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 „O reputație excelentă este prima necesitate a unui excroc.”
- Culese de Tata  Agatha Christie (1890 - 1976) 
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Turcia nu poate fi  Turcia nu poate fi  
jandarmul SUA în jandarmul SUA în 
AfganistanAfganistan

Sinaia, prima localitate din Sinaia, prima localitate din 
Prahova cu defi brilatoare Prahova cu defi brilatoare 
automate externeautomate externe

AM SCĂPAT, LA AM SCĂPAT, LA 
PLOIEȘTI, DE PLOIEȘTI, DE 

SCENARIUL ROȘU!SCENARIUL ROȘU!

Spre deosebire de actori, autori 
de cărți, pictori, moderatori și 

alți cetățeni demni de a fi  decorați de 
președintele Iohannis, în marea lor 
majoritate doar pentru că l-au pupat 
unde nici el n-a cerut, noi, ceilalți, 
cetățenii de rând, care l-am votat sau 
nu, ce avem a-i înapoia!?

Pauză! Una mare!

Chiar nu am idee ce i-aș putea da 
înapoi domnului președinte, pentru 
că, sincer, nu am primit cu adevărat, 
timp de 7 ani, nimic de la el.

Așa că, zic să-și ia singur lucrurile 
pe care a mimat că ni le oferă și să își 
vadă, pentru restul de ani câți au mai 
rămas din mandat, de drumurile prin 
străinătățuri, în care se simte atât de 
confortabil cu engleza lui impecabilă.

Și să-și ia și pauzele mult prea mari 
dintre cuvinte. Că doar, da, le merită! 
Sunt ale lui. Și zâmbetul ăla fals, afi șat 
atunci când acuza PSD de crimă 
împotriva propriului popor. Da, e 
tot al lui. Să îl ia înapoi! Paltonul 
aruncat pe mașină. Și pe ăla să și-l ia. 
De tot! La fel să facă și cu victoriile 1 
(mai 2020), 2 (septembrie 2020) și 3 
(februarie 2021) împotriva Covid19. 
Nu de alta, dar vine și “victoria” cu 
numărul 4…și tare mi-e că o să-l 
depășească pe Stefan cel Mare la 
bătălii “câștigate”.

Speranța, încrederea, corectitudinea, 
respectul, onoarea, demnitatea… pe 
astea și le-a luat singur, înapoi, de 
mult.

Și atunci? A mai rămas ceva!?
Ei, da! Adevăratul Iohannis. Cel 

care iese la lumină atunci când 
caracterul bate autocontrolul.
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Fostul ministru al 
Apărării, generalul 

în rezervă Nicolae Ciucă, 
a fost desemnat pentru 
a doua oară premier, dar 
numai după ce PSD, PNL 
și UDMR au convenit 
asupra sferelor de infl uență 

pe care fi ecare partid le va 
exercita cică în numele 
nostru. Cel mai sigur, la 
ora la care vorbim, avem 
deja un guvern instalat. 
Noi reținem câteva 
dintre promisiunile cu 
un puternic impact social 

al acestui nou executiv: 
pensia minimă va crește 
de la 800 la 1.000 de lei; 
toate pensiile ar urma 
să se majoreze cu 10% de 
la anul;  pensionarii cu 
pensii de până în 1.600 
de lei vor primi, o singură 

dată pe an, 1200 ajutor 
pentru plata utilităților; 
alocațiile vor ajunge la 
600 de lei pentru copiii 
sub 2 ani și la 243 de lei 

pentru cei de peste 2 ani; 
partidele au garantat că nu 
vor introduce noi taxe de 
la anul.     

În sfârșit, o veste bună: rata incidenței cumulative 
a Covid-19 a scăzut la 2,52 la mia de locuitori în 

Prahova și la 2,80 ‰ în Ploiești. 28 de localități sunt 
încă în scenariul roșu, cel mai mare procent de infectare 
înregistrându-se la Talea (8,20 ‰). Cu vaccinarea nu 
stăm, din păcate, foarte bine: 213.083 de persoane s-au 
imunizat cu doza doza 2 și 49.361 cu doza 3, iar 58.953 au 
folosit Johnson & Johnson. Rata de acoperire cu vaccin 
este de 43,41%, raportată la populația eligibilă pentru 
imunizare (persoane cu vârsta mai mare de 12 ani).

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Am ajuns să ne bucurăm pentru 
lucrurile care, în altfel de timpuri și 

altfel de locuri, ar face parte din normalitate. 
Dar da, ne-am bucurat că pasajul din centrul 
civic, căruia i-am spus până deunăzi vreme 
„Omnia”, a fost modernizat. Și ne-am bucurat 
că arată bine. Și că și-a luat și un nume, 
cel al lui Take Ionescu, fost premier (1921-
1922), om politic, avocat și ziarist, născut în 
Ploiești. Acest pasaj ajunsese un fel de groapă 
de gunoi de lux (aluzie la situarea sa în zona 
zero a municipiului) și a rămas astfel mulți 

ani. De rușinea din centrul orașului tocmai 
ne-a scăpat actuala administrație, condusă 
de Andrei Volosevici. Un primar care spală 
păcatele predecesorilor săi ce n-au fost în 
stare să pună la punct zona. Alte comentarii 
sunt de prisos.

PASAJUL PIETONAL „TAKE PASAJUL PIETONAL „TAKE 
IONESCU” (OMNIA) ESTE GATA!

h d d

AVEM GUVERN. AVEM GUVERN. 
SĂ VEDEM DACĂ VA FI ȘI AL SĂ VEDEM DACĂ VA FI ȘI AL 
NOSTRU ORI AL ROMÂNIEI, NOSTRU ORI AL ROMÂNIEI, 
NU DOAR AL PARTIDELOR ȘI NU DOAR AL PARTIDELOR ȘI 

POLITICIENILOR!POLITICIENILOR!

20 de acumulări permanente 
(baraje din categoriile A, B și 

C) vor fi  modernizate în următorii ani 
prin Programul Național de Reziliență 
și Redresare, au anunțat reprezentanții 
Administrației Naționale Apele Române. 
Selectarea lucrărilor hidrotehnice se 
realizează pe baza metodologiilor 
de prioritizare din punct de vedere 
a siguranței barajelor, elaborate de 
către specialiștii Apelor Române și 
aprobate de către Ministerul Mediului-
România (MMAP), în cadrul proiectului 
RoFLOODS. Deocamdată nu se cunoaște 
care dintre baraje sau dacă în Prahova 
există vreo acumulare care să intre în 
acest proces de modernizare. Se cunoaște 
doar că lucrările care vor fi  fi nanțate 
prin PNRR vor urmări: asigurarea 
funcționării în siguranță și modernizarea 
barajelor prin adaptarea la schimbările 
climatice;  modernizarea instalațiilor de 
acționare hidraulică și a celor electrice, 

precum și automatizarea echipamentelor 
hidromecanice; măsuri verzi de protejare 
a corpurilor de apă și a biodiversității 
care să asigure migrarea peștilor, debitul 
ecologic și prevenirea eutrofi zării, cu 
efect pozitiv asupra calității apei din 
acumulare. În timpul execuției, vor fi  
luate toate măsurile necesare pentru 
conservarea biodiversității și protecția 
mediului. Valoarea estimată a lucrărilor 
se ridică la 200 de milioane de euro.

20 DE BARAJE, PROGRAMATE 20 DE BARAJE, PROGRAMATE 
PENTRU MODERNIZAREPENTRU MODERNIZARE

Guvernul intenționează, dacă mai are timp, să 
instituie zi liberă pentru personalul instituțiilor 

și autorităților publice în data de luni, 29 noiembrie, 
astfel încât să fi e punte între weekend și sărbătorile 
legale din 30 noiembrie și 1 decembrie, declarate deja 
zile libere nelucrătoare. Cu alte cuvinte, bugetarii ar 
putea benefi cia de o minivacanță de vineri după amiază 
(26 noiembrie) și până miercuri inclusiv (1 decembrie). 
Liberul din 29 noiembrie va trebui însă să fi e recuperat 
de fi ecare entitate bugetară în parte prin prelungirea 
zilei de lucru pe parcursul lunii decembrie.

MINIVACANȚA DE MINIVACANȚA DE 
1 DECEMBRIE1 DECEMBRIE
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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TREI BĂRBAȚI REȚINUȚI 
DUPĂ UN SCANDAL LA 

SÂNGERU
Polițiștii din cadrul Secției 

Rurale de Poliție Apostolache au 
fost sesizați despre faptul că, pe 
raza comunei Sângeru, are loc un 
confl ict între mai multe persoane. 
„În baza sesizării, la fața locului au 
fost mobilizate mai multe echipaje 
de polițiști și jandarmi, în vederea 
aplanării confl ictului și luării 
măsurilor legale ce se impun. Din 

discuțiile purtate cu persoanele 
vătămate, soț și soție, polițiștii 
au constatat faptul că, în timp ce 
se deplasau pe raza comunei cu 
autoturismul personal, trei bărbați 
cu care se afl ă în confl ict, au 
început să lovească autoturismul 
cu care cei doi se deplasau, moment 
în care, șoferul autoturismului ar 
fi  fost atacat cu un obiect tăietor 
înțepător de către unul dintre 
bărbați, fi indu-i provocate trei răni 

superfi ciale”, a precizat IPJ Prahova. 
Ulterior, confl ictul a degenerat, 
la fața locului venind mai multe 
persoane care și-au adresat cuvinte 
jignitoare reciproc, fără a se agresa 
fi zic. Confl ictul, potrivit IPJ 
Prahova, a fost aplanat de polițiști 
și jandarmi, persoanele implicate 
fi ind conduse la sediul poliției în 
vederea audierilor. Față de cei trei 
bărbați a fost luată măsura reținerii 
pentru 24 de ore, urmând ca aceștia 
să fi e pezentați unității de parchet 
cu propunere de luare a unei alte 
măsuri preventive. În cauză, a mai 
precizat IPJ Prahova, se efectuează 
cercetări sub aspectul săvârșirii 

infracțiunilor de amenințare, 
distrugere, lovire sau alte violențe și 
tulburarea ordinii și liniștii publice.

SCANDAL ÎNTRE VECINI 
LA MIZIL. DOI BĂRBAȚI 

REȚINUȚI
Polițiștii din cadrul Poliției 

orașului Mizil au fost sesizați de 
către un bărbat despre faptul că, 
pe o stradă din localitate, acesta 
are un confl ict cu un vecin. 
„Deplasați la fața locului, în urma 
celor constatate, s-a procedat 
la întocmirea Formularului de 
Evaluare a Riscului, rezultând 
faptul că există risc, fapt pentru 

care a fost emis ordin de protecție 
provizoriu față de unul dintre 
bărbați. Ulterior, în aceeași zi, 
deoarece persoana față de care 
a fost emis ordinul de protecție 
provizorie nu a respectat obligațiile 
acestuia, între cei doi având loc 
un alt confl ict, s-a emis un ordin 
de protecție provizoriu și față de 
celălalt bărbat, față de aceștia fi ind 
luată măsura reținerii pentru 24 
de ore”, a precizat IPJ Prahova. În 
cauză se efectuează cercetări sub 
aspectul săvârșirii infracțiunilor 
de nerespectarea ordinului de 
protecție provizoriu și lovirea sau 
alte violențe.

Madam senatoare 
Șoșoacă are dosar penal 

pentru zădărnicirea combaterii 
pandemiei. Din multele drăcii 
pe care le-a comis, cucoanei i 
s-a înfundat în județul Iași, la 
Răchiteni, unde a blocat accesul 
oamenilor într-un centru de 
vaccinare și a postat pe pagina sa 
de Facebook imaginile protestului, 
în care spunea:  „Oamenii nu știu 
că sunt carantinați! Totul este 
o minciună! Cifrele sunt false! 
Raportările sunt false! Totul pentru 
bani și crimă.”

-Oamenii nu știu prea multe
De Covid și de oculte,
Dar au învățat oleacă
Să nu creadă în...Șoșoacă!

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, 
a declarat că „săptămâna 

aceasta România va avea un guvern 
al României. Este o obligație, deja 
lumea nu mai are răbdare și cred că 
asta trebuie.” Hmmm, țara va avea 
un guvern al țării...Cum te dai tu 
de gol, Marcele! Să înțelegem 
că, până acum, România a avut 
guverne din Kenya, Madagascar 
sau Nigeria? Și nu se lasă, peste 
alte două zile recidivează: „viața 
în România devine prea scumpă 
pentru români”. Mda, că doar nu 

pentru turci!
-La cât ați rupt din țara asta,
Iară pe noi ne-a luat năpasta,
La București, se vede clar,
Avem guvern din Myanmar!

Publicistul Ion Cristoiu 
afi rmă că, prin susținerea 

lui Nicolae Ciucă drept premier, 
Florin Cîțu și-a semnat sfârșitul 
de lider al PNL, arătând că acesta 
ar fi  putut să evite umilința și ar fi  
ieșit din scenă ca un erou, nu ca un 
învins, dacă și-ar fi  depus mandatul 
de președinte al partidului.

-Astăzi iarăși constatăm
O vorbă ce nu-i demodată:
De Cîțu, frate, mai scăpăm,
Dar de Cristoiu niciodată!

Negocierile pentru noul 
guvern capătă valențe 

comice. Cică Rareș Bogdan ar fi  
spus, la ședința PNL, că  „Nu pot 

să stau capră la piața din Buzău”, 
apropo de ușurința cu care Ciucă ar 
fi  cedat niște ministere importante 
celor de la PSD. Supărat este și 
Kelemen Hunor, care a zis cam 
așa: „Un singur lucru nu este posibil 
și nu va fi  posibil: UDMR să fi e 
element de decor într-un guvern. Să 
stăm noi cu pantalonii dați jos până 
la genunchi și să așteptăm poștașul 
zâmbind în fi ecare lună”.

-Că politica e curvă
Știam asta din refl ex,
Dar vedem că-i mai profundă:
Politica e despre...sex!

Ba chiar e mai rău de-atât. 
Ne-o spune fostul ministru 

USR al Justiției, nefăcătorul de 
nimic Stelian Ion: „Această coaliție 
contra naturii (PNL-PSD-UDMR) 
propune înfi ințarea unei alte 
structuri în locul Secției Speciale. 
SIIJ ar putea fi  desfi ințată într-o 
săptămână, nu până  la 31 martie 
2022, cum spune militarul Ciucă.”

-Acuma, bre, te-aș întreba,
Bine`nțeles, cu voia ta:
Dacă era ușor cu SIIJu,
De ce n-ai desfi ințat-o tu?

Arhiepiscopul Tomisului, 
Teodosie, le-a spus 

oamenilor, la Mănăstirea Colilia: 
„Și ce dacă se împărtășesc 1.000 ori 
10.000 sau 100.000 de credincioși 
cu aceeași linguriță! Cum era moda 
să ne împărtășim cu mai multe 
lingurițe? Doamne, ferește! Este 
mare păcat! Eu, un preot dacă-l 
prind (n.n.-că folosește mai multe 
lingurițe), nu-l mai las să slujească, 
pentru că e semn de necredință. 
Nimeni nu se contaminează, chiar 
dacă s-a împărtășit unul bolnav.”

-De-i pe-așa, înalte sfi nte,
Am o mare rugăminte:
Încearcă, de ești curajos,
Să bei apă după... sconcs!

Vlad Voiculescu, fost 
ministru al Sănătății și 

președintele pluseriștilor din 
București, scrie într-o postare, 
apropo de scumpirea căldurii în 
Capitală: „USR București nu susține 

explozia prețului gigacaloriei în 
prag de iarnă.” Da, chiar așa s-a 
exprimat, că „USR nu susține 
explozia...”

-Acum, pe bune, nici eu nu susțin
Potopul, pârjolul sau vreo vijelie. 
Dar ele, ce să-i faci, Vlăduțe, vin,
Și culmea, nu-mi cer voie mie...

Vreo 200 de persoane au 
ieșit, duminică, în Ploiești, 

la un  protest anti-restricții și anti-
vaccinare.

