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E săptămâna în care 
Hristos a trecut prin 

dezamăgiri, trădări, jigniri 
pentru a fi , în cele din urmă, 
răstignit pe cruce.

Este săptămâna în care 
omenirea toată a luat un alt 
drum. Unul al credinței în ceva 
dincolo de material.

La ce ne-a ajutat!?
Văzând ceea ce trăim astăzi, 

am zice că la nimic. Omul a 
rămas doar carne și ambiție. 
Aproape niciun strop de spirit. 
Hrana a rămas pâinea din 
făină. Niciun gram de hrană și 
pentru sufl et.

Poți să nu crezi în Fiul lui 
Dumnezeu. Poți să nu crezi 
nici în Alah și nici în Buddha. 
Este sufi cient însă să crezi 
în omenie. A face un om să 
zâmbească este totul. A-i face 
însă și sufl etul să zâmbească, 
ăsta este cu adevărat Raiul.

Fiecare dintre noi s-a simțit, 
la un moment dat, asemeni 
unui oarecare Isus, dezamăgit, 
trădat, jignit și, într-un fel 
sau altul, chiar și sacrifi cat. 
Totul pentru o miză materială. 
De ce suportăm însă, în 
continuare, supliciul? Pentru 
că simțim că mai avem din ce 
să pierdem. “Încă nu am ajuns 
la fundul sacului”, ne dictează 
subconștientul. În schimb, 
prin atitudinea asta, nu am 
făcut decât să ne pierdem pe 
noi. Iar sacul sufl etului a fost 
de mult golit.

Te uiți la smintiți cum fură 
și jefuiesc țara și lumea asta. 
Cum, hrăpăreț, își îndeasă în 
buzunare munca altora. Cum 
au învățat să își justifi ce hoția 
și nemernicia cu sloganuri 
mincinoase. Sfi ntele 

Paști-învierea 
Domnului 

MOZAIC 13

Statutul ADI Mobilitate 
nu a fost votat de Consiliul                          
Local Ploiești

Minunea Învierii Domnului Iisus Minunea Învierii Domnului Iisus 
să dăinuie în inimile dumneavoastră, să vă lumineze să dăinuie în inimile dumneavoastră, să vă lumineze 
viața și să vă aducă renașterea credinței, speranței și viața și să vă aducă renașterea credinței, speranței și 

bucuriei, cu bunătate și căldură în sufl et. bucuriei, cu bunătate și căldură în sufl et. 
Să aveți Sfi nte sărbători Pascale minunate, petrecute Să aveți Sfi nte sărbători Pascale minunate, petrecute 

alături de cei dragi.alături de cei dragi.

Hristos a înviat!Hristos a înviat!

Maria BOGDAN; 
www.ziarulploieştii.ro

PERFORMANȚĂ EXTRAORDINARĂPERFORMANȚĂ EXTRAORDINARĂ  
A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI MILITAR PRAHOVEANA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI MILITAR PRAHOVEAN

Colegiul Militar „Dimitrie 
Cantemir”, din Breaza, 

a anunțat că eleva plutonier 
adjutant Ingrid Vârlan a fost 
admisă, în urma unui proces de 
admitere extrem de competitiv 
și bazat pe un număr de criterii 
selective, la celebra academie 
americană West Point, aceasta 
ocupând singurul loc alocat 
României în acest an. Ea a 
intrat și în top cele mai bune 1% rezultate la matematică. Ingrid a transmis că 
„West Point, cea mai prestigioasă academie militara din US și una dintre cele 
mai recunoscute în lume, cu o tradiție ce depășește 200 de ani, a reprezentat 
pentru mine încă de la începuturile experienței de elev militar un vis frumos.” 
Ea este considerată ca unul dintre cei mai buni elevi ai Colegiului Național 
Militar „Dimitrie Cantemir”, care a performat la cel mai înalt nivel atât la 
învățătură, cât și în activitățile în care s-a implicat.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

CINCI CINCI 
ELEVI DIN ELEVI DIN 
PRAHOVA, PRAHOVA, 

CALIFICAȚI CALIFICAȚI 
ÎN LOTURILE ÎN LOTURILE 

OLIMPICE OLIMPICE 
LĂRGITE ALE LĂRGITE ALE 

ROMÂNIEIROMÂNIEI

Cinci elevi din Prahova-și toți 
elevi ai Colegiului Național 

„Ion Luca Caragiale” și ai Centrului 
Județean de Excelență- s-au califi cat 
în loturile lărgite olimpice de 
Informatică ale României, ceea ce 
înseamnă că, alături de alți elevi, 
vor reprezenta țara la competiția 
internațională de profi l. Acesta este un 
nou record al reprezentării Prahovei la 
acest concurs. Performerii sunt: Savu 
Ștefan Cătălin și Dumitru Alexandru-
cooptați în lotul de juniori și Arsenoiu 
Iulian, Dobleagă Alexandru și Țaga 
Ștefan - pentru lotul de seniori.

CJ PRAHOVA A DEPUS CERERI DE CJ PRAHOVA A DEPUS CERERI DE 
FINANȚARE PENTRU ALIMENTARE FINANȚARE PENTRU ALIMENTARE 

CU GAZE ÎN 31 DE LOCALITĂȚICU GAZE ÎN 31 DE LOCALITĂȚI

Consiliul Județean Prahova a 
depus luni, 18 aprilie, șase 

cereri de fi nanțare pentru înfi ințarea 
sistemului de alimentare cu gaze 

pentru 31 de comune, proiecte 
ce vor fi  fi nanțate, în varianta 
aprobării, prin  Programul Național 
de Investiții „Anghel Saligny”.
Localitățile benefi ciare sunt 
structurate în șase zone conform 
acordurilor de parteneriate încheiate 
și aprobate atât prin hotărâri ale 
consiliilor locale, cât și ale Consiliului 
Județean Prahova. 



Nr. 2003 • 21 Aprilie - 11 Mai 2022
ACTUALITATE

Pagina 2
ACTUALITATE

FONDATOR: 
Ioan MARINESCU

DIRECTOR GENERAL:
Marius MARINESCU

DIRECTOR EDITURĂ:
Grigoraş NIŢĂ

DIRECTOR TEHNIC: 
Dan Ionuţ MARINESCU

COFONDATOR:
Ioan GROŞESCU

DTP:
Iolanda ENESCU, Livia CAZAN

SENIOR EDITOR: 
Maria BOGDAN
REDACTORI: 

El. ŞERBAN,  V.D. TOTH,   
D. LAZĂR,  M. PODEANU, 

P. NIŢOI, R. TĂNASE,
M. BOGDĂNESCU, 
V. COBĂSNEANU
CORESPONDENT 

REPUBLICA MOLDOVA: 
Nicolae MISAIL
CULEGERE: 
Pia ROTARU

TIPOGRAFIE/PUBLICITATE: 
Gabriel CĂLIN, 

Georgiana MARINESCU,   
Claudia CRUCEANU,   

Andrei SOTIR,  
Raluca IONESCU, 

Elena BAICU,   
Constantin COJOCARU,  

Ştefan RADU,  
Mihaela BIRO, 

Gabriel GHEORGHE, 
Cătălina ŞTEFAN, 

Adriana POPA, 
Ioana OPREA, 

Marin VICENŢIU

Potrivit CODULUI PENAL,   
răspunderea pentru conţinutul 

textelor publicate aparţine autorilor.

OFERTĂ DE 
PUBLICITATE ÎN 

ZIARUL PLOIEŞTII
Caseta publicitară pe 
prima pagină: 
• tipar policromie
- 15 RON/cm2 + TVA

Caseta publicitară pe 
pagină interior:
• tipar o culoare
- 5 RON/cm2 + TVA

Caseta publicitară pe 
ultima pagină:
• tipar policromie
- 15 RON/cm2 + TVA

Materiale de promovare:
• 2300 caractere,  font 15 pt 
- 200 RON + TVA / 
        1/4 pagină de interior

Editor: SC Sprinten Infomar SRL Editor: SC Sprinten Infomar SRL 

ISSN: 1223 2653

Adresa: 
Ploieşti,   str. Diligenţei nr. 18

Tel. 0244 546 501
www.ziarulploieştii.ro
e-mail: ziarul_Ploieştii@yahoo.com
https://facebook.com/ZiarulPloieştii/
https://facebook.com/
Casa de Presa Ploieştii

CTUTUALALITITATA

ISISSNSN: 11

 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură,   care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,   nu 
lucrăm decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.

 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei,   însă este mai 
important că putem spune clientului: „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”0372.032.313

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

PROIECT DE PRIM AJUTOR ÎN PROIECT DE PRIM AJUTOR ÎN 
ȘCOLI, FINANȚAT DE OMV PETROMȘCOLI, FINANȚAT DE OMV PETROM

Autoritățile locale au anunțat că, din week-
endul trecut, s-a repus în circulație traseul 40 

barat Hale - Catedrala - Parc „Constantin Stere” Bucov 
(Grădina Botanică), care va circula numai sâmbăta și 
duminica, între orele 9:00-19:00. Vă reamintim ruta 
și stațiile acestei linii: Sensul spre Parc: străzile Emile 
Zola-Erou Călin Cătălin-Șt. Greceanu-Neagoe Basarab-
Buzăului-Poștei-Ștrandului-DN1B-Refractare-Parcul 
Bucov (Grădina Botanică), cu stațiile Hale Catedrală, 
Sf. Vineri, Parc Obor, Complex Bereasca, Ștrand, SC 

Aldini, Intrare Bucov și Grădina Botanică -debarcare.
Sensul spre Hale Cate dra lă: străzile Refractare -1B - 
Ștrandului - Ghe. Doja - Poștei - Buzăului - Iașului 
-Ștefan Greceanu - Romană - Ghe. Doja - Văleni - 
Emile Zola, cu stațiile Grădina Botanică - îmbarcare, 
Intrare Bucov, Ștrand, Complex Bereasca, Hotel 
Forum, Sf. Vineri și Hale Catedrală-debarcare.
Pentru Cartierul Bereasca se va utiliza traseul 40 Hale 
Catedrală - Bereasca și retur, cu intrare prin Bereasca, în 
intervalul orar 5:30-23:12.

În cadrul activității, elevii vor deprinde noțiuni de 
prim ajutor care includ, printre altele: utilizarea 

numărului de urgență 112, lanțul supraviețuirii, siguranța 
salvatorului, cum se acordă suportul vital de bază, manevre 
de resuscitare, poziția laterală de siguranță și acordarea 
de prim-ajutor. Elevii și profesorii instruiți vor avea 
posibilitatea să devină, la rândul lor, instructori de prim 
ajutor pentru colegii lor.

Unitățile de învățământ vor fi  dotate cu echipamente 
de prim ajutor ca suport pentru cursuri (manechin adult 
și copil, model cap, simulator defi brilare semiautomată și 
trusă de prim ajutor). 

Cele 15 școli din Prahova incluse în proiectul considerat 
pilot provin din Ploiești (CN „Nichita Stănescu”, Școala 
Gimnazială „Sf. Vineri”, Școala Gimnazială „George 
Coșbuc”), Bărcănești ( Liceul Tehnologic Agricol, Școala 
Gimnazială „Gh. Lazăr”, ȘG Românești, ȘG Tătărani), 
Târgșoru Vechi (Școala Gimnazială Tg. Vechi), Băicoi 
(Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino”), Boldești 
Scăeni (Școala Gimnazială Nr. 2, Ș G „Mihai Viteazul”), 
Câmpina ( Școala Gimnazială Centrală, Școala 
Gimnazială „B.P. Hașdeu”) și Berceni (Școala 
Gimnazială Berceni, ȘG Corlătești).

Săptămâna trecută, a avut loc, la CN „Nichita 
Stănescu”, un eveniment la care au participat 
elevi, precum și Carmen Argeșanu-director al 
Colegiului Nichita Stănescu, Raed Arafat-șeful 
Departamentului pentru Situații de Urgență, Alina 
Petrescu-director Comunicare și Sustenabilitate 
OMV Petrom, Tudone Dumitru-vicepreședinte 
Consiliul Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu-
prefect al județului Prahova, Ilona Cornelia Rizea-
inspector general școlar (Inspectoratul Școlar al 
județului Prahova), Danie Ionut Enescu-comandant 
Școala de Subofi țeri de Pompieri și Protecție Civilă 

„Paul Zăgănescu” Boldești și Ioana Dărămuș (Fundația 
pentru SMURD)-coordonator activitate Fundație și 
coordonator al proiectului educațional.

Cu acest prilej, dr Raed Arafat a declarat: „Educarea 
copiilor în ceea ce privește acordarea primului ajutor trebuie 
să debuteze de la vârstele cele mai fragede. Având în vedere 
numărul mare de accidente și incidente care se înregistrează 
anual fi e la domiciliu, fi e în spațiile publice, precum și 
importanța manevrelor de prim ajutor aplicate imediat, 
până la sosirea echipajelor medicale, pentru a crește șansele 
de supraviețuire ale victimelor, existența unei mase critice 
de populație care să știe să acorde primul ajutor este de o 
importanță majoră. Prin crearea de resurse la nivelul școlii 
pentru formarea în manevre de prim ajutor prin educație 
între egali sperăm să reușim să ajungem mai repede la 
această masă critică.” 

La rândul său, reprezentantul OMV, Alina Petrescu, a 
precizat: „În domeniul nostru, siguranța și sănătatea sunt 
prioritare și este esențial să avem grijă unii de alții. Sprijinim 
programul «Învăț și salvez,» deoarece trebuie să învățăm de 
mici cum să intervenim corect, la momentul potrivit, pentru 
a contribui la salvarea de vieți omenești.”

OMV Petrom fi nanțează cu 500.000 lei proiectul 
„Invăț să salvez”, desfășurat de Fundația pentru 

SMURD, în parteneriat cu Departamentul pentru Situații 
de Urgență, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, 
Școala de Subofi țeri de Pompieri și Protecție Civilă 
„Pavel Zăgănescu” Boldești și cu susținerea Consiliului 
Județean Prahova. Această activitate, care vizează 750 de 
elevi din 15 școli, se va încheia pe 15 mai 2022.

REVINE ÎN CIRCULAȚIE 40 BARAT REVINE ÎN CIRCULAȚIE 40 BARAT 
PENTRU PARCUL BUCOVPENTRU PARCUL BUCOV
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Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a 
confi rmat că, din data de 15 aprilie 2022, cele 

șase Unități operaționale din cadrul Sistemului național 
antigrindină și de creștere a precipitațiilor (SNACP) 
sunt pregătite pentru realizarea intervențiilor active în 
atmosferă în scopul reducerii riscurilor de fenomene 
meteorologice periculoase.

Într-un comunicat de presă, MADR arată: „În 
sezonul 2022 de combatere a căderilor de grindină, 
respectiv în perioada 15 aprilie-15 octombrie, Unitățile 
de Combatere a Căderilor de Grindină (UCCG) vor 
proteja o suprafață de cca. 2,2 milioane de hectare. 
În prima fază vor funcționa 94 de puncte de lansare 
(PL), amplasate astfel: UPCCG Prahova- 22 puncte de 
lansare, pentru protecția culturilor agricole în județele Prahova, Buzău, 
Teleorman și Olt; UCCG Iași-care asigură, cu 16 PL, protecția culturilor 
din Iași și Vaslui; UCCG Vrancea-20 PL pentru protecția culturilor în 
Vrancea și Galați; UCCG Oltenia-19 PL pentru  protecția culturilor din Olt, 
Dolj, Vâlcea și Mehedinți; UCCG Timiș- 7 PL pentru protecția culturilor 
din Timiș; UCCG Mureș-10 PL pentru protecția culturilor din Mureș.”
În ultimii ani, suprafața protejată a crescut constant, de la 116.000 de hectare 
protejate împotriva fenomenelor meteorologice periculoase, în anul 2015, 

la peste 1,5 milioane hectare în anul 2021, cu perspectiva de a depăși 2,3 
milioane de hectare în acest sezon. SNACP a devenit funcțional începând 
cu anul 2000, ca urmare a necesității adoptării unor măsuri preventive 
de reducere a riscurilor climatice asociate fenomenelor meteorologice 
extreme (grindină, ploi torențiale, secetă etc.).

