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 „Prin vorbe, moartea poți zădărnici,/ Prin vorbe, și pe morți poți să-i învii.”
- Culese de Tata  Ali Sir Nevai (1441 - 1501) gânditor uzbec 
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Cât costă centurile 
ocolitoare din 
Prahova
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PSD ȘI PNL ÎȘI PSD ȘI PNL ÎȘI 
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ÎNCĂ UN PAS PENTRU 
ASIGURAREA CĂLDURII 

ÎN PLOIEȘTI PENTRU 
URMĂTORII 15 ANI
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Și anume!?
LINIȘTE!

Păi nu eram noi sătui de certuri? De acuze 
și jigniri!? De urlat în stradă și de bătăi cu 
jandarmii!?

Ei bine, acum, GATA!
S-au aliniat planetele, zodiacul chinezesc 

cu magia africană, stânga cu dreapta și…totul 
este acum mult mai liniștit.

Parcă și Covidul este mai puțin agresiv. 
Nu mai zic de facturile la curent și gaze care 
nici ele nu mai provoacă țipete. ALTCEVA! 
Strategii, specialiști, consens, echilibru…
adevărată măiestrie politică. Și totul, pentru 
NOI! Cei care am tânjit ani de zile după liniște 
și pace!

Doamne ce noroc avem!
Cum de n-a căzut peste noi ideea asta, de 

coalizare a stângii cu dreapta, acum 20 de ani!? 
Cum am putut sta atâta timp în beznă!?

Să ne fi e rușine!
Totul era atât de simplu…iar noi, niște 

ignoranți!
Uitați ce frumos și fără tămbălău se măresc 

salariile, pensiile, pensiile speciale…totul 
se face în liniște. Vedeți că se pot introduce 
restricții fără scandal!? Ce era atât de greu!? 
Nicio ceartă pe buget ori pe împărțirea 
funcțiilor. Cumpătare și echilibru! Astea sunt 
astăzi cuvintele cheie! BRAVO!

Nu mai avem, cu adevărat, mari probleme. 
Importantă este astăzi Irina care tocmai ce l-a 
părăsit, din dragoste, pe Liviu.

Doamne!
Avem ce merităm. LINIȘTE.
Îmi vine acum în minte o povestioară a 

atât de apropiatului de sufl et, Neagu Djuvara, 
care, cu atât de calda-i vorbă, a descris soluția 
românească a organizării dezordinii. Un 
apropiat al distinsului istoric i-a povestit cum, 
ducându-se să-și roage prietenul devenit 
ministru ca să-i găsească un post de portar 
la Guvern unui amic, acesta a spart zidul din 
spatele palatului, a trântit o ușă nouă și o 
gheretă de portar și…gata soluția!

Dacă n-ar fi  trist…
Dar, deh!, ce nu face omul politic “luminat” 

de astăzi, pentru consens!?
Totul pentru a fi , în sfârșit, pace.
Chit că afară din palate furtuna este una 

la fel de a dracu, ceea ce contează astăzi, este 
faptul că avem…LINIȘTE!

Că doar da, vorba cântecului, “spune-mi 
caii cum se fură?/ noaptea pe fulgerătură”.

Caragiale este mic copil astăzi. Chiar cred că 
nu există nație mai dibace în a-și fura singură 
căciula. Mai ales acum, în prag de iarnă!

Nou mall în Ploiești, Nou mall în Ploiești, 
pe locul fostelor pe locul fostelor 
uzine 1 Maiuzine 1 Mai

Parcă și Covidul este mai puțin agresiv

Senatul a adoptat un 
act normativ care 

i-a iritat teribil pe micii 
gospodari, iar ministrul 
Adrian Cheșnoiu a 
declarat că nu susține 
proiectul, deși colegii 
săi l-au votat. Inițiată de 
UDMR și susținută de 
PSD, PNL și USR, Legea 
privind exploatațiile de 
creștere a porcinelor 
și combaterea pestei 

porcine africane în 
Romania, cunoscută 
drept „Legea porcului”, 
prevede ca țăranul să 
crească-n gospodărie, 
dar strict pentru consum 
propriu, nu pentru 
vânzare, maximum 
cinci porci, cărora 
însă nu mai au voie 
să le dea hrană resturi 
alimentare (lături). Al 
șaselea animal devine 

ilegal și aduce o amendă 
de cel puțin 5.000 lei. 
De asemenea, proiectul 
de lege prevede ca în 
gospodăriile rurale să nu 
se mai crească scroafe și 
vieri pentru reproducție, 
iar purcelușii ar trebui 
musai cumpărați de la 
ferme autorizate. Actul 
normativ mai scrie că un 
gospodar trebuie să-și 
facă fi rmă dacă vrea să 

vândă 15 porci/an. Având 
în vedere scandalul 
generat după vot, rămâne 

de văzut cum va vota, ca 
for decizional, Camera 
Deputaților.

Consiliul Județean Prahova și Consiliul Local Ploiești, entități 
partenere în cadrul ADI Termie, au adoptat documentația 

pe baza căreia urmează să se deruleze licitația pentru gestionarea 
sistemului de termofi care din Ploiești. Documentele prevăd că, 
pentru următorii 15 ani, contractul este estimat la 2,3 miliarde de lei, 
fără TVA, cu investiții de 90 de milioane de lei din partea viitorului 
operator și o obligație asumată de reducere a emisiilor nocive.

La nivel central, PSD și PNL (UDMR vizează județele 
tradiționale) își împart funcțiile de secretar de stat și cele de 

prefecți și subprefecți. Deocamdată cele două partide nu au căzut 
de acord asupra modalității de repartizare a posturilor. Se aude 
că social-democrații, în funcție de scorul electoral de la alegerile 
generale, ar solicita 42 de poziții de secretari de stat, dintr-un 

total de 80 și 21 de prefecți, din 42 (plus 
21 de subprefecți). La București însă e 
una, în teritoriu alta. La Primăria Ploiești 
și la Consiliul Județean Prahova nu există 
deocamdată niciun semnal că PNL ar 
vrea să rupă alianța cu USR PLUS, ambele 
instituții menținând în funcție câte un 
viceprimar și un vicepreședinte userist. 
Ba mai mult, la ultima ședință comună, 
votul a indicat o susținere între cele două 
partide + Prahova în Acțiune și o păstrare 
a grupării PSD-PPU și Pro România.

ȚĂRANII, IRITAȚI DE LEGEA PORCULUI

ili l J d ț P h i C ili l L l Pl i ti tități

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat, marți 
seara, hotărârea 112 prin care se propune prelungirea stării 

de alertă pentru încă 30 de zile, începând din 9 decembrie. Perioada 
este însă una plină de relaxări: eliminarea interdicțiilor de circulație 
a persoanelor în cursul nopții; magazinele și restaurantele rămân 
deschise până la ora 22.00; purtarea măștii în spațiile deschise nu 
mai este obligatorie, exceptând piețele, târgurile și mijloacele de 
transport în comun; în mall vor putea intra persoanele și pe bază de 
test; la magazinele mai mici de 200 mp nu mai e necesar certifi catul 
verde; de Crăciun și în noaptea de Revelion restaurantele pot 
rămâne deschise la 50% din capacitate doar pentru vaccinați, pentru 
cei trecuți prin boală sau care au test negativ Covid; restaurantele, 
cinematografele, spațiile pentru sport pot activa până la 50% din 
capacitate. Nunțile și botezurile sunt însă în continuare interzise.

omitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat marți

LIBER LA DISTRACȚIE DE LIBER LA DISTRACȚIE DE 
CRĂCIUN ȘI REVELIONCRĂCIUN ȘI REVELION

La Ploiești și în Prahova se păstrează La Ploiești și în Prahova se păstrează 
alianța PNL-USR PLUS?alianța PNL-USR PLUS?
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RAZIE ÎN MAI MULTE 
LOCALITĂȚI DIN PRAHOVA

80 de polițiști din cadrul 
Inspectoratului de Poliție al 
Județului Prahova au desfășurat 
activități pentru verifi carea 
respectării măsurilor de 
protecție sanitară și a celor 
privind distanțarea fi zică în toate 
zonele aglomerate. Controalele 
au vizat operatori economici 
din centre comerciale, piețe, 
terase, benzinării și la agenții 

economici de tip HORECA 
de pe raza administrativ-
teritorială a județului Prahova. 
Pe durata acțiunii, potrivit IPJ 
Prahova, polițiștii au verifi cat 
476 de persoane, iar peste 100 de 
autoturisme au fost controlate.  
„Cu ocazia activităților de control, 
au fost verifi cate peste 40 de 
societăți comerciale cu privire 
la respectarea recomandărilor/
interdicțiilor pe timpul stării de 
alertă și peste 50 de mijloace de 

transport persoane, de pe raza 
întregului județ. În contextul 
acțiunilor din ultimele 24 de ore, 
polițiștii prahoveni au aplicat în 
total 32 sancțiuni contravenționale 
în temeiul Legii nr.55/2020, dintre 
care 19 pentru nerespecatrea 

măsurilor de protecție individuală 
și 13 pentru nerespectarea 
interdicțiilor privind deplasarea/
circulația, cu amenzi în valoare 
de 7.500  lei”, a precizat IPJ 
Prahova. Acțiunile au avut loc pe 
raza localităților Ploiești, Sinaia, 

Breaza, Băicoi, Boldești Scăieni,  
Vălenii de Munte, Urlați, Mizil, 
Ciorani și Cocorăști Colț. „Întrucât 
sănătatea și siguranța cetățenilor 
sunt prioritare, recomandăm 
tuturor cetățenilor să respecte 
prevederile legale, să poarte 
masca de protecție, să păstreze 
distanțarea fi zică și să respecte 
interdicțiile privind deplasarea 
sau libera circulație. Polițiștii 
vor acționa în continuare pentru 
asigurarea unui climat optim 
de ordine și siguranță publică, 
precum și pentru prevenirea 
oricăror evenimente negative”, a 
precizat IPJ Prahova.

Pro România nu mai poate 
benefi cia de subvenția 

lunară din cauza datoriilor. 
Autoritatea Electorală Permanentă 
trimite toți banii către un executor, 
nu la partid: „Este fără precedent. 
Este pentru prima dată când un 
partid pierde toată subvenția 
acordată într-o lună. Este vorba 
de executări silite.” La începutul 
anului 2021, Pro România a 
achiziționat un autoturism electric 
marca Tesla X, cu o valoare de 
peste 130.000 de euro. Mașina a 
fost folosită de partid însă doar 
nouă luni, deoarece a fost scoasă la 
vânzare în această toamnă pentru 
a acoperi datoriile. Se pare că nici 
președintele Victor Ponta nu mai 
poate încasa leafa de 5.000 euro.

-Alelei, pui de român,
Te-a lăsat căruța-n drum?
Trage calul mai la șanț,
Că nu mai faceți un...șfanț!

Noul ministru al 
Digitalizării, liberalul 

Florin Roman, a zis una de 
pomină: „Unii m-au acuzat că nu 
am legătură cu acest domeniu (n.n.-
al Digitalizării). Eu îl văd ca pe un 
avantaj pentru că, dacă vin din acel 
domeniu, de regulă, dacă vă uitaţi 
în spate, majoritatea au fi rme, 
afaceri în acea zonă. Mai bine să ai 
un ministru fără tangenţă în acea 
zonă, că există apetitul unora de a 

confunda banul public cu propriile 
afaceri.” Cu alte cuvinte, Florică 
recunoaște că este total habarnist 
în domeniul pe care-l conduce...

-Frumos, puiule, frumos...
Dar ești tare mincinos!
Tu nu știi, bag seamă bine,
Ce e în Guvern cu tine!

Avangarde a publicat 
rezultatele unui barometru 

al opiniei publice pe care l-a 
efectuat în perioada 16-24 
noiembrie, la comanda social-
democraţilor conduși de Marcel 

Ciolacu. Potrivit sondajului, 
el, Ciolacu, este simpatizat de 
30% dintre români, în vreme ce 
Iohannis (17%) a fost întrecut de 
George Simion (19%), iar Florin 
Cîțu s-a prăbușit la 5%, în vreme 
ce partidul pe care-l conduce, 
PNL, a scăzut la 17%.

-Nu e nimic de mirare
Și o știe fi ecare.
Zice-o vorbă din popor:
Eu te fac, eu te omor!

Înainte de ședința plenului 
de luni, unde deputații și 

senatorii s-au reunit într-o ședință 
solemnă dedicată aniversării 
Constituției, parlamentarii AUR 
au pus în fața sălii mai multe ghete 

în care au băgat nuiele. Pe încălțări 
ei au scris numele unor politicieni 
ce ar trebui bătuți de Moș Nicolae: 
Klaus Iohannis, premierul Ciucă, 
Marcel Ciolacu, Florin Cîțu, 
Kelemen Honor etc.

-Pe ăștia cu o nuielușă
Îi tragem clar de urechiușă!
Pe voi însă, de la AUR,
Să vă-nghită un balaur!

La aceeași ședință solemnă, 
nici Diana Șoșoacă nu 

s-a lăsat mai prejos. Senatoarea 
independentă și-a pus o botniță la 
gură atunci când a luat cuvântul 
la tribuna Parlamentului: „I-am 
cerut Sfântului Nicolae să îmi 
dea un cadou pentru aniversarea 
Constituției României. Asta 
mi-a lăsat. Este o botniță prin 
care Constituția, drepturile 
fundamentale au fost anulate de 
Parlament și președinte. Trăiască 
România liberă! Jos botnița!”

-Înclin să cred și nu greșesc,
Iar vorbele le potrivesc:
Ție Moșul ți-a lăsat
Un creieraș, dar cam secat!

Și tot Șoșoacă a zis în 
Parlament, cu referire la 

secretarul de stat, Raed Arafat: 
„mă gândesc la proiectul domnului 
Raed Arafat, cu armata lui de 
cei 90.000 de afgani și tot felul de 
imigranți, care va intra peste noi în 
case și ne va vaccina obligatoriu. 
În momentul în care veți impune 
vaccinarea obligatorie vă spun 
că eu personal voi scoate cât de 
mulți români pot în stradă. Aveți 
cuvântul meu că veți avea parte de 
cea mai mare nesupunere civică.” 

-Că nu-ți place Arafat
Asta nu e cu bănat.
Caută la „doctori buni”
Unul, bre, pentru...nebuni.

Un agent de la Poliția Rutieră 
Giurgiu a fost păcălit de 

colegii săi că se obișnuiește, la 
o anumită vechime, să se dea 
cadou câte un porc de Crăciun. 
Ei au invocat Ordonanța numărul 
114/2018, cunoscută drept 
„Ordonanța lăcomiei”, promovată 
de Liviu Dragnea. Omul n-a citit 
nicicum legea și a luat de bun totul, 
astfel că a scris un raport către 
șefi i ierarhici prin care îi roagă să 

ia în calcul vechimea sa de 4 ani 
și să-i repartizeze un porc de 160 
de kilograme. Bineînțeles că după 
glumă s-a lăsat cu demiteri...

-M-am convins de bună voie
Că de porc nu e nevoie.
Avem, iată, din prea plin,
Un regiment întreg porcin!

Liviu Dragnea a comentat 
alianța PSD-PNL, despre 

care spune că va fi  cauza „multor 
nenorociri de aici înainte”: „De 
astăzi, începe masacrul societății 
românești și vânzarea, pe față, 
a țării noastre de către Alianța 
Rușinii Naționale. De azi, e clar 
pentru oricine a votat PSD că 
s-a trezit, peste noapte, în pat cu 
Iohannis. Că s-a trezit prizonierul 
intereselor unui singur om, bolnav 
de putere și îngrozit de justiție. E cea 
mai neagră zi a politicii românești 
și a sorții românilor. Pentru că, de 
azi, clica lui Iohannis a acaparat 
țara. O țară pe care, anterior, au 
făcut-o săracă și bolnavă... O să fi m 
martorii multor nenorociri de aici 
înainte.”

-Te întrebăm acum, fârtate,
Și n-are cine ne combate:
Dintre Klaus și matale
Cine-a stat la închisoare?