Oamenii aveau steaguri și 
scandau: „Libertate”, „Libertate, nu 
certifi cate”, „Toată țara-n stradă”, 
„Nu ne testăm, nu ne vaccinăm”.

-Toată țara-n stradă n-o să fi e,
Că doar nu este plină de prostie.
Fiți liberi și deștepți, chiar asta 

vă dorim, 
Dar nu ne cereți nouă să...murim!

Gabriel Cotabiță (66 de ani) 
a povestit pentru Antena 

3 cum a întâlnit-o pe actuala lui 
soție, cu 30 de ani mai tânără 
decât el: „Toată lumea a zis că este 
din interes. În niciun fel. Ea este 
o femeie care mă iubește. Fetele 
(aproape de-o vîrstă cu soția) sunt 
bune prietene cu soția.”

-Așa spuneți toți bărbații
Când vă luați soții pupile.
Cred și eu că-n ăst situații
Sunteți iubiți cu tot cu vile!

 Săptămâna pe scurt 

Parol,  Mă doare-n băşcălie!
pamfl et de E. Pilaff; www.ziarulploieştii.ro
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PERCHEZIȚII LA VĂLENII DE 
MUNTE. BĂRBAT REȚINUT 
PENTRU FURT CALIFICAT
Polițiștii din cadrul Poliției 

Orașului Vălenii de Munte au reușit 
identifi carea și depistarea unui 
bărbat bănuit de comiterea a două 
infracțiuni de furt califi cat. „În 
fapt, la data de 16 noiembrie a.c., o 
femeie din Vălenii de Munte a sesizat 
organele de poliție cu privire la 
faptul că în cursul nopților de 14/15 
și 15/16 noiembrie a.c, persoane 

necunoscute ar fi  pătruns în locuința 
sa și ar fi  sustras mai multe bunuri. 
În urma cercetărilor efectuate 
de polițiști, persoana bănuită de 
comiterea faptei a fost identifi cată, 
fi ind vorba de un bărbat în vârstă de 
31 de ani, domiciliat în orașul Vălenii 
de Munte”, a precizat IPJ Prahova. 
Polițiștii au pus în executare un 
mandat de percheziție domiciliară la 
domiciliul bărbatului, ocazie cu care 
au fost ridicate în vederea continuării 
cercetărilor mai multe bunuri ce par a 

proveni din activitatea infracțională. 
În baza probatoriului administrat, 
față de acesta a fost luată măsura 
reținerii pentru 24 de ore. Acesta 
a fost prezentat unității de parchet 
cu propunere de luare a unei alte 
măsuri preventive. „Cercetările sunt 
continuate de sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de furt califi cat”, a mai 
precizat IPJ Prahova. 

INCENDIU VIOLENT LA O 
LOCUINȚĂ DIN FLOREȘTI
Pompierii prahoveni au fost 

solicitați să intervină pentru 
localizarea și lichidarea unui 
incendiu izbucnit la o locuință în 
satul Novăcești, din comuna Florești. 

Incendiul, potrivit Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență (ISU) 
Prahova, se manifesta generalizat la 
întreaga locuință, focul cuprinzând 
și garajul. La fața locului au fost 
mobilizate cinci autospeciale de 
stingere cu 20 de pompieri. Suprafața 
afectată a fost de aproximativ 250 
de metri pătrați. O femeie în vârstă 
de 55 de ani, potrivit ISU Prahova, 
a făcut atac de panică și a necesitat 
transportul la spital. 

INCENDIU LA O CASĂ DIN 
BĂICOI

Incendiul a izbucnit la o casă 
din cartierul Dâmbu din localitatea 
Băicoi. Pompierii militari s-au 

deplasat la fața locului și au constatat 
că focul se manifesta violent și 
generalizat pe o suprafață de 150 
metri pătrați. La fața locului, potrivit 
Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență Prahova, au fost mobilizate 
trei autospeciale de stingere și o 
ambulanță Smurd. Din fericire, 
incendiul nu s-a soldat cu victime.

 Săptămâna pe scurt 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

LUCRĂRILE LA CN „I. L. CARAGIALE”, 
PREȚ MAJORAT PENTRU A TREIA OARĂ

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Primăria Sinaia a anunțat că stațiunea 
are un prim defi brilator automat extern 

(DAE) pentru situații de urgență, montat și 
dat în folosință recent la intrarea în parcul 
Dimitrie Ghica. Acesta este un dispozitiv 
computerizat care analizează ritmul cardiac 
al victimei. Pe baza analizei, aparatul decide 
dacă este necesară administrarea unui șoc 
electric. Funcționarea se bazează pe șocuri 
electrice care pot corecta ritmul cardiac 
anormal. Primarul Vlad Oprea, prezent 
la darea în folosință a primului aparat, a 
comentat: „Este datoria noastră să ne ajutăm 
semenii în orice situație. Cabinele roșii din 
Sinaia devin puncte de intervenție în caz de 
stop cardio-respirator. Azi dăm în folosință 
primul punct echipat cu un defi brilator 
automat extern. Vor urma încă 6. Cabina 
este direct conectată la Dispeceratul de 
Monitorizare și Control al Poliției Locale, 
iar deschiderea ușii va transmite automat un 
semnal către acesta. Este un mic pas spre o 
comunitate mai sănătoasă.”

Primăria Ploiești intenționează să 
construiască un bazin de înot didactic 

și de agrement în Parcul municipal Vest. 
Deocamdată a fost făcut primul pas în acest 
sens, prin faptul că aleșii locali vor stabili și 
vota amplasamentul acestuia, pe o suprafață 
de 4.884 mp, în cadrul parcului. Mai departe, 
primarul orașului va fi  mandatat să facă toate 
demersurile și să semneze documentele în 
vederea realizării obiectivului de investiții. 
Dosarul va fi  depus la Compania Națională 
de Investiții, cea care ar urma să realizeze 
bazinul și să suporte, evident, cheltuiala, de 

la bugetul statului. Proiectul tip imaginat 
de CNI prevede că terenul pe care se va 
realiza bazinul trebuie să fi e de formă 
dreptunghiulară, cu o suprafață minimă de 
4.884 mp, cu lățimea minimă de 66,00 m 
și lungimea minimă de 74,00 m. Procentul 
maxim de ocupare a terenului va fi  de: 50% 
pentru construcții și amenajări sportive; 20% 
pentru alei, drumuri, parcare; 30% pentru 
spaţii verzi. Valoarea investiției este cuprinsă 
între 29.607.867,85 lei, în cazul încălzirii cu 
gaz metan și de 30.007.612,20 lei, în varianta 
încălzirii cu lemne.

Ce înseamnă să nu faci o investiție 
la timp! Vom vedea exemplul clar 

al proiectului «Restaurare parțială fațadă 
și acoperiș la clădirea Colegiului Național 
„Ion Luca Caragiale” Ploiești», programat 
să fi e executat din fonduri locale. Investiția 
presupune restaurarea fațadei pe o suprafață 
de 3.962 mp și acoperiș pe o suprafață de 1.800 
mp. În 2017, prin HCL 502/20 decembrie, 
Consiliul Local a aprobat documentația de 
avizare și indicatorii tehnico-economici, iar 

costurile pentru scenariul recomandat erau 
estimate la 7,113 mil. lei, din care construcții 
montaj-5,622 mil. lei (inclusiv TVA).

În 2021, după trei ani așadar de nefăcut 
nimic, Primăria Ploiești a trebuit să vină 
cu o actualizare a prețurilor, iar prin HCL 
2/15.01 a fost aprobată documentația cu 
o majorare de 15,98% a devizului general. 
Noile cifre s-au stabilit la 8, 250 mil. lei, din 
care construcții + montaj-6,585 mil lei.

Astăzi, pe fondul scumpirilor, aleșii locali 
vor trebui să aprobe o nouă actualizare a 

prețurilor, o majorare mai mică, e drept, de 
numai 3,85%. Devizul este de 8,568 mil. lei, 
din care construcții +montaj-6,901 mil. lei.

Reamintim că, luna trecută, CL a 
adoptat hotărârea (403/28.10.2021) privind 
aprobarea utilizării în cursul anului 2022 a 
fi nanțării rambursabile interne în valoare de 
18.000.000 lei. Printre investiții se regăsește 
și cea de la colegiul ploieștean, valoarea 
solicitată fi ind de 8,250 mil. lei, ceea ce 
înseamnă că suma va trebui majorată.

SCRUMIERE STRADALE, 
ÎN PLOIEȘTI

Luna trecută, municipalitatea 
anunța că, în baza unui parteneriat 

cu British American Tobacco, va 
începe programul „Alege asumat un 
oraș curat”. Ei bine, mai repede decât 
ne-am fi  așteptat, proiectul se pune deja 
în practică, primele scrumire, din cele 
200 montate pe stâlpi și alte 12 stradale, 
au început deja să fi e amplasate în oraș. 
Ploieștiul devine astfel al patrulea centru 
urban din țară, după Sectorul 3, Iași și 
Constanța, care benefi ciază de aceste 
dispozitive de colectare a mucurilor de 
țigară. Acestea vor fi  montate în centrul 
pietonal, în parcuri, pe bulevard și în alte 
locuri publice unde se fumează. Modelul 

de scrumieră stradală a fost creat de un 
artist român, fi ind votat între primele trei 
cele mai bune proiecte ale concursului 
național de design organizat în acest an 
de revista de arhitectură igloo. 

Campania „Alege asumat un oraș 
curat”, derulată de British American 
Tobacco, în parteneriat cu Primăria 
Ploiești și Green Academy, are ca obiectiv 
creșterea nivelului de conștientizare a 
impactului alegerilor individuale asupra 
mediului și a comunității și a faptului 
că simple gesturi, precum aruncarea 
chiștocului la scrumieră în loc de stradă, 
pot contribui semnifi cativ la protejarea 
mediului. 
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BAZIN DE ÎNOT LA 
PARCUL MUNICIPAL VEST

SINAIA, PRIMA LOCALITATE DIN SINAIA, PRIMA LOCALITATE DIN 
PRAHOVA CU DEFIBRILATOARE PRAHOVA CU DEFIBRILATOARE 

AUTOMATE EXTERNEAUTOMATE EXTERNE
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Șantierul este 
programat să se 
deschidă la anul
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RAZIE PE DN1, DN1B ȘI PE 
DN1A ÎN PRAHOVA

Polițiștii Serviciului Rutier 
Prahova au organizat și desfășurat o 
acțiune pe DN 1-E60, DN 1B-E577 
și pe DN 1A, pentru asigurarea 
unui climat de siguranță rutieră 
și în special pentru combaterea 
conducerii autovehiculelor sub 
infl uența băuturilor alcoolice. „În 
acest context au fost controlate 
80 de autoturisme, fi ind efectuate 
72 de testări cu aparatul etilotest, 

ocazie cu care au fost aplicate 6 
sancțiuni contravenționale, în 
valoare totală de 7.830 de lei. 
Astfel au fost reținute 6 permise de 
conducere pentru conducerea pe 
drumurile publice sub infl uența 
băuturilor alcoolice”, este, potrivit 

IPJ Prahova, bilanțul acțiunilor 
de control derulate de polițiștii 
din cadrul Serviciului Rutier 
Prahova.   Pe DN 1B, pe raza 
localității Albești-Paleologul, 
polițiștii au identifi cat un bărbat 
în vârstă de 47 de ani care, la 
controlul documentelor, s-a 
constatat faptul că emana halenă 
alcoolică. Bărbatul a fost testat cu 
aparatul etilotest care a indicat 
valoarea de 0,37 mg/l alcool pur 
în aerul expirat.   Pe DN 1A, pe 
raza localității Cocorăștii Colț,   
un alt bărbat, în vârstă de 65 
de ani, a fost testat cu aparatul 
etilotest care de această dată a 

indicat valoarea de 0,13 mg/l 
alcool pur în aerul expirat.   „În 
ambele cauze, conducătorii auto 
au fost sancționați contravențional 
fi indu-le totodată reținut permisul 
de conducere. Polițiștii din 
cadrul Serviciului Rutier Prahova 
organizează permanent astfel de 
acțiuni în vederea combaterii 
cauzelor de accidente ce au loc în 
urma încălcării normelor legale în 
vigoare”, a precizat IPJ Prahova.

ACCIDENT PE DN1A, LA 
ZALHANAUA

Accidentul rutier s-a produs 
pe DN 1 A, pe raza localității 

Zalhanaua, după ce un autoturism 
și o basculantă au intrat în 
coliziune. Autoturismul era 
condus de un bărbat în vârstă de 
43 de ani, iar la volanul basculantei 
se afl a un tânăr în vârstă de 23 
de ani.  În urma impactului, un 
pasager din autoturism a fost 
rănit și a necesitat transportul 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești. Ambii conducători auto, 
potrivit IPJ Prahova, au fost testați 
cu aparatul etilotest iar rezultatul 
a fost 0. Ca urmare a accidentului, 
trafi cul rutier a fost restricționat 
pe sensul Ploiești – Buft ea. 

 Săptămâna pe scurt 

 continuare din pagina 1
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Rominserv, companie membră 
a K.M.G. International 

(Rompetrol), în parteneriat cu 
Primăria Ploiești, urmează să 
amenajeze 4 locuri de joacă 
în oraș, pe strada Gh. Grigore 
Cantacuzino (lângă supermarket 
Kaufl and), strada Triumfului, 
strada Griviței și strada Cameliei 
(lângă biserică). Noile locuri de 
joacă, anunță municipalitatea, „vor 
fi  pavate cu dale cauciucate elastice, 
vor avea mobilier urban modern 

și echipamente de joacă plăcut 
colorate, încadrate în standardele 
de calitate și siguranță în vigoare, 
respectiv tobogane, balansoare, 
leagăne, ansambluri de joacă, ș.a. 
Toate echipamentele au certifi cate 
de conformitate EN1176:2006, 
EN1176:2008, TÜV sau certifi cate 
naționale echivalente cu cele ISCIR 
CERT, conform H.G. 435/2010.” 
Valoarea totală a investiției este de 
788.646,00 lei. Într-un comunicat al 
autorităților se mai arată: „Primăria 

municipiului Ploiești apreciază astfel 
de parteneriate cu comunitatea 
locală de afaceri, axate pe inițiative 
în benefi ciul cetățenilor și dorește 
să mulțumească, pe această cale, 
companiei Rompetrol, care a 
investit, de-a lungul timpului, în mai 
multe proiecte cu impact direct în 
dezvoltarea comunității noastre, cum 
ar fi  dotări cu aparatură medicală 
pentru Spitalul Județean Ploiești, 
împădurirea unor suprafețe ample 
de teren, amenajare locuri de joacă.”

PATRU NOI LOCURI DE JOACĂ, ÎN PLOIEȘTI

Primăria Ploiești și compania 
Rompetrol au început activitatea de 

împădurire a terenului de la fosta rampă de 
deșeuri municipale. Acțiunea se subsumează 
campaniei ecologice inițiate de către 
municipalitate „Plantează un copac! Adoptă 
un copac!”, căreia i s-au alăturat Rompetrol, 
în parteneriat cu Asociația EcoAssist. Prima 
zi de plantare a fost însoțită de declarații ale 
celor trei parteneri: 

Andrei Volosevici, primarul orașului: 
„Acțiunea de împădurire a acestui teren are 

menirea concretă de a îmbogăți ecosistemul 
local, de a diminua emisiile de gaze cu efect de 
seră și de a crea o perdea forestieră benefi că 
orașului nostru. 