Unitatea Pilot Prahova este compusă din Punctul de Comandă dispus 
la Stația Meteorologică Ploiești și mai multe puncte de lansare localizate la 
Boldești-Scăieni, Mehedința, Tătaru, Tohani, Ceptura, Valea Călugărească, 
Pietroasele și Viperești.

ACTUALITATE

SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

PERCHEZIȚII ÎN TREI COMUNE DIN 
PRAHOVA

Polițiștii din cadrul Secției nr.3 de Poliţie 
Ploiești și cei ai Secției Rurale de Poliţie 
Cocorăștii Colț au pus în executare 5 mandate 
de percheziție domiciliară, pe raza a trei comune 
din județul Prahova, la locuințele unor persoane 
bănuite de furt și furt califi cat din locuințe 
și dependințe, în două cauze diferite. „Din 
cercetări a reieșit că, în perioada 5 - 15 februarie 
a.c.,  persoanele bănuite ar fi  sustras mai multe 
scule electrice, precum și alte bunuri din mai 
multe garaje din municipiul Ploiești. Prejudiciul 
cauzat este de aproximativ 11.000 de lei. În urma 
perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate o 
parte din bunurile sustrase”. Totodată, polițiștii 

din cadrul Secției Rurale de Poliție Cocorăștii 
Colț au efectuat două percheziții domiciliare, 
în două comune din județ, la domiciliile unor 
bărbați bănuiți de furturi din locuințe. Doi tineri 
cu vârstele de 15 ani, respectiv 26 de ani, au fost 
conduși la sediul unității, pentru audieri. „În 
fapt, în perioada noiembrie 2021- 15 ianuarie 
a.c., persoanele bănuite ar fi  sustras dintr-o 
locuință un televizor și boxe audio. Ulterior, în 
perioada 17 februarie - 4 martie a.c., aceleași 
persoane ar fi  sustras instalația unei centrale 
termice, precum și mai multe scule electrice. 
Prejudiciul cauzat este de aproximativ 9.000 de 
lei. În urma perchezițiilor, au fost descoperite și 
ridicate mai  multe mijloace materiale de probă”, 
a anunțat IPJ Prahova. Suportul de specialitate, 

potrivit IPJ Prahova, a fost asigurat de Direcția 
Operațiuni Speciale din cadrul Poliției 
Române. „Activitățile au benefi ciat de sprijinul 
loptătorilor din cadrul Serviciului pentru 
Acțiuni Speciale Prahova și de cel al jandarmilor 
din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei 
Basarab” Ploiești”, a mai anunțat IPJ Prahova. 

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Administrația ploieșteană a lansat o procedură de achiziție 
directă pentru cumpărarea a 8 sisteme de supraveghere 

video care să asigure monitorizarea spațiilor din Parcul 
Municipal Vest. Valoarea contractului este de 121.848,74 lei, 
fără TVA; aproape 85.000 de lei înseamnă echipamente și peste 
33.000 lei montare. Camerele vor fi  amplasate în zonele care să 
permită supraveghearea locurilor de joacă, a terenurilor de sport, 
pistelor de role și biciclete, zona patinoar sau cele pentru picnic, 
lacul de agrement, scena, fântânile și sera, clădirea Centrului de 
excelență, zonele pentru depozitarea gunoiului etc.

RACHETELE ANTIGRINDINĂ, OPERAȚIONALE RACHETELE ANTIGRINDINĂ, OPERAȚIONALE 
DIN 15 APRILIEDIN 15 APRILIE

TREI MEDALII DE AUR TREI MEDALII DE AUR 
LA OLIMPIADA NAȚIONALĂ LA OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LINGVISTICĂ DE LINGVISTICĂ 
PENTRU GIMNAZIUPENTRU GIMNAZIU

La Olimpiada Națională de Lingvistică pentru gimnaziu, elevii din Prahova au 
obținut din nou rezultate bune, respectiv, 28 de premii, inclusiv 13 medalii: 4 

medalii de aur, 3 de argint și 6 de bronz. Printre performerii județului, în afară de 
elevii din Ploiești sau Câmpina, și-au făcut loc și copii de la școlile din orașele mici 
(Boldești Scăeni, cu medalie de aur și de bronz) sau comune (Șoimari-mențiune). 
Notăm, astăzi, podiumul acestui concurs școlar:

-medalia de aur: Dragu Ioan Alexandru (cls. a VII-a), CNMV Ploiești, Duca 
Ana Maria (cls. a VIII-a), CNILC Ploiești, Lupu Cristian (cls. a VII-a), Șc. „Mihai 
Viteazul” Boldești Scăeni, Vidru Rareș (cls. a VIII-a), CNMV Ploiești;

-medalia de argint: Barbu Tudor (cls. a VII-a), CNMV Ploiești, Radu Fabrian 
Andrei (cls. a VII-a), CNMV Ploiești, Gheorghică Andreas Th eodoros, Școala 
Gimnazială „Sf. Vineri”(clasa a VII-a);

-medalia de bronz: Avram Sebastian (cls. a VII-a), CNMV Ploiești, Diaconu Ana 
Maria Clara (cls. a VII-a), CNMV Ploiești, Ionescu Ana Maria (cls. a VIII-a), Șc. 
„Mihai Viteazul” Boldești Scăeni, Popa Cătălin Alexandru (cls. a VII-a), CNMV 
Ploiești, Sava Denis Matei (cls. a VIII-a), CNILC Ploiești și Savu Ștefan Cătălin (cls. 
a VIII-a), CNILC Ploiești.

CAMERE VIDEO CAMERE VIDEO 
PENTRU PARCUL PENTRU PARCUL 
MUNICIPAL VESTMUNICIPAL VEST
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RAZIE PE ȘOSELELE DIN PRAHOVA
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier 

Prahova au organizat și desfășurat o acțiune 
pe DN 1, Centura de Vest Ploiești și Nistorești, 
precum și pe DN 1 B  pentru combaterea vitezei 
la volan, avându-se totodată în vedere și abaterile 
săvârșite de bicicliști. „În acest context, au fost 
controlate 180 de autovehicule, fi ind aplicate 
116 sancțiuni contravenționale, 48 dintre ele 
pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 5 
au fost aplicate pietonilor pentru nerespectarea 
prevederilor legale privind traversarea, 26 
bicicliștilor, iar restul pentru alte abateri de 
la normele rutiere. Valoarea sancțiunilor se 
ridică la aproximativ 4.300 de lei”, a anunțat 
IPJ Prahova. Acțiunile în vederea prevenirii și 

combaterii cauzelor generatoare de accidente 
rutiere sunt desfășurate zilnic de polițiștii 
rutieri prahoveni, pe raza județului, în vederea 
identifi cării persoanelor care comit abateri la 
regimul rutier, fi e că vorbim de contravenții 
sau de infracțiuni contra siguranței trafi cului, a 
precizat IPJ Prahova.

A ALIMENTAT MAȘINA LA O STAȚIE 
PECO ȘI A „UITAT” SĂ PLĂTEASCĂ

Polițiștii stațiunii Bușteni au fost sesizați 
de către lucrătorii unei stații de alimentare 
cu carburant din stațiune despre faptul că 
o persoană ar fi  alimentat autoturismul cu 
carburant, în valoare de 300 de lei, ulterior 
plecând din stație, fără a achita contravaloarea 
acestuia. „În baza sesizării au fost efectuate 

verifi cări, conducătoarea autoturismului fi ind 
depistată la scurt timp în persoana unei femei 
în vârstă de 30 de ani, din municipiul București. 
În continuare, polițiștii efectuează cercetări sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de furt”, a precizat 
IPJ Prahova.
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CADASTRU GRATUIT PENTRU 69 DE LOCALITĂȚICADASTRU GRATUIT PENTRU 69 DE LOCALITĂȚI

Noile contracte fac parte din cea de-a 
opta etapă de fi nanțare a Programului 

național de cadastru și carte funciară. Pentru 
a benefi cia de fondurile alocate de ANCPI, 
unitățile administrativ-teritoriale care au semnat 
contracte de fi nanțare cu OCPI Prahova trebuie 
să găsească prestatori în termen de 60 zile de la 
data semnării acestora. ANCPI va efectua plățile 
către primării după deschiderea cărților funciare 
aferente imobilelor recepționate. În anul 2022, 
fi ecare unitate administrativ- teritorială eligibilă 
poate primi până la 160.000 de lei pentru 
înregistrarea proprietăților în sistemul integrat 
de cadastru și carte funciară. În Prahova, din 

totalul celor 104 localități, au fost cadastrate sută 
la sută comunele Olari și Gorgota, în alte 77 de 
localități lucrările afl ându-se în derulare, atât la 
nivel de localitate, cât și pe sectoare cadastrale.  
OCPI arată că „programul național de cadastru 
și carte funciară are drept scop înregistrarea- 
gratuită pentru cetățenia tuturor imobilelor, 
respectiv, terenuri și clădiri, în Sistemul integrat 
de cadastru și carte funciară. Programul este 
fi nanțat din veniturile proprii ale ANCPI (peste 
4 miliarde de lei), din fonduri externe obținute 
prin Programul Operațional Regional 2014-2020 
(313 milioane de euro), dar și din bugetul local al 
primăriilor.”

Ofi ciul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Prahova a încheiat contracte de 
fi nanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, cu 

69 de unități administrativ-teritoriale, care se adaugă, astfel, altor documente deja semnate, anii 
trecuți, cu primării din județ. Suma totală alocată în anul 2022 pentru această activitate este de 
11.509.000 de lei.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

S-A DUS LINIȘTEA DE LA PRIMĂRIA PLOIEȘTI!S-A DUS LINIȘTEA DE LA PRIMĂRIA PLOIEȘTI!

Săptămâna trecută s-a consumat un episod neplăcut la Primăria 
Ploiești. Consilierii liberali au cerut demiterea/demisia directorului 

Direcției Relații Internaționale (DRI) pe motiv că municipalitatea a ratat 
prima serie de proiecte fi nanțate prin PNRR. La acea vreme, primarul 
PNL, Andrei Volosevici, i-a solicitat lămuriri viceprimarului liberal 
Daniel Nicodim. Acesta din urmă s-a poziționat categoric de partea 
consilierilor, susținând varianta demisiei directorului și acreditând ideea 
că șeful DRI nu mișcă nimic fără știrea primarului.

Continuând acest război, primarul Volosevici i-a retras viceprimarului 
Daniel Nicodim atribuțiile de coordonare a DRI. Deși măsura poate fi  
văzută ca o sancțiune la adresa viceprimarului, lucrurile nu stau deloc 
așa, acțiunea neavând se pare nicio logică. Sau se înscrie în logica rupturii 
totale dintre primar și partidul din partea căruia a candidat în anul 
2020, respectiv, PNL. Reamintim că scandalul a pornit de la faptul că 
Primăria Ploiești nu a depus la timp proiecte europene în cadrul sesiunii 
de fi nanțare din PNRR dedicate renovării de clădiri. Și era vorba despre 
șapte astfel de imobile, cu o valoare a investițiilor de 6,6 mil. euro:
-Renovare clădire Poliția Locală Ploiești-629.516 euro;
-Renovare Policlinica Spital de Pediatrie- 378.760 euro;
-Renovare clădire Colegiul Național „Mihai Viteazul” (fostul sediu al 
Alianței Franceze)- 258.640 euro;

-Renovare clădire Colegiul Național „Mihai Viteazul”, aripa Nord-
1.286.716 euro;
-Renovare imobil str. Poștei nr. 6” (fostul sediu ASSC)-232.402 euro;
-Renovare integrată Cinemascop 1, zona parter-1.535.913 euro;
-Renovare integrată Cinemascop 2, zona bloc de locuințe-2. 312.530 
euro.

Municipalitarea zice însă că-și spală păcatele pregătind să depună, 
tot prin PNRR, un proiect pentru achiziția a 19 autobuze electrice, în 
completarea lotului de nouă vehicule așteptate să sosească în municipiu, 
tot din fonduri europene, în următoarea perioadă. Întreaga investiție 
este estimată la 9,23 milioane de euro.

PRIMARUL VOLOSEVICI I-A RESTRÂNS ATRIBUȚIILE 
VICEPRIMARULUI NICODIM

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 

• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • fi rme luminoase 
• obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ
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TREI BĂRBAȚI REȚINUȚI PENTRU FURT 
CALIFICAT

Polițiștii Secției nr.4 de Poliție Ploiești, în 
urma investigațiilor efectuate, au reținut trei 
bărbați, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt 
califi cat și tăinuire. „Din cercetări, a reieșit faptul 
că, la data de 12 aprilie a.c., în jurul orei 20.10, 
în timp ce se afl a în incinta unui bar, împreună 

cu alte trei persoane, unui bărbat din municipiul 
Ploiești i-ar fi  fost sustras portofelul, în care se 
afl au 1.200 de lei și 200 de lire sterline. La scurt 
timp, polițiștii au reușit identifi carea și ulterior 
depistarea persoanelor bănuite, ca fi ind cei trei 
bărbați cu vârstele de 27, 42 și 56 de ani, cu care 
acesta se afl a în local”, a precizat IPJ Prahova. În 
cauză, au fost recuperați 200 de lei și 50 de lire 
sterline. „În urma probatoriului administrat, cei 
trei au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând 
să fi e prezentați unității de parchet competente, 
în vederea luării unei alte măsuri preventive. 
Cercetările sunt continuate de polițiștii secției 
nr.4 de Poliție Ploiești sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de furt califi cat și tăinuire”, a anunțat 
IPJ Prahova.

ACCIDENT RUTIER PE DN1, LA IEȘIRE 
DIN BUȘTENI. 

Accidentul rutier s-a produs pe DN1, în zona 
km. 126+800, în afara localității Bușteni, fi ind 
implicate 2 autoturisme. Potrivit IPJ Prahova, un 
bărbat în vârstă de 49 de ani, în timp ce conducea 
un autoturism, pe DN1, pe direcția Brașov către 
Ploiești, a intrat în coliziune cu un alt autoturism, 
condus de un bărbat în vârstă de 63 de ani. În 
urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a 
conducătorului auto în vârstă de 63 de ani, precum 
și a doi pasageri, o femeie în vârstă de 53 de ani 
și un bărbat în vârstă de 61 de ani. Conducătorii 
auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul 
fi ind 0,00 mg/l în ambele cazuri. Trafi cul rutier a 
fost restricționat, potrivit IPJ Prahova, pe sensul de 
mers Brașov- Ploiești.

Pe ordinea de zi au fi gurat trei proiecte de 
hotărâre:

-asocierea municipiului Ploiești în cadrul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Transport Public Local „Zona metropolitană 
Ploiești”, precum și aprobarea Actului constitutiv 
și a Statutului- inițiat de primar Andrei-Liviu 
Volosevici; 

-constituirea „Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Transport Public 
Municipiul Ploiești-Județul Prahova”-inițiat de 
primar Andrei-Liviu Volosevici; 

-asocierea municipiului Ploiești cu județul 
Prahova și localitățile Băicoi, Boldești 
Scăeni, Plopeni, Ariceștii Rahtivani, Blejoi, 
Bucov, Berceni, Bărcănești, Brazi, Păulești, 
Râfov, Târgșoru Vechi, Valea Călugărească 
și constituirea Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Mobilitate Prahova” pentru 
serviciul de transport public local-inițiat de 
primar Andrei-Liviu Volosevici. 