Apropo, cică Liviu Dragnea 
și-a părăsit iubita. Adică 

și-a făcut bagajele și a plecat din 
apartamentul în care locuia cu 
Irinuca Tănase și pe care tot el i 
l-a cumpărat în trecut. El a mers 
în Teleorman,  unde are o vilă 
imensă.  Cică lanțul de iubire s-ar 
fi  rupt în momentul în care fostul 
șef PSD ar fi  afl at de un presupus 
amantlâc de-al blondinei. 

-Ehei, asta-i, Liviule,
Te-au ajuns blestemele...
Tu chiar credeai că ești iubit
Chiar așa, boșorogit?

 Săptămâna pe scurt 

Parol,  Mă doare-n băşcălie!
pamfl et de E. Pilaff; www.ziarulploieştii.ro
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BĂRBAT DEPISTAT DE DOUĂ 
ORI ÎN ACEEAȘI ZI, FĂRĂ 
PERMIS DE CONDUCERE
Polițiștii Secției de poliție 

rurală Bălțești au observat un 
autoturism care circula pe DC 47, 
către satul Lopatnița, iar la vederea 
polițiștilor a oprit pe partea 
dreaptă  a drumului, a încercat 
să întoarcă, dar nu a reușit din 
cauza drumului îngust, după care 
a mers cu spatele circa 10 metri și 
a oprit autoturismul la semnalele 

sonore ale autospecialei de 
poliție. „La solicitarea polițiștilor 
conducătorul auto a prezentat 
pentru control documentele 
personale dar și documentele 

autoturismului condus, fi ind 
identifi cat în persoana unui tânăr 
în vârstă de 20 de ani, din comuna 
Surani. Cu ocazia verifi cărilor 
în bazele de date s-a constatat 
faptul că acesta  nu posedă 
permis de conducere pentru nicio 
categorie de vehicule. În aceeași 
zi, în jurul orei 21.10, tânărul a 
fost depistat de către polițiști, 
în același sat, conducând același 
autoturism, menționând faptul 
că a vrut să mute mașina mai 
aproape de locuința prietenei 
sale”, a precizat IPJ Prahova. În 
cauză, potrivit IPJ Prahova, a 
fost întocmit dosar penal sub 

aspectul săvarșirii infracţiunii de 
conducere pe drumurile publice 
a unui autovehicul de către o 
persoană care nu posedă permis 
de conducere.
PE TRACTOR, ÎN STARE DE 

EBRIETATE
Polițiștii din cadrul Poliției 

oraşului Comarnic au oprit, 
pentru control, pe strada Valea 
Bălănești din comuna Secăria, un 
utilaj agricol condus de un bărbat 
în vârstă de 47 de ani domiciliat în 
localitate. „Întrucât conducătorul 
auto emana halenă alcoolică a fost 
testat cu aparatul etilotest care 

a indicat valoarea de 0,43 mg/l 
alcool pur în aerul expirat, ulterior 
fi ind condus la o unitate medicală 
în vederea recoltării de mostre 
biologice de sânge”, a precizat IPJ 
Prahova.   În cauză, potrivit IPJ 
Prahova, a fost întocmit dosar 
penal sub aspectul săvârşirii 
infracțiunii de conducerea unui 
autovehicul pe drumurile publice 
sub infl uența băuturilor alcoolice.

 Săptămâna pe scurt 
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Ca în fi ecare an, Primăria Ploiești 
și SC Transport Călători Express 

S.A. au pus în circulație „Tramvaiul 
Copiilor-Moș Crăciun 2021”. Acesta va 
circula  în perioada  06-27 decembrie 
a.c., gratuitatea fi ind valabilă și pentru 
însoțitorul micuților. Programul este 
următorul:

-Plecări  de la Spitalul Județean de 
Urgență Ploiești spre Gara de Sud: 
orele 10.30, 13.30 și 16.30;

-Plecări  de la Gara de Sud spre 
Spitalul Județean de Urgență Ploiești: 
11.30, 14.30 și 17.00;

-Plecări  de la  Spitalul Județean de 
Urgență Ploiești spre Gara de Vest: 
12.10, 15.10, 17.30;

-Plecări  de la  Gara de Vest spre 
Spitalul Județean de Urgență Ploiești: 
12.50, 15.50 și 18.00.

Acțiunea benefi ciază de sprijinul 
Fundației Mereu Aproape și al 
forumului TransPloiești. Primăria 
Ploiești a transmis că „Fundația Mereu 
Aproape susține acest eveniment și 
contribuie la bucuria copiilor, alături 
de partenerii săi generoși din campania 
<<Ajut eu!>>. Datorită lor, copiii vor 
primi cadouri dulci și vor avea parte 
de o plimbare de basm într-un tramvai 
decorat de sărbătoare. Aici vor fi  
surprinși de Moș Crăciun și de spiridușii 
veseli care îi vor încânta cu jocuri și 
activități distractive.”

La începutul acestei luni, 
pe fostul amplasament al 

Uzinei 1 Mai (Upetrom), în zona de 
sud a municipiului, în apropierea 
magazinelor Kaufl and și Lidl, a 
fost deschis al treilea mall din 
Ploiești, denumit Prahova Value 
Centre. Precedentele megacentre 
comerciale- Ploiești Shopping 
City și AFI Ploiești- dezvoltate în 
nordul și estul orașului, au deja 
experiență de câțiva ani. Prahova 
Value Centre s-a construit  pe o 

suprafață totală de 25.200 metri 
pătrați și deține peste 800 de locuri 
de parcare. Centrul comercial 
are ca ancoră principală un 
hipermarket Carrefour, o galerie 
comercială și spații de tip strip 
mall. Aici sunt amplasate branduri 
precum Altex, Arsis, Cador 
Home, Deichmann, DM, Dr. Max, 
Gymboland, Hervis, Inmedio, 
Jysk, LC Waikiki, New Yorker, 
Noriel, Optovista, Sinsay și Takko. 
În plus, Mobexpert, Sportisimo și 

Maxi Pet au deschis aici primele 
unități din oraș. Zona de food, 
cu 250 de locuri de servit masa 
(150 la interior și 100 de locuri pe 
terasă), a adus restaurante precum 
Jerry’s Pizza, KFC, Mesopotamia, 
La Bufet, Primal Food și Spartan. 
Proiectul, pentru care au fost 
alocați 31,9 milioane euro, este 
deținut de  Prime Kapital  (60%) 
și MAS REI (40%). Prima entitate 
este un dezvoltator imobiliar 
integrat, investitor și operator, care 
a pus pe picioare centre în Polonia, 
Bulgaria și România (București, 
Arad, Baia Mare, Roman, 
Balotești, Târgoviște, Sfântu 
Gheorghe, Iași, Pitești, Bârlad, 
Alba Iulia și Ploiești). Cât despre 
MAS REI, aceasta este o companie 
cu capital sud-african, printre ai 
cărei acționari este și cel mai mare 
fond de pensii din Africa, care 
are un program de investiții în 
România de 773 milioane de euro.
Proiectul de la fostul Upetrom nu 

se va opri însă aici. Prime Kapital, 
dezvoltatorul centrului, va 
continua transformarea terenului 
industrial de aproximativ 
10 hectare cu o componentă 
rezidențială, denumită Pleiades 
Residence. Aceasta include zone de 
acces exclusiv pietonal și rezervă 
50% din suprafața terenului 

aferentă componentei rezidențiale 
parcurilor și spațiilor verzi și de 
promenadă. Cumpărătorii vor 
putea alege dintre 17 opțiuni de 
compartimentare, în studiouri 
duble și apartamente cu 2, 3 și 4 
camere, precum și penthouse-uri 
duplex. Operatorul a mai dezvoltat 
astfel de zone în București și Iași.

a începutul acestei luni suprafață totală de 25 200 metri

NOU MALL ÎN PLOIEȘTI, PE 
LOCUL FOSTELOR UZINE 1 MAI

PRIMARUL DIN ȘOTRILE A SCĂPAT 
DE SUSPENDARE ȘI REVINE LA 

CONDUCEREA COMUNEI

Tribunalul Prahova a anulat ordinul emis 
de prefectul județului privind încetarea de 

drept, înainte de termen, a mandatului primarului 
comunei Șotrile, Bogdan Davidescu, condamnat 
defi nitiv în anul 2019 pentru pornografi e infantilă. 
Decizia este defi nitivă, astfel că Davidescu își 
poate ocupa în liniște postul care-i permite să 
conducă destinele comunei. Epopeea de la Șotrile 
este una care ridică unele semne de întrebare. În 
2019, când primarul a fost condamnat defi nitiv 
de Curtea de Apel Ploiești la un an și șase luni 
de închisoare cu suspendare pentru pornografi e 
infantilă, acesta a fost suspendat din funcție 
imediat. În 27 septembrie 2020, Davidescu a 
candidat la alegeri, a obținut voturile pentru 
postul de primar, dar mandatul a fost invalidat 
printr-o decizie unitară a Judecătoriei Câmpina 
și a Tribunalului Ploiești. La alegerile parțiale din 
2021, Davidescu a candidat din nou și a obținut 
iarăși voturile. De data aceasta, Judecătoria 
Câmpina a păstrat decizia anterioară și a invalidat 
mandatul, dar Tribunalul Prahova și-a modifi cat 
poziția, anulând hotărârea instanței câmpinene 
și validând mandatul. Este momentul în care în 
joc intră Prefectura Prahova care a emis un ordin 
de încetare, de drept, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului primarului comunei 
Șotrile. Rațiunea care a stat la baza suspendării 
ține de faptul că primarul a fost „condamnat la 

1 an și 6 luni închisoare pentru care s-a dispus 
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere 
pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani.” 
La apelul formulat de primar Tribunalul Prahova 
a anulat aceast ordin din rațiuni care ne scapă. Să 
explicăm. La condamnarea defi nitivă din 2019, 
Curtea de Apel Ploiești a redus pedeapsa de la 2 
ani și 2 luni de inchisoare cu suspendare la 1 an și 
6 luni, dar a păstrat „în rest toate celelalte dispoziții 
ale sentinței atacate.” Iar acel „în rest” înseamnă 
„termen de supraveghere de 4 ani”, adică fi x ceea 
ce a invocat Prefectura Prahova, la suspendare. 
Mai exact, art 160, alin. 1, litera „d” alin. 7 și 
alin. 9 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modifi cările și completările 
ulterioare. Aici se arată limpede următoarele: 
„Mandatul primarului încetează, de drept, 
în următoarele cazuri: litera d- condamnarea 
prin hotărâre judecătorească rămasă defi nitivă 
la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent 
de modalitatea de individualizare a executării 
pedepsei.” Decizia Tribunalului se bate așadar cap 
în cap cu prevederile Codului Administrativ. Asta 
dacă nu cumva instanța o fi  constatat că a expirat 
condamnarea... Cum rămâne însă cu termenul 
de supraveghere și cine Dumnezeului să il pună 
în aplicare, dacă persoana în cauză conduce 
comuna?!!

Decizia se bate cap în cap cu prevederile Codului Administrativ

TRAMVAIUL COPIILOR, 
ÎN PLOIEȘTI
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ACCIDENT RUTIER PE 
DN1A, LA MĂGURELE. 

ȘOFERUL ERA BEAT
Polițiștii orașului Vălenii de 

Munte, în timp ce se afl au în 
exercitarea atribuțiunilor de 
serviciu, acţionând pe DN 1A, au 
fost sesizați despre faptul că, pe raza 
localităţii Măgurele, s-ar fi  produs 
un accident de circulație soldat 
cu pagube materiale. „Polițiștii 
s-au deplasat la fața locului, unde 
au identifi cat autoturismul în 

cauză, la volanul căruia se afl a 
un bărbat în vârstă de 74 de ani, 
din municipiul Ploiești. Întrucât 
conducătorul auto emena halenă 
alcoolică a fost testat cu aparatul 
etilotest care a  rezultat o valoare 
de 0,50 MG/L concentraţie de 
alcool pur în aerul expirat, ulterior 
fi ind condus la o unitate medicală 
în vederea prelevării de mostre 
biologice de sânge”, a precizat IPJ 
Prahova. În cauză, potrivit IPJ 
Prahova, a fost întocmit dosar 

penal sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de conducere a unui 
vehicul sub infl uenţa alcoolului. 

ACCIDENT PE DN1B, 
LA MIZIL

Accidentul rutier s-a produs 
pe DN1B. Potrivit apelului la 

112, în evenimentul rutier au fost 
implicate un autoturism și un TIR, 
în timpul impactului fi ind avariat 
încă un autoturism. La fața locului 
s-au deplasat echipaje ale Poliției, 
ale Serviciului de Ambulanță și ale 
ISU Prahova. Conducătorii auto 
au fost testați cu aparatul etilotest, 
iar rezultatul a fost 0, potrivit IPJ 
Prahova. Unul dintre conducătorii 
auto, un bărbat în vârstă de 39 
de ani, a fost transportat la spital 
pentru acordarea de îngrijiri 
medicale. Trafi cul rutier, potrivit 
IPJ Prahova, a fost blocat total și 
deviat pe DJ 149 Fântânele – Vadu 
Săpat – Mizil.

ACCIDENT PE DN1 BĂNEȘTI
Accidentul rutier s-a produs pe 

DN1, pe raza localității Bănești, 
pe sensul de mers Brașov către 
București. O persoană a sunat la 
112 și a anunțat că în evenimentul 
rutier au fost implicate două 
camioane, dintre care unul se pare 
că s-ar fi  răsturnat. Unul dintre 
șoferi, un bărbat în vârstă de 35 de 
ani, a fost rănit. Trafi cul rutier în 
zonă a fost blocat și deviat pe ruta 
DJ100D Urleta. Conducătorii auto 
au fost testați cu aparatul etilotest, 
iar rezultatul a fost 0, potrivit IPJ 
Prahova. 

 Săptămâna pe scurt 
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CORUL ȘI ANSAMBLUL DE CORUL ȘI ANSAMBLUL DE 
DANSURI „DOINA PRAHOVEI” DANSURI „DOINA PRAHOVEI” 

REVIN LA FILARMONICA REVIN LA FILARMONICA 
„PAUL CONSTANTINESCU”„PAUL CONSTANTINESCU”

REGAL TEATRAL, LA PLOIEȘTI

S-A SEMNAT CONTRACTUL S-A SEMNAT CONTRACTUL 
DE EXECUȚIE PENTRU CĂILE DE EXECUȚIE PENTRU CĂILE 

DE ACCES PESTE DÂMBU

Încă vă mai puteți 
procura bilete pentru 

cea de-a XI-a ediție a 

Festivalului de Teatru 
„Toma Caragiu”! Tichetele, 
care costă între 30 și 70 de 

lei,  pot fi  achiziționate de la 
Agenția de bilete a Teatrului 
„Toma Caragiu”, din strada 
Mihail Kogălniceanu nr.1, 
telefon 0244 522774 sau 
online, de pe site-ul www.
teatruploiesti.ro, secțiunea 
Festival TC. Ediția din 
acest an oferă posibilitatea 
iubitorilor de teatru să 
urmărească spectacole ce 
poartă semnătura unor 
regizori de renume, precum 
Alexandru Dabija, Victor 
Ioan Frunză, Andrei și 
Andreea Grosu, Vlad 
Cristache, iar pe scenă 
vor urca actori de prim-
plan: Marcel Iureș, Maia 
Morgenstern, Florin Piersic 
Jr., Horațiu Mălăele, Marian 
Râlea, Lari Giorgescu. 
Programul de astăzi înainte 
este următorul:

Joi, 9 decembrie
-ora 18.00 - Iona, de 

Marin Sorescu, coordonare 
scenică Victor Ioan Frunză 
- Teatrul Dramaturgilor 
Români (durata: 1h 10 min), 
sala Teatrului de Animație;

-ora 19.00 - Steaua fără 
nume, de Mihail Sebastian, 
regia Cristian Ban - Teatrul 
„Maria Filotti” Brăila 
(durata: 2h), sala Teatrului 
„Toma Caragiu”.

