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România e țara contrastelor. În același loc vezi căruțe și bolizi, 
case din chirpici și vile nesfârșite, drumuri de clisă și autostrăzi 

(mai rar!), kilometri de blocuri la prețuri pe apartament cât câștigă în 
10 ani oamenii din 100 de sate risipite prin munți, șampanii de 50 de 
lei și șampanii de 3000 de euro, oameni care lenevesc în piscine și copii 
ce se scaldă-n băltoace, grădini cu plante exotice și ciulini, miliardari 
și boschetari etc., etc. Cam așa este și la CFR (Căile Ferate Române, 
companie de stat înfi ințată în 1880, după ce prima cale ferată pe 
teritoriul actual al României, Oravița-Baziaș, a fost deschisă în 1854). 
CFR-ul tot, indiferent cum l-au numit impostorii cu ifose de capitaliști 
de după 1990. 

TRANSPORTUL FEROVIAR SAU TRANSPORTUL FEROVIAR SAU 
POVESTEA UNUI EȘEC RĂSUNĂTORPOVESTEA UNUI EȘEC RĂSUNĂTOR

CUM AR VREA CJ PRAHOVA CUM AR VREA CJ PRAHOVA 
SĂ DEZVOLTE TURISMUL DIN SĂ DEZVOLTE TURISMUL DIN 
PRAHOVA ÎN URMĂTORUL DECENIUPRAHOVA ÎN URMĂTORUL DECENIU

Consiliul Județean Prahova a propus spre consultare 
publică proiectul de hotărâre privind aprobarea 

„Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Turismului (SDDT) 
în județul Prahova 2022-2032.” Vom prezenta și noi, 
începând de astăzi, elemente din acest document, mai 
cu seamă că despre turism se afi rmă de vreo 30 de ani 
că reprezintă șansa României, dar nu s-au făcut lucruri 
importante în acest sens, încât țara să reprezinte o 
destinație de top măcar în Europa.

În Strategia de dezvoltare sunt câteva informații 
contradictorii, cel puțin când este vorba despre structurile 
de cazare turistică. La pagina 107 se precizează: „în ultimii 
10 ani, în județul Prahova au activat în medie peste 300 de 
unități de cazare, număr ce a cunoscut o serie de fl uctuații 
pe un trend general de ușoară creștere.” Și care, completăm 
noi, fac ca Prahova să fi e pe locul 5 la nivel național, după 
Constanța, București, Brașov și Suceava. Cifra coincide 
cu datele INS (Tempo Online).

Într-un an, gazele Într-un an, gazele 
aproape că și-au aproape că și-au 
dublat prețul!dublat prețul!

În campania „Curățăm În campania „Curățăm 
România” s-au adunat peste România” s-au adunat peste 
3.000 de tone de deșeuri3.000 de tone de deșeuri

Nu. Nu am mama 
fl orăreasă. În schimb, 

de mai bine de opt ani o am pe 
Maria în viața mea. E țiganca 
(am permisiunea de la ea să-i 
spun pe nume) de la care, joi 
de joi, cumpăr fl ori pentru 
mormântul tatălui meu. Ploaia, 
soarele, ninsoarea sau vântul 
nu au oprit-o să fi e la tarabă. 
Doar de două ori a lipsit. Atunci 
când i-a murit bărbatul și când 
era ea să moară din cauza unei 
pneumonii. În restul zilelor e 
acolo. La cimitirul din Mihai 
Bravu.

Tot de atâția ani am văzut 
cum i-a crescut nepoata, pe 
care tot Maria o cheamă și care, 
se pare, i-o ia pe urme. Vinde 
fl ori ca să își întrețină familia. 
Nu fură, nu face nimic rău. A 
văzut că mamaie i-a crescut pe 
toți din munca asta. Și vrea și 
ea să ajungă fl orăreasă.

Nu e ușor. Dar îi place cum 
miros fl orile. Și știe că oamenii 
le iau ca să își bucure sufl etele 
lor și pe ale celorlalți.

De ziua îndrăgostiților, de 
Mărțișor, de Paște, pentru 
serbările copiilor, de Sf 
Maria…nu doarme nopțile ca 
să aranjeze buchete și să facă 
un ban în plus.  E un efort mare 
pentru un copil atât de mic…
dar nu are încotro. Măriile, 
aia mică și baba, sunt și vor fi  
fl orărese și de aici înainte.

Chit că niște incompetenți le 
terorizează aproape lunar.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, a 
semnat cererea de fi nanțare pentru proiectul de înfi ințare a rețelei 

de gaz în localitățile de pe Valea Slănicului, respectiv, în comunele 
Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, 
Ștefești, Bertea și orașul Slănic. Fondurile pentru concretizarea investiției 
sunt asigurate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM). 
Valoarea totală a contractului se ridică la 150.989.246,42 lei, iar perioada 
de implemnetare a proiectului este de 29 de luni. Dintre cele 13.468 de 
case de pe Valea Slănicului, vor fi  racordate la gaz  în jur de 8.159 de 
gospodării și instituții publice (8.041 gospodării și 118 instituții publice). 
Lungimea rețelei este de 297,880 km, constituită atât din conducte 
subterane cât si supraterane.

S-A SEMNAT CONTRACTUL DE FINANȚARE PENTRU 
ALIMENTAREA CU GAZE A VĂII SLĂNICULUI
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Rata anuală a infl ației în luna mai 2022, comparativ 
cu luna mai 2021, a fost de 14,5%, se arată în 

raportul lunar al Institutului Național de Statistică (INS). 
De asemenea, rata infl ației de la începutul anului (mai 
2022, comparativ cu decembrie 2021) s-a situat la 9,2%. 

În aceeași perioadă analizată, la produsele nealimentare, 
cea mai mare scumpire s-a înregistrat la gaze (86,71%), 
creștere aproape fără precedent în ultimii 20 de ani, urmată 
de combustibili (38,48%), energie termică (22,98%) și 
energie electrică (18,46%). În cadrul serviciilor, cele mai 
mari scumpiri s-au consemnat la transportul aerian 
(20,28%), apă și canal (18,67%), serviciile poștale (16,54%) 
și transportul rutier (10,93%). La produsele alimentare, 
recordul de scumpire a fost la cartofi  ( 50, 93%), urmat de 
ulei comestibil, (44,14%), făină (30,13%), mălai (31,55%) și 
pâine (22,51%).

Patru cluburi rotariene din Italia - Ancona Conero, 
Urbino, Jesi si Recanati Giacomo Leopardi- 

împreună cu Rotary Club Ploiești, au amenajat și dotat 
un cabinet stomatologic modern în incinta Centrului 
de Servicii Comunitare „Sf Andrei” Ploiești, care vine 
în sprijinul copiilor cu handicap sever, dar și a celorlalte 
persoane din evidențele DGASPC Prahova. Rotarienii 
din Ploiești s-au ocupat de amenajarea cabinetului, iar 
colegii lor din Peninsulă au donat echipamentele necesare. 
Predarea către Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului (DGASPC) a avut loc în prezența 
mai multor membri ai Rotary Club Ploiești, în frunte cu 
președintele în exercițiu, Liliana Iosif, dar și a directorului 
DGASPC Prahova, Alexandru Bocioacă. Acesta din 

urmă a declarat: „Apreciem în mod deosebit generozitatea 
și implicarea partenerului nostru, alături de care, prin 
fi nalizarea acestui proiect, reușim să aducem un plus de 
calitate serviciilor destinate benefi ciarilor noștri.” La rândul 
său, Liliana Iosif le-a mulțumit tuturor celor implicați în 
proiect: „Recunoștința noastră se îndreaptă către colegii 
noștri din Italia, fără de care acest eveniment nu ar fi  fost 
astăzi posibil. Generozitatea lor, specifi că spiritului rotarian, 
precum și a colegilor noștri care au contribuit material sau 
investind timp în acest proiect, la care se adaugă implicarea 
și susținerea multor persoane din comunitate, toate acestea 
sunt dovezi certe ale faptului că îmbrățișăm cu toții aceleași 
valori și punem interesul colectiv mai presus de cel individual. 
Mulțumim, mulțumim, mulțumim!”

ISU PRAHOVA A PRIMIT ISU PRAHOVA A PRIMIT 
O AUTOSPECIALĂ DE O AUTOSPECIALĂ DE 
MARE CAPACITATEMARE CAPACITATE

Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență Prahova a primit, 

recent, o autospecială de stingere 
cu capacitatea de 10.000 de litri de 
apă. Mașina face parte dintr-un lot 
de 10 achiziționate de Inspectoratul 
General pentru Situații de Urgență 
în cadrul Proiectului „Viziune 2020”, 
care prevede dotarea cu 200 de 
autospeciale ce completează parcul 
auto al pompierilor militari români. 
În afară de Prahova, celelalte mașini 

au fost trimise către inspectoratele 
din județele Brăila, Constanța, 
Galați, Ialomița, Iași, Maramureș, 
Mureș și Tulcea. Conducerea IGSU 
a precizat: „Reînnoirea parcului 
auto rămâne în continuare o prioritate 
având în vedere că unitățile operative 
încă dețin tehnică de intervenție cu 
durată de exploatare depășită, iar 
serviciile oferite celor afl ați în difi cultate 
trebuie să se mențină la înalte 
standarde de calitate. Autospecialele 

sunt destinate intervenției pentru 
stingerea incendiilor în mediul urban 
și rural, ce necesită cantități însemnate 
de substanțe stingătoare, punându-se 
accent pe deplasarea rapidă, realizarea 
în timp scurt a dispozitivului de 
intervenție și utilizarea apei cu 
randament ridicat de stingere.”

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

ÎNTR-UN AN, GAZELE APROAPE ÎNTR-UN AN, GAZELE APROAPE 
CĂ ȘI-AU DUBLAT PREȚUL!CĂ ȘI-AU DUBLAT PREȚUL!
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT
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PRIMARUL VOLOSEVICI, MANDATAT SĂ 
VOTEZE DESFIINȚAREA ADI

„POLUL DE CREȘTERE” PLOIEȘTI

INCENDIU VIOLENT LA MĂNECIU 
UNGURENI

Pompierii militari au fost solicitați să 
intervină pentru stingerea unui incendiu violent 
care a cuprins o hală de producție de mobilă 
și o clădire de birouri din localitatea Măneciu 
Ungureni. La fața locului, potrivit ISU Prahova, 
au fost mobilizate șase autospeciale de lucru cu 
apă și spumă și o ambulanță Smurd. Din fericire, 
incendiul nu s-a soldat cu victime. Intervenția 
a fost una difi cilă din cauza cantității mari de 
materiale combustibile (vopseluri, diluanți, 
lemn, bureți, utilaje), suprafața afectată fi ind 
estimată la 5000 mp. Incendiul a fost stins după 
mai multe ore. 

