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„Mintea nu este un vas care trebuie umplut, 
ci un foc care trebuie ațâțat.”

- Culese de Tata  Plutarh - filosof grec, cca. 100 d. Hr
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MUNTELE VERDE DIN SLĂNIC, LĂSAT PRADĂ EXCAVATOARELOR, 
CU ACTE ÎN REGULĂ, CHIAR DE CĂTRE AUTORITĂȚI

Lumea largă, dar mai ales noi, chiar avem 
nevoie de momentul ăsta. Din păcate însă…

Întelegeam să vină cu ideea asta de 
“mare resetare” niște creiere cu multe 
circumvoluțiuni, vizionari, doctori în 
economie, profesori în sociologie…oricum, 
cineva cu adevărat respectat de popor, dar 
mai ales de către elita academică.

Și eu cred că așa nu se mai poate. Prea 
multe nedreptăți, inechități și păcăleli 
puse la cale de politicieni vânduți, corupți 
și cozi de topor, care au adus lumea 
întreagă în pragul disperării. Dușurile reci 
ale austerităților de tot felul, urmate de 

șocuri fierbinți, toate, puse peste lupta fără 
scrupule a marilor corporații, de a acapara 
și apoi a-și împărți piețele, sunt tabloul 
complet al unei societăți aflate în derivă. Iar 
noi, ăștia mici, abia mai gâfâim. În timp ce 
ei, ăia mari, exultă în timp ce ne calcă pe 
cap.

O lume total dezechilibrată. Și asta, în 
primul rând mintal. Am ajuns să trăim pe 
arcuri. Orice vorbă ieșită din gura unui 
prost te poate destabiliza. De ce? Pentru 
că ne-am obișnuit să îi vedem la butoane. 
La ei și la ticăloși este decizia… Microbi 
nenorociți care au stricat mărul iar acum 
circulă ca viermii prin el.

Ei bine, în atare condiții se simte clar 
nevoia unei resetări. Una adevărată, de 
substanță, în care valori precum dreptatea, 
sinceritatea, buna-credință și competența 
să stea la baza schimbării.

Însă, atâta timp cât planul este făcut și se 
vrea a fi pus în aplicare tot de proști, hoți, 
lichele, găinari, impostori  și trădători care 
ne-au condus și ne conduc (chit că astăzi 
s-au fardat în reformatori cărora însă le 
profită pensiile speciale, funcții politice 
pentru ei și ai lor, care nu mișcă un deget 
să micșoreze Parlamentul la cei 300, care 
sunt specialiști în NIMIC…etc, etc) deci, 
dacă se vrea schimbare tot cu ei și cu 
metehnele lor, nu vom asista decât la o 
MARE RESEMNARE!

Sâmbătă a fost protest în stațiunea turistică Slănic. Motivul: 
apărarea Muntelui Verde (Piatra Verde) ori așa-zisului 

Sfix al Slănicului (Dacul Adormit). Dar ce s-a întâmplat cu 
această atracție turistică, aproape un simbol al orașului? Ei bine, 
în anul 2000, Primăria și Consiliul Local Slănic au concesionat 
companiei de ciment din Fieni, HeidelbergCement România 
SA, un perimetru de 45.500 mp, care, pesemne, se suprapune 
Muntelui Verde, iar o autorizație de mediu revizuită în 2019 
permite exploatarea tufului vulcanic în perioada 06.01.2021-
06.01.2022. În baza acestui document se pare că firma și-a trimis 
utilajele la Slănic, chestiune care i-a iritat teribil de localnici; 
aceștia s-au mobilizat întâi pe rețelele de socializare, apoi au ieșit 
în stradă și au cerut autorităților să rezilieze contractul cu firma, 
pentru a salva muntele.

Continuare în pagina 2

Mă doare-n 
băşcălie!

Fostul ministru PSD al 
Finanțelor, Eugen Orlando 

Teodorovici, anunță că l-a dat în 
judecată pe premierul Florin Cîțu, 
care l-a acuzat de mai multe ori că 
ar fi spion rus. Teodorovici susține 
că președintele Klaus Iohannis „are 
obligația” de a include pe ordinea 
de zi a ședinței Consiliului Suprem 
de Apărare a Țării „dezbaterea/
analizarea acuzațiilor de spionaj 
făcute de Cîțu Vasile Florin”.

Fiindcă risca să pice în uitare,
Vine Orlando c-o amenințare.
Dar Klaus i-a răspuns ca orice sas:
Analizez, desigur, pas cu pas...

Conducerea liberală a CJ 
Prahova și-a impus oamenii doar 
în CA-ul parcurilor industriale

Asta nu mai este nici 
treaba Rosal, nici a 
ADI Deșeuri

3 decenii de independență: 
paradă militară, șefi de 
stat, speranțe și așteptări

Povestea banilor 
şi sfârşitul lor 
probabil (I)

2 MEDALII PENTRU PRAHOVA LA OLIMPIADA 
EUROPEANĂ DE INFORMATICĂ PENTRU JUNIORI

Ștefan Cătălin Savu, elev în clasa a 
VII-a la Colegiul Național „Ion Luca 
Caragiale”, a obținut medalia de aur 
la cea de-a V-a ediție a Olimpiadei 
Europene de Informatică pentu Juniori, 
organizată la Ploiești. Performanța a fost 
completată de Iulian George Arsenoiu, 
clasa a VIII-a, de la Școala Gimnazială 
„Ing. Gh. Pănculescu”, din Vălenii de 
Munte, care a obținut argintul. Ambii 
urmează și cursurile Centrului Județean 

de Excelență Prahova. Echipa României 
a câștigat, în total, 1 medalie de aur, 4 de 
argint și 2 de bronz, celelalte distincții 
fiind acordate unor juniori de la Liceul 
Internațional de Informatică București, 
Colegiul Național „Alexandru Papiu 
Ilarian” Târgu Mureș, Colegiul Național 
de Informatică „Tudor Vianu” București 
și Școala Gimnazială „Augustin Maior”, 
din Reghin. La Olimpiada online 2021 
au participat 171 de elevi din 30 de țări.

Universitatea Petrol-
Gaze, din Ploiești, a 

încheiat proiectul european 
„Bursa student antreprenor”, 
desfășurat în perioada 31 mai 
2019-31 august 2021. Valoarea 
acestuia a fost de 7.800.069,68 
lei, din care 6.630.059,27 de lei 
contribuția Uniunii Europene și 
1.047.099,37 de lei contribuție 
națională. Scopul a fost acela de 
diminuare a ratei de abandon a 
studiilor și creșterea atractivității 

ofertei educaționale. Efectele 
aplicației s-ar putea cuantifica 
în următoarele date: recrutarea 
a 450 studenți, 1.000 potențiali 
studenți ai Universității, 85 de 
cadre didactice (ultimii pentru 
competențe antreprenoriale); 
acordarea a 450 de burse de 
câte 300 de lei, timp de 15 
luni, studenților din grupul 
țintă; construirea unei rețele 
de parteneri naționali și 
transnaționali (75 de entități); 

100 de evenimente de informare 
și conștientizare organizate 
in liceele din Regiunea Sud 
Muntenia etc.

Pentru 10% dintre studenții 
participanți au fost acordate 10 
premii a câte 1.500 euro fiecare, 
15 premii a câte 1.000 euro fiecare, 
20 premii a câte 750 euro fiecare.

UPG A ÎNCHEIAT PROIECTUL 
„BURSA STUDENT ANTREPRENOR”

PRIMĂRIA CERE, PE LÂNGĂ PIP, ȘI PARCUL        
           INDUSTRIAL BĂRCĂNEȘTI

Primăria Ploiești s-a răzgândit. Nu mai dorește să preia în 
administrare doar Parcul Industrial Ploiești, ci și Parcul 

Industrial Bărcănești, ambele administrate în prezent de Ploiești 
Industrial Parc, societate ai cărei acționari sunt Consiliul Județan 
Prahova-99,64% și Primăria Ploiești-0,36%. Inițial s-a discutat numai 
de PIP, dar consilierilor locali, care au votat un proiect de hotărâre în 

acest sens, le-a fost prezentată varianta și cu Parcul Industrial Bărcănești, acolo unde practic nu se 
desfășoară nicio activitate economică din anul 2006, de când suprafața a fost preluată de CJ Prahova.
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ACTUALITATE

După ce primarul Clujului, 
Emil Boc, a spus că Orban 

nu știe să conducă partidul, 
Ludovic i-a replicat: „M-aș feri, în 
locul domnului Boc, să dau lecții 
politice despre managementul 
partidului. Emil Boc a fost 
președintele PDL și premier care 
a luat partidul la vreo 40-41% la 
și l-a dus la  18% ca reprezentare 
parlamentară. Așa că în materie 
de învățăminte și de experiențe de 
leadership politic caut întotdeauna 
să învăț de la cei care, în exercitarea 
mandatului de președinte, chiar au 
avut rezultate.”

Învață, Orban, cum să fii pe 
primul loc,

De la Marcel Ciolacu, nu de la 
nenea Boc.

Să stai în Opoziție degeaba, în 
asta-i toată arta,

Că ăi de la Putere își sapă singuri 
groapa.

Emil Boc nu s-a lăsat așteptat 
și și-a taxat imediat șeful: 

„Eu am câștigat cinci alegeri 
directe. Nu-mi amintesc ca domnul 
Orban să fi câștigat vreo competiție 
directă. Totdeauna, din nefericire, 
dl Orban a fost produsul unei 
liste sau unei numiri în politică, 
așa încât e greu să dai lecții când 
vii din asemenea ipostaze. Și, tot 
din nefericire, ca să poată fi votat 
președinte al Camerei Deputaților, 
și-a negociat poziția, oferind 
aliaților trei ministere importante.” 

Deci...
Văleleu, Sică, văleu,
Ce-o fi fost în capul tău?
Buturuga, cât de mică,
Pe orice Orban îl... strică!

Întrebat de presă dacă știe 
cât este salariul minim net, 

în România, noul ministru de 
Finanțe, Dan Vîlceanu, a dat-o 
din colț în colț:  „În jur de 1.600 

de lei. Nu? E 2.380 de lei cred sau 
2.300 salariul minim brut, deci nu 
are cum să fie 1.300 de lei, dar mă 
rog.” Cîțu i-a luat apărarea: „era 
optimist, vedea în viitor cât o să fie 
salariul minim pe economie.” Iar 
europarlamentarul Rareș Bogdan 
crede că ministrul s-a încurcat: 
„Nu suntem la «Cine știe câștigă» 
sau la «Roata Norocului»”...

Ce face omul când este zevzec?
Își duce mâna spre locul ăla sec...
Așa și voi: să nu-i vedem prostia,
I-ați mângâiat Vîlceanului 

chelia!

La începutul lunii iunie, mai 
mulți polițiști din cadrul 

Biroului Rutier Ploiești l-au 
acuzat pe șeful structurii că le-a 
„recomandat” să nu amendeze 
persoane importante din oraș, 
inclusiv să evite să verifice pe șoferii 
care parchează neregulamentar 
în zona Curții de Apel Ploiești și 

a Consiliului Județean Prahova. 
Asta pentru a nu-i „deranja” pe 
magistrați și aleși locali. Polițiștii 
mai spun că șeful le-ar fi dat 
indicații prin stația radio când să 
aplice amendă și când să dea doar 
avertisment.

Asta știu și cei netoți:
Legea este pentru proști!
Pentru aleși și magistrați
Prin bosecheți să vă băgați!

Președintele PSD, Marcel 
Ciolacu, a reafirmat intenția 

social-democraților de a depune 
o moțiune de cenzură împotriva 
Guvernului Cîțu la începutul 
sesiunii parlamentare. El zice că 
social-democrații vor fi susținuți 
și de populație: „românii vor ieși 
în stradă cu furcile pentru sărăcie. 
În doi ani, liberalii au reușit să 
nenorocească acest popor.”

Să te contrazic nu vreau,
Dar îți zic una pe șleau:
Vezi de-acum cum te descurci,

Că pe piață nu sunt furci!

Președinte executiv al 
Partidului Puterii Umaniste, 

Daniel Ionașcu, cică deține un 
doctorat în teologie și altul în litere. 
În 2020, el era înscris concomitent 
la alte șase doctorate: drept, științe 
politice, medicină, jurnalism, 
filosofie și istorie, plus la alte două 
mastere și trei facultăți. Invitat 
semipermanent la Antena 3, plus 
că omul e avocat, când o avea timp 
să le facă pe toate?

În Ionașcul nostru încap, fără 
efort,

Doi Tesla, un Einstein și trei 
Leopold.

Dacă mai merge mult pe la 
Antena 3,

Băgăm în el un Nwton și trei 
Galilei!

Cică șervețelul pe care Lionel 
Messi l-a folosit pentru a 

se șterge la nas și ochi în timpul 
discursului de adio susținut când 
a părăsit clubul Barcelona a fost 
scos la vânzare pentru prețul de 1 

milion de dolari. Potrivit Complete 
Sports, bărbatul care a fost prezent 
la conferința de presă și a luat 
șervețelul de la coș susține că 
prețul este atât de mare pentru că 
bucata de hârtie conține ADN-ul 
lui Messi, iar cel care îl deține l-ar 
putea clona în viitor pe legendarul 
fotbalist.

Băiatul clar e dus cu capul
Dacă o zice pe-asta cu clonatul.
Dar ar putea găsi proști un 

pluton
Să vândă muci de-un milion!

Cică la Ploiești se va desfășura 
un proiect unicat la nivel 

național, că planetar nu poate fi, 
deoarece globul mai are și alte 
nații. Se zice că, timp de o lună, în 
mijloacele de transport, ploieștenii  
vor asculta o serie de reguli de 
exprimare corectă...

La Ploiești,
Corect vorbești,
În gunoaie de plutești...
Zi și rima... să trăiești!

0244.546.501
ziarul_ploiestii@yahoo.com
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PERCHEZIȚII ÎN TREI JUDEȚE, 
INCLUSIV ÎN PRAHOVA. 

