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Ce simplu le este unora să 
dea din gură!? Așa cred ei că 
își justifi că salariile cumulate 
cu bonifi cațiile și pensiile de 
zeci de mii pe lună.

Iar ăștia sunt, de regulă, 
oameni care n-au dat un 
salariu în toată viața lor. Care 
n-au lucrat decât la stat, de la 
8 la 16. Care n-au întocmit 
o factură. Cărora nu le-a 
țâțâit fundul că au investit 
toată agoniseala ca să riște 
o afacere, cât de mică. Care 
n-au auzit despre TVA, CAS, 
CASS, impozit pe dividende, 
cheltuieli deductibile ori 
nedeductibile, despre tot ce 
platește privatul lună de lună, 
decât din cărți.

Uitați un astfel de 
exemplar! Distinsul domn 
Daniel Dăianu, președintele 
Consiliului Fiscal, care, 
zilele astea a ieșit și, pe un 
tot grav, de profesor care 
își scoate elevul la tablă, s-a 
găsit, de la nivelul salariului 
de peste 16.000 de lei pe 
lună pe care îi încasează 
ca șef al institutiei (bașca 
indemnizația de profesor 
și pensie-cu care, cumulat, 
sare de 30.000 de lei/lună) să 
dea soluția pentru creșterea 
încasărilor bugetare, care să 
asigure funcționarea statului.

Ei bine, omul ăsta, geniul 
ăsta în pustiu, de altfel și 
fost ministru degeaba al 
fi nanțelor, a sughițat: trebuie 
mărite taxele și eliminate 
orice fel de facilități fi scale!

Măi nene, mă!
Altceva decât mulgerea, 

stoarcerea și căsăpirea 
privaților care țin țara asta în 
picioare, mai știți?

MARE SĂRBĂTOARE PE BULEVARD!MARE SĂRBĂTOARE PE BULEVARD!

ȘTIȚI UNDE 
A ÎNȚĂRCAT 

DRACU IAPA? 
ACOLO!

Primăria anunță că Zilele Orașului Ploiești se 
vor desfășura de mâine și până duminică, 

22.05.2022, pe Bulevardul Castanilor. Ploieștenii 
se pot bucura de concerte, spectacole, târg cu 
produse handmade și workshop-uri, expoziție de 
pictură, lansări de volume ale autorilor ploieșteni 
etc. Pe scena ploieșteană vor urca, în afară de 
artiștii ploieșteni (Teatrul pentru copii Imaginario, 
Teatrul de revistă Majestic, Filarmonica „Paul 
Constantinescu”, orchestra populară a fi larmonicii), 
componenții trupelor Pasărea Rock și Vunk, 
precum și soliștii Irina Rimes și Lidia Buble.

S-A CONSTITUIT 
ADI MOBILITATE

Aleșii locali au votat 
favorabil constituirea și 

statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Mobilitate Prahova” 
pentru serviciul de transport public 
local. Membrii fondatori, reprezentați 
prin consiliile locale ale UAT, sunt 
Consiliul Județean Prahova și 
localitățile Ploiești, Băicoi, Boldești-
Scăeni, Plopeni, Ariceștii Rahtivani, 
Blejoi, Bucov, Berceni, Bărcănești, 
Brazi, Păulești, Râfov, Târgșoru Vechi, 
Valea Călugărească. Votul de la Ploiești 
a întârziat din cauza unor nemulțumiri 
legate de încredințarea serviciului 
de transport periurban, care n-ar 
fi  protejat interesele SC Transport 
Călători Express, precum și de rolul 
pe care l-ar avea municipalitatea în 
asociație, având în vedere că reprezintă 
interesele celor mai mulți cetățeni.

PERIOADA DE AUTORECENZARE, 
PRELUNGITĂ PÂNĂ PE 27 MAI

Președintele Institutului Național de Statistică (INS), Tudorel Andrei, 
a anunțat că perioada de autorecenzare pentru Recensământul 

Populației și Locuințelor a fost prelungită până pe data de 27 mai. 
Motivul: interesul crescut manifestat de populație pentru acest tip de 
culegere a datelor, dar și diminuarea costurilor. În Prahova, până pe 9 

mai, au fost completate 
257.468 de chestionare, 
cu 123.140 de chestionare 
în mediul urban (47,8%) 
și 134.328 pentru mediul 
rural (52,2%). Observăm, 
cu oarecare surprindere, 
procentul mai mare din 
mediul rural. Localitățile 
cu cel mai mare număr 
de persoane care s-au 

autorecenzat sunt Ploiești, Câmpina, Breaza-pentru mediul urban și 
Bucov, Blejoi, Ariceștii Rahtivani pentru mediul rural.

PRIMĂRIA PLOIEȘTI VA DEPUNE PRIMĂRIA PLOIEȘTI VA DEPUNE 
9 PROIECTE DE INVESTIȚII 9 PROIECTE DE INVESTIȚII 

FINANȚATE PRIN PNRRFINANȚATE PRIN PNRR

Ministerul Mediului a anunțat 

calendarul Programului Rabla 

Electrocasnice

CJ Prahova a lansat spre 

dezbatere publică strategiile 

privind protecția socială 2021-2027

Mafi otul CIA-ist 

şi asasinarea lui 

Kennedy

Primăria Ploiești a pregătit câteva 
proiecte, aprobate de Consiliul Local, 

care s-au depus sau vor fi  depuse spre a fi  
fi nanțate prin Planul Național de Redresare 
și Reziliență. Vom vedea și dacă aceste 
investiții vor fi  declarate eligibile. Ideea este 
însă alta: Primăria Ploiești are în jur de 20 
de proiecte, ale căror cereri de fi nanțare au 
fost semnate prin POR 2014-2020, pe care 
municipalitatea nu le-a început și există 
riscul pierderii fondurilor europene.
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Primarul Andrei Volosevici a semnat, 
săptămâna trecută, contractul pentru 

implementarea aplicației CityApp pentru 
municipiul Ploiești. „Aplicația-se arată într-un 
comunicat ofi cial-va avea menirea de a îmbunătăți 
direct modul de desfășurare a serviciilor publice 
locale și de a informa efi cient cetățenii cu privire la 
administrarea orașului și derularea evenimentelor 
importante urbane. Aceasta va pune la dispoziția 
utilizatorilor și o secțiune de informare rapidă prin 
comunicatele de presă și informațiile publice emise 
de către Primăria Municipiului Ploiești - Push 
Notifi cation. Primăria va putea obține un feedback 
în timp real, prin intermediul situațiilor din teren 
ce vor putea fi  sesizate de cetățeni, dar și prin sugestiile transmise de către aceștia cu privire la îmbunătățirea calității 
serviciilor publice.” Prin aplicația CityApp așadar, cetățenii sau agenții economici vor putea sesiza direct o serie de 
aspecte care țin de atribuțiile municipalității sau vor putea interacționa în sensul realizării unei promovări active a 
municipiului etc. Contractul denumit „Servicii de implementare a unei aplicații soft ware - Aplicație de tip <<City App/
Alert>> - pentru platformele de operare IOS și Android” a fost încheiat cu fi rma SC Eventya CO SRL, la valoarea de 
50.000 lei, fără TVA.

APLICAȚIE DE TIP CITY APP/ALERT, ÎN PLOIEȘTIAPLICAȚIE DE TIP CITY APP/ALERT, ÎN PLOIEȘTI

ECHIPA INFO01 ROBOTICS, ECHIPA INFO01 ROBOTICS, 
PREMIATĂ DE PRIMĂRIA PLOIEȘTIPREMIATĂ DE PRIMĂRIA PLOIEȘTI

Echipa de robotică a Colegiului 
Național „Ion Luca Caragiale”, 

InfoO1 Robotics, a fost recent 
premiată de Primăria Ploiești pentru 
excelenta performanță obținută la 
Campionatul Mondial de Robotică 
de la Houston, Texas-Statele Unite 
ale Americii, desfășurat în perioada 
20-23 aprilie 2022. Reamintim că 
elevii ploieșteni, coordonați de prof. 
Daniela Lica, director al Centrului 
Județean de Excelență Prahova și 
mentor al echipei de robotică, au 
câștigat Premiul Special al Juriului 
„Blast of Energy”. Elevilor și 

INFLAȚIA DIN ROMÂNIA, DUBLĂ FAȚĂ DE CEA DIN UEINFLAȚIA DIN ROMÂNIA, DUBLĂ FAȚĂ DE CEA DIN UE

Banca Națională a României 
(BNR) a majorat la 12,5% 

prognoza de infl ație pentru fi nalul 
acestui an și estimează o infl ație 
de 6,7% pentru anul viitor. În 
luna februarie, BNR estima o 
infl ație de 9,6% pentru 2022  și 
de 3,2% pentru anul 2023. Aceste 
date prezentate de guvernatorul 
Mugur Isărescu au stârnit multă 
iritare în România. Și pe bună 
dreptate. Paolo Gentiloni, comisar 
UE pentru Economie, spunea că 
„infl ația anuală la nivelul Uniunii 
Europene va ajunge la un nivel 
record de 6,8% în acest an, iar anul 
viitor va scădea la 3,2”. Și aici vine 
întrebarea: de ce România are 

cifre duble față de media UE? Ce 
se petrece oare în cazul nostru, 
comparativ cu celelalte economii 
europene, fi indcă toate sunt 
afectate, în ordine, de pandemie, 
criza energetică și războiul 
declanșat de Rusia în Ucraina. 
Să fi e de vină statul nostru slab 
sau iar iese la iveală faptul că 
economia noastră este șubredă, 
dar și speculativă? 

Atenție, însă, BNR spune că 
se poate și mai rău: „în contextul 
evoluţiilor adverse asociate 
războiului din Ucraina, nu sunt 
excluse reconfi gurări substanţiale 
ale coordonatelor scenariului de 
bază.”

Topul scumpirilor în aprilie 2022, 
față de aprilie 2021:

Gaze-85,27%

Cartofi -41,84%

Energie electrică-40,80%

Ulei comestibil-38,19%

Combustibili-35,69%

Mălai-28,12%

Făină-26,70%

Energie termică-22,98%

Legume și conserve de legume - 22,05%

Pâine-20,32%

Transport aerian-19,38%

Apă, canal, salubritate-17,78%

Servicii poștale-17,50%

Ouă-16,04%

Zahăr-15,55%

Brânză de oaie (telemea)-15,23%

profesorilori le-au fost oferite diplome și premii în bani. 
Municipalitatea a amintit și de sprijinul acordat echipei 
în rundele preliminare, menționând totodată faptul 
că „premiul câștigat de elevii ploieșteni demonstrează 

talentul de excepție al echipei InfoO1 Robotics, având 
în vedere că, în cadrul competiției au participat 15 țări, 
respectiv, au concurat 7.000 de echipe, dintre care 160 au 
fost fi naliste.”
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Prahova nu se afl ă deloc 
între cele mai dinamice 

județe din România. În privința 
numărului de proiecte, cu 287 de 
contracte semnate, județul nostru 
se clasează pe poziția a 8-a, după 
Cluj-532 de proiecte, Tulcea-482, 
Dolj-442, Timiș-438, Iași-358, 
Constanța-338, Bihor-317. Ca 

valoare a fondurilor europene accesate, Prahova ocupă locul al 12-lea, fi ind 
depășită chiar și de Dâmbovița, Tulcea, Bacău ori Dolj!

Cei mai mulți bani europeni s-au dus, în ordine, în următoarele județe:
-Ilfov: 111 de contracte, cu 11,09 miliarde de lei;
-Iași: 358 de contracte, cu 7,9 mld. lei;
-Constanța: 338 de contracte, cu 7,6 mld. lei;
-Cluj: 532 de contracte, cu 6,6 mld. lei;
-Dolj: 442 de contracte, cu 5,5 mld. lei;
-Bacău: 229 de contracte, cu 5,4 mld. lei;
-Tulcea: 482 de contracte, cu 4,8 mld. lei;
-Timiș: 438 de contracte, cu 4,7 mld. lei;
-Dâmbovița: 210 de contracte, cu 4,3 mld. lei;
-Galați: 221 de contracte, cu 3,9 mld. lei;

-Bihor: 317 de contracte, cu 3,7 mld. lei;
-Prahova: 287 de contracte, cu 3,6 mld. lei;
-Bistrița-Năsăud: 163 de contracte, cu 3,2 mld. lei;
-Suceava: 253 de contracte, cu 3 mld. lei;
-Argeș: 235 de contracte, cu 3,06 mld. lei.
La polul opus, cele mai puține fonduri europene au atras Teleorman (78 de 

contracte, cu 685,5 milioane lei), Covasna (96 de contracte, cu 802 mil. lei), 
Ialomița (87 de contracte, cu 813,8 mil. lei) și Călărași (113 contracte, cu 887,8 
mil. lei).

PRAHOVA NU SE AFLĂ ÎN TOP 10 CA VALOARE A PRAHOVA NU SE AFLĂ ÎN TOP 10 CA VALOARE A 
FONDURILOR EUROPENE ACCESATE ÎN PERIOADA 2014-2020FONDURILOR EUROPENE ACCESATE ÎN PERIOADA 2014-2020

RAZIE PE ȘOSELELE DIN PRAHOVA. 

PESTE 180 DE SANCȚIUNI 

CONTRAVENȚIONALE
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a 

avut o nouă acțiune de control pentru creşterea 
gradului de siguranţă rutieră pe drumurile 
publice, respectarea limitei legale de viteză și 
siguranța pietonilor constituind priorități de 
acțiune. Polițiștii rutieri au aplicat, în decurs 
de două ore, 184 de sancțiuni contravenționale. 
Dintre acestea 37 au fost aplicate pietonilor, 
58 biciliștilor, iar 48 sancțiuni au fost aplicate 
pentru nerespectarea regimului legal de viteză. 
„Polițiștii au constatat 3 infracțiuni, dintre care 
una pentru conducere a unui autovehicul sub 

infl uența băuturilor alcoolice, conducătorul 
autoturismului având o alcoolemie de 0,84 
mg/l alcool pur în aerul expirat. Valoarea 
sancțiunilor este de 44.225 de lei. Totodată, 
au fost reținute 14 permise de conducere, 
dintre care 13 pentru neacordarea priorității 
pietonilor. De asemenea, au fost retrase 3 
certifi cate de înmatriculare”, a anunțat IPJ 
Prahova.

PACIENT ÎN VÂRSTĂ DE 18 ANI, AGRESAT 

SEXUAL DE UN ASISTENT MEDICAL LA 

SPITALUL VOILA
Polițiștii din cadrul Poliției municipiului 

Câmpina au fost sesizați de către administratora 
unității spitalicești Voila, cu privire la faptul că 
un pacient, în vârstă de 18 ani, ar fi  fost agresat 
sexual de către un asistent medical, de 29 de 
ani. „În cauză, a fost întocmit dosar penal sub 
aspectul săvârşirii infracțiunii de agresiune 
sexuală. Politiștii de investigații criminale din 
cadrul Poliției municipiului Câmpina continuă 
cercetările pentru stabilirea situației de fapt 
și luarea măsurilor legale care se impun”, a 
precizat IPJ Prahova.

Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene a publicat situația pe județe, inclusiv Capitala, a accesării fondurilor europene în exercițiul fi nanciar 

european 2014-2020, după o statistică valabilă la 31 decembrie 2021. Cu 19,12 miliarde de lei, Bucureștiul se clasează pe primul loc ca sumă 

contractată și pe locul al doilea ca număr de proiecte (472).

PRAHOVA: Situația accesării fondurilor europene 2014-2020

Program Nr. contracte de 

fi nanțare

Valoarea UE (LEI) Valoare totală 

(LEI)

POIM 9 294.310.857 474.500.085

POR 201 1.493.313.152 2.060.702.482

POCU 21 71.250.983 84.682.915

POC 48 546.483.609 1.004.198.966

POCA 8 12.049.553 14.182.959

POAT 0 0 0

TOTAL 287 2.417.408.155 3.638.267.406

„RUTA SATELOR CU ARHITECTURĂ TRADIȚIONALĂ”-„RUTA SATELOR CU ARHITECTURĂ TRADIȚIONALĂ”-
NOU PROIECT DEPUS ÎN CADRUL PNRRNOU PROIECT DEPUS ÎN CADRUL PNRR
Consiliul Județean Prahova a depus vineri, 13 mai 2022, un nou proiect 

în vederea obținerii fi nanțării prin Planul Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR), în cadrul Investiției 1-Promovarea celor 12 rute 

turistice/culturale, Componenta 11-Turism și cultură din PNRR.”