ACCIDENT PE DN1, LA AZUGA
Polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la 

faptul ca pe DN1 în zona km. 133+700 s-ar fi  
produs un accident rutier. „Din cercetări a reieșit 
că, un bărbat în vârstă de 64 de ani în timp ce 
conducea un autoturism pe raza orașului Azuga 
a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus 
tot de un bărbat  în vârstă de 61 de ani”, a precizat 
IPJ Prahova. În urma producerii accidentului a 
rezultat vătămarea corporală a conducătorului 
auto în vârstă de 64 de ani și a unei pasagere 
în vârstă de 59 de ani. „Conducătorii auto au 
fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fi ind 
0,00mg/l”, a anunțat IPJ Prahova. Trafi cul rutier 
s-a desfășurat fără probleme.

ACCIDENT CU DOUĂ AUTOTURISME PE 
DN1, ÎN ZONA PARALELA 45

Accidentul rutier s-a produs, luni dimineață, 
pe DN1, în zona Paralela 45, după ce două 
autoturisme au intrat în coliziune. În urma 
impactului, cinci persoane au fost rănite, una 
dintre victime, un bărbat în vârstă de 60 de ani, 
fi ind în stop cardio-respirator. O a doua victimă 
a fost transportată la spital. Medicii ajunși la fața 
locului au început manevrele de resuscitare, însă 
din păcate nu s-a mai putut face nimic. La fața 
locului au fost mobilizate o mașină de stingere, 
o descarcerare, dar și două ambulanțe SMURD. 
Trafi cul rutier s-a circulat dirijat pe sensul 
Ploiești – Brașov.

Marius 
MARINESCU

MAMA MEA E FLORĂREASĂ

Sunt aceiași care, în loc să cimenteze 
aleile dintre morminte, ca să nu fi i 

nevoit să te afunzi în noroi atunci când 
plouă, care în loc să facă funcționale mai 
multe pompe de apă, care atunci când 
tund bălăriile fac vraiște mormintele, 
care nu s-au gândit să pună mai multe 
bănci pentru cei care vin la cei adormiți, 
care nu s-au gândit să planteze pe alei 
pomi care să facă umbră, care iau bani 
pentru intrat în cimitir ca și cum te-ai 
duce la fi lm cu mașina, acei oameni 
plătiți din banii noștri ca să ajute 
cetățeanul, ce s-au gândit!?

Să facă într-un fel ca Maria, Aron, 
Floarea, Vali și toți cei care nu stau 
cu mâna întinsă la stat ci muncesc, 
alergând după lumânări, chibrituri, 
candele, tămâie, garoafe, trandafi ri, care 
vin zi de zi la treabă…toți ăștia ar trebui 
să dispară.

Ei sunt vinovați că magazinul 
cimitirului nu vinde mai nimic. Ei sunt 
problema.

Nu le-a trecut prin cap să le facă 
trei-patru chioșcuri frumoase, pe care, 
la un preț de bun simț, să le închirieze. 
Astfel toată lumea ar avea de câștigat. Iar 
poliția și-ar avea rostul doar să treacă 
și să verifi ce dacă fl orăresele respectă 
spațiul închiriat.

Pentru că eu chiar cred că Maria 
merită să nu mai doarmă, cu schimbul, 
cu nepoata, noapte de noapte, iarnă sau 
vară, lângă fl orile ascunse prin boscheți, 
de frica hoților. De ce o face? Pentru că 
preferă ca banii pe transport să-i dea 
Mariei să se ducă la școală. De asta o 
face…

Așa că, “dragi dregători ai cimitirelor 
din tot Ploieștiul” vă rog să închideți 
ochii la faptul că țiganca mea nu dă bon, 
e de altă culoare și nu vorbește corect! 
Sunt multe Marii în aceeași situație și 
merită cel puțin același respect ca tanti 
Maria de la piață, care nici ea nu dă bon 
pentru ouă sau ridichi.

Este sufi cient că acești oameni 
muncesc, nu dau în cap la nimeni, nu 
fură și își întrețin familiile cu demnitate. 
Iar pentru asta merită respect.

Atât!

Continuare din pagina 1

Se fac ultimii pași pentru desfi ințarea Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de 

creștere Ploiești”. Consiliul Local l-a împuternicit 
pe primarul Andrei Volosevici să voteze favorabil 
cererile de retragere din asociație formulate de 
orașul Băicoi și comunele Brazi, Bărcănești, Târgșoru 
Vechi, Blejoi, Ariceștii Rahtivani, Dumbrăvești, Valea 
Călugărească și Berceni. Anterior, au depus solicitări 
similare Consiliul Județean, municipiul Ploiești și 
comuna Păulești. Primarul va vota și achiziționarea 
de servicii de asistență juridică și de reprezentare, 
precum și mandatarea directorului asociației pentru 
a îndeplini  procedurile necesare, inclusiv semnarea 
contractului ce urmează a fi  încheiat în vederea 
dizolvării și lichidării asociației, în conformitate cu 
prevederile statutului ADI „Polul de Creștere Ploiești”. 

Reamintim că, până în 2016, asociația a 
gestionat proiecte europene importante, în valoare 
de aproximativ 145 milioane de euro, cum ar fi  
Parcul Municipal Vest și Centrul  de excelență în 
afaceri pentru tinerii întreprinzători, modernizarea 
Hipodromului și restaurarea Muzeului Ceasului, 
Centrul de afaceri multifuncțional „Lumina Verde”, 
modernizarea căilor de rulare a tramvaiului, giratoriul 
suspendat de la Păulești, drumul județean 236 care 
face legătura, prin spatele Metro, între DN1 și DN1B 
etc. De șase ani însă asociația a fost total inactivă.

Dar nu inactivitatea, credem noi, a condus la decizia 
de desfi ințare a ADI „Polul de Creștere Ploiești”, ci 

ideea deja materializată de constituiere a  Asociației 
de Dezvoltare Intrecomunitară (ADI) „Mobilitate 
Prahova”, care are aproximativ aceeași asociați ca 
Polul de Creștere (Ploiești, Băicoi, Boldești-Scăeni, 
Plopeni, Ariceștii Rahtivani, Blejoi, Bucov, Berceni, 
Bărcănești, Brazi, Păulești, Târgșoru Vechi, Valea 
Călugărească), la care s-a adăugat și comuna Râfov.

Curios însă că, în timp ce ADI „Polul de Creștere” 
dispare, Primăria Ploiești, titulară a Strategiei 
Integrate de Dezvoltare Urbană a Polului de Creștere 
Ploiești 2021-2027, elaborată în cadrul Proiectului 
„Investiții integrate și complementare în măsuri 
de planifi care strategice și măsuri de simplifi care 
la nivelul Municipiului Ploiești”, fi nanțat prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 
2014-2020, a depus solicitarea de obținere a avizului 
de mediu pentru strategia menționată și declanșarea 
etapei de încadrare.

Societatea de Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești a anunțat că 
a dat în folosință o nouă fântână arteziană, amenajată în lacul 

artifi cial din Parcul „Regele Mihai I” de la Sala Sporturilor ”Olimpia”. 
Într-un comunicat de presă, SGU face apel și la ploieșteni, pentru 
menținerea curățeniei în zonă: „În urma consultărilor la nivel de 
municipalitate, conducerea societății noastre a luat decizia de a 
amplasa o fântână arteziană în bazinul lacului din Parcul „Regele 
Mihai I al României”, administrat de către societatea noastră, 
lucrările la acest proiect fi ind fi nalizate în cursul săptămânii 
trecute. Noua fântână arteziană este dotată cu spoturi submersibile 
de diverse culori, al căror joc de lumini este vizibil din zona de 
promenadă a lacului (...) Revenim cu apelul nostru, adresat tuturor 
ploieștenilor, de a menține curățenia zonelor verzi și a nu vandaliza 
mobilierul urban din parc.”

FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ ÎN LACUL FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ ÎN LACUL 
PARCULUI „REGELE MIHAI IPARCULUI „REGELE MIHAI I

Curios însă: municipalitatea merge mai departe cu Strategia Integrată de 
Dezvoltare Urbană a Polului de Creștere Ploiești 2021-2027!
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AMPLE ACȚIUNI RUTIERE PE ȘOSELELE 
DIN PRAHOVA

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului 
de Poliție Județean Prahova au acționat pe linia 
principalelor cauze generatoare de accidente 
rutiere, în special cele produse pe fondul 
consumului de alcool și substanțe psihoactive. 
Peste 200 de polițiști prahoveni au organizat 80 
de fi ltre rutiere și au efectuat peste 800 de testări 
cu aparatele etilotest, dar și 70 de testări cu cele 
DrugTest. „În cadrul acțiunilor au fost aplicate 
17 sancțiuni pentru conducere sub infl uența 
băuturilor  alcoolice în valoare de 18.270 de lei. 
Totodată, au fost constatate 13 infracțiuni, dintre 
care șase pentru conducerea unui vehicul sub 
infl uența alcoolului, două pentru conducere sub 

infl uența substanțelor psihoactive, cinci pentru 
conducerea vehiculelor neînmatriculate, fără 
permis de conducere”, a precizat IPJ Prahova. 
Polițiștii din cadrul Poliției orașului Mizil, în 
timp ce se afl au în exercitarea atribuțiilor de 
serviciu pe Bulevardul Gării din oraș au oprit 
pentru control, un autoturism, condus de un 
bărbat, în vârstă de 34 de ani, din comuna Baba 
Ana. „Întrucât conducătorul auto emana halenă 
alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, 
care a indicat o valoare de 0.71 mg/l alcool pur în 
aerul expirat”, a anunțat IPJ Prahova. Acesta nu a 
fost însă singurul caz. Polițiștii din cadrul Secției 
de poliție rurală Drajna au fost sesizați, prin 
apel 112, de către un bărbat, din comuna Gura 
Vitioarei, cu privire la faptul că ar fi  fost șicanat 

în trafi c, pe raza comunei Măneciu. „În baza 
sesizării polițiștii s-au deplasat în zona indicată, 
iar din primele verifi cări au constatat faptul 
că, un tânăr în vârstă de 23 de ani în timp ce 
conducea un autoturism pe DN1A, din direcția 
Vălenii de Munte către Cheia a fost șicanat în 
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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

ANL E RELUAT LUCRĂRILE LA UN BLOC DIN ANL E RELUAT LUCRĂRILE LA UN BLOC DIN 
BREAZA DUPĂ 14 ANI DE „NEFĂCUT NIMIC”BREAZA DUPĂ 14 ANI DE „NEFĂCUT NIMIC”

Prin anul 2009, Primăria Breaza 
și ANL au convenit să ridice un 

bloc în regim de închiriere, pentru 
tineri. Din ce motive nu se știe, dar 
de atunci și până astăzi, deci în 14 ani, 
au fost efectuate cam 1% din lucrări. 
Primarul Bogdan Novac spune că, 
în 2021, împreună cu reprezentanții 
Agenției Naționale pentru Locuințe, 
au găsit soluții pentru deblocarea 
acestui proiect, iar din data de 6 
iunie 2022 au fost reluate lucrările de 
construire. Situat pe strada Griviței, în 
zona Parcului Industrial, construcția 
va avea 4 niveluri (S + P + 2E) și 18 
unități locative. Durata de execuție a 
lucrărilor este de 10 luni, iar valoarea 
investiției se ridică la 3.92 milioane lei 
(fără TVA), costurile fi ind suportate 

de la bugetul de stat. Primarul a 
precizat: „De-a lungul anilor au fost 
depuse, de către tineri, mai multe 
cereri pentru obținerea unei astfel 
de locuințe. În anul 2019, Consiliul 
Local al orașului Breaza a aprobat, 
prin HCL nr. 124/2019, "criteriile 
pentru stabilirea ordinii de prioritate 
în soluționarea cererilor de locuințe și 
în repartizarea locuințelor destinate 
închirierii, construite prin ANL 
în orașul Breaza". Având în vedere 
toate aceste aspecte, în perioada 
următoare, voi supune dezbaterii în 
Consiliul Local reanalizarea tuturor 
acestor detalii, astfel încât alocarea 
locuințelor să se realizeze în cel mai 
transparent, efi cient și corect mod 
posibil.”

