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„Greu îi este la nevoie, cui nu știe un prieten să-și găsească.”

- Culese de Tata

Shota Rustaveli (sec. al XII-lea) om politic și poet georgian

ARTIFICII DE REVELION,
DACĂ ORAȘUL RĂMÂNE ÎN SCENARIUL VERDE
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

D

acă orașul Ploiești rămâne
în scenariul verde, deci cu
o rată de infectare mai mică de 3
la mia de locuitori, vom avea foc
de artificii în noaptea de Revelion.
Primarul Andrei Volosevici a
anunțat că intenționează să achite
factura din sponsorizări, nu din

UN AN NEBUN, CU
ACTE ÎN REGULĂ

bugetul local, dar deocamdată nu a
fost începută procedura de achiziție
a serviciului. Cât despre un eventual
concert, se așteaptă un punct de
vedere de la DSP, dacă se consideră
sau nu oportun un asemenea
eveniment, care înseamnă musai
aglomerație.

TÂRG DE CRĂCIUN, LÂNGĂ HALE
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Marius
MARINESCU
www.ziarulploieştii.ro

M

POPRIRI PE CONTURILE
PRIMĂRIEI PLOIEȘTI

ult mai nebun decât cel în care am
stat în case, cu provizii de hârtie
igienică
și conserve. Un an în care cobaiul
ig
român
a fost supus la noi experimente. Ce
r
spun
eu că a fost un an nebun?!...A fost
s
chiar
un an TÂMPIT. Așa pot caracteriza
c
anul
ce-și numără ultimele zile. Pe scurt...
a

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
M

P

rimăria Ploiești a anunțat că, la data de 10
decembrie, avea popriri pe conturi pentru
patru executări silite, care însumează peste 10,
7 milioane de lei: 7.922.777.1 lei din dosarul de
executare nr.523/2019, cu creditor Regia Autonomă
de Servicii Publice Ploiești; 1.253. 585,42 lei în
dosarul 1479/2021, cu creditor Inter-Gas România;
811.011, 62 lei din dosarul 2002/2020, cu creditor
Intergroup Engineering SRL; 735.268, 84 lei,
sumă aferentă dosarului 2181/2020, cu creditor
Intergroup Engineering SRL.

T

â l de
ârgul
d iarnă
i ă va fi organizat,
i t
până pe 31 decembrie, în spațiul
dintre Palatul Culturii și Parcul „Toma
Socolescu”. Cei care doresc se pot
aproviziona de aici cu produse tradiționale
românești, precum carne și preparate din
carne (cârnați, tobă, șuncă), brânzeturi,

dulciuri,
șii d
dulceață,
d
l i i miere
i
l ță vin,
i fructe
f t
și legume. De la un stand special puteți
achiziționa și produse artizanale handmade realizate de elevii școlilor din
Ploiești. Atenție, accesul în zona se va face
cu respectarea măsurilor de prevenire
specifice perioadei de pandemie.

Vă dorim să aveți un Crăciun și un Nou An plin de sănătate,
bine și frumos. Să nu vă lipsească speranța, lumina din suflet,
iubirea, împlinirile și bucuria!
Echipa ziarului Ploieștii vă urează, din suflet, un sincer
„La mulți ani”!

CS PETROLUL
PLOIEȘTI,

SCURT ISTORIC (I)

C

lubul Sportiv Petrolul Ploiești, condus în
momentul de față de Eduard Crângașu,
a fost creat la data de 28 august 1958, ca
urmare a Hotărârii Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Român și al Consiliului
de Miniștri, din 2 iulie 1957 cu privire la
reorganizarea mișcării de cultură fizică și sport
din Republica Populară Română.
La crearea sa, clubul a funcționat cu un număr
de 10 secții sportive și anume: atletism, baschet,
fotbal, handbal în 11, popice, rugby, scrimă,
tir și volei, iar în anul 1959 au mai fost afiliate
secțiile de box, călărie, ciclism, gimnastică, în
1960 secția de haltere, în anul 1961 secția de
lupte și în 1962 cea de natație.
Continuare în pagina 12
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Nou contract de delegare
a serviciului de curățenie/
deszăpezire a căilor publice
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Programul Național „Anghel
Saligny”, în Prahova: la pomul lăudat,
primăriile chiar au mers cu sacul!

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

MOZAIC

Singura ţară
situată în cele
patru emisfere

POLITIC
Începutul anului. Apar primele fisuri
în coaliția PNL-USR, după demiterea
ministrului Sănătății. Acuze reciproce
extrem de dure. Documente, înregistrări.
Congresul PNL. Tensiune. Mazilirea lui
Orban și înscăunarea lui Câțu. Scindări
în
î partid. Se rupe și guvernul. USR pleacă
de
d la guvernare și organizează congres în
urma
căruia este ales președinte Cioloș.
u
Moțiune
de cenzură. Cade guvernul de
M
dreapta.
Iohannis numește unul, apoi al
d
doilea
și, după ce PNL bate palma cu PSD,
d
îl
î numește prim ministru pe Ciucă. Votat!
Avem
guvern dreapta-stânga.
A
Concluzia: S-a pus în scenă Opera
Absurdă,
cu dirijor Johan Sebastian
A
Johannis.
J
SANITAR
Anul începe cu primul val de vaccinare
și se ridică restricțiile. Urmează al doilea val
de pandemie, se pun restricțiile. Al doilea
val de vaccinare, se ridică restricțiile. Al
treilea val de pandemie, se pun restricțiile.
Al treilea val de vaccinare începe când
se așteaptă valul cinci. Se pregătește
certificatul verde pe care PSD nu-l voia
când era în opoziție, pentru că îngrădea
drepturile omului, dar pe care astăzi îl vrea.
Între timp, PNL, care îl voia, s-a răzgândit
și nu-l mai vrea! AUR rămâne consecvent,
anunță ieșiri în stradă, Șoșoacă se bate cu
ziariștii pro-vacciniști, dosare penale…
Ghiță vorbește țigănește pentru a indemna
romii la vaccin…Râsu’-plânsu’.
Concluzia: Astăzi, când vorbim, deși
s-au vaccinat un procent de 40 la sută
din populație și urmează valul cinci
al pandemiei, se pregătește relaxarea
restricțiilor
pentru
sărbătorile
de
iarnă. Cântă corul armatei, dirijat de
Generalisimul Ciucă, simfonia în FA la
SOL, “Îmbracă-te, dezbracă-te!”

pagina 10

Continuare în pagina 3
SPORT

pagina 12

19 medalii la
Cupa
Moș Hyperion

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

Psalm 49, 20
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Mă
doare-n
băşcălie!
Parol,
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploieştii.ro
buștean!
Foaie-verde bârlaboi,
Am o vorbă pentru voi:
Pe Iulică, de îl lași
Șef la Prahova să fie,
Ne trezim în Călărași,
Salahori pe a lui glie!
Și ne-a pricopsit,
Cu al lui partid,
Cu unul, Nazare,
Ce n-are crezare.
Cu Predoiu Cătălin
Și cu Prișcă a lu` Sorin.
Iar la Prefectură,
Ne băgă în tură
Un bucureștean,
Pe mări Cristian!
Să nu fie mai prejos
PSD-ul cel vânjos
A plusat cu Maya
Ca să ne ia... gaia!
Vorba aia:
Deseori, printre pitici,
Vom găsi și mâzgălici
Care-ajung, când vor fi
mari,
Scamatori parlamentari.
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Aho, ahooo,
Vine, iată, Anul Nou!
Vi-l dorim să fie,
Fără pandemie,
Doar cu veselie!

***

Dar hai să vedeți,
Fete și băieți,
Cu și fără pălărie,
Dar cu chef de bășcălie,
Cum am petrecut,
Pe acest pământ,
Anul ce-a trecut.
Mă rog, care o să treacă,
Atât de aproape.

-În ăst timp, pe la județ,
Unde-i părul mălăieț,
Președintele aduce,
Țucă-l, mama, să îl țuce,
Oameni de prin Bărăgan,
Deștepți, of, ca un...

Săptămâna pe scurt

***

Ahoo, ahooo,
Frați și surori,
Serios, de câte ori,
Nu ați înjurat
Ori ați blestemat
Pandemia și vaccinul,
Nebunia cu Covidul?
Cert este c-am asistat
La umor de neuitat:
-O biată fetiță,
Se dădea călugăriță
Și spunea că-i genocid
Să te vaccinezi rapid,
Că e moarte în sticluță,
În fiolă Michiduță...
-Un alt stareț cuvânta
Că vom fi zombi cumva,
Ne vor crește solzi pe piele,
Vai de păcatele mele!
Te întreb și eu degrabă:
Tu ai coarne sau ai coadă?
Lângă ele a stat mereu,
Ne ferească Dumnezeu,
Snagoveanul din
Constanța,
Omul ce le dă cu... clanța.

2

***

Despre Cîțu...
Când stă cioara pe
pământ,
Miere pune în cuvânt,
Cum se vede sus, pe cracă,
Pe toți ceilalți ea se...kk!
Așa și cu Florinel
Cîțișor cel voinicel:
De Iohannis îndemnat,

Ahoo, ahooo,
Politicul, cu mici excepții,
E-o curvă mare, bunăoară,
O violează-n grup adepții,
Dar ea... rămâne tot
fecioară...
Dar hai să povestim acum
Cum a fost anul nebun
Cu Barna și cu Ciolacu,
Cîțu, Orban și cu
Neamțu`.
Ăștia când au luat vaccin
Li s-a pus ceva venin,
Altfel nu-i de explicat
De ce toți s-au tulburat.
Eu un adevăr vă spui:
Geniile n-au azi statui.
Dar Dan Barna, cu
binoclu,
Vă privește de pe soclu.
Deci, povestea lui,

Pe Orban l-a
l a lichidat.
lichidat
Zice-un proverb în
română:
Semeni vânt, culegi
furtună.
Și asta s-a și văzut,
Din politica-i pierit.
Dar până să pieri, flăcău,
Ai făcut pe-aci mult rău:
Ține hora, dă-i bătaie,
Nu te lăsa de războaie!
Stânga-dreapta, hai, odată,
Până crapă țara toată!
Ca să nu mai torn venin
Ai fost Guvernul AMIN!
Stinge, Câțule, lumina
Trage, dracului, cortina,
Că de-atâta duduit
De un an n-am mai
dormit!

O singură...
i
ă ciumă!
i ă!
Căci e fără vreo îndoială,
Ciuma roșie-i mortală.
Dar și ciuma galbenă
Pe noi ne elimină...
Deci virală-n România
E acum CC-prostia!

***

Și-acum, stop, repaus,
Că zicem de Klaus,
Că e groasă rău
Cu golful ăla al tău:
După cum cunoașteți bine
-Și nu-i laudă de sine,
Tot românul are-acasă,
Între coteț și polată,
Bineînțeles, din strămoși,
Câte un teren de golf.
Când vine de la arat,
Nu se pune pe oftat,
Văleleu și of, of, of!
Țăranul merge la golf!
Prășit, vacă, muls și fân,
Scuturat un măr și-un
prun,
Oboseală? Nema, ioc,
Merge musai la un joc.
Se scumpesc gazul, uleiul,
N-o mai dați iar cu
„văleul”,
Copii, babe, hârcă, moș,
Haideți pe câmpul de golf!
Nu ai bani îndeajuns?
Merge golful ca și uns!
N-aveți ce pune pe mese,
Luați-vă, bre, niște crose.
Mai ales în pandemie,
Faci un golf și mortu-nvie!

***

În loc de sfârșit
Mă rog azi un pic:
Doamne, mila îți arată,
Pe români de îi cunoști:
Dă o ploaie-adevărată,
Nu ne mai ploua cu proști!

***
Pe Cîțu și Ciolacu,
I-a unit iar dracu`.
Lumea așa vorbește-Și-asta nu-i glumăPe voi vă unește

O DIRECTOARE ȘI MAI MULTE ANGAJATE, REȚINUTE ȘI APOI ELIBERATE PENTRU CĂ FURAU MÂNCAREA COPIILOR

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, împreună cu polițiștii
Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Prahova, delegați în cadrul unui dosar penal,
au efectuat 20 de percheziții la sediul a șapte instituții publice și la domiciliul a 13 persoane, angajate
în cadrul acestora, bănuite de săvârșirea unor infracțiuni de corupție și de serviciu. „Din cercetări a
reieșit faptul că, începând cu anul 2017 și până în prezent, 6 persoane având calitatea de administrator
a unor instituții publice și o persoană având calitatea de director și-ar fi însușit produse alimentare
destinate preparării hranei copiilor dar și produse pentru igienizarea spațiilor unde se desfășurau
activitățile antepreșcolare”, potrivit unui comunicat de presă. De asemenea, spun anchetatorii, în
aceeași perioadă una din persoanele bănuite ar fi oferit diverse sume de bani în mod repetat cât
și bunuri materiale pentru a nu fi luate măsuri împotriva acestora și totodată ar fi pretins sume de
bani pentru înscrierea copiilor la creșă. „În urma perchezițiilor a fost ridicată o cantitate însemnată
de bunuri, care a putut fi provenită din activitatea infracțională, dar și 28.105 euro și 18.864 de lei.
Până la acest moment s-a estimat un prejudiciu de aproximativ 200.000 de lei. În urma administrării
probatoriului au fost reținute pentru 24 de ore, 5 femei cu vârste cuprinse între 33 și 65 de ani.
Ulterior, față de femeia în vârstă de 65 de ani s-a luat măsura arestării preventive pentru 30 de zile,
iar în cazul celorlalte 4 a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile”, a mai anunțat
sursa citată. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova continuă cercetările
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Este dată dracului:
A intrat la guvernare,
Bucuros nevoie mare.
Dar apoi s-a supărat
Ca văcarul... fix pe sat.
Explicația e una
Aia cu minciuna:
Urcând pe scara ierarhiei,
Ai dat în patima mândriei.
Și ți-am spus a mia oară:
Pe scară se mai și
coboară...
În concluzie, băiete:
Anul tău în vârful țării,
Ne-a dus în pragul
răbdării...

***

-La noi, la Ploiești,
Unde o cotești,
Dai de oameni geniali,
În politică loiali.
Unul, nea Mihai,
-Nu de la buhai-,
S-a-nvârit, că-i rost,
De un (mare) post.
Fost viceprimar,
Unul de coșmar,
E bosul de soi
La ADI Gunoi.
Și i-auzi, frățâne,
Ce omul ne spune:
Tolănit în puful moale,
Mângâindu-și burdihanul,
Zise-n gândurile sale:
Cine-i, proștilor, baștanul?
Cu baștanul...ocupat,
În gunoi ne-am îngropat!
Despre noi, că ăsta-i
rostul,
Am rămas iară ca prostul!

***

El a decretat, ca sfânt:
Cât oi fi eu pe pământ,
Din guriță în guriță,
Vom plimba o linguriță.
Bre, Înaltule prelat,
Duci lipsă de...îngropat?
Că microbul din salivă
Ne duce fix la...colivă!
Am avut însă o moacă,
Pe Diana lui Șoșoacă,
Vedetă de pandemie,
Mă rog, prima la prostie.
Urlă cât o ține gura,
Ba pardon, gura ca... șura:
Măi, popor, cu vaccinatul
V-ați vândut la domnu`
dracul!
Eu v-am spus, nu este
boală,
Ci ocultă mondială.
Dar voi nu mă ascultați
Că deja sunteți cipați
De Iohannis, Musk și Bill,
Ne las sterpi, fără copii...
Văleleu și aoleu
Voi sunteți poporul meu...
Doamne, sfinte, e bucluc:
Du-te, Șoșo-n balamuc!
Ia-l pe Simion cu tine,
Mă rog să vă lege bine,
Că voi sunteți, jur rapid,
Mult mai rău decât Covid!