De data aceasta, CJ Prahova a aplicat cu un proiect pentru „Ruta satelor 
cu arhitectură tradițională”, „Tradiții pe Valea Teleajenului”, prin care se 
urmărește promovarea satelor cu arhitectură tradițională afl ate pe Valea 
Teleajănului. Reprezentanții instituției spun că, „în zona respectivă există 
ansambluri rurale delimitate prin PUG-uri defi nite ca monumente istorice, 
precum Ansamblul Rural satul Cerașu, Ansamblul Rural satul Starchiojd, 
Ansamblul Rural sat Ogretin, comuna Drajna, comuna Măneciu, comuna 
Izvoarele. În jurul acestora regăsim atât case tradiționale, construite la 
sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul celui de-al XX-lea, clasate ca 
monumente istorice, cât și obiective de interes public, precum biserici de 
lemn și mănăstiri, datate în secolele XVII-XVIII, dar și semnele trecerii pe 
aceste meleaguri ale dacilor și romanilor (ex. Cetatea „la Cetățuia“, Castrul 
Roman, Cetatatea de la Tabla Buții”).

Anterior, CJ Prahova a mai depus 6 proiecte pentru diverse rute 
culturale:  „Deschidem apetitul cu țuica prahoveană” (țuica de Văleni), 
„Gastronomia podgoriilor prahovene pe drumul lui Bachus”, 

„Biserici seculare în comuna Chiojdeanca”, „Biserici seculare în comuna 
Starchiojd”,  „Castrul Roman de la Drajna de Sus, origine și perenitate” 
(la Ruta castrelor romane) și „Cașcaveaua de Prahova, deliciu tradițional 
Românesc” (Traseul gastronomiei tradiționale românești).
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PERCHEZIȚII LA PERSOANE ACUZATE 

DE PROXENETISM ȘI SPĂLAREA BANILOR

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității 
Organizate București - Serviciul de Combatere 
a Trafi cului de Persoane, împreună cu procurorii 
D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, cu sprijinul 
structurilor de combatere a criminalității organizate 
din Ilfov, Călărași, Ploiești, Suceava, Brăila, Olt și 
al Serviciului de Investigații Criminale din Ilfov 
au efectuat, luni, 44 de percheziții domiciliare. 
Activitățile s-au desfășurat în municipiul București 
și în județele Ilfov, Călărași, Brăila, Suceava, Olt și 
Prahova, la persoane bănuite de constituirea unui grup 
infracțional organizat, proxenetism, trafi c de persoane 
și spălarea banilor”, a anunțat IGPR. De asemenea, 
au fost puse în executare 16 mandate de aducere. 
„Din cercetări a reieșit că, din 2018 și până în prezent, 

în municipiul București și județul Ilfov, ar fi  acționat 
un grup infracțional organizat, specializat în trafi c 
de persoane și proxenetism. Astfel, începând cu anul 
2018, reprezentanții grupului infracțional organizat 
ar fi  racolat tinere din medii sociale precare și le-ar fi  
plasat pe piețele de prostituție existente, din România și 
din Europa de Vest, respectiv, Germania, Țările de Jos, 
Elveția sau Italia, în scopul exploatării lor, prin obligarea 
la practicarea prostituției”, a precizat IGPR.  „Racolarea 
clienților serviciilor sexuale ar fi  fost realizată prin 
crearea și publicarea unor anunțuri specifi ce pe anumite 
site-uri de profi l. Fetele exploatate ar fi  fost cazate în spații 
adecvate desfăşurării acestei activităţi sau transportate, 
de către membrii grupării, la locațiile clienților”, a 
precizat IGPR. Sumele de bani obținute din activitatea 
infracțională ar fi  fost transferate de membrii grupării 
în România, prin intermediul serviciilor internaționale 
de transfer monedă sau ar fi  fost aduse personal ori de 

alte persoane din anturajul acestora. Până în prezent, 
au fost identifi cate 21 de victime. Sumele de bani 
obținute din exploatarea tinerelor sunt în cuantum 
de aproximativ 500.000 de euro. „Pentru conturarea 
probatoriului, a fost efectuat un schimb permanent 
de informații de interes polițienesc, prin Centrul de 
Cooperare Polițienească Internațională, cu structuri 
de aplicare a legii din Europa. În urma perchezițiilor, 
au fost descoperite și ridicate 4 autoturisme, 36.100 de 
lei, 2.500 de euro, 24 de telefoane mobile,   precum și 
înscrisuri bancare și contracte de vânzare-cumpărare 
a unor bunuri imobile, urmând a fi  indisponibilizate și 
sume deținute în conturi bancare”, a mai anunțat IGPR. 
Cercetările sunt continuate, pentru documentarea 
întregii activități infracționale. Operațiunea s-a 
desfășurat cu suportul Direcției Operațiuni Speciale. 
La activități, s-a benefi ciat de sprijinul jandarmilor 
Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

MINISTERUL MEDIULUI A ANUNȚAT CALENDARUL MINISTERUL MEDIULUI A ANUNȚAT CALENDARUL 
PROGRAMULUI RABLA ELECTROCASNICEPROGRAMULUI RABLA ELECTROCASNICE

Programul vine și cu câteva modifi cări: persoanele care nu utilizează 
voucherele rezervate nu vor mai putea aplica în cadrul programului pentru 
același echipament în cursul acestui an; valabilitatea voucherului se reduce 
de la 15 zile la 7 zile; se elimină televizoarele din categoria echipamentelor 
eligibile. 

Echipamentele fi nanțate sunt împărțite în trei categorii eligibile: mașini 
de spălat rufe, mașini de spălat vase și frigidere; laptopuri și tablete; aer 
condiționat, uscătoare de rufe și aspiratoare. 

Valoarea voucherelor este de: 400 lei pentru mașini de spălat rufe, 
inclusiv cu uscător, având cel puțin noua clasa energetică C; 400 lei pentru 
mașini de spălat vase, având cel puțin noua clasă energetică D; 400 lei 

pentru aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat 
portabile, cu efi ciență energetică la răcire cel puțin A++; 400 lei pentru 
categoria frigidere/combine frigorifi ce/lăzi frigorifi ce/congelatoare având 
cel puțin noua clasă energetică E; 400 lei pentru uscătoare de rufe cu 
efi ciență energetică cel puţin A++; 200 lei pentru aspiratoare cu un consum 
de energie mai mic de 43 kWh/an; 500 lei pentru laptopuri; 300 lei pentru 
tablete. 

Calendarul primei ediții a Programului Rabla pentru Electrocasnice 
este următorul: 17 Iunie, ora 10.00/23 Iunie, ora 23.59 - se va derula 
etapa înregistrării populației în program/crearea conturilor; 24 Iunie, ora 
10.00/30 iunie, ora 23.59 ( sau până la epuizarea bugetului) populația poate 
rezerva vouchere pentru mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase și 
categoria frigidere. Bugetul pentru aceasta este de 25.000 mii lei; 01 iulie, 
ora 10.00/07 iulie, ora 23.59 (sau până la epuizarea bugetului) - populația 
poate rezerva vouchere pentru laptopuri și tablete. Pentru această etapă 
bugetul este de 10.000 mii lei;  08 iulie, ora 10.00/14 iulie, ora 23.59 (sau 
până la epuizarea bugetului) - se va derula a treia etapă, destinată aparatelor 
de aer condiționat, uscătoarelor de rufe și aspiratoarelor. Pentru aceasta, 
bugetul este de 15.000 mii lei.

Anul trecut, prin Programul Rabla Electrocasnice s-au înlocuit 110.000 
de echipamente electrice și electronice uzate și mari consumatoare de 
energie cu altele noi, cu un consum mult mai scăzut. 

BURSA GENERALĂ BURSA GENERALĂ 
A LOCURILOR DE A LOCURILOR DE 

MUNCĂ, LA PLOIEȘTIMUNCĂ, LA PLOIEȘTI
Pe data de 20 mai, 

ora 9:00, Agenția 
Județeană pentru 
Ocuparea Forței de 
Muncă (AJOFM) 
Prahova organizează, 
la Sala Coloanelor 
a Palatului Culturii, 
Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Acțiunea, inițiată de Agenția 
Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, se va defășura 
concomitent în mai multe orașe din țară. Agenții economici 
interesați trebuie să confi rme participarea prin transmiterea ofertei 
locurilor lor de muncă e-mail prahova@anofm.gov.ro, informații 
suplimentare putând fi  obținute la telefoanele 0244/577380 sau 
0244/571444.

Programul Rabla pentru Electrocasnice va începe pe 17 iunie, a anunțat ministrul 

Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tánczos. Bugetul din acest an este de 100 de 

milioane de lei, cu 25 de milioane mai mult decât anul trecut. Acesta va acoperi două 

sesiuni ale programului, iunie-iulie și noiembrie-decembrie 2022.

CONTROVERSE CONTROVERSE 
PROVOCATE DE OMSPROVOCATE DE OMS

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) spune că pandemia de Covid-19 a 
fost responsabilă de moartea a 13,3 până la 16,6 milioane de persoane până 
la sfârșitul anului 2021, de aproape trei ori mai mult decât numărul de decese 
înregistrate ofi cial la nivel mondial, adică de 5,4 milioane. Cifrele ar oferi, susțin 
reprezentanții OMS, „o imagine mai realistă a efectelor devastatoare ale celei mai 
grave pandemii din ultimul secol, care, potrivit datelor, a ucis deja 1 din 500 de 
oameni și continuă să facă mii de victime în fi ecare săptămână”. OMS a precizat că 
cele mai multe dintre decesele în exces (84%) au fost concentrate în Asia de Sud-
Est, care, în defalcarea regională a 
OMS, include India, Europa (care 
include Rusia și alte țări din fosta 
URSS) și America. Aproximativ 10 
țări au reprezentat 68% din totalul 
mortalității excesive, în ordine 
descrescătoare: Brazilia, Egipt, 
India, Indonezia, Mexic, Peru, 
Rusia, Africa de Sud, Turcia și SUA.
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ACCIDENT GRAV ÎN PLOPU. O FETIȚĂ 
A MURIT, IAR MAMA COPILULUI A 
FOST PRELUATĂ DE UN ELICOPTER

Accidentul rutier s-a produs pe DJ102E, pe 
raza comunei Plopu. Un bărbat în vârstă de 42 de 
ani, în timp ce se afl a la volanul autoturismului, la 
intrare în comuna Plopu a surprins și accidentat 
doi pietoni care se afl au în traversarea părții 
carosabile. În urma evenimentului a rezultat 
vătămarea corporală a unei femei în vârstă de 48 
de ani și decesul copilului său, o fetiță în vârstă 
de 8 ani. Trafi cul rutier a fost restricționat pentru 
efectuarea cercetărilor la fața locului. În cauză, 
poliţiştii efectuează verifi cări pentru stabilirea 
împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

ACCIDENT PE DN1, LA FLOREȘTI

Accidentul rutier s-a produs pe DN1 intersecție 
cu DJ 720 zona Florești, după ce un autoturism, 
condus de un bărbat în vârstă de 62 de ani, și o 
motocicletă, condusă de un bărbat în vârstă de 41 
de ani,  au intrat în coliziune. În urma impactului, 
trafi cul rutier a fost restricționat pe DN1, pe 
sensul Brașov către București. Ambii conducători 
testați cu aparatul etilotest au avut rezultat 0.

ACCIDENT LA IEȘIRE DIN PLOIEȘTI. 
TREI AUTO IMPLICATE

Polițiștii au intervenit, marți dimineață, la 
un accident rutier produs pe strada Gheorghe 
Grigore Cantacuzino, la ieșire din municipiul 
Ploiești. „Din primele informații, coliziunea s-ar fi  
produs între un autoturism condus de un bărbat 
în vârstă de 31 de ani și alte două autoturisme. În 
urma impactului, conducătoarea auto în vârstă 
de 30 de ani a necesitat îngrijiri de specialitate 
fi ind transportată la o unitate medicală”, a 
anunțat IPJ Prahova. Conducătorii auto au fost 
testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost 
negative. ISU Prahova a anunțat că la fața locului 
au fost mobilizate o autospecială de stingere și o 
ambulanță SMURD.

PRIMĂRIA PLOIEȘTI VA DEPUNE 9 PROIECTE PRIMĂRIA PLOIEȘTI VA DEPUNE 9 PROIECTE 
DE INVESTIȚII FINANȚATE PRIN PNRRDE INVESTIȚII FINANȚATE PRIN PNRR

După incidentul de luna trecută, când consilierii liberali au cerut demisia directorului Direcției 

de Relații Internaționale din cauză că Primăria Ploiești a ratat primul apel de proiecte din Valul 

Renovării, municipalitatea se întrece acum să depună solicitări de fi nanțare prin Planul Național 

de Redresare și Reziliență (PNRR).

Luni, în ședință extraordinară, consilierii 
municipali au votat trei astfel de proiecte: 

„anvelopare blocuri Lot P1”, „înnoirea parcului 
de vehicule destinate transportului public prin 
achiziționarea de autobuze electrice și stații de 
încărcare”.

Anvelopare blocuri Lot P1: proiectul va fi  
depus în vederea fi nanțării acestuia în cadrul 
PNRR, Componenta C5- Valul renovării, Apelul 
de proiecte de renovare energetică moderată a 
clădirilor rezidențiale multifamiliale. Valoarea 
estimată este de 7.347.600,00 euro, fără TVA, 
la un curs euro de 4,9227 lei, respectiv, de 
36.170.030,52 lei, fără TVA. Blocurile propuse 
pentru renovare sunt situate pe Bulevardul 
Republicii (4 E, 5A, 6A, 16A, 16 B1, 16 B2, 16C), 
strada Sinăii (bl.9F) și str. Luminii (30 D, 30 E).

Înnoirea parcului de vehicule destinate 
transportului public prin achiziționarea de 
autobuze electrice și stații de încărcare: vizează 
fi nanțarea în cadrul PNRR, prin Componenta 
10-Fondul Local, investiția I.1.1-Înnoirea 
parcului de vehicule destinate transportului 
public (achiziția de vehicule nepoluante). 
În acest sens, Primăria Ploiești s-a asociat 
cu localitatea Ariceștii Rahtivani, în cadrul 
parteneriatului urmând să fi e achiziționate 22 de 
autobuze electrice nepoluante și să fi e amplasate 
22 stații de încărcare lentă și 8 stații de încărcare 

rapidă. Valoarea eligibilă a proiectului este de 
10.692.000,00 euro, fără TVA, respectiv, de 
52.633.508,40 lei, fără TVA, la un curs euro de 
4,9227 lei. 

Achiziția și montarea a 45 de stații de 
încărcare pentru vehicule electrice, la o valoare 
de 1.125.000,00 euro, fără TVA (5.538.037,50 lei, 
fără TVA).

ALTE PROIECTE APROBATE DE CL 
PLOIEȘTI ÎN CADRUL PNRR

În ședința extraordinară din 12 mai și 
în ședința ordinară din 29 aprilie, au mai 
fost adoptate hotărâri prin care s-a aprobat 
participarea municipiului Ploiești în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență, pe 
mai multe componente din programul Fondul 
local:

-Elaborarea/actualizarea în format GIS 
a PUG-ului pentru municipiul Ploiești, în 
cuantum de 647.000,00 euro, fără TVA, respectiv, 
3.184.986,90 lei, fără TVA;

-Elaborarea în format digital-GIS a PUZ-ului 
pentru municipiul Ploiești, zona centrală, în 
cuantum de 78.000,00 euro, fără TVA, respectiv, 
383.970,60 lei, fără TVA;

-Instalare puncte de acces public și gratuit 
la internet Wireless pe teritoriul municipiului 
Ploiești și acces la servicii de cloud, proiect 
în valoare de 100.000,00 euro, fără TVA sau 
492.270,00 lei, fără TVA; 

-Montare sistem de supraveghere trafi c în 
intersecții, în valoare de 975.000,00 euro, fără 
TVA (4.799.632,50 lei, fără TVA);

-Renovare clădire Colegiul Național Mihai 
Viteazul - aripa Nord, în cuantum de 1.118.480 
euro, fără TVA, la un curs euro de 4,9227 lei, 
respectiv , 5.505.941,496 lei, fără TVA;

-Piste pentru biciclete în zona de nord a 
municipiului Ploiești, proiect  în cuantum de 

759.000 euro fără TVA (3.736.329,30 lei, fără 

TVA);

-Renovare clădire Școala Gimnazială George 

Coșbuc-corp C2 , în cuantum de 359.920 euro 

fără TVA, la un curs euro de 4,9227 lei, respectiv 

1.771.778,18 lei, fără TVA.