ÎN CAMPANIA „CURĂȚĂM ROMÂNIA” S-AU 
ADUNAT PESTE 3.000 DE TONE DE DEȘEURI

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tánczos, a anunțat 
bilanțul acțiunii naționale „Curățăm România”. Inițiată la începutul 

lunii aprilie, campania, care a avut ca slogan „Vrem o țară fără deșeuri 
abandonate!”, a reușit să mobilizeze zeci de mii de persoane care au participat 
la activități de ecologizare și educare în spiritul dezvoltării unei atitudini 
responsabile, a respectului față de mediu și față de comunitatea din care fac 
parte.

Printre rezultatele fi nale se numără: peste 3 milioane de kilograme de 
deșeuri abandonate au fost adunate; peste 20.000 de elevi și peste 30 000 de 
angajați ai instituțiilor afl ate în subordinea, în coordonarea și în colaborare cu 
MMAP au participat la acțiuni; aproape 35 000 de voluntari; s-au organizat 
4 000 de acțiuni de ecologizare: au avut loc aproximativ 400 de „dialoguri 
verzi” în școli.

În ceea ce privește implicarea UAT-urilor, un număr de  531 au depus 
cerere de fi nanțare la Administrația Fondului pentru Mediu, în valoare de 
aproximativ 5 milioane lei. Cele mai multe solicitări provin din județele 
Ialomița-42, Sibiu-38, Harghita-28, iar cele puține din Giurgiu și București-1 
cerere, Neamț - 2 cereri, Brăila, Tulcea, Mehedinți-câte 3 cereri.
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CUM AR VREA CJ PRAHOVA CUM AR VREA CJ PRAHOVA 
SĂ DEZVOLTE TURISMUL DIN SĂ DEZVOLTE TURISMUL DIN 
PRAHOVA ÎN URMĂTORUL DECENIUPRAHOVA ÎN URMĂTORUL DECENIU

trafi c de un alt conducător auto, în vârstă de 26 
de ani. Cei doi conducători auto au fost testați 
cu aparatul etilotest, iar în cazul tânărului de 
26 de ani, rezultatul a fost de 0,64mg/l alcool 
pur în aerul expirat”, a anunțat IPJ Prahova. 
Conducătorul auto în vârstă de 26 de ani a 
fost sancționat conform OUG 195/2002R., 
cu amendă în valoare de 580 de lei pentru 
comportament agresiv în trafi c și cu amendă în 
valoare de 200 de lei pentru adresarea de injurii.

_________ • ________
 Polițiștii Serviciului Rutier Prahova în timp 

ce se afl au în exercitarea atribuțiilor de serviciu 
pe raza localității Bărcănești au oprit pentru 
control, un autoturism, condus de un bărbat, 
în vârstă de 49 de ani, din municipiul Ploiești, 

care circula din direcția București către Ploiești. 
„Întrucât conducătorul auto emana halenă 
alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, 
care a indicat o valoare de 1.26 mg/l alcool pur 
în aerul expirat. Un alt caz s-a înregistrat la 
Moara Nouă. Polițiștii Secției de poliție rurală 
Valea Călugărească,  în timp ce se afl au în 
exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza de 
competență au fost sesizați cu privire la faptul 
că, pe raza satului Moara Nouă s-ar fi  produs un 
accident rutier cu pagube materiale. „Întrucât 
unul dintre conducătorii auto, în persoana unui 
tânăr în vârstă de 19 ani emana halenă alcoolică 
a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o 
valoare de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat”, 
a anunțat IPJ Prahova. Polițiștii din cadrul 

Secției de poliție rurală Cocorăștii Colț, în timp 
ce se afl au în exercitarea atribuțiilor de serviciu 
pe DJ 144, în comuna Ariceștii Rahtivani au 
oprit pentru control, un autoturism, condus 
de un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din 
comună. „Întrucât conducătorul auto emana 
halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul 
etilotest, care a indicat o valoare de 0.64 mg/l 
alcool pur în aerul expirat. În toate cazurile, 
conducătorii auto au fost transportați la spital 
pentru prelevare de mostre biologice de sânge în 
vederea stabilirii alcoolemiilor. În cauză, au fost 
întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub 
infl uența băuturilor alcoolice”, a precizat IPJ 
Prahova.

În cifrele statistice ofi ciale, în 2021, 
Prahova este citată cu 302 de unități 

turistice, ce oferă 11.206 de locuri de cazare. 
Cele mai multe se afl ă la Sinaia (76), Bușteni 
(76), Ploiești (22), Măneciu-Cheia (17), 
Azuga (14), Valea Doft anei (14), Breaza (10), 
Câmpina (8), Slănic, Vălenii de Munte și 
Cornu (câte 6 fi ecare). Cifrele coincid cu cele 
prezentate la pagina 108 din SDDT .

Dar mai jos, la pagina 114, citând ca sursă 
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului 
și detaliind capacitatea de cazare din județul 
Prahova pe localități pentru anul 2022, dăm 
de alte cifre: 937 de unități de cazare, cu 
20.521 de locuri, cele mai multe regăsindu-se 
în Bușteni (357) și Sinaia (222).

Și ne întrebăm: care este realitatea? Au baze 
de date diferite INS, comparativ cu MAT? 
Desigur, mai aproape de adevăr ar fi  ultima 
statistică...

TIPOLOGIA UNITĂȚILOR DE CAZARE
În ceea ce privește tipologia unităților 

de cazare ale celor 10 cele mai importante 
localități de interes turistic, din punct de 
vedere al locurilor de cazare (un indicator 
cu o relevanță mai mare), se pot observa 
următoarele: hotelul, ca tip de unitate de 
cazare, este predominant în Ploiești (76,2%), 
Slănic (68,2%), Vălenii de Munte (57,3%), 
Sinaia (53,6%) și Câmpina (53%); stațiunile 
Bușteni și Azuga se remarcă prin cea mai 
mare pondere a camerelor și apartamentelor 
de închiriat (43,7% și 31,6%); pensiunile 
turistice/agroturistice sunt cu cea mai mare 

pondere în stațiunea Cheia (41,2%) și Valea 
Doft anei (53,6%) și Breaza (35,5%); unitățile 
de tip camere și apartamente de închiriat sunt 
bine reprezentate în Valea Doft anei (30,1%), 
Câmpina (19,6%), Sinaia (17,3%) și Breaza 
(17,0%); în cadrul categoriei reziduale „alte 
tipuri de unități” se remarcă Cheia, cu o 
pondere de 21,2% a capacităților de cazare de 
tip camping și 15,1% pentru cabane turistice; 
stațiunile cu cea mai mare diversitate a 
tipurilor de unități de cazare sunt Sinaia și 
Bușteni (ambele având 8 tipologii), la polul 
opus afl ându-se stațiunile Slănic și Vălenii de 
Munte (ambele cu doar 4 tipologii).  

CATEGORIA DE CONFORT
Cât privește gradul de confort din unitățile 

de cazare, categoria medie (3 stele) se situează 
pe primul loc, procente mai mari fi ind 
înregistrate în Breaza (67,4%), Valea Doft anei 
(65,7%) și Bușteni (62%). Sinaia se remarcă de 
departe ca fi ind stațiunea cu gradul de confort 
cel mai ridicat, 42,2% din totalul capacității 
sale de cazare fi ind clasifi cate la 4 stele. De 
fapt, aceasta este singura localitate unde 
categoriile superioare de confort (4 și 5 stele) 
dețin o pondere mai mare decât categoria 
medie de confort de 3 stele (45,1% vs. 44%). 
În Ploiești, o treime din capacitatea de cazare 
se găsește la o categorie de confort uperior 
(4 și 5 stele). La polul opus sunt localități 
unde categoriile inferioare de confort (1 și 2 
stele) sunt bine reprezentate: Cheia (47,3%), 
Câmpina (42,1%) și Slănic (40,4%). 

(Va urma)

A FOST LANSAT A FOST LANSAT 
GHIDUL DE FINANȚAREGHIDUL DE FINANȚARE  
PENTRU PROGRAMUL PENTRU PROGRAMUL 
„PRIMA CONECTARE”!„PRIMA CONECTARE”!

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a 
lansat ghidul de fi nanțare pentru Programul 

„Prima Conectare”, aferent Componentei 1 din 
PNRR-Managementul apei. Acesta are un buget de 
168 milioane de euro, va fi  derulat de Administrația 
Fondului pentru Mediu și are în  vedere sprijinirea 
conectării populației cu venituri mici la rețelele de 
alimentare cu apă și canalizare existente.

Ministrul Barna Tánczos a declarat: „din bugetul 
alocat programului Prima Conectare,  peste  88.400  
de gospodării vor fi  conectate la sistemele de apă uzată 
existente. Este un sprijin consistent pentru familiile și 
persoanele singure, cu venituri reduse (care au media 
veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut 
pe ţară garantat la plată pe membru de familie), pentru 
plata cheltuielilor de branşare/racordare la sistemul 
public de alimentare cu apă şi de canalizare. Practic, toți 
cei care nu și-au permis din punct de vedere fi nanciar să 
se conecteze la rețelele publice de alimentare cu apă și la 
sistemele publice de canalizare, o vor putea face acum, 
prin Prima Conectare”.

La începutul lunii mai, MMAP a lansat în consultare 
publică primele două ghiduri pentru extinderea 
sistemelor de apă și canalizare. Ca urmare a investițiilor 
aferente acestora, un total de 1.600 km de rețele de 
distribuție a apei și cel puțin 2.500 km de rețele de 
canalizare vor fi  construite și operaționalizate în 
aglomerări cu peste 2.000 de locuitori și un total de cel 
puțin 12.900 de sisteme individuale sau alte sisteme 
corespunzătoare și cel puțin 400 km de rețele de 
canalizare în total vor fi  construite și operaționalizate 
în aglomerările mai mici de 2.000 de locuitori, până în 
trimestrul II din 2026.

Continuare din pagina 1 Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Ploiești, 10 iunie 2022 – Școala Primară 
CONCORDIA, prima școală primară 

privată incluzivă din Ploiești, a fost inaugurată 
ofi cial în data de 9 iunie în prezența copiilor, 
părinților, sponsorilor, autorităților și 
colaboratorilor care au participat la evenimentul 
de deschidere.  