Arborii și pădurile sunt instrumente la 
îndemâna fi ecăruia de a combate efectele 
nocive ale poluării și schimbările climatice. 
Voi susține întotdeauna proiectele ecologice 
care aduc un echilibru și un plus de confort 
în viața noastră de zi cu zi”;

Iskander Abdibaitov, Chief Offi  cer 
Corporate Development Rompetrol: 

„Avem un impact economic semnifi cativ în 
județul Prahova, ca angajatori și contribuabili 
la bugetul local, dar mai ales avem o 
responsabilitate față de locuitorii acestei zone 
și investim în proiecte cu impact - în sănătate, 
educație și protecția mediului. Angajamentul 
nostru față de creșterea suprafețelor de pădure 
este pe termen lung, ca parte din strategia 
Grupului de a contribui la diminuarea 
efectelor schimbărilor climatice, prin diferite 
tipuri de investiții”;

Marin Toma, președintele Asociației 
EcoAssist: „Pădurilor noastre le datorăm 
poate cel mai mult și, în prezent, suntem 
tot mai conștienți că drumurile către o 
comuniune benefi că a noastră cu natura sunt 
lungi și anevoioase. Însă obligatorii. Misiunea 
noastră este, chiar și după acești zece ani de 
activitate, să creștem și noi împreună cu puieții 
noștri. Aici, la Ploiești, pe terenul care acoperă 
o groapă de gunoi ecologizată, datoria este cu 
atât mai mare. Este deopotrivă, pentru toți cei 
implicați, conștientizare și responsabilitate. 
Plantăm pentru că iubim natura”.

rimăria Ploiești și compania menirea concretă de a îmbogăți ecosistemul

“GATA BĂIEȚI!”“GATA BĂIEȚI!”

Așa s-a întâmplat zilele trecute, 
când, în timpul ultimei întâlniri 

pe care a avut-o cu PNL-PSD și UDMR, 
după ce și-a exprimat bucuria că “s-a 
ajuns aici”, s-a întors către cameramanii, 
reporterii și reporterițele din sală, cei 
care fi lmau momentul, și li s-a adresat 
printre dinți: “Gata băieți!”

Afară! Atât mai avea să zică și îl 
vedeam pe adevăratul neamț. S-a oprit 
la timp, dar am înțeles cum gândește 
“domnul”. Nici nu mai era nevoie de 
încheiere.

Atitudine de profesor care îi poate 
da afară din clasă, când vrea el, pe 
“corigenții” de ziariști.

Atitudine de boier, cu biciul în mână, 
alungând iobagii de pe tarlaua lui.

Atitudine de monarh uns de 
Dumnezeu, căruia privirea îi arde, iar 
vocea îi fulgeră asupra poporului nărod.

Atitudine de paznic de închisoare.
Atitudine de om lipsit de respect față 

de oamenii afl ați la muncă și de meseria 
de jurnalist, tot atât de licențiată ca și 
cea de profesor, dar mult mai grea, de 
multe ori mult mai ingrată, mai expusă, 
lipsită de posibilitatea de a face bani 
din meditații, o meserie mai plină de 
pericole și de neajunsuri…

Sincer, nu știu ce aș putea să îi mai cer 
acestui om!?

Astăzi mi-a fost clar ce este acest 
personaj. O poleială. Una mare. Ca o 
bomboană din pomul de Crăciun, din 
care nu a mai rămas decât ambalajul. Și 
acela, șifonat!

Ei bine, poporul ăsta de oameni mult 
prea buni a înghițit prea multe mizerii. 
Și tare îmi este frică de ziua când 
românii vor spune răspicat și cu parul 
în mână, “Gata”, luați-vă catrafusele și 
dispăreți…”băieți!”

AU ÎNCEPUT PLANTĂRILE LA 
FOSTA RAMPĂ DE GUNOI

PREDARE AMPLASAMENT PENTRU PREDARE AMPLASAMENT PENTRU 
O CREȘĂ PE ALEEA STRUNGA

Astăzi, va fi  supus votului 
consilierilor locali proiectul 

de hotărâre privind predarea către 
Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor 
Publice și Administrației, 
prin Compania Națională de 
Investiții, a amplasamentului 
situat pe Aleea Strunga nr.2B,  în 
vederea executării obiectivului de 
investiții «Construire creșă mică 
în municipiul Ploiesti.” Pentru 
un astfel de imobil, proiectul 
tip al CNI vine cu următoarele 
caracteristici: suprafața de teren 

trebuie să fi e de minimum 2.525,84 
mp, cu lățimea de 41,10 m și 
lungimea de 63,90 m, pentru care 
se emite Hotărârea Consiliului 
Local; limita este de minimum 
10,00 mp teren/copil de teren 
neconstruit, destinat spațiului 
de joacă; necesarul de spațiu 
verde trebuie să fi e de minim 
20% din suprafață; suprafața 
construită-1.244,68 mp; suprafața 
desfășurată a clădirii- 1.244,68 
mp; capacitate-40 de copii; valoare 
proiect tip, 12.331.995,78 lei.
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ACCIDENT GRAV LA 
CIORANI. UN AUTOTREN 

ȘI UN AUTOTURISM AU 
INTRAT ÎN COLIZIUNE

Accidentul rutier s-a produs 
pe raza satului Cioranii de Jos, 
comuna Ciorani, după ce un 
autotren și un autoturism au 
intrat în coliziune. Autotrenul 
era încărcat cu ciment. În urma 
impactului, un bărbat, în vârstă 
de 57 de ani, care la momentul 
impactului se afl a în autoturism 

a fost rănit grav. Echipajele sosite 
la fața locului au extras victima 
încarcerată. Din păcate, din 
cauza leziunilor grave, bărbatul 
a murit. La fața locului, potrivit 
Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență Prahova, au fost 
mobilizate o mașină de stingere, 
o mașină de descarcerare și o 
ambulanţă Smurd. 

TÂNĂR ACUZAT CĂ A 
FURAT BANI DINTR-UN 
MAGAZIN DIN PLOIEȘTI
Polițiștii din cadrul Secției nr. 

2 de Poliție Ploiești au prins un 
bărbat imediat după ce ar fi  sustras 

dintr-un magazin alimentar o 
sumă de bani. „În fapt, în jurul orei 
01.30, în timp ce efectuau serviciul 
de patrulare pe raza municipiului 
Ploiești, au auzit o alarmă de 
siguranță declanșată la un 
magazin alimentar. Apropiindu-
se, au observat că geamul de la 
ghișeul pentru vânzare este spart, 
motiv pentru care au procedat 
la efectuarea de verifi cări în 
apropierea societății comerciale, 
ocazie cu care au identifi cat 
persoana bănuită de comiterea 
faptei, un bărbat în vârstă de 35 de 
ani din comuna Târgșoru Vechi”, 
a precizat IPJ Prahova. Cu ocazia 

identifi cării, asupra sa a fost găsită 
suma de 300 de lei. Totodată, au 
observat că bărbatul prezenta o 
tăietură la mână, motiv pentru 
care a fost transportat la o unitate 
medicală în vederea acordării 
de îngrijiri medicale. „În baza 
probatoriului administrat, față de 
bărbat a fost luată măsura reținerii 
pentru 24 de ore, urmând să fi e 
prezentat unității de parchet cu 
propunere de luare a unei alte 
măsuri preventive”, a mai precizat 
IPJ Prahova. În cauză, polițiștii 
efectuează cercetări în cadrul unui 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de furt califi cat.

ACTUALITATE

 Săptămâna pe scurt 
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A FOST NUMIT C.A. AL SC „HALE ȘI PIEȚE”
Consiliul Local Ploiești este chemat să voteze 

raportul comisiei de selecție privind numirile 
fi nale ale candidaților în posturile vacante de membru în 
Consiliul de administrație al SC „Hale și Piețe” Ploiești. 
Adunarea Generală a Acționarilor (n.n.-formată din 
reprezentanți ai CL Ploiești) va avea sarcina să facă 
numirile celor cinci persoane selectate pentru aceste 

funcții, în următoarea componență: Băicoianu Simona 
Rodica, Ioniță Florin Vasile, Vlad Costel Cătălin, Radu 
Cătălin Florian și Dosaru Elena Iuliana. Mandatul este 
încredințat pe o perioadă de 4 ani. În cazul în care, din 
diverse motive, încetează mandatul vreunuia dintre cei 
cinci, selecția noului membru se poate face din lista 
scurtă alcătuită în procesul de selecție.

Prefectura Prahova a deschis, începând de luni, un 
birou unde va fi  acordat sprijin cetățenilor care doresc 

să obțină certifi catul digital privind Covid-19, pe suport 
din hârtie. Accesul se va face pe la intrarea B a Palatului 
Administrativ, din strada Emil Zola, de unde solicitantul va 
fi  preluat de un reprezentant al instituției, care se va asigura 
că respectivul deține documentele necesare generării 
certifi catului: dovada vaccinării; dovada unui rezultat 
negativ la un test, realizat la un centru acreditat; dovada 

recuperării după infecția cu Covid-19 în ultimele 180 de 
zile; documentul de identitate. Serviciul este prestat gratuit, 
cu precizarea că este nevoie de completarea unui  formular 
de consimțământ privid prelucrarea datelor cu caracter 
personal. 

De asemenea, în vederea sprijinirii activității 
Direcției de Sănătate Publică (DSP) Prahova, Instituția 
Prefectului Prahova a pus la dispoziție un call center prin 
intermediul căruia sunt preluate apelurile celor interesați 
să obțină informații despre vaccinare, testare și obținerea 
certifi catelor digitale privind Covid-19. Practic, cu sprijinul 
Serviciului de Telecomunicații Speciale și al MApN, prin 
Baza 2 Logistică Valahia, a fost extins call center-ul deja 
existent la DSP Prahova, prin suplimentarea cu 10 linii 
telefonice. Prahovenii  pot apela, în intervalul orar 08.00- 
20.00, de luni până vineri, numărul unic 021.414.44.44, 
unde se pot afl a informații cu privire la: decizii de 
izolare/carantinare, transmiterea rapoartelor medicale, 
comunicarea rezultatelor testărilor prin metoda RT-PCR 
pentru depistarea virusului SARS-CoV-2, informații 
despre testări rapide antigen, măsuri de igienă, derogări de 
la măsura de carantinare, informații despre tipul de vaccin 
și programul centrelor fi xe de vaccinare, detalii despre 
medicii de familie implicați în procesul de vaccinare, 
farmacii autorizate pentru testare etc. 

Astăzi, la Muzeul Județean 
de Artă Prahova „Ion 

Ionescu-Quintus”, se vernisează 
Bienala Internațională de Gravură 
Contemporană „Iosif Iser”.  La 
sediul Muzeului Județean de Artă 
Prahova au sosit 375 de lucrări din 
39 de țări (România, Australia, 
Argentina, Austria, Belarus, 
Belgia, Bosnia și Herțegovina, 
Brazilia, Bulgaria, Canada, Coreea, 
Croația, Danemarca, Finlanda, 
Franţa, Germania, Grecia, India, 
Italia, Japonia, Letonia, Lituania, 
Macedonia de Nord, Mexic, 
Moldova, Muntenegru, Peru, 
Polonia, Puerto Rico, Rusia, 
Serbia, Slovacia, Spania, SUA, 

Suedia, Th ailanda, Turcia, Ucraina, 
Ungaria, UK), aparținând unui 
număr de 237 de artiști. Pentru 
276 de lucrări din cele 375 primite, 
există deja acordul de donație 
din partea autorilor. Distincțiile 
acordate, prin mijlocirea unui 
juriu profesionist, sunt: Premiul 
Consiliului Județean Prahova- 
Tahara Yuko (Japonia); Premiul 
Primăriei Ploiești-Trojanowska 
Anna (Polonia); Premiul Uniunii 
Artiștilor Plastici din România-
Hancharova Darya (Polonia); 
Premiul „Mircea Ionescu-
Quintus” al Muzeului Județean 
de Artă „Ion Ionescu-Quintus”- 

Langevin Guy (Canada); Premiul 
BES România-Wilkinson Cleo 
(Australia); Premiul Cabinetului 
Individual de Avocatură Cristina 
Dobre-Bobak Paulina (Polonia).

Organizatorii scriu, într-un 
comunicat de presă, următoarele: 
„Istoricul acestei prestigioase 
manifestări derulate sub egida 
Muzeului Județean de Artă 
Prahova „Ion Ionescu-Quintus”, în 
colaborare și cu sprijinul Consiliului 
Județean Prahova, pornește de la 
faptul că pictorul, desenatorul și 
gravorul Iosif Iser (1881-1958), 
un artist român de mare valoare 
națională și internațională, este 
legat prin viață și operă de Ploiești 

și de judeţul Prahova. În 1993, cu 
ocazia organizării Retrospectivei de 
Pictură «Iosif Iser», muzeul, prin 
regretata sa directoare, criticul de 

artă Ruxandra Ionescu, a lansat 
ideea inițierii unei bienale în 
domeniul gravurii.” 

și de judeţul Prahova În 1993 cu artă Ruxandra Ionescu a lansat

BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE GRAVURĂ BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE GRAVURĂ 
CONTEMPORANĂ „IOSIF ISER”CONTEMPORANĂ „IOSIF ISER”

În ultima ședință extraordinară, Consiliul Local 
Ploiești a modifi cat două hotărâri din 2019 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului 
de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Stații de 
reîncărcare pentru vehicule electrice.” Finanțarea este 
asigurată de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), 
care a acceptat un dosar depus de municipalitate, în valoare 
de 2,4 milioane de lei, în cadrul „Programului Stații de 
reîncărcare pentru vehiculele electrice în municipiile 
reședințe de județ”. Costurile sunt astăzi un pic mai mari, 
de 2.953.557,27 lei, cu TVA, din care: fonduri AFM- 
2.431.821,17 lei, cu TVA (90%), contribuție municipiul 
Ploiești-270.202,35 lei, cu TVA (10%), valoarea totală 
a cheltuielilor neeligibile- 251.533,75 lei. Cele 14 stații 
aprobate prin proiect vor fi  amplasate pe strada Griviței 
(2 stații), zona Parcul Tineretului de la Sala Sporturilor (3 
stații), strada Mărășești-Parc Municipal Vest (4 stații), Piata 
Eroilor (1 stație), strada Cuza Vodă- parcarea supraetajată 
(2 stații) și strada Mihail Kogălniceanu (2 stații).

14 STAȚII DE 14 STAȚII DE 
REÎNCĂRCARE REÎNCĂRCARE 
MAȘINI ELECTRICE, MAȘINI ELECTRICE, 

LA PLOIEȘTILA PLOIEȘTI

CALL-CENTER ȘI BIROU PENTRU CALL-CENTER ȘI BIROU PENTRU 
CERTIFICATE DIGITALE PE SUPORT DIN CERTIFICATE DIGITALE PE SUPORT DIN 
HÂRTIE, LA PREFECTURA PRAHOVA

refectura Prahova a deschis începând de luni un

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
Faxmedia TourFaxmedia 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 verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei,   însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”

0372.032.313

Că ne place sau nu, alianța PNL-
PSD-UDMR va forma noul guvern 

al României, punându-se astfel capăt 
unei crize care s-a suprapus altora două, 
pandemia și scumpirile, în special în ceea 
ce privește energia și gazele, care au generat 
un șir de majorări de preț în toate ramurile 
economiei, cu precădere cea alimentară 
și de servicii. După o procedură atipică, 
partidele s-au înțeles mai întâi asupra unui 
așa-zis program de guvernare (a se înțelege 
mai degrabă împărțirea ministerelor și 
funcțiilor), după care au livrat primul 
nume de premier, într-o rotativă și ea la 
fel de ciudată. În fi ne, Klaus Iohannis l-a 
desemnat din nou pe generalul în rezervă 
Nicolae Ciucă pentru postul de premier, 
căruia îi va urma, după un an și jumătate, 
un premier din partea PSD (probabil Marcel 
Ciolacu). PSD a primit 9 ministere, PNL-
8, iar UDMR-3. Cu precizarea că apar trei 
ministere noi, anume să potolească orgoliile 
politice, componența noului executiv este 
următoarea:

-Premier: Nicolae Ciucă (PNL);
-Vicepremieri: Sorin Grindeanu (PSD) și 

Kelemen Hunor (UDMR).
Miniștrii PSD:
-Finanțe, Adrian Câciu;
-Transporturi, Sorin Grindeanu;
-Muncă, Marius Budăi;
-Sănătatea, Alexandru Rafi la;
-Agricultura, Adrian Chesnoiu;
-Economie, Florin Spătaru;
-Apărare, Vasile Dîncu;
-Cultură, Lucian Romașcanu;
-Tineret și Familie, Gabriela Firea.
Miniștrii PNL:
-Justiție, Cătălin Predoiu;

-Fondurile Europene, Dan Vîlceanu;
-Digitalizare, Florin Roman;
-IMM și Turism, Daniel Cadariu;
-Interne, Lucian Bode;
-Educație, Sorin Cîmpeanu;
-Energie, Virgil Popescu;
-Externe, Bogdan Aurescu.
Miniștrii UDMR:
-Dezvoltare, Lucrări Publice și 

Administrație, Cseke Attila;
-Mediu,Tanczos Barna;
-Sport, Eduard Novak.