în vederea documentării întregii activități infracționale și pentru identificarea tuturor persoanelor
implicate, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare în formă continuată, luare de mită în
formă continuată și dare de mită în formă continuată. „Facem precizarea că pe parcursul întregului
proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de
Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a mai anunțat Parchetul de pe
lângă Tribunalul Prahova.
Directoarea Centrului Creșă din subordinea Primăriei Ploiești a fost pusă în libertate după ce
aceasta, prin avocați, a contestat, la Curtea de Apel Ploiești, măsura privind arestarea preventivă.
Astfel, instanța a constatat că „punerea în mișcare a acţiunii penale și sesizarea privind luarea măsurii
arestării preventive faţă de inculpată pentru săvârșirea infracţiunilor de luare de mită, prev. de art.289
alin.1 Cod penal cu aplic. art.35 Cod penal, și delapidare, prev. de art.295 alin.1 cu aplic. art.35
Cod penal, „s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art.13 alin.1 lit.b din OUG nr.43/2002 referitoare la
competenţa materială și personală a Direcţiei Naţionale Anticorupţie și respinge sesizarea formulată
de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova”. Totodată, instanța a dispus anularea mandatului de
arestare preventivă nr.175/UP/08.12.2021 emis de judecătorul de drepturi și libertăţi din cadrul
Tribunalului Prahova și punerea de îndată în liberate a inculpatei de sub puterea acestuia, decizia
fiind definitivă.
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11,5 MILIOANE DE LEI DE LA
GUVERN AU AJUNS ÎN PRAHOVA

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

De această sumă au beneficiat Consiliul Județean și Primăria Ploiești
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

V

inerea trecută, Guvernul a alocat suma
de 476.500.000 de lei pentru 105 unități
administrativ-teritoriale din România, pentru
finalizarea investițiilor publice finanțate de
stat sau din fonduri UE, precum și pentru
cheltuieli urgente ale autorităților publice locale.
Banii provin din Fondul de rezervă bugetară
aflat la dispoziția Guvernului. Fondurile au
fost solicitate de consiliile județene pentru
acoperirea costurilor serviciilor de asistență

socială și de protecție a copiilor, respectiv de
autoritățile locale pentru acoperirea unor datorii
legate de serviciile de termoficare și a unor
cheltuieli ale proiectelor comunităților locale.
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a arătat că
fiecare consiliu județean va primi, în mod egal,
suma de 6,5 milioane de lei, iar fiecare reședință
de județ va primi 5 milioane de lei. Așadar, în
Prahova, Consiliul Județean s-a ales cu 6,5

UN AN NEBUN, CU
U
ACTE ÎN REGULĂ
milioane lei,
lei iar Primăria Ploiești-cu
Ploiești cu 5 milioane
de lei. Reamintim că municipalitatea a mai
primit, luna trecută, tot din fondul de rezervă,
33.026.000 de lei pentru susținerea cheltuielilor
legate de termoficare.

NOU CONTRACT DE DELEGARE
A SERVICIULUI DE CURĂȚENIE/
DESZĂPEZIRE A CĂILOR PUBLICE
Valoarea pentru 4 luni se apropie de 7 mil. lei
M
Miruna
BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Î

n ședința extraordinară de luni
luni, Consiliul Local Ploiești a adoptat
proiectul de hotărâre
privind aprobarea măsurilor de asigurare a continuității serviciului
public de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropit,
întreținere a căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile
publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de
îngheț în municipiul Ploiești.

Vă veți întreba probabil despre ce este vorba. Ei bine, după cum știți,
după rezilierea contractului cu Rosal pentru curățenia căilor publice,
administrația orașului a lansat licitația publică pentru concesionarea
acestui serviciu. Achiziția publică, la care s-au înscris firmele Blue Planet
Services și DMV Prosal Consulting SRL, nu s-a finalizat la timp, astfel
că a fost nevoie ca Primăria să recurgă, legal, la soluția de încredințare
directă, până la finalizarea licitației de bază. Contractul a fost încheiat
în luna septembrie cu SC Blue Planet Services SRL, dar numai pentru o
perioadă de trei luni, adică până la sfârșitul anului. Cum de la 1 ianuarie
curățenia străzilor ar fi rămas în aer, Primăria și Consiliul Local Ploiești
au aprobat o nouă selecție pentru încredințarea directă a serviciului până
la sfîrșitul lunii aprilie 2022. În ședință s-au aprobat așadar: delegarea
serviciului public de salubrizare, caietul de sarcini, modelul contractului
de delegare și fișa de date a achiziției. Valoarea maximă estimată a
salubrizării căilor publice, inclusiv deszăpezire, este de 6.721.618,99 lei,
fără TVA.

7 BLOCURI DIN CÂMPINA,
REABILITATE TERMIC

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Î

n luna mai 2020, Primăria
Câmpina a început lucrările
de reabilitare termică la șapte
blocuri situate pe Bulevardul Carol
I, între intersecțiile cu străzile
Sondei și Maramureș. În prezent,
se mai lucrează la ultimul imobil,
restul fiind finalizate. Valoarea
inițială a contractului a fost de
3.569.133 lei, fără TVA, lucrările
fiind finanțate în proporție de 60%
de Ministerul Dezvoltării, 30% de
bugetul local și 10 % contribuția
proprietarilor.
Ulterior,
pe

fondul scumpirii materialelor de
construcții și a unei ordonanțe
de guvern, Consiliul Local
Câmpina a aprobat actualizarea
indicatorilor tehnico-economici
pentru lucrările care mai erau
de executat la data intrării în
vigoare a ordonanței, respectiv, la
3 septembrie 2021.
Valorile, fără TVA, pentru
fiecare bloc sunt:
blocul nr. 1 - 29.313,07 lei,
blocul 1A-31.715,39 lei,
blocul 1C-238.678,18 lei,

EDITURĂ și TIPOGRAFIE

0244.546.501
ziarul_ploiestii@yahoo.com

PERCHEZIȚII ÎN MAI
MULTE JUDEȚE, INCLUSIV
ÎN PRAHOVA
Polițiștii
Direcției
Arme,
Explozivi și Substanțe Periculoase
din
cadrul
Inspectoratului
General al Poliției Române, sub
supravegherea procurorului din
cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Sectorului 2 București,
au efectuat 103 percheziții
domiciliare,
în
municipiul
București și 36 de județe, inclusiv

blocul 1D-227.654,81
1D 227 654 81 lei,
lei
blocul 1E-491.554,80 lei,
blocul 1F-399.883,45 lei,
blocul 1G - 493.984,54 lei.

Lucrările au fost efectuate de
societatea Just Civil Engineering
SRL Ploiești, câștigătoarea licitației
organizată de municipalitatea
câmpineană.

OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET:
flyere, pliante, broșuri, reviste, ziare, cataloage,
mape de prezentare, cărţi de vizită, foi cu antet, plicuri, afișe,
orice tip de formular financiar-contabil personalizat,

Săptămâna pe scurt
în Prahova, la persoane bănuite de
nerespectarea regimului armelor și
muniţiilor și contrabandă calificată.
„În urma perchezițiilor, au fost
descoperite și ridicate, în vederea
indisponibilizării, 53 de arme
lungi neletale, de tir sportiv, cu
aer comprimat, de diferite calibre,
10 pistoale de tir sportiv, cu aer
comprimat, de diferite calibre, 22
de pistoale de autoapărare, cu gaze,
de calibrul 9 mm, 28 de arme de tip
airsoft, un pistol de semnalizare,
supus autorizării, 2 arme lungi cu

Marius
MARINESCU
www.ziarulploieştii.ro

agende și calendare personalizate!
proiectile din cauciuc, o armă lungă
confecționată artizanal, 2 arbalete
supuse notificării, 2 cartușe letale,
43 de articole pirotehnice, precum și
211 pachete de țigarete, susceptibile
a proveni din contrabandă”, a
anunțat IGPR. Armele ridicate
vor fi supuse unei constatări
criminalistice balistice, în vederea
stabilirii categoriei din care fac
parte. „Acțiunea a vizat creșterea
gradului de siguranță și scoaterea
din circuitul ilegal a unor arme de
foc, scurte și lungi, care ar fi fost
introduse pe teritoriul României,
prin intermediul unor firme de
curierat rapid. În perioada iulie –

noiembrie 2021, polițiștii Direcției
Arme, Explozivi și Substanțe
Periculoase
au
documentat
activitatea infracțională a unei
persoane juridice, cu sediul în
Ungaria, care, prin intermediul
unui site web, ar fi comercializat, pe
teritoriul României, către persoane
fizice, arme din categoria celor
supuse autorizării și diferite tipuri
de muniție aferente acestora, fără
a respecta condițiile de procurare,
prevăzute de Legea nr. 295/2004,
privind regimul armelor și al
munițiilor”, a anunțat IGPR. La
activități au participat peste 300 de
polițiști specializați în cercetarea

continuare din pagina 1
SOCIAL
S-a dat startul liberalizării
pieței la energie. Populația este
îndemnată să aleagă dintre firmele
de distribuție, altele decât băieții
deștepți născuți pe vremea lui
Năstase. Crește prețul benzinei
și al motorinei, crește prețul la
gaze (dar nu se simte pentru că
această creștere se face vara), vine
toamna cu alte creșteri la prețul
carburantului, se anunță triplarea
prețului la gaze și la curent…
Partidele țipă , oamenii țipă…
ISTERIE!
Concluzia: Se aud primele
acorduri ale operei “Lacul
lebedelor”,
dirijor
Johannis
Amadeus Câțu von Ciolacu, la
finalul căreia lebedele mor pe
capete sau cu guvernanții de gât.
CULTURAL
Teatrele, operele și filarmonicile
s-au redeschis, apoi iar s-au închis,
după care s-au redeschis parțial
și așa se pare că rămân până la
finele anului. La fel stă treaba și
cu celelalte manifestări culturale,
excepție făcând Untoldul lui Boc.
Mor de inimă rea, dar mai ales
de Covid, cântăreți de muzică
populară, ușoară, scriitori, poeți,
ziariști, actori și regizori…Lumea
sse mută pe Youtube, unde pe locul
1 în tendințe este Țancă Uraganu’
ccu melodia
“De când s-a scumpit benzina,
Nu mai pot să-mi plimb regina.”
Concluzia: Se cântă, se
ssupraviețuiește, dar mai ales se
moare…pe limba fiecăruia.
m
SPORTIV
Patzaichin moare. Brânză se
rretrage în lacrimi. Dinamo e la un
pas sa retrogradeze. Danemarca ne
p
bate la handbal feminin, Gigi și ai
b
llui rămân spaima fotbalului!
Concluzia: Suntem campioni
mondiali la... table!
m
Dacă mai este și altceva, vă rog
să îmi iertați ignoranța, dar chiar
îmi vine să o iau la fugă. Nu înainte
însă de a creiona…CONCLUZIA
GENERALĂ: Și nu o s-o fac eu, ci
fostul prim-adjunct al Serviciului
de Informații Externe (SIE),
șeful spionilor, generalul Silviu
Predoiu, care, fiind întrebat la un
post de televiziune de ce s-a ajuns
aici, răspunde sec “DIN CAUZA
PROSTIEI ȘI A IMPOSTURII”.

infracțiunilor la regimul armelor și
al munițiilor din cadrul structurilor
arme, explozivi și substanțe
periculoase, precum și criminaliști
și luptători de intervenție și
acțiuni speciale. „Activitățile
au fost desfășurate în județele
Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor,
Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov,
Brăila, Buzău, Caraș-Severin,
Călărași, Cluj, Constanța, Covasna,
Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu,
Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov,
Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt,
Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava,
Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea și
Vrancea”, a anunțat IGPR.
PAGINA
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ROMGAZ CUMPĂRĂ ACȚIUNILE
PSD VA DA
EXXONMOBIL PENTRU GAZELE DIN
VIITORII
NEAGRĂ
PREFECT ȘI MAREA
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
Romgaz au aprobat tranzacția în valoare
SUBPREFECT, Acționarii
de 1 miliard de euro pentru preluarea participației
americane ExxonMobil în proiectul Neptun Deep,
ÎN PRAHOVA companiei
de exploatare a gazelor de la Marea Neagră. De asemenea,
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

N

oua coaliție de guvernare a convenit cum
să-și împartă funcțiile de prefect. PSD își
va adjudeca 20 de județe, PNL-18, iar UDMR-4.
În Prahova, social-democrații, lucru confirmat de
președintele PSD, vor nominaliza atât prefectul, cât
și poziția vacantă de subprefect. Ba chiar Bogdan
Toader a și avansat un nume, Emil Drăgănescu, fost
subprefect și, în prezent, director general al Direcției
de Pază din cadrul Consiliului Județean Prahova.
Pentru postul de subprefect se poartă încă discuții
în interiorul partidului. În prezent, cele două funcții
sunt ocupate de Cristian Ionescu și Alexandru Vane,
ambii din anturajul PNL.

compania de stat românească a aprobat contractarea unui
împrumut de 325 de milioane de euro pentru a acoperi o
parte din suma de achiziție. În ședința AGA a fost aprobată
încheierea contractului de vânzare-cumpărare a tuturor
acțiunilor emise (reprezentând 100% din capitalul social)
de ExxonMobil Exploration and Production Romania
Limited care urmează a fi încheiat de S.N.G.N. Romgaz
S.A., în calitate de cumpărător, cu ExxonMobil Exploration
and Production Romania Holdings Limited, ExxonMobil
Exploration and Production Romania (Domino) Limited,
ExxonMobil Exploration and Production Romania (Pelican
South) Limited, ExxonMobil Exploration and Production
Romania (Califar) Limited și ExxonMobil Exploration and
Production Romania (Nard) Limited, în calitate de vânzător”.

PACHETE PENTRU BĂTRÂNII
CU VENITURI MICI

PARCARE
GRATUITĂ

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
M

PENTRU MAȘINILE

Î

n perioada sărbătorilor de iarnă, asociațiile de proprietari, împreună cu
Primăria Ploiești și anumite entități economice, vor pregăti în jur de 2.800
de pachete pentru tot atâția pensionari cu venituri mici. Ajutorul va consta
d
în ulei, zahăr, făină, mălai și alte produse alimentare, iar beneficiarii vor fi
stabiliți de fiecare asociație de proprietari în parte. Primarul Andrei Volosevici
st
a confirmat acest sprijin: „E clar că există și bătrâni -părinții și bunicii noștriccare au probleme. Sprijinul va fi posibil în urma discuțiilor purtate cu sponsorii
implicați în această activitate pentru oamenii care, cu adevărat, au nevoie. Am
im
vvorbit cu fiecare asociație în parte și cât am putut să ajutăm, ajutăm, și cred că
eeste important să facem lucrul ăsta care evident va deveni un obicei.”

FULL-ELECTRIC

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
rimăria Municipiului Ploiești și SC Servicii
de Gospodărire Urbană Ploiești informează
cetățenii că, în urma aprobării Hotărârii Consiliului
Local nr. 454/25.11.2021, deținătorii de autovehicule
acționate integral electric, care au domiciliul/
sediul în oraș, beneficiază de gratuitate în toate
parcările publice cu plată, administrate de către
municipalitate. Persoanele care doresc să obțină un
abonament pentru această categorie de autovehicule
trebuie să completeze formularul tipizat, care se află
pe pagina de internet a SC Servicii de Gospodărire
Urbană Ploiești S.R.L., la adresa: https://sguploiesti.
ro/about-2/formulare-tip/. La acest formular se
vor atașa următoarele documente în copie: carte
de identitate, talon auto, carte de identitate a
vehiculului și codul unic de identificare (C.U.I.) în
cazul persoanelor juridice.