Deși cursurile școlii au început în luna 
septembrie a anului școlar 2020-2021, în 
condițiile restricțiilor impuse de contextul 
pandemiei Covid, inaugurarea ofi cială a școlii a 
fost amânată timp de aproape doi ani pentru ca 
evenimentul să poată fi  desfășurat în siguranță 
pentru toți participanții. După o muncă susținută 
de șapte ani pentru a dezvolta conceputul și de a 
construi clădirea, echipa școlii și-a dorit foarte 
mult acest moment de sărbătoare în prezența 
tuturor celor care au contribuit la succesul 
proiectului: copii, părinți, sponsori, autorități 
și colaboratori. „Ne-am dorit să marcăm acest 
moment împreună cu toți cei implicați de la idee 
și până la realitate. Fără acești oameni, care au 
înțeles perfect misiunea noastră, școala nu ar fi  
existat în stadiul în care se afl ă acum. Suntem 
recunoscători tuturor pentru contribuția lor 
la visul nostru: o școală inovatoare incluzivă 
unică în Romînia.” declară Diana CERTAN, 
Director Executiv Comunicare și Fundraising 
CONCORDIA România.

Presărat cu momente artistice ale căror 
protagoniști au fost micii elevi, evenimentul a 
fost unul în care bucuria și împlinirea au fost 
simțite atât de către gazde, cât și de oaspeți. 
După tradiționala tăiere a panblicii inaugurale, 
invitații au fost ghidați să viziteze școala și au 
participat alături de copii la diverse atelierele 
interactive, totodată vizitând și stațiunile de 
învățare din parcul pedagogic: poteca senzorială, 
grădina pedagogică, hotelul de insecte, stația 
de biodiversitate sau stația de apă. „Mă bucură 
faptul că în cadrul activităților din aft er school, 
copiii fac ceea ce ar trebui să se întâmple în 
fi ecare aft er school din România, adică să cânte, 
să danseze, să picteze, acestea sunt activitățile 

care le dezvoltă latura emoțională. Cred că de 
acest lucru avem foarte mare nevoie după această 
perioadă de pandemie, în care contactele sociale 
au fost foarte limitate.” a declarat domnul Kallos 
Zoltan, Secretar de Stat în Ministerul Educației.

Școala Primară CONCORDIA din 
cadrul EDU-CAMPUS CONCORDIA oferă 
oportunități de învățare incluzivă pentru copii 
proveniți pe deoparte din medii vulnerabile – 
dezavantajați social sau fi nanciar – și pe de altă 
parte din familii ai căror părinți își pot permite 
plata unei taxe modeste de școlarizare. Școala 
se diferențiază prin modelul educațional care 
pune în prim-plan dezvoltarea socio-emoțională 
a copiilor ca promotor al dezvoltării cognitive. 
Astfel, urmând curiculum Ministerului 
Educației, orele sunt susținute prin metode 
non-formale aplicate fi ecărui stil de învățare, 
iar programul aft er-school completează efortul 
educațional prin atelierele de creativitate și 
muzică. Școala a fost deschisă în Ploiești de către 
Organizația Umanitară CONCORDIA în data de 
14 septembrie 2020 și un număr de 45 de copii 
au fi nalizat anul școlar 2021-2022, 20 în clasa 
întâi și 25 în clasa pregătitoare. „Sunt deosebit 
de încântată că s-a construit Școala Primară 
CONCORDIA, un far călăuzitor în domeniul 
educației. Aceasta este o școală pentru fi ecare, 
care te invită să înveți cu bucurie. Am putut 
simți azi entuziasmul copiilor și al echipei.  Cu 
orientarea sa social-incluzivă Școala Primară 
CONCORDIA depune efortul de a aduce in 
centrul atenţiei   lucrurile comune si care ne 

conectează. Scoala Primară CONCORDIA 
reprezintă dovada unei cooperări de succes 
româno-austriacă.” a precizat doamna Adelheid 
FOLIE, Ambasador al Austriei în România.

 Printre oaspeții care au onorat cu prezența lor 
evenimentul de deschidere s-au afl at: Alteța Sa 
Regală Principesa Maria a României; Adelheid 
Folie, Ambasador al Austriei în România; dom-
nul Kallos Zoltan, Secretar de Stat în Minis-
terul Educației; domnii Radu Szeckely și Ro-
meo Moșoiu, Consilieri în cadrul Ministerului 
Educației; domnul Subprefect Emil Drăgănescu; 
doamna Magdalena Trofi n și domnul Dani-
el Nicodim, Vice-Primari ai orașului Ploiești și 
mulți alți reprezentanți ai autorităților locale din 
județul Prahova. 

Despre CONCORDIA România
CONCORDIA este o organizație 

neguvernamentală internațională, independentă, 
dedicată sprijinirii copiilor, tinerilor și familiilor 
afl ate în nevoie, spre o viață mai independentă și 
mai responsabilă. Proiectele noastre se derulează 
în București, Ploiești și Ariceștii Rahtivani, 
Județul Prahova, și se adresează unui număr de 
peste 2.000 de persoane în fi ecare an. Pentru mai 
multe informații accesați www.concordia.org.ro.

Date contact:
EDU-CAMPUS CONCORDIA
Mădălina Corciu | Coordonator Comunicare 

și Fundraising EDU-CAMPUS CONCORDIA | 
mădălina.corciu@concordia.org.ro 

Tel.:  0728 133 609 

INAUGURAREA INAUGURAREA 
OFICIALĂ OFICIALĂ 
A ȘCOLII A ȘCOLII 
PRIMARE PRIMARE 

CONCORDIACONCORDIA

FURT DINTR-O CASĂ DE VACANȚĂ DIN 
TELEGA

Polițiștii Secției de poliție rurală Valea 
Doft anei au fost sesizați de către un bărbat 
cu privire la faptul că i-au fost sustrase mai 
multe bunuri din locuința de vacanță, situată 
în comuna Telega. „În baza sesizării, polițiștii 
s-au deplasat la fața locului, unde au identifi cat 
apelantul care a declarat că îi lipsește o cameră 
de supraveghere, funcțională, în valoare de 700 
de lei. În urma investigațiilor efectuate, polițiștii 
Postului de poliție Telega au identifi cat persoana 
bănuită, ca fi ind vorba de un bărbat în vârstă 
de 27 de ani, din comună, care a fost condus la 
sediul unității de poliție, iar în urma audierii, 
acesta a recunoscut faptul că a sustras camera 

de supraveghre dar și 80 de metrii de cabluri 
electrice, pe care i-a vândut unor persoane din 
comuna Scorțeni”, a anunțat IPJ Prahova. În 
urma probatoriului administrat, polițiștii au 
stabilit faptul că bărbatul ar mai fi  săvârșit o altă 
faptă cu o seară înainte tot de pe raza comunei 
Telega. Față de bărbatul de 27 de ani s-a luat 
măsura reținerii pentru 24 de ore. În cauză, 

polițiștii continuă cercetările sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de furt califi cat. 

ACCIDENT PE DJ 100B, LA DRĂGĂNEȘTI
Accidentul rutier s-a produs pe DJ 100 

B, pe raza comunei Drăgănești, după ce un 
autoturism s-a răsturnat într-un șanț. „Din 
primele verifi cări a reieșit că, o femeie în vârstă 
de 48 de ani, în timp ce conducea un autoturism 
pe raza localității Drăgănești a pierdut controlul 
asupra direcției de deplasare și s-a răsturnat 
într-un șanț”, a precizat IPJ Prahova. Conducătoarea 
auto dar și doi pasageri, cu vârstele de 50 ani, 
respectiv 57 de ani, au fost transportați la spital 
pentru îngrijiri medicale de specialitate. Trafi cul 
rutier s-a desfășurat fără probleme.
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT
PERCHEZIȚII LA PERSOANE ACUZATE 

DE TĂIERI ILEGALE DE ARBORI
Polițiștii Serviciului de Ordine Publică 

Prahova au pus în executare cinci mandate 

de percheziție domiciliară, în două comune 
din județ, în vederea documentării activității 
infracționale a mai multor persoane bănuite 
de săvârșirea infracțiunilor de tăiere de arbori, 
fără drept, furt de material lemnos și șantaj. 
La sediul unității de poliție au fost  conduse 
nouă persoane, pentru audieri. Suportul de 
specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni 
Speciale din cadrul Poliției Române. Activitățile 
benefi ciază de sprijinul luptătorilor din cadrul 
Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova și 
de cel al jandarmilor din cadrul Grupării de 
Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești.

DOSAR PENAL PENTRU FURT DE APĂ
Polițiștii din cadrul Secției de poliție rurală 

Floresti, în baza unor informaţii deţinute, au 
constatat că un bărbat în vârstă de 52 de ani din 
comuna Filipeștii de Târg s-ar fi  branşat ilegal 
la reţeaua de alimentare cu apă potabilă prin 
atașarea unui robinet metalic de țeava montată 
de societatea în cauză, ce face legătura de la 
rețeaua publică de apă, în curțile locatarilor. 
„În urma verifi cărilor efectuate s-a constatat 
că acesta nu ar fi  solicitat sau obținut aviz de 
branșare sau contract de furnizare al serviciului 
de alimentare cu apă. În cauză a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii 
de furt de apă din sistemul public de alimentare 
cu apă, conform Legii nr.51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilități publice”, a 
precizat IPJ Prahova.

Continuare din pagina 1 Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Compania CFR de demult a fost fărâmată prin 1998 în opt, până i 
s-au pierdut urmele sau n-a mai rămas nimic din ea: Compania 

Națională de Căi Ferate CFR SA, numită și „CFR Infrastructură”, care 
administrează infrastructura feroviară română; Societatea Națională de 
Transport Feroviar de Călători CFR Călători  SA, operatorul național de 
călători; Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă”, 
operatorul național de marfă; Societatea Națională de Administrare a 
Activelor Feroviare „SAAF” SA, administrează excesul de active feroviare 
rezultat în urma reorganizării; Societatea Feroviară de Turism „SFT –
CFR” SA, care a preluat o parte din activele „SAAF” și efectuează servicii 
turistice, administrând trenurile de epocă. În 2016, compania se afl a în 
redresare judiciară; Societatea de Management Feroviar ,,SMF” (desfi ințată); 
Autoritatea Feroviara Română  (AFER) care funcționează sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor, fi ind organismul de reglementare feroviară 
al României.

DAR STAȚI AȘA, CĂ N-AM TERMINAT... 
În anul  1999  s-a înfi ințat  CFR SIRV Brașov, ca societate comercială 

separată, dar deținută de CFR, care în anul  2003  a fost  privatizată. În 
august 2001, din CFR s-au desprins alte trei companii: CFR BAD-Societatea 
Comercială CFR Baza de Aprovizionare și Desfacere, care se ocupă cu 
achiziția și distribuirea echipamentului feroviar; CFR IRV-Societatea 
Comercială CFR Întreținere și Reparații Vagoane; CFR IRLU  - Societatea 
Comercială CFR Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje. În anul 2004 a 
fost înfi ințată divizia CFR Electrifi care, având în administrare circa 10.000 
de kilometri de rețea de contact electrifi cată și 77 de substații de tracțiune.