MORTUL ȘI FLORILE (N.N.-BANII) 
DE PE PIEPTUL PNL, LUATE DE PSD. 
PĂCAT, TOTUȘI, CĂ AU UITAT SĂ-L 

CAUTE ÎN BUZUNARE...
Și ca să vedeți cam în ce notă privesc 

partidele și politicienii români formarea 
unui guvern, membri PSD au jubilat când 
au văzut ce ministere a reușit să smulgă 
liderul Marcel Ciolacu, în negocierile cu 
PNL, partid căruia mulți îi cântă prohodul. 
Deși alianță PSD-PNL am mai avut, fără 
daune majore de o parte sau de alta. 
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, l-a 
felicitat pe Ciolacu și i-a ironizat pe liderii 
PNL: „Jos pălăria pentru modul în care ați 
negociat! Chiar jos pălăria! (…) Cum zicea 
cineva ieri: le-a luat Marcel și banii de pe 
piept”. Ce nu știa Vasilescu la ora când făcea 
aceste afi rmații ar fi  că PSD nu a căutat PNL 
(n.n.-mortul) și în buzunare. Fiindcă, ei da, 
liberalii și-au asigurat șefi a unor entități 
care vehiculează mulți bani, cum ar fi : 
Agenția Națională de Administrare Fiscală 
(ANAF), Garda de Mediu, Casa Națională 
de Pensii, Agenția pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale (AFIR), Agenția 
Națională pentru Locuințe (ANL), Agenția 
Sanitar-Veterinară (ANSVSA), Registrul 
Auto Român (RAR), Ofi ciul pentru jocurile 
de noroc, Departamentul pentru Relația cu 
Moldova etc.
SCHIMBĂRI LA ȘEFIA CELOR DOUĂ 

CAMERE ALE PARLAMENTULUI
Potrivit înțelegerii dintre PSD și PNL, 

Marcel Ciolacu a fost ales, marți, președinte 
al Camerei Deputaților, cu 217 voturi 
favorabile și 77 „împotrivă”. Votul a fost 
secret, cu buletine de vot.

Ciolacu a mai fost președinte al Camerei 
inferioare a Parlamentului în perioada 
mai 2019-decembrie 2020. Dincolo, 
la Senat, cu 82 de voturi „pentru”, 24 
„împotrivă” și 9 abțineri, a fost revocată 
din funcția de președinte Anca Dragu 
(USR). Aceasta a anunțat însă că va sesiza 
Curtea Constituțională a României: 
„Constituția României prevede stabilitatea 
funcției tocmai pentru a evita un abuz de 
putere. Vă  reamintesc că art. 64, alineat 2 
din Constituție prevede clar că președintele 
Senatului și al Camerei Deputaților se aleg 
pe durata mandatului Camerelor, respectiv, 
în cazul de față, perioada 2020-2024.” Având 
în vedere unele dispoziții contradictorii 
ale CCR și o oarecare aplecare a acestui for 
înspre PSD, e greu de crezut că Dragu ar 
avea câștig de cauză. În locul Ancăi Dragu 
a fost ales președinte, potrivit convenției 
dintre partide, Florin Cîțu.
17 PARLAMENTARI AU DEMISIONAT 

DIN PNL
Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, 

a anunțat că își dă demisia din PNL și va 
discuta cu cei care nu sunt de acord cu această 
coaliție cu PSD pentru a vedea dacă încep un 
nou proiect politic. El a declarat: „Începând 
de astăzi, pentru mine PNL a murit.”, a 
anunțat Orban, după ședința conducerii 
partidului în care s-a validat guvernarea 
cu PSD. De altfel, toți cei 16 parlamentari 
liberali care s-au dezafi liat de grupul 
parlamentar al PNL după ce conducerea 
formațiunii a demarat negocierile cu PSD 
pentru un nou guvern și-au dat demisia 
din partid. Cei care l-au însoțit pe Orban 
sunt: Violeta Alexandru,  Alexandru 
Kocsis,  Ovidiu Florean, Ion Ștefan,  Ionel 
Dancă,  Constantin Șovăială, George 
Ionescu,  Adrian Oros,  Bogdan 
Bola,  Claudiu-Martin Chira,  Nicolae 
Giugea,  Antonel Tănase,  Gabriel Plăiașu, 
Adrian Miuțescu și Ion Iordache.

INVESTIȚII PROMISE PRIMĂRIILOR 
PRIN PROGRAMUL DE GUVERNARE

PNL-PSD-UDMR promite în programul 
de guvernare că Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației va 
rezolva ce nu s-a făcut în 30 de ani. O parte 
din promisiuni se regăsesc și în programul 
de guvernare de acum 1 an al PNL-USR-
PLUS și trebuie să recunoaștem că nu 
s-au mișcat prea multe prin țară. Iată ce-și 
propun guvernanții în materie de investiții 
pentru administrațiile din țară:

-extinderea rețelelor de apă și canal prin 
Programul Național de Investiții „Anghel 
Saligny”, program în care s-au înregistrat 
7.545 de cereri de fi nanțare din partea a 
3.147 de primării plus consilii județene;

-200 de microstații de tratare, fose septice 
și sisteme de alimentare cu apă, care vor 
deservi toate categoriile de utilizatori;

-40% din drumurile județene și locale 
vor fi  modernizate, prin programele 
implementate de MDLPA (3.000 de km de 
drumuri județene vor fi  reabilitați și 10.000 
km de drumuri sau străzi locale vor fi  
modernizați);

-se vor construi ori reabilita 500 de creșe, 
grădinițe și școli, 15 campusuri școlare, 
constând în școală, liceu, internat, teren de 
sport, ateliere, laboratoare, cantină, 20 de 
cămine studențești, 5 centre universitare, 20 
de tabere școlare, 20 de centre de excelență, 
informare și documentare pentru copii;

-se vor realiza 200 de centre medicale 
în mediul rural, 15 spitale județene vor 
fi  reabilitate. 30 de spitale municipale și 
orășenești vor fi  reabilitate și se vor construi 
7 spitale, inclusiv maternități.

-infrastructura sportivă presupune: 5 
săli polivalente (2.000-16.000 locuri), 8 
bazine olimpice, 5 patinoare artifi ciale 
pentru competiții, 7 complexuri sportive, 
capacitate între 3.000 și 30.000 de locuri, 
150 săli de sport, 30 bazine didactice de 
înot, 100 patinoare artifi ciale cu scop 
didactic, 120 baze sportive, 5 centre sportive 
de performanță pentru sporturi olimpice, 
constând în săli de antrenament, școală, 
internat, cantină, școală de antrenori, 
centru medical;

-pentru activitatea de cadastru, în 
programul de guvernare al PNL-PSD-
UDMR se promite că până la sfârșitul anului 
2023, se vor fi naliza lucrările pentru cele 
660 de unități administrativ-teritoriale (5,4 
milioane de hectare) cuprinse în programul 
operațional regional Axa 11 fi nanțată din 
fonduri europene și de la bugetul de stat.

AVEM GUVERN. SĂ VEDEM AVEM GUVERN. SĂ VEDEM 
DACĂ VA FI ȘI AL NOSTRU 

ORI AL ROMÂNIEI, NU ORI AL ROMÂNIEI, NU 
DOAR AL PARTIDELOR ȘI DOAR AL PARTIDELOR ȘI 

POLITICIENILOR!POLITICIENILOR!
SCHIMBĂRI LA ȘEFIA CAMEREI 

DEPUTAȚILOR ȘI SENATULUI, PLECĂRI 
DIN PNL ȘI „MORTUL” CU BANII PE PIEPT
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Se înfi ințază, în schimb, Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Mobilitate Prahova”Intercomunitară „Mobilitate Prahova”

Constituită în 2009, cu mari 
așteptări, Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Polul de Creștere Ploiești-
Prahova” se va desfi ința sau reorganiza în 
curând. Primul pas: retragerea Consiliului 
Județean Prahova din calitatea de membru 
al asociației. Vicepreședintele CJ,  Apostol 
Constantin Cristian, va fi  mandatat să voteze 
favorabil  în AGA ADI „Polul de Creștere 
Ploiești-Prahova” cererea de retragere 
și actele adiționale privind modifi carea 
Actului Constitutiv si a Statutului Asociației.

În ședința AGA din aprilie 2021, a existat 
propunerea CJ Prahova și a comunei Păulești-
soluție insușită și de ceilalți participanți 
la ședință-de dizolvare și lichidare ori de 
reorganizare  a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Polul de Creștere Ploiești-
Prahova.” Printre cauzele pentru care s-ar 
impune dizolvarea sau reorganizarea a fost 
menționată imposibilitatea realizării unor 
obiective de activitate ale asociației sau 
realizarea acestora. Vă reamintim că Polul 
de Creștere s-a coagulat pe ideea mai veche 
a zonei metropolitane, dar se pare că nimic 
nu a funcționat, cu excepția fi nanțării unor 
strategii de dezvoltare...

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
„Mobilitate Prahova”

Cu excepția comunei Dumbrăvești 
și a orașului Bușteni (care avea calitate 
doar de membru, nu de asociat), toate 
celelalte localități care făceau parte din 
ADI „Polul de Creștere Ploiești-Prahova” 
au hotărât să înfi ințeze o nouă structură, 
ce va fi  votată (sau nu) în ședința de azi a 
CJ Prahova. Este vorba despre Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară „Mobilitate 
Prahova”, din care vor face parte Consiliul 
Județean Prahova, orașele Ploiești, Băicoi, 
Boldești- Scăeni, Plopeni și comunele 
Ariceștii Rahtivani, Blejoi, Bucov, Berceni, 
Bărcănești, Brazi, Păulești, Târgșoru Vechi 
și Valea Călugărească. ADI „Mobilitate 
Prahova” se va ocupa, cum spune și numele, 
de serviciul de transport public.

Obiectivele asociației sunt următoarele: 
-să reabiliteze și să modernizeze 

infrastructura de transport conform 
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 
2016-2030; 

-să infi ințeze/dezvolte/modernizeze 
serviciul de transport local de persoane în 
interiorul localităților și între localitățile 
membre ale asociației pe raza de competență 
a unităților administrativ-teritoriale 
membre, precum și să realizeze în comun 

proiecte de investitii publice de interes 
zonal sau regional destinate înfi ințării, 
modernizării și/sau dezvoltării, după caz, 
a sistemelor de utilități publice aferente 
serviciului public de transport local, pe baza 
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 
2016-2030; 

-să elaboreze și să aprobe strategia de 
dezvoltare a serviciului public de transport 
local din cadrul asociației; 

-să monitorizeze derularea proiectelor de 
investiții în infrastructura tehnico-edilitară 
aferentă serviciului;

-să elaboreze și să aprobe caietul/caietele 
de sarcini și regulamentul/ regulamentele 
serviciului public de transport local din 
cadrul Asociației; 

-să elaboreze și să aprobe documentațiile 
de atribuire a contractului/contractelor de 
servicii publice și să stabilească condițiile 
de participare, criteriile de selecție a 
operatorilor, cu excepția situației atribuirii 
Serviciului public de transport local, 
confom prevederilor legale; 

-să încheie contractul/contractele de 
servicii publice cu operatorii, în numele și 
pentru unitățile administrativ-teritoriale 
membre implicate, în conformitate cu 
normele legale în vigoare; 

-să monitorizeze executarea contractului/
contractelor de servicii publice; 

-să identifi ce și să propună oportunități 
de fi nanțare a proiectelor de investitii în 
infrastructura tehnico-edilitară aferentă 
serviciului public de transport local etc.

Pentru primul an de activitate, s-a stabilit 
și o cotizație a membrilor, în următoarele 
cuantumuri:

CJ Prahova- 250.000 lei, Primăria 
Ploiești-150.000 lei, orașele Băicoi, Boldești 
Scăeni și Plopeni-câte 10.000 lei fi ecare, 
comunele- câte 5.000 lei fi ecare.

Conducerea va fi  excercitată de Adunarea 
Generală, formată din toți reprezentanții 
desemnați pe o perioadă de 4 (patru) ani 
și de un Consiliu Director, alcătuit din 
președintele asociației și încă patru membri 
desemnați de AG

PREMIILE FESTIVALULUI-PREMIILE FESTIVALULUI-
CONCURS NAȚIONAL DE FOLCLOR CONCURS NAȚIONAL DE FOLCLOR 
„CUNUNĂ DE CÂNTEC ROMÂNESC”„CUNUNĂ DE CÂNTEC ROMÂNESC”

Casa de Cultură „I. L. Caragiale”  și Filarmonica 
„Paul Constantinescu”, în parteneriat 

cu  Primăria  și  Consiliul Local Ploiești, au organizat, 
la sfârșitul săptămânii trecute, cea de-a VI-a ediție 
a  Festivalului-Concurs Național de Folclor „Cunună 
de Cântec Românesc”. Competiția, la care au participat 
soliști amatori din toată țara, în limita de vârstă 11-30 
de ani, s-a desfășurat pe două secțiuni, „soliști vocali” 
și „soliști instrumentiști”. Juriul, alcătuit din Maria 
Tanase Marin, Ileana Vieru, Gelu Voicu, Nicolae Vicol 
și Traian Frincu, au acordat marele premiu și trofeul 
festivalului concurentei din Olt, Pațanghel Roxana 
Gabriela (Olt). Celelalte premii au mers către:

-Secțiunea soliști vocali- Fieraru Nera Elena 
(Prahova), premiul I,  Milu Bianca Andreea (Prahova), 

premiul al II-lea, Cernat Antonia Ioana (Prahova), 
premiul al III-lea,  Staicu Alexandru Răzvan 
(Teleorman), premiul special al juriului, Gheorghe 
Teodora Cristina (Prahova), premiul de autenticitate, 
Lipioașcă Elena Gabriela (Prahova), Cojocaru Ioana 
Agnia (Prahova) și Mărgean Andreea Selena (Giurgiu), 
mențiune;

-Secțiunea instrumentiști: Ciaușu Cristian 
Andrei, nai (Brăila), premiul I,  Stanciu Angelo, vioară 
(Moldova) și Volintiru Natalia, nai (Oltenia), premiul 
al II-lea, Vișan Andreea Monica, nai (Moldova) și 
Savu Bianca Andra, nai (Muntenia), premiul al III-lea, 
Popovici Elisa Andra, nai (Oltenia), premiul special 
al juriului și Otvos Mara Mădălina, vioară (Mureș), 
mențiune.

asa de Cultură I L Caragiale” și Filarmonica premiul al II lea Cernat Antonia Ioana (Prahova)

Se înființază în schimb Asociația de DezvoltareSe înființază în schimb Asociația de Dezvoltare

COMUNA MĂGURENI COMUNA MĂGURENI 
PREGĂTEȘTE DOUĂ PREGĂTEȘTE DOUĂ 

PROIECTE DE PROIECTE DE 
MODERNIZARE A MODERNIZARE A 

DRUMURILORDRUMURILOR

Două proiecte de hotărâre 
din ședința de astăzi a 

Consiliului Județean Prahova 
vizează localitatea Măgureni. 
Primul se referă la asocierea 
județului Prahova cu localitatea 
Măgureni, în vederea realizării 
investiției „Amenajare trotuare, 
pistă biciclete, rigole, parcări 
în comuna Măgureni- etapa a 
II-a, în zona adiacentă a părții 
carosabile a drumurilor județene 
DJ 145 (920 m) și DJ 101P 
(4,751km). De fapt, asocierea este 
una formală sau pur birocratică, 
dacă vreți, fi indcă nu implică 
vreun sprijin fi nanciar din partea 
CJ Prahova, intreaga investiție 
fi ind suportată din fonduri 
locale. Lucrările presupun: 
amenajări pietonale, trotuare 
și piste de biciclete, spații de 
parcare în jurul obiectivelor de 
interes local situate în comună 
(școală, grădiniță, cămin 
cultural, biserică). 