CULTURĂ DE CANABIS 
DESCOPERITĂ ÎN MEHEDINȚI

Polițiștii Brigăzii de Combatere a 
Criminalității Organizate Ploiești - 
Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii 
D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Ploiești, 
cu sprijinul Brigăzii de Combatere a 
Criminalității Organizate Timișoara, 
Brigăzii de Combatere a Criminalității 
Organizate Craiova, Serviciului de 

Combatere a Criminalității Organizate 
Mehedinți, au efectuat, potrivit IPJ Prahova, 
șapte percheziții domiciliare, în județele 
Prahova, Mehedinți și Timiș, la persoane 
bănuite de cultivare și trafic de cannabis. 
Totodată, polițiștii au efectuat o acțiune de 
prindere în flagrant, în județul Prahova, 
unul dintre membrii grupării fiind depistat 
în timp ce deţinea aproximativ 250 de grame 
de cannabis, destinate comercializării. „Din 
cercetări a reieșit faptul că 6 dintre membrii 
grupării ar fi înființat, la o adresă dintr-o 
comună din județul Mehedinți, o cultură 
de cannabis, o parte dintre droguri fiind 

vândute unei persoane din Prahova, care, 
la rândul său, ar fi comercializat substanțele 
ilicite către diferiți consumatori din județul 

Prahova”, a anunțat IPJ Prahova. În urma 
perchezițiilor, potrivit IPJ Prahova, a fost 
descoperită o cultură de cannabis, fiind 
ridicate peste 200 de plante de diferite 
dimensiuni, cultivate atât indoor, cât și 
outdoor, ghivece, lămpi de iluminat și alte 
ustensile folosite pentru cultivare. „De 
asemenea, au mai fost ridicate aproximativ 
1 kg de cannabis destinat comercializării, 
diferite sume de bani, cât și telefoane 
mobile. 13 mandate de aducere au fost 
puse în aplicare, 7 în județul Prahova și 6 în 
județul Mehedinți, persoanele fiind conduse 
la sediul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial 
Ploiești, pentru audieri”, a precizat IPJ 
Prahova. Acțiunea a beneficiat de sprijinul 
Direcției Operațiuni Speciale.
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ŞOFERI BĂUȚI SAU DROGAȚI 
DEPISTAȚI LA VOLAN PE ŞOSELELE 

DIN PRAHOVA

Adevărate pericole publice pe șoselele din 
Prahova. Mai mulți conducători auto au fost 
depistași la volan deși erau în stare de ebrietate 
sau sub influența substanțelor psihoactive. Astfel, 
polițiștii din cadrul Serviciului Rutier – Biroul 
Drumuri Naționale și Europene, au fost sesizați 
despre faptul că pe raza localității Loloiasca a avut 
loc un accident rutier, soldat cu pagube materiale. 
„Ajunși la fața locului, polițiștii au procedat la 
testarea alcoolscopică a conducătorilor auto 

implicați în eveniment, rezultatul fiind negativ 
în ambele cauzuri. Întrucât unul din conducători 
avea un comportament agitat, a fost testat 
cu aparatul DrugTest, care a rezultat valoare 
pozitivă, indicând prezența unor substanțe ce 
ar putea avea un efect psihoactiv în organism, 
ulterior fiind condus la o unitate medicală în 
vederea recoltării de mostre biologice de sânge”, 
a precizat IPJ Prahova.  În această cauză a fost 
deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de conducere unui vehicul sub 
influența substanțelor psihoactive. Un alt 
bărbat a fost depistat conducând sub influența 
băuturilor alcoolice,  pe strada Victoriei din 

stațiunea Bușteni. „Conducatorul auto a fost oprit 
pentru control, după ce polițiștii au observat că 
autoturismul se deplasa sinuos, iar la înmânarea 
documentelor, aceștia au observat că bărbatul 
emana halenă alcoolică. Fiind testat cu aparatul 
etilotest, a fost înregistrată o valoare de 0,74 mg/l 
alcool pur în aerul expirat”, a anunțat IPJ Prahova, 
care a precizat că, în cauză, a fost întocmit 
dosar penal pentru conducerea unui vehicul 
pe drumurile publice sub influența alcoolului. 
Un alt bărbat aflat sub influența substanțelor 
psihoactive a fost depistat pe Șoseaua Vestului 
din Ploiești. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier 
Ploiești au oprit pentru control autoturismul și 
pentru că șoferul prezenta o stare de neliniște 
și de agitație, a fost testat cu aparatul DrugTest 
care a înregistrat o valoare pozitivă la consumul 
de cocaină. „În urma rezultatului, acesta a fost 

condus la o unitate medicală în vederea recoltării 
de mostre biologice. În cauză a fost întocmit 
dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de 
conducerea unui vehicul pe drumurile publice 
sub influența substanțelor psihoactive”, a anunțat 
IPJ Prahova. Polițiștii din cadrul Secției Rurale de 
Poliție Florești, în timp ce-și desfășurau atribuțiile 
de serviciu, pe raza comunei Măgureni, au oprit 
pentru control, un autoturism care circula pe Dj 
145 din direcția centru Măgureni către Florești. 
„Întrucât conducătorul autoturismului, un bărbat 
domiciliat în comuna Florești, emana halenă 
alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, care 
a indicat valoarea de 0,68 mg/l alcool pur în 
aerul expirat”, a precizat IPJ Prahova. În cauză, 
a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunii de conducerea unui vehicul pe 
drumurile publice .

 Săptămâna pe scurt 
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După ce, în urmă cu o lună, un 
transformator de la Uzina Mecanică 

Plopeni a luat foc și se pare că avaria nu a 
fost rezolvată nici acum, opoziția politică 
din Prahova a găsit prilejul de a acuza 
conducerea Consiliului Județean Prahova 
că nu se preocupă de soarta antreprenorilor 
din zonă. Dar în această acțiune de imagine 
a PSD nu se spune explicit  în sarcina cui 
pica să repună în funcționare sistemul de 
alimentare cu energie: a UM sau a Parcului 
Industrial Plopeni? Președintele social-
democraților a comentat în felul următor: 
„A trecut aproape o lună de la incendiul 
care a distrus transformatorul necesar 
alimentării cu energie electrică a societăților 
aflate în incinta Plopeni Industrial Parc. 
Activitatea firmelor este în pericol, iar 
patronii anunță, rând pe rând, că vor părăsi 
parcul industrial! Nu ați făcut nimic pentru 
aceste IMM-uri care susțin sute de locuri de 
muncă și unde câștigă o pâine și locuitori 
din Plopeni! De ce tac autoritățile locale și 
județene? Domnule Dumitrescu, domnule 
Tudone (pentru cine nu vă cunoaște-
președintele și vicepreședintele Consiliului 
Județean Prahova), nu vă interesează soarta 
orașului care v-a adoptat înainte de alegerile 
locale și în care aveți domiciliul pe cărțile 
de identitate? Sau habar nu aveți că Plopeni 
Industrial Parc are ca unic acționar Consiliul 
Județean Prahova?” Aparent, atacul nu are 
nicio justificare. Chiar dacă transformatorul 
trebuia înlocuit de Industrial Parc Plopeni, 
instituție aflată în subordinea CJ Prahova, de 
acest lucru trebuia să se ocupe conducerea 
parcului, nicidecum președintele CJ 
Prahova. Iar în cazul în care sarcina pica în 
cârca Uzinii Mecanice, de asemenea aceasta 
are o conducere, ce nu are nimic în comun 
cu CJ Prahova sau cu Primăria Plopeni. Sau 
poate că nu era deloc treaba autorităților, ci 
pur și simplu a Electrica, de fapt, a Sucursalei 
de Distribuție a Energiei Electrice Ploiești. 
Dar asta e, mulți văd, puțin pricep... 

DOAR UN DIRECTOR A FOST 
ÎNLOCUIT LA PARCURILE 

INDUSTRIALE ALE CJ

În fine, intruziunea politică forțată în 
această problemă ne oferă prilejul de a vedea 
totuși ce se mai întâmplă cu conducerile 
celor trei parcuri industriale la care acționar 
unic este CJ Prahova. Și trebuie să spunem 
că singurul director nou, probabil susținut 
de PNL, este fix la Parcul Industrial Plopeni. 
Probabil și din această cauză atacul. În 
rest, pentru că mandatele sunt pe 4 ani, 
CJ Prahova, mai clar, președintele Iulian 

Dumitrescu, nu a putut să-și impună 
oamenii în posturile cheie, mai puțin 
consiliile de administrație și adunările 
generale ale acționarilor, unde sunt numiri 
de dată recentă.

Parcul Industrial Ploiești:
Director General: Argășeală Marius 

Cătălin, numit în funcție pentru 4 ani, în 
data de 15.04.2020;

Contabil șef: Grigore Mariana, numită la 
11.12.2012;

Consiliul de Administrație: Barbu Elvira-
Mihaela, numire-31.05.2021 (mandat 
provizoriu pe 4 luni) Dumitrescu Ionut-
numire 31.05.2021 (mandat provizoriu 
pe 4 luni), Ioniță Marian Liviu-numire 
31.05.2021 (mandat provizoriu pe 4 
luni), Nicolae Constantin Marius-numire 
31.05.2021 (mandat provizoriu pe 4 
luni), Tudorie Mihaela Cristina, numire- 
31.05.2021 (mandat provizoriu pe 4 luni);

Cenzori: Cojocaru Ion, numit la 
12.03.2014;

Adunarea Generală a Acționarilor: 
Sfîrloagă Ludmila, aleasă la 24.02.2021 
(HCJ nr.28/24.02.2021) și Neagu Mihai 
Cristian, numit la data de 13.04.2021 (HCJ 
nr.66/13.04.2021).

Parcul Industrial Brazi:
Director general: Stoica Ion, numit 

pentru 4 ani,  în data de 11.03.2019;
Contabil șef- Vlaicu Liliana Violeta; 
Consiliul de Administrație: Iamandi 

Mihaela Irina, numire-19.02.2021 
(mandat provizoriu pe 4 luni), Popa Ioan, 
numire-19.02.2021 (mandat provizoriu pe 
4 luni), Lupu Bogdan-numire 19.02.2021 
(mandat provizoriu pe 4 luni);

Cenzori: Iancu Ion, numit în data de 

11.02.2014;
Adunarea Generală a Acționarilor: Chițu 

Adina-Elena, numită la 13.11.2020 (HCJ 
nr.150) și Teju Sorin numit la 13.11.2020 
(HCJ nr.150).

Parcul Industrial Plopeni:
Director General: Petrescu Theodor, 

numit la data e 30.04.2021, cu un mandat de 
4 ani;

Contabil șef: Bugoi Georgiana Elena, 
numită la 01.09.2005;

Consiliul de Administrație: Pițigoi 
Alexandra-Crina, numire-01.03.2021 
(mandat provizoriu pe 6 luni), Alexandrescu 
George-Alin, numire-09.08.2021 (mandat 
provizoriu pe 6 luni), Moise Magdalena 
numire- 03.03.2021 (mandat provizoriu pe 
6 luni);

Cenzori: Nicolae Carmen, numire 
07.02.2013, Dumitrache Gheorghe, 
numire 15.05.2015, Vasile Aura Camelia, 
numire 07.02.2013;

Adunarea Generală a Acționarilor: 
Godeanu Mihaela-Magdalena, numită la 
data de 13.11.2020 (HCJ nr.149) și Tudoran 
Lorin Gabriel, numit la 18.03.2021 (HCJ 
nr. 31).

O observație: mandatul provizoriu 
în CA a exirat deja în cazul mai multor 
persoane numite cu caracter provizoriu. 
Deci ar cam trebui să fie ori prelungite, ori 
oamenii înlocuiți, ca să se intre totuși în 
legalitate.

Și încă o precizare: deși teoretic 
directorii și membrii CA-urilor ar trebui 
desemnați în baza unei selecții specifice 
ordonanței corporative, noi știm foarte 
bine că numirile sunt strict de ordin politic, 
iar concursurile sunt o simplă formalitate.

Sumă exorbitantă pentru 
reabilitarea și modernizarea 

străzii Mihai Bravu, inclusiv 
consolidarea și modernizarea celor 
2 poduri peste liniile ferate. Cel 
puțin așa reiese din documentația 
de avizare a lucrărilor de intervenție 
(DALI) supusă atenției consilierilor 
municipali. Și ar fi vorba despre 3,8 
km, de la intersecția cu strada Apelor, 
până la DN1A (Centura de Est), 
care ar presupune scoaterea liniilor 
de tramvai, refacerea carosabilului 
și a trotuarelor, a elementelor de 
scurgere a apelor, a parapetelor de 
protecție (poduri), a drumurilor 
laterale, refacere spații verzi etc. 
Proiectantul a livrat două scenarii de 
lucru, primul- în valoare de 75, 582 
mil. lei, al doilea- cel recomandat- în 
valoare de 56,355 mil. lei, din care 
construcții/montaj-48,321 mil. lei. 
Numai consolidarea și reabilitarea 
podurilor înseamnă 21,79 mil. 
lei, după cum urmează: podul 
peste linia CF Ploiești-Măneciu 
(construit în 1986, în lungime de 
187,51 m, cu carosabil lat de 15,14 
m, cu linii de tramvai scoase din 

uz, dar nedemontate)-12,4 mil. 
lei; podul peste liniile CF Ploiești-
Lukoil (lungime 143 m, lățime 18,5 
m, linii de tramvai dezafectate, dar 
nedemontate)-9,3 mil. lei. Cum 
Primăria nu dispune de o asemenea 
sumă, bănuim că proiectul este 
pregătit pentru fonduri europene în 
exercițiul financiar multianual 2021-
2027. Numai că avem dubii despre 
capacitatea administrației de aplicare 
a proiectelor, dat fiind faptul că 
municipalitatea nu a început execuția 
niciunui proiect european din cele 22 
pentru care există cereri de finanțare 
semnate!

• Un singur director general a fost numit de PNL
• Social-democații, atac fix la PI Plopeni, unde șefia este deținută de un apropiat al liberalilor

CONDUCEREA LIBERALĂ A CJ PRAHOVA ȘI-A IMPUS 
OAMENII DOAR ÎN CA-UL PARCURILOR INDUSTRIALE

O AVERE PENTRU 
REABILITAREA 

STRĂZII 
MIHAI BRAVU
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ACCIDENT PE DN72, LA ARICEŞTII 
RAHTIVANI. PATRU AUTO AU 

INTRAT ÎN COLIZIUNE
Accidentul rutier s-a produs pe DN72, 

pe raza localității Ariceștii Rahtivani, după 
ce patru auto au intrat în coliziune. La fața 
locului s-au deplasat echipaje ale Poliției, 
ale Serviciului de Ambulanță și ale ISU 
Prahova. În urma impactului, un minor 
în vârstă de 11 ani a necesitat transportul 
la spital pentru acordarea de asistență 
medicală de specialitate. Conducătorii 
auto au fost testați cu aparatul etilotest, 

iar rezultatul a fost negativ. Potrivit IPJ 
Prahova, traficul rutier a fost resticționat 
pe sensul către Ploiești. 

ACCIDENT PE DC 101I, LA BUDA. 
DOUĂ PERSOANE AU AJUNS LA 

SPITAL
Accidentul rutier s-a produs pe DC 

101 I, pe raza localității Buda, după ce un 
conducător auto, în vârstă de 39 de ani, a 
pierdut controlul direcției și s-a răsturnat 
cu mașina. O persoană a sunat la 112 și 
a anunțat că s-a produs accidentul rutier. 
În urma evenimentului rutier, o femeie în 

vârstă de 40 de ani și un bărbat în vârstă 
de 65 de ani au fost transportați la spital 
pentru acordarea de îngrijiri medicale. 
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul 
etilotest, iar rezultatul a fost 0.

ACCIDENT PE DN1D LA 
INTERSECȚIE CU DJ 100 B, LA 

FULGA. DOUĂ FETIȚE AU AJUNS LA 
SPITAL

Accidentul rutier s-a produs pe DN1D, 
la intersecție cu DJ 100B, pe raza localității 
Fulga, după ce două auto au intrat în 
coliziune. „În urma producerii accidentului a 
rezultat vătămarea corporală, posibil ușoară, 
a două minore în vârstă de 13 ani, și 10 ani, 

pasagere în câte un autoturism”, a precizat IPJ 
Prahova. Conducătorii auto au fost testati cu 
aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l în 
ambele cazuri. IPJ Prahova a anunțat că nu 
au fost probleme de trafic în zonă.
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Speculând că în general oamenii 
nu se uită și pe statisticile mai 
vechi, inclusiv jurnaliștii, dar mai 
cu seamă politicienii, pot specula 
faptul că economia, reflectată prin 
numărul de firme înființate sau 
cele intrate în faliment, ar avea de 
suferit fie din cauza pandemiei, 
fie din cauza incompetenței 
Guvernului PNL-USR-PLUS-
UDMR. Guvern care n-ar crea un 
mediu prietenos pentru a permite 
manifestarea deplină a spiritului 
antreprenorial, ar zice opoziția 
politică. Datele Oficiului Național 
al Registrului Comerțului (ONRC) ar putea 
contrazice această tentativă. Sau ziarul 
nostru va demonta în parte această apreciere 
cel puțin cu privire la județul Prahova. Și 
avem următoarea statistică pentru perioada 
1 ianuarie-31 iulie:

-înmatriculări firme: în 2021, în județ au 
fost înființate 2.560 de firme (PFA, II, SRL, 
SRL-D, CA, GEIE, GIE, IF, SA, SC, SCS), 
în creștere față de anul trecut, când au fost 
înmatriculate, în același interval, 1.871 de 

entități. Numărul este însă mult mai mic față 
de 2019, an normal, neafectat de pandemie 
și cu o altă guvernare (PSD-ALDE-UDMR), 
când s-au înregistrat 3.302 de firme noi 
înființate;

-suspendare activitate: tot în Prahova au 
decis să suspende activitatea firmelor 271 
de afaceriști, mai mult față de 2020 ( 195 de 
suspendări), dar mai puțin decât în 2019, 
când s-au aflat în această situație 290 de 
antreprenori;

-dizolvări firme: în primele șapte luni 

au fost dizolvate 515 entități economice, 
cu 6 mai mult decât anul trecut (509), dar 
numărul este mult mai mic decât în anul 
2019, când s-au dizolvat 671 de firme;

-radieri: numărul de firme radiate a 
crescut în 2021 ( 1.219 firme), comparativ cu 
aceeași perioadă de șapte luni de anul trecut 
(975), dar cifra este la jumătate față de 2019, 
când au fost radiate 2.967 de firme!