DETALII DEPRE FONDUL LOCAL 
-PNRR

După cum este cunoscut, din Fondul Local, 
cu fi nanțare de la Ministerul Dezvoltării, dar 
prin PNRR, comunitățile locale pot construi, la 
nivel național, 5.522 de locuințe pentru tineri și 
specialiștii din sănătate și învățământ, efi ciente 
energetic, vor putea fi  înnoite parcurile de 
vehicule destinate transportului public cu 
1.135 de vehicule nepoluante, pentru care se 
vor instala și 13.200 puncte de reîncărcare. 
De asemenea, se vor realiza 1.091 km de piste 
pentru biciclete.

Ideea ar fi  ca municipalitatea să se miște cu 
mai multă viteză fi indcă s-ar putea să rămână 
pe dianafară. De exemplu, luni, în prima oră 
de la lansarea proiectelor, au fost depuse 784 
de cereri de fi nanțare cu o valoare de peste 500 
de milioane de euro din bugetul total de 2,7 
miliarde al Fondului Local.

Continuare din pagina 1



Nr. 2005 • 19 - 25 Mai 2022
ACTUALITATE

Pagina 6

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

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

LA UN PAS DE COMĂ ALCOOLICĂ, 
PE DN1

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier 
Prahova au fost sesizați despre faptul că, pe 
DN 1, pe raza localității Românești, circulă 
un autoturism care are o deplasare sinuoasă și 
pune în pericol circulația trafi cului. „La scurt 
timp, polițiștii au depistat autoturismul indicat 
de apelant, la volanul acestuia fi ind identifi cat 
un bărbat în vârstă de 43 de ani, din municipiul 
București. Din discuțiile purtate cu acesta, 
polițiștii au constatat faptul că bărbatul emana 
halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat 
cu aparatul etilotest care a indicat valoarea 
de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat”, a 

precizat IPJ Prahova. Ulterior, bărbatul a fost 
transportat la o unitate medicală în vederea 
recoltării de mostre biologice de sânge. În 
cauză, potrivit IPJ Prahova, a fost întocmit un 
dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de conducere a unui autovehicul pe drumurile 
publice sub infl uența alcoolului sau a altor 
sustanțe. 

TREI TINERI DIN BOLDEȘTI-
SCĂENI, ACUZAȚI DE FURT DE ȚEVI 

METALICE

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 
Bălțești au depistat trei tineri care ar fi  sustras 
mai multe țevi metalice. „În fapt, în jurul 

orei 01.00, în timp ce desfășurau activități de 
patrulare pe raza comunei Măgurele, polițiștii 

au observant un atelaj hipo în care se afl au trei 
bărbați, care la vederea autospecialei de poliție 
au încercat să se ascundă”, a precizat IPJ Prahova. 

NOU ȘEF LA ISU PRAHOVA

Colonelul Nicolae Tudoroiu a fost numit, marți, la comanda 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova. La 

ceremonia de instalare a participat inspectorul general al IGSU, 
general-locotenent Iamandi Dan-Paul. Biroului de Presă al ISU 
Prahova a transmis: „Cu o carieră militară de peste 27 ani în 
arma „Pompieri”, noul comandant al salvatorilor prahoveni se 
mândrește cu o vastă experiență în plan operativ, dar și cu funcții 
de conducere. În perioada 15 octombrie 2016-01 aprilie 2021, 
ofi țerul a fost comandantul Centrului National de Perfectionare a 
Pregatirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență din Ciolpani. 
Ulterior, începând cu 01 aprilie 2021 până în data de 16 mai 2022, a 
fost inspector șef  în cadrul ISU Buzău. În acest moment, gândurile 
domnului colonel Nicolae Tudoroiu se îndreaptă spre îndeplinirea cu 
succes a misiunilor încredințate inspectoratului, prin efi cientizarea 
serviciilor prestate în folosul cetățenilor și comunității pentru 
salvarea vieții, bunurilor materiale și mediului înconjurător.”

SE DISTRIBUIE PACHETELE SE DISTRIBUIE PACHETELE 
CU AJUTOARE ALIMENTARECU AJUTOARE ALIMENTARE

Până pe data de 1 iulie 2022, în Ploiești și în 
Prahova se distribuie cele 31.899 de pachete 

cu ajutoare alimentare alocate prin Programul 
Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 
(POAD), aferente tranșei cu numărul 4. Benefi ciarii 
sunt: membrii familiilor și persoanele singure cărora 
le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, 
dreptul la un venit minim garantat acordat în baza 
Legii nr. 416/2001, cu modifi cările și completările 
ulterioare; membrii familiilor benefi ciare de 

alocație pentru susținerea familiei acordată în baza 
Legii nr. 277/2010 republicată, cu modifi cările și 
completările ulterioare; persoanele/familiile afl ate 
temporar în situații critice de viață, respectiv victime 
ale calamităților, persoane dependente, defi nite 
conform prezentei ordonanțe de urgență și în alte 
situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale 
și care se afl ă în situații deosebite de vulnerabilitate, 
precum și persoanele care locuiesc în așezările 
informale.

Pachetele conțin făină albă 
de grâu (5 kg), mălai (4 kg), 
paste făinoase (800 g), ulei (4 
l), zahăr (2 kg), orez (4 kg), 
5 conserve de carne de vită 
a câte 300 g, 3 conserve de 
carne de porc a câte 300 g, 5 
conserve de pate de fi cat de 
porc a câte 200 g, 2 borcane 
de compot de fructe a câte 720 
ml, 1 borcan de gem de fructe 
(360 g), 1 borcan de gem de 
fructe dietetic (360 g).

În județul Prahova, cei 
mai mulți benefi ciari sunt în 
Ploiești- 2.247 de persoane, 
Filipeștii de Pădure- 1.550, 
Mizil-1.346, Sângeru-787, 
Izvoarele-717 și Vărbilău-660.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

După ce că avem cele mai mari 
și numeroase taxe din UE, după 
ce că pandemia a decimat fi rmele 
românești, după ce că birocrația este 
infernală și statul este orb și surd la 
abuzuri și corupție…după toate astea, 
asta ți-a fâsâit ţie creierul? Să mai pui 
un jug pe noi? N-ajunge!?

Uite aici, domnule profesor, cinci 
măsuri rapide ca să crești veniturile la 
stat. Ia și notează, distinse corigent!

1. Tai la jumătate numărul 
bugetarilor - astfel echilibrezi și balanța 
de plăți și piața muncii. Și cu ocazia 
asta digitalizezi și elimini hârțogăraia 
de ev mediu din îmbâcsitele birouri de 
stat degeaba.

2. Faci statul partener cu privatul - 
produci bani proprii.

3. Simplifi ci legislația fi scală pentru a 
nu mai lăsa loc de interpretări, abuzuri 
ale statului și fentări ale privaților la 
plata taxelor și impozitelor.

4. Faci nivelul taxări suportabil, și 
cât mai jos (scazi impozitele!), corelat 
cu pedepse maxime pentru eludarea 
lor, astfel încât să îți convină să plătești 
taxele.

5. Elimină categoriile favorizate 
imoral de legislația făcută tot de inși 
cu gulere albe ca domnia-voastră, de 
genul salariați și pensionari speciali.

Și, la fi nal, domn’ profesor, ia-te de 
mână cu toți cei care ați muls statul din 
toate pozițiile, mai bine de 30 de ani și 
plecați unde a înțărcat dracu iapa. Iar 
în locul vostru, fi -v-ar rușine!, lăsați 
patronul unei covrigării de la colțul 
străzii, că sigur va da sfaturi mai bune 
și de mai mult bun simt pentru ca țara 
asta să funcționeze pentru cetățeni, nu 
pentru profi tori pe banii noștri!

ȘTIȚI UNDE 
A ÎNȚĂRCAT 

DRACU IAPA? 
ACOLO!

Continuare din pagina 1

Marius 
MARINESCU
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Polițiștii au efectuat semnal regulamentar 
de oprire a atelajului hipo, ocazie cu care s-a 
constatat faptul că în interiorul atelajului se 
afl au mai multe țevi metalice. „Din verifi cări 
a reieșit faptul că, în jurul orei 00.00, cei trei 
tineri cu vârstele de 15, 21, respectiv 23 de ani, 
domiciliați în orașul Boldești-Scăeni ar fi  sustras 
materialul feros de pe un teren din satul Iazu, din 
comună. Cele 8 bucăți de țeavă cu lungimea de 
2,5 metri au fost ridicate și confi scate în vederea 
continuării cercetărilor”, a precizat IPJ Prahova. 
În cauză, potrivit IPJ Prahova, a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de furt califi cat, cercetările fi ind continuate de 
polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție 
Bălțești. 

BĂRBAT ACUZAT DE INCENDIEREA 

UNEI CRAME DIN CEPTURA

Incendiul a avut loc în data de 14 mai, în 
jurul orei 23:00. Polițiștii din cadrul Poliției 
oraşului Urlați au fost sesizați despre faptul că 
la o societate comercială din comuna Ceptura a 
izbucnit un incendiu. „Echipajele de pompieri 
sosite la fața locului au procedat la stingerea 
incendiului, din primele verifi cări reieșind 
că acesta a fost provocat cu intenție. În urma 
cercetărilor efectuate, a fost identifi cată o 
persoană bănuită de comiterea faptei, ca fi ind 
un bărbat în vârstă de 28 de ani, din comună”, 
a anunțat IPJ Prahova. În urma probatoriului 
administrat, potrivit IPJ Prahova, în data de 15 
mai, față de bărbat a fost luată măsura reținerii 

pentru 24 de ore, urmând 
să fi e prezentat unității de 
parchet cu propunere de 
luare a unei alte măsuri 
preventive. „Cercetările 
sunt continuate de 
polițiștii din cadrul 
Poliției oraşului 
Urlați sub aspectul 
săvârşirii infracțiunii 
de distrugere prin 
incendiere”, a mai 
anunțat IPJ Prahova. Incendiul a cuprins 
acoperișul cramei, pe o suprafață de 400 
mp. La fața locului au intervenit patru 
autospeciale de stingere și o autospecială de 
primă intervenție și comandă. 

Primăria Ploiești anunță că a 
inițiat procedura de licitație pentru 
lucrările de restaurare parțială 
a fațadei și acoperișului clădirii 
Colegiului Național „I.L.Caragiale”. 
Finanțarea este asigurată de la 
bugetul local, mai exact, din 
împrumutul CEC, conform listei de 
investiții agreate de Consiliul Local.

Municipalitatea spune că valoarea 
estimată a achiziției publice este de 
5.833.700,58 lei, fără TVA.

Probabil atât vor costa lucrările 
în sine, fi indcă în luna noiembrie 
2021 (HCL 469), consilierii au 
aprobat indicatorii economici 
în alt cuantum, respectiv, 8,567 
milioane lei, din care 6,900  mil. lei 
construcții-montaj. Prețurile au mai 
fost modifi cate de două ori: HCL 
nr.2./ 01.2021: 8,250 mil. lei, din care 
6,584 mil. lei construcții-montaj; 
HCL nr. 502/20.12.2017: 5,977 mil. 
lei, din care 4,725 mil. lei construcții-
montaj. Avem așadar o creștere a 
devizului general, din 2017 și până 
în noiembrie 2021, de 43,33%. Așa 
se întâmplă când investițiile nu 
sunt realizate la timp! Și pesemne 
că suma nu va ramâne așa, dacă 
achiziția durează, iar prețurile cresc 
în continuare.

Administrația locală precizează 

însă: „durata contractului de 
execuție a lucrărilor este de 24 luni 
de la emiterea ordinului de începere 
a acestora. Ofertantul va prezenta o 
propunere tehnică, clară și concisă, 
prin care va descrie punct cu punct 
modul în care vor fi  executate 
lucrările, în conformitate cu cerințele 
proiectului tehnic și caietului de 
sarcini. Propunerea fi nanciară va fi  
elaborată astfel încât să furnizeze 
toate informațiile cu privire la preț, 
precum și alte condiții fi nanciare 
și comerciale legate de obiectul 
contractului.”

Clădirea Colegiului National „Ion 
Luca Caragiale” se afl ă în zona de 
rezervație istorică și arhitecturală 
a municipiului Ploiești, fi ind un 
monument istoric reprezentativ 
pentru patrimoniul cultural local, 
înscris în lista monumentelor istorice 
din județul Prahova. Aceasta a fost 
construită în perioada 1926-1936 
după planurile și sub supravegherea 
arhitectului Toma T. Socolescu. 

LICEUL DIN VALEA CĂLUGĂREASCĂ, LICEUL DIN VALEA CĂLUGĂREASCĂ, 
115 DE ANI DE LA ÎNFIINȚARE115 DE ANI DE LA ÎNFIINȚARE

Liceul Tehnologic Agricol din Valea Călugărească a aniversat, 
recent, 115 ani de la înfi ințare, fi ind printre cele mai vechi și cu 

cea mai îndelungată tradiție din țară. Bazele Școlii Elementare de 
Viticultură au fost puse prin anul 1907, aceasta având misiunea de a 

pregăti specialiști care să refacă plantațiile din podoriile grav afectate 
de istoricul atac de fi loxeră din 1882.

O foarte scurtă incursiune în trecut ar arăta cam așa: „Între 1919 și 
1928, unitatea a funcționat sub numele de Școala Inferioară de 

Viticultură, având cursuri teoretice cu o durată de 2 ani și 1 an de practică. 
Începând cu 1929, devine Școala de Viticultură, având 3 ani de cursuri 
teoretice și 1 an de practică la posesorii de vie din zonă și la școală. În 
1948, instituția își schimbă profi lul în Școala Medie de Viticultură, iar 
în 1955 găsim două sisteme de organizare: o școală vocațională de 3 ani 
și una tehnică pentru maiștri viticoli, de 4 ani. În 1962, devine Școala 
Tehnică Horticolă, în 1966, se transformă în liceu, cu o durată de 5 ani, 
redusă la patru ani din 1970. După 1990, școala se numește, rând pe rând, 
Grup Școlar Agricol, apoi Colegiul Agricol „Gheorghe Ionescu-Șișești” și 
Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Șișești”.

Astăzi, liceul și-a schimbat substanțial profi lul: pe lângă domeniul 
prioritar, care a rămas de-a lungul unui secol, horticultura, s-a conturat 
necesitatea școlarizării și în domenii conexe. Planul de școlarizare este 
unul diversifi cat:

Invățământ liceal zi și seral: tehnicieni în agricultură, veterinar, analize 
produse alimentare, industria alimentară, controlul calității produselor 
agroalimentare, animale de companie, zootehnist;

Invățământ profesional: bucătar, mecanic auto, tinichigiu/vopsitor, 
apicultor-sericicultor, lucrător în agroturism, brutar, patiser, preparator 
produse făinoase;

Invățământ dual: operatori în industria malțului și a berii,  în industria 
vinului și a băuturilor spirtoase, ospătar (chelner), vânzător în unități 
de alimentație, bucătar, mecanic auto, apicultor-sericicultor, lucrător în 
agroturism;

Învățământ postliceal: tehnician controlul calității produselor 
agroalimentare, tehnician protecția plantelor.