CE A VOTAT CJ PRAHOVA
De fapt, ceea ce vedeți mai sus reprezintă 

variante la Hotărârea CJ Prahova nr.4/31 ianuarie 
2022 privind asocierea județului Prahova cu 
localitățile Ploiești, Băicoi, Boldești- Scăeni, 
Plopeni, Ariceștii Rahtivani, Blejoi, Bucov, 
Berceni, Bărcănești, Brazi, Păulești ,Târgșoru 
Vechi, Valea Călugărească și constituirea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Mobilitate Prahova” pentru serviciul de 
transport public local. În această variantă, CJ 
Prahova avea rol de vioara I, cu sediul ADI 
Mobilitate la Palatul Administrativ, cu o cotizație 
anuală de 250.000 lei, mai mare cu 100.000 decât 
a Ploieștiului și de 25, respectiv, de 50 de ori peste 
cea a celorlalți asociați, dar și cu posibilitatea ca 
președintele CJ Prahova să fi e șeful AGA ori 
șeful Consiliului Director. 

CE DOREȘTE PRIMĂRIA PLOIEȘTI
Primăria Ploiești, prin vocea primarului 

Andrei Volosevici, a avut două nemulțumiri față 
de statutul convenit de CJ Prahova: faptul că 
fi ecare asociat are un vot egal în AGA și faptul că 
TCE Ploiești ar fi  posibil să fi e pusă în genunchi 
dacă serviciul de transport periurban este scos la 
licitație publică.

Ca urmare, a venit cu propriile propuneri, 
unele vizând o asociere fără CJ Prahova, iar 
altele cu CJ, dar cu sediul la Primăria Ploiești, iar 
municipalitatea să fi e un fel de lider de asociere. 
În statut se propune ca administrația municipală 
să aibă drept la un anumit procent de vot în AGA, 
în funcție de locuitori și mai ales de patrimoniul 
cu care Ploieștiul ar veni în această asociere. De 
asemenea, municipalitatea dorește ca serviciul de 
transport în cadrul ADI Mobilitate să fi e direct 
încredințat TCE Ploiești. Fără această garanție, 
societatea de transport ploieșteană se teme să nu 
dispară pur și simplu. Conducerea orașului ar 
mai dori să aibă și libertatea de a face politica de 
gratuități pe transportul public.

CE A IEȘIT
Cum era de așteptat, ședința a degenerat în 

dispute politice. A creat ori a adâncit ruptura 
dintre primarul PNL și consilierii liberali. Andrei 
Volosevici a ajuns să spună că „se simte rușinat 
atât de ceea ce a făcut în campania electorală din 
2020, cât și de deciziile luate de consilierii liberali 
alături de care s-a prezentat, în echipa liberală, la 
alegerile din 2020.” Acesta a mai spus că nu dorește 
să se ajungă și cu acest parteneriat în situația, 
de exemplu, a ADI Deșeuri, când Ploieștiul nu 
și-a putut face propria politică în materie de 
salubritate, depinzând de deciziile AGA în care 
municipiul are vot egal cu ceilalți membri. Sau 

a ADI Termie în care din nou Ploieștiul depinde 
de o decizie întârziată a acestei asociații privind 
licitația pentru achiziția serviciului: „Lucrurile 
sunt simple, proiectul numărul unu pe ordinea de 
zi punea Ploieștiul pe locul lui și anume cel care, 
având cel mai mare aport de patrimoniu, să decidă 
dacă își dă sau nu, fără să ceară voie de nicăieri, 
subvenție pentru pensionari, să decidă care sunt 
traseele și care este frecvența lor. În momentul 
acesta, în orice formulă, dumneavoastră puneți 
Ploieștiul în postura în care ne rugăm de alții... 
Ușor, dar sigur, serviciile strategice care privesc 
Ploieștiul, pe un patrimoniu dominant și fi nanciar, 
și fi zic, sunt date în controlul județului. Eu 
mi-am exprimat îngrijorările. Nu e obligatoriu, 
dar există o posibilitate ca societatea Consiliului 
Local (n.n.-TCE) să fi e desfi ințată și să decidă 
cum derulăm activitatea, prin aceeași forță a 
votului, alte localități.”

În fi nal, primele două proiecte au fost respinse, 
iar al treilea a fost prorogat. Viceprimarul Daniel 
Nicodim a tras totuși o concluzie: „există un 
grup de lucru informal, cu reprezentanți ai 
Consiliului Județean și ai Consiliului Local, 
care negociază amendamente la varianta de 
statut pusă în discuție de CJ. Sunt discuții, au 

fost întâlniri...Singura chestiune care ne face să 

întârziem este că modalitatea prin care trebuie să 

respectăm ponderea populației și patrimoniul pe 
care Ploieștiul îl are nu prea se armonizează cu 
legislația. Aici trebuie să avem îndemânarea să 
găsim cea mai bună soluție pentru ploieșteni și 
sunt convins că o vom face.”

Singura parte bună a ședinței a fost că toate 
părțile au fost de acord că e necesar să fi e aduse 
unele modifi cări la statutul promovat și votat 
de CJ Prahova și ceilalți 12 asociați, mai puțin 
Ploieștiul.

STATUTUL ADI MOBILITATE NU A FOST VOTAT DE STATUTUL ADI MOBILITATE NU A FOST VOTAT DE 
CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI NICI ÎN VARIANTELE CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI NICI ÎN VARIANTELE 
PROPUSE DE PRIMAR, NICI ÎN CEA A CJ PRAHOVAPROPUSE DE PRIMAR, NICI ÎN CEA A CJ PRAHOVA
Joia trecută, consilierii PNL și PSD au 

refuzat să participe la ședința extraordinară 
a Consiliului Local, pe motiv că unul dintre 
proiecte le-a fost înmânat cu întârziere. Vineri 
însă întrevederea a avut loc, dar fără niciun 
rezultat. În fi ne, un rezultat a fost: ascuțirea 
disensiunilor între primarul liberal și aleșii 
locali ai PNL și prorogarea proiectelor care 
făceau referire la transportul periurban.
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ACCIDENT GRAV LA MIZIL. UN 
BĂRBAT RĂNIT A FOST PRELUAT CU 

ELICOPTERUL
Accidentul rutier s-a produs, luni, pe DN1B 

Ploiești – Buzău, la intersecție cu DJ 149, pe 
raza localității Mizil, după ce patru autoturisme 
au intrat în coliziune. În urma impactului, un 
bărbat în vârstă de 42 de ani a fost rănit grav. 
La fața locului a fost solicitată intervenția unui 
elicopter. Victima prezenta un traumatism 
cranio-cerebral grav și a necesitat transportul 
la spital. Conducătorii auto au fost testați cu 
aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. 
Trafi cul rutier, potrivit IPJ Prahova, a fost dirijat 
de polițiștii rutieri.

URS LOVIT DE DOUĂ AUTOTURISME PE 
DN1, ÎN ZONA CORNU

Incidentul a avut loc pe DN1, în zona Cornu, 
la km 99+800, pe sensul de coborâre. Un urs a 

pătruns pe partea carosabilă și a fost acroșat de 
un autoturism. Ulterior, animalul a sărit peste 
separatoarele de sens fi ind acroșat de un alt 
auto care se deplasa pe sensul Ploiești-Brașov. 
Polițiștii s-au deplasat la fața locului unde au 
constatat faptul că în urma evenimentului rutier 
au rezultat doar pagube materiale. În urma 
testării cu aparatul etilotest a conducătorilor 
auto, rezultatele au fost negative. Ursul a fugit 
în pădure, fi ind ulterior localizat. Polițiștii 
au asigurat zona atât în vederea împiedicării 
producerii altor evenimente rutiere, cât și în 
vederea protejării cetățenilor. La fața locului 
s-au deplasat reprezentanții Direcției Sanitar 
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, 
Prahova pentru verifi carea stării animalului.
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Clubul Sportiv Petrolul Ploieşti, cu sediul în 
Ploieşti, strada Stadionului, nr. 26, judeţul Prahova, 
cod fi scal 2844898, telefon 0244526003, e-mail: 
clubulsportivpetrolul@yahoo.com, organizează 
în data de 09.05.2022 concurs pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a două posturi 
contractuale vacante de execuţie şi a unui post 
contractual vacant de conducere, de 1/1 normă 
fi ecare, astfel:

1. CONTABIL ŞEF GRAD II — Compartiment 
Financiar Contabilitate Resurse Umane

2. CONTABIL I A – Compartiment Financiar 
Contabilitate – Resurse Umane

3. EXPERT SPORTIV I A– Compartiment 
Sport

Detalii privind condiţiile specifi ce şi bibliografi a 
de concurs sunt disponibile la secretariatul 
instituţiei de la sediul Clubului Sportiv Petrolul din 
Ploieşti, strada Stadionului, nr. 26, judeţul Prahova, 
telefon 0244/526003.

PATIMILE…
SARMALE ȘI 
COZONACI

Iar ceea ce este cel mai trist este faptul că nici 
nu-și dau seama cât de goi sunt. Sună a gol și în 

cap dar, mult mai grav, sună a gol în sufl et.
Speră doar, ca la ceasul de pe urmă, răstigniți 

asemeni tâlharului și criminalului de lângă 
“tânărul” care era pregătit să moară pentru credința 
lui, să-l poată îmbrobodi și pe acesta cu minciuni 
și smiorcăieli josnice, ca pe șeful de partid, pe șeful 
de birou, pe șeful lui-în general, și astfel să-l treacă 
pragul vieții cu încredințarea că a fost iertat.

Dar nu. Oamenii care astăzi conduc țara și lumea 
asta sunt prea murdari în sufl ete pentru a fi  iertați 
acum și în următoarele o mie de vieți.

Pentru că ei gândesc și azi tot în sarmale, în 
cozonaci, în vin la carafă, în mese pline ochi de 
cărnăraie, în baie de mulțime înfometată și prostită 
cu un trubadur tocmit cu ora, pentru că ei își văd 
și, ce este mult mai grav, ne văd și nouă viața în 
procente.

Diavolesc de cinic.
….
Mă opresc aici și vă doresc să trăiți mai mult în 

interior decât la exterior, să vă hrăniți sufl etele nu 
burțile, să credeți în omenie și să mângâiați sufl etele 
celor care au ales iubirea, dar mai ales pe cei care 
n-au avut de ales.

Marius 
MARINESCU

Continuare din pagina 1

ROMÂNIA A ÎNCHIS PORTURILE ROMÂNIA A ÎNCHIS PORTURILE 
PENTRU NAVELE RUSEȘTIPENTRU NAVELE RUSEȘTI

P
otrivit regulilor instituite în Uniunea 
Europeană, începând cu data de 17 
aprilie 2022, nicio navă înmatriculată 
în Rusia nu va mai putea să acosteze în 

porturile românești de la Marea Neagră sau de 
pe Dunăre. Interdicția anunțată de Autoritatea 
Navală Română se aplică inclusiv iahturilor 
sau ambarcațiunilor de agrement. Într-un 
comunicat al Autorității Navale Române 
se arată că „se interzice accesul în porturile 
românești al oricărei nave înmatriculate sub 
pavilionul Rusiei, inclusiv al navelor care și-au 
schimbat pavilionul rus în pavilionul oricărui alt 
stat sau care și-au schimbat înmatricularea în 
Rusia în înmatricularea în oricare alt stat, după 

24 februarie 2022.”
Totuși, de la această interdicție ce se 

aplică tuturor statelor membre ale UE, sunt 
exceptate: navele care au nevoie de asistență 
și care caută un loc de refugiu sau care au 
nevoie de o escală de urgență într-un port 
din motive de siguranță maritimă sau din 
motive de salvare a unor vieți omenești pe 
mare; importul sau transportul în Uniune 
de gaze naturale și petrol, inclusiv produse 
obținute prin rafi narea petrolului, titan, 

aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu 
de fi er, precum și anumite produse chimice 
și produse din fi er; achiziționarea, importul 
sau transportul de produse farmaceutice, 
medicale, agricole și alimentare, inclusiv grâu 
și fertilizatori al căror import, achiziționare și 
transport sunt permise în temeiul prezentului 
regulament; scopuri umanitare; transportul 
combustibilului nuclear și al altor produse strict 
necesare funcționării capacităților nucleare 
civile; achiziționarea, importul sau transportul 
în Uniune de cărbune și alți combustibili fosili 
solizi, astfel cum sunt enumerați în anexa XXII, 
până la 10 august 2022.

Dar nu de tot și nu pentru 
toate categoriile de mărfuri

Membrii Biroului Executiv al UNESCO, 
reuniți la Paris, au votat pentru 

includerea „Ținutului Buzăului” pe lista 
geoparcurilor internaționale, zona fi ind astfel 
recunoscută drept teritoriu cu valori naturale și 
culturale de importanță globală. Afl at la limita 
dintre dealuri și munți, „Ținutul Buzăului” este 
un teritoriu complet rural care se întinde pe 
o suprafață de peste 1000 de kilometri pătrați 
și are o populație, în cele 18 comune, de circa 
43.000 de munteni. Vulcanii noroioși, domurile 
de sare, focurile vii, trovanții de la Ulmet, 
așezările rupestre și chihlimbarul roșu de la 
Colți sunt printre cele mai renumite atracții ale 
acestei regiuni pitorești din zona de curbură a 
Carpaților.”

Statutul de Geoparc Internațional UNESCO 
atestă teritoriul respectiv ca fi ind o zonă în 
care se depun eforturi considerabile pentru 

dezvoltarea educațională, economică și socio-
culturală a comunităților, în consens cu 
protejarea și dezvoltarea mediului înconjurător. 
Benefi ciile sunt promovarea internațională, 
impulsionarea turismului și atragerea de 
investiții.Ținutul Buzăului devine al doilea 
geoparc din România inclus în Rețeaua Globală 
a Geoparcurilor (GGN), după Țara Hațegului. 
Lista globală este compusă din 177 de zone 
geografi ce din 46 de țări.

NOU GEOPARC UNESCO, ÎN ROMÂNIANOU GEOPARC UNESCO, ÎN ROMÂNIA
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TINERI ACUZAȚI PENTRU LOVIRE ȘI 
DISTRUGERE

Polițiștii Secției de poliție rurală Blejoi, în 
urma investigațiilor și verifi cărilor efectuate, în 
cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de lovire sau alte violențe și 
distrugere, au identifi cat persoanele bănuite, ca 
fi ind 3 tineri, din municipiul Ploiești. „În fapt, 
la data de 4 aprilie a.c., polițiștii au fost sesizați 
de către un bărbat, cu privire la faptul că mai 
multe persoane necunoscute l-ar fi  agresat, în 
timp ce se afl a în comuna Strejnicu și i-ar fi  tăiat 
2 anvelope ale autoturismului personal. Cei trei 
tineri, cu vârstele de 16, 17 respectiv 19 ani au 
fost conduși la sediul unității pentru audieri”, a 

anunțat IPJ Prahova. Cercetările sunt continuate, 
potrivit IPJ Prahova, de către polițiștii Secției 
de Poliție Rurală Blejoi, sub coordonarea 
procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Ploieşti, în vederea administrării 
probatoriului în cauză.

ACCIDENT LA TĂTĂRANI. PIETON 
LOVIT DE UN AUTO

Accidentul rutier s-a produs pe raza localității 
Tătărani. O persoană a sunat la 112 și a anunțat 
că un autoturism a acroșat un pieton. Victima, 
un bărbat în vârstă de 82 de ani, a fost asistată 
medical la fața locului. Trafi cul rutier, potrivit 
IPJ Prahova, a fost restricționat pe sensul de 
mers Ploiești către București. Conducătorul auto 

a fost testat cu aparatul etilotest iar rezultatul a 
fost negativ.