Dacă ar fi să vorbim despre un sold, 
realizat prin compararea firmelor înscrise 
cu cele dispărute de pe piață (suspendări, 
dizolvări, radieri), am avea următoarea 
situație: 2021- plus 555 firme; 2020-plus 
192; 2019-minus 626. Aceste cifre, cu mai 
multe companii dispărute decât înființate în 
2019, vorbesc de la sine și ne scutesc de orice 
comentariu suplimentar!

Și la nivel național situația este 
asemănătoare în primele 7 luni. Situația o 
puteți analiza în următorul tabel. Facem doar 
o singură precizare: în al doilea an pandemic, 
numărul de firme înmatriculate este mai 
mare ca în anul absolut normal 2019. Și o 
altă precizare: soldul este negativ în 2019 
și pozitiv în anii pandemici, când pesemne 

oamenii de afaceri au fost mai echilibrați sau 
cumpătați.

Indicator 2021 2020 2019

Înmatriculări 91.400 60.634 88.508

Suspendare 
activitate 6.945 6.177 8.799

Dizolvări firme 16.878 14.720 19.872

Radieri 37.667 28.082 74.189

Sold +29.910 +11.655 -13.699

În privința județelor în care antreprenorii 
au înregistrat ori desființat firme, normal că 
pe primele locuri se află cele cu dinamică 
economică crescută: București, Cluj, 
Timișoara, Constanța, Prahova, Brașov 
sau Bihor. Este, din punctul nostru de 
vedere, irelevantă comparația cu județele 
cu economie slabă, cum ar fi Mehedinți, 
Ialomița, Călărași, Sălaj, Tulcea, Teleorman, 
Giurgiu, Vrancea, Covasna sau Harghita.

ÎN ECONOMIE, DIAVOLUL NU ESTE CHIAR ATÂT DE NEGRU
...AȘA CĂ NU E CAZUL SĂ CÂNTĂM PROHODUL MEDIULUI DE AFACERI!

Am înțeles că Primăria Ploiești a reziliat contractul cu 
Rosal pentru curățenia căilor rutiere. Am înțeles că, deși 
Rosal trebuia să asigure golirea coșurilor stradale, măturarea 
și spălarea străzilor, ridicarea gunoaielor de pe platformele 
stradale indicate de administrație etc. vreme de 90 de zile de 
la rezilierea contractului, refuză să facă acest lucru. Am înțeles 
apoi că Rosal nu-și face treaba bine nici în cadrul contractului 
cu ADI Deșeuri privind gunoiul menajer de la populație, asupra 
căruia Primăria Ploiești nu are nicio pârghie de control sau 
condiționare, iar rezultatul se vede la oricare platforme de gunoi 

dintre blocuri. Dar nu am înțeles de ce majoritatea trotuarelor 
sau spațiilor publice mai lăturalnice sunt pline de ierburi și 
vegetație, precum cele din imaginile alăturate, de pe străzile 
Diligenței sau Globului. Asta nu mai este nici treaba Rosal, nici 
a ADI Deșeuri, ci fix a Primăriei Ploiești, prin SGU, via RASP. 
Tot Ploieștiul, exceptând bulevardele, este plin de ierburi pe 
trotuare. Și tot Ploieștiul, în afară de parcurile mari, este plin de 
scuaruri ori spații verzi neîngrijite. De asemenea, tot Ploieștiul 
are în fața blocurilor șerpării, mai ales în zona de Nord-Cina. 
Despre ce discutăm așadar?

ANUNT CONCURS
PENTRU OCUPAREA A DOUĂ 

POSTURI DE PAZNIC

Primăria comunei Olari, județul Prahova, 
organizează concurs în data de 28.09.2021, ora 
10.00 și interviu în data 30.09.2021, ora 10, pentru 
ocuparea a două posturi contractuale de execuție în 
cadrul Comaprtimentului Poliție Locală.

Pentru participarea la concurs, candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții: 

Condiții generale de ocupare a posturilor:
- Cetațenie româna
- Cunoștințe de limba română, scris și vorbit
- Vârsta minimă reglementată de prevederile 

legale
- Capacitate deplină de exercițiu
- Stare de sănătate corespunzătoare postului 

pentru care candideeză, atestată în baza adeverinței 
medicale, eliberată de medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate;

- Nu are cazier judiciar.
Condiții specifice pentru ocuparea postului 

vacant, pe perioadă nedeterminată:
- Studii generale
Dosarele de concurs se vor depune la sediul 

Primăriei comunei Olari, județul Prahova, până cel 
târziu în data de 27.09.2021

Informații suplimentare se pot obține la telefon 
0244-471301 Doamna Ioniță Luminița Elena.

SC PEX SRL, cu sediul în municipiul Ploiești, str. 
Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 145, jud. Prahova, 
anunță pierderea Autorizației de Funcționare nr. 
1604 / EN 8197 din data de 19.08.2013, emisă de 
către Ministerul Sănătății pentru farmacia situată în 
municipiul Ploiești, strada Cuza Vodă, Omnia, Bloc 
B2, județul Prahova. O declarăm nulă. 

Clubul Sportiv Petrolul Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, str. Stadionului nr. 26, judeţul Prahova, cod fiscal 2844898, telefon 
0244526003, e-mail: clubulsportivpetrolul@yahoo.com, organizează în data de 21.09.2021 concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a două posturi contractuale vacante de execuţie, de 0,5 normă fiecare, astfel:

• Antrenor, secţia lupte, două posturi - Compartiment Sport (0,5 normă/post).
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la secretariatul instituţiei de la sediul 

Clubului Sportiv Petrolul Ploieşti, strada Stadionului nr. 26, judeţul Prahova, telefon 0244526003.

ASTA NU MAI ESTE NICI TREABA ROSAL, NICI A ADI 
DEȘEURI, STIMAȚI ADMINISTRATORI AI PLOIEȘTIULUI!
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BĂRBAT APROAPE LA UN PAS DE 
COMĂ ALCOOLICĂ, DEPISTAT LA 

VOLAN
Polițiștii orașului Plopeni au oprit pentru 

control, la primele ore ale dimineții, un 
autoturism care circula pe DJ 217, în satul 
Găvănel. „Întrucât conducatorul auto, 
emana halenă alcoolică, a fost testat cu 
aparatul etilotest care a indicat valoarea 
de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat”, a 
precizat IPJ Prahova. Bărbatul, în vârstă de 
65 de ani, din orașul Plopeni, a fost condus 
la o unitate medicală în vederea prelevării 
de mostre biologice de sânge. „În cauză s-a 

întocmit dosar penal pentru conducerea 
unui vehicul sub influența alcoolului”, a 
precizat IPJ Prahova.

FĂRĂ PERMIS LA VOLAN.                   
UN TÂNĂR DIN MĂNEŞTI S-A ALES 

CU DOSAR PENAL
Polițiștii Secției nr.7 Poliție Rurală 

Cocorăștii Colț, aflați în serviciul de 
patrulare și intervenție, au oprit în trafic, 
pentru control, un autoturism care se deplasa 
din direcția satului Vlădeni către satul Coada 
Izvorului. „Conducătorul auto, în persoana 
unui bărbat de 28 de ani din Mănești, în urma 

verificărilor efectuate, s-a constatat faptul 
că nu figurează ca fiind posesor de permis 
de conducere pentru nicio categorie de 
vehicule”, a precizat IPJ Prahova. În cauză, a 
fost întocmit dosar penal pentru conducerea 
pe drumurile publice a unui vehicul fără 
permis de conducere.

TÂNĂR ÎN VÂRSTĂ DE 20 DE ANI, 
ACUZAT CĂ A FUART 7 BICICLETE 

DIN PLOIEŞTI
Polițiștii de investigații criminale din cadrul 

Secției de Poliție nr. 4 Ploiești au identificat 
un tânăr în vârstă de 20 de ani, din Ploiești, 
bănuit de comiterea mai multor  infracțiuni 
de furt calificat, fapte comise în perioada 
iunie-august 2021. „În fapt, acesta ar fi sustras 

un număr de 7 biciclete din interiorul unei 
uscătorii și din scările mai multor blocuri de 
pe raza municipiului Ploiești”, a precizat IPJ 
Prahova, care a anunțat că, în vederea probării 
activității infracționale, polițiștii au pus în 
executare un mandat de percheziție,  unde 
au fost identificate și ulterior ridicate două 
biciclete. Cercetările sunt continuate pentru 
stabilirea întregii activități infracționale. 

 Săptămâna pe scurt 
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UNDĂ VERDE PENTRU UTILIZAREA 
GRATUITĂ A TERENURILOR DE 

SPORT DE PE LÂNGĂ ȘCOLI
BENEFICIAZĂ DE ACCES LIBER NUMAI ELEVII ȘI STUDENȚII DIN ORAȘ 

SAU CARE ÎNVAȚĂ ÎN PLOIEȘTI

Consilierii locali au aprobat folosirea de către elevi și 
studenți a terenurilor de sport aparținând unităților 

de învățământ preuniversitar din Ploiești. Acestea pot 
fi puse la dispozițe în baza unui regulament, în afara 
programului școlar. O altă hotărâre, 389/2016, cu același 
subiect, a fost abrogată. Condiția principală a accesului 
gratuit în curțile școlilor este strict pentru desfășurarea 
activităților sportive în aer liber, individual și pe echipe. 
De această facilitate pot beneficia toți elevii sau studenții 
care au domiciliul în Ploiești ori care fac dovada pe baza 
legitimației ori carnetului de elev/student că studiază la una 
din unitățile de învățământ de pe raza municipiului. Bazele 

sportive sunt deschise între orele 10-19.00 pe timp de iarnă 
și 10-22.00, în rest (1 aprilie-31 octombrie). Elevii care au 
vârsta mai mică de 10 ani vor fi însoțiți în mod obligatoriu 
de părinți, bunici sau frați/surori mai mari. De asemenea, 
în incinta terenurilor, este interzis, iar aceasta acționează 
și în cazul aparținătorilor- să se consume semințe sau 
băuturi alcoolice/substanțe psihotrope ori să se fumeze. 
Păstrarea curățeniei este o condiție fără echivoc. Bicicletele, 
rolele, skateboardurile ori trotinetele nu pot fi folosite în 
aceste baze, ci doar depozitate în apropiere, iar mașinile, 
motocicletele, motoretele și scuterele sunt interzise, de 
asemenea, în incinta școlilor.

ALTE NOI 396 HA PĂDURI 
VIRGINE ÎN PRAHOVA

În urma proiectului lansat anul trecut de 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 

396 de hectare de păduri de stat din Prahova au 
fost incluse în Catalogul Național al Pădurilor 
Virgine și Cvasivirgine. Suprafețele clasificare 
sunt administrate de ocoalele silvice Azuga, 
Doftana și Sinaia. Acestea se adaugă celor 
3.275,34 ha identificate și cuprinse în ediția 
din aprilie 2021 a CNPVC, în cadrul a 198 
perimetre din următoarele zone: Valea Stânii, 
Clăbucet VIII (Vârful lui Crai), Zăganu, 
Bratocea (Muntele Roșu și Zănaaga Bratocii), 

Cheia (Vârful Babeș și Valea 
Negrii-Ocolul Silvic Măneciu; 
Glodeasa-OS Câmpina; 
Unghia Mare, Seaca Baiului, 
Valea Cerbului și Caraiman-
OS Azuga.

Până acum, în catalog 
au fost introduse 60.911,87 
hectare de păduri, din care 
46.535,5 hectare, adică 76,4%, 
sunt păduri proprietatea 
publică a statului, administrate 
de Regia Națională a Pădurilor-
Romsilva. Apartenența în 
această categorie ar trebui, 

teoretic, să asigure codrilor respectivi o 
protecție strictă. Faptic știm foarte bine că 
se petrec tot felul de incidente care ar trebui 
considerate infracțiuni. Inventarul Forestier 
Național II arată că România dispune de 
6,929 mil. ha terenuri acoperite cu arbori, la 
care se adaugă 0,108 mil. ha terenuri destinate 
împăduririi sau goale, urcând totalul 
suprafeței  la 7,037 mil. ha. Dintre acestea, 
proprietate publică a statului (Romsilva) 
reprezintă 48,6%, respectiv, 3,138 mil. ha.

LA PLOIEȘTI... 
VORBEȘTI CORECT!

Începând de marți, când am sărbătorit Ziua Limbii Române, 
în Ploiești se desfășoară un proiect considerat a fi premieră 
națională. Timp de o lună, în mijloacele de transport în comun și 
în principalele instituții ale Primăriei Ploiești, locuitorii pot audia 
o serie de reguli de exprimare corectă transpuse în glume și în 
versuri scrise de doctorul în lingvistică Corina Popa. Inițiativa 
se cheamă sugestiv „La Ploiești, corect vorbești.” De altfel, pe 
31 august, la Teatrul „Toma Caragiu” au fost lansate cele două 
volume din „Jurnalul călătoriei lui Gramolino, COOLegere de 
gramatică”, avându-le autoare pe Corina Popa, Grațiana Popescu 
și Corina Barbu.  Invitații au fost primiți cu flori, muzică la vioară 
și șevalete pe care au fost înscrise greșelile frecvente de exprimare 
în limba română, corectate și explicate în texte scurte, cu rimă și 
cu umor.

REVINE „TOCURI PE BICICLETE”
Asociația Mozaic Comunitar, 

avându-i ca fondatori pe foștii 
consilieri locali Cristina Toma Cochinescu 
și Răzvan Stănciulescu, anunță că, în oraș, 
continuă seria acțiunilor care promovează 
frumosul. De data aceasta este vorba 
despre „Tocuri pe biciclete”, eveniment ce 
revine în peisajul ploieștean după un an de 
întrerupere din cauza pandemiei, acesta 
fiind programat pentru 18 septembrie, 
începând cu orele 17.00. Primii 300 
de bicicliști sau trotinetiști înscriși la 
eveniment vor primi kit-ul de participare 
care va conține numerele de înscriere la 
concursurile „Cea mai 
frumoasă bicicletă”, 
„Cea mai frumoasă 
trotinetă”, „Cea mai 
feminină ținută” și „Cel 
mai elegant bărbat”, 
precum și cadourile 
oferite de partenerii 
evenimentului. Mesajul 
este același: „vrem 
un oraș nepoluat, 
susținem sănătatea 
prin mișcare, dorim 
să atenționăm șoferii 

în privința partenerilor de trafic pe două 
roţi și încurajăm ploieștenii să iși exprime 
eleganța în orice moment al zilei.” Sunt și 
câteva condiționalități pentru participare, 
cum ar fi vârsta minimă de participare-14 
ani și codul de eleganță ce presupune 
rochie sau fustă  pentru doamne și 
pantalon lung, pantof și cămașă pentru 
bărbați. Traseul de desfășurare va fi 
stabilit în cel mai scurt timp. Încrierile se 
fac exclusiv prin mesaj privat, confirmate 
de organizatori prin aceeași modalitate, 
la mesageria paginii de Facebook @
Asociația Mozaic Comunitar Ploiești.
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JENICA TABACU, CETĂȚEAN DE ONOARE POST-MORTEM AL CÂMPINEI

La propunerea consilierilor Livia Lupu, 
Horațiu Zăgan, Andrei Duran și 

Liviu Davidescu, Consiliul Local Câmpina 
a votat în unanimitate conferirea post-
mortem a titlului de „Cetățean de onoare” 
al orașului fostului director al Muzeului 
Memorial „B.P. Hașdeu”, Jenica Tabacu, 
„pentru contribuțiile aduse la dezvoltarea 

localității în plan cultural și științific.” 
Pentru cei care au cunoscut-o, acasta și-a 
legat întreaga carieră de studiul  aprofundat 
al operei marelui savant B.P. Hașdeu și fiicei 
sale, Iulia. În prezentarea atașată proiectului 
de hotărâre se realizează și o biografie 
comprimată a excelentului profesionist 
Jenica Tabacu: „născută la 30 iulie 1968 
în Câmpina, a absolvit Facultatea de 
Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul 
Universității București. În perioada 1995-
1996 a fost muzeograf la Muzeul Județean 
de Istorie și Arheologie Prahova, pentru ca, 
din 1996, să se transfere la Muzeul Memorial 
„B.P Hasdeu”, instituție a cărei conducere 
a preluat-o în 1999, când avea doar 31 de 
ani. Din acest moment, numele său devine 
sinonim cu cel al Castelului „Iulia Hasdeu”. 
În anul 2006 și-a luat doctoratul în filologie- 
„Magna cum laudae”, la Institutul de Istorie 
și Teorie Literară „George Călinescu” al 
Academiei Române, tema de doctorat fiind 
„Viața și activitatea lui B.P. Hasdeu între 
anii 1888-1907”. Lucrarea sa de doctorat 
a devenit cartea „Amurgul Demiurgului”. 