La eveniment au fost prezenți profesorii și elevii liceului, foști 
absolvenți, primarul comunei Valea Călugărească (Ioana Neagu), 
directorul DAJ Prahova (Mita Enache), inspectoRul școlar general al IJȘ 
(Ilona Rizea), deputați (Bogdan Toader), reprezentanți ai Ministerului 
Agriculturii, precum și președintele ASAS, Valeriu Tabara, care a înmânat 
școlii (director Mihalea Barbu) o diplomă jubiliară.

LUCRĂRILE LA CN „I.L. CARAGIALE” LUCRĂRILE LA CN „I.L. CARAGIALE” 
AR PUTEA ÎNCEPE ÎN ACEST ANAR PUTEA ÎNCEPE ÎN ACEST AN

CE PROIECTE ȘI-AU PROPUS SĂ REALIZEZE CE PROIECTE ȘI-AU PROPUS SĂ REALIZEZE 
AUTORITĂȚILE DIN COMUNA IORDĂCHEANUAUTORITĂȚILE DIN COMUNA IORDĂCHEANU
Primăria comunei Iordăcheanu a început lucrările de refacere a șanțurilor 

de pe străzile din satul Mocești. Administrația locală are în derulare 
puține proiecte în acest an, cum ar fi  construire teren de minifotbal în satul 
Vărbila și înfi ințare locuri de joacă pentru copii în satele Mocești și Vărbila. 
În paralel, iar aceasta este o investiție complicată, autoritățile trebuie să pună 
în aplicare proiectul fi nanțat prin PNDL și care vizează înfi ințareA sistemului 
de canalizare menajeră în comună. Primarul localității, Constantin Aurel, 
are însă un plan generos de investiții, cu condiția să și primească fi nanțare 
de la bugetul de stat, prin programele derulate de Ministerul Dezvoltării: 
înfi ințare sistem de canalizare în satele Valea Cucului, Vărbila și Străoști (PNI 
Anghel Saligny); înfi ințare rețea de apă în satul Vărbila (PNI Anghel Saligny); 
îmbunătățire efi ciență energetică sat Mocești (AFM); extindere rețea de gaze 
în satele Străoști și Valea Cucului (CJ Prahova); reabilitare cămin cultural în 
satul Valea Cucului (CNI); construire sală de sport (CNI); refacere drumuri 
comunale (parteneriat cu CJ Prahova).
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A FI IUBIREA FI IUBIRE

CJ PRAHOVA A LANSAT SPRE DEZBATERE PUBLICĂ CJ PRAHOVA A LANSAT SPRE DEZBATERE PUBLICĂ 
STRATEGIILE PRIVIND PROTECȚIA SOCIALĂ 2021-2027STRATEGIILE PRIVIND PROTECȚIA SOCIALĂ 2021-2027

Cristina Toma  
COCHINESCU

Întâmplările ultimilor ani, transformările pe 
care viața mi le-a adus cuminte sau tumultos, 

învățarea despre liniște, toate acestea mi-au fost lecții. 
Întrebările care și-au găsit răspunsul după frământări 
adânci m-au făcut să înțeleg că suntem veniți aici 
pentru a învăța iubirea. A fi  iubire nu înseamnă a trata 

cu bun un om, a-l sorbi cu privirea sau a-l idolatriza. A 
fi  iubire este pur și simplu, fără de om anume. Este lumina fi ințării, fericirea 
de a îmbrățișa lumea, în totul ei. De la o vreme, fac bucurii. Zâmbesc 
trecătorilor și, dacă mi-ar fi  social permis, i-aș lua în îmbrățișare pe toți, 
așa cum mi-ar ieși în cale. Până atunci, însă, mi-am făcut scop din bucuria 

semenilor, din fapta făcută cu sufl et, din zâmbetul dat în explozie. Marți 
seară, împreună cu voluntarii buni, voi aduce bucurie spectatorilor care vor 
putea păși altfel în Filarmonica din Ploiești. Silent Shadows este un spectacol 
senzorial care împletește simțurile vizual, sonor și olfactiv într-o manieră 
unică. O combinație de sunet, instrumentiști, lasere, efecte vizuale și miros 
va deconecta total publicul de la cotidian. Evenimentul se va desfășura la 
Filarmonica “Paul Constantinescu” din Ploiești, pe data de 24 mai 2022, 
începând cu ora 19.30. Prezența în sală este interzisă minorilor sub 12 ani, 
iar momentul de începere a spectacolului va depinde de ora la care se va 
întuneca în totalitate. Până atunci, participanții se vor bucura de surprize 
gustative oferite în perioada alocată socializării. Mai multe nu veți afl a 
acum, important este doar să aveți curajul de a veni. Iar pentru că dorința 
de a face bucurie răzbate frumos și tot mai puternic, toate locurile din sală 
vor fi  oferite gratuit comunității. Dacă vrei să faci parte din experiență, sună 
la 0769.999.119, iar eu îți voi răspunde cu drag.

5,41 % DINTRE PRAHOVENI SE ÎNCADREAZĂ ÎN CATEGORIA PERSOANELOR CU DIZABILIȚI
Consiliul Județean Prahova a lansat spre consultare publică proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Județul Prahova în perioada 2021-2027, a 
Planului operațional de acțiune în domeniul Protecției Copilului în perioada 2021-2027 și a Planului 
operațional de acțiune în domeniul Protecției Drepturilor Persoanelor Adulte cu Dizabilități și a 
Persoanelor Vârstnice în perioada 2021-2027.

Domeniul este unul difi cil, greu de înțeles din 
exterior. Vă oferim numai o cifră: numărul 

persoanelor cu dizabilități neinstituționalizate din 
județ, la data de 31.12.2020, era de 36.790, din care 
3.299 copii cu handicap (1.681 în mediul urban și 
1.618 în mediul rural) și 33.491 persoane adulte 
cu handicap (17.218 în mediul urban și 16.273 în 
mediul rural).

Distribuția persoanelor adulte cu dizabilități 
după tipul de handicap era următoarea (raportarea 
se face tot la anul 2020): fi zic - 7.134 de persoane, 
vizual - 3.052,  auditiv - 1.022, somatic - 8.233, 
mintal - 5.269, psihic - 6.388, HIV/SIDA - 268, 
asociat - 2.075, boli rare - 47.

Pe grade de handicap, situația era: grad grav-
14.544 de persoane, grad accentuat-17.802 de 
persoane, grad mediu-4.160 de persoane, grad 
ușor-284 de persoane.

La acestea se adaugă și persoanele 
instituționalizate. În structura Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului 
(DGASPC) Prahova funcționează 8 unități de 
asistență socială pentru copii, cu 837 de benefi ciari 
și 12 unități de asistență socială pentru adulți, cu 
964  de benefi ciari. Pe total așadar, numărul total 
de persoane cu dizabilități din Prahova este de 
peste 38 de mii, ceea ce situează județul pe locul 
al doilea, la nivel național, după București. Dacă 
e să ne raportăm la populația județului, rezultă că 
5,41 % dintre prahoveni se încadrează în categoria 
persoanelor cu dizabilități.

PROIECTE ÎN DESFĂȘURARE
Cele trei documente pentru protecția socială, 

copii și adulți laolaltă, pică în sarcina DGASPC 
să le ducă la îndeplinire. Vom prezenta aici numai 
proiectele pe care DGASPC le are în desfășurare. 
Strategia nu ne spune în ce fază se afl ă anumite 
investiții (n.n.-probabil că sunt în întârziere, 
așa cum stau lucrurile și la nivelul CJ Prahova, 
instituție în subordinea căreia se afl ă DGASPC), 
motiv pentru care facem și noi o simplă enumerare 
a lor.

POR 2014-2020 (fonduri europene, Programul 
Operațional Regional):

-„Restructurarea/ Închiderea Centrului de 
Plasament din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare Sinaia”, înfi ințarea a două case de tip 
familial (CTF), cu o capacitate de 12 locuri/CTF, 
în orașul Comarnic și a unei case de tip familial, 
cu o capacitate de 12 locuri/CTF, precum și a unui 
centru de zi, în orașul Sinaia, transferarea a 36 copii/

tineri în noile case-5.266.369,56 lei (4.569.740 lei 
nerambursabil)-trebuia fi nalizat în 31.01.2022;

-„Înfi ințarea complexului de locuințe protejate 
Călinești”, ansamblu de trei locuințe protejate, cu 
o capacitate de 10 locuri/LP + 1 centru de zi”și 
dezinstituționalizarea a 30 de persoane cu dizabilități 
din cadrul CRRNPAH Călinești prin transferul 
acestora în cele trei locuințe protejate-6.736.060,25 
lei (sumă nerambursabilă-3.313.222,58 lei), 
proiectul trebuia fi nalizat la 31.12.2021;

-„Înfi ințarea complexului de locuințe protejate 
Călinești”, ansamblu de două locuințe protejate 
+ 1 centru de zi”și dezinstituționalizarea a 20 de 
persoane cu dizabilități din cadrul CRRNPAH 
Călinești prin transferul acestora în cele două 
locuințe protejate -5.515.734,89 lei (2.276.808,91 
lei nerambusabili), investiția avea ca termen de 
fi nalizare data de 31.12.2021.

POR 2014-2020, proiecte în evaluare, în vederea 
obținerii de fonduri externe nerambursabile:

-„Închiderea centrului de plasament din cadrul 
Complexului de servicii Comunitare Sf. Andrei 
Ploiești” prin înfi ințarea a două case de tip familial, 
cu o capacitate de câte 12 locuri/CTF și a unui 
centru de zi pentru copii în orașul Boldești-Scăeni, 
transferul a 24 de copii/tineri în cele două case 
de tip familial-6.649.514,33 lei (4.747.120,00 lei 
nerabursabil);

-„Închiderea centrului de plasament din cadrul 
Complexului de servicii Comunitare Sf. Andrei 
Ploiești”, prin înfi ințarea a două case de tip familial 
(12 locuri/casă) și a unui centru de zi pentru copii 
în comuna Râfov”, precum și transferul a 24 de copii 
- 7.260.381,73 lei (4.747.120,00 lei nerambursabil).

POCU (Programul Operațional Capital Uman) 
2014-2020 (fonduri UE):

-”Prevenirea separării copilului de familia 
naturală” (dezinstituționalizarea unui număr de 
50 copii/tineri, prevenirea riscului separării a unui 
număr de 200 de copii de familiile lor din cauze 
economico-sociale și acordarea de sprijin fi nanciar 
acestora, înfi ințarea unui centru de zi pentru copiii 
afl ați în risc de separare de familia naturală, sprijin 
pentru accesul pe piața muncii pentru 10 tineri 
rezidenți în centrele de plasament ale DGASPCP 
Prahova) - 5.908.385,99 lei (5.790.218,27 lei 
nerambursabil), fi nalizare 15.06.2022;

-„TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii 
alternative a copiilor”, activități destinate 
asistenților maternali, servicii alternative la 
îngrijirea în instituții a copiilor, tranziția copiilor 
și tinerilor de la îngrijirea în instituții la îngrijirea 
în comunitate, susținerea programului de formare 

profesională destinat asistenților maternali și 
personalului specializat din cadrul instituțiilor cu 
atribuții în domeniul protecției speciale a copilului 
separat de familie și al prevenirii separării copilului 
de familie- 82.532.545,01 lei (80.881.885,00 lei 
nerambursabil), fi nalizare 31.12.2023;

-„VENUS-Împreună pentru o viață în siguranță” 
(victimele violenței domestice) - 1.137.174,76 
lei (1.114.431,26 lei nerambursabili), fi nalizare 
01.03.2023;

-„Trel: lnteracțiune, lntegrare, lndependenta! 
- proiect A”-Dezinstituționalizarea persoanelor 
adulte cu dizabilități (2 locuințe protejate și 1 
centru de zi) și tranziția spre servicii sociale în 
comunitate-5.844.694,00 lei (5.567.707,32 lei 
nerambursabil);

-„Trel: lnteracțiune, lntegrare, lndependenta! 
- proiect B”-Dezinstituționalizarea persoanelor 
adulte cu dizabilități (3 locuințe protejate și 1 centru 
de zi)- 6.220.997,00 lei (5.932.513,30 lei bani UE).

ȚINTE PENTRU 2027

Pentru perioada următoare, sunt multe măsuri 
care vizează însușirea unor concepte, a unei 
politici sociale la nivelul solicitat de UE, dar există 
și unele investiții fi zice: închiderea Centrului de 
plasament din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare «Rază de Soare» Băicoi, prin 
înfi ințarea unor case de tip familial; închiderea 
Centrului de plasament din cadrul Complexului 
de Servicii Comunitare «Sfânta Maria» Vălenii 
de Munte și înfi ințarea a trei case de tip familial 
și a unui centru de zi; închiderea Centrului 
de primire în regim de urgență și a Centrului 
maternal din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare «Cireșarii» Ploiești și asigurarea 
protecției copiilor și a cuplurilor mama-copil în 
cadrul componentelor nou înfi ințate în cadrul 
CSC „Rază de Soare” Băicoi; înfi ințarea de centre 
de îngrijire de tip rezidențial pentru persoane 
vârstnice și locuințe protejate pentru persoane 
adulte cu dizabilități, restructurarea Centrului 
de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 
pentru Persoane Adulte cu Handicap Călinești 
prin transformarea unității în complex de 
servicii; realizarea unui complex multifuncțional 
în cadrul Centrului de Integrare prin Terapie 
Ocupațională pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Urlați.
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DILEMA ŢĂRILOR DIN GOLF DILEMA ŢĂRILOR DIN GOLF 
DUPĂ INVADAREA UCRAINEIDUPĂ INVADAREA UCRAINEI

În trecut, alegerea taberei în criza ucraineană 
ar fi  fost lipsită de ezitarea pentru bogatele 
monarhii din Golf, multă vreme protejate de 
Statele Unite. Dar astăzi, întărirea legăturilor 
lor cu Rusia îi obligă să găsească un echilibru, 
scrie La Libre Belgique.

Dacă occidentalii au condamnat unanim 
invazia rusă în Ucraina,  monarhiile arabe ale 
Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) 
au rămas în majoritate tăcute. Reticenţa lor se 
explică prin importanţa mizelor precum energia, 
fi nanţele și securitatea, potrivit experţilor.

„Se întăresc nu numai legăturile economice, 
ci și legăturile de securitate între aceste ţări și 
Moscova”, explică pentru AFP, Anne Gadel, 
colaboratoare a Institutului Montaigne, despre 
ţările din Golf.

Recent, Emiratele Arabe Unite s-au abţinut, 
împreună cu China și India, la un vor în 
Consiliul de Securitate al ONU pe o rezoluţie 
scrisă în comun de Statele Unite și Albania, care 
cer Moscovei să-și retragă trupele din Ucraina. 
Rusia și-a exercitat dreptul la veto. (…)

În cadrul CCG, Kuwait și Qatar s-au abţinut 

să critice Rusia de la invazie, denunţând doar 
violenţele. Arabia Saudită, lidera CCG, Oman și 
Bahram au rămas tăcute până acum.

„Să găsească un echilibru va fi  deosebit de 
difi cil pentru Emirate, în măsura în care dispun 
acum de un loc în Consiliul de Securitate al ONU”, 
subliniază Ane Gadel.

ALIAT IDEOLOGIC
Timp de decenii, Statele Unite, care au baze 

militare în Arabia Saudită, în Emirate, în Qatar și 
în Bahrain, s-au poziţionat ca apărători ai ţărilor 
din Golf faţă de posibile ameninţări. Și cele două 
tabere au un adversar comun: Iranul.

Dar Riad și Abu Dhabi au avut în ultimii ani 
relaţii oscilante cu Statele Unite legat de problema 
drepturilor omului, acordurile de armament și 
confl ictul din Yemen.

Serviciile de informaţii americane au acuzat 
Riadul de asasinarea jurnalistului saudit Jamal 
Khashoggi în 2018. În decembrie 2021, Abu 
Dhabi a ameninţat Statele Unite cu anularea unui 
mega contract referitor la cumpărarea de avioane 
de luptă F-35.

Și administraţia lui Joe Biden și-a limitat 
oarecum intervenţiile militare în regiune. De 

asemenea, i-a scos pe rebelii yemeniţi de pe lista 
sa cu „organizaţii teroriste”, ceea ce a provocat 
furia saudiţilor care luptă cu ei în Yemenul afl at 
în război.