A doua hotărâre vizează 
transmiterea temporară a 

sectorului de drum județean 
DJ 145  din administrarea 
Consiliului Județean Prahova în 
administrarea Consiliului Local 
al comunei Măgureni, în vederea 
realizării obiectivului de investiții 
„Reabilitare și modernizare DJ 
145 km 3+820- km 5+870”, prin 
Programul Național de Investiții 
Anghel Salingy.

Investiția constă în realizarea 
următoarelor lucrări: reabilitarea 
acostamentelor; amenajări 
pietonale, trotuare; dispozitive de 
scurgere a apelor care să colecteze 
și să dirijeze apele provenite din 
precipitații de pe partea carosabilă 
a DJ 145 (șanțuri prefabricate din 
beton, rigolă dreptunghiulară 
prefabricată cu plăcuță carosabilă, 
podețe tubulare DN 1000 la 
drumul județean, podețe tubulare 
la accesele curților etc.); stații 
de autobuz care să deservească 
transportul public local; spații 
de parcare în jurul obiectivelor 
de interes local situate în centrul 
comunei.

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare,   Împreună vom găsi soluţii inovatoare,   

capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 
• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • fi rme luminoase

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

SE DESFIINȚEAZĂ/REORGANIZEAZĂ SE DESFIINȚEAZĂ/REORGANIZEAZĂ 
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ „POLUL DE INTERCOMUNITARĂ „POLUL DE 
CREȘTERE PLOIEȘTI-PRAHOVA”CREȘTERE PLOIEȘTI-PRAHOVA”
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CHIȘINĂU ȘI MOSCOVA: 
DE LA ORI-ORI LA... ȘI-ȘI

O AGENDĂ CU SUBIECTE VECHI, 
DAR, POSIBIL, PERSPECTIVE NOI 
Cei mai mulți experți și comentatori s-au 

lansat cu aprecieri elogioase privind reluarea 
dialogului moldo-rus și prestația ministrului 
Nicu Popescu. Dacă facem o trecere în revistă 
a agendei vizitei și rezultatelor preliminare ar 
fi  să le dăm dreptate. În cele două zile a afl ării 
sale la Moscova agenda lui Nicu Popescu a 
debutat prin întâlnirea cu Dmitrii Patrușev, 
ministrul rus al agriculturii și co-președinte al 
Comisiei interguvernamentale mixte pentru 
cooperare comercial-economică, urmând 
cele cu Serghei Lavrov, ministrul de externe, 
Grigorii Karasin, președintele comitetului 
pentru afaceri internaționale al Consiliului 
Federației, și Dmitrii Kozak, șeful adjunct al 
administrației prezidențiale ruse, fi nalizând 
cu un dialog cu experți și jurnaliști ruși și 
un interviu oferit postului de radio „Эхо 
Москвы” (Ecoul Moscovei). Dacă în cadrul 
celei cu ministrul agriculturii s-a discutat 
despre importanța deblocării embargoului 
de proastă pomină asupra produselor 
agricole, mai drept, eliminării barierelor și 
restricțiilor din comerțul reciproc, a taxelor 
de import aplicate față de unele categorii de 
produse, apoi cea cu omologul său de relații a 
grupurilor parlamentare de prietenie, Grigori 
Karasin, a vizat perspectivele activizării 
cooperării între legislativele de la Chișinău și 
Moscova. Mai importante și mai ponderabile 
au fost dialogurile cu Kozak și Lavrov. La 
întâlnirea cu Kozak vicepremierul Popescu 
a reluat subiectul eliminării barierelor și 
restricțiilor din comerțul reciproc, a taxelor 
de import, conștient că nu agenții economici 
ruși au fost autorii embargoului, el fi ind de 
fapt o sabie politică a Kremlinului asupra 
agricultorilor moldoveni și economiei 
republicii. În alt context s-a reiterat subiectul 
semnării contractului de livrare a gazelor 
naturale rusești către Chișinău, iar un subiect 
aparte l-a constituit confl ictul transnistrean. 
Aici vicepremierul Popescu a reconfi rmat 
poziția Chișinăului privind reglementarea 
diferendului exclusiv pe cale pașnică, cu 
respectarea suveranității și integrității 
teritoriale a Republicii Moldova în granițele 
recunoscute la nivel internațional, și a 
subliniat din nou necesitatea retragerii 
trupelor ruse din regiunea transnistreană 
și evacuării și distrugerii munițiilor din 
depozitul militar de la Cobasna. 

Întâlnirea și dialogul cu șeful diplomației 
de la Moscova, Serghei Lavrov, poate fi  
considerat un Finis coronat opus, cuprinzând 
dezbateri mai profunde a subiectelor 
abordate cu ceilalți ofi ciali și culminând 
cu semnarea planului consultărilor între 
cele două ministere pe anii 2022 – 2023 și 
a unei Declarații comune prilejuită de cea 
de-a douăzecea aniversare de la semnarea 
Tratatului de prietenie de cooperare între 
cele două state (semnat pe 19 noiembrie 
2001 și prelungit în 2011 de autoritățile 
de atunci). În document a fost inclusă 
teza privind parteneriatul strategic între 
ambele state și rolul Rusiei ca intermediar 

și garant al reglementării politice a 
problemei transnistrene.  „Negocierile cu 
Nicolae Popescu au fost constructive. Am 
fost deschiși față de colegii noștri, care au 
confi rmat încă o dată linia spre păstrare a 
balanței privind interacțiunea cu structurile 
integraționale euroasiatice și Uniunea 
Europeană”, a declarat Serghei Lavrov.

CSI – DA, UNIUNEA ECONOMICĂ 
EUROASIATICĂ – NU. ȘI PUNCT!

Că vizita lui Nicu Popescu la Moscova a 
fost un succes sunt mai multe argumente. 
În primul rând ea a survenit la un moment 
foarte confortabil pentru Chișinău și mai ales 
că a fost posibilă la invitația lui Lavrov. Asta 
înseamnă foarte mult pentru președintele 
Maia Sandu și guvernarea PAS, care au preluat 
drept moștenire de la guvernările anterioare, 
unele catastrofale, ruinele unui stat subjugat 
intereselor personale și de partid, ba chiar și 
străine, și s-a angajat într-un efort anevoios 
și de lungă durată de reconstrucție a statului. 
Iar în această perioada difi cilă și în mare 
parte ostilă și pe intern are nevoie de liniște pe 
frontul rusesc. Așa încât relația Chișinăului 
cu Moscova pare să fi e subordonată înainte 
de toate obiectivelor de politică internă ale 
președinției și actualei guvernări. Actuala 
vizita întreprinsă de vicepremierul Nicu 
Popescu încearcă să pună pe tapet mai multe 
teme care urmează să devină prioritare 
în dialogul bilateral dintre cele două state 
pentru următorii câțiva ani. Câteva mesaje 
făcute publice de cei doi șefi  ai diplomațiilor 
moldovenești și rusești sunt extrem de 
relevante nu numai în contextul regional 
actual, dar și în cel al dialogului bilateral 
dintre cele două părți. Atât confl ictul de 
pe Nistru, cât și cooperarea comercial-
economică, dar și multe alte subiecte, teme 
s-au adunat pe masa de lucru a celor două 
ministere. Este vorba inclusiv de prezența 
Chișinăului în mecanisme și organizații 
internaționale regionale, precum CSI sau 
Uniunea Economică Euroasiatică (UEE). 
Statutul Republicii Moldova în UEE (statut 
nevalidat nici de guvern nici de legislativ, nici 
în timpul guvernării Dodon-PSRM), chiar 
de n-o fi  fost abordat în discuțiile părților, 
a apărut din sală în timpul întâlnirii cu 
jurnaliștii. Și Nicu Popescu a spulberat orice 
îndoială referitor la statutul de observator 
al Republicii Moldova în UEE: „Interesele 
noastre sunt în CSI și punct”. 

Deși poziția Chișinăului referitor 
la confl ictul transnistrean și prezența 
militarilor ruși îi era cunoscută lui Lavrov 
încă după vizita omologului său din 2019, 
argumentele părții moldovenești l-au luat 
prin surprindere. Când Popescu a spus 
că „poziția noastră rămâne neschimbată, 
prezența trupelor rusești contravine 
statutului de neutralitate din Constituție” 
retragerea lor rămâne o prioritate a politicii 
externe, și Lavrov a insistat că Moldova 
trebuie să-și păstreze neutralitatea. Dar de 
ce să insiști pe păstrarea neutralității, știind 
că ai trupe pe teritoriul acestei țări? Surpriza 
a survenit atunci când argumentele (care, 

fi rește, nu i-au fost luate lui Lavrov din 
propriul buzunar) ce se refereau la formatul 
„5+2”, pe care autoritățile de la Chișinău 
nu-l neglijează, dimpotrivă, își doresc ca 
dialogul să aibă loc, doar că nu în condițiile 
impuse de Tiraspol și de Federația Rusă, ci 
în condițiile impuse de Chișinău. Și anume 
cu discuții concrete despre partea politică 
a negocierilor, adică despre soluția politică 
a diferendului transnistrean. Lucru pe care 
Tiraspolul refuză să-l discute și-l tot amână, 
fi ind susținut de fi ecare dată anume de partea 
rusă. Ori atunci când partea rusă susține 
autoritățile de la Chișinău, ea pune miză 
pe mecanisme de încurajare a înțelegerii 
reciproce dintre Chișinău și Tiraspol, adică 
pe ecuația pas cu pas. Dar mărunți, care 
prelungesc soluționarea diferendului până în 
calendele grecești. De această dată autoritățile 
de la Chișinău au venit pregătite sufi cient, 
cu analiza și tema de acasă făcute, au folosit 
exact argumentele pe care partea rusă le-a 
invocat, doar că  punând accentul pe ceea ce 
nu convine Moscovei. Ministrul Popescu a 
reușit ceea ce nu a reușit nici partidul pro-rus 
socialist, afl at acum în opoziție – să puncteze 
niște chestiuni principiale pentru Republica 
Moldova.

Totuși, unii experți i-au reproșat 
vicepremierului moldovean că a repetat, 
după Lavrov, că Rusia ar fi  mediator și garant 
în reglementarea diferendului transnistrean. 
Este o invenție a Kremlinului, de fapt a lui 
Evghenii Primakov din 1997, acceptată din 
păcate de guvernările de la Chișinău. Rusia 
nu are nici un statut legal de mediator sau 
de garant și aceste pretenții nu  trebuie lăsate 
fără răspuns. Chiar dacă actuala guvernare 
nu poate să ceară actualmente deschis 
renunțarea la aceste noțiuni, un minimum pe 
care îl poate face este să nu le repete. Ca să nu 
rămână în continuare prizonieră a moștenirii 
fostelor guvernări.  

MOLDOVA ȘI RUSIA AU NEVOIE DE 
LINIȘTE ÎN RELAȚIILE BILATERALE

Unii comentatori s-au așteptat ca cei doi 
diplomați să convină asupra unei întâlniri la 
nivel înalt a celor doi președinți, Maia Sandu 
și Vladimir Putin. Ar fi  însă să recunoaștem 
că astăzi Federația Rusă nu se afl ă printre 
prioritățile politicii externe ale Chișinăului – 
nici măcar ambasador la Moscova nu avem 
deja de mai multe luni și această lipsă nu 
prea deranjează actuala guvernare. În același 
timp, partidul afl at la guvernare are nevoie 
de asentimentul acelei părți a populației 
care încă se mai orientează mental spre 
Federația Rusă și de aceea consideră că, la 
nivel politic, această relație trebuie tratată cu 
multă grijă. Chișinăul are nevoie de liniște 
pentru ca să-și desfășoare proiectul european 
și de dezvoltare a propriului stat în general. 
Prioritare pentru proximii ani sunt relațiile 
cu Occidentul – SUA, Uniunea Europeană, 
Germania, Franța, în special, România. 

Dar nici Republica Moldova nu se 
regăsește pe agenda priorităților diplomației 
ruse. Acest lucru l-a demonstrat, chiar în 
ziua desfășurării întâlnirii dintre cei doi 
miniștri, purtătoarea de cuvânt a externelor 
ruse Maria Zaharova. În cadrul unui briefi ng 
dânsa s-a referit la vreo 20 de probleme 
de pe agenda priorităților diplomației 
ruse, pomenind despre recentele întâlniri 
ale lui Lavrov cu miniștrii de externe ai 
Uzbekistanului, Suediei, Libanului, și nici un 
cuvânt despre întâlnirea cu Nicu Popescu. 
Și nici Putin, în cuvântarea sa de la Colegiul 
lărgit al MAE ruse, trecând în revistă foarte 
multe probleme, nu a pomenit un cuvânt de 
Republica Moldova. E fi resc să ne întrebăm: 
de ce Kremlinului i-a trebuit această vizită, 
repet, la invitația însuși a ministrului Lavrov? 
Ca să dea de înțeles că partea rusă va accepta 
și va respecta opțiunea proeuropeană a 
Chișinăului? Te-ai mira ca Moscova să rămână 
încântată de această alegere a cetățenilor 
din Republica Moldova. S-au să testeze cât 
de pregătit este Chișinăul de a semna un 
nou Tratat de prietenie și cooperare între 
Moldova și Rusia, actualul expirând de altfel 
pe 19 noiembrie? Consemnarea declarației 
comune cu ocazia celei de-a douăzecea 
aniversări de la semnarea tratatului nu 
sugera anume această supoziție? Or, dacă 
președintele Maia Sandu va fi  nevoită să 
decidă prelungirea acestui document, dânsa 
va cere negreșit rediscutarea mai multor 
prevederi. Iar prioritățile președinției sunt cu 
totul altele la moment, ceea ce demonstrează 
și agenda vizitei de săptămâna curentă la 
București. 

Mai degrabă adevăratul motiv al vizitei 
a fost marcarea pentru actuala guvernare 
pro-occidentală de la Chișinău a câtorva 
linii roșii – neaderarea la NATO, respectarea 
intereselor companiilor energetice ruse, care 
au businessul lor în Moldova (Gazprom și 
Centrala de la Cuciurgan), inclusiv poate să 
testeze reacția Maiei Sandu și echipei PAS 
față de un statut special (dar foarte special, 
mult mai special decât al Găgăuziei!) pentru 
Transnistria în componența Republicii 
Moldova. Mai degrabă Rusia a dorit să-și 
asigure un cadru de liniște în raporturile sale 
cu Republica Moldova în condițiile în care 
prioritățile sale se îndreaptă spre Belarus, 
Ucraina. În același context, pentru Kremlin 
contează foarte mult posibilitatea de a 
controla situația din toate zonele de confl ict. 
Ori, se știe, o componentă a strategiei de 
securitate a Federației Ruse este acel rol 
de pacifi cator în raport cu aceste spații. În 
sfârșit, Moscova are interesul să rămână 
a fi  în centrul atenției noilor autorități ale 
Republicii Moldova nu atât în calitate de 
partener, cât în calitate de putere care poate 
să intervină, la anumite momente, în procese 
decizionale prin diferiți actori politici de la 
Chișinău.