Compania Națională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a 

anunțat, luni, rezultatul procedurii de atribuire 
a contractului având ca obiect „Execuție lucrări 
Autostrada Ploiești - Buzău, Lot 1, Dumbrava-
Mizil km 0+000 – km 21+000”. Ofertantul 
declarat câștigător este  Asocierea IMPRESA 
PIZZAROTTI & C.S.p.A.-PIZZAROTTI SA- 
RETTER PROJECT MANAGEMENT SRL, 
cu  prețul de 1.468.550.055,22  lei  fără TVA. 
Durata de execuție a contractului este de 20 de 
luni. Perioada de garanție  a lucrărilor ofertată 
conform factorului de evaluare este de  10 ani. 
Lungimea  acestui lot este de  21 km  și include 
construcția a 14 poduri și a unui pasaj de o 
complexitate tehnică ridicată, în lungime de 550 
m. Semnarea contractului de achiziție publică va 
fi  posibilă după expirarea perioadei de depunere 
a eventualelor contestații, respectiv, după 
soluționarea contestaților/plângerilor formulate 
în cadrul procedurii de atribuire.

Reamintim că licitația pentru celelalte două 
tronsoane a fost deja fi nalizată, după cum 
urmează:

-Lot Mizil-Pietroasele: Asocierea SC CONI 
SRL (lider de asociere)-TRACE GROUP HOLD 
PLC, cu preţul de  1.249.992.665  lei fără TVA. 
Durata de executie a contractului este de 20 de 
luni, cu o garanție de 10 ani. Lungimea  acestui 
tronson este de 28,35 km și include construcția 
a 20 poduri;

-Lot Pietroasele-municipiul Buzău: Asocierea 
DRUM ASFALT SRL (lider de asociere)- 
ILGAZ INSAAT TICARET A.S.-OPR ASFALT 
SRL-OBRAS PUBLICAS Y RAGADIOS SA 
-TRAMECO SA, la prețul de 947.745.642,28 lei 
fără TVA. Durata de execuție a contractului este 
de  20 de luni, cu 10 ani de garanție. Lungimea 
acestui tronson de autostradă este de 13,9 km și 
include construcția a 8 poduri și a unui pasaj de 
o complexitate tehnică ridicată, în lungime 
de 1.260 m.

CINE CONSTRUIEȘTE CINE CONSTRUIEȘTE 
LOTUL DE LOTUL DE 

AUTOSTRADĂ AUTOSTRADĂ 
DUMBRAVA-MIZILDUMBRAVA-MIZIL

CJ PRAHOVA A DEPUS CERERI DE CJ PRAHOVA A DEPUS CERERI DE 
FINANȚARE PENTRU ALIMENTARE FINANȚARE PENTRU ALIMENTARE 

CU GAZE ÎN 31 DE LOCALITĂȚICU GAZE ÎN 31 DE LOCALITĂȚI

Proiectul va consta în introducerea a 
1105,855 km de rețea de distribuție de 

gaze, la care se vor face și 39.644 branșamente. 
Au fost depuse solicitările de fi nanțare prin PNI 
„Anghel Saligny“:

-Comunele Colceag, Fulga, Boldești Grădiștea 
și Sălciile (lungime rețea-136,848 km, număr 
de branșamente-4.128 bucăți la gospodării 
individuale și obiective socio-culturale, 
benefi ciari-4212)- 156.149.944,09 lei;

-Comunele Lapoș, Jugureni, Călugăreni, 
Fântânele, Vadu Săpat, Gura Vadului (lungime 
rețea-139,636 km, număr de branșamente-4.457 
bucăți la gospodării individuale și obiective 
socio-culturale, benefi ciari-4.405 de gospodării 
și 52 de instituții publice )-169.818.900,08 lei;

-Comunele Șoimari, Chiojdeanca, Salcia, 
Apostolache, Gornet Cricov, Tătaru, Sângeru 
(lungime rețea - 192,002 km, număr de 
branșamente - 6.641bucăți la gospodării 
individuale, apartamente la bloc și obiective 
socio-culturale, benefi ciari - 9.815) -  
250.775.151,46 lei;

-Comunele Cerașu, Ariceștii Zeletin, 
Starchiojd, Bătrâni, Posești, Cărbunești (lungime 
rețea-222,181 km, număr de branșamente-7.121 
bucăți la gospodării individuale și obiective 
socio-culturale, benefi ciari-7.061 de gospodării 
și 60 de instituții publice)-267.673.749,08 lei;

-Comunele Teișani, Izvoarele, Măneciu 
(lungime rețea-210,40 km, număr de 
branșamente-8.970 bucăți la gospodării 
individuale și obiective socio-culturale, 
benefi ciari-9.215 gospodării, apartamente, 
obiective publice)- 347.885.747,40 lei;

-Comunele Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, 
Valea Doft anei (lungime rețea-204,788 km, 
număr de branșamente -8.327 bucăți la 
gospodării individuale și obiective socio-
culturale, benefi ciari-8281 de gospodării și 46 
instituții publice)-296.070.270,84 lei.

Continuare din pagina 1

STATUL A AJUSTAT VALOAREA STATUL A AJUSTAT VALOAREA 
INVESTIȚIILOR PNDL ȘI CNIINVESTIȚIILOR PNDL ȘI CNI

Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență  
care prevede ajustarea valorilor din 

contractele de investiții publice. Actul normativ 
era necesar în contextul în care se înregistrează 
creșteri globale de prețuri la materialele de 
construcții, manoperă, transport, utilaje și la cele 
din domeniul energetic. Suma totală necesară 

pentru suplimentare din bugetul de stat, până 
la sfârșitul anului 2022, este de aproximativ 1,77 
miliarde de lei pentru acoperirea ajustărilor 
contractelor de investiții fi nanțate din fonduri 
publice naționale. Ministrul Cseke Attila a 
reamintit că o măsură necesară a fost luată 
și anul trecut, iar suplimentarea devizelor de 
lucrări ar fi  salvat 1.675 de investiții fi nanțate 
de MDLPA, inclusiv spitale, școli și drumuri, în 
special prin programele fi nanțate de la bugetul 
de stat, respectiv, PNDL și CNI. Contractanții 
pot depune, în primele 45 de zile după intrarea în 
vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă, solicitări 
către autoritățile contractante pentru ajustarea 
valorii contractelor de investiții publice.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Consilierii Partidului Prahova în 
Acţiune din cadrul Consiliului Local al 

Municipiului Ploieşti constată cu dezamăgire şi 
surprindere contraperformanţa înregistrată de 
administraţia locală.

În acest context îndemnăm administraţia 
locală la îndreptarea atenţiei către problemele 
şi aşteptările comunităţii ploieştene şi la 
încetarea confl ictelor interne ce nu aduc decât 
dezorganizare si decredibilizare.

Vă aducem la cunoştinţă că de la data de 
31 martie 2022 s-au pornit nu mai puţin de 16 
linii de fi nanţare prin Programul Naţional de 
Redresare și Rezilienţă, linii de fi nanţare de care 
Ploieştiul are mare nevoie pentru o dezvoltare 
urbană sustenabilă, dintre care:

• I.1.4 Renovare integrată clădiri publice 
/I.1.5 Renovare energetică clădiri publice

• I1.1 Renovare integrată blocuri / I1.2 
Renovare energetică blocuri din zone 
defavorizate / I1.3 Renovare energetică clădiri 
rezidenţiale

• I.1.3 – Puncte de reîncărcare vehicule 
electrice transport public local

• I 1.4 – lnfrastructură pentru biciclete la 
nivel local/metropolitan

• I.1.1 – Vehicule nepoluante destinate 
transportului public /I.1.2 – Sisteme inteligente 
de management urban/local pentru transportul 
verde

• I.4 – Actualizarea în format digital a 
documentelor de amenajare a teritoriului şi de 
planifi care urbană

• I3. Capacităţi de producţie pe gaz pentru 
cogenerarea de energie electrică şi termică în 
incălzirea centralizată.

Având în vedere nevoile ploieştenilor şi 
conduita de care trebuie să dăm dovadă în 
calitate de reprezentanţi aleşi, propunem 
tuturor partidelor reprezentate în cadrul 
Consiliului Local un set de teme care să facă 
obiectul unei analize comune şi a unui punct 
de vedere comun:

• Consolidarea şi anveloparea blocurilor
• Întocmirea documentelor de planifi care 

urbană şi a regulamentului de urbanism
• Furnizarea de agent termic şi apă caldă
• Transportul public local şi metropolitan
• Regulamentul de parcări rezidenţiale
• Dezvoltarea şi integrarea urbană a 

cartierelor mărginaşe uitate de timp (Mitică 
Apostol, Pictor Rosenthal, Dallas)

• Regulamentul de comerţ stradal
• Revitalizarea si reorganizarea urbană a 

centrului civic.
Consilieri Locali Partidul Prahova în 

Acţiune: Alexandru Ştefan , Cristian Ionel 
Ionescu

COMUNICAT DE 
PRESĂ – PRAHOVA 

ÎN ACȚIUNE

PRIME KAPITAL, INVESTITOR, 
DEZVOLTATOR ȘI OPERATOR 

IMOBILIAR CU EXPERIENȚĂ SOLIDĂ 
ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST, 

DEZVOLTĂ CEL MAI VERDE COMPLEX 
REZIDENȚIAL DIN PLOIEȘTI

Pleiades Residence, proiect dezvoltat de 
Prime Kapital Development, complet 

integrat cu Prahova Value Centre, se va construi 
în mai multe faze și va fi  format din 7 clădiri cu 
un design personalizat, fi ind conectate între ele 
printr-o alee acoperită, exclusiv pietonală, cu o 
suprafață de 1.400 metri pătrați.

Finanțarea proiectului este asigurată de Prime 
Kapital în parteneriat cu MAS (P.L.C.),  și cu 
sprijinul unei baze de investitori globali. MAS 
este o companie listată pe piața de capital din 
Johannesburg, una dintre cele mai mari din lume.

În ultimul timp, infl ația, creșterea dobânzilor 
și incertitudinile politice au adus în prin plan 
încrederea pe care cumpărătorii și-o pun în 
dezvoltatorii de proiecte imobiliare, atunci când 
decid să cumpere un apartament într-un proiect 
în curs de dezvoltare.

Pentru Prime Kapital, asocierea cu o companie 
listată pe piața de capital vine cu o serie de 
benefi cii strategice, precum accesul la noi surse 
de fi nanțare, transparență, predictibilitate 
sau vizibilitate crescută. Dovadă a capacității 
fi nanciare a Prime Kapital este faptul că Prime 
Kapital și partenerii săi au introdus o măsură unică 
pe piața imobiliară din România: securizarea 
avansului pentru locuințe, ceea ce îi protejează pe 
clienți de posibilele temeri și riscuri asociate cu 
dezvoltarea unui ansamblu imobiliar.

Mai mult, în plină pandemie, Prime Kapital 
a continuat investițiile în zona de retail lansând 
mai mult proiecte în țară. În decembrie 2021 a 
deschis la Ploiești Prahova Value Centre, primul 
proiect de regenerare urbană de tip mixed-use 
din oraș. Centrul comercial are o varietate de 
spații comerciale și se desfășoară pe o suprafață 
totală construită de 25.200 metri pătrați și peste 
800 de locuri de parcare.

De asemenea, Prime Kapital a continuat 
lucrările la proiectele rezidențiale pe care le 
dezvoltă, precum Marmura Residence și Avalon 
Estate din București sau Silk District din Iași, în 
timp ce a căutat noi oportunități de dezvoltare la 
nivel național.

Cu peste 40 de dezvoltări de succes și reamenajări 
fi nalizate în regiune în ultimii 12 ani, fondatorii 
Prime Kapital au o experiență demonstrabilă 

și de neegalat. Proiectele Prime Kapital sunt 
recunoscute pentru calitatea și sustenabilitatea lor 
pe termen lung. Compania realizează atât proiecte 
rezidențiale, cât și proiecte de retail și offi  ce, 
îmbinând de fi ecare dată cu succes elementele 
funcționale cu cele estetice. Prime Kapital se 
axează pe dezvoltări în zone industriale și proiecte 
de regenerare urbană, datorită valorii considerabile 
pe care o aduc comunităților.

Portofoliul comercial dezvoltat de Prime 
Kapital în parteneriat cu MAS include atât 
proprietăți fi nalizate, cât și proiecte afl ate în 
construcție în Europa Centrală și de Est. În 
România, printre proiectele fi nalizate se numără:

Atrium Mall (Arad), Baia Mare Value 
Centre, Bârlad Value Centre, Dâmbovița Mall 
(Târgoviște), DN 1 Value Centre (Balotești), 
Prahova Value Centre (Ploiești), Roman Value 
Centre, Sepsi Value Centre (Sfântu Gheorghe), 
Zalău Value Centre.

În ceea ce privește portofoliul rezidențial, sunt 
în dezvoltare următoarele proiecte: Avalon Estate, 
în nordul Bucureștiului, Marmura Residence, 
în cartierul Bucureștii Noi, Silk District, în Iași, 
Pleiades Residence, în Ploiești.

În Ploiești, Prime Kapital pregătește un 
proiect de regenerare urbană cu o arhitectură 
personalizată și 8.200 m² de spații verzi și de 
promenadă – aproximativ 50% din suprafața 
totală a întregului proiect. Ansamblul rezidențial 
Pleiades Residence este unicul din Ploiești care 
va benefi cia de un proiect peisagistic integrat cu 
plante și arbori care au rolul de a purifi ca aerul și 
a reduce temperatura în zilele călduroase.

Componenta rezidențială a proiectului dispune 
de clădiri înalte cu design arhitectural personalizat 
și apartamente care oferă priveliști impresionante 
asupra orașului. În total, cumpărătorii pot alege 
din 17 tipuri de compartimentări unice.

Clădirile au fost proiectate de ADN BA din 
București, unul dintre cele mai cunoscute și 
premiate birouri de arhitectură din România. 
Echipa de arhitecți a gândit fi ecare spațiu astfel 
încât să maximizeze efi ciența, funcționalitatea și 
sustenabilitatea.

Mai multe detalii despre Pleiades Residence, 
puteți găsi pe https://pleiadesresidence.ro/.
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Relaţia Siria-Liban are asemănări cu relaţia 
Rusia-Ucraina. Identităţile naţionale și 

naraţiunile istorice sunt distincte la Damasc și la 
Beirut, așa cum sunt la Moscova și la Kiev. Nu este o 
invenţie faptul că o mare parte din ceea ce este acum 
Libanul făcea parte, până la prăbușirea Imperiului 
Otoman, din provincia Damasc.

Străbunicul meu s-a identifi cat drept sirian când 
a emigrat iniţial în SUA. Bunicii mei spuneau că 
vorbeau „siriana” și că mâncau „mâncare siriană”. 
Exporte Clube Sirio de la Sao Paulo a fost fondat de 
mulţi dintre cei născuţi pe actualul teritoriu libanez. 
Spitalul Sirio-Libanes urma să se numească iniţial 
doar Sirio, așa cum arată ziaristul Diogo Bercito în 
cartea sa despre imigraţie, „Brimos”.

Noţiunea de „Liban” derivă în principal dintr-o 
subprovincie (Mutassarrifate) a Imperiului Otoman 
numită Muntele Liban, care era rezervată mai presus 
de orice creștinilor maroniţi. Odată cu prăbușirea 
Imperiului Otoman, Franţa, în timpul mandatului, 
a decis să extindă Muntele Liban prin încorporarea 
regiunilor provinciei Damasc și prin crearea 

Libanului. Așa că oameni precum bunicul meu, 
care s-au născut otomani și se simţeau sirieni, au 
început să fi e consideraţi libanezi, o nouă identitate 
naţională pentru ei.

Timp de decenii, unii libanezi au continuat să 
susţină unirea cu Siria. Siria chiar a avut prim-
miniștri născuţi în Liban. Până și creatorul 
sentimentului naţionalismului sirian Antoun 
Saadeh, care a trăit în Brazilia, s-a născut în 
provincia Muntele Liban.