Ţările din Golf „înţeleg că trebuie să-și 
verifi ce alianţele pentru a compensa retragerea 
perceptibilă a Statelor Unite din regiune”, potrivit 
Annei Gadel.

„Rusia este considerată un aliat ideologic, 
în vreme ce cerinţele americane în materie de 
drepturi ale omului devin problematice”, potrivit 
lui Andreas Krieg cercetător specialist în Orientul 
Mijlociu la King’s College din Londra.

„OUĂLE DIN COȘ”
În ciuda cooperării de securitate tot mai mari 

cu Rusia, majoritatea ţărilor din CCG „ar pune 
oul de securitate în coșul american”, estimează 
Krieg. Chiar dacă „au început să-și diversifi ce 
legăturile în alte domenii cu concurenţii și 
adversarii americanilor”.

Schimburile comerciale între Rusia și ţările 
din CCG au atins cinci miliarde de dolari în 
2021, mai ales cu Emiratele și cu Arabia Saudită, 

potrivit cifrelor ofi ciale.
Ca actori majori pe pieţele energetice, 

majoritatea ţărilor din CCG au cu Rusia relaţii de 
producători parteneri. Riadul și Moscova conduc 
alianţa OPEC, controlând strict producţia pentru 
a susţine preţul.

OPEC este formată din 23 de membri,. Cele 
12 ţări ale Organizaţiei ţărilor exportatoare de 
petrol (OPEC) și cei zece aliaţi ai lor. OPEC și-a 
limitat producţia, pentru a susţine cursul în cadrul 
acordului său cu aliaţii din OPEC.

„Ţările arabe membre ale OPEC sunt într-o 
situaţie difi cilă din punct de vedere diplomatic”, 
deoarece menţinerea acordului OPEC, care 
controlează producţia, „este clar în prim planul 
consideraţiilor lor”, afi rmă, pentru AFP, Elen Wald, 
cercetătoare în grupul de refl ecţie Atlantic Council.

„Ţările din Golf se tem să afecteze această relaţie 
și caută să menţină participarea rusească la OPEC 
(…). Dacă Rusia părăsește alianţa, acordul probabil 
că se va prăbuși”, spune ea.

„Să rămâi tăcut în legătură cu acţiunea 
rusească în  Ucraina este probabil cea mai bună 
linie de conduită deocamdată, dar această poziţie 
pragmatică poate deveni nesustenabilă dacă (ţările 
din Golf) sunt presate (să reacţioneze) de către 
liderii occidentali”, adaugă Ellen Wald.

Parlamentul European a votat o rezoluţie 
prin care declară Uniunea Europeană „zonă de 
libertate LGBTIQ, la doi ani după ce autorităţi 
locale din Polonia au creat peste o sută de 
„zone libere de LGBTIQ”, a anunţat legislativul 
european într-un comunicat.

Rezoluţia Parlamentului European, sprijinită 
și de Comisia Europeană, a fost adoptată cu 492 
de voturi pentru, 141 împotrivă și 46 de abţineri, 
notează Agerpres.

„Ca răspuns faţă de regresul drepturilor LGBTIQ 
în unele state ale UE, în special Polonia și Ungaria, 
membrii Parlamentului European au declarat 
Uniunea Europeană o „Zonă de Libertate LGBTIQ”, 
precizează legislativul european, menţionând că 
această declaraţie este și o reacţie împotriva creării 
„zonelor libere”de LGBTIQ” în Polonia.

Aceasta din urmă, scrie Parlamentul European 
în comunicatul său „sunt parte a unui context mai 
larg, în care comunitatea LGBTIQ în Polonia este 
supusă la tot mai multe discriminări și atacuri, 
în special creșterea discursului de ură din partea 
autorităţilor locale, ofi cialilor aleși (inclusiv actualul 
președinte) și mass-media proguvernamentale”.

Deși executivul comunitar a respins fi nanţări 
europene pentru orașele poloneze criticate la 
Bruxelles pentru aceste măsuri, legislativul 
european cere Comisiei Europene să meargă chiar 
și mai departe cu represaliile împotriva Poloniei, 
sugerând proceduri de infringement, activarea 
Articolului 7 și aplicarea recentului mecanism de 
suspendare prin invocarea încălcării statului de 
drept.

Declaraţia Parlamentului European face referire 
și la Ungaria, criticând rezoluţia adoptată de orașul 
Nagykata, în noiembrie 2020, pentru interzicerea 
„diseminării și promovării propagandei LGBTIQ” 
și amendamentele constituţionale adoptate, o lună 
mai târziu, de Parlamentul de la Budapesta, care, 
pentru Parlamentul European, limitează și mai 
mult drepturile persoanelor LGB TIQ și „nu ţin 
cont de existenţa persoanelor transgender și non-
binare și le limitează dreptul la viaţa de familie”.

„Persoanele LGBTIQ oriunde în Europa, trebuie 
să se bucure de libertatea de a trăi și de a-și arăta 
public orientarea sexuală și identitatea de gen fără 
teama intoleranţei, discriminării sau, persecuţiei, 
iar autorităţile de la toate nivelurile de guvernare în 
întreaga Uniune Europeană trebuie să protejeze și 
să promoveze egalitatea și drepturile fundamentale 
pentru toţi, inclusiv pentru persoanele LGBTIQ”, 
concluzionează Parlamentul European în 
declaraţia votată. 

Aceasta a fost sprijinită de principalele grupuri 
politice europene, respectiv grupul popularilor 
(PPE), cel al socialiștilor (S&D) și Renew 
Europe, care a iniţiat rezoluţia, în timp ce grupul 
Identitate și Democraţie și cel al Conservatorilor 
și Reformiștilor au catalogat-o drept „ridicolă”, 
potrivit agenţiei EFE.

UE „ZONĂ DE UE „ZONĂ DE 
LIBERTATE LGBTIQ”LIBERTATE LGBTIQ”
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Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

UN 9 MAI LA CHIȘINĂU: OFICIAL 

– EUROPEAN, MILITARIST – ÎN 

STRADĂ

Anul acesta, pe malul stâng al Prutului, 
de 9 mai, partidele de stânga „au marcat” cu 
un oarecare fast „Ziua Victoriei” la Chișinău, 
Bălți și Comrat. Într-o sincronie suspectă cu 
parada de la Moscova, mult mai cenușie și 
sinistră decât în alți ani. Fix la orele 10.00, când 
Vladimir Putin a dat startul manifestărilor din 
Piața Roșie, la Chișinău, socialiștii, comuniștii 
și șor-iștii și-au adunat de prin raioane adepții 
lor în Piața Marii Adunări Naționale pentru 
„a marca” День Победы (Ziua Victoriei) cu 
un marș a „peste 25 de mii de participanți” 
(vor afi rma organizatorii, dar de fapt circa 7 
mii, conform datelor MAI) spre Complexul 
Memorial „Eternitate”. În fruntea coloanei – 
ex-președintele Dodon cu familia (mezinul 
în uniformă de soldat sovietic), deputații 
Zinaida Greceanîi, Vlad Bătrîncea și alții din 
conducerea PSRM. Participanții la procesiune 
au scandat cunoscutele slogane „Ура, победа!” 
(Ura, victorie!), „Спасибо деду за победу!” 
(Mulțumim bunicului pentru victorie), „Мы 
помним, мы гордимся” (N-am uitat, ne 
mândrim). „Cu drapelele Republicii Moldova, 
drapelul roșu al Victoriei, portretele strămoșilor 
eroi, panglica Sfântului Gheorghe, cinstind 

memoria milioanelor de eroi care și-au dat 
viața pentru pacea și libertatea Europei”, vor 
scrie socialiștii pe site-ul lor. Simpatizanți de 
la Partidul „ȘOR” au manifestat sub tricolor și 
fl amurile partidului, doar că evitând purtarea 
panglicii bicolore. 

Cu două ore înainte, spicherul Igor Grosu, 
premierul Natalia Gavrilița și deputați PAS au 
depus fl ori la Complexul Memorial „Eternitate”, 
aducând „un omagiu celor care au luptat, 

au plătit cu vieți pentru ca noi să trăim în 
pace”, a punctat pentru presă Igor Grosu. La 
rândul său, Natalia Gavrilița a subliniat că 
„este foarte important astăzi să ne amintim 
de ororile războiului, să-i comemorăm pe cei 
care au căzut în lupte și împreună să facem tot 
posibilul pentru a menține coeziunea socială, 
nu trebuie să permitem ca pacea și stabilitatea 
să fi e perturbate”. De precizat că șefa statului, 
Maia Sandu, a fost lipsă din motive de sănătate, 
potrivit unui comunicat al președinției, 
anulându-și toate evenimentele publice 
planifi cate, inclusiv întâlnirea cu Secretarul 
General al ONU, António Guterres, reluată, ce-i 
drept, a doua zi. 

Aduși de prin raioane cu microbuze arendate 
de conducerile partidelor să sărbătorească „ziua 
când am fost eliberați de nazism”, mulți dintre 
participanții la marș s-au „rătăcit de colectiv” 
în toiul manifestației, fi ind nevoiți să ajungă 
în localitățile de unde au fost recrutați pe cont 
propriu. Vorba e că simpatizanții celor două 
fracțiuni din opoziție au fost aduși organizat și 
remunerați. La sosire au primit câte un drapel 
cu steluțe roșii și panglici Sf. Gheorghe, iar la 
plecare câte 200 de lei pentru participare la 
marș. Sute de oameni au manifestat de 9 mai cu 
marșuri similare și la Comrat, Bălți și încă vreo 
câteva localități. Cei mai mulți nu atât pentru a 
comemora victimele celui de-al Doilea Război 
Mondial, cât pentru a sfi da cu panglica negru-

oranj în piept actuala guvernare. 

STATALIȘTII – UN 

GENERAL SOVIETIC ȘI 

UN DODON...

Pe 9 mai s-a văzut, o dată în 
plus, vulnerabilitatea statului în 
fața propagandei ruse. Nicăieri în 
spațiul post-sovietic, nici măcar în 
Belarus, panglica neagră-portocalie,  
nu a fost expusă atât de sfi dător și 
agresiv ca în Republica Moldova. O 
jalnică priveliște a falsului statalism 
și lipsei de demnitate elementară 
– doi ex-președinți au sfi dat 
legislația ce interzice însemnele 

războiului din Ucraina, Vladimir Voronin („Eu 
sunt general sovietic și respect simbolurile 
victoriei”) și Igor Dodon. „Statalitatea” a 
primit o palmă răsunătoare, fi ind umilită în 
văzul lumii. Și asta într-un context, în care 
„Ziua Victoriei” a fost precedată de spiritul 
Zilei Europei printr-o solidaritate cu Ucraina 
a comunității internaționale la cel mai înalt 
nivel. Zi în care diplomații americani au revenit 
la Kiev, iar premierul Justin Trudeau a anunțat 
redeschiderea ambasadei Canadei în capitala 

Ucrainei și noi alocații militare și fi nanciare 
în sprijinul ucrainenilor. Zi în care la Kiev a 
ajuns și președinta Bundestag-ului, Bärbel Bas, 
cea mai înaltă prezență din partea Germaniei 
de la începutul războiului, iar liderii G7 l-au 
anunțat pe președintele Ucrainei despre noi 
sancțiuni la adresa Rusiei. Dar și zi precedată 
de bombardarea unei școli ucrainene, omorând 
60 de oameni. 

La Chișinău, încă mulți cred că Ziua Europei 
a fost „inventată” pentru a subestima ori umbri 
importanța Zilei Victoriei. Alții, mai catolici, 
de teapa lui Dodon și Voronin, sunt gata să 
pună mâna în foc că scopul acestei acțiuni 
„dușmănoase” a fost de a-i fura Rusiei... День 
Победы. Este o situație cu totul nostimă, Ziua 
Victoriei și Ziua Europei fi ind de fapt două 

părți ale aceleiași monede. Dacă Ziua Victoriei 
marchează sfârșitul războiului, Ziua Europei 
consemnează demararea procesului de edifi care 
a unei Europe a PĂCII. Semnarea, în mai 1945, 
a Actului de capitulare a fost o formalitate, 
adevărata victorie asupra fascismului a început 
câțiva ani mai târziu, când a fost conceput, 
apoi implementat, pas cu pas, un nou model de 
organizare a statelor Europei. E o coincidență 
fericită că în aceeași zi, doar că 5 ani mai 
târziu, în 1950, ministrul francez de externe, 
Robert Schuman, rostește textul Declarației 
ce îi poartă numele și astfel ziua de 9 mai 
devine Ziua Europei. Am spune mai mult. Ziua 
Victoriei asupra fascismului ar trebui marcată 
pe 7 sau 8 mai, când Germania a capitulat 
ofi cial. Generalii nemți au făcut tot posibilul 
ca să predea Germania anglo-americanilor, 
nu Armatei Roșii, și pe 7 mai 1945, la 2:41, 
generalul Dwight Eisenhower, comandantul 
suprem al aliaților, a acceptat la cartierul general 
din Reims, Franța, capitularea necondiționată 

ZIUA VICTORIEI – PRILEJ DE ELOGIERE ZIUA VICTORIEI – PRILEJ DE ELOGIERE 
SAU UN INSTRUMENT DE MANIPULARE?SAU UN INSTRUMENT DE MANIPULARE?

La Chișinău, anul acesta, ziua de 9 mai, dincolo de scandaloasele 

proteste cu panglica Sf. Gheorghe, a stârnit și discuții aprige, 

pe unde controversate, pe unde îndreptățite. De ce sărbătorim 

două Zile într-o zi – Ziua Victoriei și Ziua Europei? E o situație 

cu totul anacronică, Ziua Victoriei și Ziua Europei sunt două 

părți ale aceleași monede? Cine a furat Rusiei День Победы 

și cât de semnifi cativă este „Ziua Victoriei” pentru Basarabia? 

Sunt trădători cei care se închină Zilei Victoriei mai abitir decât 

Sărbătorii de Paști? Aceste, și alte nedumeriri, vom încerca să le 

elucidăm în cele ce urmează.
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a tuturor forțelor germane. În numele 
Germaniei, actul a fost semnat de generalul 
Alfred Jodl, intrând în vigoare pe 8 mai, la ora 
23:01. Supărat că ofi țerii săi nu participaseră 
la semnare, Stalin a insistat pentru o a doua 
capitulare, semnată de mareșalul Jukov, ce a 
avut loc în noaptea de 8 spre 9 mai. De precizat 
că unele unități germane au refuzat să se predea 
și au continuat să lupte în Cehoslovacia până pe 
11 mai, când s-a sfârșit cu adevărat războiul în 
Europa. Devenită în 1965 zi națională a statului 
sovietic, 9 Mai nu mai face referire la Aliații 
anglo-americani și contribuția lor la eliminarea 
lui Hitler (după dezmembrarea URSS, Rusia își 
sărbătorește ziua națională pe 12 iunie). Căzută 
în desuetudine în vremea pro-occidentalului 
Boris Elțîn, 9 Mai își recăpătă un nou fast în 
mandatele lui Vladimir Putin.

PARADELE VICTORIE, SOLIE DE 
PACE SAU RĂZBOI?

Parada Victoriei (prima paradă militară) în 
cinstea înfrângerii Germaniei naziste în timpul 
Marelui Război pentru Apărarea Patriei are 
loc în capitala URSS, pe Piața Roșie, într-o zi 
ploioasă de 24 iunie 1945. Iosif Stalin a primit 
parada de la tribuna Mausoleului lui Lenin, 
insistând ca soldați din toate tipurile de unități 
să defi leze și să arunce drapele de luptă naziste 
la „picioarele” Mausoleului, pe caldarâmul 
Pieței Roșii. După această paradă legendară, 
manifestări de amploare în cinstea lui 9 mai 
nu s-au mai ținut timp de douăzeci de ani, 
în 1948 această dată fi ind chiar anulată ca zi 
nelucrătoare și înlocuită cu cea de Anul Nou. 
Abia în 1965, noul secretar general Leonid 
Brejnev și-a amintit de 9 mai și a decis să 
sărbătorească cea de-a douăzecea aniversare a 
Victoriei cu fast, de atunci ea devenind din nou 
zi liberă și sărbătoare națională. A urmat din 
nou o pauză de 20 de ani în istoria paradelor de 
9 mai, cea de-a treia fi ind reluată în 1985, când 
Mihail Gorbaciov devine secretar general al 
CC al PCUS. La toate paradele discursurile de 

comemorare a celor căzuți și elogiere a păcii ale 
conducătorilor sovietici au contrastat pregnant 
cu nedisimulată demonstrare a forței militare 
a URSS. 

