari servicii achizitionand echipamente performante de spalare si curatare chimica(uscata) urmarind
adaptarea la cerintele pietei prin intarirea capacitatii de promovare a serviciilor.
7. Valoarea totala a proiectului este de 7.561.699,87 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de
4.492.629,42 lei, respectiv valoarea finantarii nerambursabila din FEDR de 3.818.735,01 lei si valoarea
finantarii nermbursabile din bugetul national de 673.894,41 lei.
8. Obiective specifice ale proiectului:
x OS1 – Cresterea Profitului din Exploatare cu peste 10% in al treilea an de la finalizarea investitiei fata
de nivelul inregistrat in exercitiul financiar anterior, 2016, ca urmare a introducerii de noi servicii de
spalare aseptica in cadrul intreprinderii S.C. SILGIMAR PROD S.R.L.
x OS2 – Cresterea numarului de angajati cu 2 persoane din care o persoana facand parte din categoriile
defavorizate, fata de numarul scriptic de angajati din anul 2016
x OS3 - Introducerea si dezvoltarea de servicii inovative la nivelul intreprinderii prin diversificarea
activitatii, prin achizitionarea de echipamente tehnologice noi, cu respectarea principiilor de
imbunantatire a calitatii mediului inconjurator si crestere a eficientei energetice prin achizitionarea
echipamentelor eficiente energetic si eficientizarea iluminatului in spatiul in care se desfasoara
activitatea, precum si prin minimizarea deseurilor generate.
9. Rezultatele proiectului: Introducerea si dezvoltarea de servicii inovative la nivelul intreprinderii prin
diversificarea activitatii, prin achizitionarea de echipamente tehnologice noi, cu respectarea principiilor de
imbunantatire a calitatii mediului inconjurator si crestere a eficientei energetice prin achizitionarea
echipamentelor eficiente energetic si eficientizarea iluminatului in spatiul in care se desfasoara
activitatea, precum si prin minimizarea deseurilor generate si angajarea unui numar de cu 2 persoane din
care o persoana facand parte din categoriile defavorizate.
10. Impact social: prin crearea a 2 locuri noi de muncă și impact economic prin dezvoltarea Regiunii Sud
Muntenia.
11. Persoana de contact: LOMBARDI RAMELA ANGELINA, telefon 0723208248, poştă electronică:
rpcredite@yahoo.com.

Tenis

SE ÎNFIINȚEAZĂ COMISIA DE PĂRINȚI

C

omitetul Director al FRT anunță înființarea Comisiei de Părinți, care va
funcționa în cadrul Federației, în conformitate cu Statutul FRT. În acest sens,
cluburile afiliate FRT sunt rugate să facă propuneri - atât părinți de jucători, cât
și părinți de jucătoare - pentru alegerea unui număr de 7 (șapte) membri care să
facă parte din această Comisie,
propunerile urmând a fi trimise pe
adresa de e-mail office@frt.ro până
la data de 02.09.2021.
Alegerile
pentru
această
Comisie vor avea loc în data
de 07.09.2021, ora 12, la sediul
Centrului Național de Tenis din
Bd. Pierre de Coubertin, nr.11,
Sector 2, București.

Fotbal

DOUĂ VICTORII PENTRU
PETROLUL ÎN 4 ZILE

P

etrolul 52 Ploiești a obținut două
victorii în decurs de 4 zile în Liga
a doua la fotbal, ajungând pe loc de play
off, cu 9 puncte în clasament. Duminică,
ploieștenii au reușit un succes la scor de
forfait pe terenul echipei Viitorul Pandurii
Târgu Jiu, în cadrul rundei a patra, toate
golurile fiind marcate în repriza secundă,
autorii lor fiind Armando Vajushi 57’ ,
Valentin Țicu 64’ și Mario Bratu 84’.
Acest succes vine după ce, pe teren
propriu, elevii lui Nae Constantin s-au
impus și cu FC Csikszereda, 2-0, golurile
fiind marcate de Diarra și Vajushi (din
penalty). Ploieştenii au terminat meciul
în inferioritate, după ce Pârvulescu a fost
eliminat de pe teren.
Iată și casetele tehnice ale celor două
jocuri:
Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Petrolul
0-3
Viitorul Pandurii: Moga – Ciul, Core,
Sveikauskas, Godja (Ruican 68’) – Țegle,
Felipe Acosta – Buțurcă (Vulpe 68’),
Mitrică (Al. Dulca 79’), Gîrbiță (Vl. Rusu
68’) – Cip. Rus (cpt.)(Dodoi 79’). Rezerve
neutilizate: Rob. Geantă – Al. Băican,
Doumbia, Chelariu. Antrenor: Cristian
Lupuț.
Petrolul: R. Avram – Alb. Olaru,

TRIBUNA JUNIORILOR PE
ARENA “ILIE OANĂ”

C

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
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Huja, Ant. Manolache, Țicu (cpt.) –
Sil. Pană (Seto 78’), Cebotaru – Mih.
Constantinescu (M. Bratu 69’), Boțogan
(A. Oprea 87’), Vajushi (Tucaliuc 69’) –
Măzărache (Buia 78’). Rezerve neutilizate:
Jercălău – V. Lică, C-tin. Stoica, Dav. Ilie.
Antrenor: Nicolae Constantin.
Arbitru: Andrei Antonie (Bucureşti);
Asistenți: Alexandru Vodă (Alba Iulia) și
Marius Bălan (Dej); Rezervă: Dragoș Pîrîu
(Curtea de Argeş); Observatori: Zaharia
Ciev (Timişoara) și Cristian Petrean
(Hunedoara).
Petrolul – Csikszereda 2-0
Petrolul: Avram – Pârvulescu, Huja,
Meijers, Țicu (cpt) – Cebotaru, Seto –
Constantinescu (77 Bratu), Măzărache
(46 Nițescu), Vajushi (74 Olaru) – Diarra.
Antrenor: Nicolae Constantin.
Csikszereda: Gyenge – Takacs,
Kelemen, Verguț, Bor – L. Kovacs, Szondi
(46 Ivanovici) – Gal-Andrezly, Bara (90
Rotar), Rodri Hernando – A. Meszaros
(63 Casiadi). Antrenor: Valentin Suciu.
Au arbitrat: Sorin Costreie (Buftea)
– George Florin Neacșu (Câmpulung
Muscel) și Stelian Slabu (Brașov). Rezervă:
Vlad Băban (Iași). Observatori: George
Constantinescu (Slatina) și Laurențiu
Vărgatu (Brăila).

lubul ACS Petrolul 52 Ploiesti îi invită pe micii fotbaliști de la echipele din
Prahova să asiste la următoarele meciuri pe care Petrolul le va susține pe
„Ilie Oană”. Accesul minorilor se va face în cadru organizat, într-un sector special
rezervat al stadionului. În acest sens, reprezentanții structurilor sportive care
doresc să participe, cu grupele de juniori, la întâlnirea de sâmbătă, 28 august, dintre
Petrolul Ploiești și Dacia Unirea Brăila, sunt rugați să trimită, până joi, 26 august, o
solicitare pe adresa de email office@fcpetrolul.ro, care să conțină un tabel nominal
avizat de către clubul la care sunt legitimați juniorii.