A cercetat toate manuscrisele lui Hașdeu, 
necunoscute publicului, conservate în 
arhive și biblioteci din București, Craiova și 
Câmpina. A tradus manuscrisele lui Bogdan 
Petriceicu Hasdeu dând culturii naționale 
și internaționale o incredibilă „Arhivă 
spiritistă” în cinci volume, în baza cărora 
se fac în prezent cercetări aprofundate la 
universități din țară, dar și din străinătate. 
În anul 2007, a obținut atestatul de expert în 
bunuri arheologice și istorico-documentare, 
atestatul fiind emis de Ministerul Culturii 
și Cultelor cu avizul Comisiei Naționale a 
Muzeelor și Colecțiilor Publice. A urmat 
stagii de specializare și perfecționare în 
muzeologie și în evidența informatizată și 
clasarea patrimoniului cultural național 
mobil. A devenit cercetător științific gradul al 
II-lea.  A mai scris „O corespondență pentru 
eternitate”, o carte-document care include 
cele 365 de scrisori traduse în limba română, 
scrisorile Iuliei, dar și cele ale tatălui său, 
Bogdan Petriceicu Hașdeu și ale mamei sale 
din perioada în care Iulia Hașdeu studia la 
Paris. Aceast volum  a stat la baza primei 

piese de teatru despre destinul tragic al Iuliei 
Hasdeu, „Iulia, o scânteie...”, care a avut 
premiera pe 26 octombrie 2017, la Teatrul 
Elisabeta din București, iar pe 2 iulie 2018 
s-a jucat la Câmpina. A primit numeroase 
distincții naționale și internaționale pentru 
activitatea sa culturală printre care Diploma 
de Excelență din partea Comisiei Naționale 
a României pentru UNESCO și Medalia 
„Pentru prietenie în francofonie” din partea 
Clubului Richelieu International, din 
Canada. Jenica Tabacu s-a luptat să aducă, 
în administrarea Consiliului Local, Castelul 
„Iulia Hasdeu”, care aparținea de Consiliul 
Județean Prahova, apoi s-a luptat, alături 
de avocatul Constantin Pănoiu, să păstreze 
castelul în proprietatea Câmpinei. După 6 ani 
de proces cu pretinși moștenitori, procesul s-a 
încheiat în 2007, la Înalta Curte de Casație 
și Justiție, castelul păstrându-și definitiv 
statutul pe care îl avea încă din 1957, când 
tot printr-o hotărâre judecătorească fusese 
inclus în domeniul public al Câmpinei. Jenica 
Tabacu a încetat din viață pe 21 decembrie 
2018.”

BAIA PUBLICĂ, 
TRANSFORMATĂ 

ÎN SEDIU AL 
AMBULANȚEI 

PRAHOVA

Primăria Ploiești ar urma să cedeze imobilul 
fostei băi publice a orașului, cel care a 

căpătat o neagră celebritate după ce, în ruinele 
sale, au avut loc o crimă și alte fapte antisociale. 
Acesta ar putea fi transformat în punct de 
lucru pentru Serviciul Județean de Ambulanță 
(SAJ). Clădirea de pe strada Romană va fi dată 
în folosință gratuită, un contract de comodat 
urmând să fie semnat pe o perioadă de 10 ani. 
Proiectul îi are ca inițiatori pe cei din conducerea 
SAJ, care de mult caută un imobil disponibil în 
partea de est a orașului, care să devină un fel de 
al doilea sediu de intervenție. Aici ar urma să 
funcționeze 6-8 echipaje de ambulanță (unul cu 
medic) pentru intervenții în centru, sud, Bariera 
Bucov, Bereasca și ieșirea spre comuna Bucov, cu 
micșorarea timpului de răspuns.

REFACEREA CLĂDIRII CLUBULUI SPORTIV 
ȘCOLAR AR PUTEA COSTA PESTE 4 MIL. LEI
Una dintre clădirile de marcă ale Ploieștiului, iar aici discutăm depre 

valoarea istorică și sentimentală, ar putea fi reabilitată. Este vorba despre 
fosta Școală Primară de Băieți nr.1, în care funcționează astăzi Clubul Sportiv 
Școlar. Vechi de aproape 150 de ani, imobilul păstrează în memoria sa faptul 
că aici a învățat ilustrul dramaturg Ion Luca Caragiale, între anii 1859-1863 și 
1864-1866, iar între anii 1893-1898, la această unitate școlară a fost institutor 
marele matematician Dimitrie D. Pompeiu.

Clubul Sportiv Școlar Ploiești a lansat o licitație pentru consolidarea 
clădirii și transformarea unor spații din incintă în zonă administrativă. 
Lucrările sunt estimate la 4,1 milioane de lei fără TVA. Intervențiile 
vizează consolidarea parterului, repararea sau înlocuirea elementelor 
șarpantei existente, refacerea îmbinărilor și consolidarea unor elemente 
subdimensionate, repararea elementelor nestructurale ori restaurarea 
elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, refacerea finisajelor 
exterioare și înlocuirea stucaturilor vechi.

CE A LĂSAT ÎN URMĂ ULTIMUL COD PORTOCALIU DE VREME REA

REVINE POLIDINUL PE PIAȚĂ?
Se pare că da! Specialiștii Institutului Cantacuzino lucrează la noul 

Polidin, iar medicamentul a depășit etapa de laborator. Acesta va fi 
comercializat ca supliment alimentar (durează mai puțin procedura de 
autorizare) sub formă injectabilă și capsule gelatinoase de tip ursuleț, 
plus sub forma unor spray-uri nazale. Reprezentanții Institutului 
Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino anunță 
că într-un interval de timp rezonabil se va relua producția de Polidin, 
unul dintre cele mai cunoscute medicamente de concepție românească. 
Inițial, medicamentul a fost inventat în anul 1966 și produs până în anul 
2012, când niște politicieni „binevoitori” au pus pe butuci instituția. În 
colectivul de cercetare care a elaborat Polidinul nou s-a numărat și șefa 
de producție Sylvia Hoișie, considerată „mama Polidinului”.

Ultimul cod portocaliu de ploi 
abundente și vijelii a lăsat urme în 
Prahova. La Bușteni, au fost afectate 
mai multe zone. Depunerea 
aluviunilor transportate de 
torenți a provocat colmatarea 
unor albii de râu. Apele au adus 
bușteni mari, afectând mai multe 
țevi de apă și gaz. Două locuințe 
din Azuga și patru din Bușteni 
au fost inundate, apa intrând 
și într-un depozit din Sinaia. 
Mai mulți copaci au fost smulși 
din rădăcini. Unul a căzut pe o 
pensiune din Bușteni, 10 persoane 
fiind evacuate. De asemenea, 
drumul județean 102I Câmpina-

Valea Doftanei a fost avariat în 
satul Trăisteni, pe o porțiune de 
aproximativ 30 metri liniari; malul 
drept al terasamentului s-a erodat, 
iar partea carosabilă s-a surpat. 
Alunecarea a ajuns până la axul 
drumului, existând pericolul real 
de producere a unor evenimente 
rutiere. Zona respectivă este în 
procedură de reabilitare, iar până la 
obținerea tuturor avizelor necesare 
începerii procedurilor de execuție, 
în regim de urgență, constructorul 
împreună cu autoritățile locale 
și județene au întreprins toate 
măsurile de punere în siguranță a 
porțiunii afectate.

Valea Doftanei Buşteni
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 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 
că putem spune clientului: „fii liniştit,   am fost acolo şi am verificat totul pentru tine!”

0372.032.313

MUNTELE VERDE DIN SLĂNIC, LĂSAT PRADĂ EXCAVATOARELOR, 
CU ACTE ÎN REGULĂ, CHIAR DE CĂTRE AUTORITĂȚI

Firma Heidelberg Cement România 
SA și-a retras deocamdată utilajele 

care au săpat totuși la carieră vreme de o 
săptămână, excavând nu se știe din care parte 
a Muntelui Verde și câtă cantitate. Măsura a 
venit ca răspuns la acțiunea localnicilor ce 
au apelat mai întâi la viceprimarul Alionte 
Georgel și la Poliția Locală. Reîntors din 
concediu, primarul Costea Daneluș a promis 
că va propune consilierilor locali rezilierea 
contractului de închiriere dintre autoritatea 
locală și HeidelbergCement România S.A., 
prelungit în primăvara lui 2020, cu încă cinci 
ani. Dar nu este foarte optimist că lucrurile 
vor decurge simplu: „trebuie să ne așteptăm la 
o luptă grea, pentru că rezilierea contractului 
presupune deschiderea unui litigiu în instanță 
și să dăm înapoi banii pe care i-am încasat de 
la Heidelberg.”

CUM A AJUNS MUNTELE (PIATRA) 
VERDE SĂ FIE CONCESIONAT?

Lucrurile s-au petrecut, cum spuneam, 
în anul 2000, în vremea mandatului deținut 
de Constantin Meșteru, primar din 1996 și 
până în anul 2004. Atunci, Consiliul Local a 
aprobat concesiunea a 45.500 mp către firma 
din Dâmbovița, încheindu-se contractul 
3681/20.04.2000, modificat prin trei acte 
adiționale în 2006 (primar Costea Daneluș), 
2015 (primar Costea Daneluș) și 2020 (primar 
Moraru Remus). Contractul nu este public 
și nu știm ce anume conține, dacă permite 
sau nu ca să fie ras pe de fața pământului 
Muntele Verde. Deținem doar HCL 20/29 
aprilie 2020 (primar Moraru Remus, 2016-
2020) în care se arată: „se aprobă încheierea 
unui act adițional la contractul de închiriere 
nr. 3681 din 20.04.2000, modificat cu actele 
adiționale 1/2006 și 2/2015, între orașul 
Slănic și SC HeidelbergCement România SA , 
în scopul prelungirii termenului de închiriere 
pe o perioadă de încă 5 ani, respectiv, pâna 
la data de 20.04.2025. Chiria pentru terenul 
ce face obiectul contractului de închiriere se 
stabilește, pentru anul 2020, în cuantum de 
0,33 lei/mp/lună și va fi indexată anual cu rata 
inflației pentru servicii.”

CE SPUNE FIRMA?
Bineînțeles că, în spațiul public, au apărut 

manifestări de patriotism, de genul: „ce caută 
nemții la noi să ne fure zăcămintele”?; „Să se 

ducă la ei acasă”; „Să-și distrugă monumentele 
lor naturale, nu pe ale noastre”. Între noi fie 
vorba, firma nu a venit de capul ei la Muntele 
Verde. Primăria Slănic le-a concesionat 
terenul, Agenția Națională pentru Resurse 
Minerale București (ANRM) zice că totul este 
în ordine, Agenția pentru Protecția Mediului 
la fel. HeidelbergCement România SA a venit 
cu un comunicat de presă în care spune că totul 
este legal: „Compania noastră deține licență 
de concesiune pentru exploatare din anul 
2000. Toate activitățile de exploatare efectuate 
de către societatea noastră în cariera Slănic- 
Piatra Verde s-au efectuat întotdeauna în 
limitele prevăzute de lege. HeidelbergCement 
România S.A. deține dreptul de exploatare 
pentru substanța tuf vulcanic din cariera 
Slănic-Piatra Verde în baza licenței de 
concesiune pentru exploatare nr. 1547/2000 
a activității miniere de exploatare a gipsului 
și tufului vulcanic în perimetrul Slănic- 
Piatra Verde, județul Prahova, încheiată la 
data de 09.06.2000 cu Agenția Națională 
pentru Resurse Minerale București (ANRM), 
licență modificată și resemnată în datele de 
01.08.2013 și 25.05.2020. Pentru anul 2021, 
HeidelbergCement România S.A. deține 
Avizul nr. 16/15.01.2021, emis de ANRM-
Compartimentul de Inspecție Teritorială 
Ploiești. Dreptul de acces la perimetrul de 
exploatare este asigurat prin Contractul de 
închiriere nr. 3681/20.04.2000, încheiat cu 
orașul Slănic, jud. Prahova, modificat cu 
actele adiționale nr. 1-3, cu valabilitate până 
la data de 20.04.2025. Pentru activitatea de 
exploatare în cariera de tuf vulcanic Slănic- 
Piatra Verde societatea noastră deține 
Autorizația de mediu nr. PH-7 din 6.01.2011, 
revizuită în data de 10.01.2019 cu viza pentru 
perioada 06.01.2021 - 06.01.2022.

Suprafața de 45.500 mp închiriată de la 
Consiliul Local Slănic se suprapune zonei 
de exploatare și face parte din perimetrul 
de exploatare (instituit de către Agenția 
Națională pentru Resurse Minerale), acesta 
neaflându-se pe o arie naturală protejată”.

CINE ESTE GRUPUL 
HEIDELBERGCEMENT

Potrivit site-ul companiei, firma a fost 
înființată în 1873, fiind prezentă în peste 50 de 
țări din întreaga lume. „HeidelbergCement-
se arată în fișa de prezentare- a crescut de 
la un producător regional de ciment, cu o 
fabrică la Heidelberg, la unul din grupurile 
lider pe piața materialelor de construcție. 
Odată cu preluarea producătorului italian 
de ciment Italcementi, HeidelbergCement a 
devenit numărul 1 în producția de agregate, 
numărul 2 în producția de ciment și numărul 
3 în producția de betoane, la nivel mondial. 
Grupul are aproximativ 55.000 de angajați și 
peste 3.000 de locuri de producție din circa 
50 de țări din întreaga lume. În 2019, grupul 
a înregistrat venituri totale de 18,9 miliarde 
de euro și un profit de 1,2 miliarde de euro.” 
În România, compania cu sediul la București 
deține 3 fabrici de ciment la Tașca, Chișcădaga 
și Fieni, 8 cariere, 5 balastiere și 19 stații de 
betoane. În Prahova, a concesionat două 
suprefețe pentru exploatarea agregatelor, la 
Slănic (tuf vulcanic) și la Cerașu (gips).

CUM ESTE DESCRIS 
MUNTELE VERDE?

Muntele Verde este simbol pentru 
localnici. Pentru o parte din turiști. Pentru 
Wikipedia, care îl prezintă printre obiectivele 
turistice. Și pentru pensiunile din Slănic, 
care includ Muntele Verde între destinațiile 
turistice. O descriere sumară arată astfel: 
„Având o înălțime de circa 650 m, Piatra 
Verde este un tuf zeolitifer cu conținut ridicat 
de clinoptilolit. Tuful (piatră sedimentară) 
vulcanic de la Slănic a căpătat prin procesul 
de zeolitizare a sticlei vulcanice proprietăți 
deosebite care îi conferă utilități variate, 
mai ales în procesele de depoluare a apelor, 
de îndepărtare a ionilor radioactivi din 
sol etc. Importanța economică deosebită a 
acestor minerale, supranumite „pietre ale 
viitorului”, nu este pe deplin înțeleasă în 
economia românească, de la „Piatra Verde” 
exploatându-se doar material de construcții și 
gips.” Localnicii, în afară de stânca ce frapează 
prin culoare, au întrezărit, din formele 
pietrelor, un chip ce l-au asemuit cu un „dac 
adormit”, de unde și supranumele conferit, de 
Sfinx al Slănicului. Primăria Slănic însă nu îi 
vede importanța, așa că, la capitolul „turism”, 
obiectivul nici nu este pomenit.