Dar s-a mai întâmplat ceva: în urma reorganizării „SNCFR” a fost 
permis accesul nediscriminatoriu la infrastructura feroviară publică a 
tuturor operatorilor feroviari privați licențiați. Știți cam cum vine fi gura: 
am trecut din buzunarul statului în mâna unor șmecherași, pardon, oameni 
de afaceri, niște trenuri... Culmea, acestora statul le mai și subvenționează 
niște cheltuieli... și ar mai fi  ceva: în 2017, erau în funcțiune 10.628  km 
de cale, din care 2.917 km de cale dublă și 4.031 km de linii electrifi cate, 
deservite de 917 stații.

ESTE CĂ V-AM PIERDUT? 
N-aveți grijă, fi x așa e pierdut și CFR. Sau călătorii, prin rămășițele 

companiei. De fapt, pierduți suntem cei care ne mai urcăm în trenurile 
republicii sau alte trenuri private, nu și baștanii politici, foarte mulți baștani 
politici, care se rânduiesc la conducerea celor 10-11 fragmente de stat 

rezultate din privatizarea SNCFR. Și se rânduiesc pe directorate și lefuri 
uriașe, care pun umărul, an de an, la degradarea a ceea ce există. 

SĂ VĂ ZICEM ÎNSĂ CUM E CU SCINDAREA ASTA...
Exact cât să dea vina unii pe alții și să nu facă nimeni mare lucru, eventual 

mai cârpesc pe ici, pe colea... Și cât să crească eventual confuzia în mintea 
noastră de călători nepricepuți. De pildă, cine mai știe cine se îngrijește 
de gări? Sau de șinele de cale ferată. De ierburile de pe peroane sau dintre 
linii. De CFR Triaj. De curățenie. De mobilierul din sălile de așteptare. De 
pasajele sub sau supraterane. De vagoanele moarte. De garniturile afl ate 
în circulație. De terenurile din jurisdicția CFR, nu știm care dintre ele. 
Cert este așa: după 32 de ani sub capitaliștii români foarte-foarte deștepți, 
ce să mai, genii planetare, avem vagoane în care oamenii cu dizabilități, 
bătrânii și copiii nu pot urca. Știți ce zicem: treptele acelea de un metru 
de la peron, la vagon. Pe urmă, nicăieri peroanele nu au fost adaptate la 
zestrea de trenuri din România. Pe urmă, pe tot traseul, în loc să te bucuri 
de natură, dai cu ochii de milioane de gunoaie. Gunoaie între șine, gunoaie 
în mărăcinii netăiați, gunoaie pe taluzuri, ierburi netunse niciodată. Și 
mai dai cu ochii de gări derăpănate. De rampe de încărcare ruginite. De 
pasarele ce stau să cadă. Nu zic că vecinătățile sunt altcumva: cum e turcul 
și pistolul....

ÎN MĂRĂCINI, DAR CU AUTOMATE!
Bun, liniile și rambleurile sunt pline de mărăcini, dar avem tehnică 

„de ultimă generație”, la „standarde europene”. Într-o gară mare, dacă vrei 
să obții o informație, ghișeu are numai CFR Călători, care nu vrea să-ți 
dea informații despre mersul trenurilor private (Interregional   Călători, 
Soft rans, Transferoviar Călători, Astra Trans Carpatic, Regio Călători 
CFR). Iar privații au ghișee doar într-un anumit program. Că, deh, oamenii 
nu-și permit, la miliardele lor, să-și facă gișeu privat de informații. Să se 
unească toți și să pună de-un birou, că nu se poate privatul și biroul...Dacă 
nu ai bilet de călătorie într-o 
zi de sărbătoare, ți se pun la 
dispoziție niște site-uri. Ce te 
faci însă dacă ești nea Gheorghe 
din Deal și nu știi să umblii cu 
on-line-ul? Ori ai automate, ca 
în Gara de Nord, dar acelea dau 
bilete numai pentru trenurile 
de stat. Și trebuie să ai banul 
fi x. Și trebuie să te pricepi să 
meșterești la ele, caz în care 
același Gheorghe din Deal se 
dă bătut. Și se urcă în tren fără 
tichet, dar acolo e Nașu. Care 
Naș are și el toane... Și uite așa, 
cum spuneam, transportul de 
călător feroviar din România 
nu progresează. Dezvoltarea 
scapă printre cele 10 companii 
de stat și 6 private...

TRANSPORTUL FEROVIAR SAU TRANSPORTUL FEROVIAR SAU 
POVESTEA UNUI EȘEC RĂSUNĂTORPOVESTEA UNUI EȘEC RĂSUNĂTOR
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Palatul Regal de la Mamaia: în perioada 1923-1926, regina Maria 
a României a construit Vila Regală de la Mamaia, cunoscută 

și ca Palatul Regal sau  Castelul Reginei Maria din Mamaia. Planurile 
i-au aparținut arhitectului Mario Stoppa, iar clădirea era una extrem de 
generoasă, dispunând de 35 de camere cu încălzire centrală. Mai târziu, vila 
a făcut parte din proprietatea principesei Elena, mama regelui Mihai. Acolo 
tânărul prinț și-a petrecut o parte din verile copilăriei. Odată cu revenirea 
în țară a principelui Carol și preluarea tronului de la fi ul său Mihai, relațiile 
lui Carol cu Elena s-au înrăutățit, astfel că regina a fost obligată în cele din 
urmă să părăsească România. Ea a renunțat la vila din Mamaia și la alte 
proprietăți în schimbul achiziționării de către statul român pe numele ei 
a Vilei Sparta, din Florența. În timpul celui De-al Doilea Război Mondial, 
castelul a fost ocupat de armata rusă și vandalizat, jefuit. Comuniștii, chiar 

cu ura lor recunoscută față de monarhie, au îngrijit ulterior castelul care a 
servit drept hotel în special pentru turiștii străini. În 1992, clădirea a fost 
declarată monument istoric.

Castelul de la Balcic: În timp ce se ocupa de panurile vilei de la Mamaia, 
prin anul 1924, suverana a fost convinsă de pictorul Alexandru Szathmari să 
meargă în sătucul din Cadrilater, Balcic pe numele său, unde protipendada 
acelor vremuri începuse să-și construiască vile de vacanță. În vreme ce 
colindă străzile în pantă, i s-a deschis o priveliște ce o lasă fară cuvinte. 
Regina scria: „Toată  viaț a mi-am dorit un astfel de loc, imaginându-mi că -l 
pot gă si doar în Italia ș i iată -l aici, la Balcic“ (n.n.- Cadrilaterul a aparținut 
Regatului României între anii 1913-1940). La 26 februarie 1925, Regina 
Maria îi plătește bancherului Ioan Hrissovelonis, din Galați, 400.000 lei 
pe un domeniu de 4.000 mp, iar alături, statul român mai cumpără ceva 
terenuri. Și imediat a început lucrul... Castelul, supranumit Vila „Cuibul 
singuratic”, a fost proiectat de arhitectul E. Guneș și a fost construit între 
anii 1925 și 1929, lucrările fi ind executate de fi rmele italiene Agostino 
Fabro (decorațiunile) și Giovanni Tomasini (zidăria, pavajul, mozaicurile 
și asfaltarea), sub directa supraveghere a secretarului particular al reginei, 
Gaëtan Denise. Ulterior au fost realizate alte vile pentru copiii suveranei 
și pentru suita sa regală, grădina botanică, arcade, pasaje boltite, grădini, 
terase pline de fl ori, izvorul, capela etc.

La restituirea Cadrilaterului către Bulgaria prin Tratatul de la Craiova 
din septembrie 1940, castelul a trecut din proprietatea ramurei române a 

familiei  Hohenzollern-Sigmaringen  în cea a  ramurei bulgare  a  familiei 
Saxa-Coburg-Gotha (din care se trăgea și Regina Maria). În septembrie 
1944, armata sovietică s-a cantonat în castel, care a fost integral prădat. În 
anii 1950, partidul comunist din Bulgaria a renovat și transformat castelul 
în „casă de odihnă” pentru activiștii săi. 

SOARTA DE DUPĂ 1990
La Balcic: lucrurile nu s-au schimbat prea mult. În anii 1960, domeniul 

reginei Maria a fost transformat în muzeu, autoritățile culturale bulgare 
încercând să facă rost de mobilă, tablouri și icoane în stilul celor care 
apăreau în puținele fotografi i fi gurând interiorul Castelului, așa cum arăta 
inițial. Grădina botanică a trecut în custodia Universității din Sofi a. Astăzi, 
domeniul este bine întreținut și vizitat, anual, de sute de mii de turiști.

La Mamaia: după 1990, în vilă au fost găzduite, succesiv, unele 
restaurante și cluburi. În 2003, în timpul guvernării Năstase, imobilul 
a fost privatizat. Adică, monumentul istoric, cel cu 35 de camere, a fost 
vândut de societatea de stat Mamaia SA către compania SC Light System 
SRL, controlată de Bittner-Petrache-Vântu,  la un preț ce miroase a hoție 
la drumul mare: 709.209 lei, adică aproximativ 150.000 de euro (la cursul 
actual). Terenul din curte a fost și el vândul de fostul primar Mazăre la 
prețul de 23 de euro/mp, deși pe piața imobiliară acesta valora între 100 
și 300 de euro (n.n.-fostul primar a fost condamnat la închisoare pentru 
această tranzacție). Cumpărătorul a lăsat vila în paragină. Ca și cum nu 
era sufi cientă ruina, în 2012 a avut loc un incendiu, care a avariat puternic 
clădirea. În 2018, Ministerul Culturii, condus la acel moment de G. 
Ivașcu, a cerut în instanță anularea contractului de vânzare din anul 2003, 
invocând faptul că proprietatea fusese vândută fără ca statul să își exercite 
dreptul de preemțiune, conform Legii 422/2001. În 2022, castelul revine 
în proprietatea statului. Câți ani vor mai trebui însă până ce castelul va fi  
renovat, cât să rivalizeze cu Balcic, nu se știe!

CUM ȘI-AU BĂTUT JOC AI CUM ȘI-AU BĂTUT JOC AI 
NOȘTRI DE VILA REGALĂ DE NOȘTRI DE VILA REGALĂ DE 
LA MAMAIA ȘI CE AU FĂCUT LA MAMAIA ȘI CE AU FĂCUT 

BULGARII CU CASTELUL BULGARII CU CASTELUL 
REGINEI MARIA DIN BALCICREGINEI MARIA DIN BALCIC

Pentru cei care mai cred (încă!) și astăzi că străinii și UE ne fură, 
vă spunem astăzi o poveste: destinul unor clădiri simbolice și 

istorice din România și Bulgaria. Ambele, monarhii înainte de Al 
Doilea Război Mondial. Ambele țări comuniste. Ultima, cu atașament 
față de Rusia, în comparație cu noi. Ambele intrate la pachet în UE. 
Ambele în chinul prefacerii noii ordini capitaliste. Ambele în coada 
oricăror clasamente privind nivelul de trai, putere economică. Bulgaria 
mereu în urma României. Dar lucrurile se despart la un moment dat, 
când e vorba despre grija față de patrimoniul istoric. Bulgarii ne dau 
lecții! Noi... ne-am bătut joc de istorie!
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Blogul argentinian „El Cohete a la Luna” a publicat documente 
privind exerciţii militare pentru un eventual rol argentinian 

într-o operaţiune militară multinaţională împotriva Venezuelei. Noua 
investigaţie a jurnaliștilor a dezvăluit că armata argentiniană a avut în 
vedere invazia Venezuelei, sub guvernul fostului președinte Mauricio 
Macri, care a susţinut strategia militară americană, de răsturnare a 
președintelui Nicolas Maduro.