De la „Ori UE, ori CSI” s-a ajuns la... „Și Uniunea Europeană, și Comunitatea Statelor 
Independente” – pare a fi  una din cele mai verosimile concluzii ale vizitei din 16-17 

noiembrie curent a vicepremierului, ministrului afacerilor externe și integrării europene, 
Nicu Popescu, la Moscova. Este de fapt ceea ce putem deduce din declarațiile celor doi 
miniștri, Nicu Popescu și Serghei Lavrov, în cadrul conferinței de presă din a doua zi. Dar 
ceea ce se poate afi rma mai cert e că diplomația de la Chișinău a reușit o performanță greu 
de imaginat un an-doi în urmă. Moscova s-a lăsat convinsă că apropierea Chișinăului de 
Uniunea Europeană nu prezintă un pericol pentru Federația Rusia și CSI. Și că relațiile 
moldo-ruse pot fi  concepute și promovate în baza unei noi paradigme. Or, dacă până mai 
ieri cele două capitale fi gurau ca doi actori pe o arenă a ostilităților dintre valorile UE 
și condițiile CSI, în următorii ani Republica Moldova ar putea fi  o punte ce ar favoriza 
conexiuni de interes reciproc dintre Est și Vest. Dar mai ales ar oferi guvernării de la 
Chișinău răgazul și stabilitatea atât de necesară  pentru relansarea economiei, reforma 
justiției și fortifi carea instituțiilor statului. 

firește nu i au fost luate lui Lavrov din Dar nici Republica Moldova nu se
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

TURCIA NU POATE FI JANDARMUL SUA ÎN AFGANISTAN

Cooperare, profi t, maximum 
de benefi cii, o nouă eră… 

Bine, dar cum s-a născut această 
cooperare în ciuda zecilor de 
probleme, cum a început imediat 
o nouă eră? Cu subcontractări, cu 
asumarea pazei aeroportului în 
Afganistan …

MARKETINGUL 
SUBCONTRACTĂRILOR 

DIN AFGANISTAN PENTRU 
OPINIA PUBLICĂ

Și uite aici intervine „războiul 
psihologic”: fl ancul Alianţei 
Poporului, care până mai ieri 
denigra pe toată lumea în afara 
AKP (Partidul Justiţie și Dezvoltare 
, la putere – n.r.), spunând „gașca 
lui Biden”, prezintă opiniei publice 
această situaţie apărută în urma 
înţelegerii dintre Erdogan și Biden 
astfel, în special marketingul în 
gazete și pe ecranele tv pentru 
aripa islamistă a Alianţei Poporului 
se desfășoară în felul următor: 
„SUA au fost nevoite să lase Turciei 
teritoriile de unde se vor retrage! 
Din Africa și până în Asia Centrală, 
Turcia este jumătatea lumii!”

Marketingul pentru aripa 
naţionalistă a Alianţei Poporului 
se desfășoară în felul următor: 

„Turcia s-a așezat la negocieri 
cu SUA, punând pe masă arma 
soldatului turc”.

PROMISIUNEA „TURCIEI 
PRIVIND ATAȘAMENTUL 

FAŢĂ DE NATO”
Nu numai purtătorii de cuvânt 

ai aripilor Alianţei Poporului sunt 
instrumentele de propagandă 
ale presei AKP și ale Palatului 
prezidenţial, Erdogan însuși este 
pe teren pentru a face publicitate 
„noii ere a cooperării”...

În discursul rostit după ședinţa 
cabinetului, Erdogan a evaluat în 
acest fel summit-ul NATO de la 
Bruxelles: „La acest summit s-a 
văzut încă o dată că, pentru un 
NATO fără Turcia, este destul de 
difi cil să-și menţină forţa pe care o 
are acum și să continue să existe”. 
Cuvinte spuse opiniei publice 
pentru a face propagandă asupra 
„mărimii Turciei”, dar ce păcat că, 
de fapt, este confi rmarea pentru 
triunghiul Washington-Londra-
Bruxelles a „atașamentului Turciei 
faţă de NATO”.
NEVOIA DE DATORII A AKP

Dorinţa Turciei de a asigura 
securitatea și funcţionarea 
aeroportului Karzai din 

Afganistan, după retragerea SUA 
și NATO, consideraţi-o cum vreţi, 
înseamnă o misiune de jandarm în 
numele Occidentului.

În articolul 19 din Comunicatul 
fi nal al summit-ului NATO de la 
Bruxelles este defi nită în mod clar 
această misiune: 

„Pentru a se asigura 
funcţionarea permanentă a 
Aeroportului Internaţional Hamid 
Karzai, NATO, care, pe lângă 
legătura Afganistanului cu lumea, 
consideră importantă și o prezenţă 
diplomatică și internaţională 
durabilă”. Adică, dintr-un punct de 
vedere, militarii turci vor garanta 
venirea și plecarea în siguranţă în 
și din Afganistan a diplomaţilor 
occidentali.

În schimbul a ce? În schimbul 
primirii de către Erdogan a 
unui sprijin din partea SUA și a 
Occidentului. Calea pentru ca 
roata economiei pe care au topit-o 
până la rezerve să se învârtă 
depinde de creditele pe care le vor 
putea angaja, de intrarea banilor. 
Acest lucru este atât de evident, 
nu este sufi cientă doar vânzarea 
barajelor sau privatizarea. Sunt în 
situaţia în care sunt dependenţi de 

creditele din Occident. 
Cuvântul „fi nanciar”, care se 

regăsește în declaraţiile de genul: 
„Dacă SUA ne vor oferi sprijin 
fi nanciar și logistic, ne vom asuma 
misiuni în Afganistan” ale lui 
Erdogan și Akar, ne trimite, de 
fapt, la creditele care se doresc a fi  
angajate; că doar paza aeroportului 
nu se face în schimbul a 130 de 
milioane de dolari.

Guvernul AKP cere cămătarilor 
din Londra și bancherilor din 
New York să mărească debitul 
robinetului de 130 de milioane de 
dolari pe care-l vor deschide pentru 
paza aeroportului din Afganistan. 
„Marfa cea mai bună pentru export 
a Turciei este armata”.
OBIECŢIILE ÎNDREPTĂŢITE 

ALE STÂNGII TURCE
Chiar dacă este o realitate că 

presa AK consideră asumarea de 

către Turcia de a fi  subcontractor 
în Afganistan, spunând: Turcia 
este jumătatea lumii”, în numele 
atașamentului Turciei faţă de 
NATO și pentru a îndrepta relaţiile 
cu SUA din partea opiniei publice 
acest lucru se vede foarte clar.

Și opinia publică se opune 
trimiterii soldaţilor în Afganistan 
drept jandarmi ai SUA, pentru 
ca Erdogan să obţină sprijinul 
Statelor Unite și Occidentului. 
Pentru că această opoziţie își are 
rădăcinile în obiecţiile îndreptăţite 
în legătură cu folosirea militarilor 
turci în Coreea. Acea obiecţie a 
stângii turce pro-independenţă 
și antiimperialiste, cu timpul, 
s-a unit cu segmente largi ale 
populaţiei și s-a transformat, de 
exemplu, într-o obiecţie în masă în 
problema autorizării de la 1 martie. 
Această gândire pro-independenţă 
continuă să existe…

Deocamdată lumea se afl ă într-un 
straniu teritoriu al nimănui – încă 

atașată de instituţiile multilaterale familiare, 
dar cu marile puteri pregătindu-se pentru o 
luptă ce va determina cine stabilește conturul 
noului peisaj. Puterile nu chiar atât de mari 
se vor confrunta cu o presiune în creștere 
pentru a alege o tabără. Vor fi  cu SUA ori cu 
China? Istoricii vor menţiona în treacăt că o 
putere de talie medie, precum Regatul Unit, 
și-a ales un moment foarte ciudat pentru a se 
aventura pe cont propriu părăsind UE.

În esenţă, o Chină insufi cientă și în 
ascensiune și o Rusie în prăbușire, dar plină 
de resentimente, nu sunt dispuse să accepte 
o ordine mondială acuzată de ele că a fost 
concepută pentru a perpetua hegemonia 
Vestului. XI Jimping vrea să reașeze China 
în centrul scenei globale. Rusia lui Vladimir 

Putin vrea să-și smulgă înapoi sfera de 
infl uenţă din fostul spaţiu sovietic.

Per total, efectul e acela al substituirii 
regulilor multilaterale cu găști rivale. Unele 
ţări vor rămâne neutre; altele vor încerca 
să-și păstreze relaţiile economice privilegiate 
cu China și concomitent să continue să se 
ascundă în spatele scutului de securitate 
al Washingtonului. Multe au făcut deja o 
alegere.

Zilele acestea e la modă să susţii că 
autocraţii au un avans. Și este adevărat că 
absenţa unei opoziţii interne înseamnă că 
China lui XI și Rusia lui Putin pot acţiona cu 
o relativă impunitate. Dacă vorbim însă de 
găști, aici avantajul se afl ă de partea Vestului.

Joe Biden nu e de azi, de ieri pe scena 
internaţională. El preţuiește vechea ordine. 
Și pe bună dreptate. În perioada 1945-

2000, a existat o suprapunere aproape 
perfectă între interesele naţionale egoiste ale 
Americii și rolul ei de conducătoare pe plan 
internaţional. Aceasta se întâmpla înainte 
ca China să adere la Organizaţia Mondială 
a Comerţului, înainte ca SUA să pornească 
la război în Orientul Mijlociu și înainte ca 
sistemul fi nanciar global să se prăbușească 
peste capetele arhitecţilor săi occidentali.

Apariţiile lui Biden din săptămâna 
reuniuni la nivel înalt, inclusiv o întâlnire 
între patru ochi cu Putin la Geneva, au avut 
un unic scop: să strângă iarăși vechea gașcă în 
vederea unei confruntări iminente cu China. 
Rusia e o pacoste cu adevărat enervantă. 
China e cea care constituie ameninţarea 
sistemică. Aici, prietenii constituie cel mai 
preţios avantaj al Americii.

Presiunile și tensiunile din relaţia 
transatlantică nu vor dispărea. Francezii vor 
fi  mereu suspicioși cu privire la intenţiile 
americanilor. Angela Merkel refuză să-și 
lase angajamentul în privinţa normelor 
democratic-liberale să se pună în calea 
intereselor economice ale Germaniei. Iar 
europenii au și ei propria lor gașcă. Chiar 
dacă UE nu are o prezenţă geostrategică, 
ea se afl ă la același nivel cu SUA și China 
în privinţa stabilirii normelor economice 
globale.

Luând în considerare toate acestea, 
maniera agresivă în care înţelege XI să 
urmărească interesele Chinei i-a ușurat 
munca lui Biden. semnifi caţia acordului 
pentru încheierea disputei UE-SUA pe 
tema subvenţiilor pentru Boeing și Airbus 
rezidă în faptul că ambele părţi au înţeles 
că ameninţarea reală la adresa ambelor 

companii va veni foarte curând din partea 
Chinei.

Emmanuel Macron este un gaullist, ca 
oricare alt președinte francez. Totodată, 
el s-a străduit la fel de tare ca oricare alt 
lider european să se asigure că obiectivele 
camerelor TV îl surprind în ipostaze afabile 
în compania președintelui american. Merkel 
e la ultimul ei tur. Președintele o va găzdui la 
Casa Albă, în speranţa că succesorul ei își va 
urma vorbele și cu fapte.

Pe scurt, europenii încep să reacţioneze 
la niște realităţi strategice neplăcute. Nu 
sufi cient de repede din perspectiva unora de 
la Washington, dar sufi cient pentru ca Biden 
să poată susţine că și-a petrecut săptămâna 
cu folos.

Ţara răzleaţă în situaţia de faţă e Regatul 
Unit. În calitate de gazdă a reuniunii G7 din 
Carbis, Boris Johnson va fi  sperat probabil 
să plaseze Britania post-Brexit în centrul 
evenimentelor. În schimb, tentativa lui de 
a renega acordul comercial convenit cu UE 
în privinţa Irlandei de Nord l-a lăsat izolat 
printre ceilalţi participanţi.

Pe prima pagină a ziarelor a ajuns iritarea 
pe care i-a provocat-o lui Macron perfi dul 
Albion, însă, la discuţiile sale cu Johnson, 
nici Biden nu a umblat cu mănuși. Probabil 
că el i-a subliniat că nu pot poza în marele 
apărător al ordinii bazate pe reguli și în 
același timp să rupi un tratat pe care tocmai 
l-ai semnat cu aliaţii tăi. În Johnson, vă 
vor spune la unison diplomaţii europeni și 
americani, nu se poate avea încredere. Iar, 
dacă acest lucru nu se va schimba, mult 
vehiculata sa „Britanie globală” va aduce mai 
degrabă cu o Britanie stingheră.

creditele din Occident către Turcia de a fi subcontractor

Erdogan, care a făcut declaraţii după ședinţa cabinetului său, a dat vestea opiniei publice: ”Ne-am 
înţeles cu Biden asupra faptului că nu avem nicio problemă cu America care să nu poată fi  soluţionată. 

din contră, domeniile de cooperare sunt mult extinse și profi tabile. Am hotărât să transformăm atmosfera 
plăcută în care s-a desfășurat întâlnirea cu Biden în maximum de benefi cii pentru ţările noastre. Cred că am 
întredeschis ușa unei noi ere pozitive și constructive cu SUA”

GĂŞTILE SUBSTITUIE REGULILE GĂŞTILE SUBSTITUIE REGULILE 
ÎN NOUA ORDINE MONDIALĂÎN NOUA ORDINE MONDIALĂ

Săptămâna de reuniuni la nivel înalt ale lui Joe Biden a readus SUA la conducerea 
Occidentului, în condiţiile în care lumea se întoarce la situaţia rivalităţii dintre 

marile puteri. Epoca internaţionalismului liberal s-a încheiat și lumea a revenit la 
rivalitatea dintre marile puteri. Realităţile interdependenţei globale sunt aceleași 
– remarcaţi dispreţul pentru frontierele de stat, manifestat de pandemie și de criza 
climatică, însă redistribuirea puterii la nivel global a modifi cat condiţiile meteo 
geopolitice. Importanţa naţională se dovedește a fi  o frână slabă pentru ascensiunea, 
da, a naţionalismului, constată Th e Financial Times, preluat de rador.ro.
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4. SINISTRUL EXPERIMENT TUSKEGEE 
SYPHILIS

O altă teribilă teorie a conspiraţiei care s-a dovedit apoi a 
fi  adevărată este experimentul Tuskegee Syphilis, un studiu 
clinic al Serviciului de Sănătate Publică din SUA, prin care se 
urmărea evoluţia sifi lisului la bărbaţii negri. Experimentul 
a început în 1931 și s-a desfășurat timp de 40 de ani, în 
zonele rurale din Alabama. Subiecţii erau păcăliţi să creadă 
că primesc îngrijiri medicale gratuite, însă adevărul este 
șocant.

Aproape 400 de bărbaţi bolnavi de sifi lis au fost 
cuprinși în studiu. Ei primeau mâncare și asigurare pentru 
înmormântare în schimbul controalelor medicale la care 
participau. Deși medicii știau că subiecţii studiului au 
sifi lis, nu îi informau despre aceasta – spunându-le doar 
că au „sânge rău”, conform credinţei locale – nu le dădeau 
tratament și nici nu le permiteau să participe la alte 
programe guvernamentale care se desfășurau în zonă și care 
ofereau penicilină pentru tratarea sifi lisului.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 250 dintre 
bărbaţii cuprinși în studiu s-au dus în armată și atunci au 
fost informaţi că au sifi lis, însă le-a fost refuzat accesul la 
tratament.

Studiul s-a încheiat în 1972, datorită unei scurgeri de 
informaţii care a ajuns în presă. În timpul studiului au 
murit peste 100 de bărbaţi, 40 de femei (soţii ale lor) și 19 
copii născuţi cu sifi lis. În 1991, președintele Bill Clinton a 
oferit scuze publice din partea administraţiei americane 
victimelor teribilului experiment Tuskegee Syphilis.

5. INCIDENTUL INVENTAT DIN GOLFUL 
TONKIN

Incidentul din Golful Tonkin este una dintre cele mai 
cumplite misiuni  din istorie, care a dus la escaladarea unui 
război în care peste trei milioane de oameni și-au pierdut 
viaţa.

Pe 4 august 1964, președintele american Lyndon Johnson, 
care deja avea pe „agenda” sa ascunsă de lucru implicarea 
Statelor Unite în războiul din Vietnam, a informat publicul 
că navele americane staţionate în Golful Tonkin din nordul 
Vietnamului au fost atacate de armata vietnameză.

În ochii americanilor de rând, Statele Unite ale Americii 
tocmai deveniseră victime și era necesar să se apere. 
Congresul a adoptat imediat Rezoluţia Golful Tonkin, care 
a permis armatei americane să atace Vietnamul de Nord.