P

LEAFĂ MEDIE NETĂ DE 3.544 LEI,
ÎN ROMÂNIA
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

P

otrivit INS, în luna octombrie
2021, câștigul salarial mediu
nominal brut a fost 5.773 lei, cu 41
lei (+0,7%) mai mare decât în luna
septembrie 2021 și cu 6,00% mai mare
decât în octombrie 2020.
Câștigul salarial mediu nominal net a
fost 3.544 lei, în creștere cu 27 lei față de
luna precedentă, (+0,8%).
Cele mai semnificative creșteri ale
lefurilor s-au înregistrat cu 8,1% în
industria metalurgică (+8,1%), fabricarea
produselor din tutun, activități de editare,
fabricarea substanțelor și a produselor
chimice, fabricarea calculatoarelor
și a produselor electronice și optice,
cercetare-dezvoltare (+între 3,5% și
7,5%).

Săptămâna pe scurt
DOSAR PENAL PENTRU
UN STUDENT DE LA
UPG PLOIEȘTI. ARUNCA
PETARDE PE GEAM
Polițiștii din cadrul Biroului de
Poliţie pentru Centrul Universitar
Ploiești, în timp ce se aflau în
exercitarea atribuțiunilor de
serviciu, în incinta campusului
universitar al UPG Ploiești, au
observat o persoană care arunca
cu materiale pirotehnice, pe
PAGINA
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geam. „Polițiștii au identificat
persoana în cauză, fiind vorba de
un tânăr în vârstă de 25 de ani,
din comuna Gornet care avea
în camera sa de cămin 4 bucăți
petarde clasa F2 și o cutie cu 44
de petarde neinscripționate”, a
precizat IPJ Prahova. Bunurile au
fost ridicate în vederea continuării
cercetărilor. „În cauză a fost
intocmit dosar penal sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de orice
operațiuni cu articole pirotehnice

Cele mai mari scăderi ale veniturilor
s-au consemnat în extracția petrolului
brut și a gazelor naturale (-21,5%),
fabricarea produselor de cocserie și a

efectuate fără drept”, a anunțat
IPJ Prahova. Polițiștii Serviciului
Arme Explozivi și Substanțe
Periculoase Prahova au precizat
că, „în conformitate cu prevederile
Legii nr.126/1995 privind regimul
materiilor explozive, vânzarea
articolelor pirotehnice se face
numai de către persoanele juridice
autorizate în acest sens şi numai
în locurile autorizate în condiţiile
legii. Totodată, reamintim faptul
ca orice operaţiune cu articole
pirotehnice efectuată fără drept
constituie infracțiune și se
pedepsește cu închisoare de la
3 luni la un an sau cu amendă”.

produselor obținute din prelucrarea
țițeiului (-12,5%), în activități de servicii
anexe extracției, extracția minereurilor
metalifere (- 6,5% -7,5%).

„Polițiștii vă sfătuiesc să nu
achiziționați materiale pirotehnice
de la persoane neautorizate și
să sesizați orice încălcare a legii
prin numărul unic pentru apeluri
de urgență 112 sau la cea mai
apropiată unitate de poliție. De
asemenea, utilizarea articolelor
pirotehnice
fără
respectarea
instrucțiunilor de folosire și a
obligațiilor legale poate conduce
la vătămări corporale grave”, a mai
precizat IPJ Prahova.
ACCIDENT PE ȘOSEAUA
VESTULUI DIN PLOIEȘTI
Două autoturisme au intrat

în coliziune pe Șoseaua Vestului
din Ploiești. La fața locului s-au
deplasat echipaje ale Poliției și ale
Serviciului de Ambulanță Județean
Prahova. În urma impactului,
două persoane au fost rănite ușor.
Victimele sunt cei doi conducători
auto, respectiv un tânăr în vârstă
de 21 de ani și un bărbat în vârstă
de 56 de ani.
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RECTIFICARE DE BUGET, LA
PRIMĂRIA PLOIEȘTI

• Publicitate • Publicitate • Publicitate

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA
ETAPEI DE ÎNCADRARE

BANI MAI MULȚI PENTRU SĂNĂTATE
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

L

a
ultima
ședință
extraordinară, consilierii
locali au aprobat rectificarea
bugetului Primăriei Ploiești și
a unor instituții din subordinea
CL (Administrația Serviciilor
Sociale Comunitare,
S.C.
Transport Călători Express
S.A.,
S.C. Servicii de
Gospodărire Urbană S.R.L.,
Clubul Sportiv Municipal,
Administrația
Parcului
Memorial
„Constantin
Stere” și Filarmonica „Paul

Constantinescu”).
În ceea ce priveste bugetul
municipal, cu influențe în
structura altor entități, reținem
următoarele rectificări mai
importante: întreținere străzi,
diminuare buget cu 850.000
lei, de la 5.781.000 lei, la
4.931.000 lei; iluminat public,
majorare buget cu 200.000 lei,
la 6.571.370 lei; mentenanță
sistem de iluminat, majorare
buget cu 70.000 lei, de la
1.865.940 lei, la 1.935.940 lei (cu

TVA); deratizare
deratizare, dezinsecție
dezinsecție,
dezinfecție,
majorare
cu
325.000 lei, de la 6.590.000 lei,
la 6.915.000 lei. De asemenea,
s-au alocat 500.000 lei pentru
studiul de prefezabilitate in
vederea construirii spitalului

municipal de urgență de pe
strada Ghighiului, acceptat
spre finanțare de CNI și s-a
suplimentat cu 647.000 lei
fondul pentru laboratorul
de radioterapie (total buget
anual
pentru
realizarea
obiectivului-5.647.000 lei).

TRASEU SPECIAL PENTRU PARCUL MUNICIPAL VEST
P

rimăria Municipiului Ploiești, prin
S.C. Transport Călători Express
S.A., a pus în funcțiune un nou traseu auto
pe ruta Hale Catedrală-Parc Municipal
Ploiești Vest. Ruta și stațiile acestui traseu
numerotat 33 sunt:
-sens spre Parcul Municipal Vest: str.
Emile Zola, str. General Vasile Milea, Piața
Eroilor, str. Vasile Lupu, str. Trei Ierarhi,
str. Gh. Gr. Cantacuzino, Șoseaua Vestului,
Mărășești, drum acces Parc Municipal
Ploiești Vest, cu stațiile Hale Catedrală,

Logofăt Tăutu, Popa Farcaș, Zimbrului,
Ienăchiță Văcărescu, Biserica Înălțarea
Domnului /Șoseaua Vestului, Bloc 39,
West Mall, Parc Municipal Ploiești Vest
(incintă);
-sens spre Hale-Catedrală: drum acces
Parc Municipal Ploiești Vest, str. Mărășești,
Șoseaua Vestului, str. Gh. Gr. Cantacuzino,
str. I. L. Caragiale, str. Take Ionescu,
Bulevardul Republicii, Piața Eroilor, str.
Carpați, str. Emile Zola, cu stațiile Parcul
Municipal Ploiești Vest (incintă), OMV,

Lămâița, Biserica Înălțarea Domnului/
Șoseaua Vestului, Ienăchiță Văcărescu,
Zimbrului, Popa Farcaș, Logofăt Tăutu,
Take Ionescu, Hale Catedrală.
Programul de circulație, de luni până
duminică, va fi următorul :
-Plecări de la Hale Catedrală, orele
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00;
-Plecări de la Parcul Municipal Ploiești
Vest, orele 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30.

CANALIZARE
DIN FONDURI
EUROPENE, LA
POSEȘTI
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

E

chipa
h
Primăriei
Posești
lucrează la un proiect pentru
înființarea rețelei de canalizare și a
stației de epurare a apelor uzate pe
care intenționează apoi să-l depună
spre finanțare din fonduri europene,
prin Planul Național de Redresare
și Reziliență (PNRR). În prezent se
efectuează ridicările topografice, cu
viză OCPI, iar ideea este ca rețeaua să
poată fi realizată acolo unde relifeful
permite, respectiv, la gospodăriile din
proximitatea drumurilor județene, așa

cum vor proceda
de d
deal
d toate comunele
l d
și de munte.
PNRR are o finanțare, la nivel
național, de 29,2 miliarde euro:14,24
miliarde de euro sunt finanțări
nerambursabile, iar 14,94 miliarde de
euro reprezintă împrumuturi acordate
în condiții avantajoase, la nivelul
costurilor Comisiei Europene.
Prima tranșă din prefinanțarea
pentru implementarea PNRR, în valoare
de 1,85 miliarde euro, a fost plătită
României la începutul acestei luni.

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE?
Împreună vom găsi soluţii inovatoare,
capabile să-ţi promoveze eficient imaginea!
• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • firme luminoase

0244.546.501

România va primi în scurt timp și
restul de 1,95 miliarde de euro din
partea de împrumut din PNRR.
Guvernul a adoptat Ordonanța de
Urgență care reglementează cadrul
instituțional,
fluxurile
financiare
și modul de verificare a utilizării
fondurilor alocate prin PNRR.
Pentru anul viitor, este prevăzută o
finanțare de aproximativ 6,171 miliarde
euro, a căror accesare depinde de
îndeplinirea condiţionalităților din
program.

sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PUBLICITARĂ

• obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

Săptămâna pe scurt
ACCIDENT PE DN1A, LA
VĂLENII DE MUNTE
Accidentul rutier s-a produs pe
DN1A, pe raza localității Vălenii
de Munte. Conducătoarea unui
autoturism, o femeie în vârstă de
48 ani, care circula pe sensul de
mers Brașov către Ploiești, ar fi
surprins și accidentat un pieton,
în vârstă de 49 de ani, care se
angajase în traversarea părții
carosabile. Conducătoarea auto,

potrivit IPJ Prahova, a fost testată
cu aparatul etilotest, iar rezultatul
a fost negativ. Traficul rutier a fost
restricționat pe banda nr.2, iar
circulația s-a desfășurat pe banda
nr. 1.
ZECI DE KILOGRAME DE
ARTICOLE PIROTEHNICE,
RIDICATE DE POLIȚIȘTI
DIN OBOR
Polițiștii din cadrul Serviciului
Arme Explozivi și Substanțe

P

Periculoase au identificat pe
raza municipiului Ploiești două
persoane care comercializau
articole
pirotehnice
fără
autorizație în incinta Oborului
Ploiești, cât și pe o stradă din
municipiu. „În urma verificărilor
efectuate au fost identificate
aproximativ 90 de cutii de articole
pirotehnice, diferite categorii, în
valoare totală de 950 de lei. În
cauză a fost întocmit dosar penal
sub aspectul săvârșirii infracțiunii
de, „orice operațiuni cu articole
pirotehnice efectuate fără drept”,
articolele în cauză fiind ridicate în

TITULAR PROIECT - SC CAHM EUROPE
S.A., titular al proiectului „EXTINDERE
CONDUCTĂ ALIMENTARE CU APĂ
POTABILĂ ȘI BRANȘAMENT - conform
certificatului de urbanism nr. 218/03.09.2021”,
anunță publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de a nu se supune
evaluării impactului asupra mediului, nu se
supune evaluării adecvate și nu se supune
evaluării impactului asupra corpurilor de apă
de către Agenția pentru Protecția Mediului
Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul
„EXTINDERE CONDUCTĂ ALIMENTARE
CU APĂ POTABILĂ ȘI BRANȘAMENT APĂ
POTABILĂ”, propus a fi amplasat în oraș Băicoi,
strada Baicului nr. 47B, județul Prahova.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi consultate la sediul
autorității competente pentru protecția mediului
Agenția pentru Protecția Mediului Prahova din
Ploiești, Strada Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306,
Jud. Prahova, în zilele de luni, miercuri-vineri
între orele 09.00-13.00, precum și la următoarea
adresă de internet http://apmph.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării anunțului
pe pagina de internet a autorității competente
pentru protecția mediului.
3. Publicul interesat poate depune propuneri
în ceea ce privește conținutul raportului privind
impactul asupra mediului la sediul autorității
competente pentru protecția mediului Agenția
pentru Protecția Mediului Prahova din Ploiești,
în termen de 10 zile de la data publicării anunțului
pe pagina de internet a autorității competente
pentru protecția mediului.
ANUNŢ ANGAJARE
Clubul Sportiv Petrolul Ploieşti, cu sediul
în Ploieşti, strada Stadionului, nr. 26,
judeţul Prahova, cod fiscal 2844898, telefon
0244526003, e-mail: clubulsportivpetrolul@
yahoo.com, organizează în data de 28.12.2021,
ora 10.00, concurs pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a următorului post contractual
vacant de execuţie:
Antrenor asistent,
secţia ciclism - Compartiment Sport
(1 post, normă întreagă).
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia
de concurs sunt disponibile la secretariatul
instituţiei de la sediul Clubului Sportiv Petrolul
din Ploieşti, strada Stadionului, nr. 26, judeţul
Prahova, telefon 0244526003.
Vând apartament cu 2 camere nedecomandate,
parchet, 2 debarale, balcon. Strada Cameliei,
lângă Complexul Comercial Ideal. Pret: 45.000
euro. Telefon 0743/979113.

vederea continuării cercetărilor”,
a anunțat IPJ Prahova. Polițiștii
din cadrul Serviciului Arme
Explozivi și Substanțe Periculoase
au identificat, în parcarea unei
societăți comerciale de pe raza
comunei Blejoi, un bărbat care

comercializa articole pirotehnice
depozitate
în
autoturismul
personal, pentru care nu
avea autorizație.
„Cu ocazia
verificărilor efectuate, au fost
identificate aproximativ 80 de
kg de articole pirotehnice, două
categorii, în valoare totală de
9.500 de lei. „În cauză a fost
întocmit dosar penal sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de „orice
operațiuni cu articole pirotehnice
efectuate fără drept”, articolele
în cauză fiind ridicate în vederea
continuării cercetărilor”, a mai
anunțat IPJ Prahova.
PAGINA
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PROGRAMUL NAȚIONAL „ANGHEL SALIG
PRIMĂRIILE CHIAR AU MERS CU SACUL

A

șa cum am mai scris, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel
Saligny” 2021-2028, aprobat la mijlocul acestui an, au fost depuse, la nivel
național, 7.545 proiecte de apă, canalizare și infrastructură rutieră locală, cu un total
de peste 137 miliarde lei. Bugetul rezervat, de 50 de miliarde de lei, a fost depășit de
2,74 ori. Ca urmare, în primă fază, s-a hotărât ca fiecare primărie să aibă prealocată
finanțare minimă pentru cel puțin un proiect eligibil, cu următoarele valori: comunele-4
milioane lei, orașele-7 milioane lei, municipiile, altele decât reședințele de județ-10
milioane lei, municipiile reședințe de județ - 43 milioane lei, sectoarele municipiului
București - 35 milioane lei, județele (reprezentate de consilii județene) - 140 milioane
lei.
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