În cadrul exerciţiilor Puma, desfășurate între aprilie și iulie 2019, care 
au simulat o invazie în Venezuela, forţele armate au executat șapte sesiuni 
de exerciţii militare în zona garnizoanei Campo de Mayo, împreună cu 
brigada de parașutiști din Cordoba, Brigada X Mecanizată din La Pampas 
și comandourile Forţei de Operaţiuni Speciale, tot din Cordoba. Ancheta 
jurnalistului argentinian Horacio Verbitsky a dezvăluit că generalul Juan 
Martin Paleo, care era în acea vreme comandantul forţei de intervenţie 
rapidă, a fost responsabil de operaţiune. Din martie 2020, el era șeful 
Statului Major al Forţelor Armate. Aceste evenimente au avut loc într-un 
moment în care administraţia Donald Trump și-a intensifi cat campania 
de „presiune maximă” împotriva Venezuelei, care a inclus impunerea de 
sancţiuni unilaterale pentru a destabiliza ţara sud-americană, printre 
altele și susţinerea unor acţiuni de asasinare a președintelui Maduro. Mai 
multe naţiuni sud-americane, inclusiv Argentina în timpul administraţiei 
Macri, și-au oferit sprijinul total pentru politica ostilă a Casei Albe 
împotriva Venezuelei.

În planifi carea Puma, forţa de desfășurare rapidă făcea parte dintr-o 
forţă multinaţională, creată printr-o ipotetică rezoluţie a Naţiunilor Unite, 
a dezvăluit ancheta. Pe lângă forţa de desfășurare rapidă, cu Compania 
de comandă și Secţia de informaţii, au participat trupe din Brigada IV 
parașutată, Brigada X de infanterie mecanizată și comandourile Forţelor 
pentru operaţiuni speciale. Încă de mai demult, în ceea ce privește 
participarea argentiniană la planurile împotriva Venezuelei, fostul șef al 
Comandamentului Sudic al SUA, amiralul Craig Faller, a vizitat Buenos 

Aires și a avertizat împotriva ameninţării Chinei și a Venezuelei în timpul 
unei sesiuni cu cadeţii de la Colegiul de Război Comun al Forţelor 
Armate. „Indiferent de valoarea politică și morală a unui plan de invadare 
a Venezuelei, în care soldaţii argentinieni ar face treburile murdare 
pentru Statele Unite, din punct de vedere tactic, la mai bine de doi ani de 
la încheierea Exerciţiului Puma, ipotezele pe care acesta s-a bazat s-au 
dovedit a fi  greșite”, a scris Verbitsky. „Situaţia din Venezuela s-a stabilizat, 
Naţiunile Unite nu au ordonat nicio forţă de intervenţie multinaţională, 
iar forţele politice ale partidului de guvernământ și ale opoziţiei își rezolvă 
diferendele la urne”, a mai subliniat el.

Guvernul venezuelean a reacţionat recent la aceste dezvăluiri, 
președintele Nicolas Maduro califi când acuzaţiile drept foarte grave și 
cerând explicaţii administraţiei de la Buenos Aires. „Să sperăm că cineva 
va face un pas în faţă în Argentina și va forţa o anchetă asupra acestor 
dezvăluiri”, a subliniat Maduro, în cadrul unui eveniment televizat.

Generalul Alberto Fernandez și forţele armate argentiniene nu au 
comentat încă acest raport. Mai mult ca sigur că Putin l-ar fi  susţinut pe 
Maduro, după cum face cel din urmă acum. În plus, nici Cuba nu s-ar fi  
lăsat mai prejos, dar nu este niciodată prea târziu. Rămâne de văzut care 
va fi  rolul ţării noastre, România, în actualele jocuri de putere geopolitică 
de la nivel mondial. Însă, poate că mulţi experţi vor prefera ca mai întâi să 
recurgă la acte de canibalism,adică să pornească spre masa plină de pește 
prăjit, ei fi ind experţii acestui fel de mâncare. Iar totul doar după ce-și vor 
retrage sprijinul pentru anumite persoane și vor schimba discursul la 180 
de grade.

„În cadrul acestei întâlniri, s-a ajuns la un 
acord (…) pentru înfi inţarea unei comisii 

bilaterale pe probleme de delimitare a frontierelor”, 
se mai arată în acest text. Această comisie va fi  
responsabilă în special de asigurarea securităţii 
și stabilităţii de-a lungul frontierei, potrivit 
aceleași surse. Întâlnirea de la Bruxelles a avut 
loc după reînnoirea tensiunilor în Nagorno-
Karabah, unde forţele ruse de menţinere a păcii 

au fost desfășurate din noiembrie 2020.
În noiembrie 2020, o încetare a focului, 

semnată sub medierea rusă între Armenia și 
Azerbaidjan, a pus capăt unui război de șase 
săptămâni între aceste două republici sovietice 
din Caucaz, care luptă pentru controlul 
enclavei Nagorno-Karabah. Acest confl ict, care 
a ucis peste 6.500 de oameni s-a încheiat cu o 
înfrângere grea pentru Armenia, care a trebuit 

să predea teritorii mari, pe care le controlase de 
la primul război victorios, la începutul anilor 
1990.

Populată în principiu de armeni, regiunea 
muntoasă din Nagorno-Karabah susţinută de 
Erevan, s-a separat de Azerbaudjan la prăbușirea 
URSS, ducând la un prim război în anii 1990, 
care a provocat moartea a 30.000 de oameni și a 
făcut sute de mii de refugiaţi.

SE PREGĂTESC PENTRU SE PREGĂTESC PENTRU 
NEGOCIERI DE PACENEGOCIERI DE PACE

Până în toamna anului 2020, forţele azere au recâștigat 
controlul asupra teritoriilor populate în principal de 

armeni. Discuţiile au fost iniţiate prin medierea Uniunii 
Europene.

Armenia și Azerbaidjanul au decis să lanseze pregătirile 
pentru negocierile de pace între aceste două ţări caucaziene 
care s-au înfruntat , în 2020, pentru controlul regiunii 
disputate Nagorno-Karabah, a anunţat diplomaţia 
armeană, pe 7 aprilie a.c., într-un comunicat de presă.

Premierul armean, Nikol Pașinian, și președintele 
azer, Ilham Allev, le-au ordonat miniștrilor de externe 
respectivi să „înceapă pregătirile pentru negocierile de 
pace dintre cele două ţări”, în timpul unei întâlniri avute la 
Bruxelles, sub medierea Uniunii Europene, se precizează 
în comunicat, comentat de Le Figaro.

ARMATA ARMATA 
ARGENTINIANĂ A ARGENTINIANĂ A 
PLĂNUIT INVAZIA PLĂNUIT INVAZIA 

VENEZUELEIVENEZUELEI
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Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

ACUZAT DE TRĂDARE, DODON SE VREA 
UTIL DIN AREST LA DOMICILIU

La o favoare mai mare decât să fi e lăsat de 
justiția de la Chișinău liber în arest la domiciliu 
și nu în Penitenciarul nr. 13 (unde au „petrecut” 
mai mulți ani „vedete” ca Filat, Platon ș.a., iar 
acum cumnatul său Petru Merineanu încarcerat 
pentru cel puțin 30 de zile), Igor Dodon nici că 
ar fi  visat. Mai ales după ce și Curtea de Apel 
Chișinău a respins recursul procurorilor și a lăsat 
în vigoare decizia primei instanțe. Acum, din 
confortul celor 414 metri pătrați ai palatului său 
de 4,3 milioane, Dodon e liber să comunice nu 
numai cu ciracii săi de partid, cu foștii (și recent 
actualii) aliați de guvernare socialistă, să le 
inspire protestele, coordonându-și în continuare 
acțiunile de propagandă antinațională. Or, acuzat 
de trădare de Patrie, fostul șef de stat se vrea util 
chiar și din arest la domiciliu, într-o nouă fază a 
campaniei contra actualei guvernări. Fără dovezi 
plauzibile și denaturând declarațiile autorităților, 
ale partenerilor occidentali, infl amând spirite 
întunecate cu aceleași fake news-uri, folosite 
de Igor Dodon și Vladimir Voronin ani la rând 
în urmă pentru a turmenta alegătorii și a veni 
astfel la putere: unirea cu România, lichidarea 
statalității, aderarea la NATO, iar mai nou, 
renunțarea la neutralitate și înarmarea Moldovei 
cu armament letal occidental. 

Din confortul arestului la domiciliu, având 
la îndemână toate mijloacele (telefonie mobilă, 
acces la Internet și presă, ceea ce i-ar fi  lipsit cu 
desăvârșire în Penitenciarul nr. 13) nu doar de 
a infl uența desfășurarea anchetei, martorii, dar 
și de a asmuți simpatizanți și cetățeni rătăciți, 
de a falsifi ca realitățile și a încropi noi alianțe 
protestatare, Dodon s-a pliat pe intoxicări, 
dându-le cep, din oră în oră, pe pagina sa de 
Facebook. Mai ales în contextul în care, la 
mijlocul lunii mai, ministra de externe a Marii 
Britanii, Liz Truss, afi rma că țara sa ar fi  dispusă 
să ofere Chișinăului arme pentru „a vedea 
Moldova echipată conform standardului NATO”, 
ca să se apere de Rusia, dar și după vizita lui 
Marcel Ciolacu și declarațiile celor doi președinți 
de legislative privind o ședință comună la 
Chișinău a parlamentelor de pe ambele maluri 
de Prut și accelerarea cooperării pe dimensiunea 
parlamentară. Pe un ton isteric, prevestitor de 
apocalipsă, Dodon anunță că Maia Sandu vrea 
să facă „unirea tehnică cu România” și să aducă 
trupe NATO în Moldova, cheamă tot „poporul 
moldovenesc” la proteste. Și îndeamnă, disperat, 
forțele de opoziție, indiferent de orientări 
ideologice și geopolitice, să explice cetățenilor 
cum Maia Sandu și PAS „au trădat interesele 
naționale ale poporului”. Mai mult, după decizia 
Curții de Apel, Dodon e „personal convins” 
că se va alătura și el curând revoltei. „Dacă aș 
fi  fost eu și socialiștii la conducere, așa haos și 
așa degradare economică nu s-ar fi  întâmplat. 
Noi am fi  gestionat mult mai profesionist, mai 
diplomatic și mai responsabil toate riscurile în 
economie, medicină și energetică, nici un pericol 
militar nu ne-ar fi  amenințat”, încheie inculpatul 
Dodon.