ESTE SAU NU MUNTELE VERDE 
„REZERVAȚIE”?

Nu, nu este. Și chiar dacă ar fi fost, nu 
înseamnă nimic pentru autoritățile locale. 
Primăria a concesionat monumentul naturii 
Grota Miresei sau Muntele de Sare, de ce 
s-ar împiedica de Dacul Adormit ori Sfinxul 
Slănicului? Nimeni nu s-a preocupat să 
includă Piatra Verde în vreun sit natural. Și o 
să vă mirați, există alte zone lipsite de valoare 
intrinsecă incluse în diverse arii de protecție 
sau rezervație de tip geologic, dar nu și Piatra 
Verde! Iar lista completă a rezervațiilor din 
Prahova arată în felul următor:

-arii naturale protejate: Parcul Național 
Bucegi, cu Abruptul Prahovean, Locul 
fosilifer Plaiul Hoților, Munții Colții lui 
Barbeș, Arinișul de la Sinaia,Tigăile de Ciucaș 
și Muntele de Sare Slănic.

-Situri Natura 2000: Munții Ciucaș 
(comuna Măneciu, Cerașu)-9.400 ha, Pădurea 
Glodeasa (comuna Valea Doftanei)-544 ha, 
Lacul Bâlbâitoarea (comuna Bătrâni)-3 ha, 
Stânca Tohani (comuna Gura Vadului)-50 

ha, Pădurea Plopeni (orașul Băicoi, comuna 
Cocorăștii Mislii)-91 ha, Bucegi (orașele 
Comarnic, Sinaia, Bușteni, Azuga)- 13.000 
ha, Cheile Doftanei (Brebu, Secăria, Bertea, 
Comarnic, Valea Doftanei, Șotrile)-2.613 
ha, Coridorul Ialomiței (Balta Doamnei, 
Berceni, Târgșoru Vechi, Cocorăștii Colți, 
Brazi, Ciorani, Șirna, Tinosu, Drăgănești, 
Dumbrava, Gherghița, Gorgota, Olari, 
Poienarii Burchi, Puchenii Mari, Râfov, Valea 
Călugărească)-7.480 ha, Câmpia Gherghiței 
(comunele Boldești-Grădiște, Fulga, 
Sălciile)-2.048 ha.

EXISTĂ POSIBILITATEA CA MUNTELE 
VERDE SĂ DISPARĂ? 

Da. Și Grota Miresei a dispărut, dar din 
cauze naturale. Noi am zice că și din cauza 
unei concesiuni nefaste. Piatra Verde ar putea 
avea aceeași soartă din rațiuni economice. 
Sau din oricare altfel de rațiuni. Noroc cu 
localnicii din Slănic. Nu este prima dată când 
aceștia intervin. Și în 2016 a existat un episod 
similar și atunci au inițiat o petiție prin care 
cer includerea zonei între ariile protejate: 
„Trebuie să știți că, în decursul timpului, au 
fost încheiate mai multe contracte succesive 
de exploatare a tufului vulcanic-Muntele 
Verde, ce se întinde pe o suprafață de peste 
45.500 mp, contracte încheiate între primărie 
și SC Carpatcement Hoding SA (n.n.-
devenită între timp, prin fuziunea a trei 
grupuri, HeidelbergCement România SA). 
Deși respectivele contracte se supun Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informații 
de interes public, acestea nu au fost puse la 
dispoziție de către primarul în funcție (n.n.-
probabil Costea Daneluș). Pentru că tuful 
vulcanic nu este o sursă regenerabilă și există 
riscul ca în următorii ani acesta să dispară 
ca formă de relief din cauza exploatării 
lui, consider că ar trebui să fie declarat 
„monument al naturii” și protejat, iar statul 
român să aloce fonduri speciale, în vederea 
conservării lui. Prezenta petiție are ca scop 
responsabilizarea autorităților publice, locale 
și centrale, de a întreprinde toate demersurile 
necesare pentru introducerea în circuitului 
turistic, declararea „monument al naturii” și 
introducerea acestuia pe harta obiectivelor 
turiste ale României.” Ce s-a întâmplat de 
atunci și până astăzi? Evident, nimic. Sau da! 
Au mai fost excavați niște mii de metri cubi 
din stâncă!
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3 DECENII DE INDEPENDENȚĂ: 
PARADĂ MILITARĂ, ȘEFI DE STAT, 

SPERANȚE ȘI AȘTEPTĂRI
Republica Moldova a avansat ca stat, în cei 30 de ani de independență, dar mai trebuie să lucreze pe multe segmente, 

mizând pe ajutorul țărilor partenere și prietene. Declarații în acest sens au făcut Președintele Maia Sandu cu ocazia 
aniversării a trei decenii de la proclamarea Independenței față de URSS, într-un briefing comun cu președintele României, 
Klaus Johannis, cel al Poloniei, Andrzej Duda, și al Ucrainei, Volodimir Zelensky. Liderii de la București și Varșovia au dat, 
la rândul lor, asigurări că susțin aspirațiile Chișinăului de integrare în Uniunea Europeană, iar cel de la Kiev a remarcat 
că Ucraina, ca și Republica Moldova, sărbătorește 30 de ani de independență „în condiții deloc ușoare privind securitatea”. 

Klaus Johannis și 
Volodimir Zelesky 

au întârziat ceremoniile 
aniversare de la Chișinău din 
cauza ceții ce ar fi împiedicat 
aterizarea avioanelor în 
dimineața zilei de 27 
august pe Aeroportul 
Internațional Chișinău. 
Președinții României și 
Ucrainei au ajuns, pe rând, în 
Piața Marii Adunări Naționale 
deja pe finalul paradei militare, 
organizată de președinția de la 
Chișinău cu ocazia aniversării 
de 30 de ani de la proclamarea 
a Independenței Republicii 

Moldova.
În discursul său de la 

tribuna instalată în centrul 
Chișinăului, Maia Sandu 
tocmai felicita cetățenii 
Republicii Moldova, 
menționând că aceștia au 
„pășit pe calea independenței 
plini de speranțe și entuziasm”, 
însă așteptările lor s-au lovit de 
„brutalitatea tranziției”. Ea nu 
a ezitat să acuze guvernările 
precedente de lipsă de viziune 
și iresponsabilitate, afirmând 

că acestea au fost „profitoare, 
s-au preocupat mai mult de 
propriile buzunare”. Și că odată 
cu independența, am trăit 
drama unui conflict armat, 
care a lăsat sechele în sute de 
familii din republica noastră 
și o fractură pe trupul ei, de-a 
lungul cursului râului Nistru. 
„Avem acum oportunitatea de 
a pune umărul cu toții la un 
proiect național de curățare 
și consolidare a statului ca 
să avansăm pe drumul spre 
prosperitate și integrare 
europeană”, a încheiat șefa 
statului.

Ceva mai târziu, în 
briefing-ul comun cu 
președinții Klaus Johannis, 
Andrzej Duda și Volodimir 
Zelensky, Președintele 
Republicii Moldova, Maia 
Sandu, a remarcat că 
prezența acestora la Chișinău 
demonstrează că Republica 
Moldova ar fi reușit în cei 30 
de ani de independență să 
construiască multe lucruri 
bune și frumoase. „Unul dintre 
cele mai importante lucruri 

sunt asemenea prietenii și 
parteneriate internaționale, 
care ne ajută în continuare să 
luptăm pentru un viitor mai 
bun pentru cetățenii noștri. 
Aceste prietenii și parteneriate 
generează beneficii concrete 
pentru cetățeni, care rezultă 
din politica noastră externă”. 
Ele oferă diverse oportunități 
de dezvoltare tuturor, iar 
sprijinul pe care cetățenii 
noștri îl au de la București, 
Varșovia și Kiev deschide 
tuturor noi piețe de desfacere, 
mărește capacitatea de export, 
aduce investiții străine și 
contribuie la crearea de noi 
locuri de muncă”, a mai 
precizat șefa statului.

La rândul său, președintele 
Klaus Johannis a reamintit 
că România a fost prima țară 
care a recunoscut, acum 30 de 
ani, independența Republicii 
Moldova. Și că este prima 
vizită pe care o efectuează 
la Chișinău după alegerile 
din 11 iulie și după formarea 
noului Guvern. Președintele 
României a subliniat că 
rezultatul alegerilor deschide 
Republicii Moldova drumul 
către o dezvoltare solidă, în 
beneficiul întregii societăți 
și că are încredere deplină 
că eforturile depuse de 
Președintele Maia Sandu, 
prim-ministrul Gavrilița, de 
Guvern își vor arăta roadele în 
beneficiul tuturor cetățenilor. 
„Avem acum oportunitatea 
unei cooperări aprofundate și 

conjugate la nivel prezidențial, 
guvernamental și parlamentar 
pentru luarea deciziilor 
necesare avansării agendei 
bilaterale, a parcursului 
european al Chișinăului”, 
a mai reiterat liderul de la 
Cotroceni. 

În același context, și 
președintele Andrzej Duda 
a declarat că Polonia sprijină 
dorința Moldovei de a adera 
la UE. „Mă bucur că putem 
discuta despre desfășurarea 
reformelor ce vor apropia 
Republica Moldova de 
Uniunea Europeană. Am 
declarat că suntem adepți 
ai politicii ușilor deschise 
în UE. Sprijinim Chișinăul 
și aspirațiile Guvernului 
Republicii Moldova. 
Rezultatele alegerilor arată 
că această țară a revenit pe 
calea europeană”, a declarat 
președintele Poloniei.

„Avem multe platforme 
comune și vom iniția și 
alte programe care să ne 
consolideze ca state sigure în 
regiune”, a declarat, la rândul 

său, președintele Volodimir 
Zelensky, care a folosit 
această ocazia și de a mulțumi 
Poloniei pentru sprijinul 
acordat Ucrainei în situația 
actuală.

Un mesaj special dedicat 
Zilei Independenței 
Republicii Moldova a fost 
adresat de Delegația Uniunii 
Europene la Chișinău. „Acești 
30 de ani au demonstrat că a 
fi independent nu înseamnă a 
fi singur. O țară independentă 
poate să parcurgă cu 
încredere un drum către 
dezvoltare și prosperitate, 
alături de partenerii săi. 
Uniunea Europeană a 
urmărit toți acești 30 de ani 
cu optimism și încredere în 
viitorul Republicii Moldova 
drept stat partener și prieten. 
Și astăzi, din nou, vrem să 
spunem din tot sufletul un 
sincer: La mulți ani, Republica 

Moldova!”, se arată în mesajul 
transmis de Ambasada 
Uniunii Europene.

Reamintim că Republica 
Moldova și-a proclamat 
independența la 27 august 
1991, printr-o decizie 
a primului Parlament 
democratic ales liber în 
condițiile încă existentei 
URSS. Dar numai după 
eșecul puciului de la 
Moscova, declanșat pe 
19 august de un grup de 
membri ultra-conservatori 
din fostul Comitet Central 
al PCUS. Aceștia și-au dorit 
debarcarea de la putere 
a lui Mihail Gorbaciov 
tocmai pentru a împiedica 
dezmembrarea imperiului 
sovietic, însă nu au rezistat 
unor proteste masive 
care s-au declanșat atât la 
Moscova, cât și în capitalele 
câtorva așa-zise republici 
sovietice. Sub presiunea 
acestor manifestații, care nu 
au încetat nici după eșecul 
puciștilor, la Chișinău a fost 
convocată o Mare Adunare 
Națională, pe fundalul 
căreia Parlamentul de atunci 
a adoptat Declarația de 
Independență a Republicii 
Moldova.

Valeriu CAȚER, jurnalist, 
Gazeta de Chișinău

LA CE BUN INDEPENDENȚA NOASTRĂ?

O temă de eseu (nu de lecție 
solemnă, la început de an 

școlar, ci la o oră de meditație) 
pentru elevi și studenți. Dar poate 
și pentru populația matură, precum 
în alte părți se fac dictările naționale, 
ar fi: „Ce este independența noastră 
și la ce (vă) prinde bine?” Tema ar 
explica multe. Pe respondenți i-ar 
pune pe gânduri, iar evaluatorii 
s-ar putea trezi cu surprize. După 
ce vom elimina din această testare 
națională textele-clișee (care vor 
repeta, prin copy-paste, adevăruri 
absolute), vom vedea că mulți se vor 

bâlbâi, înțelegând foarte vag ce se 
cere de la ei. Alții, într-o sinceritate 
dezarmantă, vor recunoaște că 
nu au avut niciodată nevoie să fie 
independenți. În fine, vom descoperi 
că foarte puțini pun preț pe această 
valoare. Fiindcă am rostit cuvântul: 
independența nu e o monedă pentru 
cheltuieli mărunte, ci o hârtie de 
valoare, ce poate fi investită în 
proiecte de durată.

Fiindcă am pornit-o cu școala, 
am să invoc un exemplu explicativ. 
Constantin Noica, fiind invitat 
la un liceu să vorbească tinerilor 
despre rostul educației și al culturii, 
le spunea: în viață, ori devii subiect, 
ori rămâi obiect. O opțiune simplă. 
Adică: „Ori îți iei, prin educație, 
viața în mâini, refuzând să joci rolul 
pe care ți-l atribuie ceilalți și dându-
ți singur rolul vieții tale, ori devii 
obiectul manipulării celorlalți, o 
simplă pătrățică în graficul societății”. 
Ei bine, cam aici era diferența: până la 
independență eram obiecte în jocul 
altcuiva. Sau, ca să mai citez dintr-un 
filosof (Epictet, stoicul), eram actori 
într-o dramă străină: „Ți-a împărțit 
rolul unui sărac? Joacă-l! Ți-a căzut 
jocul șchiopului, al magistratului, 

al plebeului? Joacă-l! Căci atâta-i al 
tău și asta-i datoria ta: să joci frumos 
rolul primit, chiar dacă alegerea nu e 
a ta”. Până la independență nu aveam 
de ales – rolul ni-l scria altcineva.

Dependent de altul, îți declini orice 
responsabilitate și trăiești conform 
agendei lui. Imaginea emblematică 
a regimului sovietic asta e: nu îți 
programai nimic, pentru că dis-de-
dimineață îți bătea la geam (on-line) 
brigadierul din colhoz (telefoane, 
în sat, erau doar la cârmuirea 
colhozului, la sovietul sătesc și la 
poștă) și te anunța: azi mergem la 
prășit sfecla, la Cele Trei Fântâni (ieri 
ai fost la livadă sau la plivit grădina, 
tot la indicația brigadierului). Mâine 
îți va spune să mergi la rupt frunze de 
tutun… Nu avea niciun rost să-ți 
faci planuri, să-ți bați capul. Nu 
decideai tu. Depindeai de dorințele 
mai-marilor zilei. Patronii tăi, zeii 
tăi. Planurile de durată porneau de la 
poftele lor: voiau să bea ceai cu zahăr, 
să fumeze ori să mănânce fructe. 
Spațiul de libertate al muncitorilor 
era și mai îngust – drumul de la 
barăcile-cazărmi până la uzină fiind 
neted și lipsit de tentații. În fine, 
profesorii, ca să revenim la temă, 

le vorbeau elevilor de pe conspecte 
dictate de sus și aprobate de sus.