Vineri, 10 decembrie
-ora 17.00 - Nu sunt 

eu - Maia Morgenstern, 
o biografi e, autor Dan 
Druță, direcția de scenă 
Victor Ioan Frunză-Teatrul 
Dramaturgilor Români 
(durata: 1h 30 min), sala 
Teatrului de Animație, 
lansare carte „Nu sunt eu”, 
de Maia Morgenstern;

-ora 18.00 - Regalitate 
vs. comunism - conferință 
susținută de istoricul 
Adrian Cioroianu, cu 

participarea actriței Daniela 
Nane și a pianistei Ioana 
Maria Lupașcu (durata: 1h 
30 min), sala Filarmonicii 
„Paul Constantinescu”;

-ora 19.00 - Goi pușcă, de 
Simon Beaufoy, regia Vlad 
Cristache - Teatrul de Stat 
Constanța (durata: 2h 15 
min) - sala Teatrului „Toma 
Caragiu”. 

Sâmbătă, 11 decembrie 
-ora 17.30 - Freak Show 

vol. 2, text și regie Florin 
Piersic Jr. – one-man show 
cu Florin Piersic Jr. (durata: 
1h 45 min), sala Teatrului de 
Animație;

-ora 19.00 - A 12-a 
noapte, după William 
Shakespeare, regia Cristi 
Juncu - Teatrul „Toma 
Caragiu” Ploiești (durata: 
1h 45 min), sala Teatrului 
„Toma Caragiu”.

Duminică, 12 decembrie 

-ora 18.00 - Concert 
Christmas Jazz - Emy 
Drăgoi, cu invitați speciali- 
Horațiu Mălăele și Medeea 
Marinescu (durata: 2h), 
sala Filarmonicii „Paul 
Constantinescu”;

-ora 19.00 - Rosto, 
după I.L.Caragiale, regia 
și scenografi a Alexandru 
Dabija, Teatrul ACT 
București (durata: 1h 20 
min) - sala Teatrului „Toma 
Caragiu”; 

-ora 20.30 - Închiderea 
Festivalului, foc de artifi cii. 

Pe toată durata 
festivalului va putea 
fi  admirată expoziția 
holografi că 3D „Brâncuși-
holografi că cu fractali”, 
realizatori Radu Dinulescu, 
Armand Richelet-Kleinberg 
și Virgil Preda. 

M

ncă vă mai puteți Festivalului de Teatru

La ultima ședință a Consiliului 
Local Ploiești a fost adoptată o 

hotărâre care nu spune mare lucru, 
respectiv, aprobarea numărului maxim 
de posturi, a organigramei și a statului 
de funcții pentru Filarmonica „Paul 
Constantinescu” Ploiești. Practic, 
este vorba despre acceptarea a 185 de 
posturi, din care 4 de conducere. Dacă 
privim în urmă și vedem că, până acum, 
organigrama avea o schemă de personal 
de 144 de posturi, abia atunci înțelegem 
că este vorba despre mult mai mult decât 
o simplă modifi care a organigramei. 

Iar explicația vine de la conducerea 
instituției: „Corul Filarmonicii ploieștene 
și Ansamblul de Dansuri „Doina Prahovei” 
se alătură ofi cial Filarmonicii „Paul 
Constantinescu”, după o lungă perioadă 
în care prietenia, dedicarea și dragostea 
pentru frumos s-au dovedit sufi ciente 
pentru organizarea unor spectacole 
extraordinare. Prin votul unanim al 
consilierilor locali ploieșteni, cele două 
entități vor fi  integrate instituției noastre, 
iar proiectele pe care le avem în vedere vor 
putea fi  extinse fără impedimentele de care 
ne-am împiedicat deseori.”

Pe data de 31 august, Consiliul Local a 
aprobat documentația tehnică, faza 

D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici 
pentru obiectivele de investiții: pod peste 
pârâul Dâmbu, pe strada Muzelor; pasarela 
peste Dâmbu, în dreptul străzii Neajlov; 
pasarela peste Dâmbu, pe strada Cometului. 
Dosarul pentru această investiție minoră s-a 
întins pe 266 de pagini! Ulterior, autoritățile 
publice au lansat achiziția directă a proiectării 
și execuției lucrărilor pentru toate cele trei căi 
de acces menționate. 

Luni, primarul Andrei Volosevici a semnat 
contractele de lucrări, care prevăd proiectarea 
și execuția pasarelelor. Licitația a fost câștigată 
de către Asocierea SC SOS Service (lider 
de asociere) și SC Dineng Dev SRL. Cele 
trei investiții ale municipalității ploieștene 
vor implica, pentru început, demontarea 
structurilor existente (partea de infrastructură 
și îmbrăcămintea rutieră).

Noul pod peste pârâul Dâmbu, pe strada 
Muzelor, va avea o lungime de 10 m, lățime 
de 4 m și va avea o structură din elemente 
prefabricate de beton (de tip elevații, dale), 
la partea superioară urmând să se toarne o 
suprabetonare, peste care se va așterne un 
strat de asfalt. Se va realiza și o balustradă 

metalică de protecție, cu o înălțime de 1,20 m. 
Podul nou construit se va executa și racorda 
la cota trotuarelor din ambele părți. Valoarea 
acestei investiții este de 254.430 lei, fără TVA.

Pasarela existentă peste pârâul Dâmbu, din 
dreptul străzii Cometului, va fi , de asemenea, 
demontată, urmând să se execute o nouă 
pasarelă cu structură metalică, cu o lungime 
de 14 m și lățime de 1,50 m. Aceasta va avea 
balustradă de protecție cu înălțimea de 1,20 
m și infrastructură nouă din beton, adaptată 
cerințelor actuale. Fondurile alocate sunt în 
cuantum de 157.410 lei, fără TVA.

Pasarela din dreptul străzii Neajlov va avea 
structură metalică, o lungime de 17 m și o 
lățime de 1,50 m, implicit bară de protecție cu 
înălțimea de 1,20 m. Partea de infrastructură 
va fi  din beton armat pe care se va așeza 
structura metalică amintită. Valoarea acestui 
proiect, susținut din bugetul local, este de 
181.368 lei, fără TVA.

266 DE PAGINI PENTRU DOUĂ PUNȚI ȘI 
UN PODEȚ!
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metalică de protecție cu o înălțime de 1 20 m
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UN BĂRBAT S-A ALES CU 
DOSAR PENAL DUPĂ CE A 
FOLOSIT UN COD QR AL 

ALTEI PERSOANE.
Polițiștii din cadrul Secției 

nr.3 de Poliție Ploiești, în timp 
ce efectuau verifi cări privind 
respectarea prevederilor Legii 
55/2020, au identifi cat în incinta 
unei societăți comerciale din 
municipiu, un bărbat în vârstă de 
35 de ani care a prezentat un cod 

QR în vederea dovedirii faptului că 
este vaccinat cu schema completă 
de vaccinare. În urma verifi cărilor 
efectuate, polițiștii au constatat că 
respectivul cod QR aparține unei 
alte persoane. „În cauză a fost 
întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de fals în 
declarații”, a precizat Inspectoratul 
Județean de Poliție Prahova.

20 DE KILOGRAME DE 
ARTICOLE  PIROTEHNICE, 
CONFISCATE LA PLOIEȘTI

Polițiștii din cadrul Serviciului 
Arme Explozivi și Substanțe 
Periculoase au identifi cat, pe 

raza municipiului Ploiești, un 
bărbat care comercializa articole 
pirotehnice fără autorizație pe o 
stradă din municipiu, articole care 
erau depozitate în autoturismul 
personal. „În urma verifi carilor 
efectuate au fost identifi cate 
aproximativ 20 de kg de articole 
pirotehnice în valoare totală 
de 2.700 de lei. În cauză a fost 
întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârşirii infracțiunii de orice 
operațiuni cu articole pirotehnice 
efectuate fără drept, articolele în 
cauză fi ind ridicate în vederea 
continuării cercetărilor”, a anunțat 
IPJ Prahova.

INCENDIU LA O CASĂ DIN 
COCORĂȘTII MISLII

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu care a 
izbucnit la o casă din Cocorăștii 
Mislii. Potrivit Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență 
Prahova, în momentul în care 
pompierii militari au ajuns la fața 
locului, incendiul se manifesta pe 
o suprafață de aproximativ 150 
mp la o locuință și două anexe 
gospodărești. Pentru stingerea 
incendiului, la fața locului au fost 
mobilizate patru autospeciale de 
lucru cu apă și spumă.

ACTUALITATE

 Săptămâna pe scurt 
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CARAVANA SCREENING CARAVANA SCREENING 
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OMUL SFINȚEȘTE OMUL SFINȚEȘTE 

LOCULLOCUL
Este vorba despre un OM, 

Doctor, Medic primar, Şeful 
Şecţiei de Chirurgie plastică 
din Spitalul Judeţean Ploieşti, 
anume Domnia Sa, Ciprian 
Mitache. Subsemnatul, care 

până la vârsta de 82 de ani nu 
am ştiut ce înseamnă doctor sau 
spital, infl uenţat de diferitele 
aprecieri negative ale Mass 
mediei privind medicina 
românească, mizeria din spitale 
etc. eram convins că a fi  internat 
într-o asemenea instituţie este 
o adevărată dramă. În vederea 

unei operaţii vitale, m-am 
internat în secţia respectivă 
cu teamă. Surpriza mea a fost 
mare deoarece am găsit acolo 
un personal medical dedicat 
bolnavilor, o curăţenie de hotel 
cu 5 stele, mâncare delicioasă 
la toate cele trei mese zilnice, 

servită în caserole individuale. 
Consider că toate acestea se 
datorează OMULUI Ciprian 
Mitache, căruia îi mulţumesc, îi 
doresc sărbători calde de iarnă, 
binecuvântate şi un nou an 
liniştit doar cu veşti bune. 

Col. ® Ştefan Vasilică. 

Pierdut certifi cat de 
înregistrare fi rma: 

TRIPTO PLANT MED SRL,
 CUI 31517342, 

J29/591/16.04.2013, 
seria B nr. 3809638.

 Îl declar nul.

Caravana Screening TB, un 
proiect derulat de Institutul de 

Pneumoft iziologie „Marius Nasta”, din 
București, prin care sunt puse la dispoziția 
persoanelor care trăiesc în zonele rurale 
servicii medicale gratuite privitor la 
sănătatea plămânilor, va străbate, vreme de 
două luni, comunele Gura Vitioarei, Podenii 

Noi, Filipeștii de Târg, Filipeștii de Pădure, 
Ariceștii Rahtivani, Colceag, Ciorani și 
Bănești. Este, de fapt, vorba despre  o 
camionetă dotată cu aparatură de radiologie 
și diagnostic molecular rapid, precum și 
un program de inteligență artifi cială care 
ajută la depistarea tuberculozei și a altor 14 
patologii pulmonare. Serviciile medicale 

ale caravanei sunt asigurate de personal 
medical specializat.  Caravana Screening 
TB face parte din cel mai mare proiect de 
depistare activă a tuberculozei derulat de 
România în ultimii 30 de ani, proiectul 
fi ind fi nanțat din fonduri europene, prin 
intermediul POCU/4.9/225/117426.

Mobilizarea populației pentru 
participarea la screeningul tuberculozei se 
realizează cu ajutorul Direcției de Sănătate 
Publică Prahova, autorităţilor locale, rețelei 
de asistență medicală comunitară, prin 
implicarea echipelor comunitare integrate 
(asistenți medicali comunitari, mediatori 
sanitari, asistenți sociali) și a medicilor de 
familie, proiectul benefi ciind de suportul 
Programului Național de Prevenire, 
Supraveghere și Control al Tuberculozei. 
Medicul Beatrice Mahler, managerul 
Institutului de Pneumoft iziologie „Marius 

Nasta”, a declarat: „Tuberculoza este o boală 
gravă, contagioasă, cu transmitere aeriană, 
iar experiența medicală arată că în spatele 
fi ecărui caz de tuberculoză activă depistat se 
mai afl ă încă 10 cazuri nediagnosticate. Rolul 
caravanei este acela de a ajuta populația 
afl ată la risc să aibă acces la serviciile 
medicale necesare astfel încât depistarea și 
tratamentul tuberculozei să poată începe 
cât mai devreme. Tuberculoza se vindecă, 
dar e nevoie ca să fi e diagnosticată la timp 
și pacientul să benefi cieze de tratament 
complet. Implicarea medicilor de familie, a 
asistenților medicali comunitari, sprijinul 
autorităților locale și județene sunt esențiale 
pentru că numai împreună putem combate 
răspândirea tuberculozei.” România se 
situează printre statele Uniunii Europene 
cu cei mai mulți bolnavi de TBC, zona 
Munteniei  și Moldovei înregistrând cel mai 
mare număr de îmbolnăviri.

Primăria Bucov a scos la licitație o investiție pentru 
refacerea unei porțiuni din râul Teleajen, pe suprafața 

administrativă a localității, tronson afectat de ploile din anii 
trecuți. Lucrările ar presupune amenajarea apărărilor de mal 
cu gabioane, pe partea stângă a râului Teleajen, astfel încât 
să fi e susținut malul râului pe o lungime de circa jumătate de 
kilometru. Intervenția este estimată la 4.192.498 de lei fără TVA. 
De altfel, în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Bucov 
2021-2028, se propun mai multe lucrări pe albia care constituie 
limita administrativă în zona de sud a comunei și care prezintă 
intense eroziuni ale malurilor.

Marți, Consiliul Local Ploiești și Consiliul 
Județean Prahova s-au întrunit în ședință 

extraordinară, singurul punct de pe ordinea de zi vizând 
termofi carea orașului. A fost supus aprobării aleșilor 
locali și județeni proiectul de hotărâre inițiat de primarul 
Andrei Volosevici privind avizarea documentației de 
atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin 
concesiune a serviciului public de alimentare cu energie 
termică produsă în mod centralizat în sistem producție-
transport-distribuție la nivelul Județului Prahova pentru 
municipiul Ploiești. Consilierii Pro România Prahova au 
anunțat că nu vor participa la reuniunea comună  pe tema 
licitației pentru termofi care pe motiv că documentația 

a fost transmisă cu câteva ore înaintea ședinței, ceea 
ce a făcut imposibilă parcurgerea ei: „Nu este posibil și 
normal să parcurgem o documentație de aproape 500 de 
pagini într-un termen atât de scurt!” Aceștia au solicitat o 
dezbatere publică pe marginea acestui subiect. Totodată, 
ei au cerut președintelui CJ Prahova și primarului 
Ploieștiului să informeze opinia publică cu privire la 
motivele rezilierii contractului cu actualul operator și 
costurile reale ale acestei rezilierii. Reamintim că licitația 
pentru desemnarea unui nou operator va fi  lansată în 
contextul în care actualul contract ajunge la termen pe 
15 mai 2022, iar Veolia Energie a anunțat că vrea să-l 
încheie și mai devreme de atât.

TERMIA PLOIEȘTIULUI, PE MESELE TERMIA PLOIEȘTIULUI, PE MESELE 
CONSILIERILOR LOCALI ȘI JUDEȚENICONSILIERILOR LOCALI ȘI JUDEȚENI

Consilierii 
Pro 

România nu 
au vrut să 
participe la 
ședință

4 MILIOANE DE LEI 4 MILIOANE DE LEI 
PENTRU...TELEAJEN!PENTRU...TELEAJEN!
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EDITURĂ și TIPOGRAFIEEDITURĂ și TIPOGRAFIE
OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 

flyere,   pliante,   broșuri,   reviste,   ziare flyere,   pliante,   broșuri,   reviste,   ziare 
cataloage,   mape de prezentare,   cărţi de vizită,   foi cu antet,   

plicuri,   afișe,  orice tip de formular financiar-contabil personalizat,   
agende și calendare personalizate!

Varianta Ocolitoare Mizil 
ar avea ca benefi cii: 

fl uidizarea trafi cului urban prin 
reducerea timpului de transport; 
diminuarea blocajelor rutiere; 
devierea trafi cului greu din centru 
și traversarea orașului în condiții de 
siguranță a circulației; diminuarea 
noxelor; atragerea de noi investiții; 
îmbunătățirea calității vieții în 
zonă etc. Soluția recomandată 
prin studiul de fezabilitate 
are următoarele caracteristici: 
lungime-7,466 km, 2 benzi de 
circulație, viteza de proiectare-de 
90 km/h (cu excepția zonelor unde 
va exista limitare), 2 poduri (peste 
râul Tohăneanca și râul Ghighiu), 
4 sensuri giratorii la intersectarea 
cu drumurile DJ 102K, DJ 100H 
și DN 1B, panouri antifonice în 
apropierea zonelor locuite (pe o 
lungime de 200m), separatoare 
de hidrocarburi la zonele de 
descărcare a șanțurilor în emisari. 
Traseul se desprinde din DN1B 
cu aproximativ 1.000 m înainte 
de intrarea în Mizil și urmează 

direcția nord. Intersectează DJ102K 
prin amenajarea unui sens giratoriu, 
traseul desfășurându-se paralel 
cu DN1B pe direcția vest-est, în 
nordul orașului. După intersecția 
giratoare cu DJ100H urmează 
direcția sud către fi nalul traseului, 
printr-o altă intersecție cu sens 
giratoriu cu DN1B. Valoarea 
estimată a investiției este de 
78.031.063,90 lei, cu TVA, iar 
durata de realizare-18 luni.