P

rimăriile din Prahova și Consiliul
Județean au depus 228 de proiecte.
Cele mai multe provin din Valea Doftanei9 proiecte, Păulești-7, Râfov-7, Filipeștii de
Târg-6, Lipănești-6 și Bălțești-6. Cele mai
mari valori ale unui singur proiect sunt cele
ale Consiliului Județean Prahova, orașului
Băicoi și comunelor Berceni, Bărcănești și
Ariceștii Rahtivani. Singura localitate care
nu a solicitat finanțare este Brazi. La prima
citire, sunt mai multe localități care s-ar
încadra să obțină cel mult 3 proiecte sau un
singur proiect, dar nu mai mare de limitele
preliminare impuse. În atare condiții, având
în vedere că apă, drumuri și canalizare
se finanțează și din fonduri europene, le
recomandăm primarilor să-și mute atenția
pe Programul Național de Redresare
și Reziliență și Mecanismul Financiar
European 2021-2027, unde îi așteaptă multe
miliarde de euro.
PROIECTE ȘI SUME SOLICITATE
CJ, MUNICIPII ȘI ORAȘE
Să vedem însă care au fost solicitările
autorităților din județ pentru PNI „Anghel
Saligny”, după ce am consultat, vreme de
vreo 9 ore, lista de aproape 350 de pagini
publicată de Ministerul Dezvoltării:
-Consiliul Județean Prahova (4
proiecte): variantă ocolitoare Mizil69.222.507 lei, centură Păulești- 137.359.404
lei, centură Comarnic- 155.241.455 lei,
sistem de supraveghere video pe drumurile
județene- 16.530.171 lei.
-Ploiești (2 proiecte): modernizare Bdul
Independenței (tronson cuprins între sensul
giratoriu Gara de Sud și strada Gh. Lazăr)14.909.854 lei, reabilitare și modernizare
pasaje pietonale subterane Bdul București I
și II- 7.596.950 lei;
-Câmpina (3 proiecte): modernizare
strada Drumul Taberei- 6.965.078 lei,
modernizare strada Orizontului- 4.272.576
lei, reabilitare strada Voila- 7.549.062 lei;
-Azuga (1 proiect): lucrări de reabilitare
și consolidare pod strada Amurgului
-1.603.930 lei;
-Băicoi (2 proiecte): pasaj suprateran
peste DN1, la intersecția cu DJ 21565.592.929 lei, construire poduri peste
PAGINA
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Dâmbu, amenajare albie și drum de
servitute- 7.906.114 lei;
-Boldești
Scăeni
(3
proiecte):
modernizare strada Valea Bisericii6.757.327 lei, dezvoltarea infrastructurii
în zona marginalizată I (str. Poienilor și
Calea Unirii)- 3.381.063 lei, modernizare
și extindere sistem de alimentare cu apă54.452.371 lei;
-Bușteni (2 proiecte): reabilitare și
modernizare infrastructură de canalizare3.273.252 lei, reabilitare și modernizare
infrastructură rutieră- 4.909.113 lei;
-Breaza (3 proiecte): punte pietonală
Halta Breaza Nord-Cartier Podu Corbului3.808.959 lei, reabilitare și modernizare
rețele de apă și canal- 24.087.537 lei,
reabilitare și modernizare străzi urbane23.458.220 lei;
-Comarnic (1 proiect): modernizarea
străzii Ghioșești, inclusiv 3 poduri4.710.972 lei;
-Mizil (1 proiect): modernizare
infrastructura de transport- 22.887.950 lei;
-Plopeni (2 proiecte): reabilitare și
modernizare canalizare, cartier Diana și
blocuri C-uri- 6.126.344 lei, reabilitare
si modernizare infrastructura rutieră
5.261.327 lei;
-Sinaia (2 proiecte): extindere și
reabilitare sistem de alimentare cu apă și
canalizare- 16.772.075 lei, reabilitare și
asfaltare DC 134- 14.827.267 lei;
-Slănic (1 proiect): reabilitare și
modernizare străzi- 6.998.727 lei;
-Urlați (1 proiect): reabilitare și
modernizare străzi, faza a III-a-11.179.950
lei;
-Vălenii de Munte (4 proiecte):
canalizare străzile Primăverii și Povernei751.630 lei, canalizare strada Doctor Istrate1.505.621 lei, rețea de canalizare str. Anton
Pann și Saranda- 1.307.003 lei, canalizare
str. Rizănești și Pajiștei- 2.174.266 lei.
PROIECTE ȘI SUME SOLICITATE
COMUNE
-Albești Paleologu (1 proiect):
modernizare infrastructură rutieră 7.000.014 lei;
-Apostolache (1 proiect): extindere rețea

de canalizare în satele Apostolache, Buzota
și Valea Cricovului- 5.680.629 lei;
-Ariceștii
Zeletin
(2
proiecte):
modernizare drumuri de interes local
I- 3.461.448 lei; modernizare drumuri II5.841.900 lei;
-Ariceștii Rahtivani (4 proiecte):
amenajare rețea de piste, benzi și trasee
velo Târgșoru Nou-Ariceștii Rahtivani6.256.796 lei, realizare traseu ocolitor trafic
greu Stoenești-Aricești-Buda și parcare
tiruri, servicii conexe- 97.534.125 lei, sistem
de canalizare și stație de epurare- 92.999.970
lei, modernizare, reabilitare, digitalizare
rețea apa- 37.731.560 lei;
-Adunați (3 proiecte): reabilitare și
extindere alimentare cu apă- 1.508.186
lei, construire pod peste pârâul Provița,
punct Ioscani- 8.070.904 lei, extindere și
modernizare drumuri- 18.867.113 lei;
-Aluniș (1 proiect): construire pod
peste pârâul Aluniș, punct Vasile Marin5.265.813 lei;
-Baba Ana (2 proiecte): extindere rețea
de canalizare în satele Baba Ana, Conduratu
și Cireșanu- 5.042.028 lei, reabilitare/
modernizare drumuri în satele Baba Ana,
Conduratu și Cireșanu- 11.501.852 lei;
-Balta Doamnei (1 proiect): înființare
sistem centralizat de canalizare- 31.110.505
lei;
-Bălțești (6 proiecte): construire a trei
podețe peste pârâul Oghiza- 2.671.937 lei,
amenajare urbanistică, piste de biciclete,
podețe- 9.377.938 lei, modernizare și
extindere rețea de alimentare cu apă în satele
Bălțești, Izești și Podenii Vechi- 3.170.636 lei,
extindere rețea de canalizare în sat Podenii
Vechi- 6.443.599 lei, modernizare DC 45
Podenii Vechi- 7.902.150 lei, modernizare
străzi- 7.873.509 lei;
-Bănești (1 proiect): reabilitare drumuri5.900.887 lei;
-Bătrâni (2 proiecte): modernizare
și asfaltare drumuri I - 23.489.966 lei,
modernizare și asfaltare drumuri II31.152.621 lei;
-Bărcănești (1 proiect): sisteme de
canalizare menajeră și epurare apă85.970.753 lei;
-Berceni (1 proiect): modernizare
drumuri publice în comună- 113.524.175
lei;
-Bertea (3 proiecte): modernizare strada
Iederii și strada Fălcești- 14.676.801 lei,
construire 2 poduri peste Macla- 12.544.247
lei, modernizare strada Louvigny- 2.448.424
lei;
-Blejoi (3 proiecte): modernizare străzi
Țânțăreni etapa 1- 5.661.850 lei, canalizare
menajeră și pluvială DC 10A (R.Tudoran)26.055.028 lei, rețea canalizare strada
Teleajenului- 9.908.686 lei;
-Brebu (2 proiecte): modernizare
stație de pompare apă potabilă existentă,
construire rezervor și extindere rețea apă în
satul Pietriceaua- 9.070.352 lei, modernizare
drumuri în satul Pietriceaua- 3.947.742 lei;
-Bucov (3 proiecte): modernizare și

extindere rețea de canalizare în cartierele
Tineretului și Iulia Hașdeu- 6.697.948
lei, modernizare drumuri în cartierele
Tineretului și Iulia Hașdeu- 11.339.098 lei,
extindere rețea de apă cartierele Tineretului
și Iulia Hașdeu- 4.114.934 lei;
-Cărbunești (2 proiecte): construire
pod peste pârâul Lopatna, punct Parc 3827.242 lei, trotuar pietonal și dispozitive de
scurgere a apelor pluviale- 3.129.368 lei;
-Călugăreni (1 proiect): reabilitare și
modernizare străzi- 4.277.053 lei;
-Ceptura (4 proiecte): modernizare
sisteme de scurgere/evacuare ape pluviale,
trotuare și piste de biciclete pe DJ 102 N,
Ceptura de Jos- 10.112.977 lei, modernizare
drumuri de interes local cu sisteme de
scurgere/evacuare ape pluviale și acces
proprietăți în satele Cepura de Sus, Șoimești
și Rotari- 23.184.343 lei, extindere rețea
canalizare, etapa a II-a, în satele Ceptura
de Sus, Șoimești și Rotari- 13.829.654 lei,
modernizare drumuri de interes local, cu
evacuare ape pluviale și acces la proprietăți
din satul Malu Roșu- 3.293.863 lei;
-Cerașu (2 proiecte): construire poduri
în comună- 8.657.019 lei, modernizare
drumuri sătești- 22.094.954 lei;
-Chiojdeanca (1 proiect): înființare
rețea de canalizare cu stație de epurare20.990.723 lei;
-Ciorani (1 proiect): branșament rețea
existentă și extindere rețea de canalizare32.783.804 lei;
-Cocorăștii Colț (2 proiecte): înființare
rețea de canalizare menajeră și stație
de epurare, sat Piatra- 2.710.296 lei,
modernizare rigole stradale și podețe9.399.654 lei;
-Cocorăștii Mislii (4 proiecte):
supratraversare peste pârâul Doftăneț și
foraj puț apă- 1.669.477 lei, modernizare
drumuri și străzi- 40.352.560 lei, construire
trotuare DC9- 891.133 lei, extindere retea
de canalizare- 11.305.939 lei;
-Colceag (2 proiecte): modenizare
drumuri comunale-16.900.233 lei, extindere
sistem de alimentare cu apă și canalizare
menajeră- 56.423.526 lei;
-Cornu (3 proiecte): modernizare și
extindere rețea apă potabilă și canalizare,
etapa I - 14.796.142 lei, modernizare
drumuri, etapa II- 8.725.249 lei, modernizare
drumuri etapa III- 2.199.218 lei;
-Cosminele (2 proiecte): modernizare
drumuri locale și construire podețe 7.170.310 lei, retea de canalizare- 19.930.541
lei;
-Drajna (3 proiecte):
extindere
canalizare menajeră și rețea de distribuție
apă- 19.105.482 lei, extindere rețea de
distribuție apă- 1.083.083 lei, asfaltări străzi
III- 17.379.155 lei;
-Drăgănești (3 proiecte): rigole carosate
preluare ape pluviale în satele Meri și
Drăgănești- 2.223.998 lei, extindere sistem
de canalizare în Bărăitaru, Cornu de Jos
și Belciug- 14.828.885 lei, modernizare
drumuri locale- 12.359.013 lei;
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-Dumbrăvești (2 proiecte): rețele
de canalizare în Găvănel, Plopeni-Sat,
Sfârleanca, Mălăieștii de Sus și Dumbrăvești26.501.077 lei, pod pe DC 16- 13.549.343
lei;
-Dumbrava (4 proiecte): modernizare
infrastructură rutieră - 10.523.756 lei,
înființare rețea de canalizare Zănoaga10.248.343 lei, înființare retea de canalizare
Trestienii de Sus- 2.519.174 lei, înființare
sistem de canalizare și stație de epurare în
comună- 10.398.374 lei;
-Fântânele (1 proiect): extindere rețele
de apă și canalizare, etapa a II-a- 15.115.052
lei;
-Filipeștii de Pădure (4 proiecte):
extindere și reabilitare conductă de
alimentare cu apă potabilă, extindere
canalizare menajeră- 12.012.047 lei,
pod peste râul Provița spre sat Minieri7.359.514 lei, construire stație de epurare13.604.213 lei, reabilitare și modernizare
străzi- 29.498.702 lei;
-Filipeștii de Târg (6 proiecte)-extindere
și modernizare rețea de apă- 3.856.422
lei, amenajare trotuare, rigole carosabile
pe DJ 101P, DC 112B, DJ 101I și DE 20513.484.820 lei, construire trotuare în satele
Ungureni și Brătășanca- 8.777.871 lei,
modernizare drumuri DE 110, DE238, DS
1455- 1.515.191 lei, modernizare drumuri
de interes local DC 112B, DE 1966, DS 225
si DE 449- 4.836.581 lei, realizare sistem
de canalizare și stație de epurare a apelor
uzate- 59.344.158 lei;
-Florești (2 proiecte): extindere rețea de
canalizare- 10.299.940 lei, extindere rețea
de alimentare cu apă- 3.271.282 lei;
-Fulga (1 proiect): realizare racorduri
canalizare menajeră- 6.858.344 lei;
-Gherghița (2 proiecte): înființare rețea
de canalizare menajeră și stație de epurare27.794.256 lei, modernizare drumuri în
satele Gherghița, Malamuc și Ungureni23.607.750 lei;
-Gorgota (1 proiect): reabilitare și
modernizare drumuri locale- 11.463.812
lei;
-Gornet (5 proiecte): construire
trotuare, șanțuri și podețe- 979.529 lei,
modernizarea și reabilitarea străzilor din
localitate- 4.231.514 lei, modernizare strada
Merilor- 2.678.825 lei, extindere rețea de
canalizare și stație de pompare apă uzată
pe strada Merilor- 1.134.451 lei, extindere
rețea de apă pe strada Merilor- 683.678 lei;
-Gornet Cricov (2 proiecte): înființare
rețea de canalizare menajeră și stație de
epurare- 33.520.940 lei, modernizare
drumuri, podețe, punți pietonale- 6.629.054
lei;
-Gura Vadului (2 proiecte): modernizare
DC 73- 6.820.596 lei, modernizare
infrastructură rutieră - 6.921.621 lei;
-Gura Vitioarei (2 proiecte): înființare
canalizare în satele Gura Vitioarei, Făgetu
și Fundeni- 42.846.029 lei, pod peste pârâul
Bughea- 2.346.701 lei;
-Iordăcheanu (2 proiecte): înființare
sistem canalizare și stație de epurare în Valea
Cucului, Străoști și Vărbila- 22.239.344 lei,
sistem de alimentare cu apă în Vărbila-