Numai sclavii mai erau tot atât de 
fericiți: treziți, hrăniți, duși la munci 
sau scoși în arenă, pentru delectarea 
stăpânilor, de alții, responsabili de 
agendă. Numai soldații sunt tot atât 
de lipsiți de griji. Cine își face, în 
armată, planuri? Toate se întâmplă 
conform cutumei: deșteptarea, 
fugăritul matinal (care scoate visele 
„civile” din cap), micul dejun, 
mărșăluitul, instrucțiunile, prânzul, 
muncile, cina, „timpul liber” (între 
ghilimelele unității), apelul de seară, 
stingerea. Programe speciale pentru 
cei care stau de cart. Bine, în această 
agendă (ca și în cea a colhoznicilor) 
se strecura câte un mic „program 
personal” discret, nocturn. Dar nu 
vom deschide parantezele.

A fi obiect era simplu și comod. 
Să ne mirăm că mai există multă 
lume cărei îi convenea starea de 
dependență, dar și mulți alții care, 
pur și simplu, nu înțeleg beneficiile 
stării de liberate? Or a fi subiectul 
propriului destin înseamnă bătaie 
de cap. Responsabilitate. Asumarea 
nu îți mai permite să te plângi. 
Independența înseamnă libertate. 

Dar nu vei înțelege prețul libertății, 
dacă te-ai născut liber și ți se pare 
că nimeni nu ți-o amenință. Ana 
Blandiana, într-un discurs recent, 
rostit în Italia cu prilejul aniversării 
morții lui Dante, invocând îngrădirea 
libertăților în totalitarism, nota: 
„libertatea nu poate fi cu adevărat 
înțeleasă decât atunci când ea nu 
există”.

Concluzia e că, obținând 
independența, ne-am cam bătut joc 
de șanse. Am irosit acțiunile ei fără 
să știm în ce le-am putea investi. 
Cam asta ne-a fost ocupația, timp 
de trei decenii… Iar în istorie nimic 
nu este etern. Șansele nefolosite se 
răzbună, ca la fotbal: le valorifică 
adversarul. Independența unei 
fărâme de imperiu (și fostă fărâmă 
de Țară), nesusținută și nedezvoltată, 
neasigurată de o comunitate națională 
solidă și de un scut (precum este UE 
și NATO pentru România), își poate 
încheia istoria în orice clipă. Politica 
revanșardă a talibanilor vechiului 
imperiu bate insistent la ușă. Dacă 
n-o auzim, independența poate eșua 
lamentabil. 

Istoria nu se joacă prea mult cu 
șansele.

Mircea V. CIOBANU, 
scriitor, Chișinău 
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PRODUCŢIE PUBLICITARĂ

Schimbarea graniţelor ar 
însemna deschiderea cutiei 

Pandorei”, a spus Valentin Inzko, 
Înalt reprezentant internaţional 
în Bosnia și Herţegovina. Munca 
lui presupune menţinerea păcii, 
instaurată odată cu Acordul de 
Pace de la Dayton, care a pus 
capăt conflictului în 1995, după 
aproximativ patru ani de lupte în 
care au murit în jur de 100.000 de 
oameni.

Cauza consternării lui o 
reprezintă documente neoficiale, 
care sugerează că unele dintre 
graniţele Balcanilor ar trebui 
redesenate. Acestea au circulat în 
cercuri diplomatice, înainte de a 
ajunge la presa din vestul Balcanilor.

Cât privește Bosnia, înaltul ei 
reprezentant nu are de gând să 
primească sugestii că răspunsul la 
disfuncţionalitatea sa continuă ar 
fi redesenarea graniţelor naţionale. 
„Dacă cuiva îi place să se gândească 
să schimbe graniţele, ar trebui 
înainte să viziteze toate mormintele 
militarilor din Franţa până în 
Stalingrad”, a spus el.

Nu este cunoscut autorul 
documentelor al căror conţinut 
a cauzat indignare în regiune. 
Printre sugestiile făcute se numără 
„o dizolvare pașnică” a Bosniei și 
Herţegovinei, cu Serbia și Croaţia 
anexând mare parte din teritoriul 
acestei ţări, unificarea Kosovo cu 
Albania și crearea unei regiuni 
autonome, în majoritate sârbă, în 
nordul Kosovo. „Facem, o greșeală 
dacă ne gândim că conflictele 
îngheţate rămân îngheţate pe veci”, 
a spus Inzko. „aţi văzut în Nagorno-
Karabah și Palestina – conflicte 
îngheţate care pot izbucni oricând. 
Acesta ar putea fi cazul Bosniei și 
Herţegovinei”.

Puţini oameni au avut ceva de 
spus în sprijinirea ideilor conţinute 
de aceste documente, cu excepţia 
lui Milorad Dodik, politician sârb 
din Bosnia, care nu ratează ocazia 
de a lansa ideea secesiunii pentru 
regiunea majoritar sârbă din ţară. 
Sub acordul de la Dayton , ţara a 
fost divizată în Federaţia Bosniaco-
Croată și Republica Bosniacă Sârbă.

„Non - documentele” este posibil să 

nu fie lucrarea unor ultranaţionaliști. 
Slovenia a fost nevoită să respingă 
sugestiile care erau prezentate în 
primul document. Presa din Kosovo 
a descris un al doilea document ca 
propunere „franco-germană”.

James Ker-Lindsay, expert pe 
problema Balcanilor de la Londra 
Schoo1 of Economics, a spus 
că „gândirea vizionară” este un 
mod pentru liderii europeni de a 
aborda problemele greu de rezolvat 
din regiune: „Nu putem nega 
că există probleme în  Balcanii 
de Vest. Sunt două chestiuni 
importante care trebuie rezolvate: 
disputa dintre Serbia și Kosovo 
privind independenţa Kosovo 
și disfuncţionalitatea politică 
înrădăcinată din Bosnia”.

Slovenia a propus o declaraţie 
care afirmă inviolabilitatea 
graniţelor actuale. Dar Serbia a 
refuzat. Președintele Aleksandar 
Vucici a declarat că ţara lui a 
recunoscut „graniţele determinate 
de ONU”. Cu alte cuvinte, nu voia 
să semneze un document care ar 
putea fi interpretat ca recunoaștere 

a independenţei Kosovo.
După ce s-a întâlnit cu Vucici 

în Slovenia, președintele Kosovo, 
Vjosa Osmani, a declarat pentru 
BBC că este convins că Belgradul 
se află în spatele acestor non-
documente: „Nu am avut vreo 
îndoială de la început – este suficient 
să citești conţinutul și să vezi ce 
încearcă aceste non-documente: 
să avanseze ideea de redesenare a 
graniţelor, ca și cum ar fi ceva ce 
poate duce la pacea în regiune, când 
realitatea este opusul acesteia”.

În mod normal, Serbia neagă că 
știe ceva despre acestea și James Ker-
Lindsay spune că există „tot felul de 

confuzii și teorii ale conspiraţiei”.
Valentin Inzko, aflat de 12 ani 

în funcţie, își dorește ca toată 
lumea să accepte graniţele care 
există acum și să se concentreze 
pe aderarea comună la Uniunea 
Europeană. „Cea mai bună 
idee este de a urma exemplul 
Tirolului – o parte este a Italiei, 
alta, a Austriei. Dar este o singură 
regiune, cu patru libertăţi și 
monedă”, a spus el.

Însă pentru Balcanii de Vest 
este greu să pătrundă în UE, ceea 
ce înseamnă că numeroase astfel 
de non-documente este posibil să 
mai apară.

Planuri misterioase, de redesenare a graniţelor Balcanilor îi alarmează pe liderii din regiune, iar 
Înaltul reprezentant Internaţional în Bosnia și Herţegovina este de părere că o astfel de acţiune ar 

reprezenta „deschiderea cutiei Pandorei”, relatează BBC, potrivit news.ro, citat de știripesurse.

Cel mai important diplomat al Chinei, Yang Jiechi, a ajuns în Moscova cu misiunea de a îmbunătăţi 
o relaţie despre care Ministerul chinez de Externe declara că „s-a dezvoltat la fel de solid ca 

o stâncă, cu bune și cu rele”. Președintele rus Vladimir Putin a descris relaţiile dintre cele două ţări 
ca fiind la „cel mai bun nivel din istorie”. Poate că el reflecta acel moment din iunie 2019, în care 
președintele chinez Xi Jinping s-a referit la ei ca la „cel mai bun prieten al meu”, consemnează The 
Washington post, citat de rador.ro.

DE CE PRESUPUNE TOATĂ LUMEA CĂ 
RUSIA ŞI CHINA SUNT PRIETENE?

Pe măsură ce tensiunile dintre 
China și SUA se accentuează, 

mulţi comentatori tratează această 
retorică superficial și avertizează 
cu privire la fraternitatea tot mai 
pronunţată dintre cei mai mari doi 
rivali ai SUA. Dar nu e chiar atât de 
simplu.

În primul rând, Moscova are 
a se teme de Beijing mai mult 
decât Washingtonul. La fel ca 
Filipine, India și Bhutan, Rusia 
este vulnerabilă la acaparările 
teritoriale ale Chinei. China a 
uzurpat poziţia Rusiei în calitate 
de cea mai influentă putere din 
Asia Centrală – tradiţionala 
ogradă politică a Moscovei – și 
are o influenţă inconfortabil 
de puternică asupra economiei 
rusești. În ciuda nenumăratelor 
diferende din relaţia SUA-Rusia, 
toate acestea înseamnă că există 
acum un spaţiu de manevră, pentru 
ca Moscova să poată fi recrutată 
în calitate de partener tăcut, dar 
semnificativ în campania globală 
de îngrădire a aspectelor maligne 
ale influenţei internaţionale a 
Partidului Comunist Chinez.

Cel mai important motiv de 

teamă al Moscovei este de natură 
teritorială. Deși nu există vreun 
sondaj de încredere în cele două ţări 
în privinţa integrităţii teritoriale, 
unii ruși se tem că chinezii vor să 
invadeze Siberia, în vreme ce unii 
chinezi consideră că părţi din estul 
Rusiei aparţin de fapt Chinei.

În 1858 și 1860, la începutul 
perioadei numite de chinezi 
„secolul umilinţei”chinezii și rușii 
au semnat tratate prin care s-au 
cedat Rusiei imense porţiuni de 
teritorii în preajma Lacului Baikal. 
Unii chinezi vor înapoi acele 
teritorii. „Hong Kong și Macao 
s-au întors” la partria-mamă, 
se lamenta, în 2020, bloggerul 
Yuan Zaiyu, care abordează teme 
istorice. „De ce nu și Vladivostok?”

Rușii din Extremul Orient slab 
populat al ţării se tem de imigraţia 
și influenţa chineză și le detestă. 
Guvernatorul Oblastiei Autonome 
Evreiești, învecinată cu provincia 
chineză Heilongjiang, susţine 
ipoteza improbabilă că 80% din 
terenurile regiunii sale „sunt 
controlate de chinezi”. Prezenţa 
chineză din Siberia, a declarat 
Svetlana Pavlova, redactor șef al 

unui site de știri siberiene, este 
precum „o bucată de stofă roșie 
în faţa unui taur”. (La începutul 
lui 2020, când pandemia începuse 
să se răspândească, Rusia a fost 
prima ţară care și-a închis graniţa 
cu China).

Percepţiile pot crea o realitate. 
Frustrările Chinei legate de Rusia – 
cei mai mulţi chinezi aflaţi astăzi în 
viaţă s-au maturizat într-o epocă a 
relaţiilor îngheţate între cele două 
ţări, între scindarea sino-sovietică 
de la mijlocul anilor 50 și tratatul 
strategic și economic sino-rus din 
2001 – pot foarte ușor să împingă 
politica externă a Chinei spre 
o mai mare agresivitate faţă de 
vecinul ei nordic. Analiștii ruși au 
urmărit îndeaproape ciocnirea de 
la frontieră din 2020, dintre India 
și China, soldată cu moartea a cel 
puţin 20 de militari indieni – și nu 
numai, pentru că Rusia e cel mai 
important furnizor de armament 
al Indiei.

Aceste tensiuni devin deosebit 
de vizibile în Asia Centrală, o 
regiune aflată de vreme îndelungată 
în sfera de influenţă a Moscovei 
– și care acum se regăsește mult 

mai bine ancorată în cea a Chinei. 
Xi și-a anunţat pentru prima dată 
strategia globală, denumită acum 
Centură și Drum, în septembrie 
2013, în Kazahstan, un simbol 
important din perspectiva 
planurilor Chinei de a îngloba 
și mai ferm regiunea în tiparele 
comerciale chinezești. Rusia era 
cândva cel mai mare partener 
comercial al regiunii, acum, China 
este. Cea mai mare bază militară 
a Rusiei din străinătate se află în 
Tadjikistan; China și-a deschis și 
ea o bază militară (secretă) acolo, 
acum câţiva ani.

Rusia este în mod inevitabil 
partenerul mai mic în această 
relaţie. China e cel mai mare 
partener comercial al Rusiei, în 
vreme ce Rusia nu se regăsește 
printre primii 10 parteneri ai 
Chinei. Cel mai mare avantaj 
al Rusiei în această relaţie este 
tehnologia ei militară. Dar chiar 
și acolo, Kremlinul se izbește 
de același tip de mercantilism 
prădător cu care s-au confruntat 
nenumărate companii din 
lume. „Numai China”, afirma 
în decembrie 2019, șeful 

departamentului de proprietate 
intelectuală al conglomeratului 
militar rusesc de stat Rostec, „a 
copiat motoare de avioane, avioane 
Sukhoi, lansatoare de avioane, 
sisteme de apărare antiaeriană, 
rachete antiaeriene portabile și 
echivalente ale sistemelor sol-aer 
cu rază medie Panţir.”

Ce poate face Moscova? Putin 
știe foarte bine că Xi nu e „cel mai 
bun prieten al său”. Unii analiști ruși 
au propus adoptarea unei poziţii 
similare cu a Indiei, care evită să 
rămână blocată în alianţe. O relaţie 
mai apropiată cu SUA e posibilă. 
În 1969 URSS și China au avut 
o ciocnire la frontieră și ambele 
s-au temut că ar fi putut degenera 
într-un război nuclear. Moscova a 
întrebat guvernele străine cum ar 
reacţiona la o lovitură preventivă 
contra Chinei, iar, în octombrie 
1969, Mao Zedong era atât de 
îngrijorat de un potenţial atac 
nuclear sovietic, încât a fugit 
pe moment din Beijing. Acea 
teamă l-a determinat pe Mao să-i 
contacteze pe americani, iar, în anii 
70 și 80, cele două părţi aveau să 
colaboreze activ contra URSS.

„
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ACTUL I. BANCA ANGLIEI
În Evul Mediu, plata produselor 

comercializate se făcea în monezi de aur și 
argint, ceea ce nu era nici convenabil, nici 
sigur pentru comercianţii care trebuiau să-l 
deţină asupra lor în peregrinările din oraș 
în oraș. Cămătăria și plata datoriilor erau 
uzuale încă din Antichitate. Cămătarii-
bancheri, care garantau pentru aurul lăsat 
în custodie de comercianţi, au început să 
dea documente ce declarau că deţinătorul a 
depus la ei cantitatea de aur specificată. În 
acest document-garanţie, care mai târziu 
s-a numit „bancnotă”, deţinătorul putea 
cumpăra produse sau putea cere returnarea 
aurului de la altă bancă. Primii care au 
introdus bancnotele se pare că au fost 
veneţienii.

Dar apărea o problemă, aceea că un 
bancher putea emite mai multe bancnote 
decât aurul deţinut, deoarece nu exista 
nici un control. Tot sistemul se baza pe 
încredere și risc. Încrederea oamenilor în 
bancheri, asumarea riscului că aceștia deţin 
aurul spus și încrederea și riscul asumat 
de bancheri că deţinătorii nu vor cere toţi 
odată returnarea aurului și, în consecinţă, 
falimentul lor. E de înţeles că era necesar să 
se asigure un control și o garanţie. 

În secolul al XVII-lea, Anglia era în 
război civil: catolicii, care îl susţineau pe 
regele James, și protestanţii (anglicani), care 
doreau să ofere tronul prinţului protestant 
William al Olandei. Pierzând războiul, 
regele James a fost obligat să fugă și, în 1688, 
William a preluat coroana fără nicio luptă. 
De atunci, la încoronare, toţi regii jurau 
să menţină religia anglicană. Deoarece 
tezaurul regatului era gol, iar armata și 
susţinătorii noului rege (printre care și 
strămoșul lui Churchill) trebuiau plătiţi, în 
1694, a fost creată Banca Angliei, ca exclusiv 
emitent de bancnote cu garanţie de stat.