PĂRINȚII ȘI BUNEII NOȘTRI – 

EROI SAU VICTIME? 

Editorialistului Nicolae Negru de la Ziarul 
Național i se pare ciudat că Ambasadorul UE 
la Chișinău, Janis Mazeiks, ne-a vorbit nouă, 
jurnaliștilor, pe 9 mai despre Ziua Europei, 
dar ne-a invitat să o marcăm pe 14-15 mai și 
așteaptă să vadă cum va proceda justiția cu cele 
peste 300 de persoane, dar mai ales 17 deputați 
ai BECS, plus deputații găgăuzi, care au încălcat 
legea, purtând în piept controversata panglică 
ce simbolizează agresiunea Rusiei în Ucraina. 
Cu deplasarea Zilei Europei la 
o săptămână mai târziu pare să 
fi e clar – posibil la îndemnul 
sau înțelegerea cu actuala 
guvernare de a nu asmuțila 
acțiuni necugetate părțile 
„beligerante” – promotorii 
integrării europene și adepții 
panglicii Sf. Gheorghe, de 
nu a aprofunda și mai mult 
dezbinarea societății. Alte 
nedumeriri, nu am nici o 
îndoială, țin de cine și de care 
partid a fost înregimentat să 
fabrice fake news-uri sau să 
distorsioneze adevărul istoric. Dar nu putem 
ignora faptul că psihoza militaristă, ajunsă la 
limitele fanatismului, a cuprins o bună parte 
din cetățenii Republicii Moldova, nu numai 
de alte etnii, dar și basarabenii, moldoveni-
români get-beget. Ei acceptă că Putin nu a avut 
altă ieșire, decât să pornească război împotriva 
celor pe care îi numește „popor frățesc”, că 
ucrainenii trebuie bombardați și omorâți până 
și de Paști sau până și de „Ziua Victoriei”, 
eliberându-i de „nazism”. Și mai e o enigmă: 
cât de „sfântă” le este basarabenilor Ziua 

Victoriei lui Putin? Cu demonstrări de arme 
balistice ucigătoare de pace și sute de avioane 
brăzdând cerul în aliniere de „Z”? Peste 50 de 
mii de basarabeni au căzut pe câmpul de luptă. 
Au fost recrutați în perioada august 1944-mai 
1945 și duși drept carne de tun la operațiunile 
Vistula-Oder, de la Lacul Balaton, sub zidurile 
Berlinului. Așa încât ar fi  să-i considerăm 
mai degrabă victime ale războiului decât eroi, 
cum place unor politicieni să joace cu cuvinte 
tari. „Istoria RSS Moldovenești” cunoaște 
două nume de eroi ai războiului din 1941-45: 
Boris Glavan, care ar fi  fost membru al „Gărzii 
Tinere”, organizație ilegalistă din Krasnodon, 
și Ion Soltîs (originar din  Transnistria), care 
ar fi  cuprins cu propriul piept ambrazura unui 
punct fortifi cat al nemților (repetând astfel 
fapta rusului Alexandru Matrosov). 

Pentru mine un lucru e clar: toate războaiele 
le provoacă politicienii, dar pe câmpul de luptă 
mor oameni nevinovați. Vis-a-vis de orice 
război, o misiune mai nobilă a politicienilor 
de orice culoare ar fi  să renunțe la inepția 
crucișului de săbii interpartinice și să cultive 
mentalitatea păcii. De Ziua Victoriei sau 
Ziua Europei, să admitem că sunt sărbători 
identice, ar fi  să depunem, toți laolaltă, coroane 
la mormintele celor căzuți în război și să 
comemorăm victimele masacrelor provocate 
de criminali ca Napoleon, Hitler și Stalin. 

PAS, CU O NOUĂ CONDUCERE, SPRE NOI SCOPURIPAS, CU O NOUĂ CONDUCERE, SPRE NOI SCOPURI
Spicherul Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a fost ales 

președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la cel de-al 
treilea Congres, care a avut loc duminică, 15 mai, dată considerată ziua 
de naștere a PAS. Desemnat ca președinte interimar după ce Maia Sandu 

a devenit Președintele Republicii Moldova, Grosu a fost unicul candidat 
la șefi a partidului și a fost ales președinte cu votul a 855 de participanți 
la Congres și doar 13 voturi contra. „În aceeași zi, de 15 mai, cu 6 ani în 
urmă, a fost constituit Partidul Acțiune și Solidaritate. 6 ani am luptat, 
am învățat din greșeli, am unit societatea în jurul visului nostru comun, 
am alungat marii hoți de la cârma țării, am început să construim.. Avem 
o mare responsabilitate să valorifi căm încrederea pe care ne-au acordat-o 
cetățenii, fi indcă aceasta legitimează acțiunile noastre”, a punctat candidatul 
în discursul său de program. Grosu a trasat principalele „trei lupte mari” ale 
PAS pentru anii următori: victorii în localele din 2023, prezidențialele din 
2024 și în alegerile parlamentare din 2025. 

Congresul a desemnat și conducerea formațiunii. Premierul Natalia 
Gavrilița a fost aleasă prim-vicepreședinte, iar Artur Mija secretar general 
PAS. Au fost aleși de asemenea 10 vicepreședinți și Biroului Permanent 
Național. Printre aceștia nume cunoscute ca Mihai Popșoi, Sergiu Litvinenco, 
Andrei Spânu, Olesea Stamate, Vladimir Bolea, Lilian Carp, Oazu Nantoi, 
dar și nume noi, menite să aducă un sufl u proaspăt activității PAS. „Echipa 
pe care o propun astăzi are o misiune istorică – să aducă Republica Moldova 
în rândul statelor europene! Și să aducă Europa acasă”, a mai reiterat Grosu. 

Printre invitații de onoare ai Congresului s-au afl at Maia Sandu, deputatul 
român Bogdan Rareș, Adrian Dupu, secretar de stat în Departamentul 
pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, 
europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte PPE. „Președinta 
Maia Sandu a câștigat încrederea partenerilor europeni și este o sursa de 
inspirație pentru noi toți. Republica Moldova este astăzi, pentru toată 
Europa, un model de bună guvernare. Ați dat statului cea mai bună echipă 
guvernamentală pe care Republica Moldova avut-o în ultimii 30 de ani. 
Moldova va fi  sprijinită, ajutată, indiferent de difi cultățile care vor apărea. 
România și Europa vă sunt alături”, a stăruit să asigure Mureșan participanții 
la Congres. 

Partidul Acțiune și Solidaritate a fost fondat pe 15 mai 2016 și este, în 
prezent, partidul care deține majoritate parlamentară. De la fondare, până 
în 2020, PAS a fost condus de actuala șefă a statului, Maia Sandu. PAS se 
identifi că drept o formațiune politică, care împărtășește și promovează 
doctrina liberalismului social, pledează pentru valorile democratice, 
promovează integrarea plenară a Republicii Moldova în UE, ca fi ind calea 
cea mai fi rească de dezvoltare socială, economică, politică și de coeziune a 
societății.
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Tatăl său, Santo Traffi  cante Sr., a fost un mafi ot din Florida, care 
a supravieţuit unei serii de războaie între bande violente, pentru 

a deveni liderul unei puternice familii mafi ote cu sediul în Tampa. Mai 
târziu, Santo Traffi  cante Jr., a preluat conducerea familiei criminale și 
a fost implicat într-o reţea  de conspiraţii, pentru a-i ucide pe liderul 
revoluţionar al Cubei și, se zvonește, pe președintele John F. Kennedy.

Ca să înţelegem mai bine fenomenul, trebuie să reţinem faptul că tatăl 
lui Traffi  cante a fost norocosul supravieţuitor a ceea ce s-a numit „era 
de sânge”, adică atunci când bandele rivale cu sediul în Tampa se luptau 
pentru controlul cluburilor de noapte din epoca prohibiţiei și, în mod 
crucial, pentru racketurile locale de loterie denumite „bolitas”. Luptele 
dintre rivalii mafi oţi din sudul Floridei i-au slăbit în mod esenţial pe 
fi ecare dintre ei din punct de vedere fi nanciar și, prin crimă, luptele au 
redus și numărul de soldaţi disponibili.

Trafi cante Sr. A stat deoparte și a dezvoltat relaţii cu politicienii și 
colegii săi mafi oţi din New York și Chicago. Până la sfârșitul prohibiţiei 
și al epocii sângelui, era omul de vârf al Mafi ei din Florida, acţionând 
cu binecuvântarea șefului mafi ot exilat Charlie „Lucky” Luciano, a lui 
Frank Costello din cele Cinci Familii și a lui Meyer Lansky din Sindicatul 
Naţional.

În anul 1946, Santo Sr, și-a trimis fi ul, care era deja un subaltern al 
familiei, în Cuba, pentru a investi în numărul tot mai mare de cluburi de 
noapte și cazinouri din această ţară insulară. Familia Traffi  cante a format 
o alianţă puternică cu guvernul Batista din Cuba și a profi tat de pe urma 
investiţiilor lor, deși nu și-au atins niciodată obiectivul de a domina total 
jocurile de noroc de pe insulă. În 1954, Santo Sr. A murit din cauze naturale 
(într-un moment în care unii dintre rivalii săi rămași erau încă expulzaţi 
prin violenţă), iar fi ul său a preluat conducerea familiei criminale. Familia 
a profi tat nu numai de pe urma cazinourilor sale off shore, ci și de pe urma 
trafi cului de narcotice. Era clar că forţele de ordine federale și locale aveau 
un interes acut faţă de familia Traffi  cante. Santo Jr. a fost pus sub acuzare 
de mai multe ori de-a lungul anilor 1950, dar a fost condamnat o singură 
dată, în 1954, în urma unor acuzaţii de corupţie la nivel de stat, iar acea 
condamnare a fost anulată de Curtea Supremă din Florida.

Traffi  cante a fost arestat, din nou, în 1957, pentru că a participat la 
celebrul summit Apalachin, al liderilor mafi oţi din Pennsylvania, dar 
aceste acuzaţii au fost retrase. În anul 1959, Revoluţia cubaneză a răsturnat 
guvernul corupt al lui Batista, iar Fidel Castro, noul lider, a naţionalizat 
proprietăţile deţinute de străini și a închis cazinourile, acţiuni care au 
reprezentat o lovitură fi nanciară uriașă pentru Traffi  cante, care era al 
doilea după Meyer Lansky în ceea ce privește amploarea investiţiilor sale 

în Havana.
Seminţele pentru cel mai interesant capitol istoric al lui Traffi  cante au 

fost plantate deoarece mafi otul avea să aibă o relaţie bine stabilită cu CIA 
într-un efort de a-l asasina pe Castro.

Fostul agent FBI, ulterior consilier al lui Howard Hughes, Robert Maheu 
din Las Vegas, a fost unul dintre principalii intermediari ai lui Traffi  cante. 
Mafi otul Johnny Rosselli, care a lucrat atât pentru Traffi  cante, cât și pentru 
Chicago Outfi t, a fost un alt asociat implicat în eforturile nereușite de a-l 
ucide pe Castro și, potrivit unor opinii, a fost cel care i-a pus pe Traffi  cante 
și Giancan în legătură cu Maheu. Mai târziu, Rosselli a pretins că a fost 
implicat sau că a fost, de fapt, un trăgător, într-o conspiraţie mafi otă pentru 
a-l ucide pe președintele John F. Kennedy, iar unele relatări îl consideră pe 
Traffi  cante implicat în presupusa conspiraţie, care nu a fost dovedită.

În 1975, Rosselli a depus mărturie în faţa Comitetului senatorial pentru 
informaţii cu privire la eforturile de a-l ucide pe Castro. El a fost chemat din 
nou să depună mărturie, în aprilie 1976, cu privire la presupusa conspiraţie 
pentru uciderea lui Kennedy, dar Rosselli nu a mai ajuns să o facă. Cadavrul 
său a fost găsit într-un butoi care plutea în Golful Biscayne, în largul coastei 
Floridei.

Traffi  cante a rezistat războaielor mafi ote din Florida și diferitelor teorii 
ale conspiraţiei, Revoluţiei cubaneze și pierderii cazinourilor sale off shore, 
precum și controlului intens al forţelor de ordine, fără a petrece vreodată 
timp în închisoare. Unul dintre ultimii mafi oţi supravieţuitori ai epocii 
Luciano, Traffi  cante a murit de o boală de inimă într-un spital din Houston, 
Texas, în 1987.

MAFIOTUL CIA-IST ŞI ASASINAREA LUI KENNEDYMAFIOTUL CIA-IST ŞI ASASINAREA LUI KENNEDY

„Ilegalii” sunt agenţi din 
informaţii ai unei ţări, care își 
desfășoară activitatea într-o altă ţară 
fără a avea o „acoperire” diplomatică 
sau de altă natură. Cu identitate și 
biografi e false, „ilegalul” se expune 
unor riscuri mai mari decât spionii 
cu acoperire. În cazul în care sunt 
descoperiţi sau arestaţi, ţara sau 
serviciul în slujba căruia activează 
nu își asumă nicio responsabilitate, 
pot fi  pedepsiţi (până la pedeapsa 
cu moartea) sau, în cel mai bun 

caz, eliberaţi, la schimb cu spioni 
arestaţi în ţara de origine. În general, 
datorită condiţiilor în care activează 
și riscurile la care se expun, ilegalii 
sunt recrutaţi dintre spionii de elită.

Ilegalii au existat de când există 
spionaj, în unele ţări (Marea 
Britanie, SUA, au fost departamente 
speciale pentru recrutarea și 
pregătirea lor, dar cel mai activ a 
fost cel sovietic, în toate serviciile de 
informaţii pe care le-a avut CEKA, 
NKVD, KGB, GRU.

Istoria lui Bâstroliotov 
pare desprinsă dintr-un fi lm 
hollywoodian cu spioni super 
dotaţi. A fost un James Bond al 
vieţii reale, un mega-spion curajos 
și talentat, care l-a eclipsat chiar 
și pe legendarul Richard Sorge . 
Inteligent și educat, cunoscător al 
mai multor limbi străine (europene 
și din alte părţi ale lumii, în total 
aproximativ 20), maestru al 
deghizărilor, al folosirii de identităţi 
diverse, avea reputaţia de expert în 
a traversa frontierele europene, ceea 
ce a făcut de nenumărate ori având 
asupra sa cifruri, coduri, rapoarte 
secrete și alte documente.

Bâstroliotov a fost un „Romeo”, 
un ilegal frumos, elegant și cutezător, 
care și-a folosit talentele pentru a 
seduce secretare și alte femei care 
aveau acces la documentele secrete 
ale diverselor ţări, pentru a le 
recruta ca agenţi pentru Uniunea 
Sovietică.

„Sexpionaj” nu este un cuvânt 
care poate fi  găsit în dicţionarul 
limbii române. Dar acest mod 
de a acţiona a existat și probabil 
că există. Se referă la folosirea 
tuturor modalităţilor de seducere 
romantică, amoroasă și sexuală, 
pentru a obţine informaţii sau a 
racola agenţi. Femeile agenţi care 
folosesc asemenea tactici sunt 
numite vrăbiuţe, iar bărbaţii, corbi. 
În anii 1920 și 1930. în Uniunea 
Sovietică, exista o școală specială 
de pregătire a vrăbiuţelor. Termenul 
de Romeo a fost folosit iniţial de 
serviciul de spionaj est-german 
pentru membrii reţelei sale de 
ilegali de după cel de-al Doilea 
Război Mondial și s-a extins apoi 
și la alte servicii care au recurs la 
„sexpionaj”.