Dar aceste nume de libanezi „pro-Siria” s-au 
diminuat de-a lungul timpului, pentru că noţiunea 
de Liban s-a consolidat prin experimente colective, 
multe dintre ele în opoziţie cu Siria, ca în anii de 
ocupaţie militară a ţării, care s-au încheiat în 2005.

Astăzi sunt puţini libanezii care se declară sirieni. 
În același timp, Damascul nu a pierdut niciodată 
ideea că Libanul va face parte din teritoriul istoric 
al Siriei, rămânând pentru totdeauna în sfera sa de 
infl uenţă. Decenii la rând, nici măcar nu a existat 
ambasadă a Siriei la Beirut. Trupele siriene au 
ocupat Libanul timp de aproape 30 de ani, până în 

2005, când au fost obligate să se retragă.
Ucraina a făcut parte din Imperiul Rus și din 

Uniunea Sovietică. Leon  Troţki s-a născut pe 
ceea ce este astăzi teritoriul ucrainean. Leonid 
Brejnev, care a condus URSS timp de 18 ani (1964-
1982), s-a născut și el în Ucraina. Cea mai recentă 
independenţă a avut loc în urmă cu doar trei 
decenii. Este fi resc ca o parte din ucraineni să se 
simtă în continuare apropiaţi de ruși.

În estul ţării, în regiunea Doneţk și în 
Crimeea (anexată de Moscova în 2014), mulţi 
chiar se identifi că drept ruși, nu ucraineni. Nu 
este diferit de ceea ce se întâmpla în Liban în 
primele sale decenii de independenţă. Așa cum 
Rusia încă vede Ucraina ca parte a sferei sale 
de infl uenţă sau chiar ca o naţiune artifi cială.
În mod ironic, acţiunile lui Vladimir Putin ar 
putea avea, însă, ca efect întărirea sentimentului 
de identitate ucraineană, așa cum s-a întâmplat în 
Liban, sub ocupaţia siriană.

CUM VEDE LIBANUL UCRAINACUM VEDE LIBANUL UCRAINA

Dacă mă întrebaţi pe mine, Rusia are o 
abordare mai degrabă realistă, deși unii 

experţi nu vor fi  de acord. Spre exemplu, sprijinul 
ferm al Rusiei pentru Cuba, Nicaragua și Venezuela 
subliniază aspiraţiile sale de mare putere în America 
Latină. Aceste ambiţii au ieșit la iveală pentru 
prima dată în timpul turneului de o săptămână al 
ministrului de externe de atunci, Evgheni Primakov, 
în Mexic, Cuba și Venezuela, în mai 1996, și s-au 
accelerat după ce președintele rus Vladimir Putin 
a încheiat o serie de acorduri economice și de 
securitate cu Argentina, Cuba, Brazilia și Nicaragua, 
în iulie 2014. În ultimii ani, Rusia a urmărit cu 
succes noi oportunităţi comerciale în America 
Latină și a avansat o agendă normativă axată pe 
suveranitate, care atrag ţările din întreaga regiune. 
Cu toate acestea, prezenţa de securitate a Rusiei în 
America Latină rămâne sub așteptări, iar Moscova 
posedă un defi cit de soft  power, care a fost exacerbat 
de lansarea oarecum eșuată a vaccinului Sputnik V.

În ciuda creșterii economice slabe a Rusiei, 
prezenţa sa comercială în America Latină s-a extins 
de la baze mici. Din 2006 până în 2016, schimburile 
comerciale ale Rusiei cu America Latină au crescut 
cu 44%, ajungând la 12 miliarde de dolari, iar 
aproximativ jumătate din acordurile comerciale ale 

Moscovei a fost concentrată în Brazilia și Mexic. 
Progresele comerciale ale Rusiei în America Latină 
au fost cele mai pronunţate în sectorul petrolului și 
gazelor. Gigantul energetic Rosneft  a fost vârful de 
lance al intrării pe piaţa petrolieră din Venezuela, dar, 
din cauza impunerii de către SUA a unor sancţiuni 
împotriva a două entităţi legate de Rosneft , guvernul 
rus a naţionalizat participaţiile sale, în martie 
2020. Lukoil are o prezenţă bine stabilită pe pieţele 
petroliere din Mexic și a investit 435 de milioane de 
dolari în proiectul Area-4, care se preconizează că 
va avea o capacitate maximă de producţie zilnică de 
115.000 de barili de petrol. De asemenea, Rosneft  
și-a asigurat accesul preferenţial la bazinul Solimoes 
din Brazilia, în iulie 2019, iar directorul său general, 
Igor Sechin, a participat la summitul BRICS din 
noiembrie 2019, de la Brazilia, pentru a consolida 
cooperarea Brazilia-Rusia în industria petrolieră.

În alte sectoare, Rusia a anunţat planuri 
ambiţioase, de cooperare economică, dar cu 
urmări limitate. Gigantul rus al energiei  nucleare 
Rosatom a ratifi cat un acord interguvernamental 
cu Mexic în iulie 2015, a încheiat un memorandum 
de înţelegere cu Brazilia și a semnat un document 
strategic cu Argentina, în decembrie 2018. Aceste 
declaraţii de intenţie nu s-au concretizat în proiecte 

la scară largă, cu excepţia instalaţiei de cercetare 
din El Alto, Bolivia. Afi rmarea de către Rusia a 
sferei sale de infl uenţă în spaţiul post-sovietic și 
sprijinul său hotărât pentru suveranitatea statelor 
din Sudul global rezonează deosebit de bine în 
America Latină. În timpul războiului din august 
2008, din Georgia, state precum Cuba, Venezuela 
și Nicaragua au apărat public acţiunile militare ale 
Rusiei în Osetia de Sud, în timp ce Brazilia și Chile 
au cerut o relaxare a situaţiei, însă fără a condamna 
comportamentul Rusiei. În cadrul unui vot, din 
martie 2014, privind Rezoluţia 68/262 a Adunării 
Generale a ONU, care a exprimat sprijinul pentru 
integritatea teritorială a Ucrainei, Cuba, Nicaragua, 
Venezuela și Bolivia au votat alături de Rusia, în 
timp ce Brazilia și Argentina s-au abţinut.

Din 2010 până în 2019, companiile de stat rusești 
au vărsat nouă miliarde de dolari în economia 
Venezuelei. Aceste investiţii au sprijinit compania 
petrolieră de stat PDVSA din Venezuela și au 
diluat impactul sancţiunilor americane. În plus, 
Rusia a desfășurat mercenari ai Grupului Wagner 
în Venezuela, în ianuarie 2019, în momentul în 
care majoritatea ţărilor occidentale l-au recunoscut 
ca președinte pe rivalul lui Nicolae Maduro, Juan 
Guaido.

Bouthaina Shaaban

„Bunicii tăi erau sirieni” mi-a spus Bouthaina Shaaban, mâna dreaptă a dictatorului Bashar 
al-Assad, într-o discuţie purtată la Damasc cu ani în urmă. Afi rmaţia a venit după ce am 

spus că bunicii mei s-au născut într-un sat din Valea Beqaa, din Liban, la poalele Muntelui Hermon. 
Această regiune ar fi , în viziunea regimului sirian, din punct de vedere istoric, siriană, nu libaneză. 
Ţara vecină ar fi  o creaţie artifi cială a francezilor după Primul Război Mondial, povestește, într-un 
articol pentru ziarul brazilian O Globo, preluat de rador.ro, editorialistul Guga Chakra.

Extrem de mulţi oameni, fi e că sunt experţi sau pasionaţi, pur și 
simplu refuză să abordeze în mod obiectiv orice are legătură cu Rusia. 

Subestimarea și supraestimarea nu sunt lucruri bune. Sinceritatea și implicit, 
adevărul înving mereu. Ca să fi i cu adevărat pregătit, indiferent pentru ce, 

trebuie să dovediţi o cultură a realismului. Pentru cei interesaţi, realismul, privit 
drept set de teorii înrudite ale relaţiilor internaţionale, subliniază în mod absolut 
rolul statului, al interesului naţional și al puterii în politica mondială. 

Realismul a dominat studiul academic al relaţiilor internaţionale încă de 
la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Realiștii, cel puţin din punctul 
meu de vedere, sunt adevăraţii experţi, sunt cei care oferă atât cea mai exactă 
explicaţie a comportamentului statelor, cât și un set de prescripţii politice 
(în special echilibrul de putere între state) pentru ameliorarea elementelor 
destabilizatoare, inerente afacerilor internaţionale.

Realismul (inclusiv neorealismul) se concretizează asupra modelelor de 
interacţiune care dăinuie într-un sistem internaţional lipsit de o autoritate 
politică centralizată. Această condiţie de anarhie înseamnă că logica politicii 
internaţionale diferă adesea de cea a politicii interne, care este reglementată de 
către o putere suverană. Realiștii sunt în general pesimiști în ceea ce privește 
posibilitatea unei reforme sistematice radicale.

Realismul este o tradiţie largă de gândire, care cuprinde o varietate de curente 
diferite, dintre care cele mai distinctive sunt realismul clasic și neorealismul.

UN FRONT NEVĂZUT ŞI O RELAŢIE COMPLEXĂUN FRONT NEVĂZUT ŞI O RELAŢIE COMPLEXĂ
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Primăria Constanța anunța printr-un comunicat de presă o ceremonie de semnare a acordului 
de înfrățire între administrațiile Constanței și Chișinăului, fi ind de așteptat evenimente 

culturale comune, sprijin economic, schimb de delegații ofi ciale etc. Evenimentul urma să aibă loc 
pe 11 aprilie, dar la numai câteva ore de la anunțata semnare a acordului, primarul Constanței, 
Vergil Chițac, declara că evenimentul nu va mai avea loc, motivul fi ind „evitarea utilizării în sens 
politic a acestui eveniment”, după ce în spațiul public „a fost atribuită o semnifi cație politică” 
înfrățirii celor două orașe. Anularea evenimentului l-a pus pe jar pe edilul Chișinăului, Ion Ceban, 
care a „împodobit”, în miez de noapte, pagina sa de Facebook cu o nouă – nici prima, nici ultima 
– replică de mitocan: „Amiralul a capitulat sub presiuni și frustrări personale! De Paște, ouăle se 
vopsesc dacă ele există, Dle amiral”. 

ION CEBAN, VIȚEL LA DOUĂ SFÂRCURI ION CEBAN, VIȚEL LA DOUĂ SFÂRCURI 
SAU LUP ÎN BLANĂ DE OAIE?SAU LUP ÎN BLANĂ DE OAIE?

Grobianismele, impardonabile și tot mai 
mojicești, au ajuns pe ordinea zilei în 

vocabularul „elitei” politice din spațiul de pe 
stânga Prutului. În rândurile ce urmează nu 
ne propunem să facem „deliciul” sufi cient de 
multelor exemple de acest soi în limbajul celor 
preponderent din opoziție, lăsându-le pentru un 
alt articol de acuze nu tocmai din Postul Mare. 
De astă dată ne vom referi la un fenomen despre 
care s-a sesizat și presa din dreapta Prutului 
– pelerinajul în regat a unui individ în scopuri 
aparent de „înfrățire”, blana căruia ascunde mai 
degrabă râvna de a pescui lesne imagine politică 
decât relații ce refl ectă identitatea noastră 
națională. 

„Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a avut în 
ultimele săptămâni un turneu punctat de întâlniri 
cu lideri de prim rang în România. Promotor al 
politicii patentate de fostul președinte Vladimir 
Voronin (de fapt de liderul agrarian Dumitru 
Moțpan, ajuns episodic și spicher al legislativului 
de la Chișinău – N. M.), denumită generic 
„vițelul cu două mame” ce sugerează dualitate 
politică, Ceban a făcut un tur de forță în zona 
administrațiilor locale, unde vrea să atragă 
parteneriate cu Chișinăul, dar și la nivel central”, 
scrie g4media.ro. „Poate politica din Republica 
Moldova este mult prea difi cil de înțeles pentru cei 
care nu au fost conectați la informațiile de acolo, 
pentru cei care n-au văzut în viața lor rezultatul 
unui focus grup sau n-au ajuns decât până la crama 
de la Cricova. Dar, e simplu să înțelegi, mai ales 
acum, ce te-ai fi  făcut dacă la Chișinău conducea 
Igor Dodon și PSRM. Ar fi  fost Republica 
Moldova bază de alimentare pentru armata rusă? 
Ar mai fi  depus cererea de aderare la UE? Ar mai 
fi  condamnat războiul nedrept pornit de Putin?” 
scrie și consultantul politic Cristi Hrițuc pe blogul 
personal de analize politice

După experiența nefastă cu „frontistul” și 
„unionistul”, ulterior PPCD-istul, actualmente 
discipol al lui Alexandr Dughin (ideologul 

„civilizației” neo-euroasiatice de sorginte rusă 
și „cardinalul cenușiu al putinismului”, autorul 
frazei „Ucrainenii trebuie omorâți, omorâți și 
omorâți, eu vă spun asta ca profesor”) și Iurie 
Roșca, după surpriza cu „unionistul de bulevard” 
George Simion, politicienii de peste Prut, în 
special aleșii locali de rang județean, dar și local, 
trebuie să fi e mai circumspecți cu pelerini a la 
Andrei Năstase, cu atât mai mult Ion Ceban. E 
cazul ca să le detecteze jocul, ca să nu crească „lupi 
îmbrăcați în blană de oaie”, care la un moment dat 
să le dea cu tifl a. Ceea ce ar mai fi  să conștientizeze 
că un individ din spațiul ex-sovietic, care a jucat 
cu administrații din Federația Rusă, nu va fi  lăsat 
fără atenție de Moscova, nu va fi  lăsat să trădeze 
sau să schimbe cursul convenit, asumat sau jurat 
Kremlinului. Oricât l-ai ajuta, învăța bune practici 
de administrație, l-ai copleși cu bani, frica de ce 
i se poate întâmpla dacă trădează Moscova îl va 
determina să facă jocul acesteia până la capăt. Or, 
Ion Ceban este anume acest tip periculos.

UN MATEMATICIAN AJUNS BALERIN 
POLITIC  

Deși se declară matematician (și-a susținut 
licențiatul la Facultatea de Matematică 
și Informatică a Universității de Stat, iar 
masteratul la cea de Calculatoare, Informatică 
și Microelectronică a Universității Tehnice din 
Moldova), după absolvire a perseverat cel mai 
bine ca balerin. Viața nouă a pornit de la cei mai 
simpli pași de balet, plié la bară, performând 
până la allegro și chiar grand pirouette. Doar 
că toate acestea cu prioritate în politică. 
Astfel „repertoriul” său însumează funcții de 
viceministru al educației, șef de secretariat al 
comisiei pentru integrare europeană, toate sub 
regimul Voronin, cea de consilier a tocmai doi 
șef de stat, comunist și socialist, deputat în trei 
legislaturi, de asemenea atât pe lista PCRM, cât și a 
PSRM. Ultimele „partituri”, deloc secundare, atât 
în Consiliul municipal Chișinău, cât și în aparatul 
președintelui Igor Dodon, îi vor reuși după un 
grand pirouette al vieții sale: în septembrie 2012 
îl va trăda pe Vladimir Voronin, părăsind PCRM 
și aderând la proiectul politic lansat cu câteva luni 
mai devreme de foștii săi colegi comuniști, Igor 

Dodon și Zinaida Greceanîi. 
După mai multe umilințe prin suburbiile 

capitalei și eșecul în scrutinul din 2018 pentru 
funcția de primar general, peste un an, pe 3 
noiembrie i se va împlini în sfârșit un vis jinduit 
mai multă vreme, ajungând prim-balerinul 
politicului municipal din Chișinău. Adică primar 
general. Urmând o promisiune din campania 
electorală, își declină, formal, calitatea de 
membru al PSRM, devenind chipurile primul 
primar „în afara politicii” sau „pentru absolut toți 
chișinăuienii”. Zicem formal, pentru că la un an 
de la investirea în funcție și „proclamarea” acestor 
promisiuni va uimi foștii alegători cu o nouă 
piruetă – se va angaja în campania prezidențială 
a lui Dodon în calitate de prim-susținător și 
mâna lui dreaptă. Pe întreg parcursul campaniei 
electorale va încerca să convingă electoratul 
glorifi când presupuse primeniri din capitală, care 
au devenit posibile grație „unei strânse colaborări 
cu guvernul, parlamentul și președinția”. Adică 
președintele Dodon, guvernul Chicu și alianța 
neformală PSRM+ȘOR. 