10.311.170 lei;
-Izvoarele (3 proiecte): construire pod
rutier peste râul Teleajen, sat Cernești
și modernizare drumuri - 8.637.100 lei;
înființare rețea de canalizare și stație de
epurare în satele Homorâciu și Malu Vânăt18.022.559 lei; extindere rețea canalizare
menajeră și reabilitare rețea de alimentare
cu apă strada Crasna- 4.299.616 lei;
-Jugureni (2 proiecte): extindere rețea
distribuție apă- 1.919.888 lei, modernizare
drumuri - 3.836.292 lei;
-Lipănești (6 proiecte): modernizare
infrastructură drumuri lotul 1 - 16.685.633
lei, modernizare infrastructură drumuri
lotul 2-6.695.227 lei, reabilitare str. Satu
Nou (DC40) si DS 95, cu rigole carosabile
- 4.167.015 lei, stație de apă și foraje puțuri
- 3.645.043 lei, extindere retea de canalizare
menajeră faza 2- 27.116.227 lei, construire
pod Ardeleni- 1.321.466 lei;
-Lapoș (1 proiect): reabilitare și
modernizare DC 71A - 9.670.383 lei;
-Măgureni (3 proiecte): reabilitare
si modernizare DJ145 km (2, 050 km)5.754.335 lei, reabilitare și extindere rețea
alimentare cu apă- 3.704.836 lei, rețele de
canalizare in comună- 33.913.308 lei;
-Măneciu (2 proiecte): asfaltare
și modernizare drumuri comunale20.601.109 lei, extinderea și modernizarea
rețelei de canalizare și a stațiilor de epurare
biologică- 26.340.643 lei;
-Mănești (1 proiect): realizare sistem de
canalizare și stație de epurare în comună43.046.917 lei;
-Olari
(1
proiect):
construire,
reconstruire și modernizare drumuri
locale- 14.383.150 lei
-Păcureți (1 proiect): modernizare
drumuri de interes local - 26.391.735 lei;
-Păulești (7 proiecte): construire
conductă de aducțiune și gospodărie de
apă rezervor DN1- 3.669.172 lei, construire
rețea de canalizare menajeră și pluvială
strada N. Iorga- 2.743.687 lei, modernizare
stație de epurare- 12.076.741 lei, construire
poduri și podețe în satul Păulești- 8.744.969
lei, construire racorduri individuale la
rețeaua de canalizare în Găgeni- 8.296.115
lei, construire rețea de canalizare menajeră
și pluvială în satele Păulești, Găgeni și
Cocoșești- 16.368.767 lei, modernizare
drumuri în satele Păulești și Păuleștii Noi16.665.682 lei;
-Plopu (5 proiecte): extindere rețea
de canalizare în satele Hârsa și Gâlmeia23.348.690 lei, amenajare trotuare, rigole,
podețe pe DJ 102 E- 5.827.018 lei, SF
îmbunătățirea calității apei potabile6.976.207 lei, extindere rețea de distribuție
apă potabilă în satele Hârsa și Gâlmeia6.228.181 lei, reabilitare și modernizare
drumuri Plopu și Nisipoasa-7.850.000;
-Poiana
Câmpina
(1
proiect):
modernizare străzi- 8.548.399 lei;
-Poienarii Burchii (3 proiecte):
modernizare drumuri - 10.944.874 lei,
reabilitare drumuri de interes local18.518.647 lei, construire canalizare în
satele Ologeni și Tătărăi- 23.133.275 lei;
-Podenii Noi (1 proiect): reabilitare și

modernizare drumuri - 88.154.021
154 021 lei;
Posești (3 proiecte): asfaltare și
modernizare drumuri de interes local 6
km- 7.088.744 lei, asfaltare și modernizare
drumuri de interes local 8 km- 12.016.016
lei, extindere rețea de alimentare cu apă8.413.840 lei;
-Predeal Sărari (2 proiecte): reabilitare
drumuri comunale și locale- 22.462.976 lei,
înființare sistem de canalizare menajeră27.123.703 lei;
-Provița de Jos (1 proiect): lucrări de
modernizare a 54 de drumuri comunale și
sătești- 7.979.276 lei;
-Provița de Sus (1 proiect): modernizare
drumuri comunale și sătești- 5.876.146 lei;
-Puchenii Mari (1 proiect): extindere
rețele de apă și de canalizare- 12.950.748 lei;
-Râfov (7 proiecte): modernizare străzi
- 2.287.297 lei, asfaltare și modernizare
străzi, podețe- 6.602.780 lei, reabilitare
și modernizare drumuri în satul Sicrita15.685.422 lei, înființare rețea de canalizare
menajeră în satul Sicrita- 6.966.680 lei,
înființare sistem de alimentare cu apă sat
Sicrita- 3.852.271 lei, construire racorduri
canalizare menajeră în satele Mălăiești,
Râfov, Antifiloaia, Moara Domnească,
Goga- 6.112.878 lei, înființare sistem
canalizare în satele Buda și Palanca21.287.676 lei;
-Salcia (2 proiecte): modernizare
drumuri locale- 20.981.443 lei, înființare
sistem de alimentare cu apă- 19.725.334 lei;
-Sălciile (1 proiect): extindere rețea
canalizare- 12.363.044 lei;
-Scorțeni (2 proiecte): modernizare
și asfaltare drumuri de interes local și
trotuare- 15.000.916 lei, modernizare și
asfaltare drumuri/trotuare în Scorțeni și
Mislea- 13.740.827;
-Secăria (2 proiecte): rețea de distribuție
apă - 3.248.397 lei, reabilitare drumuri 540.664 lei;
-Șoimari (1 proiect): modernizare DC
47 și drumuri locale- 14.541.456 lei;
-Șotrile (2 proiecte): modernizare
drumuri- 11.688.404 lei, extindere rețea
distribuție apă în Plaiul Cornului și Seciuri5.642.391 lei;
-Starchiojd (1 proiect): modernizare
drumuri comunale, etapa a II-a- 10.620.836
lei;

-Ștefești
Ștefești (2 proiect): modernizare
drumuri locale- 10.968.970 lei; construire
trotuare- 3.441.733 lei;
-Surani (1 proiect): șanț betonat, dalat și
asfaltare drumuri - 10.399.307 lei;
-Talea (3 proiecte): modernizare rețea
de alimentare cu apă și înființare canalizare31.324.169 lei, modernizare drumuri, etapa
a II-a- 7.534.880 lei, modernizare drumuri
de interes local- 3.847.430 lei;
-Târgșoru Vechi (3 proiecte): construire
rigole carosabile pe DJ 129 și DJ 14010.308.993 lei, extindere rețea de canalizare
în satele Strejnicu, Tg. Vechi, Stăncești și
Zahanaua- 61.145.390 lei, modernizare
drumuri- 14.350.222 lei;
-Teișani (1 proiect): rețele de canalizare
în comună- 25.795.917 lei;
-Telega (1 proiect): reabilitare DC133
Buștenari - Telega (2,499 km)- 3.777.048 lei;
-Tinosu (2 proiect): extindere rețea de
apă și de canalizare- 8.352.900 lei, reabilitare
și modernizare drumuri- 22.524.315 lei;
-Tomșani (3 proiecte): execuție
trotuare și elemente de scurgere a apelor
pe DJ 146- 9.819.017 lei, modernizare
drumuri comunale- 4.702.996 lei, extindere
canalizare Loloiasca- 12.740.608 lei;
-Vadu Săpat (2 proiecte): asfaltare străzi4.543.122 lei, extindere rețele de canalizare
în satul Ungureni- 3.725.780 lei;
-Valea Călugărească (2 proiecte):
modernizare și extindere sistem de alimentare
cu apă și canalizare- 14.209.854 lei, șanturi și
construcții conexe- 5.493.072 lei;
-Valea Doftanei ( 9 proiecte): reabilitare/
modernizare străzi, zona 6- 1.786.935
lei, reabilitare/modernizare străzi, zona
5- 3.551.810 lei, reabilitare/modernizare
străzi, zona 4- 1.908.264 lei, reabilitare/
modernizare străzi, zona 3- 1.588.720
lei, reabilitare/modernizare străzi, zona
2- 1.155.171 lei, reabilitare/modernizare
străzi, zona 1-3.015.371 lei, modernizare
și extindere rețele de apă, etapa 3, Valea
Neagră- 3.913.821 lei, modernizare și
extindere rețele de apă, etapa 2 Prislop3.914.468 lei, modernizare și extindere
rețele de apă, etapa 1, Negraș- 3.914.507 lei;
-Vâlcănești (1 proiect): reabilitare străzi
în comună- 10.177.698 lei;
-Vărbilău (1 proiect): modernizare
drumuri de interes local- 3.846.975 lei.

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

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

nu lucrăm

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

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

că putem spune clientului: „fii liniştit, am fost acolo şi am verificat totul pentru tine!”
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REPUBLICA MOLDOVA-2021:

ELECTORALE PESTE ELECTORALE
CU EFECT ÎNTÂRZIAT

C

hișinăul încheie anul 2021 sub zodia a patru scrutine electorale într-un singur an. Cu excepția alegerilor
parlamentare anticipate din 11 iulie, în care cetățenii Republicii Moldova au repurtat o victorie similară primelor
alegeri democratice din 1990, toate celelalte fie au fost eșuate, fie au fost marcate de scandaluri și însemnul ilegalității. Și
chiar dacă toate trei s-au desfășurat sub lozinca unui „viitor luminos” (ca la sovietici) pentru alegători, „înalte idealuri”
de democrație veritabilă, drepturile omului, consecințele lor vor perpetua, se pare și în 2022, dacă nu și o perioadă mai
îndelungată. Dar să le analizăm, rând pe rând, pe cele trei mai detaliat.
Pagină realizată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

ALEGERI ANTICIPATE ȘI LA COMRAT?
Primul scrutin, după parlamentarele anticipate, a fost
cel din Găgăuzia, care a pășit cu stângul de mai multe ori.
Mandatele deputaților Adunării Populare a Găgăuziei
(APG) expiraseră încă în februarie 2021, inițial scrutinul
urmând să aibă loc pe 6 mai. Dar a fost amânat sub pretextul
stării de urgență, instituită la nivel național pe 31 martie de
majoritatea PSRM-„ȘOR”. Decizie invalidată în aprilie de
CC, însă deputații APG au fentat decizia Curții, neasigurând
în câteva rânduri un cvorum necesar. Abia la mijlocul lui
iunie decid să convoace alegerile pe 19 septembrie, chiar
dacă a existat și o altă propunere, 15 august. Respinsă însă la
propunerea unui deputat pe motiv că pe aceeași dată urmau
să se producă alegeri în Duma de Stat a Rusiei. Adevăratul
motiv însă pentru ambele amânări a fost un calcul al lui
Igor Dodon. Acesta spera ca legislativul de la Chișinău să
adopte un pachet de legi favorabile autonomiei, dar știrbind
autoritatea puterii centrale, când ex-președintele Dodon
vedea deja cum o pierde. Prin acest pachet spera să câștige
mai mulți simpatizanți pentru PSRM. Dar și să amâne pe
cât posibil data anticipatelor parlamentare. Pierzând „ocina
moldovenească”, liderul socialist visa, cu „cea mai mare
fracțiune în APG”, să câștige baremi autonomia, unde până în
prezent se manifestă tendințe secesioniste, cunoscută ca una
dintre cele mai pro-ruse regiuni ale republicii. Sentimente
intens încurajate aici în perioada guvernării comunistului
Voronin și, ulterior, a mandatului prezidențial al lui Dodon.
Până la urmă scrutinul a avut loc pe 19 septembrie, iar
speranțele lui Dodon s-au năruit după ce din cei 17 candidați
ai BECS doar 9 s-au strecurat printre cele 35 de locuri din
organul legislativ al autonomiei. Iar cei 26 de independenți,
divizați în două fracțiuni, una pro-bașcan, și alta pro-nu-seștie-cine, au lăsat socialiștii și comuniștii pe dinafară.
E drept că nici independenții din cele două fracțiuni, de
altfel neoficializate, nu au reușit mare treabă. Deja a treia
lună nu izbutesc să-și aleagă președintele APG nici dintr-a
șaptea (!!!) încercare. Mai aproape de izbândă a fost grupul
ce-l susținea pe fostul spicher, Dmitri Constantinov, dar
nu i-a ajuns un singur vot (scor 17 contra 11 pentru Victor
Petrov, candidat independent înaintat de BECS). După patru
tentative eșuate a devenit clar că Comratul s-a scufundat
într-o criză profundă, cauzată de incapacitatea de a construi
un dialog într-un proces politic. Ultimele trei tentative s-au
consumat între doi candidați cândva de aceeași orientare,
foști membri PDM. Dmitri Constantinov a fost exclus din
partid în 2014 ca unul dintre organizatorii referendumului
ilegal din Găgăuzia privind independența regiunii, în cazul
în care Republica Moldova s-ar uni cu România. Demian
Caraseni, noul pretendent, a fost și el deputat PDM până
în 2019. Constantinov e suspectat de simpatie față de noua
guvernare, iar pentru Caraseni comentatorii locali încă trag
bobii ce hram poartă. Până la urmă, un al treilea ex-deputat
PDM, Nicolae Dudoglo, a propus dizolvarea forului regional
– cum nici una din cele două grupări nu cedează, disputa
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ar dura la nesfârșit, având de suferit locuitorii autonomiei.
Regulamentul APG prevede inițierea procedurii de
autodizolvare la cererea a cel puțin 12 deputați dintre cei
35, adoptată de majoritatea simplă a aleșilor (18 voturi). În
cazul autodizolvării APG, deputații ar urma să numească și
o nouă dată pentru organizarea alegerilor anticipate.
SCANDAL LA BĂLȚI SAU SFÂRȘITUL LUMII
PENTRU MARINA TAUBER
Următorul scrutin s-a produs pe 21 noiembrie, cu un
tur secund pe 5 decembrie, în care alegătorii din 14 sate și
municipiul Bălți și-au desemnat primarii. Scrutin în care
PAS s-a ales cu 7 primari, iar BECS, PP „ȘOR” și PDM cu
câte unul, plus alți 4 candidați independenți, mai toți se pare
afiliați actualei guvernări. Dar și care s-a lăsat cu sfârșitul
lumii pentru Marina Tauber, numărul doi în ierarhia PP
„ȘOR”. Figură carismatică, mascotă a partidului mai ales de
când liderul formațiunii a dat bir cu fugiții, cu toți sacii plini
(cu bani de la Shor) în căruță, în turul doi la alegerile pentru
funcția de primar al municipiului Bălți, cu un avantaj peste
dublu față de contracandidatul Nicolai Grigorișin, primar
interimar de Bălți după demisia lui Renato Usatîi (respectiv
47,93% față de 20,93%), Tauber a fost exclusă din competiția
electorală la solicitarea din 1 decembrie a CEC. Pe 4
decembrie, după o ședință ce a durat practic toată noaptea,
Judecătoria Bălți a acceptat cererea CEC. Dar și asta după ce
un pluton întreg de avocați fideli șoriștilor au purtat dosarul,
în repetate rânduri, prin toate instanțele ierarhic superioare
posibile (Curtea de Apel Bălți, Curtea Supremă de Justiție de
la Chișinău), după mitinguri și proteste în tradiția PP „ȘOR”
spre a exercita presiuni asupra juraților. Astfel că, până la
sfârșit, cu doar 40 de minute înainte de deschiderea secțiilor
de vot (la 6:20, duminică, 5 decembrie), după ce toate căile
de atac au fost epuizate, CEC, într-o ședință extraordinară, a
decis suspendarea turului doi în circumscripția electorală 2
Bălți, nedeschiderea secțiilor de vot și returnarea buletinelor
de vot.
Marina Tauber, figurantă din primele rânduri ale
raportului Kroll (ca și ceilalți 6 colegi de partid, deputați
în actuala legislatură), secundată de opoziția comunistosocialistă, afirmă că decizia CEC a fost adoptată la indicația
și presiunea președintei Maia Sandu. Și că șefa statului și
PAS încep să recurgă la practici de pe vremea guvernării
oligarhice a lui Plahotniuc. Mă rog, „cui cu cui se scoate”,
spune o zicală veche de când lumea. Colac peste pupăză –
și Ilan Shor strigă „STOP!” – începând cu 13 decembrie,
PP „ȘOR” inițiază procedura de impeachment președintei
Maia Sandu. Liderul fugar face apel către deputații PAS să-l
susțină și, „în numele salvării țării”, împreună, să pună capăt
„genocidului împotriva propriului popor”!?
Nu ne grăbim să aclamăm o primă decizie a actualei
componențe CEC, susținută și de actul justițiar, de a
sancționa practică de corupere electorală cu bani grei, peste
sume legale, care s-a „încetățenit” mai evident începând cu
guvernarea agrariană. Nesancționată pe parcursul a mai
bine de două decenii, a devenit una catastrofală. O practică
perfect penală. Nici „prima rândunică” în cuibarul justiției,
care de astă dată pare să se fi dezlegat la ochi. Mai degrabă
rămâne să ne întrebăm: CÂND, CINE, CEC sau justiția
va pune capăt coruperii electorale și politice, finanțării
partidelor din afară sau din surse negre? Practica de mituire
a alegătorilor, începând cu pachete electorale și culminând
cu sute de euro sau dolari, este una curentă a celor doi aliați
de până mai adineauri, PP„ȘOR” și PSRM. Or, banii lui
Șhor nu a fost să facă la Bălți pentru Tauber ceea ce au făcut
pentru el în 2015 la Orhei. Ceea ce s-a întâmplat la Bălți –
sancționarea prin eliminare din cursă – nu că i-ar fi convenit
partidului Maiei Sandu sau nu i-ar fi convenit partidului
lui Șhor, ci pentru că asta o cere legea. Dar pentru lumea
politică de la Chișinău contează banul, nu legea, norma nu
mai e normă, ci anti-normă. Tauber e parte dintr-un partid
în care se învârt foarte mulți bani, folosiți în interes politic.
Toată politica PP „ȘOR” se ține pe bani mulți. Și nu e vorba
numai de miliardul furat, Șhor fiind principalul inculpat, sau