Bâstroliotov a fost un Romeo de 
succes, sensibil, cu talente artistice 
și literare, dar, în opinia unora, 

-urmare în pagina 13-                          

SPIONUL „ROMEO” (I)SPIONUL „ROMEO” (I) În sala secretă a „memoriei” de la sediul Serviciului de Informaţii 
Externe al Federaţiei Ruse, printre portrete ale remarcabililor spioni ruși 

în decursul anilor se afl ă și cel al lui Dmitri Băstroliotov. Un exponent 
care amintește de el este prezent, din anul 2011, și la sediul Muzeului 

Internaţional al Spionajului din Washington. A fost unul dintre cei mai 
celebri „ilegali” ai spionajului sovietic.
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Organismul deţine în interiorul său o 
adevărată fabrică de imunitate, în care se 
lucrează neîntrerupt. Dar pentru ca totul să 
meargă bine trebuie să fi m partenerii acestei 
uzine, nu dușmanii ei. De aceea, „teamwork” 
nu e doar un termen din dicţionarul corporate, 
ci trebuie să se aplice și când vine vorba de 
sănătatea și alimentaţia noastră. E bine să ducem 
o muncă de echipă, împreună cu organismul 
nostru, pentru o imunitate echilibrată. Medicul 
nutriţionist Șerban Damian ne explică: „Este 
simplu de înţeles că prin alimentaţie asigurăm 
corpului energie și nutrienţi cu ajutorul cărora se 
perpetuează viaţa celulelor. Organismul nostru 
este într-un permanent proces de distrucţie și 
refacere, iar pentru a se construi noi ţesuturi e 
nevoie de materie primă și de energie. Sistemul 
imunitar este extrem de activ, pentru că trebuie să 
se opună tuturor factorilor care ar pune în pericol 
siguranţa organismului. Fără un aport optim de 
nutrienţi, mecanismele de apărare sunt slăbite 
și riscul de îmbolnăvire crește proporţional cu 
gradul de malnutriţie.” 

Alimentaţia insufi cientă, din punct de 
vedere cantitativ și/sau calitativ, reprezintă 
principala cauză care duce la afectarea 
imunităţii. Dietele prea restrictive și înfometarea 
pe termen lung privează organismul de nutrienţii 
necesari și slăbesc sistemul imunitar. Apoi, 
dietele dezechilibrate, cu exces de carbohidraţi 
simpli, dar și hrana procesată în exces sau fast 
food-urile, aportul insufi cient de proteine, 
minerale, vitamine și fi bre – toate își pot pune 
amprenta asupra modului în care organismul 
face faţă solicitărilor, avertizează specialistul. 
Și, chiar dacă pare ciudat, zahărul și imunitatea 
nu se împacă mai deloc. „S-a observat, prin mai 

multe studii, că o dietă bogată în zaharuri simple 
induce un grad de afectare a răspunsului imun. 
Într-o accepţiune mai largă, o persoană care 
consumă zahăr în exces are un risc mai crescut 
de a dezvolta obezitate și diabet zaharat, boli care, 
în timp, afectează și sistemul imunitar. 

Un stil de viaţă echilibrat ne poate ajuta și 
în perioada actuală, când pandemia ne-a cam 
stricat socotelile. De aceea, pe lângă vaccin, 
trebuie să ţinem cont și de alţi factori. Medicul 
Șerban Damian spune că: „La acest capitol 
putem include somnul și odihna, practicarea 
consecventă a activităţilor fi zice și, nu în ultimul 
rând, alimentaţia. Ceea ce putem face noi, prin 
nutriţie, este să ne asigurăm că sistemul nostru 
imunitar funcţionează corect. Este exagerat să ne 
gândim că anumite alimente sau suplimente ar 
putea să ne ofere imunitate, adică ceva mai mult 
decât normalul. O alimentaţie corectă, adecvată 
vârstei și nivelului de activitate fi zică este tot 
ceea ce ne trebuie pentru a avea șanse în faţa 
bolilor, inclusiv în cazul Covid-19. În mod sigur, 
o persoană care se hrănește prost are un risc mai 
mare de îmbolnăvire, tocmai pentru că anumite 
defi cienţe fac ca sistemul imunitar să nu poată 
funcţiona la capacitate maximă.”

Și care ar fi  alimentele cu importanţă 
deosebită în imunitate? Iaurtul, kefi rul și varza 
murată, pentru că ele conţin probiotice necesare 
menţinerii sănătoase a fl orei intestinale, cu un rol 
esenţial în sistemul imunitar. Apoi ouăle, o sursă 
de proteină de cea mai înaltă calitate, conţin toţi 
cei opt aminoacizi esenţiali pentru organism. 
Carnea roșie este o sursă bogată de proteine 
și minerale (fi er, zinc, crom, seleniu) de care 
sistemul imunitar are nevoie pentru a funcţiona 
efi cient. Peștele gras (somon, ton, sardine) este 

bogat în acizi grași esenţiali omega-3, cu un rol 
antiinfl amator. Ardeiul gras, indiferent de culoare, 
și morcovul conţin cantităţi mari de betacaroten, 
fi tonutrient cu proprietăţi antioxidante, care 
protejează celulele împotriva stresului oxidativ, 
în timp ce provitamina A stimulează producţia 
de anticorpi și menţine integritatea pielii și a 
mucoaselor. Fructele, cât mai variate, consumate 
crude, sunt bogate în vitamine și minerale, în timp 
ce condimente precum usturoiul, scorţișoara, 
ghimbirul, oregano sunt aliaţi cu proprietăţi 
antibiotice și antivirale redutabile.

„Dacă ne uităm la rapoartele Eurostat, care 
implică toate statele europene, concluziile nu 
sunt deloc fl atante pentru ţara noastră. Lipsa de 
educaţie a poporului român se refl ectă inclusiv în 
alimentaţie. Suntem fruntași la consum de sare, 
pâine albă, grăsimi animale și codași la consum 
de fructe și legume. Alimentaţia proastă ne-a 
dus și în fruntea clasamentului european la exces 
ponderal, inclusiv la obezitate infantilă”, susţine 
nutriţionistul Șerban Damian.

Vitaminele (A, B6, B9, B12, C, D, E) și 
mineralele (zinc, fi er, cupru, seleniu) sunt 
implicate în generarea și potenţarea răspunsului 
imun.

REŢINEŢI!
Studiile recente au descoperit o legătură 

între nivelurile scăzute de vitamina D și un risc 
crescut de răceală și gripă, respectiv imunitate 
defi citară.

Mâncarea bogată în vitamine și minerale 
previne, prin intermediul antioxidanţilor 
degradarea prematură a celulelor și contribuie 
la producţia de limfocite T, implicate în 
combaterea infecţiilor.

NUTRIŢIA, PRIMUL PAZNIC AL SĂNĂTĂŢIINUTRIŢIA, PRIMUL PAZNIC AL SĂNĂTĂŢII
Alimentaţia are o importanţă covârșitoare pentru funcţionarea tuturor sistemelor 

care alcătuiesc organismul uman. O nutriţie echilibrată și variată este, în primul 
rând, temelia unui sistem imunitar în perfectă stare de funcţionare. Am discutat cu 
medicul Șerban Damian, nutriţionist la Clinica „Superfi t”, din București, pentru a vedea 
care este legătura dintre imunitate și alimentaţie.

a fost un monstru – seducător și mincinos, el a distrus cariere și vieţi pentru 
gloria patriei sale.

Povestea vieţii sale ar putea, într-o oarecare măsură, să lumineze acele 
cotloane întunecate care au dat imaginea de monstru.

Se născuse în 1901, într-un sat din Crimeea. Mama sa era fi ica unui preot 
de ţară, nepoată a unei prinţese osetine, fi re instabilă emoţional, chiar violentă 
spre bătrâneţe. Ereditatea și-a spus cuvântul în cazul urmașilor. Fiul ei, devenit 
preot, marcat de anxietate, intră în confl ict cu biserica, punând la îndoială 
însăși existenţa lui Dumnezeu, fapt care duce la exilarea sa într-o mănăstire 
îndepărtată. Fiica acestuia seamănă cu tatăl și bunica. Ciudată, încăpăţânată, 
schimbătoare, abandonează studiile pentru a se dedica activismului social. 
Hotărâtă să sfi deze societatea burgheză și convenţiile acesteia, ea ajunge la 
concluzia că cel mai expresiv gest ar fi  să facă un copil nelegitim. Acesta a 

fost Dmitri, care a luat numele mamei, 
deoarece adoptarea de către tată era foarte 
difi cilă. Trecând peste obstacole legale, poate 
opoziţia unei părţi a familiei, se obţine în cele 
din urmă și acordul ţarului și problema se 
rezolvă în favoarea copilului. Era un Tolstoi, 
membru al nobilimii ruse, statut care a durat 
doar până la revoluţie. În niciun document 
completat de el, Dmitri nu a menţionat 
numele tatălui. Familia Tolstoi s-a preocupat 
de creșterea copilului. La trei ani, a fost luat 
de lângă mama lui și dus la St. Petersburg, în 
casa unei văduve aristocrate. Tatăl trimitea 
bani pentru întreţinerea și educarea lui, 
pentru a deveni un adevărat nobil; a avut 
profesori pentru franceză, germană și 
engleză, dar și pentru arte (dans, scrimă și 

desen, la acesta din urmă dovedind aptitudini deosebite). Un instructor s-a 
ocupat de condiţia fi zică, iar un alt profesor de educarea voinţei, ceea ce va 
avea o importanţă crucială mai târziu. În mod regulat primea prin poștă, de 
la tatăl lui, cărţi de cultură generală. Dar niciodată nu și-a întâlnit tatăl. Trăia 
într-o cușcă aurită, abandonat, de fapt, de ambii părinţi. Rareori, mama lui 
venea să-l vadă și ieșeau împreună, ocazii care întotdeauna se transformau în 
lecţii dure despre nedreptăţile sociale, despre situaţia sa privilegiată în dauna 
celor mulţi și obidiţi.

Primul Război Mondial și apoi revoluţia i-au schimbat cursul vieţii. 
Titlurile nobiliare au fost desfi inţate la numai o săptămână după ce primise 
acordul ţarului de a fi  inclus în rândurile nobilimii, de a purta titlul de conte al 
Imperiului Rus. Nu au mai fost nici bani pentru a-i asigura traiul relativ luxos.

Pentru a-și termina școala, se mută în Anapa, un oraș pe ţărmul Mării 
Negre, unde mama lui era profesoară în gimnaziu. Când termină școala 
nautică și gimnazială (avea 18 ani), Dmitri se angajează ca timonier pe un 
vas. Are acum ocazia de a trăi alături de oameni simpli, săraci și obidiţi; de 
fapt, devine unul dintre ei. Atunci când primește ordin de recrutare din partea 
autorităţilor „albe”, hotărăște, împreună cu alţi membri ai echipajului, să fugă 
la Constantinopol. Alegerea fusese făcută; era de partea „roșilor” și toată 
viaţa nu s-a abătut de la ea.

La Constantinopol a trăit o perioadă extrem de difi cilă; fără bani, fără 
posibilitatea de a munci pentru a câștiga cât să aibă condiţii minime de trai. 
Însă norocul nu l-a părăsit. Printr-un fost coleg, este primit la gimnaziul 
pentru copii ruși fugiţi din ţara lor de sărăcie și ororile războiului civil. După 
absolvire, în 1922, împreună cu alţi colegi pleacă la Praga, pentru studii. 
Înainte de plecare, se duce la Misiunea Sovietică din Constantinopol de 
unde solicită un soi de recomandare către Misiunea Sovietică din Praga, 
avându-se în vedere alegerea pe care o făcuse – plecase din patria sa pentru 
a nu lupta împotriva Armatei Roșii. El se considera deja recrutat de Ceka și 
trimis în misiune ca agent infi ltrat („cârtiţă”).

Caterina RADU - Preluare Lumea
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DIN NOU ÎN LIGA 1!DIN NOU ÎN LIGA 1!
de Daniel Lazăr

Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ 

Fotbal

Săptămâna trecută a consfi nțit promovarea echipei de fotbal Petrolul 
Ploiești în Liga 1, la aproape nouă ani distanță de la câștigarea Cupei 
României, ceea ce i-a scos, din nou, pe ploieșteni în stradă! Duminică seara, 
pe esplanada Palatului Culturii, a fost sărbătorită promovarea în Liga 1, 
„lupii” revenind, după șase ani, pe prima scenă fotbalistică a țării.

În fața câtorva mii de ploieșteni, atmosfera a fost întreținută, pentru 
început, de Reconquista & Methadon, El Negro și Kamara, în așteptarea 
momentului de vârf al evenimentului, premierea campionilor. Au urcat pe 
scenă și câțiva dintre cei care, în 2016, făceau parte din lotul cu care Petrolul 
pornea la un nou drum, renăscând din propria cenușă (Ionuț Marinică, Ilie 
Dumitrescu, Decebal Nae, Dănuț Iancu, Cosmin Lambru, Răzvan Catană, 
Daniel Chiriță, Alexandru Crăciun, Adrian Vintilă, Dragoș Gheorghe, Gabi 
Frîncu, Roland Stănescu sau Claudiu Tudor), iar  la fi nal, secretarul general 
adjunct al Federației Române de Fotbal, Gabriel Bodescu, a înmânat trofeul 
cuvenit celei mai bune echipe a ediției 2021-2022 a Ligii 2!

Cu numai două ore înainte, Petrolul a remizat în ultima etapă a play off -
ului ligii secunde, la Slobozia, cu Unirea din localitate, scor 0-0.

Unirea: Gurău – Ibrian, I. Dinu (Gab. Lazăr 84’), Perju, C-tin. Toma 
(cpt.) – Coadă, Trașcu (Gherghiceanu 62’) – Silaghi (D. Mihai 84’), 
Bolohan, Afalna – Seb. Ivan (Gulceac 46’). Rezerve neutilizate: Ciupercă – 
Gîrbăcea, Dorobanțu, Mih. Lemnaru. Antrenor: Adrian Mihalcea.

Petrolul: Moroz (Jercălău 84’) – Alb. Olaru (cpt.), Vrhovac, Al. Sabău, 
Velisar – Boțogan (M. Chindriș 64’), Prejmerean (M. Ioniță 84’) – Mih. 
Constantinescu, Tolea, Dr. Gheorghe (Dima 84’) – Saim Tudor (Rădulescu 
74’). Rezerve neutilizate: – M. Bratu, Cioiu, Sg. Pîrvulescu, Horj. Antrenor: 

Nicolae Constantin.
Arbitru: Rareș George Vidican (Satu Mare); Asistenți: Bogdan Gheorghe 

(Bucureşti) și Erchian Ionus (Medgidia); Rezervă: Valentin Naidin (Turnu 
Măgurele); Observatori: Ionel Popa (Paşcani) și Ciprian Anton (Suceava).

După acest meci, jucătorii vor fi  liberi până pe data de 6 iunie, atunci 
când, cu circa o lună înainte de debutul campionatului 2022-2023, este 
programată reunirea lotului, prima etapă urmând să se dispute pe 9 iulie. 
Antrenamentele se vor derula, în prima fază, la Ploiești, fi ind preconizat și 
un cantonament extern, în intervalul 20 iunie – 1 iulie.

PETROLUL PLOIEȘTI: PROMOVARE, PETRECERE ȘI VACANȚĂ PÂNĂ PE 6 IUNIEPETROLUL PLOIEȘTI: PROMOVARE, PETRECERE ȘI VACANȚĂ PÂNĂ PE 6 IUNIE

Fotbalul românesc se pregătește de vacanță, 

după ce se vor fi lămurit toate necunoscutele 

acestui sezon care a ținut cu sufletul la gură 

microbiștii până aproape de ultima etapă. Cel 

mai important, din punctul nostru de vedere, este 

faptul că Petrolul Ploiești a reușit promovarea în 

Liga 1 după o pauză de șase ani, echipa lui Nae 

Constantin terminând sezonul pe primul loc. A 

fost un campionat greu, dar dominat de „lupi” de 

la un capăt la altul, ceea ce nu poate decât să ne 

bucure și să ne facă se ne simțim mândri de cei 

care au izbutit, după trei încercări nereușite, acest 

deziderat major. 