Dar n-a fost să fi e „lapte-n păsat”, ci mai 
degrabă „colac peste pupăză”. În noiembrie 2020 
Maia Sandu câștigă alegerile prezidențiale, iar 
în iulie 2021, cu o majoritate neașteptată vine 
la guvernare PAS. Retorica gradonacialinicului 
(versiune rusească a primarului, ce înseamnă 
de fapt, șef, ștab de oraș) face și ea o piruetă 
la 180 de grade. Numai de ce nu învinuiește 
Ceban noua guvernare în mai puțin de un an 
de când a venit la putere! Că este incompetentă 
(sloganul opoziției PCRM+PSRM+ȘOR), că fură 
din buzunarul cetățeanului și al administrației 
municipale, că folosește „lupta cu corupția” 
drept paravan de a acoperi eșecurile (creșterea 
prețurilor la combustibil și gaz), că primăria nu 
a primit de la actualul guvern niciun chibrit din 
ajutoarele internaționale” ș. a. m. d. Un adevărat 
scandal a stârnit edilul capitalei vis-a-vis de 
Centrul temporar de plasament pentru refugiați 
de la „Moldexpo”, utilizând tragedia familiilor 
și copiilor care fug de război pentru a obține 
anumite dividende politice. Că centrul aparține 
municipalității și că exclusiv primăria are grijă 
de refugiați, iar guvernul s-ar spăla pe mâini. 
Până la urmă Moldexpo a fost trecut în gestiunea 
guvernului, cum a fost de altfel și mai înainte, 
până la guvernarea socialistă. 

„IAR DEASUPRA TUTURORA VA VORBI 
VRUN MITITEL”…

De fapt, toate criticile și invectivele aruncate 
asupra guvernării, în termeni dintre cei mai 
mojicești (pe care nu ne putem permite să-i 
repetăm într-o publicație de ziar) sunt orientate 
unui scop pur politic. Primarul „apolitic” de 
Chișinău pare să fi e în plină campanie electorală. 
În noiembrie trecut respingea patetic orice 
posibilitate de a se implica în politică. „Eu bat la 
toate ușile, indiferent cine mi le va deschide, verzii, 

La București, cu Paul Stănescu și Marcel Ciolacu întru înfrățire politică. La București, cu Paul Stănescu și Marcel Ciolacu întru înfrățire politică. 
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galbenii sau roșii, mi-i totuna cum se numesc, 
eu apăr interesele omului simplu. La întrebarea 
dacă mă preocupă înfi ințarea unui partid 
politic, răspund: NU!  Mă preocupă interesele 
locuitorilor capitalei”, declara Ceban de la un post 
de televiziune pe 12 noiembrie. Ca numai peste o 
lună și ceva să tragă cortina lui 2021 cu un anunț 
că-și încropește propriul partid politic, Mișcarea 
Alternativă Națională (MAN). „Mesajele 
despre democrație și lupta cu corupția sunt un 
paravan al ilegalităților care se comit pentru 
preluarea instituțiilor în stat. Cu ce ne-am ales 
noi înscăunării acestei guvernări? Cu majorarea 
prețurilor la gaz. Oamenii așteaptă o alternativă 
a lucrului făcut, dar nu a vorbelor deșarte și a 
promisiunilor uitate, a show-urilor ieft ine. Declar 
astăzi că inițiez „Mișcarea Alternativa Națională”. 
Ideea îmi aparține. Cu detalii am să revin ulterior”, 
ataca Ceban guvernarea PAS într-un briefi ng.

Asta după ce declarase că va soluționa problema 
câinilor vagabonzi, puzderie de maidanezi 
amenințând chișinăuienii zi și noapte până în 
prezent, căci edilul capitalei a uitat a doua zi de 
volierele promise în primele zile după investirea 
în funcție. După ce a colorat, în stil de covor 
moldovenesc, câteva frânturi de trotuare, lăsând 
majoritatea străzilor din urbe doldora de gropi. 
Și după ce a instalat în preajma monumentului 
lui Mihai Eminescu o sculptură de bronz (mai 
degrabă un kitsch) înfățișând-o pe Veronica 
Micle și a „socializat” două-trei minute cu ea, 
fi rește în fața camerei de luat vederi. Dar mai 
ales după ce a făcut un tur de vizite pe urmele lui 
Dodon – la Moscova (unde-și face un doctorat în 
management administrativ) și Sankt-Petersburg, 
ca să semneze acorduri de înfrățire. Și unde s-a 
întâlnit cu omologii săi, Serghei Sobianin (primar 
de Moscova) și Alexandr Beglov, guvernatorul 

Sankt-Petersburgului și al regiunii. Ca să nu 

mai zicem și de Dmitrii Kozak, șef-adjunct al 

administrației prezidențiale, cu care… tot s-a 
înfrățit?   

ȘI KOSTROMA E TOT ÎN EUROPA

Faptul că în ultima vreme, Ion Ceban a devenit 
foarte vocal la adresa guvernării proeuropene 
și se autovictimizează la tot pasul trădează 
un scop mult prea curajos: nu următoarele 
locale, ci prezidențialele din 2024. Iar ca să-și 
tragă o imagine pro-europeană, a luat și calea 
pelerinajului peste Prut. „Principalul adversar al 
Maiei Sandu, primarul Chișinăului, Ion Ceban, 
s-a întâlnit, la București cu mai mulți demnitari 
români. Printre aceștia președintele PSD Marcel 
Ciolacu, primarul Sectorului 4, Popescu Piedone 
și președintele CJ Ilfov,  Hubert Th uma,  care are 
o condamnare penală defi nitivă”, scrie presa de la 
București. Jurnaliștii de peste Prut mai avertizează 
primarii și ofi cialii români că Ion Ceban este 
tocmai personajul pe care Moscova mizează 
pentru alegerile din 2024. Deși a luat distanță 
de fostul său partid și a pus bazele unei „mișcări 
alternative”, nu e decât un „lup în blană de oaie”, 

care vrea să-și construiască o imagine de om 
politic pro-european pe banii României. 

Și la Chișinău primarul Ceban pare să-și fi  
agravat situația. Fracțiunea PAS din consiliul 
municipal îl învinuiește, cu probe concrete, că 
fură sume grase din bugetul public al capitalei 
pentru a le pune la temelia viitorului partid. Iar 
fostul premier Ion Sturza îi amintește că „dacă 
faci politică (mare) din postul de primar (mic), 
trebuie să-ți asumi consecințele”. În Europa e în 
plină desfășurare operațiunea „deputinizarea”. 
Sunt identifi cați și izolați agenții de infl uență 
și simpatizanții lui Putin. Lista e lungă și nu se 
oprește la Orbán și Schröeder. „Iv(an) Ceb(an) este 
un proiect rusesc. Înainte de război, nu ar fi  fost o 
problemă (mare). Azi trăim alte timpuri. Așa că, 
dom’le Iv., nu te supăra! Mai este și Kostroma…”, îl 
avertizează Ion Sturza. 

Kostroma nu e în sânul Siberiei de gheață, e un 
oraș situat într-una din zonele cele mai prietenoase 
cu mediul din partea europeană a Rusiei, i-am 
propune și noi. 

„Iar deasupra „Iar deasupra 
tuturora va vorbi tuturora va vorbi 
vrun mititel”…vrun mititel”…

În fi ecare an, în a treia sâmbătă a lunii aprilie, vor fi  comemorate 
victimelor foametei organizate din anii 1946-1947. Decizia a fost 

votată pe 9 aprilie curent de parlamentul de la Chișinău, cu 53 de voturi de 
la PAS, în vreme ce opoziția socialistă, comunistă și din partidul „ȘOR” a 
părăsit sala înainte de a începe dezbaterile.

Potrivit deputaților PAS, autorii inițiativei de a comemora foametea 
organizată, circa 200.000 de oameni ar fi  decedat în anii foametei, când 
puterea sovietică le-a rechiziționat țăranilor până la ultimul pumn de 
făină sau de grâne, în condiții de secetă. Foametea organizată de la al 
cărui apogeu se împlinesc în această primăvară 75 de ani este văzută de 
istorici ca un eveniment dureros, cu multe elemente încă neelucidate. În 
primul rând, nu este clar care a fost numărul real al victimelor, deoarece 
în statisticile ofi ciale sovietice decesele sunt atribuite nu doar malnutriției, 
ci și altor boli, susține jurnalistul și comentatorul politic Nicolae Negru, 
care provine dintr-o familie de deportați.

Ca și Holodomorul din Ucraina, din anii 30 ai secolului trecut, 
foametea din Moldova a fost provocată de politicile sovietice, chiar dacă 
partidele pro-ruse de azi au altă părere, mai spune Negru. Jurnalistul 
salută inițiativa guvernării PAS și crede că a venit timpul ca și Republica 
Moldova să urmeze exemplul Ucrainei din anii 2000, care a reevaluat 
capitolul foametei, a revăzut documentele, inclusiv numărându-și 

victimele, și și-a elucidat această fi lă istorică. „Dacă ne considerăm 
oameni civilizați, oameni cu demnitate, dacă ne considerăm un stat în 
adevăratul înțeles al cuvântului, atunci trebuie să vedem care e temelia 
noastră spirituală. Dar de ce se opun forțele politice fi nanțate de Rusia sau 
orientate spre est? E legat de faptul că ele consideră că asta ar fi  un atac la 
istoria Uniunii Sovietice, pentru care ei au nostalgie și pe care ei încearcă 
prin toate mijloacele s-o protejeze”.

Fără să nege gravitatea evenimentelor istorice, fostul vicepremier 
comunist  Victor Stepaniuc  crede că guvernarea trebuie să-și caute alte 
priorități, mult mai conectate la realitățile cotidiene. Victimele foametei, 
spune fostul politician, trebuie comemorate, dar puterea ar putea să 
se concentreze pe problemele grave actuale, ca sărăcia de azi, și pe 
chestiuni care unesc societatea, nu o dezbină. „E adevărat că noi avem 
acum probleme multe și de toate și nu cred că aducerea în societate a 
unor elemente pesimiste suplimentar ar fi  în benefi ciul societății și 
chiar al guvernării. În prim-plan problemele social-economice trebuie 
soluționate. Repet, subiectele care divizează trebuie lăsate în planul doi. 
Și aici nu este vorba de comuniști și socialiști, este vorba de cea mai mare 
parte a societății”.

Se estimează că în timpul foametei cel mai mult au avut de suferit 
localnici din sudul RSS Moldovenești, unde au fost atestate nu doar decese 
în masă, dar și cazuri de canibalism. Anume asemenea episoade triste, ca 
și alte umilințe provocate de acele evenimente, au făcut ca foametea să fi e 
„sărită” pe alocuri de istorici și trecută în uitare de martori și de urmașii 
lor. Inițiatorii comemorării spun că urmăresc restabilirea memoriei 
istorice, inclusiv cu aceste detalii tragice. Istoricii au operat de-a lungul 
anilor cu diferite număre variabile ale celor ce au murit în RSSM de foame 
și boli între decembrie 1946 – august 1947. Unele surse dau un minim 
de 115.000 de oameni decedați, altele estimează această cifră de 216.000, 
250.000 și 300.000, acestora adăugându-se alți 350.000 de oameni, afectați 
de malnutriție, dar care au supraviețuit.

După Europa Liberă

75 DE ANI DE LA FOAMETEA 75 DE ANI DE LA FOAMETEA 
ORG ANIZATĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂORG ANIZATĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ
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TATATATA Cămara cu plante Remedii de casă simple 
şi efi ciente:

Cristina Toma  
COCHINESCU

Azi e ziua 
lui tata. 

Întotdeauna, în ziua 
asta, calculez ani, ai 
lui şi ai mamei mele, şi 
mereu ceva îmi dă cu 

virgulă. Îmi amintesc 
când aveau 32, apoi 

33, apoi 34 de ani, până pe la 40. Acolo 
s-a rupt fi lmul ăsta cu număratul. Într-un 
cuvânt, tatăl meu e tânăr, călătoreşte, urcă 
munți, fotografi ază şi scrie.

Ca aproape noi toți, cei mulți din familie, 
la început a studiat muzica. A studiat, 
adică a disecat-o cu grijă, până într-acolo 
încât a compus-o, a trăit-o şi a împlinit-o 
printr-un doctorat în estetica acesteia, ca 
omagiu adus simțirii pe care ea i-a dăruit-o 
în timp. Tata s-a jucat de-a regizorul până 
a fost premiat, de-a fotograful, până a 
inovat formele fotoplane şi fotospațiale 
(acum 40 de ani), de-a sfătuitorul şi de-a 
scriitorul. Cu numeroase premii naționale 
şi internaționale, câştigate în domeniile în 
care şi-a contopit pasiunile, Mihai scrie de 
o viață şi o face bine. Uneori sunt geloasă 
pe darul ăsta al lui, căci cine alții decât 
scriitorii buni pot picura trăiri în sânge? 

Mă gândeam astăzi la tata şi am încercat 
să extrag, fi n, o singură amintire dintre 
toate cele care m-au năpădit amestecate, 
cu senzații pline. 

Şi, undeva în adâncul fi inței, ascunsă 
sub un prezent de femeie şi de mamă 
puternică şi mare, mare cât aripile aşezate 
protector peste a face şi a fi , am găsit-o. 

Era mică, foarte mică, aşa, cam cat o 
unghie de om mare, croşetată de mama 
din fi r auriu de la mercerie, dar numai tata 
îi ştia locul. Era punguța de la Zâna şi în ea 
sălăşluia chiar Zâna. Şi toate minunățiile 
pe care le trăiam cu ochii şi cu simțurile 
mele de copil îşi aveau originea acolo, în 
punguță. Jucării chinezeşti de la librărie, 
creioane colorate cărora nu am să le uit 
în veci mirosul, lingouri de aur mici, din 
ciocolată. Lumina de pe stradă, chiar, se 
aprindea la semnul Zânei, iar visele mele 
erau aduse tot de ea... Anii au trecut, mulți, 
amestecați, vieți împletite într-una singură, 
însă trăirea pe care o am gândindu-mă la 
ea a rămas aceeaşi. Uneori îmi apare în 
amintire, la fel de imaterială, însă emoția 
la gândul existenței ei e aceeaşi. Acolo, în 
punguța cea mică din fi r auriu, uneori, mă 
odihnesc. În cel mai mic loc de pe Pământ 
locuiesc mama, tata, frații, copilăria, 
dorințele, visarea, împlinirea, liniştea şi o 
fetiță sfi oasă, care îşi ține lacrimile ascunse 
bine în pumnii mici. 

Astăzi, sunt recunoscătoare. Mulțumesc 
pentru că m-ai obligat să citesc şi să mă uit 
la fi lme de artă şi pentru că m-ai învățat 
să developez fotografi i! Trăiesc astăzi, 
în prezent, surpriza revelării de atunci, 
pe hârtia foto albă, a fi ecărui amănunt 
aşteptat cu emoție, dar neştiut până în 
clipa desăvârşirii. Căci până la urmă, ce e 
viața, dacă nu o surpriză primită în dar?

    La Mulți Ani, Daddy! 