de spălarea, prin diverse scheme, a altor milioane. Bani mulți
și scheme obscure mai învârt și alții în Republica Moldova.
Dar orice inși, odată compromiși, nu mai au ce căuta în
politică. Tauber, ca și Șhor, fără partid, sunt nimic, Dodon
fără socialiști e nimic, Voronin fără comuniști, la fel. Lista
poate continua. Marea corupție și marile grupuri criminale
nu stau în procuraturi și judecătorii, ci în partide corupte, ele
au criminalizat justiția. Deci, pe când o revizie a partidelor
politice? Pe când și excluderea din competiții electorale sau
chiar scoaterea în afara legii a partidelor care fac abuz de
practica coruperii electorale?
După excluderea Marinei Tauber din competiție, CEC a
decis organizarea turului doi pentru Bălți pe 19 decembrie,
cu independentul Nicolai Grigorișin (locul 2), și Boris
Marcoci, de la PAS (locul 3), care l-a devansat pe socialistul
Alexandr Nesterovschii cu doar 2 voturi! Dar și aici
surpriză: la doar câteva minute după anunțul CEC, „pentru
a evita orice speculații”, PAS anunță retragerea candidatului
său. Exemplul celor de la PAS l-au urmat și socialiștii –
Nesterovschii a ieșit la rampă cu o declarație somptuoasă că
boicotează „ilegalitățile Președinției, Guvernului și CEC la
Bălți”, considerând demnitatea socialistă „mai presus decât o
victorie în alegeri compromise”. Așa încât până la urmă CEC
a decis ca adversarul lui Grigorișin pe 19 decembrie să fie
Nicolae Chirilciuc de la „Patrioții Moldovei”, situat pe locul
5 …cu doar 416 voturi!? Oare nu era mai la cale ca CEC să
anunțe pentru Bălți repetarea scrutinului ab inițio?
„ALEGERI” FĂRĂ OPOZIȚIE ÎN TRANSNISTRIA
Multi-electorala 2021 s-a încheiat pe 12 decembrie, cu un
scrutin ilegal la Tiraspol, unde același Vadim Krasnoselski
îl câștigă cu un scor de aproape 79,4% din totalul de voturi.
Scrutin nerecunoscut nu numai de autoritățile de la Chișinău
și București, ci și de comunitatea internațională. Și care
s-a desfășurat într-un climat de reprimare totală a tuturor
vocilor critice și a oricăror manifestări de nemulțumire din
societate. Climat în care niciun concurent real nu a fost
admis în competiție (politologul Anatoli Dirun) sau a fost
băgat la închisoare (Oleg Horjan liderul comuniștilor din
regiune). Mai mult, despre contracandidatul lui Krasnoselki,
un locuitor al satului Hârtop din raionul Grigoriopol,
Serghei Pânzari, nu se știa nimic, nici măcar nu a apărut
în spațiul public în campania electorală. Și culmea! – nu a
apărut nici la secția de vot pentru a-și exprima opțiunea,
pe motiv de boală, după cum ne-a declarat. Dar de fapt nu
boala, căci nu a știut ce afecțiune l-a copleșit, ci mai degrabă
de frica regimului și a holdingului „Șeriff ”, care e principalul
stăpân autoritar în regiune și care a făcut totul ca actualul
„lider” să câștige al doilea mandat. Și tot de frică au ieșit la
vot majoritatea celor peste 144 de mii, puțin sub o treime
(dacă e să credem așa-zisei comisii electorale din regiune).
Deși prea puțin contează câți s-au prezentat la urne, căci la
Tiraspol nu există prag electoral pentru validarea alegerilor,
acesta fiind eliminat acum câțiva ani, când prezența la vot
a scăzut atât de mult încât risca să nu depășească o treime
din numărul de alegători. Așa că, până la urmă, scrutinul
putea fi validat și cu trei voturi „pentru” – a lui Krasnoselski,
soției lui și fiicei, care a votat pentru prima dată. Ceea ce ar
fi de comentat e faptul că, potrivit unor surse credibile, dar
care și ele nu prea preferă să se expună, circa 90 la sută din
locuitorii regiunii urăsc regimul și holdingul „Șeriff ”.
Da, ar mai fi de comentat faptul că, de data aceasta
Chișinăul pare să fi reacționat cu ceva mai multă demnitate.
Atât președinta Maia Sandu, cât și Guvernul, MAEIE au
declarat categoric ilegal acest scrutin. Mai mult chiar,
autoritățile le-au impus cale întoarsă mai multor deputați
și oficiali ruși care au încercat să ajungă la Tiraspol fie în
calitate de observatori, fi de invitați oficiali. Doar vreo câțiva,
care au declarat că vin la invitația PSRM, au reușit totuși să
ajungă la Tiraspol. Nu înainte de a face o foto în incinta
Ambasadei Rusiei la Chișinău cu mai mulți fruntași din
acest partid și cu însuși Igor Dodon. Care a doua zi a fost
primul și pare-se unicul care l-a felicitat pe liderul separatist
cu victoria obținută, condamnând acțiunile Chișinăului.
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SUDANUL DE SUD, CEL MAI TÂNĂR STAT AL PLANETEI

C

a și în cazul oamenilor, viaţa fiecărui stat este unică fiind marcată de evenimente
extrem de diferite. Unele state sunt pline de amintirea vărsărilor de sânge,
revoluţiilor și tulburărilor, trăind cu anumite mustrări de conștiinţă, de cele mai multe
ori autoinduse sau, chiar mai grav, impuse, în timp ce altele sunt suficient de norocoase,
pentru a se bucura de pace și de perioade lungi de stabilitate. Noi ţări iau naștere în
mijlocul unor mari tulburări, altele, mai puţin norocoase, „mor” atunci când nu se mai
pot autosusţine, iar uneori, chiar fuzionează între ele, pentru a forma o uniune. Fie că
s-au format prin revoluţii violente, autonomie politică triumfătoare sau prin dizolvarea
unui stat-mamă mai mare, cele mai recente naţiuni ale lumii și poveștile lor de origine
sunt extrem de fascinante.

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploieştii.ro

C

ea mai nouă ţară din lume, denumită
Sudanul de Sud, și-a câștigat
independenţa de două ori. Prima dată a fost
în anul 1956, când a obţinut autonomia faţă
de Anglia și Egipt. Totuși, această primă
experienţă de independenţă a fost una de
scurtă durată, deoarece nordul musulman
al noii ţări a intrat în conflict cu populaţia
creștină din sud. Regiunea Autonomă a
Sudanului de Sud a fost formată în 1972,
dar un al doilea război civil a izbucnit la
mijlocul anilor 1980, ceea ce a dus la și
mai multă vărsare de sânge și la întrebări
legate de chestiunea autonomiei statale. În
2005, a fost încheiat, în cele din urmă, un
acord de pace care stipula că, după șase
ani de autonomie, cetăţenii vor vota un
referendum privind independenţa. În anul
2011, 99% din cetăţenii din Sudanul de Sud
au votat în favoarea independenţei.
Populaţia Sudanului de Sud este formată
preponderent din africani, care, în cea
mai mare parte, sunt creștini sau urmează

religiile tradiţionale africane. Cel mai mare
grup etnic este cel al Dinka, care reprezintă
aproximativ două treimi din populaţie,
urmat de cel al Nuer, care reprezintă
aproximativ o cincime. Printre alte grupuri
se numără Zande, Bari, Shilluk și Anywa
(Anwak). Există și o mică populaţie arabă
în Sudanul de Sud.
Dinka sunt, în principal, crescători
de vite și pot fi găsiţi în mare parte în
ţară, în timp ce Shilluk sunt fermieri mai
sedentarizaţi, iar Anywa sunt concentraţi
în est, dar pot fi găsiţi și în alte părţi ale
Sudanului de Sud. Nuer sunt concentraţi
în centru-nord-est, în timp ce Bari trăiesc
mai la sud, nu departe de graniţa cu
Uganda. Zande trăiesc în sud-vest, aproape
de graniţa cu Republica Democrată Congo.
Din păcate, cei mai mulţi oameni din ţară
locuiesc în zonele rurale și trăiesc cu mai
puţin de un dolar pe zi. Acești bieţi oropsiţi
ai sorţii (consideraţi așa de unii, deoarece
ei nu cunosc o altfel de lume nici măcar din

CUM SĂ NE PURTĂM CU RUSIA

paie,
auzite) locuiesc în case cu acoperiș de paie
situate în zone care au condiţii sanitare
precare. Optzeci la sută din populaţie nu
are acces la nicio instalaţie sanitară.
În Sudanul de Sud, bogăţia se măsoară
prin numărul de vite pe care le deţine fiecare
familie. De asemenea, se obișnuiește ca un
bărbat să plătească prin vite o taxă viitorilor
socri, pentru a avea ocazia de a se căsători cu
fiica acestora. Uneori se ajunge la adevărate
licitaţii, cu sume de vite, în cazul în care
există mai mulţi bărbaţi care concurează

soţie.
pentru marele premiu – și anume o soţie
Nu trebuie uitat un lucru extrem de
interesant: în acest stat oamenii vorbesc
peste 60 de limbi indigene, datorită
diversităţii grupurilor lor etnice. Atâtea
diferenţe și totuși au ales să se unească și să
fie independenţi, pe când societăţi aparent
uniformizate sunt din ce în ce mai „fisurate”.
Cândva, deviza era: „unitate în diversitate”;
acum s-a ajuns la dezbinare în uniformizare,
cel puţin din punctul meu de vedere.

CUVINTELE PAPEI FRANCISC
DESPRE TORA PROVOACĂ
PROTESTUL EVREILOR
O

cerere alarmantă de clarificare adresată Papei Francisc, din cauza unora dintre afirmaţiile sale cu
privire la Tora, sosește la Vatican direct din Israel. Autorităţile evreiești au perceput unele dintre
meditaţiile pontifului din timpul audienţei generale din 11 august a.c. ca pe o invitaţie de a depăși legea
evreiască, considerând-o învechită. Și au decis să-i scrie Papei Francisc, notează La Stampa.

S

Î

n articolul intitulat „Cum să ne purtăm cu Rusia”, șeful
diplomaţiei Uniunii Europene, Josep Borrell, și-a împărtășit
ideile în legătură cu modul în care Bruxelles-ul trebuie să acţioneze în
relaţiile cu Moscova. „Rusia este cel mai mare vecin al nostru. El nu va
dispărea nicăieri și puţin probabil ca în viitorul apropiat să se producă
niște schimbări politice care să conducă la o schimbare semnificativă
a modului de comportament”, a arătat Borrell, consemnează RIA
Novosti.
În articol se arată care sunt principalele direcţii de acţiune în
contractele bilaterale cu Rusia, pe care autorul articolului le definește
printr-o triadă – a opune rezistenţă, a descuraja și a implica:
* a se opune „încălcărilor deliberate ale dreptului internaţional de
către Rusia”;
* a se preveni încercările Kremlinului de a submina unitatea UE;
* a se colabora cu Moscova în vederea soluţionării problemelor
globale și regionale.
În primul caz, șeful diplomaţiei europene dă ca exemplu situaţia din
Ucraina. Potrivit lui Borell, Bruxelles-ul trebuie să asigura respectarea,
de către partea rusă, a acordurilor de la Minsk și să se continue să se
facă presiuni asupra Kremlinului în legătură cu dosarul MH17. Pentru
realizarea celui de al doilea principiu, Borell face apel la asigurarea
respectării legislaţiei europene pentru contracararea atacurilor
cibernetice și a încercărilor de dezinformare care ar porni de la Rusia.
Referitor la cel de-al treilea postulat, Borell a subliniat că Kremlinul
a fost și rămâne un jucător important pe arena internaţională, iar, în
ultima vreme, acesta a reușit chiar să-și sporească influenţa în multe
regiuni ale lumii. Autorul articolului a făcut apel să se colaboreze cu
Rusia în lupta împotriva pandemiei de coronavirus și a consecinţelor
acesteia.

crisoarea (așa cum a
fost raportată de agenţia
Reuters de site-ul Paravatican
II Sismografia) a ajuns la
cardinalul Koch, președintele
Consiliului Pontifical pentru
Unitatea Creștinilor, precum
și al Comisiei pentru relaţiile
religioase cu iudaismul. Misiva
este semnată de rabinul Rasson
Arousi, președintele Comisiei
Marelui Rabinat al Israelului
pentru dialog cu aceeași Comisie
a Sfântului Scaun, care își exprimă
„îngrijorarea” faţă de cuvintele
lui Bergoglio, care a avut mereu
relaţii excelente cu evreii, chiar și
în perioada în care era arhiepiscop
de Buenos Aires.
Rabinul Arousi subliniază că
Papa nu numai că ar fi prezentat
credinţa creștină ca pe ceva ce
depășește învăţăturile Torei, dar
ar fi susţinut și că aceasta din
urmă „nu mai dă viaţă, ceea ce
înseamnă că practica religioasă
iudaică din epoca actuală este
învechită”. Arousi adaugă că toate
acestea ar fi „o parte integrantă”
a unei „învăţături dispreţuitoare
faţă de evrei și faţă de iudaism,
lucru despre care credem că au
fost respinse complet de Biserică”.
În cele din urmă, rabinul dorește
ca „îngrijorarea noastră să-i fie
transmisă Papei Francisc” și, în

același timp, cere o elucidare,
pentru a se asigura că în cuvintele
pontifului nu a existat nimic
dispreţuitor.
În cateheza, bazată pe Scrisoarea
Sfântului Pavel către galateni,
Episcopul Romei a subliniat:
„apostolul explică galatenilor
că, în realitate, Legământul cu
Dumnezeu și Legea mozaică nu
sunt legate indisolubil”, iar Legea
„nu stă la baza Legământului,
pentru că a venit mai târziu, era
necesară și justă, dar mai întâi a
fost promisiunea, Legământul”.
O argumentare care „îi scoate
în afara jocului pe toţi cei care
susţin că Legea mozaică este o

parte constitutivă a Legământului.
Nu, Legământul este primul, este
chemarea către Avraam. Tora,
legea în vigoare, nu este inclusă în
promisiunea făcută lui Avraam”.
Acestea fiind spuse, „nu trebuie să
credem totuși că Sfântul Pavel a fost
contrar Legii mozaice”, subliniază
Pontiful. „Nu, el a respectat-o, de
mai multe ori, în Scrisorile sale,
el apără originea divină și susţine
că are un rol specific în istoria
mântuirii. Legea însă nu dă viaţă,
nu oferă împlinirea făgăduinţei,
deoarece nu se află în condiţia de
a putea îndeplini. Este o călătorie
care te conduce spre întâlnire”.
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SINGURA ŢARĂ SITUATĂ ÎN CELE PATRU EMISFERE
K
iribati este un loc despre care nu auzim niciodată mai nimic și totuși acest mic stat din Oceania
prezintă câteva caracteristici și anomalii geografice fascinante. În acest articol publicat pe site-ul
incredibila.ro, sunt prezentate câteva curiozităţi
patru
in
ţ despre
p singura
g
ţţară din lume situată în toate cele p
eemisfere.
Tarawa, capitala statului

ESTE SANCTUAR
PENTRU PĂSĂRI

ESTE FORMATĂ DIN 33
DE INSULE
Situată în Oceanul Pacific,
Republica Kiribati este un
arhipelag compus din 33 de
insule (atoli și recife de corali),
dintre care 21 sunt locuite. Are
doar 123.000 de locuitori, cu
aproximaţie, iar 90% dintre ei
trăiesc în grupul de insule Gilbert.