Pentru înfiinţarea băncii s-a făcut o 
subscripţie publică, deschisă timp de 10 zile, 
de 1,2 milioane lire sterline. Capitalul acesta 
era extrem de mare, dacă ne gândim că un 
venit de 30 lire sterline la vremea respectivă 
era respectabil, iar un eventual membru al 
Parlamentului trebuia să aibă un venit de cel 
puţin 200 lire sterline. În consecinţă, Banca 
Angliei s-a înfiinţat ca bancă privată, nu 
de stat, cu 80% capital privat (40 acţionari 
iniţiali nenominalizaţi) și 20% regele. 
Imediat, regele a primit un împrumutat egal 
cu capitalul iniţial, cu care a plătit creanţele 
regatului, iar banca a primit dreptul de a 
emite monedă naţională validă. Pe baza 
promisiunii că regele va achita cândva 
împrumutul (gurile rele spun că asta nu s-a 
întâmplat nici până azi), banca a dat credite 
în bancnote-lire, nu în lire sterline. Cu alte 
cuvinte, pe baza încrederii populaţiei în 
banca centrală, același capital iniţial a fost 
utilizat și pentru creditarea regelui, și pentru 
creditarea populaţiei. Însă acţionarii băncii 
doreau garanţii ca regele, ca și următorii 
regi, nu vor putea să schimbe avantajele 
obţinute. Regele a fost obligat să semneze 
„The Bill of Rights”, care micșora drepturile 

suveranului, printre care:
• Parlamentul legiferează şi controlează 

impozitele, iar regele nu poate să anuleze o 
lege ce a fost votată în Parlament;

• Regele nu poate impune impozite ce nu 
au fost aprobate de Parlament;

• Parlamentul trebuie să aprobe 
întreţinerea armatei pe timp de pace.

Cu toată desfășurarea războiului de șapte 
ani cu Franţa lui Ludovic al XIV, Anglia 
lui William a avut o perioadă de înflorire 
economică, în care Banca Angliei a avut 
un rol important prin asigurarea de credite 
pentru investiţii. Astfel s-a putut reconstrui 
flota, pe care francezii o distruseseră, și să 
extindă creditarea și în alte ţări. În această 
perioadă, a fost creată Compania Indiilor de 
Est pentru exploatarea coloniilor din India 
și China. În paralel, se dezvolta comerţul 
cu sclavi, în care Anglia avea monopolul 
vânzării sclavilor din Africa în teritoriile 
spaniole din America, care în epoca 
respectivă ocupau aproximativ jumătate 
din continent. În plus, era permisă folosirea 
muncitorilor irlandezi catolici, pe care îi 
tratau ca sclavi. Toate acestea dovedesc că 
ceea ce a făcut din Anglia o mare putere a 
fost încrederea oamenilor (depunători și 
beneficiari de credite) în finanţarea pe care 
o oferea Banca Angliei.

Reţeta a fost atât de benefică, încât în 
1800, Napoleon a creat Banca Franţei, având 
ca tipar Banca Angliei. Acţionari ai băncii 
erau în principal bancherii elveţieni, care 
l-au finanţat pe Napoleon să preia puterea, 
deoarece credeau că poate să pună ordine 
atunci când Revoluţia franceză a fost scăpată 
de sub control. În schimb, Banca Franţei a 
primit monopolul tipăririi bancnotelor cu 
garanţie de stat.

ACTUL II. BANCA SUA ŞI FEDERAL 
RESERVE

În perioada în care Statele Unite de astăzi 
erau colonie engleză, tranzacţiile financiare 
se efectuau în lire sterline. După Războiul 
de Independenţă (1775-1783), în 1785, 
Congresul a hotărât ca dolarul să devină 
monedă naţională a noului stat, iar, în 
1782, s-a legiferat obligaţia ca tranzacţiile 
financiare legale să fie făcute în argint sau 
aur. În 1790, s-a creat Banca Centrală, 
cu permisiune de funcţionare pentru 20 
de ani și un capital de 10 milioane dolari 
aur. Banca s-a întemeiat pe același tipar 
cunoscut: 80% acţionari particulari și 
20% statul și era singura bancă autorizată 
să emită moneda statului. La împlinirea 
celor 20 de ani, autorizaţia băncii nu a fost 
extinsă. Însă, după cel de-al doilea război 
cu Anglia (1812-1815), în 1816, s-a creat a 
doua Bancă Centrală din nou cu autorizaţie 
de funcţionare pentru 20 de ani. La sfârșitul 
celor 20 de ani, președintele A. Jackson nu 
a fost de acord cu extinderea autorizaţiei, 
deoarece cel mai mare capital îl deţineau 
englezii și a spus: „Controlul monedei 
naţionale și accesul străinilor la banii publici 
este mai periculos decât puterea militară a 
inamicilor noștri”.

În consecinţă, banca s-a închis. A urmat 
o perioadă ce s-a numit „a băncilor libere”, 
când emiteau bancnote bănci recunoscute 
sau nu de către stat, instituţii, orașe etc., cu 
sau fără acoperire în aur. Circulau diferite 
tipuri de bancnote al căror control era 
imposibil.

În 1861, s-a legalizat faptul că numai 
Tresury Department (Ministerul de Finanţe) 
al guvernului poate emite bancnote de stat 
în valoare totală stabilită. Această lege, 
„Legal Tender Act”, este în vigoare și azi și, 
în consecinţă și azi circulă dolari emiși de 
stat, „United State Notes”, și dolari emiși de 
Federal Reserve, „Federal Reserve Notes” 
(azi, 99% sunt dolari FED).

„Legal Tender Act”restricţiona cantitatea 
de bani în circulaţie, dar nu obliga să existe 
acoperirea lor în aur. În 1863, s-au creat 
bănci naţionale, dar numai cele autorizate 
de stat puteau emite bancnote cu garanţie 
statală. Statul a impus o taxă de 10% pentru 
toate bancnotele în circulaţie, cu sau fără 
garanţie. Ca să se evite emisiunea de bani 
fără garanţie, statul a pretins ca băncile 
naţionale să garanteze emisiunea de bani 
comparând titluri de stat de aceeași valoare. 
În acest mod, Abraham Lincoln a asigurat 
monopolul statului.

Impozitul și restricţia în emisiunile de 
bani au micșorat drastic câștigurile băncilor. 
În 1865, Lincoln a fost asasinat din motive 
necunoscute.

În 1900, s-a legiferat „Gold standard”, 
cantitatea de aur echivalată pentru un dolar.

Federal Reserve s-a întemeiat în 1900, 
după o criză financiară când băncile nu 
au putut returna banii depunătorilor. Așa 
a apărut necesitatea de a exista o bancă 

centrală, care să controleze cantitatea 
de bani în circulaţie, rezervele băncilor, 
dobânzile, inflaţia (bună până la 2%, 
deflaţia – rea).

Federal Reserve este privată, autonomă, 
controlează 12 bănci private periferice, 
care au câte un reprezentant în Consiliul 
de Administraţie. Președintele ales pe 
patru ani trebuie aprobat de Senat. În 
fapt însă, FED este controlat de familia 
Rothschild.

Un mod extrem de simplu de a 
înţelege cum se controlează valoarea 
banilor în circulaţie, dobânzile și inflaţia 
este următorul: băncile periferice FED 
cumpără titluri de stat și valoarea respectivă 

apare în conturile ce le deţine la băncile 
periferice (conturile se încarcă cu numere 
reprezentând bani). Având bani, băncile 
dau credite și dobânzile scad. Când FED 
vinde titluri de stat băncile cumpărătoare 
rămân cu mai puţini bani pentru credite, 
dobânzile cresc. Toate băncile deţin ca 
rezervă numai o mică parte din capitalul 
depus, restul se creditează. 

ACTUL III. PRIMUL RĂZBOI 
MONDIAL

Până în 1914, raportul dolar-aur era 
stabil. În consecinţă, preţurile erau stabile, 
iar afacerile se puteau face cu programări 
de viitor. Orice monedă naţională avea 
un echivalent stabilit în aur și raportul 
dintre diferite monede este fix. După 
Primul Război Mondial, statele aveau 
datorii mari, inflaţie galopantă și nu mai 
puteau să respecte echivalentul monedei 
în aur. Chiar și SUA care aveau o situaţie 
mult mai bună, deoarece au intrat târziu 
în război, nu au putut să împiedice criza 
catastrofală din 1929.

Perioada aceea a fost caracterizată drept 
„haos monetar”. Nu exista încredere, ratele 
de schimb variau foarte des, comerţul se 
făcea cu mari greutăţi. În încercarea de 
a păstra fixă lira sterlină, Anglia a presat 
adoptarea unui sistem mixt: dolarul să aibă 
echivalent în aur, lira în dolari și celelalte 
monede, în lire. Sistemul s-a experimentat 
între 1926-1931, cu rezultate proaste.

În consecinţă, șablonul aurului a fost 
păstrat treptat între 1931-1934. Dar, 
în aceeași perioadă, aurul Europei s-a 
refugiat în SUA, singurul loc sigur pentru 
a deţine rezerve. După acest refugiu, 

economiștii au propus „piaţa liberă”, în 
care fiecare stat să emită monede naţionale 
cu echivalent fluctuant în raport cu alte 
monede. Ideea s-a materializat între 
1931-1945, iar rezultatul a fost că statele 
nu limitau emisiunile bancare, inflaţia a 
crescut, comerţul dintre state a avut piedici 
și s-a ajuns la un fel de război economic. 
Economiștii cred că aceste ciocniri 
economice și monetare au fost în fond 
cauza celui de-al Doilea Război Mondial, 
deoarece devenise clară necesitatea unei 
noi ordini monetare mondiale și aceasta 
nu se putea face decât după dărâmarea 
celui vechi.

 -va urma -

POVESTEA BANILOR ŞI SFÂRŞITUL LOR PROBABIL (I)
Credite, datorii, rate ce nu știm exact cum se calculează, produse bancare greu de înţeles, toate ne pun 

semne de întrebare fără răspuns. Dintr-odată viaţa noastră își schimbă cursul din cauza falimentului marilor 
bănci; pierdem case, depuneri strânse cu greu, în timp ce bancherii cu ai lor „golden boys” rămân neclintiţi 

pe poziţii și cu aceleași bonusuri în buzunarele umflate. Vânătoarea după câștig a creat un sistem cu tentacule 
atât de complicate, încât chiar și creatorilor le vine greu să-l descurce. Pentru noi, cei ce plătim, totul este ca o 

poveste cu un sfârșit necunoscut, o istorie care a început cu secole în urmă…
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 BERBEC
Muncă, muncă și iar 
muncă. Îți sună cunoscut 
acest scenariu? Dacă da, 
atunci ar trebui să pui 

pauză și să te relaxezi pentru că ai 
nevoie de asta. Dacă vei refuza să iei o 
mică pauză, șansele să faci greșeli sunt 
destul de mari. Oricine are nevoie de 
momente de relaxare, așa că ar trebui să 
te gândești serios la asta.
 

 TAUR
Este momentul să lași 
de-o parte grijile care au 
legătură cu jobul și să te 
ocupi mai mult de tot 

ceea ce ține de spiritualitate. Sufletul tău 
are nevoie de atenție, așa că trebuie să 
faci lucruri care să îți aducă liniște și 
împlinire. Doar așa te vei putea încărca 
cu energie. Mergi la un spa, fă o 
plimbare în aer liber.

          GEMENI
Este o perioadă în care 
distracția va fi pe primul 
plan pentru tine. Ai 
multă energie și poftă de 

viață. Contextul astral te poate împinge 
să faci unele excese, astfel că ar trebui să 
iei în calcul acest lucru și să te controlezi 
ceva mai mult. Dacă urmează să 
participi la o petrecere, mare atenție la 
felul în care te comporți.

 RAC
Nu vei fi o persoană prea 
sociabilă zilele care 
urmează și vei avea 
tendința de a te retrage 

în bula ta. Cei care te cunosc sunt 
obișnuiți cu această latură a ta, însă 
pentru persoanele noi din viața ta, 
comportamentul tău va fi destul de 
dificil de înțeles, ceea ce înseamnă că le 
datorezi niște explicații.

 LEU
Va fi nevoie să dai 
dovadă de diplomație în 
relația cu cei din jur. Nu 
intra în polemici și nici 

nu le atrage atenția celor care se 
încăpățânează să facă lucrurile greșit. 
Mai bine observi totul de la distanță. Nu 
este nevoie să intervii și nici nu ești 
dator să faci tu ordine în locul altora, 
s-ar putea să fii prost înțeles.

                       FECIOARĂ
Dacă zilele trecute au 
mai existat tensiuni în 
relația cu partenerul de 
viață, acum situația va 

începe să se mai detensioneze. 
Comportamentul tău poate fi pus pe 
seama stresului asociat muncii. Trebuie 
să înveți să nu mai amesteci lucrurile și 
să lași la ușă toate problemele de la 
serviciu.

                         BALANȚĂ
Nu vei rezista tentației și 
vei rezolva câteva sarcini 
care au legătură cu jobul. 
Acest detaliu aparent 

nesemnificativ poate da naștere unui 
conflict de proporții în familie. Cei dragi 
îți pot reproșa că i-ai neglijat, astfel că va 
fi nevoie să te revanșezi. Nu-ți lipsește 
imaginația, iar când vrei să faci surprize, 
te pricepi de minune.

                 SCORPION
Evită să dai bani cu 
împrumut, mai ales dacă 
este vorba despre o 
persoană pe care nu o 

cunoști chiar foarte bine. Riști să nu îi 
mai primești înapoi și să te alegi cu o 
gaură în buget. De altfel, nici nu e genul 
tău, chiar dacă de obicei ești generos. Fii 
mai atent și gestionează situația cu mare 
atenție.

           SĂGETĂTOR
Surprizele se țin lanț. 
Vei avea parte de o 
revedere emoționantă la 
care evident că nu te 

așteptai. Întâlnirea te va da puțin peste 
cap. Deși nu dai această impresie și pari 
mereu stăpân pe situație, în realitate ești 
o fire foarte emotivă și orice eveniment 
de acest gen ajunge să își pună amprenta 
asupra ta.

                 CAPRICORN
Ai putea intra în conflict 
cu o persoană din 
familie care îți va 
impune să ții cont de o 
serie de reguli vechi și 

care nu se potrivesc cu gândirea ta. 
Acest conflict între generații nu îți va 
face deloc bine. Și ar cam fi timpul să te 
împui și să faci cum îți dictează ție 
inima și mintea, mai ales că îți permiți 
să faci asta.
   
               VĂRSĂTOR

Dacă nu ai o relație, te 
va tenta să te întorci la o 
persoană din trecut care 
îți tot dă târcoale. Dar 

acest lucru se poate dovedi în viitor o 
greșeală foarte mare. Ar trebui să te 
gândești mai mult înainte de a face un 
pas de acest fel. De regulă, se spune că 
trecutul nu are nimic nou de spus.

 PEŞTI
Dacă ești într-o dilemă, 
atunci ascultă-ți 
instinctul. Doar așa vei 
putea să iei cele mai 

bune decizii, indiferent că este vorba 
despre viața privată sau chestiuni legate 
de serviciu. Deși ești genul de persoană 
care are nevoie mereu de ceva concret, va 
trebui să te mulțumești cu ceea ce îți 
dictează inima.

Horoscop săptămânal

23 august -22 septembrie

FECIOARĂ

Editorial de 
Mariana PODEANU; 
www.ziarulploieştii.ro

MINISTRUL ȘI REACȚIUNEA, SPORTIVUL 
ȘI PEDALATUL CĂTRE ISTORIE

Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi eficiente:

Așa cum am fost 
prima care i-a sărit 

la gât ministrului, după 
schimbul nefericit de 
replici cu vicecampioana 
olimpică de la spadă 
Ana Maria Popescu, sunt 
prima care sesizează și 
nedreptatea care i se face 
ciclistului paralimpic 
Eduard Novak, singurul 
campion paralimpic dat 
de România, așa cum 
subliniază chiar el pe 
pagina sa de Facebook.