În scop medicinal, sunt folosite părţile aeriene 
ale peliniţei. Planta poate fi  adjuvant în infecţii 

bacteriene, ca dizenteria sau tuberculoza, boli 
cauzate de paraziţi intestinali, infecţii fungice și 
infecţii virale. Mai este utilizată în caz de diaree, 
febră, psoriazis, lupus, eritematos sistemic și alte 
tulburări autoimune, dar și în situaţia pierderii 
apetitului. Uneori, este aplicată direct pe piele 
când există infecţii bacteriene sau fungice, dureri 
articulare, vânătăi, entorse. Conţine o substanţă 
numită artemisinină care pare să fi e efi cientă și 
împotriva paraziţilor care provoacă malarie.

ACŢIONEAZĂ CA UN ANTIINFLAMATOR
Substanţa activă a peliniţei, artemisinina, are 

proprietăţi antifungice și antivirale. Ca urmare, ar 
putea ajuta, alături de tratamentul alopat, la tratarea 
hepatitei B și C, herpesului sau gripei. De asemenea, 
poate avea efect antiinfl amator ce ar putea fi  util 
pentru tratarea afecţiunilor care provoacă infl amaţii 
sau a celor autoimune. De exemplu, ar putea ajuta 
la tratarea simptomelor sclerozei multiple. Anexita 
și candidoza vaginală pot fi  combătute cu ajutorul 
băilor de șezut cu infuzie combinată de peliniţă. 
Pentru a o prepara, este necesar să pui la macerat 
3 linguri de plantă în 2 căni de apă. După 10 ore, 
strecori și fi erbi 5 minute planta rămasă în 250 
ml de apă. Combini cele 2 infuzii și faci spălături 
vaginale zilnice, 7 zile la rând.

ESTE BENEFICĂ ÎN MAI MULTE TIPURI DE 
CANCER

Sunt necesare mai multe cercetări pentru a 
determina dacă peliniţa poate fi  utilă în perioada 
de tratament a unui cancer. Oamenii de știinţă 
continuă să cerceteze efectele ei asupra celulelor 
canceroase. Totuși, studiile clinice susţin că peliniţa 
poate fi  utilizată sub formă de capsule pentru 
încetinirea evoluţiei cancerului ovarian și pentru 
tratarea mai multor tipuri de cancer: de plămâni, 
colorectal, mamar și pancreatic. Experienţele de 
laborator au arătat că poate să neutralizeze celulele 
canceroase în proporţie de aproape 30%, fără a le 
ataca pe cele sănătoase. S-a observat că provoacă mai 
puţine efecte secundare decât multe alte tratamente 
care se prescriu în cancer, dar, cu siguranţă este 
nevoie de supravegherea unui medic sau a unui 
fi toterapeut pe perioada curei cu peliniţă.

Evită să folosești leacuri cu peliniţă dacă suferi 
de gastrită, în perioada sarcinii, când există 
riscul de a se declanșa contracţiile uterine, sau în 
alăptare!

ALUNGĂ CRIZELE BILIARE
Plantele amare cum este și peliniţa susţin 

digestia prin stimularea secreţiei de bilă. Siropul 
și tinctura de peliniţă alungă greaţa, vărsăturile și 
durerile care apar adesea în crizele biliare cauzate 
de mesele copioase. Din sirop iei câte 1 linguriţă, de 
3 ori pe zi, la 10 minute distanţă de masă. Tinctura 
de peliniţă o folosești într-o cură de 2 săptămâni. 
În caz de indigestie sau balonare, poţi lua vin de 
peliniţă înainte și după masă. Pentru a-l face în 
casă, ai nevoie de 1 litru de vin alb în care lași la 
macerat circa 10 tulpini de peliniţă, zdrobite. După 
3 săptămâni, strecori vinul. Bei zilnic câte 1 lingură 
din acest preparat, de 3 ori pe zi.

COMBATE PARAZIŢII INTESTINALI
După efectuarea analizelor necesare pentru 

depistarea paraziţilor intestinali și după debutul 
unui tratament recomandat de medicul de familie, 
poate fi  folosit în paralel și un remediu pe bază 
de peliniţă, cu efect vermifug. Acesta ajută la 
combaterea oxiurilor, limbricilor, dar și în situaţia 
unei infecţii cu Giardia Lamblia. Se folosesc 
tinctura de peliniţă, pulberea sau băile cu infuzie 
combinată. Este indicată o cură de 15 zile cu 
tinctură de peliniţă. Iei câte 1 linguriţă amestecată 
cu puţină apă, înainte de a mânca, de 3-4 ori pe zi. 
Dacă alegi să folosești peliniţa sub formă de pulbere, 
este necesar să ţii cura 5 zile, perioadă în care iei 
dimineaţa, pe nemâncate, câte 2 g de pulbere, cu 1 
linguriţă de miere.

Atenţie!
Curele de peliniţă trebuie ţinute doar 30 de 

zile, urmate de o pauză de 14 zile, deoarece pot da 
dependenţă sau, în caz de supradozare, se poate 
ajunge la convulsii.   

PELINIŢA, PLANTĂ ANTITUMORALĂPELINIŢA, PLANTĂ ANTITUMORALĂ

Numită mătura raiului sau Artemisia 
annua, peliniţa este o plantă cu fl ori mici, 

galbene. Conţine fl avonoide, uleiuri esenţiale și 
alţi compuși benefi ci pentru sănătate. Planta 
este folosită în medicina tradiţională chineză 
de mulţi ani îndeosebi datorită proprietăţilor 
antitumorale.

NAŞTEREA NU NAŞTEREA NU 
MAI E LA MODĂMAI E LA MODĂ Ectogeneza se referă la dezvoltarea unui 

bebeluș într-un mediu artifi cial, afl at în 
afara corpului uman, și a constituit dintotdeauna 
un mit știinţifi c… până acum, precizează BBC.

Specialistul în biomedicină Frans Van de Vosse, 
de la Universitatea de Tehnologie din Eindhoven, 
a numit acest proiect „pântecul artifi cial”.

Studiile cercetătorilor din domeniu au 
arătat progresele făcute în acest sens, între care 
posibilitatea ca, prin metoda sarcinii artifi ciale, 
să fi e îngrijiţi bebelușii prematuri. Ectogeneza 
este un prim pas către abilitatea de a dezvolta 
viaţa umană în afara corpului și contribuie la un 
viitor în care femeile nu vor mai trebui să rămână 
însărcinate pentru a avea un copil.
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* Dacă sunteţi romano-catolic, este 
bine să știţi că, până în anul 1054, Biserica 
dvs. a fost una cu cea ortodoxă. În acel an, 
Papa de la Roma s-a despărţit de cele patru 
Patriarhate apostolice (Constantinopol, 
Alexandria, Antiohia și Ierusalim) și a 
început să facă schimbări dogmatice. Astfel, 
Biserica dvs este veche de o mie de ani.

* Dacă sunteţi luteran, religia dvs. a 
fost întemeiată de Martin Luther, un fost 
călugăr din Biserica Catolică, în anul 1517.

 * Dacă aparţineţi Bisericii Anglicane, 
religia dvs. a fost întemeiată de regele 
Henric al VIII-lea în anul 1534, deoarece 
Papa nu i-a acordat dreptul de a divorţa și 
a se recăsători.

* Dacă sunteţi prezbiterian, religia dvs. 
a fost înfi inţată de John Knos în Scoţia, în 
anul 1560.

* Dacă sunteţi congregaţionist, religia 
dvs. a fost iniţiată de Robert Brown, în 
Olanda, în anul 1582.

* Dacă sunteţi protestant episcopal, 
religia dvs. a fost o ramură a Bisericii 

Anglicane, înfi inţată de Samuel 
Senbury în coloniile americane, 
în secolul al XVII-lea.

* Dacă sunteţi baptist, îi 
datoraţi principiile religiei dvs. 
lui John Smyth, care a lansat-o 
la Amsterdam, în anul 1606.

* Dacă aparţineţi Bisericii 
Daneze reformate, îl 
recunoașteţi ca fondator pe 
Michelis Jones, deoarece religia 
dvs. își are originile în New 
York, în anul 1628.

* Dacă sunteţi metodist, 
religia dvs. a fost fondată de 
John și Charles Wesley în 

Anglia, în anul 1774.
* Dacă sunteţi mormon, bazele religiei 

dvs. au fost puse de Joseph Smith în 
Palmyra, New York, în anul 1829.

* Dacă sunteţi membru al Bisericii 
Armata Salvării, secta dumneavoastră a 
fost iniţiată de William Booth, în Londra, 
în anul 1865.

* Dacă sunteţi membru al Bisericii 
Scientologice, anul în care această religie 
s-a născut este 1879, iar cea care a fondat-o 
este Mary Baker Eddy.

* Dacă aparţineţi uneia dintre 
organizaţiile religioase cunoscute sub 
numele Biserica Nazarineanului, 
Evanghelia Penticostală, Biserica Sfântă 
sau Martorii lui Iehova, religia dvs. este 
una dintre sutele de noi secte fondate de 
oameni în ultima sută de ani.

* Dacă sunteţi creștin ortodox, religia 
dvs. a fost fondată în  anul 33, în Iudeea, 
de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu s-a 
mai schimbat din acel moment.

Prof. dr. Miltiades EFTHIMIOU

MOZAIC

Părinte Gabriel, Parohia Sf. Gheorghe Nou - Ploieşti

Confruntându-se cu o supraaglomerare a închisorilor, 
Danemarca a semnat un acord de închiriere a 300 de 

celule de închisoare în Kosovo, potrivit Euronews. Acordul 
va avea o durată iniţială de cinci ani, cu posibilitatea de 
prelungire automată, iar Copenhaga va plăti o taxă anuală 
de 15 milioane de euro, pentru a închiria celulele.

Din 2015 până în prezent, s-a înregistrat o creștere a 
populaţiei din închisorile din Danemarca cu aproximativ 
20%, în timp ce numărul gardienilor a scăzut. Astfel, au 
apărut probleme cu supraaglomerarea închisorilor. Deţinuţii 
în cauză vor fi  trimiși la o închisoare din Gnjilane – oraș 
situat la aproximativ 50 de kilometri de capitala Pristina, 
începând din 2023.

Reacţia a numeroase ONG-uri care monitorizează 
sistemul corecţional din Kosovo a fost de îngrijorare, 
întrucât transferul a aproximativ 200 de deţinuţi de la 
închisoarea din Gnjilane, pentru a face loc prizonierilor 
danezi, ar suprapopula în mod natural alte închisori.

Sistemul penitenciar din Kosovo are o capacitate de până 
la 2500 de locuri, dintre care aproximativ 700-800 sunt încă 
libere.

SFINTELE PAȘTI-ÎNVIEREA DOMNULUI SFINTELE PAȘTI-ÎNVIEREA DOMNULUI 

CELULE DE CELULE DE 
ÎNCHISOARE, ÎNCHISOARE, 

DATE ÎN CHIRIEDATE ÎN CHIRIE

CÂT DE VECHE ESTE ORTODOXIA?CÂT DE VECHE ESTE ORTODOXIA?

Taina Sfi ntelor Paşti este iubirea Sfi ntei Treimi revărsată pe pământ 
prin întruparea, moartea şi învierea Fiului lui Dumnezeu, Hristos 

Domnul. Această iubire dumnezeiască se cere continuată în inima 
noastră prin credinţa în Dumnezeu şi în Biserica Sa dreptmăritoare, prin 
viaţa curată, prin îngăduinţa faţă de aproapele şi de identitatea lui, prin 
iertarea faţă de greşeala lui, prin iubire şi demnitate în orice împrejurare. 
Cunoscută şi înfăptuită, starea aceasta de descoperire a semenului, altoită 
de iubire, nu este o imposibilitate. Desăvârşită, virtutea iubirii nu poate fi , 
ce-i drept, decât în împărăţia Cerurilor. Ca o pregustare însă, viaţa bazată 
pe iubire, cu toate consecinţele ei, poate fi  realizată încă de pe pământ 
după pilda Sfi nţilor, pentru că „Dumnezeu este iubire” (I Ioan IV, 8).

Învierea lui Hristos, pe care o mărim neîncetat, este taina unităţii şi 
comuniunii. Nu există ceva mai sfânt în cer şi mai necesar pe pământ 
ca unitatea şi comuniunea. Sfi ntele Paşti, sau biruinţa asupra morţii, 
sunt izvorul comunităţii şi al comuniunii între Dumnezeu şi oameni, 
între cer şi pământ, între cei vii şi cei morţi, între cei credincioşi şi mai 
puţin credincioşi, între cei înstăriţi şi săraci, între tineri şi vârstnici, între 
bărbaţi şi femei, între cler şi credincioşi, între cârmuitori şi poporul 
dreptcredincios. Sfânta înviere formează această punte de legătură 
între oameni şi între aceştia şi Dumnezeu, pentru că minunea învierii 
constituie taina iubirii desăvârşite şi biruinţa deplină asupra morţii şi a 
păcatului, care prin natura lor sunt pricini de dezbinări.

Să ne îngrijim, mai stăruitor, de îndatoririle noastre de fi i ai învierii, 
de plinirea lipsurilor celor afl aţi în sărăcie şi nevoie: copii părăsiţi, tineri 
afl aţi în derivă morală şi spirituală, bătrâni neajutoraţi, lipsiţi de îngrijirea 
necesară unei vieţi demne, familii nevoiaşe cu prunci numeroşi. Să 
folosim prilejul sărbătoririi învierii Domnului pentru a înlătura ceea ce 
ne separă şi ne îndepărtează pe unii de alţii, de semenii noştri. Să regăsim 

drumul împăcării cu aceştia, sădind în sufl ete şi în viaţa noastră de fi ecare 
zi bobul dragostei şi al bunătăţii. Să aducem în relaţiile noastre cu semenii 
acele virtuţi care să arate tuturor că viaţa trăită în Hristos reprezintă cea 
mai înaltă treaptă a existenţei omeneşti.
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TACTICA DE ȘAHIST TACTICA DE ȘAHIST 
DIN PLAY OFFDIN PLAY OFF

de Daniel Lazăr
Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ 

Play off -ul Ligii a doua la fotbal și-a consumat 
prima parte și Petrolul Ploiești continuă să 

fi e în grafi c, cu un avans de 5, respectiv 6 puncte 
față de contracandidatele la promovarea directă, 
AFC Hermannstadt și Universitatea Cluj Napoca. 

Urmează 5 etape în care obiectivul „lupilor” este 
acela de a se clasa pe unul din primele două locuri, 
care duc direct la duelurile cu granzii fotbalului 
românesc din sezonul viitor. Este și o chestiune 
de strategie în abordarea acestor meciuri, care, 
paradoxal, nu trebuie câștigate toate. În tur, la 
jocurile de pe teren propriu, Nae Constantin a 
gândit o tactică menită să ducă la misiunea de a nu 
primi gol în duelurile directe cu rivalele din Cluj și 
Sibiu, ceea ce i-a reușit. Probabil că și acum nu va 
forța inutil victorii pe terenul acestora, pentru că 
remizele le-ar ține la aceeași distanță în clasament.

Toată lumea spune că jocurile din play off  
sunt, de fapt, un campionat nou și ai nevoie de o 
gândire strategică, de șahist, pentru a reuși. Dacă 
la prima ligă s-au înjumătățit punctele, în Liga 2 
ele au rămas intacte și Petrolul profi tă din plin de 
această prevedere regulamentară. 

În sport este o vorbă care spune că meciul 
care urmează este cel mai greu, iar pentru 
Petrolul acest lucru este mai mult decât valabil, 
în condițiile deplasării de pe Cluj Arena. Dacă 
plecăm neînvinși și de acolo, promovarea este și 
mai aproape. HAI PETROLUL!