Varianta ocolitoare 
Păulești ar fi  necesară 

din următoarele considerente: 
îmbunătățirea substanțială 
a nivelului de servicii către 
populație; îmbunătățirea 
semnifi cativă a standardelor de 
mediu; dezvoltarea economică și 
durabilă. Caracteristicile tehnice 
ale acestui drum din clasa III (tip 
drum național) țin de: lungime 
totală-9,184 km, 4 poduri și 
pasaje (poduri peste Dâmbu, 
Valea Surlei, canal ANIF și pasaj 
peste calea ferată), 3 intersecții 

cu sens giratoriu, amenajate 
la intersectarea variantei 
ocolitoare cu DJ 102, DJ 155 și 
DJ 100F, piste pentru bicicliști, 
panouri antifonice în apropierea 
zonelor locuite și separatoare 
de hidrocarburi la zonele de 
descărcare a șanțurilor în emisari. 

Traseul începe de DJ 102 (km 
5+307), aproape de intrarea în 
localitatea Păuleștii Noi și urmează 
direcția nord-vest. Intersectează 
DJ 155, la km 2+976 al drumului 
județean, respectiv km 4+289 al 
variantei ocolitoare, prin amenajarea 
unei intersecții cu sens giratoriu, 
traseul desfășurându-se paralel 
cu DJ 102 pe direcția sud-est/
nord-vest, în sud-vestul comunei. 
După intersecție, urmează direcția 
nord-vest, respectiv nord-est, 
către fi nalul traseului, unde va 
fi  amenajat un alt sens giratoriu 
la intesecția cu DJ 100F. Costul 
estimat este de 150.332.465,62 lei 
(cu TVA), cu o durată de execuție 
de aproximativ  18 luni .

Varianta ocolitoare 
Comarnic este justifi cată 

prin avantajele imediate și majore 
pe care le va avea: fl uidizarea 
trafi cului urban și creșterea 
vitezei de transport prin devierea 
trafi cului de tranzit; reducerea 
gazelor cu efect de seră; degrevarea 
străzilor și a tronsonului DN 1, 
din interiorul orașului Comarnic; 
reducerea aglomerației urbane 
și a accidentelor; dezvoltarea 
afacerilor deja existente și 
atragerea unor noi investitori în 
zonă. Lungimea traseului este de 
5,855 km, iar drumul va începe la 
ieșirea din DJ 103R, prin stânga, 
unde este prevăzută o intersecție 
de tip giratoriu. De aici, proiectul 
prevede un drum paralel cu 
calea ferată până la km 1+330, 
unde traversează râul Prahova 
printr-un pod de 80 m. Traseul duce 
în continuare către o intersecție cu 
sens giratoriu cu strada Ghioșești, 
după care continuă paralel cu 
albia râului Prahova. La km 
3+730, centura traversează râul 
printr-un pod de 60 m, apoi 
continuă pe malul drept, până 
la km 4+350, unde traversează 
afl uentul Valea Mesteacănului pe 
un pod de 36 m. Șoseaua urmează 
malul drept al râului Prahova, 
pe care îl traversează pe un pasaj 
care trece calea ferată București-
Brașov, la km 5+800, și se 
închide printr-o intersecție de tip 
giratoriu cu DN1, la km 111+200. 
Caracteristicile tehnice sunt: 
benzi pe sens, 2 x 3,25m, benzi 
de încadrare-2 x 0,25m, trotuare, 
acostamente, 1 pasaj suprateran 
peste calea ferată București-
Brașov, 3 poduri, apărări de maluri, 
lucrări de consolidare pentru 
ramblee și deblee, 2 intersecţii 
giratorii cu DJ 103R și DN1 (la 
capetele tronsonului), intersecții 

cu străzile Ghioșești și Podul lui 
Neag, podețe tubulare și drumuri 
laterale. Costul estimat se ridică la, 
172.560.731,68 lei (inclusiv TVA), 
iar durata de execuție este de 24 de 
luni.

Varianta ocolitoare 
Azuga-Bușteni va avea 

caracteristicile unui drum 
județean clasa III (tip drum 
național), iar realizarea ei va 
genera o serie de efecte pozitive, 
precum: fl uidizarea trafi cului 
urban și creșterea vitezei de 
transport prin devierea trafi cului 
de tranzit; degrevarea străzilor și 
a tronsonului DN 1, din interiorul 
orașelor Bușteni și Azuga; 
reducerea aglomerației urbane și a 
accidentelor; creșterea numărului 
de turiști și a investiţiilor în zonă. 
Traseul propus are lungimea totală 
de 7,160 kilometri și este alcătuit 
din două tronsoane: primul, în 
lungime de 5,032 km, va avea 
ieșire din DN 1, km 128+300, 
prin dreapta și se va încheia la 
intrarea în DN1, km 133+500, 
prin stânga; al doilea, în lungime 
de  2,128 km, va avea ieșire din 
DN 1, km 134+050, prin dreapta 
și se va încheia la km 136+100, 
prin stânga. Conform studiului de 
fezabilitate, caracteristicile sunt, în 
sumar, următoarele:

benzi pe sens-2 x 3,25 m, 
trotuare-1.00 m, acostamente-0,75 
m, 2 pasaje supraterane, 2 pasaje 
subterane, 1 tunel, 9 poduri, 4 
podețe tip D5, 8 podețe tubulare 
la drumuri laterale, corecție traseu 
albie-350 m, ecrane fonoizolante/
fonoabsorbante pe ambele părți 
ale drumului, între km 2+800 
și 3+240. Costul estimat este de 
430.000.000 lei (inclusiv TVA), iar 
durata de execuție, de 36 de luni.

Săptămâna trecută, Comisia Europeană a transferat 
României 1,8 miliarde de euro sub formă de 

prefi nanțare, echivalentul a 13 % din totalul de granturi 
alocate în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență 
(MRR). Plata va sprijini începerea măsurilor de investiții 
și de reformă cuprinse în Planul Național de Redresare 
și Reziliență al României (PNRR). România va primi, cel 
puțin teoretic, pe parcursul planului său, un total de 29,2 
miliarde euro, din care granturi în valoare de 14,2 miliarde 
euro și împrumuturi în valoare de 14,9 miliarde euro.

Plata a fost efectuată ca urmare a succesului primelor 
operațiuni de împrumut derulate în cadrul instrumentului 
NextGenerationEU. Până la sfârșitul anului, Comisia 
intenționează să mobilizeze până la 80 de miliarde euro sub 

formă de fi nanțare pe termen lung, care va fi  completată cu 
titluri pe termen scurt („EU-Bills”), pentru a fi nanța primele 
plăți planifi cate în favoarea statelor membre în cadrul 
NextGenerationEU. Mecanismul de Redresare și Rezilienţă 
se afl ă în centrul instrumentului NextGenerationEU, care 
va furniza 800 de miliarde euro (în preţuri curente) pentru 
a sprijini investițiile și reformele în toate statele membre. 

Planul României face parte din răspunsul fără precedent 
oferit de UE pentru a ieși mai puternică din criza provocată 
de pandemia de Covid-19. 

Până la 31 decembrie, România va mai primi încă 1,942 
miliarde de euro din cadrul împrumutului de prefi nanțare, 
ceea ce înseamnă că doar pentru început vor intra aproape 
4 miliarde euro. Anul viitor se va primi o fi nanțare de 

aproximativ 6,171 miliarde euro prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență. Premierul Nicolae Ciucă a declarat 
că avem totuși întârzieri: „Guvernul este în întârziere cu 
adoptarea unor măsuri pentru implementarea PNRR-ului. 
Avem 507 jaloane și ținte pe care fi ecare dintre ministerele 
responsabile trebuie să și le extragă și să le urmărească 
în îndeplinirea lor. Și, de asemenea, avem 171 de măsuri, 
64 reforme și 107 investiții. Suntem în urmă cel puțin 
cu elaborarea Ordonanței de Urgență privind stabilirea 
cadrului de implementare a PNRR ( Planul Național de 
Rederesare și Reziliență).”

Potrivit Executivului, pentru anul 2021 și pentru primul 
trimestru al anului 2022 sunt planifi cate 45 de ținte sau 
jaloane, din care 5 sunt deja îndeplinite.

Așa cum am mai scris, Consiliul Județean Prahova a aprobat 
indicatorii tehnico-economici pentru patru din cele șase centuri 

ocolitoare pe care și-a propus să le edifi ce la Mizil, Păulești, Comarnic 
și Azuga-Bușteni. Revenim astăzi asupra subiectului cu detalii privind 
fi ecare drum care ar urma să fi e realizat din fonduri europene.
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CÂT COSTĂ CENTURILE CÂT COSTĂ CENTURILE 
OCOLITOARE DIN PRAHOVAOCOLITOARE DIN PRAHOVA

ROMÂNIA A PRIMIT 1,8 MILIARDE DE EURO DE LA CEROMÂNIA A PRIMIT 1,8 MILIARDE DE EURO DE LA CE
Guvernul va trebui să adopte rapid OUG privind stabilirea cadrului de implementare a PNRRGuvernul va trebui să adopte rapid OUG privind stabilirea cadrului de implementare a PNRR
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Prefectura Prahova garantează însă că monumetele naturii Prefectura Prahova garantează însă că monumetele naturii 
rămân în domeniul public al orașului Buștenirămân în domeniul public al orașului Bușteni

HANUL ROȘU HANUL ROȘU 
AR PUTEA FI AR PUTEA FI 

RECONSTRUIT

Consiliul Județean Prahova 
derulează un proiect interesant, 

denumit „103 ani de România, 103 
prahoveni emblematici”, menit să 
promoveze fi guri din județ care au 
mișcat sau schimbat județul, s-au 
impus (și o fac și acum) în comunitate. 
Demersul, propus pentru perioada 
1 decembrie 2021-1 decembrie 
2022, este explicat de CJ astfel: „Pe 
parcursul anului, vă vom aduce în 
prim-plan oameni din diverse domenii 
de activitate care, în felul lor, au pus 
umărul la consolidarea și schimbarea 
percepției despre societatea noastră. 
Sunt oameni pentru care mândria de 
a fi  român este exprimată zilnic, prin 
faptele lor. Unii dintre ei sunt la început 
de drum, dar prin rezultatele obținute 
au devenit deja ambasadori ai țării 
noastre, alții fac tot posibilul pentru 
păstrarea identității, alții se numără 

printre cei care au scris pagini de istorie, 
riscându-și viața pentru ca noi să ne 
bucurăm de libertate. Sunt oameni 
care ne sunt mentori, sunt oameni care 
fac front comun cu știința și credința 
pentru viața noastră, sunt oameni care 
se încăpățânează să metamorfozeze 
societatea prin educație, sport, cultură 
etc. Sunt oameni pe care merită să-i 
cunoaștem și să-i avem ca modele! 

Până acum, pe pagina ofi cială a 
instituției, am putut deja urmări mai 

multe povești: Eugenia Câmpeanu, 
din Câmpina, îngerul cu chip de 
om, mamă a peste 60 de copii orfani 
sau abandonați; Georgeta Hanganu, 
directorul Centrului de Transfuzie 
Sanguină Ploiești, omul prin mâinile 
căruia curge „picătura de viață”; 
Gabriela Ene, promotor al iei, care a pus 
bazele șezătorii urbane, de la Ploiești; 
Ștefan Buzoianu, veteranul de război 
din Cheia, care trăiește de opt decenii 
cu un glonț lângă inimă.

Consiliul Județean Dâmbovița 
a anunțat, triumfal, că a 

câștigat, la Tribunalul Vâlcea, dosarul 
nr.4994/120/2015 cu privire la apartenența 
Babelor și Sfi nxului, instanța socotind 
că hotarul atribuie monumentele naturii 
județului vecin. Președintele CJ, Corneliu 
Ștefan, a jubilat: „Mă bucur să le transmit 
dâmbovițenilor că joi, 25 noiembrie, 
Consiliul Județean Dâmboviţa a avut câștig 
de cauză în procesul cu județul Prahova, 
vecinii noștri susținând că atât Sfi nxul, cât și 
Babele, se afl ă pe teritoriul lor. Deși sentința 
de joi nu este defi nitivă, toate instanțele, 
altele decât cele din Prahova, au spus că cele 
două monumente sunt ale județului nostru, 
iar eu mă voi asigura că Sfi nxul și Babele vor 

rămâne pe teritoriul Dâmboviței”.
În replică, Instituția Prefectului Prahova 

a garantat că „Babele și Sfi nxul sunt și rămân 
în domeniul public al orașului Bușteni”. 
Într-un comunicat explicit se arată:

„- Așa cum se poate vedea și din obiectul 
cauzei, vorbim despre stabilirea limitei 
teritoriale dintre comuna Moroieni și 
orașul Bușteni, respectiv dintre Prahova și 
Dâmbovița.

- Sentința nu este una defi nitivă, urmând 
ca după comunicarea hotărârii instanței 
judecătorești, să fi e formulat recurs împotriva 
soluției. 

- La solicitarea orașului Bușteni, 
Instituția Prefectului Județul Prahova a fost 
introdusă în cauză ca intervenient, întrucât 

prefectul mediază limitele între UAT-uri. În 
momentul în care există divergențe, acestea 
sunt clarifi cate prin intermediul instanței de 
judecată. 

- Pe parcursul derulării procesului, 
prefectul județului Prahova a convocat 
părțile, în nenumarate rânduri, tocmai 
pentru a stinge litigiul și a găsi o cale de 
mijloc pentru rezolvarea situației, însă la 
aceste convocări, reprezentanții județului 
Dâmbovița nu s-au prezentat. 

Menționăm că limita teritorială între cele 
două localități din județe diferite nu schimbă 
ceea ce este deja stabilit prin Hotărârea 
de Guvern nr. 1359/2001, care atestă 
apartenența celor două monumente naturale 
la domeniul public al județului Prahova, 

respectiv al orașului Bușteni. 
Indiferent de rezultatul fi nal al procesului, 

monumentele naturale Babele și Sfi nx sunt 
și rămân în domeniul public al orașului 
Bușteni.” 

respectiv al orașului Bușteni

La sugestia consilierului județean Mihai 
Apostolache și a vicepreședintelui CJ Prahova, 

Dumitru Tudone, proiectul denumit „Restaurarea, 
revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului 
Hanul Roșu-sat Făget, Gura Vitioarei” a fost cuprins 
în Strategia de dezvoltare durabilă a Județului Prahova 
pentru perioada 2021-2027. 

Monumentul a fost distrus de un incendiu în anul 
1998. În această cauză a fost deschis și un dosar penal, 
fi indcă chiar și astăzi o parte a opiniei publice este 
convinsă că focul a fost pus intenționat, din rațiuni pur 
comerciale. Câțiva ani s-a vorbit despre reconstrucția 
Hanului Roșu, dar de un deceniu și jumătate nimeni 
nu a mai vorbit despre ruine. Până deunăzi vreme, când 
subiectul a fost reluat și, iată, ar exista premisele refacerii 
acestui simbol de pe Valea Teleajenului. Proiectul ar urma 
să fi e fi nanțat din fonduri europene. Hanul Roșu a fost 
construit la sfârșitul secolului al XVIII-lea, fi ind situat 
adiacent principalei căi comerciale ce lega Ploieștiul de 
Vălenii de Munte.