SĂ FIM GATA ORICÂND A NE APĂRA 
STATALITATEA ȘI NEUTRALITATEA 

De fapt, cât de profesionist, diplomatic 
și responsabil au fost gestionate riscurile în 
economie, medicină și energetică cunoaștem 
foarte bine cei care am suportat regimurile celor 
doi președinți. Anume regimurile Voronin și 
Dodon ne-a adus în actualul „haos și degradare 
economică”. Firește, nici comuniștii, nici 
socialiștii nu vor recunoaște că cea mai mare 
parte de vină pentru actuala infl ație-record le 
aparține. Anume ei sunt cei care au menținut 
Republica Moldova în dependență energetică 
cvasitotală de Rusia, fără a mișca un deget 
pentru a diversifi ca sursele de gaze naturale. 
Dimpotrivă, au boicotat și sabotat proiectele de 
conectare a rețelei energetice din republică la cea 
a României și UE, considerând că astfel apără 
…statalitatea. Nu Maia Sandu și PAS au „zidit” 
economia de azi în așa fel încât cele mai multe 
produse de consum să fi e de import, nu fabricate 
acasă. Dacă și azi ar fi  guvernat socialiștii și 
comuniștii, am fi  rămas și azi dependenți de 
piața rusă. Până la urmă, anume embargourile 
Rusiei i-au silit pe cei mai mulți producători de 
la noi să caute piețe de desfacere în spațiul UE. 
Mai mult, e cazul să ne amintim cine l-a crescut 
pe Plahotniuc și regimul lui dacă nu Voronin 
și PCRM. Cine a fost autorul și promotorul 
reformelor în economie, în urma cărora industria 
prelucrătoare a produselor agricole autohtone 
practic a dispărut, dacă nu ministrul economiei 
și comerțului Igor Dodon. Ca să nu mai zicem 
de schemele frauduloase din domeniul asigurării 
cu energie electrică, tentativele de federalizare a 
republicii, de teoriile deșucheate și „succesele” 
aceluiași Dodon, deja șef de stat, în epopeea 
Covid-19. Acum liderul socialist bate alarma că 
toate, „absolut toate” se scumpesc, învinuind-o 
pe Maia Sandu și PAS de o criză alimentară de 
proporții, sărăcie și „foamete cum nu am mai 
cunoscut” (nici în 1947?). „În toamnă ne putem 
pomeni cu tarife de 30 lei la gaz, peste 4 lei la 
energie electrică, peste 40 lei litru de benzina și 
creșterea în lanț  a prețurilor la toate produsele 
alimentare, iar defi citul bugetar catastrofal, care 
va fi  și el în creștere, va crea defi ciențe la onorarea 
obligațiunilor curente de achitare a salariilor  și 
pensiilor”, prevestește, pe post de apostol pe cal 
negru, acum inculpatul Dodon.

Dar de fapt Federația Rusă este cea care a 
scumpit gazele naturale, obligându-ne să le 
achităm chiar în avans. Războiul, apocaliptic, în 
Ucraina, scumpirea gazelor, combustibililor și 
altor produse este o tentativă de a destabiliza nu 
numai puterea de la Chișinău, dar și Occidentul. 
În sfârșit, afi rmațiile lui Dodon ar putea trece 

„Pe fundalul crizelor economice și 
energetice din care guvernul PAS nu 

poate ieși din cauza incompetenței, suntem 
anunțați că în Moldova vor fi  aduse arme letale 
și trupe străine. Se vede clar că Maia Sandu și 
stăpânii ei externi merg pe scenariu ucrainean, 
provocând destabilizarea situației, iar 
factori politici din Occident vor să folosească 
moldovenii drept carne de tun în lupta 
geopolitică ce se dă în regiune. Aceste procese 
de înarmare și isteria antirusească se fac 
pentru a justifi ca prezența de trupe NATO pe 
teritoriul Republicii Moldova. Se pregătește o 
conexiune militară și politică a țării noastre la 
teritoriul României, o Unire tehnică, politico-
militară, pe care ulterior vor încerca să o 
legalizeze juridic de Parlamentul majoritar 
PAS și de Curtea Constituțională capturată, 
sub „protecția” trupelor străine, așa cum a mai 
fost în istoria poporului nostru la începutul 
secolului trecut. La iarnă vom sta în sărăcie și 
frig, dar cu tunuri și rachete”, isterizează Igor 
Dodon, din arest la domiciliu, pe pagina sa de 
Facebook.

DUPĂ „EPOCA” DODON ȘI GUVERNAREA DUPĂ „EPOCA” DODON ȘI GUVERNAREA 
PSRM VINE APOCALIPSA?PSRM VINE APOCALIPSA?
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neobservate dacă nu ar fi  de fapt „o inspirație”, o preluare și adaptare a 
unei știri de la agenția de presă Ria Novosti ce relansează vechi sperietori 
cu unirea și NATO. Cu Unirea, Dodon chiar că se dă cu capul de pereți. 
Până și Moscova dezminte că o eventuală unire între Republica Moldova 
și România ar putea avea loc în timpul apropiat. „Kremlinul nu deține 
informații sufi ciente privind pretinsele planuri de aderare a Republicii 
Moldova la România și NATO”, anticipa cu câteva zile înainte intoxicările 
lui Dodon purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov. În realitate Maia 
Sandu a declarat în repetate rânduri că nu se pune problema schimbării 
neutralității și că doar cetățenii se pot exprima în cadrul unui referendum 
asupra neutralității sau non-neutralității. Așa încât apelul lui Dodon ca 
„fi ecare partid patriotic” (sic!) trebuie să-și mobilizeze moral susținătorii 
și să „fi m gata să ieșim oricând, separat sau împreună” pentru a apăra 
statalitatea și neutralitatea nu e decât o ordinară intoxicare alimentată de 
disperare. 

Disperarea lui Dodon pare să fi  molipsit întreaga opoziție. Chiar a 
doua zi câțiva deputați din partidul „ȘOR” și PCRM au reluat protestele 
socialiștilor. În fața Guvernului au strâns câteva zeci de amărâți, la un 
protest cu genericul „Marșul cratițelor goale”. Apoi l-au replicat și în fața 
legislativului, în ziua ședinței în plen. Pe fundalul discursul halucinant 
al Marinei Tauber, fi gurantă în Raportul Kroll, protestatarii au scandat, 
repetând  slogane dictate publicului sarbăd din portavoce: „Jos Maia 
Sandu!”, „Anticipate”. După care deputații din „frăția hoților” s-au retras cu 
protestele, cu tot cu pancarte, în sala de ședințe. 

 CU CINE ȚINE ȘI SE ALIAZĂ PRESA ȘI JUSTIȚIA?

Că Igor Dodon e un trădător de Patrie, chiar afl ându-se în cea mai înaltă 
funcție de stat, o spun nu doar procurorii. Iată cel puțin două argumente. 1. 
Filmările cazului cu denumirea generică „kuliokul”, în afară de fi nanțarea 
ilicită a PSRM, dau în vileag o tentativă de înțelegere între Igor Dodon și 
Vlad Plahotniuc privind semnarea unei anexe secrete la documentul de 
formare a alianței PSRM+PDM. Din înregistrare desprindem clar cum 
Dodon îi dictează lui Serghei Iaralov, apropiatul lui Plahotniuc, cum să fi e 
formulată condiția federalizării republicii, repetând de câteva ori că totul 

este coordonat cu Kozak, prevederile exacte urmând să se conțină în anexa 
secretă. Dodon: „Consider că împreună cu Plahotniuc trebuie să semnăm în 
secret. Să fi e scris: „Dodon Igor” și „Plahotniuc Vladimir”, și pe fi ece pagină 
să semnăm. Noi trebuie să semnăm în secret și la sfârșit, undeva… Scrie! 
Ai stilou? La sfârșit trebuie să fi e trimitere că „potrivit punctului cutare și 
cutare” din documentul public va fi  așa o formulare... Iată formularea: „De 
întreprins eforturi comune pentru reintegrarea țării prin acordarea unui 
statut special regiunii transnistrene în componența Republicii Moldova, 
care prevede atribuții (puteri) largi legislative,  executiv-desconcentrate 
în domeniile politic, economic, social-cultural.  Kozak mi-a dictat, după 
ce i-am spus că nu putem scrie „federalizare”. 2. Duminică, pe 12 iunie 
curent, de Ziua Națională a Rusiei, în timp ce lumea civilizată și rușii 
din străinătate „felicitau” conducerea Federației Ruse cu proteste contra 
invaziei în Ucraina (Erevan, Tbilisi, Viena, Praga, Helsinki, Paris, Berlin, 
Londra, Washington și alte zeci de orașe din întreaga lume), Igor Dodon 
expedia profunde temenele „poporului frățesc”. „Astăzi (duminică – n. 
n.), Rusia sărbătorește Ziua Rusiei. Doresc înfrângerea acesteia în războiul 
agresiv împotriva Ucrainei, renunțarea la ambiții imperiale și construirea 
unui stat modern, democratic și cu un stat de drept”, scria pe Twitter 
ministrul leton de externe, Edgars Rinkēvičs. „Cu ocazia acestei sărbători, 
doresc din sufl et Rusiei și cetățenilor ruși bunăstare și prosperitate. Am 
convingerea că nimeni nu va distruge legăturile multiseculare de prietenie 
și fraternitate dintre popoarele noastre!”, se închină Dodon, elogiind povești 
despre o istorie, biserică, religie comună și relații de prietenie de la Ștefan 
cel Mare și Dimitrie Cantemir până la… Igor Dodon. „Sunt sigur că în 
ciuda tuturor împrejurărilor nefaste și a diferitor provocări, noi vom putea 
restabili pe deplin cooperarea strategică de altă dată”, își încheie Dodon 
înșirata poslanie de slugărnicie.

Mai e nevoie de alte argumente? Singura nedumerire pentru noi e 
dacă justiția de la Chișinău, inclusiv Curtea de Apel, presa care l-a purtat 
pe ex-președintele Dodon și-l mai poartă în brațe oferindu-i hectare de 
spațiu mediatic, în ultimul timp mai des decât multor ofi ciali din arcul 
guvernamental, care ar merita mai multă atenție.

Chiar și în al 12-lea ceas, Igor Dodon nu a înțeles că fraudele, manipulările 
și corupția sunt o problemă care trebuie investigată și pedepsită. În primul 
său mesaj din detenție el scrie: „Și ce dacă m-ați arestat azi? De mâine 
vor scădea prețurile, se vor mări pensiile și salariile, vor veni în sfârșit 
„vremurile bune” promise?”. Nu, nimeni nu trebuie arestat ca să scadă 
prețurile. Corupții trebuie arestați pentru investigații, returnarea bunurilor 
furate și ca să scadă valoarea minciunii în societate, în special în rândul 
politicienilor.