Livia Botică, sportivă a 
secţiei de box a CSM 

Ploieşti, a ratat şansa de a obţine 
o medalie la Campionatele 
Europene de Box pentru 
Tineret de la Sofi a după ce a 
pierdut în sferturile de fi nală ale 
competiţiei. Eleva lui Titi Tudor 
a fost învinsă de reprezentanta 
Ucrainei, Karine Airapetian, 
prin RSC (Referee Stop Contest), 
în repriza a doua a meciului 
din cadrul categoriei „81 kg” a 
întrecerii din Bulgaria.

FRF și UEFA vor organiza la București, pe 21 aprilie, o dezbatere 
publică privind modelul european al sportului. Evenimentul este parte 
a inițiativei Președinției franceze a Consiliului Uniunii Europene de a 
impulsiona cetățenii din țările UE să contribuie la defi nirea politicilor 
europene pentru viitor.

Evenimentul de la sediul FRF va avea două dimensiuni, urmărind 
dezvoltarea modelului european al sportului:

-Stabilirea unui set de 10 priorități pentru viitorul sportului, așa cum au 
fost acestea identifi cate de către membrii Youth Council FRF.

Youth Council este un program educațional și de leadership, derulat 
de FRF începând cu anul 2017, pe care l-au absolvit deja aproximativ 
200 de tineri. Youth Council se adresează în special tinerilor care vor 
să contribuie la dezvoltarea comunităților din care provin, utilizând 
fotbalul ca vehicul de promovare a inițiativelor lor. În cadrul procesului 
de consultare cu membrii Youth Council, s-au identifi cat cele 10 priorități 
(extrase din documentele programatice ale Uniunii Europene și din 

strategiile stakeholderilor din fotbal), pe care aceștia le-au și discutat 
în cadrul unei întâlniri online. Doi dintre membrii Youth Concil vor fi  
prezenți la dezbatere și vor prezenta concluziile consultării.

-Contribuțiile invitaților cu expertiză în domeniul sportului: Răzvan 
Burleanu, Președinte FRF și membru în Consiliul FIFA; Eduard Novak, 
Ministrul Sportului; Dragoș Pîslaru, Membru al Parlamentului European; 
Victor Negrescu, Membru al Parlamentului European; Tudor Pop, 
vicepreședinte al Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților.

În cadrul dezbaterii, participanții vor încerca să răspundă la următoarele 
întrebări: Cum văd tinerii viitorul sportului în Europa?; Ce însemnătate 
are pentru tineri sportul pentru viitor?; Care ar trebui să fi e prioritățile 
de acțiune în scopul protejării modelului european al sportului?; Care 
este implicarea diverșilor actori: Federație, Guvern, Legislativ european 
și național?

Președinția franceză a Consiliului Uniunii Europene a lansat pe 9 mai 
2021 forumul de dezbatere ”Conferința despre Viitorul Europei”, care se 
adresează cetățenilor din țările UE cu invitația de a contribui cu idei și 
inițiative la defi nirea politicilor europene pentru viitor (cu o perspectivă 
de ordinul deceniilor). 

Formatul contribuțiilor permite abordări transnaționale, naționale sau 
regionale, iar concluziile vor fi  consolidate în perspectiva unui eveniment 
public de anvergură, organizat în data de 9 mai 2022 de către Președinția 
franceză.

UEFA va integra contribuțiile din partea federațiilor de fotbal din 
România, Franța și Țările de Jos, ca rezultat al unor dezbateri publice 
și acțiuni de consultare cu stakeholderii. Astfel, Federația Franceză de 
Fotbal va contribui la activitățile organizate în cadrul Global Sports Week, 
Federația Regală Olandeză de Fotbal a demarat din luna martie o serie de 
consultări, iar FRF contribuie cu dezbaterea „Viitorul Modelului European 
al Sportului”.

FRF ȘI UEFA – DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND MODELUL FRF ȘI UEFA – DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND MODELUL 
EUROPEAN AL SPORTULUI, LA BUCUREȘTIEUROPEAN AL SPORTULUI, LA BUCUREȘTI

Handbalista Alexia Niţă a fost convocată din nou la echipa 
națională de cadete pentru o acţiune ce a debutat, pe 

13 aprilie, cu un stagiu de pregătire centralizată la Izvorani şi 
a continuat, de duminică, 17 aprilie, cu participarea timp de o 
săptămână la Jocurile Mediteraneene ce vor avea loc la Podgorica 
(Muntenegru).

La începutul lunii trecute, Alexia a participat cu „naţionala” 
de cadete a României la un turneu în Ungaria, la fi nalul căruia 
sportivele pregătite de Mircea Dănuleţ, Mihaela Cibotariu şi 
Eugen Ciulei au ocupat locul al 2-lea.

Alexia evoluează pe postul de extremă stângă atât pentru 
echipa de junioare 3, cât şi pentru cea de junioare 2 a CSM 
Ploiesti, fi ind antrenată de Geta Opincariu şi Cristi Roşu.

                LIVIA BOTICĂ, ÎN                 LIVIA BOTICĂ, ÎN 
SFERTURILE DE FINALĂ LA CE SFERTURILE DE FINALĂ LA CE 
DE TINERET DE LA SOFIADE TINERET DE LA SOFIA

ALEXIA NIȚĂ, CONVOCATĂ ALEXIA NIȚĂ, CONVOCATĂ 
LA NAȚIONALA DE CADETELA NAȚIONALA DE CADETE
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3-1 CU UNIREA SLOBOZIA
Fotbal

Petrolul Ploiești a făcut încă un pas spre promovarea în Liga 1 la 
fotbal, după ce a învins duminică, pe stadionul „Ilie Oană”, pe Unirea 

Slobozia, cu scorul de 3-1 (2-1), în ultima rundă a turului play-off -ului de 
promovare.

Deși au deschis scorul, prin Ibrian (min. 16), jucătorii din Slobozia nu 
au putut ține ritmul cu liderul, care a întors soarta celor 3 puncte grație 
reușitelor semnate de Tucaliuc (min. 26), Diarra (min. 37) și Huja (min. 
49).

Petrolul: Avram – Pîrvulescu, Meijers, Huja, Țicu (cpt) (85 Velisar) – 
Cebotaru, Seto (59 Chindriș) – Bratu (59 Constantinescu), Tucaliuc, Cioiu 
(76 Măzărache) – Diarra (85 Jarovic). Antrenor: Nicolae Constantin.

Unirea: Poiană – Ibrian, I. Dinu, G. Lazăr, Toma (cpt) – Bolohan (78 
Gîrbăcea), Trașcu, Coadă (64 Cruceru), Mustacă (55 Gherghiceanu) – Ivan 

(78 Silaghi), Guleac (55 Afalna). Antrenor: Adrian Mihalcea.
Au arbitrat: Vlad Baban (Iași) – Imre-Laszlo Bucsi (Sf. Gheorghe) și 

Ioan Alexandru Corb (Satu Mare). Rezervă: Sergiu Anton (București). 
Observatori: Gheorghe Moise (București) și Horațiu Stănescu (Craiova).

În urma acestui succes, Petrolul rămâne lider, cu 57 de puncte, urmată de 
Hermannstadt – 52 de puncte și Universitatea Cluj Napoca – 51 de puncte.

Petrolul va juca, în runda cu numărul 6 din play off , pe Cluj Arena, cu 
Univeristatea, partida fi ind programată marți, 26 aprilie. 

VIZITĂ LA LICEUL TEHNOLOGIC TOMA SOCOLESCU
Reînnodând tradiția din urmă cu câțiva ani, petroliștii au început un 

tur al instituțiilor de învățământ din Ploiești, prima oprire fi ind la Liceul 
Tehnologic „Toma Socolescu”. S-au împărțit invitații pentru meciul cu 
Unirea Slobozia, s-au dat autografe, s-au făcut și multe poze, totul în jurul 
evenimentului central al zilei, meciul de fotbal ce a opus echipa școlii unei 
„selecționate” a „lupilor”, alcătuită din câțiva jucători și membri ai staff -
ului, în frunte cu directorul sportiv Claudiu Tudor, antrenorul principal 
Nicolae Constantin și fostul „căpitan”, actualmente preparator fi zic, 
Laurențiu Marinescu. De altfel, în cazul lui Tudor și Marinescu emoțiile 
au fost cu atât mai mari cu cât ei sunt și absolvenți de „Toma Socolescu”!

Kempo

Sportivii secţiei de kempo a CSM Ploieşti 
au participat la Campionatul Naţional 

de Grappling No-Gi şi Sumo, obţinând nu mai 
puţin de 36 de medalii, dintre care 16 de aur, 8 
de argint şi 12 de bronz.

Antrenorul coordonator Ghiocel Petrea a 
înscris 32 de sportivi în competiţia de grappling, 
26 dintre aceştia reuşind să obţină medalii, 
astfel:
– 13 medalii de aur – Ştefan 
Panaitescu (+95 kg), Denis 
Pană (70 kg), Vlad Petre 
(75 kg), Alexandru Dinu 
(80 kg), David Piscociu (70 
kg), Luca Frăsineanu (35 
kg), Sabin Frăsineanu (40 
kg), Richard Oghinciuc 
(50 kg), Mihai Robin (30 
kg), Nicuşor Iliuţă (60 kg), 
Roxana Dumitru (45 kg), 
Alin Garoseanu (65 kg), 
Giulia Păun (25 kg);
– 5 medalii de argint – 
Vlad Dobre (40 kg), Florin 
Panaitescu (85 kg), Darius 
Bucur (35 kg), Emanuel 
Dincă (55 kg) şi Cristian 

Iacatas (70 kg);

– 8 medalii de bronz – Ariana Oghinciuc (55 

kg), Florin Moisică (90 kg), Mario Bălăceanu 

(60 kg), Gabriel Marin (55 kg), Cosmin Iordache 

(70 kg), Vlad Anton (75 kg), Sofi a Doagă (30 

kg), Alfonso Păun (25 kg).

În concursul de sumo au participat 13 

reprezentanţi ai clubului, 10 dintre ei reuşind să 

ia medalii:

– 3 de aur – Gabriel Marin (60 kg), Denis Pană 
(70 kg) şi Vlad Petre (75 kg);
– 3 de argint – Nicuşor Iliuţă (60 kg), Emanuel 
Dincă (55 kg) şi Roxana Dumitru (45 kg);
– 4 de bronz – Florin Moise (90 kg), Cosmin 
Iordache (70 kg), Ştefan Panaitescu (+95 kg) şi 
Mario Bălăceanu (60 kg).

Competiţia a fost găzduită de Sala Apollo, din 
Bucureşti, şi a avut la start peste 500 de sportivi 
de la 35 de cluburi din ţară.

36 DE MEDALII LA CN DE GRAPPLING NO-GI SI SUMO!36 DE MEDALII LA CN DE GRAPPLING NO-GI SI SUMO!

PETROLUL PLOIEȘTI, ÎNCĂ UN PAS SPRE PROMOVARE:PETROLUL PLOIEȘTI, ÎNCĂ UN PAS SPRE PROMOVARE:

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 

• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • fi rme luminoase 
• obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

•
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Ministrul Muncii, Marius Budăi, 
a vorbit despre posibilitatea 

implementării  săptămânii de lucru de patru 
zile  în România, în condițiile în care, conform 
unui sondaj recent, 80% dintre români și-ar 
dori un astfel de regim de muncă. Ei, nu serios? 
Și care-s ăia 80%, voi, demnitarii de lux? Că vă 
spetiți...

-Dumnealor, în Parlament,
Muncesc pe brânci, e evident.
De e noapte, de e ziuă,
Iară bat apa în piuă...

Cică la Târgul de Turism Travel and 
Adventure Show de la New York, România 

a fost prezentă cu un stand care includea o 
draperie neagră pe care erau prinse, cu clame, 
fotografi i A4 printate color. În imaginea postată 
de Consulatul General al României la New York 
erau șase reprezentanți ai țării, care aveau în 
spate draperia pe care scria mesajul „Explore the 
Carpathian Garden”. 

-Fără multe argumente,
Mulțumirile-s depline:
Ei au fost drept ornamente
Dar de fapt, prin...magazine!

Manelistul Jador îl acuză pe primarul 
Timișoarei, dar și pe timișoreni, că sunt 

rasiști, iar faptul că el aparține unei anumite etnii 
ar fi  motivul pentru care nu i s-a permis să susțină 

un concert de manele pe scena Filarmonicii 
Banatului. El s-a revoltat: „am făcut o facultate, 
domnul primar, am făcut un master, am încercat 
să-mi depășesc condiția, pentru că e greu să pleci 
de pe câmp, cu oile și să ajungi Jador… Nu voi 
mai veni să cânt la Timișoara deoarece am înțeles 
că oamenii de acolo au fost foarte scârbiți că eu 
aș veni să cânt la Filarmoncă” 

-De Mozart în treacăt el afl ând,
Jador-ul cel cuprins de har
Era convins, în al său gând,
Că fi larmonica e...bar!

Dar lasă, dragă, nu te plânge, că uite de 
unde vine salvarea. De la Grigore Leșe, 

unul dintre cei mai cunoscuți rapsozi populari 
din România. Invitat în cadrul emisiunii „40 de 
întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, acesta a 
dezvăluit că și-ar dori o colaborare cu un cântăreț 
de manele: „chiar mă gândeam să facem un 
concert împreună, eu cu un manelist. Odată m-a 
oprit Salam în stradă, a pus mașina pe avarie, ca 
să mă felicite pentru ceea ce fac! Știe ce vorbește.” 

-Se laudă că-i foarte cult,
Că se pricepe-n toate cele,
Și... zău, are dreptate mult,
E și doctor în manele!

Organizația PSD Panciu a făcut o gafă 
lingvistică pe pagina de Facebook a 

fi lialei. Mai exact, social-democrații au vorbit 
despre „sterilizarea gratuită a consilierilor PSD”, 
vrând să sublinieze de fapt despre sterilizarea 
pisicilor și a câinilor din oraș, acțiune susținută 
fi nanciar de aleșii locali ai partidului.

-Dacă ar fi  să ne luăm
După aceste cuvinte,
Un verdict acuma dăm:
Voi sunteți castrați la minte!

Moscova crede că România a trimis 
mercenari în Ucraina, să lupte împotriva 

invadatorilor ruși. Ministerul rus al Apărării a 
publicat un top al acestora. Cică pe primul loc în 
clasament fi gurează Polonia, cu un număr de 1.717 
de mercenari, urmată de SUA, Canada și România, 
fi ecare cu câte 1.500. Marea Britanie și Georgia au 
sprijinit Ucraina cu câte 300 de mercenari fi ecare, 
în vreme ce 193 de astfel de luptători provin din 
zone ale Siriei controlate de Turcia.

-Avem și noi destui eroi,
Vă jur, să nu am eu parte!
Se duc și fac mare război
În special la... pașapoarte!

Camera Deputaților urmează să se doteze cu 
600 de măști contra gazelor, achiziționate 

în cadrul unei licitații publice. Informația ar 
putea cauza îngrijorare sau panică în rândul 
populației, tinând cont de contextul războiului 
din Ucraina și a zvonurilor privind un potențial 
atac nuclear declanșat de Rusia acolo. Pentru a 
evita interpretările greșite despre scopul licitației 
privind achiziționarea maștilor contra gazelor, 
reprezentanții Camerei Deputaților au transmis 
public că, de fapt, se înlocuiesc măștile vechi cu 
altele noi, conform unor proceduri legale. No, 
bre, aici vă fac cu eleganță trimitere la o baladă 
a lui Topârceanu, asta ca să se știe pentru ce 
cumpărați voi măști...

-Ați văzut prea bine că la consultații
Doctorii te-ntreabă despre emanații.
Vor să știe totul: abundența, faze,
Noi le spunem „vânturi”, voi le ziceți „gaze”...

Parol,  Mă doare-n băşcălie!
pamfl et de E. Pilaff; www.ziarulploieştii.ro
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