Dacă despre olimpici și 

Jocurile recent încheiate 
ne-am îngrămădit toți 
să scriem, să felicităm, 
să ne băgăm în seamă 
care pe unde a putut, 
observ o mare tăcere în 
ceea ce privește Jocurile 
Paralimpice.

De ce? Bun, nu este 
atât de comercial. Nici 
măcar pentru tv-urile 
specializate în stors 
lacrimi la comandă, 
povestea sportivilor care 
sunt campioni în viață 
înainte de a se întrece 
într-o competiție nu mai 
pare interesantă.

Desigur, prinde mult 
mai mult la public să 
urmărești luptele intestine 
din PNL sau orice altă 
starletă în fundul gol pe 
plaja din Mamaia, decât 
să spui despre cum a 
ajuns un patinator de 
perspectivă precum 
Eduard Novak să fie 
vicecampion paralimpic 

la ciclism.
Omul, pentru că a 

învățat ceva în viața 
asta, știe că n-are decât 
să-și popularizeze 
singur-singurel istoria. 
Și să atragă galeria către 
evenimentul de la Tokyo, 
făcându-și singur live-
uri, postări, ținând la 
curent pe toată lumea, cât 
de cât, cu ce se întâmplă 
acolo.

Am văzut la Chioțea 
și o poză cu delegația 
întreagă a României. 
Niște băieți și fete născuți 
învingători, îmbrăcați 
în niște costume foarte 
frumoase, să știți. Nu 
strică să vă aplecați, dragi 
colegi, puțin și asupra lor. 
Să-i mai lăsați un pic în 
pace pe alde Gigi, pe Edi 
Iordănescu sau pe Șumi 
și să vă abateți puțin de 
la disputele fratricide din 
urbea noastră, în speță 
de la clubul cel mult 

iubit de prahoveni numit 
Petrolul.

Merită acești oameni, 
acești sportivi puțin mai 
multă atenție. Puțin mai 
mult respect. Și sper 
că faptul că Novak e și 
ministrul tineretului și 
al sportului să nu atârne 
niciun fel în balanța 
dumneavoastră. Să-i facă 
deservicii admirabilului 
sportiv care e Eduard 
Novak. 

De un lucru poate fi 
însă sigur ciclistul Edi 
Novak. Că a pedalat deja 
către intrarea în istorie, 
fiind primul ministru-
participant. Ministrul-
jucător. Și de un lucru 
a mai scăpat cel mai 
probabil medaliatul, 
dacă nu chiar campionul 
paralimpic: că ministrul 
sporturilor nu se va 
înghesui să se bage în 
poza lui de la final, dacă 
și când va defila cu vreo 
medalie.

PEPENELE VERDE, 
BUN PENTRU INIMĂ

Harbuz, lubeniţă, cum i se spune de-a lungul și de-a 
latul României, pepenele este vedeta incontestabilă a 
lunilor de vară.

Cum dă căldura, pieţele agro-alimentare și târgurile 
volante sunt luate cu asalt de grămezile de pepeni 
neaoși, numai buni de pus la rece și savurat apoi în 
tihnă. Sunt o adevărată comoară pentru sănătate, 
deoarece ajută la hidratarea și remineralizarea 
organismului, care pe timp de vară pierde multe 
substanţe nutritive prin transpiraţie.

Prietenul sănătăţii
Cu un conţinut foarte mare de apă (95%), harbuzul 

este un mare prieten al rinichilor, dar și al inimii. 
Mărește diureza, deci și eliminarea toxinelor prin 
intermediul urinei, previne apariţia calculilor urinari 
și normalizează valorile tensiunii arteriale. Studiile au 
demonstrat că licopenul din compoziţia lui (substanţă 
care îi dă culoarea specifică) este eficient în scăderea 
colesterolului și a tensiunii. Apoi, citrulina, un 
aminoacid care se găsește din plin în pulpa sa dulce și 
zemoasă, face ca vasele de sânge să aibă pereţi flexibili, 
astfel că presiunea arterială se va păstra la cote optime. 
În afară de aceste beneficii, cura pe bază de pepene 
verde este recomandată și pentru: Constipaţie – în 
fiecare dimineaţă se consumă două felii de pepene 
verde, după care se face o pauză de 2-3 ore până la 
următoarea masă; Acnee – pepenele elimină toxinele 
din organism, iar vitaminele A și C din compoziţia lui 

păstrează pielea simplă și sănătoasă; Sănătate oculară 
– licopenul are proprietăţi antiinflamatoare și previne 
apariţia degenerescenţei maculare.

… și al dietei
Există nenumărate persoane care, din momentul 

în care au acces la pepenii românești, adoptă o dietă 
cât mai săracă în alte alimente și se concentrează mai 
ales pe beneficiile acestui fruct. Pierd în felul acesta 
câteva kilograme în mai multe săptămâni și au parte 
de detoxifiere și remineralizare. Pepenele are foarte 
puţine calorii, în jur de 46/porţia de 150 g, 9,42 g de 
zahăr și zero grăsimi. Este de notorietate că te satură 
repede, fapt ce-l recomandă persoanelor care vor să 
slăbească.

CIUGUBAN – NOUL BITCOIN?
Primăria comunei Ciugud (Alba) 

promotor al conceptului „Smart Village” în 
România, a anunţat lansarea propriei monede 
digitale ce va fi folosită în primă instanţă 
pentru a încuraja reciclarea. Ca parte a acestui 
proiect, vor fi instalate staţii de colectare a 
deșeurilor ce vor emite CIUGUbani, cu care 
cetăţenii vor fi recompensaţi pentru gestul 
lor. Prima astfel de staţie a fost montată în 
curtea școlii. Monedele nu au însă valoare de 
criptomonedă.

În viitor, moneda virtuală ar putea fi 
folosită și pentru reducerea unor taxe 
și impozite, conform unui comunicat al 
Primăriei din Ciugud.
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Pagină realizată de Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro

Fotbal Fotbal

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 
II – SR Braşov 0-0

FC Hermannstadt II – CSO 
Plopeni 2-1. Au marcat: Călin 
Popescu (66 – penalty), Lucian 
Buzan (72) / Raul Bucur (74)

AFC Odorheiu Secuiesc – 
CS Blejoi 1-0. A marcat: Vasile 
Petra (78)

FC Pucioasa – Olimpic 
Cetate Râşnov 4-0. Au marcat: 
Narcis Marina (2), Alin 
Nisipeanu (56), Richard Ţilică 
(67), Cătălin Ene (88)

KSE Târgu Secuiesc – Kids 
Tâmpa Braşov 4-1. Au marcat: 
Botond Mojki (27), Norbert 
Takuce (50), Antal Barna (60 – 
penalty, 88 – penalty) / Dragoș 
Popa (3).

Etapa 2
CS BLEJOI – CSO 

PLOPENI
ACS SR MUNICIPAL 

BRAŞOV – AFC 
HERMANNSTADT 2

ACS KIDS TÂMPA 
BRAŞOV – ACS SEPSI OSK 
SFÂNTU GHEORGHE 2

ACS OLIMPIC CETATE 
RÂŞNOV – ACS KSE TÂRGU 
SECUIESC

AFC ODORHEIU 
SECUIESC – AS FC 
PUCIOASA

Etapa 3
AS FC PUCIOASA – CS 

BLEJOI
ACS KSE TÂRGU 

SECUIESC – AFC 
ODORHEIU SECUIESC

ACS SEPSI OSK SFÂNTU 
GHEORGHE 2 – ACS 
OLIMPIC CETATE RÂŞNOV

AFC HERMANNSTADT 
2 – ACS KIDS TÂMPA 
BRAŞOV

CSO PLOPENI – ACS SR 
MUNICIPAL BRAŞOV

Etapa 4
CS BLEJOI – ACS SR 

MUNICIPAL BRAŞOV
ACS KIDS TÂMPA 

BRAŞOV – CSO PLOPENI
ACS OLIMPIC 

CETATE RÂŞNOV – AFC 
HERMANNSTADT 2

AFC ODORHEIU 
SECUIESC – ACS SEPSI OSK 
SFÂNTU GHEORGHE 2

AS FC PUCIOASA – ACS 
KSE TÂRGU SECUIESC

Etapa 5
ACS KSE TÂRGU 

SECUIESC – CS BLEJOI
ACS SEPSI OSK SFÂNTU 

GHEORGHE 2 – AS FC 
PUCIOASA

AFC HERMANNSTADT 
2 – AFC ODORHEIU 
SECUIESC

CSO PLOPENI – ACS 
OLIMPIC CETATE RÂŞNOV

ACS SR MUNICIPAL 
BRAŞOV – ACS KIDS 
TÂMPA BRAŞOV

Etapa 6
CS BLEJOI – ACS KIDS 

TÂMPA BRAŞOV
ACS OLIMPIC CETATE 

RÂŞNOV – ACS SR 
MUNICIPAL BRAŞOV

AFC ODORHEIU 
SECUIESC – CSO PLOPENI

AS FC PUCIOASA – AFC 
HERMANNSTADT 2

ACS KSE TÂRGU 

SECUIESC – ACS SEPSI OSK 
SFÂNTU GHEORGHE 2

Etapa 7
ACS SEPSI OSK SFÂNTU 

GHEORGHE 2 – CS BLEJOI
AFC HERMANNSTADT 

2 – ACS KSE TÂRGU 
SECUIESC

CSO PLOPENI – AS FC 
PUCIOASA

ACS SR MUNICIPAL 
BRAŞOV – AFC ODORHEIU 
SECUIESC

ACS KIDS TÂMPA 
BRAŞOV – ACS OLIMPIC 
CETATE RÂŞNOV

Etapa 8
CS BLEJOI – ACS 

OLIMPIC CETATE RÂŞNOV
AFC ODORHEIU 

SECUIESC – ACS KIDS 
TÂMPA BRAŞOV

AS FC PUCIOASA – ACS 
SR MUNICIPAL BRAŞOV

ACS KSE TÂRGU 
SECUIESC – CSO PLOPENI

ACS SEPSI OSK SFÂNTU 
GHEORGHE 2 – AFC 
HERMANNSTADT 2

Etapa 9
AFC HERMANNSTADT 2 

– CS BLEJOI
CSO PLOPENI – ACS SEPSI 

OSK SFÂNTU GHEORGHE 2
ACS SR MUNICIPAL 

BRAŞOV – ACS KSE TÂRGU 
SECUIESC

ACS KIDS TÂMPA 
BRAŞOV – AS FC PUCIOASA

ACS OLIMPIC CETATE 
RÂŞNOV – AFC ODORHEIU 
SECUIESC.

Așa cum am anunțat în numărul precedent al ziarului nostru, astăzi publicăm programul 
complet al meciurilor din sezonul 2021-2022 din Liga a 3-a la fotbal, seria a 5-a, în care sunt 
implicate și echipele prahovene CS Blejoi și CSO Plopeni.

Sezonul a debutat în acest weekend, când s-au înregistrat următoarele rezultate:

CALENDAR 
COMPETIŢIONAL

SEZONUL REGULAR
Etapa 1 – 28.08.2021                        
Etapa 10 – 30.10.2021
Etapa 2 – 04.09.2021                        
Etapa 11 – 06.11.2021
Etapa 3 – 11.09.2021                        
Etapa 12 – 13.11.2021
Etapa 4 – 18.09.2021                        
Etapa 13 – 20.11.2021
Etapa 5 – 25.09.2021                        
Etapa 14 – 27.11.2021
Etapa 6 – 02.10.2021                        
Etapa 15 – 04.12.2021

Etapa 7 – 09.10.2021                        
Etapa 16 – 12.03.2022
Etapa 8 – 16.10.2021                        
Etapa 17 – 19.03.2022
Etapa 9 – 23.10.2021                        
Etapa 18 – 26.03.2022

PLAY-OFF
Etapa 1 – 02.04.2022                         
Etapa 6 – 04.05.2022
Etapa 2 – 09.04.2022                         
Etapa 7 – 07.05.2022
Etapa 3 – 16.04.2022                         
Etapa 8 – 14.05.2022
Etapa 4 – 22.04.2022                         
Etapa 9 – 21.05.2022

Etapa 5 – 30.04.2022

PLAY-OUT
Etapa 1 – 02.03.2022                         
Etapa 6 – 04.05.2022
Etapa 2 – 09.04.2022                         
Etapa 7 – 07.05.2022
Etapa 3 – 16.04.2022                         
Etapa 8 – 14.05.2022
Etapa 4 – 22.04.2022                         
Etapa 9 – 21.05.2022
Etapa 5 – 30.04.2022                          
Etapa 10 – 28.05.2022

Baraje semifinale: 
25/28.05.2022.

UN PRAHOVEAN ESTE COORDONATORUL 
PROIECTULUI DE LICENȚIERE A ANTRENORILOR FRT

Comitetul Director al Federației Române de Tenis 
a aprobat implementarea noului Sistem Național 
privind perfecționarea și licențierea predării 
tenisului de antrenorii și instructorii de tenis din 
România, scopul acestui proiect fiind de creștere și 
perfecționare a nivelului de pregătire profesională a 
acestora.

Coordonatorul proiectului de perfecționare și 
licențiere a antrenorilor FRT este prahoveanul Florin 
Niță (tatăl celui mai bun jucător la categoria 12 ani 
din România – Eric Niță), președintele Colegiului 
Central al Antrenorilor, care va fi responsabil pentru 
implementarea și dezvoltarea acestui proiect.

DIARRA A MARCAT DE 
4 ORI CONTRA BRĂILEI!

Petrolul 52 Ploiești este în grafic în 
actualul sezon al ligii a doua la fotbal, 
după ce a dispus în meciul disputat, în 
cadrul rundei a 5-a, pe arena „Ilie Oană”, 
de Dacia Unirea Brăila, cu scorul de 4-0 
(2-0), toate golurile fiind reușite de către 
atacantul Sorry Diarra, acesta marcând în 
minutele 28, 29, 46 și 90+2.

Petrolul va fi jucat miercuri, 1 
septembrie, în Faza a III-a a Cupei 
Românei, la Plopeni, cu CSO din localitate, 
iar în campionat are meci peste două 
săptămâni, pe terenul Unirii Slobozia, 
fiindcă Liga 2 se întrerupe, ca și Liga 1 
din acest sezon, pe perioada jocurilor 
naționalelor. În meciul de sâmbătă au 
evoluat următoarele distribuții:

Petrolul Ploiești: R. Avram (Jercălău 87’ 
– Sg. Pîrvulescu, Huja, Ant. Manolache, 
Țicu (cpt.) – Cebotaru (M. Chindriș 70’), 

Seto – M. Bratu (Mih. Constantinescu 
70’), Tucaliuc (Boțogan 87’), Saim Tudor 
(Măzărache 70’) – S. Diarra. Rezerve 
neutilizate: – Alb. Olaru, Sil. Pană, V. Lică, 
Buia. Antrenor: Nicolae Constantin.

Dacia Unirea Brăila: Cr. Andrei 
– Pătlăgică (Duțu 82’), D. Ciobanu, 
Stănciulescu, Mih. Șandru – Val. 
Robu (cpt.)(Petrache 46’), G. Apostol 
(Apostolache 65’), Raph. Stănescu, 
Cocîrlă (Priboi 65’) – P. Petre, Gab. 
Răducan (Taciuc 46’). Rezerve neutilizate: 
Duță – Voinescu, Moroianu, Paliu. 
Antrenor: Florentin Petre.

Arbitru: Sergiu Mavriche (Bacău); 
Asistenți: Erchian Ionuș (Medgidia) și 
Marian Carson (Constanţa); Rezervă: 
Ana Maria Terteleac (Berceni – Ilfov); 
Observatori: Gheorghe Mihalache 
(Buzău) și Lucian Cîrjă (Constanţa).