Din lucrarea „Habitatul Rural Tradițional Prahovean”, 
semnată de arhitectul Călin Hoinărescu, afl ăm: „clădirea 
hanului, cu un volum compact, era precedată spre stradă 
de o prispă generoasă, adosată pe toată lungimea fațadei 
principale. Un număr de patru camere erau grupate de o 
parte și de alta a unei tinde mediane. Una din cele patru 
încăperi era bucătăria, iar celelalte erau destinate clienților. 
În partea stângă mai existau două camere, una la fațada 
principală destinată călătorilor «cu dare de mână», căci 
cei mai mulți dormeau în căruțele proprii, adăpostite în 
interiorul ogrăzii, iar cealaltă, către fațada posterioară, 
era camera hangiului, cu acces direct din ogradă și legată 
de bucătărie, completa suita încăperilor hanului. În 
prelungirea tindei, spre ogradă, era amplasat un foișor 
prin care se realiza accesul de serviciu. Sub foișor se afl a 
gârliciul de intrare în beci, care se întindea sub bucătărie. 
Sistemul constructiv al clădirii, cu ziduri groase de mai bine 
de o jumătate de metru, cu casete de cărămidă și bolovani 
de râu, este caracteristic pentru clădirile importante și 
exprimă grija deosebită pe care comanditarul a acordat-o 
solidității și deci capacității de apărare a clădirii. Planșeele 
cu grinzi masive din lemn suportau acoperișul cu pante 
mari și învelitoare de șindrilă.

Volumetria clară și robustă era vibrată de prezența 
prispei pe fațada principală și a foișorului pe fațada 
posterioară. Stâlpii prispei și ai foișorului fasonați manual, 
cu forme rafi nate, contribuiau fericit la expresivitatea 
edifi ciului.” 

Pentru cei din generația mai veche, Hanul Roșu 
era, în perioada comunistă, dar și până la incendiu, un 
important loc de popas și de servire a mesei, poate cel mai 
semnifi cativ de acest fel de pe Valea Teleajenului. 

AU FOST REALIZATE BAZINELE AU FOST REALIZATE BAZINELE 
ECOLOGICE LA STAȚIA DE EPURARE 

DIN SINAIADIN SINAIA

Hidro Prahova a anunțat că a fi nalizat lucrările civile de 
construire a bazinelor biologice din cadrul Stației de 

epurare a apelor uzate Sinaia. Este vorba despre două bazine 
combinate cu decantoare secundare, cu un volum total de 
13.500 mc, care vor fi  cele mai complexe și spectaculoase 
construcții din cadrul viitoarei Stații de epurare. Într-
un comunicat de presă se arată: „din dotările conexe 
ale obiectivului au fost fi nalizate lucrările civile pentru 
bazinul anaerob și camera de distribuție bazine biologice, 
îngroșătorul gravitațional și stația de pompare supernatant. 
Urmează ca, etapizat, să fi e aduse în șantier echipamentele 

ce vor fi  montate pe aceste construcții, termenul stabilit 
pentru fi nalizarea lucrărilor fi ind luna iunie 2022. Stația va 
prelua apele uzate din aglomerarea Sinaia, cu o capacitate de 
34.150 locuitori echivalenți, compusă din localitățile Sinaia, 
Poiana Țapului, Bușteni și Azuga. Stația de epurare Sinaia 
este unul dintre obiectivele de investiții incluse în Contractul 
de lucrări CL1 (lotul al doilea) <<Reabilitare și extindere 
stații de epurare apă uzată în orașele Sinaia, Breaza-stații de 
tratare apă potabilă în orașele Comarnic și Sinaia, județul 
Prahova>>, componentă a Proiectului <<Fazarea proiectului 
reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare 
în județul Prahova>>”.

Antreprenor general este Asocierea Construcții Erbașu 
SA- WTW Wassertechnik GmbH, iar valoarea totală a 
investiției este de 23.664.461,93 lei, fără TVA, din care 
operatorul Hiro Prahova, autoritățile locale și centrale vor 
asigura 21,24%, restul fi nanțării fi ind asigurată din Fondul 
de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură 
Mare 2014-2020.

idro Prahova a anunțat că a finalizat lucrările civile de

printre cei care au scris pagini de istorie multe povești: Eugenia Câmpeanu

BABELE ȘI SFINXUL AU FOST CÂȘTIGATE DE DÂMBOVIȚABABELE ȘI SFINXUL AU FOST CÂȘTIGATE DE DÂMBOVIȚA

103 ANI DE 103 ANI DE 
ROMÂNIA, 103 ROMÂNIA, 103 

PRAHOVENI PRAHOVENI 
EMBLEMATICI!EMBLEMATICI!
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SCOPUL ORICĂRUI POLITICIAN DIN MOLDOVA E SCOPUL ORICĂRUI POLITICIAN DIN MOLDOVA E 
ASIGURAREA UNITĂȚII POPORULUI ROMÂN

Europa Liberă: Domnul Portnikov, e 
corect să facem paralele între Transnistria 
nerecunoscută și așa-numitele DNR și LNR 
(așa-zisele republici populare Donbas și 
Lugansk)? Sau sunt situații complet diferite?

Vitalii Portnikov:  Este incorect. 
Transnistria este o enclavă separatistă, 
încorporată în țesătura statalității 
moldovenești. De fapt, conducerea Moldovei, 
chiar și pe vremea președintelui Mircea 
Snegur, a optat pentru dialog cu teritoriul 
efectiv ocupat, pe care azi Kremlinul 
convinge conducerea Ucrainei să-l accepte. 
A existat un dialog direct cu șeful regimului 
separatist Smirnov, susținut nu doar de 
Snegur, ci de toți liderii de mai târziu de la 
Chișinău. Punctul culminant al dialogului 
a fost celebrarea comună a președintelui 
Dodon și a lui Krasnoselski a Zilei Rusiei 
la Bender. E greu de imaginat președintele 
Ucrainei alături de liderii așa-ziselor 
republici populare pentru a sărbători Ziua 
Rusiei la Donețk. În plus, confl ictul armat pe 
Nistru dintre cele două părți a durat puțin 
timp. Și a fost oprit. Pe linia de demarcație 
dintre părțile libere și ocupate ale Ucrainei 
războiul se desfășoară al șaptelea an și există 
toate motivele să credem că va continua ani 
de zile. Confl ictul vostru a fost organizat încă 
de conducerea unională, Mihail Gorbaciov 
și Anatoli Lukianov. Iar cel din Ucraina de 
Vladimir Putin. Abordarea este aceeași, însă 
continuarea diferită. Scopul confl ictului din 
Donbass constă în distrugerea statalității 
ucrainene. Confl ictul transnistrean, în faza 
sa incipientă, a avut un cu totul alt scop: să 
împiedice Moldova să părăsească URSS. Apoi 
conducerea nouă a Rusiei a dorit să păstreze 
Transnistria ca o pârghie de presiune asupra 
Moldovei, asigurându-și sfera de infl uență în 
regiune. Ca intensitate și obiective lucrurile 
sunt diferite. Kremlinul poate fi  de acord ca 
Moldova să rămână ca stat pe harta politică 
a lumii. Însă cu Ucraina și Belarus obiectivul 
este altul. Moscova vrea ca aceste țări să 
dispară, deoarece pentru Putin aceste țări 
sunt, pur și simplu, Rusia!

Europa Liberă: Vă propun un joc al 
imaginației – să vă închipuiți că în Moldova 
ocupați un post important la guvernare. 
Aveți legături cu Washingtonul, relații bune 
cu Berlinul, Bruxelles-ul, aveți un telefon 
pentru a suna la Kremlin. Și Vitali Portnikov 
are o sarcină: să soluționeze problema 
transnistreană. Cum veți proceda?

V. P.:  O propunere grozavă. Dar, înainte 
de a-mi oferi vreo funcție în guvernarea 
de la Chișinău, ar fi  să întrebați care sunt 
viziunile mele politice. Sunt pentru unitatea 
poporului român. Și cred că obiectivul 
oricărui om politic din Moldova este 
asigurarea unității poporului român, care a 
fost divizat ca urmare a ocupației sovietice a 
pământurilor românești. 

Europa Liberă: Sunteți, deci, unionist!
V. P.:  Sunt un realist. Înțeleg foarte bine 

că statul se bazează pe identitate. Și că 
până Republica Moldova nu-și va rezolva 
problema identității, nu-și va rezolva nici 
problemele teritoriale. Toate celelalte sunt 
doar un simulacru de statalitate. Bineînțeles, 
dacă în urma acestui exercițiu aș ajunge 
într-o funcție de răspundere la Chișinău, ar 
trebui să țin cont de sentimentele publice. 
Dar aș înțelege, totuși, de ce sunt sub steagul 
lui Ștefan cel Mare, și nu sub vreun steag 

sovietic. 
Europa Liberă: Dar ce să facem atunci cu 

Transnistria?
V.P.: Despre rezolvarea problemei 

transnistrene mi-aș spune același lucru pe 
care l-aș rosti fi ind în orice birou din Kiev. 
Problema integrității teritoriale nu are nicio 
soluție atâta timp cât la Kremlin există 
oameni care încearcă să folosească confl ictele 
teritoriale pentru a exercita presiune asupra 
țării mele. La Chișinău și la Kiev mi-aș spune: 
„Această problemă nu are o soluție, orice aș 
face, orice aș întreprinde”. Singurul lucru pe 
care îl pot face este să mă asigur că statul meu 
va fi  pregătit în momentul în care se va ivi 
o posibilitate geopolitică – când în Rusia se 
va schimba puterea, va veni o criză politică 
și economică serioasă și nu va mai avea 
timp pentru teritoriile ocupate și anexate. 
Rețete asemănătoare pentru ambele țări. 
Prima prioritate e consolidarea capacității de 
apărare a țării. A doua – participarea activă 
la sistemele de securitate ale lumii civilizate. 
Pentru Ucraina – aderarea la NATO și 
tranziția forțelor armate la standardele 
NATO. Pentru Moldova, ținând cont de 
neutralitatea ei, este întărirea legăturilor cu 
statele vecine membre NATO și un sistem 
de tratate ce ar face posibilă consolidarea 
forțelor sale armate și, în cazul unei șanse 
geopolitice, nu ar crea niciun impediment 
restabilirii integrității teritoriale. Astfel încât 
teritoriul să poată fi  returnat fără război, 
prin înțelegerea părții separatiste că este 
inutil să se opună, după ce a rămas fără 
patronul de la Moscova. Al treilea moment 
ce l-aș asigura ar fi  dialogul cu populația 
din teritoriul ocupat. Cetățenii Moldovei, 
afl ați pe teritoriul Transnistriei, precum și 
cetățenii Ucrainei, afl ați în Donbass, Lugansk 
și Crimeea, ar trebui tratați ca ostatici ai 
invadatorilor. Dacă nu ne putem întoarce 
teritoriile afl ate sub controlul conducerii 
șovine ruse, atunci să înțelegem că trebuie 
să ne întoarcem populația, să creăm condiții 
pentru strămutarea ei pe teritoriul liber 
pentru studii, muncă, să explicăm clar 
oamenilor ce locuiesc pe teritoriile ocupate, 
că acolo nu au perspective de viață pentru 
ei. Mai bine vom dezvolta aceste teritorii 
după eliberare, decât să ne prefacem că le 
putem returna imediat. Încă un lucru care 
se referă atât la Moldova, cât și la Ucraina 
sunt garanțiile: să-i ajutăm pe românii care 
locuiesc pe teritoriul Transnistriei să rămână 
români. Moldova este un spațiu de refugiu 
pentru partea românească a populației. 
Poporul român nu are alt stat decât România 
și Moldova. 

Europa Liberă: În ultimul timp am auzit 
aluzii ale unor politologi că asistăm la 
formarea unui nou format, „2+2”: România 
– Polonia și Moldova – Ucraina. Pe de o 
parte, Occidentul european, pe de altă 
parte – dezvoltarea relațiilor dintre Kiev și 
Chișinău.

V. P.: Mi se pare că dezvoltarea relațiilor 
dintre Ucraina și Polonia, pe de o parte, 
și Moldova și România, pe de altă parte, 
în astfel de format „2+2”, este un răspuns 
absolut fi resc la provocările ce există în 
regiune. Lipsa unor relații serioase a Ucrainei 
cu România, o mare țară europeană, este una 
dintre cele mai mari omisiuni în politica 
externă a Kievului din ultimele decenii. Noi 
realmente nu observăm și nu cunoaștem 

România, iar România nu ne cunoaște și 
nu ne observă pe noi. Politicienii ucraineni, 
chiar înainte de 2014, au ales confruntarea cu 
România ca dovadă a patriotismului lor. Prin 
urmare, dacă Ucraina va dezvolta relații bune 
cu Moldova, iar Moldova va deveni un fel 
de verigă de legătură între Kiev și București 
– acesta ar fi  un format excelent pentru 
dezvoltarea relațiilor. Polonia a prezentat 
întotdeauna dovezi că are un interes aparte 
pentru Moldova. Atunci când Donald Tusk 
era șeful guvernului polonez, Varșovia a 
inițiat desfășurarea forului Europa-Moldova 
la Chișinău. Polonia are potențial pentru 
legături independente atât cu România, cât 
și cu Moldova. Noi și Polonia putem avea 
un interes comun – dezvoltarea relațiilor 
cu România și Moldova și există aici și o 
platformă pentru dialog. Or, să recunoaștem, 
în ultimii ani nu am avut relații simple cu 
Varșovia și nici azi nu sunt deloc ideale.

Europa Liberă: O întrebare probabil 
stupidă: poate de renunțat la Crimeea? Și 
Rusia va fi  mulțumită, și Ucraina nu va 
avea două milioane de alegători cu viziuni 
vehement pro-rusești...

V. P.:  Aud adesea astfel de conversații 
printre compatrioții mei. Mi se pare că ar 
trebui să tratăm fi ecare cetățean al Ucrainei 
cu respect, indiferent de opiniile politice. 
Este absolut evident că opiniile politice 
ale oamenilor din Crimeea, precum și 
din Donbass sau din sud-estul țării pot fi  
diferite de cele ale oamenilor din vestul sau 
centrul Ucrainei. Cum și opiniile politice 
ale oamenilor din UTA Găgăuzia, cum 
am văzut din rezultatele ultimelor alegeri 
prezidențiale și parlamentare din Moldova, 
diferă semnifi cativ de ale celor din Chișinău 
sau Bălți. Acesta nu e un motiv să credem că 
trebuie să abandonăm teritoriul pe care se 
afl ă acum UTA Găgăuzia, nu? Ba e un motiv 
de a respecta părerile politice ale cetățenilor 
din acest teritoriu. Iar forțele politice care 
pledează pentru opțiunea democratică 
europeană a Republicii Moldova ar trebui să 
lucreze mai activ, mai persistent, mai creativ 
cu acea populație. Același lucru este valabil și 
pentru cei care locuiesc pe teritoriile ocupate 
de Rusia. De îndată ce spunem că suntem gata 
să renunțăm la un teritoriu că acolo locuiește 
o populație „greșită”, punem la îndoială însăși 
esența noastră ca o statalitate democratică, 
capabilă să țină cont de opiniile și drepturile 
fi ecărui cetățean. Asta ne deosebește de țările 
noastre vecine, ca Rusia sau Belarus. Sper că 
și voi vă deosebiți de ele. Și mai e ceva foarte 
important – dreptul internațional. Atât 
Crimeea, cât și Donbassul, controlat acum 
de Rusia, nu sunt teritorii care au luat vreo 
hotărâre de separare de Ucraina. Sunt teritorii 
care au fost ocupate cu forța! Și primul lucru 
pe care trebuie să-l facem este să restabilim 
statul de drept pe aceste teritorii. Dacă cineva 
la Kiev va spune că nu-i pasă de Crimeea sau 
Donbass, vă asigur că mâine sabotorul rus 

va fi  deja la Harkov, poimâine – la Odessa, 
iar mai târziu – la Cernigov. Astfel, ne putem 
pomeni într-un stat compus din două sau trei 
regiuni. Acest lucru este valabil și pentru voi. 
Dacă, la un moment dat veți declara că nu 
vă interesează Transnistria, cine vă asigură 
că mâine astfel de acțiuni nu vor începe, să 
zicem, la Bălți? 

Europa Liberă: Moscova, înaintea 
„Platformei Crimeii”, în timpul și după 
aceasta a repetat constant mantra despre 
creșterea rusofobiei în Ucraina. Există 
rusofobie în Ucraina?