ESTE SITUAT ÎN TOATE
CELE PATRU EMISFERE
Una dintre cele mai puţin
cunoscute
curiozităţi
despre
Kiribati este faptul că este singurul
stat situat în toate cele patru
emisfere ale lumii. Ţara se află pe
linia ecuatorului, având teritorii și
în emisfera sudică, și în emisfera
nordică. De asemenea, acest stat se
întinde de-a lungul meridianului
zero și se găsește în emisfera
vestică, și în cea estică. Din acest
motiv, până în 1995, între insulele
din estul ţării și cele din vest, care
se află la cele două extremităţi
ale Liniei internaţionale a datei,
există o diferenţă de fus orar de
23 de ore, În 1995, autorităţile din
Kiribati au ajustat poziţia Liniei
internaţionale a datei, astfel încât
să reducă această diferenţă la doar
două ore, iar întreaga populaţie să
aibă aceleași zile lucrătoare.

ARE O SINGURĂ ȘOSEA
ȘI 23 DE AEROPORTURI
În Kiribati există o singură

șosea, situată în capitala ţării,
șosea
ţării
Tarawa, unde trăiește aproximativ
jumătate din populaţie. Șoseaua
are doar 36 de kilometri și face
legătura dintre aeroportul situat în
estul insulei și portul situat în vest.
Potrivit Băncii Mondiale, acest
drum s-a aflat mulţi ani într-o
stare foarte proastă. Conform unui
raport publicat în 2016, șoseaua
nu mai fusese reabilitată din anii
70, făcând deplasările riscante și
lente.
În timpul sezonului rece, pe
drum se aduna foarte mult praf,
care le cauza localnicilor boli
respiratorii.
Din acest motiv, la finalul
anului 2019, Banca Asiatică pentru
Dezvoltare și Banca Mondială au
anunţat că au pregătit un proiect
de reabilitare a drumului. Însă,
deși are o singură șosea, Kiribati
are 23 de aeroporturi, dintre care
două internaţionale.

RISCĂ SĂ FIE ÎNGHIŢITĂ
DE APE
Având altitudinea medie de
doar doi metri deasupra nivelului
mării, insulele din Kiribati riscă
să fie înghiţite de ape, dacă
nivelul oceanului va continua să
crească. Până în 1999, două insule
nelocuite au fost deja acoperite
de ape. Ca măsură de protecţie
pentru populaţie, autorităţile din
Kiribati au cumpărat, în 2014, 20
de kilometri pătraţi de teren pe
Insula Vanua Levu, din Fiji.

Insula
Crăciunului
(sau
Kiritimati), situată în nordul
ţţării, este cel mai mare atol din
Oceanul Pacific. Aici cuibăresc
18 specii de păsări marine, între
care Bokikokiko, pterodroma
albă (specie ameninţată) și
Nesofragetta fuliginosa.

CEL MAI MARE SIT DIN
PATRIMONIUL MONDIAL
UNESCO
Zona
Protejată
Insulele
Phoenix (ZPIP) este un areal de
aproximativ 409.000 kilometri
pătraţi, care include opt atoli și
două recife subacvatice. Este în
întregime neatinsă de activitatea
umană. Aici se află 30 de vulcani
subacvatici, situaţi la adâncimi
între 4.500 și 6.000 de metri. În
această zonă protejată trăiesc 800
de specii de animale și 200 de
specii de corali. În 2010, ZPIP a
fost desemnată cel mai mare și
mai adânc sit din Patrimoniul
Mondial UNESCO.

ARE MULTE RELICVE
DIN AL DOILEA RĂZBOI
MONDIAL
În decembrie 1941, atolul
Tarawa a fost invadat de forţele
japoneze, iar, în noiembrie 1943,
insula a fost eliberată de armata
americană, în urma Bătăliei de la
Tarawa. Pe insulă există și astăzi
urme ale conflictului: buncăre,
cazarme, arme de apărare,
vehicule amfibie și tancuri
ruginite.

A FOST FOLOSITĂ
PENTRU TESTE
NUCLEARE

Insulele Phoenix, au o floră şi o faună extrem de diverse

A FOST DISTRUSĂ DE
MINERIT

agricultură, iar insula este
pentru agricultură
aproape de nelocuit.

Mica insulă Banaba este bogată
în fosforit de înaltă calitate,
care poate fi transformat în
îngrășământ pentru agricultură.
Operaţiunile
intensive
de
extracţie a fosforitului au fost
demarate în 1906 de compania
Pacific Phosphate Company,
urmată de un consorţiu al
guvernelor britanic, neozeelandez
și australian. Exploatarea minieră
a fost oprită abia în 1979, când
depozitele s-au epuizat iar insula
a fost distrusă în proporţie de
90%. Astăzi, solul nu este potrivit

APA POTABILĂ, O
RARITATE
Deși sunt înconjuraţi de apă,
locuitorii din Kiribati întâmpină
dificultăţi în aprovizionarea cu
apă potabilă. Creșterea nivelului
mării, inundaţiile și eroziunea
coastelor au dus la contaminarea
apelor subterane. În decembrie
2019, Banca Mondială a alocat
15 milioane de dolari proiectului
de aprovizionare cu apă a zonei
sudice a Tarawa, menit să asigure
accesul populaţiei la această
resursă vitală.

Insula Crăciunului și atolul
Malden au fost folosite, începând
cu 1957, pentru testarea armelor
nucleare, fără ca locuitorii să fie
evacuaţi în timpul exploziilor.
Din acest motiv, atât militarii care
au participat la operaţiuni, cât și
locuitorii au fost expuși la radiaţii.
Marea Britanie și SUA au detonat
33 de bombe nucleare până în
1963, când a fost semnat un tratat
de interzicere a testelor atomice în
atmosferă, în spaţii și sub apă.

PEȘTELE CU 555 DE DINȚI CARE PIERDE ZILNIC CÂTE 20. ESTE MAI COMUN DECÂT AM CREDE

P

eștele cu 555 de dinți este ceva real. Acesta se numește
Lingcod și are una dintre gurile cu cei mai mulți dinți
din natură. În plus, peștele are și două maxilare.
Un studiu recent, publicat în Proceedings of the Royal
Society B, spune că lingcodul își pierde dinții la fel de repede
precum îi crește, aproximativ 20 pe zi.
„Toate suprafețele osoase din gura lor sunt acoperite cu dinți”,
spune Karly Cohen, doctorand în biologie la Universitatea din
Washington.
Peștele Lingcod (Ophiodon elongatus) este un pește
prădător care trăiește în nordul oceanului Pacific. La
maturitate poate atinge lungimea de 50 de centimetri, însă
unele exemplare ajung până la 1,5 metri.
Sute de dinți aproape microscopici și foarte ascuțiți
Lingcodul are sute de dinți aproape microscopici care sunt
foarte ascuțiți. De asemenea, bolta lor palatină este formată
din alte sute de stalactite dentare. Iar în spatele maxilarului se
află un maxilar-accesoriu, numit și maxilar faringian, acesta
fiind „măselele” peștelui.
Deși ciudat în ceea ce privește cavitatea bucală dacă ar fi
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comparat cu un mamifer, peștele cu 555 de dinți este ceva
comun în clasa peștilor osoși, ceea ce îl face o specie numai
bună de studiat.
De exemplu, studiind dinții unui organism, putem afla cum
și cu ce se hrănește acesta. Și pentru că dinții se fosilizează
ușor, aceștia sunt cel mai întâlnit artefact fosil. Pentru unele
specii, fosilele de dinți pot fi singura dovadă că acestea au
existat.

Peștele cu 555 de dinți își pierde zilnic 20 dintre aceștia
Pentru că sunt găsiți în abundență, înseamnă că peștii își
pierd mulți dinți. „Problema este că nu știam cât înseamnă de
fapt acest mulți”, spune Karly Cohen, citat de Live Science.
Cohen și studenta Emily Carr au ținut 20 de exemplare de
lingcod într-un acvariu al Universității South Florida aflat în
Friday Harbur. Deoarece dinții lingcodului sunt atât de mici,
celor doi biologi le-a fost greu să-și dea seama cât de repede
și-i pierde peștele. Așa că aceștia au diluat în apa acvariului o
vopsea roșie care păta dinții peștelui. Apoi au mutat peștele cu
555 de dinți într-un acvariu cu vopsea fluorescentă verde, care
a pătat dinții din nou.
Carr a calculat apoi raportul dintre dinții roșii și cei verzi.
Aceasta a numărat peste 10.000 de dinți la cei 20 de pești. Așa
au descoperit că lingcodul își pierde aproximativ 20 de dinți
în fiecare zi.
Maxilarul faringian suferă pierderi mai mari decât alte
părți din gura peștelui, spune Emily Carr. Acum Karly Cohen
vrea să studieze cauza acestui fapt.
www.descopera.ro
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AU PUS FOTBALUL
ÎNAINTEA BANILOR

Editorial de Mariana PODEANU; www.ziarulploieştii.ro

Ș

tiu, pare utopic, pare
că mă repet față de
săptămâna
trecută când
s
am
a zis că banii nu aduc
fericirea,
în cazul de față
fe
promovarea.
Dar nu vi se
p
pare
că într-adevăr, atunci
p
când
fotbalul a devenit
c
prioritate,
Petrolul începe să
p
semene a fostă campioană?
Așa este. Petrolul, zic mucaliții, zic chibiții, zic chiar
și scepticii, că arată a echipă. Cu vână și cu atitudine.
Ce mai încolo și încoace, face ce trebuia să facă. Face
acum când bate vântul prin conturile clubului, și nu
când se lăfăiau oameni-n lefuri și-n condiții ca la
prima ligă.
Petrolul și-a făcut vacanța ușoară. Jucătorii lui
Nicolae Constantin și-au făcut pauza plăcută. Altfel
intră sarmaua de Crăciun și altfel te întorci la oaste
când vii sub scut.
Lăsând istoria romanțată, un lucru este cert. Ca
niciodată în ultimii ani, sunt șanse reale de promovare
și se simte asta. Însă e de neînțeles de ce din miile
alea de oameni care se bat cu pumnul în pieptul de
lup galben nu se găsește și un nebun investitor? Sau
un nebun prieten cu un potențial investitor. Sau orice.

Oricine care poate să se agațe, cum au făcut mulți alții,
de gloria de odinioară a Petrolului și să ajute. Să fie
oare dragostea pentru culori, echipă, așa, ca-n unele
relații? Adică doar pe Facebook, Instagram, etc... E
drept, mai e posibil și să fie totul până aici. Adică să
pună oamenii pe primul loc banii, bunăstarea, și nu
fotbalul. Corect, așa-i?
Eu o să vă spun doar atât. Și dacă e așa, și nu vine
un mega-șmecher cu lovele ca să sponsorizeze clubul,
mai bine. Nu mai e mult până departe și poate că ar
strica farmecul vieții. Atmosfera, fiindcă așa se zice, că
banu-i ochiul dracului.
Vă spun că uite așa, decât să vină-un fanfaron, un
pseudo-afacerist sau vreun țepar ca Pablo Cortacero,
fie ca sponsor, nu și investitor, mai bine lipsă. S-o mai
găsi pe ici, pe colo, face Costel Lazăr o magie și mai
apare cash și luna viitoare. Și dacă vă întrebați de ce
zic că s-ar rupe vraja, în cazul în care s-ar umple într-o
noapte visteria, citiți aici ce a spus Nae Constantin,
antrenorul, la Digisport:
”Au fost momente când a venit ziua de salariu, nu
s-a plătit, s-a mai întârziat o săptămână-două. Băieții
au înțeles, la început au mai strâmbat unii din nas,
sunau telefoanele în ziua de salariu... Dar am pus
fotbalul înaintea banilor!”

CURIOZITĂȚI DESPRE CRĂCIUN!

C

răciunul este sărbătorit peste tot în lume –
însă, obiceiurile și tradițiile diferă de la țară
la țară. Crăciunul cât și celelalte sărbători ale iernii
au o deosebită influență asupra noastră. Ne fac să ne
simțim mai buni, mai noi înșine. Iată o listă cu cele
mai interesante și amuzante „curiozități” ale acestor
superbe zile de Crăciun!
• Inițial, data de 25 decembrie a fost o sărbătoare
păgână, în care se celebra nașterea Soarelui sau
solstițiul de iarnă; majoritatea oamenilor nu știau
când s-a născut Isus Hristos și nimeni nu a sărbătorit
nașterea sa timp de sute de ani.
• Moș Crăciun este cunoscut sub diverse nume:
Kriss Kringle (Germania), Le Bafana (Italia), Pere
Noel (Franța) sau Дед Мороз (Rusia).
• Expedierea felicitărilor de Crăciun este o tradiție
puternic înrădăcinată în toate colțurile lumii. Prima
felicitare de Crăciun din lume a fost tipărită în anul
1846, la Londra.
• Celebrul costum roșu al lui Moș Crăciun a fost
creat de către un caricaturist pe nume Thomas Nast,
în anul 1860.
• Dacă te-ai întrebat vreodată care este poporul sau
țara care a avut minunata idee de a împodobi bradul
de Crăciun, să știi că Germania a avut această idee
strălucită.
• Știai că pentru a putea fi folosit pe post de pom
de Crăciun, un brad are nevoie de aproape 10 ani ca
să crească?
• Data oficială a Crăciunului a fost stabilită prima
oară pe 25 decembrie în anul 350 e.n, de către
episcopul Romei, Papa Julius I.
• Roșul, verdele și auriul sunt considerate culori
tradiționale de Crăciun. Verdele simbolizează viața
și renașterea, roșul este asociat cu sângele lui Hristos,
în timp ce auriul este considerat simbolul luminii și
bogăției. Tradiția spune că cele trei nuanțe trebuie
să se regăseacă în podoabele alese pentru decorarea
pomului de Crăciun.
• În Evul Mediu, brazii de Crăciun erau atârnați cu
vârful în jos.
• Se spune că primul om care a împodobit un
brad de Crăciun a fost Martin Luther (1483-1546),
conform legendei, acesta a fost atât de impresionat
de strălucirea stelelor printre ramurile brazilor încât
a luat unul acasă și l-a împodobit cu candele, pentru
a împărtăși frumusețea ce a văzut-o împreună cu
familia sa.
• Bradul împodobit trebuie păstrat până la Sfântul
Ion, pe 7 ianuarie, pentru ca prosperitatea sa să
abunde în casă tot timpul anului.
• Beculețele pentru pomul de Crăciun au fost
inventate de către Edward Johnson. În 1882, acesta

brad.
inventează prima instalație electrică pentru brad
• Beteala cu care se împodobește pomul de Crăciun
și se decorează casa de sărbători a fost inventată în
anul 1610, în Germania, de către o persoană rămasă
anonimă. La acea vreme, era confecționată din argint
pur.
• În Islanda există 13 Moși Crăciuni; pentru copiii
care au fost cuminți aceștia vor lăsa cadouri, însă celor
obraznici le vor face farse.
• În Etiopia, Crăciunul se sărbătorește pe 7 ianuarie,
în acea zi, etiopienii poartă veșminte albe și se joacă
“ganna”.
• Olandezii au un simț al umorului minunat. Ei
ascund cadourile într-o budincă, într-un cartof sau
împachetează un cadou mic într-un pachet mare. Le
place acel element de surpriză și au întotdeauna idei
creative de a surprinde familia în fiecare an.
• În Finlanda și Suedia, cele 12 zile de dinaintea
Crăciunului sunt declarate ca fiind zilele păcii și ale
dreptății. De aceea, nelegiuirile săvârșite în această
perioadă sunt pedepsite mai aspru decât în mod
normal. Fiecare familie finlandeză își împodobește
casa pentru Crăciun cu lumânări confecționate de ei
înșiși, iar în Suedia bradul rămâne împodobit 20 de
zile de la Crăciun.
• Știați că în Norvegia, în luna noiembrie , taxele se
reduc la jumătate, pentru ca oamenii să aibă mai mulți
bani de Crăciun?
• Știați că britanicii obișnuiesc să spună „Happy
Christmas” și nu „Merry Christmas”, pentru că în
secolul al XIX-lea cuvântul „merry” înseamnă și
„stare de ebrietate”?
• În Franța se obișnuiește să se ardă o crenguță de
măslin înainte de începerea cinei de Crăciun.
• În Montreal, Canada, există o adresă oficială a lui
Moș Crăciun, unde nu doar primește scrisori de la
copii, ci și răspunde acestora. Aceasta fiind înființată
în 1983.
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Horoscop săptămânal
SĂGETĂTOR