Ploieștenii au ieșit din nou în stradă (ce mult 

a trecut, parcă, de la ultima Cupă a României 

câștigată în fața campioanei din ultimii 5 ani, CFR 

Cluj) și ne-am dori să o mai facem cât de curând, 

poate la calificarea echipei în play off-ul primului 

eșalon.

Un prim eșalon dominat în ultimul cincinal 

de către CFR Cluj, singura formație care a mai 

ajuns și prin grupele Europa League și Conference 

League și care acum, mai mult ca oricând, 

trebuie să-și reseteze și lotul de jucători, aducând 

tineri cu foame de trofee și performanță. Iar 

profesionalismul antrenorului Dan Petrescu, al 

președintelui Cristian Balaj și flerul celor care se 

ocupă de scouting pot duce echipa, din nou, la 

masa bogaților Europei.

Vin acum barajele pentru primele 3 ligi și abia 

apoi vacanța. Cei care au luat-o mai devreme nu 

pot face decât să se bucure de ea. 

OLTEANU NICONAS – LOCUL 3 LA OLTEANU NICONAS – LOCUL 3 LA 
CUPA ROMÂNIEI PENTRU CADEȚICUPA ROMÂNIEI PENTRU CADEȚI

Sala Polivalentă din Turnu Severin a 
găzduit Cupa României la Box pentru 

cadeți, competiție la care au participat 161 de 
sportivi de la 63 de cluburi din țară. Clubul 
Sportiv Petrolul Ploiești a obținut un loc 3, 
prin Olteanu Niconas și trei locuri 5, prin 
Olteanu Gimi, Căldăraru Mihai și Pădure 

Elvis, cei patru sportivi fi ind însoțiți de 
antrenorul Ovidiu Dragomir.

„În primele meciuri sportivii noștri 
au câștigat înainte de limită, dar apoi au 
pierdut la puncte în urma unor decizii foarte 
echilibrate”, a spus tehnicianul de la CS 
Petrolul Ploiești.

CS PETROLUL PLOIEȘTI, CS PETROLUL PLOIEȘTI, 
DOUĂ LOCURI 2 LA CUPA ARAMISDOUĂ LOCURI 2 LA CUPA ARAMIS

Sala Ana Pascu din București a găzduit, în weekend-ul 14-15 mai a.c., Cupa Aramis la 
scrimă, la care au luat startul 267 de sportivi din Bulgaria, Ucraina și România, la cele 5 

categorii de concurs. Țara noastră a fost reprezentată de 10 cluburi, printre care s-a numărat 
și CS Petrolul Ploiești.

Sportivii pregătiți de către Claudiu Moldanschi au obținut următoarele rezultate: Fete 
U11: loc 5 – Stănescu Antonia, loc 7 – Pelaghie Alesia; Băieți U9: loc 2 – Mărtiscă Andrei, loc 
5 – Vesel Fabian; Băieți U17: loc 6 – Alex Macovei; Băieți U11: loc 2 – Grumăzescu Flavius, 
loc 5 – Bratu Andrei; Fete U9: loc 7 – Pelaghie Andreea; Fete U17: loc 8 – Mona Macovei.

MEDALIE DE AUR PENTRU ATLETUL MEDALIE DE AUR PENTRU ATLETUL 
ANDREI REMUS NICULIȚĂ ÎN GRECIA!ANDREI REMUS NICULIȚĂ ÎN GRECIA!

Atletul Andrei Remus 
Niculiță, de la CSS 

Ploiești – CSM București, 
a reușit, după o cursă 
spectaculoasă, să câștige un 
concurs internațional în 

Kefalonia – Island -Grecia! In 
proba de 400 m, atletul pregătit 
de profesoara Maria Andrei a 
reușit, cu timpul de 48.44 sec., 
să intre în posesia medaliei de 
aur!
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură,   care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,   nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.

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

Fotbal

BILETE PENTRU MECIURILE NAȚIONALEI CU FINLANDA ȘI MUNTENEGRUBILETE PENTRU MECIURILE NAȚIONALEI CU FINLANDA ȘI MUNTENEGRU
În iunie, naționala României debutează în 

noua ediție a Ligii Națiunilor. După două jocuri 
în deplasare, în Muntenegru (sâmbătă, 4 iunie, 
ora 21:45, Podgorica) și în Bosnia și Herțegovina 
(marți, 7 iunie, ora 21:45, Zenica), tricolorii 
pregătiți de Edward Iordănescu revin în țară 
pentru două jocuri, la București:

Sâmbătă, 11 iunie, ora 21:45, stadion Giulești: 
România – Finlanda. 

Marți, 14 iunie, ora 21:45, stadion Giulești: 
România – Muntenegru. 

Intră pe site-urile bilete.frf.ro și bilete.ro și 
achiziționează-ți bilet la unul sau la ambele 
meciuri. Echipa Națională aniversează astfel  pe 
stadion un secol de existență, pentru că în iunie se 
împlinesc 100 de ani de la primul meci din istoria 
tricolorilor!

Prețul biletelor variază între 45 RON (peluze) 
și 80 RON (tribună), iar pachetele pentru ambele 
jocuri au 10% reducere!

Până pe 7 iunie, fanii pot opta online pentru 
pachetul ce include acces la ambele jocuri de pe 

teren propriu din iunie. În acest caz benefi ciază 
de o reducere de 10%, prețul fi ind de 81 RON la 
peluze, în loc de 90, și 144 RON la tribună, în loc 
de 160 RON.

ATENȚIE! În cazul achiziționării pachetelor, 
biletul folosit la meciul cu Finlanda (11 iunie) va 
fi  valabil și pentru acces la partida cu Muntenegru 
(14 iunie).

Copiii cu vârsta sub 14 ani au acces gratuit 
în zona destinată familiilor ”Tribuna 2 Family 
Zone”, alegând tipul biletului (copil) în efectuarea 
comenzii. Datele copiilor trebuie, de asemenea, 

introduse în comandă pentru a le fi  eliberate bilete 
cu valoare zero.

Accesul pe stadion al fi ecărei persoane, 
indiferent de vârstă, se face în baza unui bilet 
valabil în format digital sau printat și a actului de 
identitate.

Pe site-urile bilete.frf.ro și bilete.ro s-au pus 
în vânzare și biletele pentru meciul din Liga 
Națiunilor Muntenegru – România, programat 
sâmbătă, 4 iunie, de la ora locală 20:45 (21:45 în 
România), stadion Podgorica. Prețul unui tichet 
este de 11 RON. Intră pe site-urile bilete.frf.ro și 
bilete.ro pentru bilete la meciul din Liga Națiunilor 
Bosnia și Herțegovina – România, programat 
marți, 7 iunie, de la ora locală 20:45 (21:45 în 
România), stadion Bilino Polje – Zenica. Prețul 
unui tichet este de 27 RON. 

Organizatorii celor două jocuri din deplasare 
nu au pus la dispoziție bilete electronice, astfel 
că tichetele de acces vor fi  distribuite în zilele de 
meci, în apropierea stadioanelor, în locații ce vor fi  
comunicate ulterior pe site-ul frf.ro.

Sala Sporturilor din Chiajna a fost, în acest 
weekend, gazda Turneului Internaţional 

de Judo „Alina Dumitru”, competiţie 
rezervată Juniorilor „U16” şi Copiilor, la care 
au participat 570 de sportivi din România, 
Ucraina şi Republica Moldova. Printre aceştia 
s-au numărat şi reprezentanţii CSM Ploieşti, 
care au reuşit să obţină 7 medalii – 2 locuri 
I, 1 loc II şi 4 locuri III -, 4 locuri V şi două 
locuri VII, după cum urmează: locul I – Lucas 
Chigvaria (38 kg) şi Rhaya Chigvaria (36 kg); 

locul II – Iasmina Stere (52 kg); locul al III-
lea – Nicolae Samson (63 kg), Antonio Bănică 
(60 kg), Mara Nedelcu (70 kg) şi Yasmine 
Tomescu (48 kg); locul al V-lea – Denisa 
Tudor (32 kg), Ioana Buliga (63 kg), Damian 
Matei (55 kg) şi Isabela Neagu (57 kg); locul 
al VII-lea – Teodora Niţoiu (36 kg) şi Tiberiu 
Ivan (46 kg).

Sportivii de la CSM Ploieşti sunt pregătiţi 
de Gheorghe Savu (coordonator), Mihai 
Trandafi rescu şi Roxana Creţu.

7 MEDALII LA TURN7 MEDALII LA TURNEEUL INTERNAȚIONAL “ALINA DUMITRU”UL INTERNAȚIONAL “ALINA DUMITRU”

TREI LOCURI 1 LA CN PENTRU JUNIORI 2 U18TREI LOCURI 1 LA CN PENTRU JUNIORI 2 U18
Vineri şi sâmbătă, Sala de Sport a Liceului Tehnologic „Anghel Saligny”, din 

Ploieşti, a fost gazda Finalei Campionatelor Naţionale Şcolare la judo pentru 
juniori 2 – „U18”, prilej pentru sportivii de la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti să intre în 
posesia a zece medalii – 3 locuri I, două locuri II şi 5 locuri III – şi a două locuri V.

Iată care au fost performanţele sportivilor noştri: locul I – Alexandra Stan (40 
kg), Alexia Cristea (44 kg), Alexandru Petre (+90 kg); locul al II-lea – Bianca 
Ungureanu (57 kg) şi Ştefan Georgescu (66 kg); locul al III-lea – Andrei Tunea 
(60 kg), Rareş Costache (60 kg), Sebastian Petre (73 kg), Denis Grădinariu (90 
kg) şi David Ţugui (+90 kg); locul al V-lea – Alexandra Ciurcă (57 kg) şi Antonio 
Cosma (60 kg).

La competiţie au participat 150 de sportivi de la 25 de cluburi din ţară.

CIPRIAN MANU A CÂȘTIGAT CUPA CIPRIAN MANU A CÂȘTIGAT CUPA 
CEZAR CHAMPIONSHIPCEZAR CHAMPIONSHIP

Sportivul secţiei 
de kempo a CSM 
Ploieşti, Ciprian 
Manu, a participat, la 
Baia Mare, la Cupa 
„Cezar Championship”, 
reuşind să intre în 
posesia centurii 
naţionale la categoria 
de greutate „48 kg”, 
vârsta 12-13 ani. 
Însoţit de campionul 
Edwin Petrea, simplu 
spectator de această 
dată, şi de antrenorul 
Ghiocel Petrea, Ciprian Manu a avut evoluţii foarte bune, reuşind 
să câştige în fi nală prin knock-out în repriza a treia în faţa unui 
sportiv localnic.

Următoarea competiţie importantă la care sportivii secţiei 
de kempo a clubului vor participa este Campionatul Naţional de 
Kickboxing, programat peste două săptămâni, în Sala Apollo, din 
Bucureşti.
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În comuna Frumușica, din Botoșani, a fost 
introdusă rețeaua de gaze. În prima fază a 

fost racordată la această facilitate școala, prilej 
cu care liderul PNL Botoșani, Costel Șoptică și 
primarul din localitate, Constantin Bălășanu, au 
tăiat panglica inaugurală alături de mai mulți 
directori de instituții deconcentrate. Un sobor de 
preoți a fost chemat la fața locului pentru a sfi nți 
contorul de gaz. Acuma, sincer, noi nu vedem 
rostul panglicii inaugurale, că prezența preoților, 
în condițiile prețurilor de azi de la gaze, chiar are 
justifi care!

-Azi un leu și mâine zece,
Buzunarul o să-l sece,
La atare grozăvie
Și ce naiba o să fi e,
Cântă preoții în cor:
Piei Satană din contor!

Apropo de prețuri, cică au apărut cireșele 
românești. Kilogramul de fructe „dulci și 

pietrose” se vinde la prețul record de 100 lei, cel 
puțin în piețele din Capitală. În supermarketuri, 
acestea costă 80 lei/kg, dar cel puțin aici 
vânzătorii recunosc că fructele sunt aduse din 
Grecia și Iordania. La așa bani, e că-ți vine a pune 
poft a in cui?

-Vrând din piață trufandale,
Am rămas fără ripostă:
Kilul de cireșe costă
Cât perechea de sandale!

Invitat la B1TV, la emisiunea „Selectiv”, 
ministrul Sportului, Eduard Novak, a oferit 

faza zilei.

În plin scandal creat de naționala de hochei, 
care a lălăit la sfârșitul jocului imnul așa-zisului 
Ținut Secuiesc, ministrul a fost provocat de 
moderatorul Dan Bucura să spună măcar prima 
strofă din Imnul României. Și atunci a început 
nebunia: Bucura spunea un vers, Novak refuza 
(sau nu știa) să recite și afi șa un zâmbet tâmp. 
Dar tâmp rău! Se aude că, în ăst timp, ministrul 
își zicea în gând...

-Tata noastră care ești la Cearul,
Sfi nțește nume al Tău,
Vie împărățiul tău...
Ce au ăștia cu ținuturile meu?
Autonomia noastră cea de toate zilurile...
Aveți cumva un fi x cu imnurile?
V-ați trezit și voi, românurilor,
Ca să vă puneți în soamna ungurilor?

Pe fondul infl ației record, poate cea mai 
mare din UE, întrebat dacă se vor indexa 

pensiile cu rata infl ației, ministrul Muncii, 
Marius Budăi, ne-a dat garanții: „Încercăm să 
apărăm puterea de cumpărare a românilor și așa 
încă foarte mică în România”. Întrebare: cum o 
aperi, bre, cu sabia, cu tunul sau cu buzduganul?

-Pe criza asta toate se scumpesc,
Anunță iar baștanii ăștia anoști.
Dar eu combat și răspicat grăiesc:
La guvernare avem  infl ație de... proști!

Cică italianul Carlo Cani a ieși la pensie de 
la o mina din Sardinia, unde s-a angajat 

în 1980, fără să se rupă cu munca. El  a stat timp 
de 26 de ani în concedii medicale: „Am ajuns la 
vârsta pensionării fără să muncesc cine știe ce. Am 
urât să lucrez în subteran. Așa că am inventat tot 
ce mi-a venit în minte, mă loveam intenționat la 
deget pentru că nu puteam să lucrez cu el umfl at. 

Cu alte ocazii îmi frecam ochii cu praf de cărbune”.
-Ce ai făcut nu-i mare șmecherie,
Te-nvață ai noștri, dragă, meserie:
După o viață-n plină moțăială,
Își trag averi din pensii speciale!

Un fost primar din Baia Sprie-Maramureș, 
Dorin Pașca pe numele lui, spune că 

drumurile de acolo sunt pavate cu aur: „Orașul 
Baia Sprie putem să spunem că are mai multe 
drumuri pavate cu aur. Poate că nu este singurul 
din țară. Ne-am întreabat de multe ori cum 
putem să fi m atât de săraci fi nanciar când noi 
nu putem asfalta aceste drumuri pentru că am 
acoperi aurul din ele. Da, pe orice drum de pe 
Dealul Minei, oriunde ai păși, iei o piatră și o 
duci la analize, sigur găsești aur în ea”.

-La voi e plin cu aur peste tot,
Dar în Ploiești, vă jur, eu nu mai pot
Să calc pe străzi, că-s pline de gunoaie...
Le spală detergentul după... ploaie!

La ediția din acest an a Eurovisionului, 
organizatorii de la Torino  nu au recunoscut 

votul juriului din România, care acordase 12 
puncte R. Moldova. Punctajul maxim de la 
București și din alte cinci țări a fost redirecționat 
înspre Ucraina, c-așa au vrut mușchii nu știm cui. 
Dar cel mai mișto este că juriul de la Chișinău 
nu a acordat niciun punct piesei din România, 
fapt fără precedent în istoria de câteva zeci de 
ani a concursului. Așa că trenulețul Chișinău-
București pesemne că va poposi în altă gară...

-Меrgе іutе, mеrgе bіnе
Тrеnu’ lеgănаt dе șіnе,
Dar nu poate să înțeleagă:
Juriul încotro aleargă?
Care vot, de unde vot,
Le-a furat nașul de tot...

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