V. P.:  Sincer să fi u, nu prea înțeleg ce e  
rusofobia. A numi rezistență la un regim 
șovin agresiv, care încearcă să-i forțeze pe 
ceilalți să creadă în valorile trecutului pe care 
le poartă pe steagurile sale drept rusofobie e 
ca și cum ai spune că antifascismul, opoziția 
față de regimul hitlerist în al Doilea Război 
Mondial ar însemna ura față de poporul 
german. Adolf Hitler și anturajul său au 
susținut că ura față de național-socialism este 
ura față de germani. Ei au vrut să identifi ce 
poporul german cu național-socialismul. 
Putin și anturajul său încearcă să identifi ce 
poporul rus cu putinismul. Deși este clar 
că cel mai mare rău pe care îl provoacă 
guvernarea lui Putin e un rău provocat în 
primul rând însăși Rusiei. E o lovitură adusă 
intereselor naționale ale poporului rus. Dacă 
pornim de la noțiunea „rusofobie”, utilizată 
de propaganda și conducerea politică a 
Rusiei, primul rusofob din lumea modernă 
este Putin. Și apoi ceilalți: Medvedev, Lavrov, 
Șoigu... Aceștia sunt toți niște rusofobi, cum 
se spune, înrăiți. Iar oamenii care doresc ca 
Rusia să fi e un stat european democratic, 
ca cetățenii săi să aibă acces liber la mass-
media, să participe liber în procesul electoral, 
ca trupele sale să nu fi e pe teritorii străine, 
ca Rusia să nu înspăimânte lumea, ci să fi e 
un partener al democrațiilor occidentale, un 
partener al lumii civilizate – acești oameni 
nu sunt rusofobi. Mă consider cel mai bun 
prieten al Rusiei și al poporului rus, pentru că 
spre deosebire de Putin, Medvedev, Lavrov, 
Șoigu ș. a. eu doresc doar lucruri bune 
poporului rus. Iar acești oameni, fi ind etnici 
ruși, de dragul îmbogățirii, din setea de putere 
condamnă poporul rus la atemporalitate. Da, 
ei sunt niște rusofobi. Pe când eu sunt un 
optimist. Cred că mai avem nevoie de încă 
30-40 de ani pentru a ne putea compara, la 
nivel de gândire critică, cu lumea civilizată. 
Acum, acei copii care au mers la școli în 
2014, după Maidan, după atacul rusesc, sunt 
oameni cu o cu totul altă mentalitate. Când ei 
vor avea 25, 30 de ani, vor gândi altfel decât 
părinții lor, cu atât mai mult, bunicii lor. Este 
foarte important și pentru voi să nu săriți de 
la o extremă la alta, să nu treceți din nou de 
la guvernările democratice la experimente 
socialist-comuniste, demagogice, pe care le-
ați trăit pe vremea președinților Voronin și 
Dodon. 

România iar România nu ne cunoaște și va fi deja la Harkov poimâine la Odessa

Dacă vizita Maiei Sandu la București la invitația lui Klaus Johannis și semnarea 
foii de parcurs privind prioritățile ce asigură ireversibilitatea integrării europene a 

Republicii Moldova a părut ceva fi resc pentru presa de la Chișinău, fi ind mai puțin elogiată 
decât vizita lui Nicu Popescu la Moscova, ce au discutat tête-à-tête cei doi președinți ai celor 
două state românești nu s-a scris pe ambele maluri barem un rând nici măcar la nivel de 
supoziții. Despre Unire? Despre diferendul transnistrean? Deocamdată nu știm. În schimb, 
întâmplător sau nu, anume aceste două subiecte a abordat, prin paralele semnifi cative, 
jurnalistul serviciului ucrainean Radio Svoboda Vitali Portnikov într-un interviu pentru 
Europa Liberă Moldova, pe care îl propunem cititorilor noștri într-o versiune prescurtată, 
dar fără a diminua din esența celor două subiecte. 
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

WASHINGTONUL ŞI MOSCOVA VOR TREBUI SĂ NEGOCIEZE

Altfel privit subsolul afgan 
conţine numeroase 

minerale indispensabile pentru 
construcţia de vehicule electrice și 
pentru alte tehnologii utilizate în 
tranziţia energetică ori la realizarea 
de arme. Potrivit Agenţiei 
Internaţionale pentru Energie, 
până în 2040, cererea mondială 
de litiu se va multiplica de 40 de 
ori. La fel a cobaltului și siliciului, 
materiale considerate „critice” 
de UE, pentru a-și putea asigura 
independenţa energetică.

Chiar și după retragerea 
americană, Afganistanul va 
continua, fi e și sub regimul 
talibanilor, să fi e terenul de luptă al 
marilor puteri. De această dată, un 
nou actor se invită în joc –China. 
Un fost colonel în armata chineză 
declara, pentru New York Times, 
că Beijingul este pregătit să umple 
golul lăsat de americani.

Afganistanul este cel mai 
important rezervor neexploatat din 
lume cu unele resurse strategice 
precum litiu, de care China este 
foarte poft icioasă. Pe de altă parte, 
Afganistanul participă, din 2016, 
la Noul Drum al Mătăsii, program 
gigantic chinez, de construcţie de 
infrastructuri în afara frontierelor 

sale. Totuși, Beijing a investit foarte 
puţin în Afganistan, în mare parte 
pentru că se afl a sub infl uenţa 
Washingtonului.

Odată ce iese de sub aripa 
americană, Afganistanul se va 
putea lăsa fără reţinere, în mâinile 
chinezilor. Cu atât mai mult cu cât 
Beijingul s-a arătat deja deschis 
unei relaţii cordiale cu talibanii. 
La fi nele lunii iulie a.c., Abdul 
Ghani Baradat, numărul doi al 
Mișcării Islamiste radicale, a fost 
bine primit la Beijing de ministrul 
chinez de externe.

După ce talibanii au preluat 
puterea, China a declarat că vrea 
să „respecte alegerea poporului 
afgan” și că speră la o „cooperare 
amicală” între cele două state. Dar 
asta nu înseamnă că Beijingul se 
va arunca, imediat ce va putea, 
asupra resurselor naturale afgane, 
în schimbul câtorva împrumuturi 
pentru dezvoltarea infrastructurii.

De fapt, prioritatea numărul 
1 a superputerii asiatice, care 
împarte 70 de km de frontieră cu 
Afganistan, este de a se asigura 
că „terorismul nu se va propaga 
spre statele vecine”, este de părere 
Angela Stanzel, specialistă în China 
și Asia Centrală, la Institutul de 

Afaceri Internaţionale din Berlin. 
Apoi, de notat că minoritatea 
musulmană ce este persecutată de 
autorităţile chineze, uigurii, care 
sunt consideraţi ca un rezervor de 
extremiști religioși, nu locuiește 
decât la câteva sute de km de 
frontiera afgană.

La fel de bine, să ne amintim de 
anii 1990, când militanţi separatiști 
uiguri își stabileau tabere de 
antrenamente în Afganistan, 
cu ajutorul al-Qaeda, iar China 
obţinuse promisiunea talibanilor 
că acești combatanţi nu vor recurge 
la violenţe. În schimb, China a 
investit în Afganistan.

Acum, Beijingul nu se teme 
doar de un risc de contagiere 
jihadist în China. El vrea să evite 
o propagare a statelor limitrofe a 
acestui fenomen - Tadjikistan ori 
Pakistan, unde China a investit 
deja.

Chinezii nu au fost jenaţi de 
prezenţa americană, pentru a 
face afaceri. Ei au obţinut dreptul 
de a exploata una dintre cele mai 
importante mine de cupru din 
lume, situată la 35 de km de Kabul. 
În plus, chinezii au fost autorizaţi 
să participe la exploatarea unor 
zăcăminte de petrol. Sunt proiecte 

care deocamdată nu au creat 
mare lucru, din cauza prezenţei 
americane în zonă.

Un analist atenţionează că 
investiţia pentru a construi 
toată infrastructura ce lipsește, 
precum și asigurarea securităţii 
acesteia, sunt două elemente 
foarte importante. Iar chinezii nu 
au făcut-o în momentul în care 
situaţia era ceva-ceva mai calmă, 
sub aripa americană, astfel că este 
posibil să nu o facă nici acum, când 
condiţiile sunt incerte pe fondul 
instabilităţii locale. Iar zăcămintele 
afgane sunt greu accesibile, trebuie 
construite șosele, căi ferate și altele, 
pentru a le putea exploata.

Un alt analist francez este de 
părere că, până la urmă, China va 
ceda tentaţiei resurselor afgane și 
pentru a arăta că poate face mai 
bine decât americanii. Propaganda 
ofi cială a început deja. Statele Unite 
au fost comparate cu „o putere 
distrugătoare” în Afganistan, în 
opoziţie cu China, care se dorește 
a fi  învingătoare.

Așadar, cred analiștii, problema 

nu este dacă vor merge sau nu, ci 
când. Iar pentru asta, talibanii vor 
trebui să îndeplinească mai multe 
condiţii: să formeze un guvern 
pe care Beijingul să-l recunoască, 
să aducă stabilitatea în ţară, să se 
asigure că terorismul se oprește 
la graniţă și să nu chestioneze 
maniera în care China se comportă 
cu uigurii.

Iar noii stăpâni de la Kabul nu 
ar trebui să spună NU, căci au 
nevoie să-și diversifi ce sursele de 
fi nanţare, dar și o recunoaștere 
ofi cială a Chinei – ceea ce nu a fost 
cazul în anii 90, care i-ar aduce o 
legitimitate internaţională foarte 
importantă.

În același timp, nimeni nu poate 
afi rma că talibanii se vor ridica la 
înălţimea așteptărilor chineze. Este 
difi cil de spus, de fapt, cât timp 
vor putea să-și menţină controlul 
asupra întregului teritoriu. 
Sau dacă vor putea să contreze 
dorinţele altor mișcări radicale 
islamiste, precum al-Qaeda, de a 
utiliza Afganistanul, pentru a se 
orienta spre Est.

Observatorii consideră 
totuși că subiectul nu este 

închis și că Washingtonul este 
gata să negocieze: motiv pentru 
astfel de ipoteze l-a dat excluderea 
omului de afaceri sirian Samer 
Foz, un apropiat al președintelui 
Bashar al-Assad, din „lista neagră” 
a Ministerului de Finanţe al SUA.

Despre faptul că Biden și 
Putin nu au reușit deocamdată să 
ajungă la un compromis vizibil în 
ceea ce privește Siria au informat 
surse Reuters de la Casa Albă. 
Potrivit acestora, Moscova a pus 
la îndoială funcţionarea punctului 
de trecere și control Bab al-Hawa, 
care contribuie la aprovizionarea 
raioanelor rebele afl ate în 
responsabilitatea Turciei. „La 
Geneva nu au fost luate niciun fel 
de angajamente, însă am lăsat să 
se înţeleagă în mod clar că această 
problemă este foarte importantă 
pentru noi, dacă intenţionăm să 

continuăm colaborarea în  ceea ce 
privește Siria”, a declarat agenţiei 
americane, după încheierea 
summit-ului desfășurat în Elveţia.

Administraţia Biden consideră
că problema ajutorului 
transfrontalier constituie un test 
referitor la capacitatea Rusiei 
și Statelor Unite de a colabora 
împreună în ceea ce privește Siria.

Subiectul Siria nu a fost pomenit 
în declaraţia fi nală făcută de 
președintele Putin după încheierea 
convorbirilor din 16 iunie a.c., 
de la Geneva. Biden a comunicat 
însă că a fost dezbătută o „lungă 
listă” de probleme, dintre care a 
amintit „necesitatea menţinerii” 
coridoarelor umanitare din Siria. 
Washingtonul face o legătură între 
funcţionarea punctelor de trecere 
și control de la frontieră și starea 
în care se afl ă populaţia pașnică a 
Republicii Arabe care locuiește în 
raioanele ce nu se afl ă sub controlul 

Damascului. Biden a arătat că s-a 
discutat și tema iraniană, dar nu 
a precizat dacă discuţia s-a limitat 
la problema programului nuclear 
al Teheranului sau dacă părţile au 
mai abordat și problema infl uenţei 
forţelor iraniene din Siria.

Mandatul pentru folosirea 
punctului de trecere și control Bab 
al-Hawa a expirat ofi cial la mijlocul 
lunii iulie 2021. Toate operaţiunile 
de aprovizionare cu ajutoare ONU 
a câtorva raioane din Siria au 
fost sancţionate de Consiliul de 
Securitate în anul 2014, pe fondul 
escaladării acţiunilor de luptă. 
Atunci, lucrătorilor umanitari li 
s-a permis să se deplaseze prin 
punctele de trecere a frontierei 
Bab al-Salam (la frontiera cu 
–Turcia), Ban-al Hawa și Al-
Yarubiya (frontiera siriano-
irakiană), precum și Al-Ramtha 
(la graniţa cu Iordania). Cu toate 
acestea, pe măsura revenirii unora 
dintre teritorii sub controlul 
armatei guvernamentale, numărul 
punctelor de trecere și control 
folosite de forţele ONU a scăzut.

„A venit timpul ca acest 
mecanism să fi e diminuat treptat, 
pentru a fi  înlocuit cu livrări 
umanitare care vor fi  realizate 
în conformitate cu principiile 
prevăzute în rezoluţiile Adunării 
Generale a ONU 46/182 – explică, 
în luna iulie a anului trecut, 

reprezentantul permanent al 
Federaţiei Ruse pe lângă ONU, 
Vasili Nebenzya. „Mecanismul a 
fost gândit ca o măsură temporară 
extraordinară pe care Consiliul de 
Securitate a aprobat-o pentru a 
acorda sprijin umanitar unei ţări 
afl ate la confl ict”. După cum a 
afi rmat ofi cialul rus, în ultimii șase 
ani situaţia în Siria s-a schimbat: 
sectorul de teren care nu se afl ă sub 
controlul Damascului s-a micșorat 
considerabil. În acest sens, 
Nebenzya le-a cerut partenerilor 
din Consiliul de Securitate și 
altor jucători internaţionali să nu 
politizeze dosarul umanitar.

Deocamdată, nu este clar 
modul în care SUA vor să-i 
schimbe Rusiei părerea în ceea 
ce privește această problemă. 
Observatorii s-au arătat însă 
interesaţi de povestea petrecută 
acum două luni cu excluderea din 
lista americană de sancţiuni a două 
companii înregistrate în Dubai 
ale magnatului sirian Samer Foz, 
considerat un apropiat al familiei 
Assad. Restricţiile împotriva 
activelor acestuia au fost introduse 
în 2019, din cauza relaţiilor directe 
cu Damascul. Washingtonul nu a 
explicat deocamdată schimbarea 
punctelor de vedere. Foz reușise 
multă vreme să nu ajungă pe 
”listele negre” ale SUA. După 
cum a spus omului de afaceri – 

acest lucru s-a petrecut pentru că 
investiţiile sale au avut un caracter 
strict pașnic.

Scoaterea lui Foz de sub 
sancţiunile americane a ajuns 
să-i intereseze pe congresmanii 
americani. Câţiva membri ai 
Camerei Reprezentanţilor – 
republicanii Bryan Style, Jim, 
Bensk și Joe Wilson – i-au trimis 
ministrului de fi nanţe al SUA, 
Janet Yelien, o interpelare în 
care au solicitat efectuarea unei 
anchete în legătură cu relaxarea 
măsurilor restrictive. De la șeful 
departamentului se așteaptă 
explicaţii în legătură cu motivul 
pentru care „prietenului Assad” 
i s-a făcut o favoare. „Anularea 
sancţiunilor care au legătură cu 
oligarhul sirian Samer Foz trezește 
o mare îngrijorare – se arată în 
mesajul parlamentarilor. Foz a 
fost unul dintre cei mai importanţi 
sponsori direcţi ai crimelor de război 
comise de regimul Assad în Siria”.