23 Noiembrie - 21 Decembrie
BERBEC
Vă desfășurați munca
fără probleme. Este o
perioadă perfectă să vă
reîncărcați bateriile și
să începeți proiecte noi. În relația
cu partenerul de viață lucrurile se
desfășoară ca până acum. Pentru
nativii din zodia Berbec, nu este
exclus să își găsească jumătatea.

BALANȚĂ
Nimic
nu
vă
mulțumește. Aveți
tendința să țintiți tot
mai sus și să pierdeți
esențialul. Sunteți distrat de ce se
întâmplă în jurul dumneavoastră și
vreți să țineți pasul cu toată lumea.
Acest lucru vă seacă de puteri și
riscați să vă îmbolnăviți.

TAUR
Se anunță schimbări
mari
pentru
dumneavoastră. Vă
preocupați mai mult
pe interiorul dumneavoastră și
încercați să vă curățați sufletul de
toate evenimentele urâte din ultima
perioadă. La fel se întâmplă și cu
gândirea
dumneavoastră.
Vă
eliminați tot ce este negativ și priviți
doar partea plină a paharului.

SCORPION
Vă veți găsi un talent
de care nu știați, acela
de a citi printre
rânduri. Aflați ce anume vă lipsește
pentru a vă deschide afacerea mult
dorită. Sunt prezente permanent
motivația, conversația și ideile
bune. În această perioadă, veți
petrece timp de calitate cu
partenerul de viață.

GEMENI
Este un moment
astral bun pentru a vă
găsi calea. Drumul pe
care l-ați parcurs
până acum se va bifurca și vă va
oferi două oportunități. Nu vă
faceți probleme, pe oricare dintre
ele le-ați alege, este în avantajul
dumneavoastră.

SĂGETĂTOR
Este un moment bun
să vă bucurați de
sport. Fie că este
sport în aer liber sau
în intimitatea casei, vă va face să vă
simțiți foarte bine. Veţi face pași
mari în rezolvarea problemelor
personale
neterminate,
în
conversațiile cu cei din jur, în
negocieri și în muncă.

RAC
Aveți parte de startul
de care aveați nevoie.
Acesta este impulsul
așteptat. Profitați de
el și începeți proiectele la care vă
gândiți de ceva timp. Fluxul
dumneavoastră este bun, în special
în ceea ce privește fluxul de
conștiință,
creativitate
și
romantism.
LEU
Vă ocupați mai mult
de
persoana
dumneavoastră
și
uitați de cei din jur.
Chiar dacă sună egoist, este un
lucru bun că vă puneți, în sfârșit,
pe primul loc. Ați fost solicitat din
toate părțile în ultima perioadă așa
că această perioadă este despre
dumneavoastră.
FECIOARĂ
Sentimentul
de
speranță
a
pus
stăpânire
pe
dumneavoastră, în
ciuda
incertitudinii.
Căutați
aventură și noi domenii de
cunoaștere. Acest lucru îi poate
deranja pe cei din jur și pot apărea
certuri minore care vor aduce
reproșuri mai târziu.

CAPRICORN
Nu forțați ceea ce nu
vine în mod natural,
dar nu renunțați.
Dacă pierdeți ceva
acum, este pentru că faceți loc
pentru ceva ce urmează să apară.
Începeți bine și o terminați și mai
bine. Spiritul critic și faptul că
dețineți controlul de fiecare dată vă
ajută să câștigați într-o dezbatere
cu un coleg de muncă.
VĂRSĂTOR
Oportunitatea este în
creștere. Profitați din
plin de ea și încercați
să vă legați de tot
ceea ce vă apare în cale. Trăiți
momentul! Bucurați-vă de familie
și de prieteni și uitați pentru puțin
de probleme, că nu se va întâmpla
absolut nimic.
PEȘTI
Susțineți adevărul și
răbufniți
atunci
când simțiți că
cineva din grupul de
prieteni vă minte în legătură cu
ceva din trecut. Nu sunteți în starea
în care să acceptați și să treceți
peste, așa că riscați să provocați o
ceartă.
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CS PETROLUL PLOIEȘTI, SCURT ISTORIC (I)
precum și un număr însemnat
de copii și juniori.
La 28 noiembrie 1961, a avut
loc prima conferință orășenească,
în cadrul căreia a fost numit club
orășenesc, mărindu-și activitatea
prin conducerea și îndrumarea a
peste 100 de asociații sportive cu
un număr de peste 45 de mii de
membri U.C.F.S.
În primul deceniu de activitate,
CS Petrolul a avut reprezentanți
la Jocurile Olimpice de la Roma,
Tokyo și Ciudad de Mexico.

N

umărul
ă l
sportivilor
ti il
a crescut an de an,
ajungând în anul 1962 la peste
600 de sportivi, printre care
maeștri ai sportului, sportivi
categoria I, a II-a și a III-a,

Cei
mai
reprezentativi
sportivi au fost:
ATLETISM: Lucica Oprea,
Gabriel Oană, Gheorghe Mușat,
Georgeta Păcuraru, Dumitru
Negoiță;

Natație

19 MEDALII LA CUPA
MOȘ HYPERION

GIMNASTICĂ:
Corina
Ungureanu, Monica Zahiu,
Nicoleta
Onel,
Camelia
Mîndricel, Elena Ceampelea,
Olga Ionescu, Elena Sima,
Elisabeta
Turcu,
Mariana
Constantin, Celestina Popa,
Tania Boțea, Gabriela Gheorghe,
Ileana Alecu, Oana Liviu, Bianca
Ferario, Ioana Naghi;
ÎNOT: Ioana Naghi, Carmen
Herea, Răzvan Petcu, Silviu
Anastase, Costin Popa, Tamara
Costache,
Alea
Ioanovici,
Cătălin
Tătaru,
Alexandru
Paraschiv, Matei Andronescu,
Iulian
Vlădescu,
Adrian
Popovici,
Nicolae
Butoi,
Valerica Vlăsceanu, Mihaela
Georgescu, Irinel Pănulescu,
Mihai Manolache, Dragoș Aldea,

Carmen Alexe, Constantin
Achermanschi, Dragoș Ionescu;
LUPTE GRECO-ROMANE:
Gheorghe
Zaharia,
Mircea
Constantinescu;
PATINAJ VITEZĂ: Adrian
Stroescu, Andreea Nae, Justin
Preda,
Mircea
Vrânceanu,
Marian Țigău, Ion Opincariu,
Liliana Coman, Ileana Cleșteanu,
Marius Vaida;
RADIOAMATORISM:
Alexandru Pănoiu;
SCRIMĂ:
Justin
Dragomirescu,
Ștefan
Moldanschi;
ȘAH: Raluca Erhan, Maria
Pogorevici, Florin Gheorghiu,
Cornel Butnaru, Lucia Vasilescu,
Adrian
Negulescu,
Anca
Adriana;

POPICE: Vasile Nicolescu,
Dumitru C. Dumitru, Victor
Ivan, Ion Dumitrescu, Vasile
Nicolescu,
Vasile
Stancu,
Alexandru Vrânceanu, Enache
Albu, Cristu Vânătoru, Gheorghe
Silvestru;
CICLISM: Constantin Ciocan,
Tudor Vasile, Ion Rădăcină,
Valeriu Stănilă, Petre Tudor,
Iulian Constantin, Constantin
Căruțașu, Ion Vintilă;
TIR:
Maria
Predescu,
Gheorghe Ștefanide, Romulus
Nicolescu, Victor Stănescu;
CĂLĂRIE: Aurelian Stoica,
Laurențiu
Mosor,
Albert
Constantin;
HALTERE: Marian Grigoraș,
Eugen Cârstea, Gheorghe Petrișor.
Va urma

ATLEȚII DE CSȘ PLOIEȘTI, 13 MEDALII LA BACĂU

S

ăptămâna trecută, de marţi până vineri, în organizarea
Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern,
s-a desfășurat, la Miercurea Ciuc, Campionatul Naţional
de Înot în bazin scurt (25 metri) pentru seniori, tineret
şi juniori, CSM Ploieşti fiind reprezentat de Aida Stancu
(foto), la categoria de vârstă “14-15 ani”. Sportiva pregătită
de Tamara Costache şi Ciprian Toma a confirmat rezultatele
bune obţinute în vară la “naţionalele” din Bazinul Dinamo
şi a concurat, şi de această data, în trei finale la categoria
ei de vârstă, reuşind să obţină locul 6 la 100 metri spate,
cu timpul 1:11.00 minute; locul 6 la 100 metri fluture, cu
timpul 1:07.99 minute și locul 7 la 200 metri fluture, cu
timpul 2:31:51 minute.
În weekend, alţi 11 sportivi cu vârste cuprinse între 7
şi 11 ani au participat, la Braşov, la cea de-a VI-a ediţie a
Cupei Moş Hyperion, competiţie organizată de clubul local
cu acelaşi nume şi la startul căreia s-au aflat 310 copii de la
18 cluburi din ţară. Sportivii de la CSM Ploieşti au obţinut
19 medalii – 7 de aur, 7 de argint şi 5 de bronz: Alexandra
Dosaru – 3 medalii de aur, 3 de argint şi Cupa pentru cea
mai bună performanţă la “fete, 10 ani”; Evelin Pîrlitu – o
medalie de aur, una de argint, una de bronz şi locul 2 în
clasamentul pentru Cea mai bună performanţă la “fete, 6
ani”; Alexandra Avram – două medalii de aur, una de argint,
două de bronz şi locul 3 în clasamentul pentru Cea mai bună
performanţă la “fete, 10 ani”; Teodora Avram – o medalie de
aur şi două de argint; Alexandra Constantin – două medalii
de bronz.

Î

n zilele
il l de
d 11 șii 12 d
decembrie
b i a.c., la
l Bacău
B ă s-a desfășurat
d fă
t
ultimul concurs național din anul 2021, dotat cu Cupa
„1 Decembrie”, la care atleții de la CSS Ploiești, pregătiți de
profesorii Maria Andrei și Florin Andrei, au avut o evoluție
excelentă, reușind să obțină 13 medalii (4 aur – 5 argint – 4
bronz).
Iată care au fost acestea:
Ctg. J1 + J2
Medalii de aur: Andrei Niculiță – 400 m, Ștafeta 4 x 200
m (Darius Cornescu- Alexandru Blănaru- Ruben Chivi –
Andrei Niculiță)
Medalii de argint: Andrei Niculiță – 200 m, Ruben Chivi

– 400 m, Darius
Cornescu – 60 m, Ștafeta
D i C
Șt f t 4 x400
400 m (Marisa
(M i
Stoica – Alexandra Chirică – Anca Oprescu – Rossana
Ristulescu)
Medalii de bronz: Darius Cornescu – 200 m, Alexandru
Blănaru – 400 m, Ștafeta 4 x 200 m (Marisa Stoica –
Alexandra Chirică – Anca Oprescu – Rossana Ristulescu).
Ctg. J3
Medalii de aur: Ștafeta 4 x 200 m (Andrei Zincă -Adrian
Grigore- Luca Moisoiu- Gabriel Boboc), Ștafeta 4 x 400 m în
aceeași componență.
Medalie de argint: Raul Chivi – 400 m
Medalie de bronz: Gabriel Boboc – 200 m.

10 VICTORII CONSECUTIVE
PENTRU BASCHETBALISTELE U16
DE LA CSM PLOIEȘTI

E

chipa de baschet fete „U16” a clubului şi-a continuat seria de
victorii din acest sezon cu prilejul turneului pe care l-a organizat
în acest weekend în Sala Sporturilor Olimpia, fetele adăugând încă
trei succese facile la cele 7 reuşite anterior în acest sezon. Dar iată
rezultatele: 55-29 cu ACS Primo Megaball Piteşti; 92-20 cu CSŞ CSM
Târgovişte și 93-42 cu CS Universitatea Valbon Arad.
Lotul de jucătoare folosit în turneu a fost: Daria Iordăchescu,
Daria Tănase, Karina Munteanu, Ioana Savu, Olivia Sandu, Cristina
Grigore, Natalia Belhamra, Daria Trican, Alexia Dedu, Alexia
Apostolache, Andreea Dumitru, Sofia Voicu şi Nazli Dănilă.

SE REORGANIZEAZĂ CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL

P

roiectul
aprobat
în
ședința
Comitetului Executiv al Federației
Române de Fotbal din 3 noiembrie 2021,
prin care se dorește revizuirea formatului
Cupei României, a demarat luni, 6
decembrie, la Casa Fotbalului. Membrii
echipei FRF au avut prima întâlnire cu
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reprezentanții Hypercube, firma olandeză
care a contribuit la modelarea sistemelor
competiționale UCL și Europa League,
EURO 2016, dar și a campionatelor din
Țările de Jos, Belgia, Portugalia, Norvegia,
Danemarca, Austria și Elveția.
În urma colectării de date, care va

continua și în următoarele zile prin
întâlniri cu deținătorii drepturilor TV,
cu reprezentanți ai cluburilor din Liga
1, Liga 2, Liga 3, AJF, AFAN, cu sponsori
și suporteri, va rezulta un nou format al
competiției. Această structură optimizată a
Cupei României își propune să aducă mai

mulți spectatori pe stadioane, o creștere a
audiențelor tv, a veniturilor din sponsorizări
și un nivel de joc mai bun. Un obiectiv este
și acela ca noul sistem să răspundă mai
bine modificărilor din calendarul național
și internațional, scrie site-ul oficial al
Federației Române de Fotbal.