Războiul din Vietnam a continuat până în 1973. Sute de 
mii de soldaţi americani au participat la confl ict.

În urmă cu zece ani au ieșit la iveală documente secrete, 
inclusiv înregistrările unor convorbiri telefonice, care arată 
fără dubiu că președintele Johnson a minţit și că incidentul 
din Golful Tonkin a fost inventat, pentru a putea fi  justifi cată 
atacarea Vietnamului de Nord.

6. OPERAŢIUNEA NORTHWOODS
La începutul anilor 60, când Fidel Castro a ajuns la 

putere în Cuba și regimul comunist condus de el nu mai 
făcea jocurile Americii, conducătorii de top din armata 
SUA și-au pus imaginaţia sinistră la contribuţie pentru 
a schiţa cele mai mârșave operaţiuni de tip steag fals. La 
vremea respectivă, acestea păreau doar niște hilare teorii 
ale conspiraţiei… Până în 1997, când desecretizarea a 1.500 
de documente a arătat că de fapt nu era deloc vorba despre 
niște invenţii.

Operaţiunea Northwoods a fost propusă în 1962. În 
cadrul acestei operaţiuni se sugera ca CIA și alte servicii ale 
guvernului american să comită acte de terorism împotriva 
populaţiei și a unor ţinte militare cu ajutorul unor avioane 
deturnate și a unor atentate cu bombe, iar apoi să fi e fabricate 
dovezi care să indice că făptașii ar fi  fost comuniștii cubanezi. 
Era recomandată chiar pornirea unei „campanii de teroare 
cubaneză în Florida și chiar în Washington”. Astfel ar fi  fost 
justifi cat un război împotriva Cubei. Această propunere 

nebunească a fost respinsă de președintele Kennedy, iar 
principalul iniţiator a fost concediat.

Totuși, asta nu i-a potolit pe șefi i armatei americane, avizi 
de război. Cel puţin doi ani de zile și-au bătut capul cu tor 
felul de idei, care mai de care mai sinistre, despre cum pot 
înscena mai abil cele mai îngrozitoare atentate de care să fi e 
apoi acuzat regimul Castro.

Astfel au apărut și schiţele Operaţiunii Mangusta, care 
cuprindea multe idei similare celor din Operaţiunea 
Northwods, provenite dintr-un memorandum al armatei 
americane numit „Posibile acţiuni, pentru a provoca, hărţui 
și dezmembra Cuba”.

Din acest memorandum a fost inspirată și Operaţiunea 
„Joc Murdar”, care plănuia ca, în cazul în care nava spaţială 
Mercury, în care se afl a popularul astronaut american John 
Glenn, s-ar fi  prăbușit, să fi e învinuit Fidel Castro. „Vom 
reuși aceasta fabricând diferite dovezi care să demonstreze 
interferenţe electronice din Cuba.” 

O altă idee era ca americanii să atace un membru al 
Organizaţiei Statelor Americane și să planeze vina asupra 
regimului cubanez.  „Astfel, SUA ar obţine aproape sigur cele 
două treimi din voturi necesare pentru a susţine o acţiune 
colectivă a membrilor Organizaţiei Statelor Americane 
împotriva Cubei”.

Din fericire, toate aceste idei au rămas numai la stadiul 
de propuneri.

7. OPERAŢIUNEA PAPERCLIP
Faptul că multe dintre minţile geniale ale Germaniei 

naziste – chiar dacă unele dintre ele au servit scopuri 
diabolice –își continuă munca în America a fost de necrezut  
după al Doilea Război Mondial. Apoi s-a dovedit că mulţi 
cercetători naziști duc vieţi confortabile și lipsite de griji în 
așa-numitul „tărâm al făgăduinţei”.

Operaţiunea Paperclip (Clamă pentru hârtie) a fost 
declanșată imediat după încheierea războiului, în 1945, 
când președintele Harry Truman a autorizat aducerea în 
America a cercetătorilor de frunte din Germania. Scopul 
declarat a fost în primul rând de a împiedica rușii să facă ei 
acest import de inteligenţă, iar apoi de a stopa o eventuală 
reconstrucţie a ceea ce fusese Germania nazistă.

Totuși, Truman a specifi cat clar că nu dorește ca în SUA 
să ajungă vreun nazist, așa că toţi cei care au avut de-a face 
cu Partidul Nazist, mai mult decât a fi  simpli membri de 
partid, adică toţi cei care au participat activ pentru a susţine 
ideologia nazistă nu au ce căuta în America.

Acestea au rămas însă doar vorbe. Conducătorii Forţelor 
Speciale americane au „curăţat” trecutul multor oameni de 
știinţă care au activat în domenii precum arme chimice, 
inginerie aerospaţială sau medicină. Serviciile secrete 
americane s-au ocupat să rescrie aproape în întregime, 
pe hârtie, trecutul cercetătorilor, iar numele operaţiunii 
provine de la clamele folosite când aceste documente false 
erau adunate, pentru a fi  recreat dosarul fi ecărei persoane. 
Astfel, 1.500 dintre cei mai inteligenţi oameni din Germania 
nazistă au fost aduși să lucreze în America.

8. OPERAŢIUNEA „RAPID ȘI FURIOS”
„Cui pe cui se scoate” credeau șefi i Biroului pentru alcool, 

tutun, arme de foc și explozibili din SUA (ATF). Așa că, 
în 2011, au lansat Operaţiunea „Rapid și furios” prin care 
furnizau arme de contrabandă celor mai periculoși trafi canţi 
de droguri din Mexic, cu pretextul că astfel vor putea urmări 
traseul armelor și vor reuși să anihileze reţelele de trafi c 
de droguri. În cadrul acestei operaţiuni ATF a facilitat și 
monitorizat vânzarea a aproximativ 20.000 de arme de foc, 
însă un an mai târziu au reușit să recupereze decât o foarte 
mică parte din ele.

Nimeni nu ar fi  crezut că tocmai ATF face trafi c de arme, 
iar aceasta părea o radicală teorie a conspiraţiei. Totul a 
ieșit însă la iveală la fi nalul anului 2011, când CBS News 
a făcut publice documente care dovedeau implicarea ATF 
în vânzarea de arme de contrabandă cu scopul ascuns de 

a lega crimele ce urmau să fi e înfăptuite de trafi canţii de 
arme din SUA, pentru ca mai apoi administraţia americană 
să înăsprească legile de control al armelor.
9. ASASINAREA LUI MARTIN LUTHER KING JR. 

Pe 4 aprilie 1968, o veste cumplită șoca America: 
dr. Martin Luther King Jr. fusese asasinat într-un hotel 
din Memphis. Laureat al premiului Nobel, Martin Luther 
King era o fi gură proeminentă în viaţa publică americană, 
fi ind cunoscut pentru lupta sa împotriva nedreptăţilor și 
discriminării la care erau supuse persoanele de culoare. 
Sub îndrumarea sa, prin nesupunere civilă și nonviolenţă, 
comunităţile de negri din America au reușit să obţină din 
ce în ce mai multe drepturi fundamentale care le fuseseră 
refuzate până atunci.

Un evadat de la o închisoare din Missouri a fost găsit 
vinovat pentru crimă. James Earl Ray a pledat vinovat și a 
fost condamnat la 99 de ani de pușcărie. Ray a încercat apoi 
de multe ori să-și retragă declaraţiile și a solicitat reluarea 
procesului, dar acest lucru nu s-a petrecut. El a murit după 
gratii, la vârsta de 70 de ani.

În 1993, Loyd Jowers, proprietarul unui restaurant de 
lângă hotelul unde a avut loc asasinatul, a afi rmat public 
că uciderea lui Martin Luther King a fost o conspiraţie a 
guvernului american, împreună cu membri ai mafi ei și că, 
de fapt, Ray a fost doar un ţap ispășitor.

În încercarea de a scoate adevărul la lumină, familia 
King l-a dat în judecată pe Loyd Jowers în 1999, pentru 
simbolica sumă de 100 de dolari. În timpul procesului, atât 
proprietarul restaurantului cât și familia lui Martin Luther 
King au susţinut că predicatorul a fost ucis în urma unei 
conspiraţii puse la cale de administraţia de la Washington. 
Pe baza dovezilor prezentate la proces, un juriu format din 
12 persoane a decis în unanimitate că „Jowers și alţii, inclusiv  
agenţii guvernamentale, au luat parte la o conspiraţie, pentru 
a-l asasina pe dr. Martin Luther King Jr.”.

10. ASASINATE COMISE DE CIA
La scurt timp după scandalul Watergate, senatul SUA 

a declanșat o amplă investigaţie asupra serviciilor secrete, 
în încercarea de a reface încrederea populaţiei americane 
în guvern, care scăzuse dramatic. Ceea ce a scos la iveală 
această anchetă a avut tocmai efectul opus celui scontat: 
opinia publică a fost șocată de noile dezvăluiri.

Americanii au afl at că CIA și FBI au orchestrat loviturile 
de stat care au dus la înlăturarea președintelui din Chile, 
Salvador Allende și a prim-ministrului iranian Mohammad 
Mosaddegh. Mai mult, agenţiile au fost implicate în 
asasinarea unor lideri și revoluţionari din America Centrală 
și de Sud. Tot atunci au fost dezvăluite și principalele 
tehnici de asasinare folosite de CIA: accidentele de mașină 
provocate de agenţi, îmbolnăvirile de cancer, sinuciderile 
înscenate, accidentele nautice sau de schi provocate, 
atacurile de cord declanșate de la distanţă cu ajutorul unor 
arme indetectabile și împușcarea.

Faptul că toate aceste teorii ale conspiraţiei, ridiculizate 
mult timp, s-au dovedit apoi a fi  cutremurătoare adevăruri 
îi face pe mulţi să se întrebe dacă nu cumva chiar și cele mai 
cumplite și aproape de necrezut teorii ale conspiraţiei din 
acest moment nu ar putea fi  totuși perfect adevărate.

În urmă cu ani de zile, ideea că planeta este condusă din 
umbră de clica malefi că a francmasoneriei care încearcă 
să ucidă cea mai mare parte a populaţiei lumii chiar sub 
ochii noștri naivi, prin tot felul de strategii sinistre, părea 
a fi  un scenariu incredibil. Cu timpul, însă, tot mai multe 
adevăruri au ieșit la iveală, dovedind rând pe rând uciderea 
oamenilor prin chematrails-uri, prin criminalele industrii 
farmaceutică și alimentară, prin războaie provocate și 
multe altele, precum și încercarea de a subjuga și controla 
fi inţele umane prin tehnologii  HAARE, prin industria 
de muzică și fi lm și prin mass-media aservită intereselor 
acestei clici de criminali atroce.

T t i T ifi t l ă d t î SUA

Pe 4 aprilie 1968 o veste cumplită șoca America

ZECE TEORII ŞOCANTE ALE CONSPIRAŢIEI ZECE TEORII ŞOCANTE ALE CONSPIRAŢIEI (II)(II)
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 BERBEC
Simți că ai acumulat multe 
nemulțumiri și frustrări și 
îți dorești să îți dedici timp 
pentru a te elibera de toate 

acestea. Îți pui ordine în gânduri, 
analizezi situații, îți stabilești prioritățile, 
ceea ce este benefi c pentru tine, pentru a 
reuși să regăsești echilibrul de care ai 
nevoie. Vei găsi răspunsuri la multe 
dintre întrebările tale și vei reorganiza 
lucrurile în favoarea ta.
 

 TAUR
Ai tendința de a reacționa 
impulsiv în această 
perioadă, fi e din lipsă de 
răbdare, fi e din orgoliu, 

fi e în baza unor informații incorecte pe 
care le deții. Nu face mișcări pripite și nu 
trage concluzii, dacă nu ai certitudinea 
unor decizii înțelepte! Relaxează-te, 
detensionează-te cu ajutorul sportului 
sau a plimbărilor în natură și vei vedea că 
lucrurile vor reveni, treptat, la normal.

          GEMENI
Perioada aceasta îți 
aduce un plus de energie 
și inspirație, deci ai putea 
să te concentrezi asupra 

nevoilor și dorințelor tale, a planurilor și 
ideilor pe care le ai. Găsește timp și 
pentru prieteni, petrece timp împreună 
cu ei, cu siguranță veți avea parte de 
momente frumoase și veți găsi activități 
noi pe care să le încercați, menite să vă 
mențină starea de bine.

 RAC
Ești capabil să iei decizii 
importante în ceea ce 
privește cadrul profe-
sional, ai analizat cu 

atenție diferite situații și ai înțeles exact 
care sunt aspectele care merită efort și 
care sunt punctele slabe. Fii deschis, 
spune lucrurilor pe nume, exprimă-ți 
opinia și nevoile, iar lucrurile se vor 
îndrepta în direcția pe care o dorești! Ai 
încredere în forțele tale!

 LEU
Dacă până acum ai avut 
tendința de a lăsa 
lucrurile să decurgă de la 
sine, perioada următoare 

îți va accentua dorința de a reacționa în 
mod diferit și a face eforturi ceva mai 
mari pentru a obține ceea ce îți dorești. 
Este o alegere inspirată, iar contextul 
actual este unul favorabil, ceea ce 
înseamnă că planurile tale se pot 
concretiza, cu atât mai mult cu cât voința 
ta este una evidentă.

                       FECIOARĂ
Decizi să nu mai acorzi 
atât de multă atenție 
lucrurilor minore, 
realizezi că nu este decât 

în dezavantajul tău, creându-ți singur o 
stare de disconfort și frământare 
interioară care nu îți fac bine. 
Remontează-te, concentrează-ți energia 
asupra lucrurilor care îți fac cu adevărat 
plăcere, de care te bucuri și care îți 
mențin buna dispoziție ce te 
caracterizează în general.

                         BALANȚĂ
Te simți plin de energie și 
dispui de toate resursele 
necesare pentru a te 
bucura de o escapadă 

într-o locație frumoasă, liniștită, alături 
de oamenii dragi. Ești optimist cu privire 
la concretizarea unui plan pe care l-ai 
demarat cu puțin timp în urmă, aștepți 
răspunsuri favorabile și, respectiv, 
progresul în direcția aceasta. Bravo, 
menține-ți atitudinea pozitivă.

                 SCORPION
Îți pui ordine în gânduri 
și ești pregătit să acorzi 
atenție numai acelor 
aspecte care conduc cu 

adevărat la dezvoltarea ta. Refuzi să te 
mai implici în activități care nu îți fac 
plăcere, doar din politețe sau din diverse 
alte motive. Ceea ce este o alegere 
înțeleaptă, nu ai de ce să îți consumi 
energia pe lucruri care nu contribuie în 
mod pozitiv la starea ta de confort sau la 
evoluția ta.

           SĂGETĂTOR
Ești dispus să asculți 
niște sfaturi pe care le-ai 
primit, să pui în aplicare 
idei care ți-au fost 

împărtășite, să vezi dacă au loc schimbări 
și, mai ales, dacă acestea sunt pozitive. 
Acționează cu încredere, fi i optimist și 
încearcă să absorbi din mers toate 
informațiile care ți-ar putea fi  utile. Nu ai 
de ce să îți faci griji, nu ai nimic de 
pierdut, dimpotrivă, vei câștiga mai 
multă experiență!

                 CAPRICORN
Te gândești să pui la cale 
o surpriză pentru cineva 
drag, să îi aduci bucurie 
în sufl et și să îi oferi 
momente memorabile. 

Vei putea conta pe ajutorul prietenilor, 
care vor fi  încântați de idee. Este o 
atmosferă frumoasă atât în familie, cât și 
în mediul profesional, primești numai 
reacții pozitive din partea celorlalți, ceea 
ce te motivează și îți dă o stare generală 
de bine.
   
               VĂRSĂTOR

Reușești să aduci o doză 
de optimism, pozitivitate 
și entuziasm oriunde te 
afl i, iar cei implicați nu îți 

pot fi  decât recunoscători pentru acest 
lucru. Nimic nu te poate opri din drumul 
tău spre atingerea obiectivelor pe care ți 
le-ai propus, ești conștient că doar prin 
perseverență și încredere în tine însuți 
vei reuși să obții tot ceea ce vrei. Foarte 
adevărat!