Potrivit uneia dintre versiuni, 
sancţiunile au fost ridicate, 
deoarece activitatea companiilor 
lui Foz din Emiratele Arabe a 
fost sistată. Cu toate acestea, 
publicaţiile siriene apropiate 
opoziţiei interpretează acest lucru 
ca un semn că SUA sunt pregătite 
să facă concesii, pentru a schimba 
poziţia Federaţiei Ruse și a Siriei cu 
privire la ajutorul transfrontalier.

bservatorii consideră continuăm colaborarea în ceea ce

Summit-ul de la Geneva nu le-a dat speranţă adversarilor Damascului. Președintele Joseph Biden nu 
a reușit la Geneva să-și asigure sprijinul omologului său, Vladimir Putin, în problema sprijinului 

transfrontalier pentru Siria – a comunicat Casa Albă la nivel neofi cial. SUA încearcă de multă vreme 
să obţină prelungirea mandatului ONU pentru folosirea punctului de trecere și control Bab al-Hawa, 
situat la frontiera siriano-turcească, însă Rusia se împotrivește acestui lucru dintr-o serie de motive, 
consemnează Nezavisimaia Gazeta.

UN ELDORADO DORIT DE CHINA

care deocamdată nu au creat nu este dacă vor merge sau nu ci

În 2010, United States Geological Sujrvey anunţa existenţa unor resurse minerale, petrolifere și 
gazifere în subsolul afgan, în valoare de peste o mie de miliarde de dolari. Altfel spus, de 60 de ori 

Produsul intern Brut al acestei ţări muntoase, în care abundă rezervele de fi er, plumb, cupru, mercur, 
pietre preţioase, grafi t, cobalt, petrol și gaz. Un eldorado. Rezervoarele enorme ar putea transforma 
Afganistanul în „Arabia Saudită a litiului”, afi rma, în 2012, o notă internă a Pentagonului american, 
reamintește Cristina Teacă – RFI.
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UN PIONIER AL NOILOR TEHNOLOGII
Unii spun că această armă ieșită din comun a existat, 

dar a fost „confi scată” de guvernul american. Alte ipoteze 
susţin că Raza morţii ar fi  existat doar în mintea lui Tesla, 
dar că savantul nu a materializat-o niciodată. Totuși, care 
este realitatea? Ca de obicei, se pare că adevărul se ascunde 
sub mai multe straturi de speculaţie și dezinformare.

Visul unei astfel de invenţii, denumită Raza morţii, a fost 
o inspiraţie pentru creatorii de arme timp de zeci de ani. 

Însă un inventator strălucit, Nikola Tesla, a susţinut că a 
creat o astfel de armă.

RAZA MORŢII, O ARMĂ FORMIDABILĂ
Dar cel mai mare vis al lui Tesla era să găsească o cale 

de a transmite la distanţă cantităţi enorme de energie, 
canalizând-o printr-o simplă rază. De-a lungul vieţii, el 
a dezvoltat mai multe dispozitive care puteau transmite 
energia electrică fără ajutorul cablurilor.

Chiar dacă lipsa de fonduri i-a limitat cercetările, în 1934, 
Tesla a anunţat o descoperire incredibilă: un dispozitiv 
care putea ucide de la kilometri distanţă, folosind exclusiv 
puterea electricităţii.

Astăzi, invenţia este cunoscută drept Raza morţii, deși 
Tesla însuși și-a botezat invenţia „Teleforţa”. Inventatorul 
nu a folosit cuvântul „rază”, deoarece dispozitivul nu emitea 
raze propriu-zise, ci canaliza energia printr-un fascicul 
foarte îngust.

Potrivit lui Tesla, aparatul emitea o energie sufi cient 
de puternică încât să doboare avioane și să ucidă oameni 
într-o clipă. Savantul susţinea că invenţia lui făcea posibilă 
instalarea la graniţele ţării a unui gard de energie, care 
ar distruge orice inamic. Totuși, Tesla spera că aplicarea 
invenţiei sale va avea un scop pacifi st. El credea că, dacă ar 
fi  imposibil pentru o ţară să atace o altă ţară, războaiele vor 
fi  eliminate defi nitiv.

DISCUŢII CU MAI MULTE GUVERNE
Însă visele sale optimiste erau limitate de o problemă 

serioasă. Nimeni nu se arăta dispus să-i fi nanţeze proiectul, 
pentru continuarea cercetărilor. Omul de știinţă a purtat 
discuţii cu guvernele Statelor Unite ale Americii și Uniunii 
Sovietice, dar nimeni nu i-a oferit banii necesari. Cu toate 
acestea, într-o seară din 1937, la o întâlnire în Ambasada 
Iugoslaviei, Tesla a făcut o afi rmaţie bizară: le-a spus celor 
prezenţi că invenţia sa era posibilă și că deja construiește 
prototipul unui astfel de dispozitiv.

De fapt, avea de gând s-o prezinte în faţa lumii în câteva 

luni. Însă, chiar dacă Tesla construise cu adevărat Raza 
morţii, lumea nu avea s-o vadă vreodată.

Mai târziu, în același an, destinul marelui inventator a 
luat o turnură tragică. Tesla a fost lovit de o mașină în timp 
ce trecea strada. Nu și-a mai revenit niciodată complet după 
acest eveniment. În 1943, a murit într-un hotel din New 
York. Avea 86 de ani.

REALITATE SAU FICŢIUNE?
Din acest punct, misterul se adâncește și mai mult. Unii 

istorici spun că, la afl area veștii morţii inventatorului, 
reprezentanţi ai armatei SUA ar fi  sosit la hotel și i-ar 
fi  răscolit camera. Aparent, militarii căutau planuri ale 
invenţiei savantului, pe care nu și le-ar fi  dorit ajunse pe 
mâinile altor ţări. Varianta ofi cială este că nu au găsit nimic.

În aceste condiţii, întrebarea cea mai pertinentă este 
următoarea: ce s-a întâmplat cu invenţiile lui Tesla? Este 
posibil ca guvernul să fi  pus mâna pe raza morţii, spun unii.

De altfel, în timpul Războiului Rece, au existat 
experimente cu dispozitive asemănătoare. Așadar, susţin 
anumiţi istorici, nu e lipsit de fundament să credem că 
guvernul american a folosit deja invenţia lui Tesla, pentru a 
dezvolta alte tehnologii avansate. Pe de altă parte, scepticii 
spun că explicaţia cea mai probabilă este că Tesla n-a 
construit niciodată Raza morţii.
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OMUL CARE A INVENTAT SECOLUL XXNIKOLA TESLA, NIKOLA TESLA, 
LA BĂTRÂNEŢELA BĂTRÂNEŢE
Este un lucru documentat că Tesla a avut o minte 

excepţională, umbrită uneori de excentricităţi și 
episoade bizare, care i-au făcut pe unii observatori să-i 
pună la îndoială sănătatea psihică. Probabil că aceasta 
este soarta marilor genii. În ultimii ani de viaţă (perioada 
în care susţinea că inventase Raza morţii), starea sa fi zică 
și mentală se înrăutăţise cu repeziciune.

De altfel, Raza morţii nu a fost singura invenţie pe 
care Tesla a susţinut că a realizat-o, fără a o mai prezenta 
publicului. La începutul anilor 30, Nikola Tesla începuse 
să afi rme frecvent că pusese în practică proiecte exotice, 
precum mașina care funcţiona pe bază de radiaţii 
cosmice.

Atitudinea sceptică a publicului în faţa acestor 
anunţuri este de înţeles. Este posibil ca, la fel ca în cazul 
Razei morţii, doar Tesla să fi  văzut aceste dispozitive, 
dacă ele chiar au existat. Pe de altă parte, este la fel de 
posibil ca agenţiile guvernamentale să fi  eliminat cu 
grijă orice dovadă a existenţei unor astfel de proiecte, dat 
fi ind potenţialul lor distructiv și, implicit, utilitatea lor 
deosebită pentru sectorul militar american.

l i Î ă hi d ă T l t i d ă t R

Să încercăm să ne imaginăm Raza Morţii: un fascicul 
de energie, care ar putea  doborî avioanele de la 

kilometri distanţă, folosind doar electricitatea. Sau un 
zid invizibil de energie, care protejează o ţară în faţa unor 
invazii. Astfel conceptualiza Nikola Tesla raza morţii, o 
invenţie misterioasă a cărei existenţă este disputată în 
prezent. Deși marele inventator a susţinut că a creat această 
armă avansată, lumea nu are acces la nicio dovadă privind 
existenţa ei, notează, într-un articol, site-ul incredibilla.ro.

Cămara cu planteCămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:Remedii de casă simple şi efi ciente:

POST CU POST CU 
LINTELINTE

Ţii post sau vrei pur și simplu să 
reduci cantitatea de carne din 

alimentaţie? Lintea nu trebuie să-ţi 
lipsească din meniu.

Din păcate, asemenea năutului, nici 
lintea nu este prea populară la noi în ţară. 
Dacă și tu ai neglijat până acum această 
leguminoasă, merită s-o descoperi, 
deoarece este cu adevărat un superaliment, 
săţioasă, te ajută să slăbești, îţi oferă proteine 
de calitate, dar și o porţie generoasă de 
vitamine, minerale, fi bre și antioxidanţi.

PROTEINE DIN BELȘUG
Putem trăi fără carne, dar nu și fără 

proteine, care sunt indispensabile bunei 
funcţionări a organismului. Așadar, în 
perioada postului trebuie să ne procurăm 

necesarul de proteine din vegetale. Una 
dintre cele mai bune opţiuni este lintea; 
indiferent că e roșie, portocalie, verde, 
brună, această legumă este o sursă 
excelentă de proteine vegetale de calitate. 
De exemplu, o porţie de 200 g de linte 
gătită ne oferă 18 g de proteine, adică 
aproape 40% din necesarul zilnic.

O COMOARĂ DE NUTRIENŢI
Micile boabe au însă mult mai multe 

benefi cii. Alături de numeroase vitamine 
(B1, B2, B3, B6, acid folic, C, E) și minerale 
(fosfor, molibden, cupru, fi er, mangan, 
zinc, magneziu, potasiu, seleniu), acestea 
conţin și cantităţi mari de fi bre (8 g 
fi bre/100 g linte), care scad colesterolul 
și ajută la reglarea nivelului de zahăr din 
sânge, fi ind o alegere foarte bună și pentru 
cei care suferă de diabet.

ALUATUL SILUETEI
În timpul postului, odată cu renunţarea 

la produsele de origine animală (carne, 
pește, lapte, brânzeturi, unt, ouă), practic, 
dieta noastră devine vegană. Deși sănătoasă 
în principiu, o asemenea alimentaţie 
poate duce la surplus de greutate dacă nu 
avem grijă ce și cât punem în farfurie. Ei 
bine, lintea este unul dintre alimentele 

prietenoase cu silueta. În primul rând, 
pentru că are puţine calorii și o cantitate 
neglijabilă de grăsimi: 100 g de linte gătită 
ne oferă 120 de calorii și doar 9,5 g de lipide. 
În al doilea rând, graţie conţinutului mare 
de proteine și fi bre, este foarte săţioasă 
– un bol cu mâncare de linte îţi potolește 
foamea pentru 3-4 ore, ajutându-te astfel să 
mănânci mai puţin pe parcursul zilei.

COMBINAŢII IDEALE
Dintre vegetale, cele mai bune surse 

de proteine sunt leguminoasele (fasole 
boabe, mazăre, linte, năut, soia), fructele 
oleaginoase (nuci, alune, migdale, fi stic), 
cerealele (orez, ovăz, grâu, orz, porumb), 
seminţele (quinoa, chia, susan, dovleac, 
fl oarea-soarelui). Însă puţine dintre legume 
ne oferă proteine complete în cantităţi 
sufi ciente. Din fericire, putem corecta 
ușor acest neajuns: combinând la aceeași 
masă două sau mai multe surse de proteine 
vegetale, obţinem în cantitatea necesară 
toţi cei 8 aminoacizi esenţiali. Iată câteva 
combinaţii bune: orez cu fasole boabe (sau 
cu orice altă leguminoasă), linte cu ovăz, 
linte cu bulgur, paste făinoase integrale 
cu mazăre sau cu fasole boabe, hummus 
cu pâine integrală, spanac cu nuci, soia cu 
orez brun. 

MENIU PENTRU TREI ZILE
(poate fi  repetat câte zile vrei)

Prima zi
* Mic dejun. Fulgi de ovăz (2 linguri) cu 

lapte de soia/migdale/cocos; 
* Prânz. Un bol cu supă de linte, un 

ardei umplut cu ciuperci și orez; un măr; 
* Cină. Un cartof copt cu salată cu varză.

A doua zi
* Mic dejun. Un pahar de smoothie din 

spanac, un morcov, o banană;
* Prânz. O supă/ciorbă de legume; 

tocăniţă de linte, salată de sfeclă; o cană de 
compot.

* Cină. Broccoli cu tofu la cuptor.

A treia zi
* Mic dejun. Pastă de linte cu o felie de 

pâine integrală, o banană:
 * Prânz. O supă de fasole verde, musaca 

de linte cu o felie de pâine integrală, un măr;
* Cină. Piure de cartofi  cu salată de 

varză.b
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MOZAIC

 BERBEC
Atmosfera din această 
perioadă va fi  una plină 
de nervozitate, este 
posibil chiar să fi ți 

spectator al unei divergențe dintre 
doi prieteni sau doi colegi de la job. 
Capacitatea dumneavoastră de 
comunicare și consiliere vă poate 
ajuta să puneți capăt acestei 
neînțelegeri.
 

 TAUR
Ieșiți pe minus în 
bilanțul veniturilor și 
cheltuielilor casnice. 
Nu v-ar strica încă un 

venit, așa că faceți demersuri. După 
ședința de familie se va hotărî cine își 
ia un job suplimentar. Este cazul să 
începeți să aveți ceva mai multă 
încredere în propriile forțe.

          GEMENI
Vă este greu uneori să 
vă exprimați 
sentimentele, iar 
această incapacitate vă 

face să fi ți mai tensionat. Ar fi  bine 
pentru dumneavoastră să vă 
destăinuiți unei persoane apropiate, 
poate partenerului de viață. Uneori o 
simplă conversație vă poate ajuta mai 
mult decât vă imaginați, nu vă temeți 
că îi veți încărca pe alții cu problemele 
pe care le aveți.

 RAC
Vă relaxează compania 
celor mici, iar dacă 
încă nu-i aveți pe ai 
voștri, vă gândiți la 

acest lucru. Discutați cu partenerul 
și gândiți în detaliu aspectul. O 
responsabilitate nu vine niciodată 
singură. Partenerul este alături de 
dumneavoastră, ca întotdeauna.

 LEU
De obicei sunteți o 
persoană cu simțul 
umorului, dar cineva 
vă testează răbdarea. 

Aveți grijă să vă impuneți, astfel 
încât să nu îndrăznească să o facă a 
doua oară. Reputația dumneavoastră 
este în joc. Aveți o atitudine relaxată, 
orice problemă ar apărea nu ar putea 
să vă strice starea de spirit. 

                       FECIOARĂ
Sunteți de părere că 
aveți câte ceva de 
învățat din fi ecare 
situație și de la fi ecare 

persoană. Anumite lucruri pe care 
le-ați învățat din experiențele avute 
vă vor fi  de folos atât în planul 
profesional, cât și în planul 
sentimental. Continuați să fi ți 
deschis către orice experiență sau 
povață, până acum această 
deschidere v-a adus doar benefi cii.

                         BALANȚĂ
O situație prin care 
veți trece vă va 
determina să faceți 
niște schimbări 

serioase în ceea ce privește propria 
persoană. Sunteți deschis către 
sfaturi și păreri, ba chiar le veți cere 
pentru a vă asigura că sunteți pe 
drumul cel bun.

                 SCORPION
O rudă sau un prieten 
apropiat trece printr-o 
situație difi cilă, simpla 
implicare a dumnea-

voastră îl va ajuta moral. Încercați să 
îi acordați cât mai multă atenție, 
chiar și atunci când nu mai apelează 
la dumneavoastră pentru a nu vă 
deranja. Totul va fi  bine în cele din 
urmă, iar relația pe care o aveți se va 
consolida..

           SĂGETĂTOR
Sunteți pus în fața 
unei decizii care vă 
poate deschide multe 
porți. Analizați 

situația în amănunt înainte de a lua 
orice decizie, nu vreți să regretați 
mai târziu. Ar fi  bine chiar să apelați 
la persoane care au cunoștințe ce 
v-ar putea ajuta.