 PEȘTI
Încearcă să nu îți mai 
creezi singur stări de 
frământare interioară 
din orice, nu este cazul. 

Îngrijorarea și temerile tale sunt, pur și 
simplu, nefondate. Îndreaptă-ți energia 
spre a te bucura de tot ce e în jurul tău, de 
minunile naturii și de oamenii frumoși 
care îți sunt alături. Nu te mai lăsa afectat 
de orice detaliu nesemnifi cativ, bucură-te 
de viață, ai toate motivele.

Horoscop săptămânalHoroscop săptămânal

23 Noiembrie - 21 Decembrie

SĂGETĂTOR

Editorial de Mariana PODEANU;  Editorial de Mariana PODEANU;  www.ziarulploieştii.rowww.ziarulploieştii.ro

Mai e puțin, dacă nu cumva o fi  început deja 
această Daciadă a sărbătorilor, pe străzile 

din cartier. Și mă refer la sportul de masă care le 
provoacă atâta voluptate unora - n-am să înțeleg 
niciodată de ce -, adică aruncatul cu petarda. Vedeți? 
Aici n-am pus ghilimelele, dar stați că vă explic...

Aruncatul cu petardele sau cu ”petarda” e la modă. 
Este sezonul. Dar nu, nu fi indcă vin sărbătorile. Acolo 
este doar la prima parte a enunțului valabil.

Este sezonul aruncatului cu ”petarda” de ce? Pentru 
că, uimitor, incredibil, incendiar, cu turul pantalonilor 
cârpiți, cu uite stema, nu e stema, ai culoare, n-ai 
culoare, bani - la vară, Petrolul a intrat în play-off .

Și spre oft ica unora, cred eu, va intra și în liga I. Așa, 
fără un sponsor, fără vreun mare boss, fără autorități, 
”lupii” mărșăluiesc încet și sigur, constanți, după 
chipul și asemănarea lui Nae Constantin, băiat liniștit 
și fotbalist la locul lui. Petrolul muncește, trăiește și 
promovează.

Iar asta pare să incite la datul cu ”petarde”. Că altfel 
n-ai cum să zici poveștilor care încep să apară pe ici, 
pe colo, ba ca să destabilizeze, ba ca să decredibilizeze. 
Ce-mi place însă e că, vorba aceea, câinii latră, lupii 
trec...

Nu s-a dat nimeni pe spate când a auzit că FCSB 
vrea să-l cumpere pe căpitan. Foarte bine că este curtat, 
Valentin Țicu este tânăr, are perspective, e minunat că e 

văzut, dar momentan muncește. Până când vine banul, 
mai e...

Apoi au mai fost două fumigene: una, că Țicu ar fi  
fost antamat deja și de acolo are Petrolul bănuți albi 
pentru zile negre. De parcă ar fi  fost ilegal. Încă nu e, 
nu? 

Cealaltă ar fi  fost, probabil, imorală, dacă n-ar fi  fost 
de cascadorii râsului. S-au făcut valuri când Decebal 
Rădulescu a spus la Digisport că arbitrul meciului 
Petrolul-Chiajna ar fi  scris în raportul ofi cial că a fost 
sunat de un reprezentant al ”lupilor”. Și luptă, și dă-i, 
și caută, și răscolește... Ei bine, cică de fapt, bomba era 
o petardă, și aia fâsâită de la atâta râs. De fapt, omul a 
scris pe foaie că a fost contactat corect de un ofi cial al 
gazdelor. Dar ca să ii dea share location fi indcă arbitrul 
mersese la intrarea greșită în stadion!

CÂINII LATRĂ, LUPII TREC

văzut dar momentan muncește Până când vine banul

Administraţia Biden a declarat că va fi nanţa 
operaţiile de schimbare de sex, încurajându-i 

astfel pe copii să-și descopere cât mai devreme 
identitatea de gen și să-și împlinească visul chiar 
și fără acordul părinţilor. Anunţul a fost făcut de 
Richard Levine, secretar de stat al sănătăţii din SUA.

„Equality Act” a fost aprobat de Congresul SUA 
și oferă transgenderismului LGBTQ titlul de „drept 
federal legal” al unei persoane. Această legislaţie 
urmează să intre în dezbatere în cursul acestui an și în 
Parlamentul European, declară președintele executiv 
al PMP, Marius Păscan. Ideologia iniţiativei implică 
următoarele obligaţii legale, conform ActiveNews.

(1)Părinţii nu au dreptul și sunt decăzuţi din 
drepturile părintești, dacă se opun intenţiei copiilor 
minori (indiferent de vârstă) de a-și schimba sexul, 

atât prin comportament cât și pe cale medicală 
(medicamente hormonale) sau chirurgicală.

(2)Transgenderii au acces imediat și nelimitat 
la orice competiţie sportivă destinată celuilalt sex 
decât cel biologic, incluzând acces liber și nelimitat 
în vestiare, băi publice, wc-uri, în orice instituţie 
publică, școală, universitate etc.

(3)Orice formă publică de condamnare, mustrare 
sau comunicare legată de activitatea transgenderilor 
LGBT, orice referire biblică, religioasă la aceștia, 
orice postări publice, materiale, versete biblice 
sau predici ale unor preoţi sau pastori vor fi  șterse, 
eliminate de pe reţelele sociale, ca fi ind ofensatoare 
la adresa lor, incluzând aici și interdicţia unor predici 
pe această temă în lăcașele de cult. Practic, inclusiv 
în mediul online, orice pasaj biblic sau predică ce vor 
fi  considerate „ofensatoare” vor fi  șterse.

(4)Nicio instituţie de învăţământ nu va avea voie 
să interzică accesul transgenderilor – și aici vizate 
sunt școlile creștine – urmând a-și pierde licenţele 
de funcţionare dacă nu acceptă și dacă nu creează 
condiţii (acces la WC etc) pentru ca transgenderii să 
nu se simtă discriminaţi.

Primul pas făcut în acest sens a fost semnarea 
ordinului executiv care permite fi nanţarea operaţiilor 
de schimbare de gen prin Veteran Aff airs Health Care 
System, de către Joe Biden, informează CNN.

SUA INVESTESC ÎN OPERAŢII SUA INVESTESC ÎN OPERAŢII 
DE SCHIMBARE DE SEXDE SCHIMBARE DE SEX
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După ce a fost găsită vinovată pentru 
stocarea datelor personale cu privire 

la angajaţi, fi liala din Franţa a grupului IKEA 
trebuie să plătească o amendă în valoare de un 
milion de euro.

Subsidiara grupului suedez a fost acuzată 
că și-a spionat angajaţii timp de mai mulţi 
ani, violându-le viaţa privată prin colectarea 
de informaţii legate de conturile lor bancare, 
potrivit Reuters. În urma descoperirilor făcute, 
procurorii francezi au cerut o amendă de două 
milioane de euro pentru Ikea France, deţinută 
de grupul suedez Ingka Group, proprietarul 
magazinelor de mobilă Ikea.

Cu toate că acuzaţiile vizează perioada 2009-
2012, procurorii susţin că spionarea angajaţilor 
ar fi  început, de fapt, în anul 2000. 

IKEA – CONDAMNATĂ PENTRU SPIONAJ
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Eric Maximmilian Niță (S&F Tennis 
Club), la băieți și Maia Ilinca 

Burcescu (Dinamo București), la fete au 
obținut cele mai bune rezultate în Spania, 
la Mallorca, la Tennis Europe 12&Under 
Festival, un veritabil Campionat European 
U12 desfășurat pe terenurile Academiei 
Rafa Nadal. 

Eric Niță a dominat Grupa B cu trei 
victorii din tot atâtea meciuri, fără să 
piardă vreun set, iar în sferturile de fi nală 
a reușit o nouă victorie în două seturi, 6-4, 
6-3, cu turcul Mustafa Ege Sik. Din păcate, 
drumul compatriotului nostru s-a oprit în 
semifi nale, fază a competiției în care a fost 
învins de rusul Savva Rybkin cu 6-4, 6-0. De 
altfel, Savva este și noul campion al Europei 
la această categorie de vârstă, după ce a 
câștigat fi nala cu un sloven, Svit Suljic.

La fel de categoric a dominat și Maia 
Ilinca Burcescu în Grupa D în turneul 
fetelor, fără să piardă vreun set în cele trei 
meciuri jucate în această fază a competiției. 
În sefrturile de fi nală, Maia a pierdut 

surprinzător, fi ind învinsă cu 6-2, 1-6, 11-9, 
de Angelica Sara, din Italia. 

Cealaltă reprezentantă, Giulia Safi na 
Popa, a jucat într-o Grupă F foarte grea, 
cu adversare din Rusia, Cehia și Slovenia, 

dar chiar și așa, a ocupat locul 2, nereușind 
califi carea în sferturile de fi nală. Grupă 
difi cilă și pentru Vlad Cătălin Sandu, 
cu un britanic, un bulgar și un spaniol, 
compatriotul nostru reușind o singură 

victorie, în fața jucătorului din Spania.
Cei mai buni patru jucători de tenis din 

România la categoria 12 ani în acest an au 
fost însoțiți la acest turneu de antrenorul 
federal Gabriel Moraru.
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Fotbal

Box

Tenis

Baschet

ERIC NIȚĂ, LOCUL 3 LA CAMPIONATUL EUROPEAN ERIC NIȚĂ, LOCUL 3 LA CAMPIONATUL EUROPEAN 
U 12 GĂZDUIT DE ACADEMIA RAFAEL NADAL

Chiar în ziua în care a recâștigat dreptul de 
a folosi mărcile Petrolul (șase la număr), 

în urma unei licitații, Petrolul Ploiești a reușit 
a 12-a victorie consecutivă în Liga a doua 
la fotbal, în derby-ul cu Concordia Chiajna, 
colega de podium în clasament. Lovitura de 
începere a acestui meci a fost dată de către 
Decu Crângașu, fost jucator emblematic pentru 
clubul „galben-albastru”.

Elevii lui Nicolae Constantin s-au impus 
cu 1-0 (0-0), grație golului reușit de Jarovic, în 
minutul 82, în urma unui corner executat, de 
pe partea stânga, de către Silviu Pană.

În urma acestui succes obținut în prologul 
rundei cu numărul 14, Petrolul Ploiești și-a 
consolidat poziția de lider în clasament, cu 
39 de puncte, fi ind prima echipă califi cată 

matematic în play off !
În altă ordine de idei, unică participantă 

la licitația organizată, joi, de către Primăria 
Municipiului Ploiești, ACS Petrolul 52, 
continuatoarea de drept a tradiției fotbalului 
petrolist, a dobândit dreptul de folosință pentru 
mărcile „Petrolul”. Urmează, acum, în termenul 
prevăzut de lege, semnarea contractelor de 
licență exclusivă pentru cele șase mărci.

„Această veste o primesc cu mare bucurie 
și satisfacție, mărcile s-au întors acasă. Odată 
cu câștigarea acestor mărci, sper în continuare 
să aducă lumea bună lângă noi și poate un 
investitor. Avem discuții cu mai multe societăți 
care și-au manifestat disponibilitatea să vină 
lângă echipă”, a declarat președintele clubului 
ploieștean Costel Lazăr.

“FABRICA DE “FABRICA DE 
CAMPIONI” A LUI CAMPIONI” A LUI 

TITI TUDORTITI TUDOR

„Fabrica de campioni” condusă de Titi 
Tudor la Ploieşti continuă să dea 

roade, boxerul Cosmin Bănică devenind, 
duminică, campion naţional de juniori la 
categoria de greutate „50 kg”!

 Sportivul legitimat la CSM Ploieşti a încheiat 
en-fanfare o competiţie la care şi-a depăşit cei 
trei adversari întâlniţi cu decizii unanime: 
5-0. În fi nală, a venit rândul slătineanului 
Dimitrios Udrea. În „sferturi”, Cosmin a 
trecut de Alexandru Mateiu (CS Petrolul), în 
semifi nale l-a învins pe Alexandru Potârniche 
(CSM Oneşti).

„Cosmin a mers foarte bine şi astăzi, cu 
încredere în el, siguranţă şi multă dăruire. E un 
băiat care a muncit mult să ajungă aici, a tras să 
fi e în categorie, ceea ce nu e uşor, pentru că stai 
în tensiune toată săptămâna, faci antrenamente, 
apoi faci cântarul şi dacă nu eşti ok treci iar la 
antrenament. Iar aceste sacrifi cii cred că ar 
trebui apreciate mai mult de toată lumea! E o 
performanţă de care sunt mândru, pentru că 
n-am avut meciuri de verifi care şi a fost greu să 
ne pregătim de competiţiile ofi ciale. Mi-a rupt 
mâinile muncind la antrenamente şi nu îmi 
pare rău!”, a declarat antrenorul coordonator al 
secţiei de box a clubului, Titi Tudor.

Ceilalţi doi reprezentanţi ai CSM Ploieşti 
prezenţi la Brăila, Mihai Valentin Ceocea 
şi Daniel Sebastian Gherghe, au pierdut în 
optimile de fi nală ale categoriei „57 kg”.

surprinzător fiind învinsă cu 6 22 1 6 11 9 dar chiar și așa a ocupat locul 2 nereușind victorie în fața jucătorului din Spania2

Câştigătoare ale Grupei B din prima 
fază a campionatului naţional cu 

punctaj maxim, componentele echipei 
de baschet fete „U16” a CSM Ploieşti au 
început cu trei victorii în faza a doua, 
în care au fost repartizate în Grupa 2, 
alături de ACS Primo Megaball Piteşti, 
CSŞ CSM Târgovişte şi CS Universitatea 
Valbon Arad. Primul turneu al acestei 
faze a avut loc în weekend la Piteşti, iar 
fetele pregătite de Loredana Munteanu 
şi Corina Savu s-au impus, pe rând, cu 
63-38 în faţa gazdelor de la Megaball, cu 

75-31 în faţa celor de la CSŞ Târgovişte şi 
cu 93-43 în confruntarea cu CSU Valbon 
Arad.

Lotul de jucătoare folosit la Piteşti a 
fost următorul: Daria Iordăchescu, Daria 
Tănase, Karina Munteanu, Ioana Savu, 
Olivia Sandu, Cristina Grigore, Natalia 
Belhamra, Daria Trican, Alexia Dedu, 
Alexia Apostolache, Andreea Dumitru, 
Sofi a Voicu şi Nazli Dănilă.

Turneul al 4-lea al sezonului, 
programat în aceeaşi formulă, va avea 
loc în weekend-ul 11-12 decembrie.

Echipa de baschet seniori CSM Baschet Petrolul Ploiești a suferit cea de-a patra 
înfrângere consecutivă în Liga Națională, după ce a cedat, în Sala „Olimpia”, 

scor 77-96 (20-14, 17-34, 23-22, 17-26), în faţa celor de la SCM „U” Craiova. 
A contat extrem de mult faptul că antrenorul Mihai Popa nu s-a putut baza astăzi 

pe Andrej Magdevski şi Matija Milin, absenţi din cauza unor probleme legate de viza 
de şedere în România, la care s-a adăugat – avea să se vadă pe parcursul jocului, în 
ciuda unui debut ce dădea speranţe – lipsa de omogenitate a lotului, soluţiile venite 
de pe bancă fi ind sub nivelul aşteptat. 

Pentru CSM Baschet Petrolul Ploieşti au evoluat: Hammond (26 puncte, 2×3), 
Sekulovic (16), Jordan (13, 1×3), Chiţu (10), Negoiţescu (5, 1×3), B. Popa (5), Watson 
(2), Popa-Calotă.

Urmează, din fericire, o pauză de două săptămâni, echipa noastră urmând să 
joace, în etapa a 10-a, în weekend-ul 4-5 decembrie, la CSM CSU Oradea.

TREI VICTORII LA PITEȘTI TREI VICTORII LA PITEȘTI 
PENTRU FETELE DE LA U16PENTRU FETELE DE LA U16

A PATRA ÎNFRÂNGERE A PATRA ÎNFRÂNGERE 
CONSECUTIVĂ PENTRU CONSECUTIVĂ PENTRU 
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