                 CAPRICORN
Relația de cuplu 
funcționează ca pe 
roate. Partenerul ține 
cont de dorințele 

dumneavoastră și încearcă să 
îmbunătățească în mod constant 
relația. Vă este greu uneori să vă 
arătați aprecierea pentru efortul 
depus, o cină surpriză sau o seară în 
oraș poate fi  o modalitate bună.
   
               VĂRSĂTOR

Trebuie să fi ți atent la 
modul în care vă 
exprimați opiniile, un 
simplu cuvânt poate 

răni sentimentele unei persoane 
apropiate. Ceea ce dumneavoastră 
considerați a fi  critică în sens 
constructiv, pentru cei din jur poate 
părea a fi  doar o răutate. Alegerea 
mai atentă a cuvintelor vă poate scuti 
de multă bătaie de cap.

 PEȘTI
Se recomandă să 
acordați mai multă 
atenție persoanelor 
cu care vă înconjurați, 

unele pot avea o infl uență negativă 
asupra dumneavoastră sau a 
deciziilor pe care le luați. Încercați să 
vă distanțați ușor ușor de toate aceste 
persoane care vă țin în loc și 
construiți relații cu persoane 
pozitive, care să vă ajute să evoluați.

Horoscop săptămânalHoroscop săptămânal

23 Noiembrie - 21 Decembrie

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

Oamenii de știinţă olandezi au antrenat albine, 
care au un simţ neobișnuit al mirosului, să 

identifi ce mostrele infectate cu Covid-19, o descoperire 
care ar putea reduce la câteva secunde timpul  de 
testare pentru coronavirus. Proiectul este coordonat 
de startup-ul olandez InsectSense și de Institutul 
de cercetare bioveterinar Wageningen și presupune 
antrenarea a aproximativ 150 de albine folosind 
metoda Pavlov, bazată pe recompense: cercetătorii 
din laboratorul de biologie veterinară le-au dat apă cu 
zahăr drept recompensă, după ce albinele au indicat 
mostre infectate cu Covid-19.

Obișnuite cu procedura, albinele își vor scoate 
spontan limba pentru a primi recompensa, dacă li se 
prezintă o mostră infectată, a explicat Wim van der 

Poel, profesor de virusologie participant la proiect. 
„Colectăm albine obișnuite de la un apicultor și le punem 
în hamuri. După ce le prezentăm o mostră pozitivă, 
imediat le dăm apă cu zahăr, iar albinele își extind 
limba pentru a lua apa îndulcită”, a declarat Wim van 
der Poel, care a arătat că prelungirea limbii este semnul 
că se afl ă în faţa unui test pozitiv de coronavirus. 
Metoda inedită este și ieft ină, putând fi  utilizată acolo 
unde testele clinice sunt inexistente sau insufi ciente.

„Sunt un mare iubitor de albine, dar le-aș folosi pentru 
cu totul alte scopuri decât acela de a detecta Colvid-19”, 
declară Dirk de Graal, profesor care a studiat îndelung 
albinele și care susţine că utilizarea acestora nu este o 
metodă care să poată înlocui formele convenţionale de 
testare pentru coronavirus, scrie Rador.

ALBINE ALBINE 
ANTRENATE ANTRENATE 

PENTRU PENTRU 
DETECTAREADETECTAREA
 COVID-19 COVID-19

Că banii nu aduc fericirea, iată, este verifi cat 
și certifi cat. Cum de cine? De Petrolul. Nu-mi 

spuneți că nu v-ați gândit la asta niciodată, voi, fanii 
lupilor. 

Eu recunosc că da. Și dacă răsfoiți cu vreo câteva 
numere în urmă, i-am și spus asta lui Nae Constantin 
în timpul interviului pe care ni l-a acordat. 

Un mare paradox, nu vi se pare? Când se pompau 
fonduri pe conducta franceză mai ceva ca țițeiul din 
sens invers, îți venea să te iei cu mâinile de cap. Să dai 
cu basca de pământ. Acum când niciun mega-fi nanțator 
nu mai bate-n poartă la Petrolul, ai noștri se descurcă 

brici și merg ceas. Să încerc eu o explicație, să zic că 
poate în omul cu bani s-ar fi  dezvoltat, la aceea vreme, 
un mic Becali. M-aș hazarda, ce credeți?

Oricum, nu asta este important. Nu mai este. Și nici 
nu mai contează. Contează că Petrolul rupe tot, face 
ce n-a văzut nici Parisul cu Messi în echipă, adică are 
8 victorii din 8 meciuri acasă și un singur gol primit. 
Așa-i că pare altă galaxie? Să-i țină Domnul obiceiul 
pân’ la vară. Să-i țină obiceiul și să-i țină liniștea, că 
văd că jocul ține.

P. S. La handbal, iată, jocul n-a ținut. Nu în fața 
Norvegiei. Mi-ar fi  plăcut să vă dau altă veste bună de 
la mondialul din Spania și că am scăpat de acest mare 
și etern complex pe care fetele noastre îl au de când 
mă uit eu la handbal. Și mă uit de ceva timp.... Dar 
nu. Ne-au hipnotizat. Mă întreb și eu, totuși, de ce? Și 
cum e posibil să te subordoneze o jucătoare care, nu vă 
supărați, ce dacă e portar, are vreo 41 de ani. 

P.P.S. Și cum o veste bună vine și cu una proastă, 
și cu una neplăcută. Iar aceasta, ultima, o reprezintă 
anunțul în lacrimi, făcut de o mare campioană. Ana 
Maria Brânză Popescu ar fi  meritat să fi  așternut câteva 
rânduri și gânduri doar pentru ea.  Promit ca acum 
să-mi scot pălăria inchipuită în fața super-campioanei. 
Și să revin cu câteva povești și amintiri. Ană, dragă, te-
oi fi  retras tu de pe planșă ca să intri în istorie, dar n-o 
să pleci de tot, așa ai promis!

DESPRE A VREA ȘI A PUTEA
EE

ă banii nu aduc fericirea iată este verificat

A VREA A PUTEA

Locul în care se afl ă rămășiţele prim-ministrului 
japonez Hideki Tojo era până de curând un 

mister. Tojo a ocupat funcţia de premier în timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial și e condamnat 
drept criminal de război, ca urmare a planifi cării 
atacului de la Pearl Harbour. Acesta a fost executat 
împreună cu alţi șase înaintea Crăciunului din 1948, 
la trei ani după înfrângerea Japoniei.

Împrăștierea cenușii sale a fost catalogată drept 
o misiune secretă de rang înalt, întrucât ofi cialii 
americani au luat măsuri extreme ca rămășiţele lui 
Hideki Tojo să nu ajungă în mâna extremiștilor 
naţionaliști care l-ar fi  transformat în martir. Prin 
urmare, locul unde au fost împrăștiate acestea a rămas 
un mister, până când profesorul Hiroaki Takazawa, 

de la Universitatea Nihon, a găsit, în timpul studiilor 
sale, documentele declasifi cate în 2018, la Arhivele 
Naţionale ale SUA, afl ate la Washington. Acesta a 
decis să facă publică locaţia în mod ofi cial, relatează 
Th e Independent.

de la Universitatea Nihon a găsit în timpul studiilor

MISTERUL MORŢII MISTERUL MORŢII 
LUI HIDEKI TOJO, LUI HIDEKI TOJO, 

REZOLVATREZOLVAT
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Eduard Niţu, Adrian Fierar și Sebastian Mihalache, cei trei patinatori ai CSM Ploiești, 
care activează în parteneriat cu CSM Sibiu și care se afl ă în această perioadă în 

pregătire centralizată la Inzell (Germania), au participat, sâmbătă și duminică, la o nouă 
Cupă Mondială de Juniori, găzduită tot de „Max Aicher” Arena, la fel ca și în urmă cu o 
săptămână.

Elevii lui Marius Băcilă au avut și de data aceasta evoluţii foarte bune, prim-planul fi ind 
luat de Eduard Niţu, cel care a stabilit noi recorduri personale pe toate cele trei distanţe, 
500, 1000 și 1500 de metri, reușind să se menţină pe locul 1 mondial la categoria lui de 
vârstă la 500 de metri, cu 36,72 secunde, timp îmbunătăţit cu 8 miimi faţă de concursul din 
weekend-ul anterior. Performanţa amintită reprezintă, totodată, un nou record naţional 
de juniori 2, la fel stând lucrurile și cu timpii obţinuţi în celelalte două probe, acel 1.51,89 
minute fi ind la mai puţin de o secundă de recordul naţional al seniorilor.

Adrian Fierar a avut o evoluţie bună în proba lui favorită, 3000 de metri, în care a 
stabilit un nou record personal, 3.58,33 minute, iar Sebastian Mihalache și-a stabilit un nou 
„personal best” la 1500 metri: 1.57,47 minute.

În concursul „team pursuit”, cei trei sportivi ai CSM Ploiești au ocupat locul al 7 lea, cu 
timpul 4.09,30 minute.

Și în anul 2021, Clubul Sportiv Petro-
Energia Câmpina s-a confruntat cu 

o serie de difi cultăți privind participarea 
la competiții, din cauza pandemiei de 
coronavirus, dar și a lipsei de susținere 
fi nanciară, a difi cultăților în utilizarea 
bazelor sportive și a celorlalte condiții de 
pregătire și participare la competiții.

Chiar și în aceste condiții, spre cinstea 
lor, sportivii și antrenorii clubului au reușit 
să obțină performanțe onorante pentru 
Câmpina, Prahova și România.

Astfel, multipla campioană a României, 
Sara Mincof, a obținut încă două medalii de 
aur și una de argint, la probele de aruncarea 
discului și a greutății, țintind, astfel, să o 
urmeze pe fosta sa colegă de club, Oana 
Gheorghe, atletă internațională care, nu cu 
mult timp în urmă, a obținut 10 titluri de 
campioană a țării și a reprezentat România 
la numeroase competiții internaționale. 

“De remarcat că și Sara se antrenează 
tot pe maidanele din apropierea Câmpinei, 
fi indu-i sabotată activitatea de autoritățile 
politice locale! În aceleași condiții, 

inexistente, s-a antrenat și foarte talentatul 
sprinter și săritor în lungime, Cristian 
Nechifor, care, în acest an, a devenit dublu 
campion al României, la sprint 80 m și 
la săritura în lungime, cu performanțe 
apropiate de recordurile naționale la 
categoria C2, întrevăzându-i-se un viitor de 
excepție”, afi rmă Mihai Pascu, antrenorul de 
la clubul câmpinean.

Al treilea performer al ACS Petro-Energia 

Câmpina este Mathwes Denis Piciu, acest 
fost atlet fruntaș, care în prezent reprezintă 
CS Petrolul Ploiești, devenind multiplu 
campion național la ciclism, concurând 
foarte bine și la nivel internațional.

Și talentatul ciclist junior Daniel 
Baba a avut același parcurs în sportul de 
performanță la fel ca și tânărul și talentatul 
Denis Piciu, atlet care a devenit apoi ciclist.

O frumoasă și plăcută surpriză o 
reprezintă atleta Grațiela Ioana David, de 
numai 12 ani, cu o înălțime de 1,77 metri 
și care, deși începătoare în atletismul de 
performanță, datorită talentului și ambiției 
sale de a ajunge să reprezinte România la 
viitoarele competiții internaționale, a reușit 
să se claseze printre fi naliste, atât la proba 
de auncarea discului, cât și la aruncarea 
greutății.

„Rezultatele din acest an ar fi  fost 
incomparabil mai bune dacă nu ar fi  
existat restricțiile cauzate de pandemia 
coronavirusului, dar și dacă nu am fi  

consemnat lipsa totală de susținere din 
partea autorităților publice din Câmpina și  
nu am fi  resimțit lipsa fondurilor fi nanciare”, 
mai spune Mihai Pascu.

Aceste neajunsuri i-au determinat și pe alți 
sportivi să nu participe la competițiile sportive 
ofi ciale, printre aceștia numărându-se și 
Alexandra Necula - campioana României la 
aruncarea greutății sau Ana Maria Vișoiu, 
Noemy Radu, Andreea Stroilescu, Ana și 
Antonia Rotaru, Vlad și Ana Tudorache, 
Ingrid Ghica, Alexandru Manea, Andrei 
Pleșcan, Denisa Năstoiu, Nicoleta Pătru și 
Alexandra Constantinescu.

De remarcat ar mai fi  și titlurile 
de campioni și medaliile obținute de 
reprezentanți ai Câmpinei la C.N. Masters 
precum M. Dumangiu, M. Pascu, Em. 
Necula, D. Tudorache, B. Manea, Irina 
Ludușan, Irinel Burloiu, Laurențiu și St. 
Samoilă, C. Năstase, M. Micu, M. Rotaru, 
M. Teodorescu, T. Marinescu, Lorena 
Popescu și alți atleți și cicloturiști activi.

La ultima apariție în fața propriilor 
suporteri, Petrolul Ploiești a reușit 

o nouă victorie în campionatul ligii a 
două, învingând la limită, scor 1-0, pe 
Universitatea Cluj-Napoca, una dintre 
contracandidatele la promovarea în 
eșalonul de elită al fotbalului românesc. 
Golul victoriei a fost marcat de mijlocașul 
Eugeniu Cebotaru, în minutul 69, în urma 
unei lovituri de colț.

Marți seara, petroliștii s-au desprins 
în fruntea ierarhiei Ligii 2, având 42 de 
puncte, elevii lui Nicolae Constantin fi ind 
urmați de AFC Hermannstadt, cu 35 de 
puncte și Universitatea Cluj, cu 33 de 
puncte.

Petrolul: R. Avram 
– Sg. Pîrvulescu 
(Boțogan 64’), 
Meijers, Huja, Țicu 
(cpt.) – Cebotaru, 
Seto (M. Chindriș 
59’) – M. Bratu (Mih. 
Constantinescu 77’), 
Tucaliuc (Alb. Olaru 
64’), Măzărache – 
Jarovic (S. Diarra 59’). 
Rezerve neutilizate: 
Nic. Cebotari – Ant. 
Manolache, Buia, M. 
Coman. Antrenor: 
Nicolae Constantin.

Universitatea Cluj: 
Gorcea – Gîț (Val. 

Alexandru 80’), Dican (cpt.), D. Ispas, 
Mitrea – Balgiu – M. Ciobanu (Hofman 
73’), Ribeiro (Alarcon 80’), Acolatse 
(Blejdea 73’), Haită – Rob. Răducanu. 
Rezerve neutilizate: Micle – Taub, Boiciuc, 
Tescan, Vomir. Antrenor: Erik Lincar.

Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru 
(Galaţi); Asistenți: Gabriel Sabin 
Stroe (Pitești) și Florian Alexandru 
Vișan (Galaţi); Rezervă: Marius Chițu 
(Târgoviște); Observatori: Ioan Duma 
(Sibiu) și Dorinel Dincă (Călărași).

Campionatul Ligii a doua se întrerupe 
până la primăvară, când mai sunt de 
disputat 3 etape din sezonul regular.
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RECORDURI PENTRU SPORTIVII RECORDURI PENTRU SPORTIVII 
DE LA CSM PLOIEȘTI LA CUPA DE LA CSM PLOIEȘTI LA CUPA 
MONDIALĂ DE JUNIORI DE LA MONDIALĂ DE JUNIORI DE LA 

INZELL (GERMANIA)INZELL (GERMANIA)

PETROLUL PLOIEȘTI TERMINĂ PETROLUL PLOIEȘTI TERMINĂ 
ANUL CU O VICTORIE ȘI E ANUL CU O VICTORIE ȘI E 
FAVORITĂ LA PROMOVAREFAVORITĂ LA PROMOVARE

i în anul 2021 Clubul Sportiv Petro inexistente s a antrenat și foarte talentatul

LAUREAȚII CLUBULUI LAUREAȚII CLUBULUI 
SPORTIV PETRO-ENERGIA SPORTIV PETRO-ENERGIA 
CÂMPINA PE ANUL 2021CÂMPINA PE ANUL 2021

Atleta SARA MARIA MINCOF alături Atleta SARA MARIA MINCOF alături 
de antrenorul său Mihai Pascude antrenorul său Mihai Pascu

De la stânga,Cristian Nechifor, campionul României C2, la De la stânga,Cristian Nechifor, campionul României C2, la 
80 m şi săritura în lungime; Alexandra Necula,campioană la 80 m şi săritura în lungime; Alexandra Necula,campioană la 
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