Pe pagina sa de Facebook, Igor Dodon afi șează pe un fundal roșu 
sloganul „Totul abia începe”. Îi dorim și ne dorim un început de bun augur, 
cu anchete serioase, pedepse legale și corecte. Atât pentru el, cât și pentru 
tot șirul de politicieni corupți care au furat din banii cetățenilor sărăciți. 

La APIA (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură), undeva 
într-un oraș din județ, stau ultimii țărani ai acestei țări, veniți din 

toate satele din jur, la coadă, să depună actele pentru subvenție pentru 
culturile agricole de la Comunitatea Europeană.

Lume multă, timp de așteptare multișor, așa că întotdeauna se înfi ripă 
dialoguri între cei ce stau pe hol și așteaptă. Subiectul predilect – 
războiul. Își exprimă fi ecare temerile, grijile. Spun ce au mai auzit la știri. 
Se întreabă ce va fi  mâine și dacă războiul va ajunge și la noi. Vorbesc și 
despre nebunia lui Putin și dacă e destul de bolnav încât să folosească 
bomba atomică. De la bomba atomică discuția merge aproape fi resc spre 
subiectul „sfârșitul lumii”, „vremurile de pe urmă” despre care e scris 
demult în cărți și despre care vorbesc demult sfi nții și clarvăzătorii cu 
duhul.

Și în toată această analiză a timpurilor, asemănătoare cu discuțiile 
descrise de Marin Preda în „Moromeții” că se petreceau în Poiana fi erăriei 
lui Iocan, își face loc o voce, ce dă o sentință dură, spusă pe un ton, ce nu 
admitea replică:

„— Și când te gândești că Zelenski – tu-i… (aici omul foarte sigur pe el 
a spus o înjurătură de nereprodus) – e vinovat pentru toate astea!”

În sală s-a făcut o liniște de mormânt. Toți ochii erau opriți nelămuriți 
și întrebători pe cel ce dăduse sentința și găsise vinovatul pentru vremurile 
pe care le trăim cu toții. Și în liniștea nefi rească un fi ricel de voce s-a trezit 
să șoptească aparent nevinovat și prefăcându-se că e prost și timid:

„— Da, mă, Zelenski e vinovat!”
Sala întreagă a oft at. Omul ce dăduse sentința și-a umfl at pieptul de 

mândrie, că s-a mai găsit unul să îi susțină teoria.

Dar omul – ce se prefăcea doar blând și moale; o întruchipare a lui Ilie 
Moromete – a continuat, dar, pe măsură ce vorbea, vocea îi căpăta forță 
și fermitate.

„— E vinovat Zelenski, cum să nu fi e vinovat!? I-a venit unul peste el în 
casă, în ogradă, și i-a zis: Dă-te, mă, deoparte că de acum eu vreau să stau 
aici! Dacă nu s-a dat deoparte, e vinovat! Vine unul și îți ia femeia, dacă 
nu i-o dai, ești vinovat! Dacă lupți să te aperi pe tine și ai tăi, ești vinovat! 
Apăi și eu aș fi  vinovat ca Zelenski că nu aș da nici casa, nici ograda, nici 
femeia! Dă-le tu pe toate, ca să nu fi i vinovat!”

Întruchiparea lui Ilie Moromete a tăcut, dar cuvintele lui au plutit 
mult prin văzduhul sălii, unde ultimii țărani legați sufl etește de pământ 
așteptau la rând.

UN ȚĂRAN: „DA, MĂ, ZELENSKI E VINOVAT!”UN ȚĂRAN: „DA, MĂ, ZELENSKI E VINOVAT!”
Luminița ALDEA, Republica.ro
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CÂND IDEEA SĂNĂTĂȚII PĂMÂNTULUI DĂ CU VIRGULĂCÂND IDEEA SĂNĂTĂȚII PĂMÂNTULUI DĂ CU VIRGULĂ

Cristina Toma  
COCHINESCU

În procesul de apel împotriva cunoscutei 
negaţioniste a Holocaustului, Ursula 

Haverbeck, la Tribunalul Regional din Berlin, 
femeia de 93 de ani a fost condamnată la un 
an de închisoare. Inculpata a negat în mod 
consecvent Holocaustul, și-a justifi cat instanţa 
sentinţa. Procesul se referea la apelurile 

lui Haverbeck împotriva a două 
condamnări anterioare la închisoare 
pentru instigare la ură. Din 2017 și 
2020.

Ambele proceduri au fost contopite 
într-un singur recurs la tribunalul regional. 
„Nu sunteţi o cercetătoare a Holocaustului, 
sunteţi o negaţionistă  a Holocaustului”, a 
spus judecătorul care a prezidat ședinţa, 
adresându-se inculpatei. „Aceasta nu este 
cunoaștere pe care o răspândiţi, ci otravă.”

Compania Meta – care deţine produse precum 
aplicaţiile de social media Facebook și Instagram 

– intenţionează să-și facă propria valută virtuală, care 
nu are legătură cu blockchain sau monedele digitale, 
dar care ar putea fi  folosită ca monedă de schimb strict 
în cadrul aplicaţiilor companiei, transmite News.ro.

Intern, angajaţii companiei numesc această metodă 
Zuck Bucks, însă nu este deocamdată clar cum și la ce 
va fi  folosită. Cel mai probabil, Meta o vede drept o 
monedă ofi cială a viitorului spun Metavers, care să fi e 
folosită pentru achiziţionarea produselor digitale și pe 
care să o controleze. Zuck Bucks nu este singura idee pe 
care Meta o explorează în produs, întrucât compania 
americană urmează să lanseze mai multe produse 
fi nanciare, pentru a-și maximiza sursele de venituri. 

O altă idee este lansarea 
unor jetoane sociale, folosite 
ca recompensă pentru 
utilizatorii platformelor 
sociale ale companiei și 
ale viitorului Metavers, 
informează G4 Media.

DE LA BITCOIN, DE LA BITCOIN, 
LA ZUCK BUCKSLA ZUCK BUCKS

„BUNICUŢA NAZISTĂ”, TRIMISĂ „BUNICUŢA NAZISTĂ”, TRIMISĂ 
DIN NOU LA ÎNCHISOAREDIN NOU LA ÎNCHISOARE

O negaţionistă a Holocaustului 
din Germania a fost trimisă 

din nou la închisoare pentru 
recidivă. În vârstă de 93 de ani, 
Ursula Haverbech, supranumită 
de presă „bunicuţa nazistă”, mai 
fusese condamnată la pedepse cu 
închisoarea în 2017 și 2020 pentru 
aceeași infracţiune (Petru Clej – RFI).

Cu toate că, în mod normal, câinii 
sunt renumiţi pentru abilitatea de a 

detecta cu ajutorul mirosului până și celule 
canceroase, oamenii de știinţă au descoperit 
recent că furnicile sunt și mai pricepute. În 
timp ce câinii sunt antrenaţi timp de un an, 
pentru a putea detecta celulele canceroase, 
furnicilor le trebuie doar 30 de minute, 
conform IFL Science. Cercetătorii au antrenat 
specia europeană Fornica fusca, pentru a 

detecta celulele canceroase. Pentru a realiza 
acest lucru, au plasat celulele canceroase 
extrase din tumori mamare într-o cutie 
Petri. La început, o recompensă dulce a fost 
asociată cu celulele canceroase. În timpul 
studiului, furnicile au devenit din ce în ce 
mai rapide în găsirea recompensei. Ele s-au 
așezat în șir către aceleași celule, chiar și 
atunci când recompensa a lipsit, indică un 
raport publicat de jurnalul iSciene.

FURNICILE CARE MIROS CANCERULFURNICILE CARE MIROS CANCERUL

De câțiva 
ani s-a 

conturat un trend 
general al salvării 
planetei. Personal, 
percep preocuparea 
o a m e n i l o r 
pentru sănătatea 
pământului ca pe 
o declarație cu 
un grad mediu 
de obligativitate. 

Concret, însă, nu văd ca această conştientizare 
a unui pericol real să devină o preocupare 
integrată în viața de zi cu zi. Mulți dintre 
ploieştenii pe care îi cunosc nu separă deşeurile 
pentru că ştiu că, în realitate, colectarea selectivă 
a acestora e doar o poveste.

Pe de altă parte, informațiile care străbat 
constiința oamenilor sunt contradictorii şi, 
uneori, bulversante. Hai să folosim maşini 
electrice! Afl ăm că, în realitate, e posibil ca 
producerea şi folosirea acestora să polueze mai 
mult decât maşinile clasice. Hai să înlocuim 
plasticul cu hârtie reciclată! Povestesc cu un 
prieten tipograf despre producerea pixurilor 
de hârtie şi afl u că procesul de fabricarea al 
acestora poluează mai mult decât cel al pixurilor 
din plastic. Suntem asaltați de semnale privind 
amprenta de carbon, dar afl ăm că România este 
campioană europeană la reducerea de emisii de 
gaze de seră (ca idee, Germania are un volum 

de emisii de peste 8 ori mai mare decât cel al 
României). Şi totul dă cu virgulă. Din când în 
când, ni se reaminteşte să umblăm cu pungi 
de hârtie în portbagaj, să stingem lumina când 
ieşim din cameră, să oprim apa când ne spălăm 
pe dinți şi să refuzăm eliberarea chitanței la 
bancomat. Depăşind acest prim pas, unii români 
ridică nasul ceva mai sus pentru că reciclează 
selectiv. Dar de unde începe adevărata grijă?

Cum putem preveni boala incurabilă numită 
poluare? La Ploieşti va avea loc sâmbătă, la 
Palatul Culturii, Conferința Națională pentru 
Adaptarea la Schimbările Climatice. Dacă vrei 
să înțelegi cum se pot adapta real comunitățile la 
tranziția verde, dă-mi un semn (0769.999.119) 
şi ne întâlnim acolo. Promit că bufetul nu va 
fi  servit pe farfurii din plastic, iar afi şele vor fi  
tipărite pe hârtie reciclată! 
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Părinte Gabriel, Parohia Sf. Gheorghe Nou - Ploieşti

Remedii de casă 
simple şi efi ciente:Cămara cu plante

PLANTELE MEDICINALE ALE LUNII IUNIEPLANTELE MEDICINALE ALE LUNII IUNIE

În Evanghelia Duminicii Tuturor Sfi nților, 
Mântuitorul Iisus Hristos spune că “oricine a 

lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, 
sau femeie, sau copii, sau țarine pentru numele Meu, 
înmulțit va lua înapoi și va moșteni viața veșnică” (Matei 
19, 29). La ce se referă acest înmulțit va lua, în raport 
cu ceea ce au lăsat oamenii pentru a urma lui Hristos? 
Se referă la bucuria și pacea vieții veșnice primite în 
arvună încă din lumea aceasta, ca iertare a păcatelor, ca 
binecuvântare și sfi nțire a vieții, la care se adaugă apoi 
plinătatea vieții veșnice. Iar viața veșnică înseamnă 
viața trăită în comuniune cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și 
Duhul Sfânt, și cu toți sfi nții lui Dumnezeu, înseamnă 
viața trăită în Împărăția iubirii sfi nte și nesfârșite a 
Preasfi ntei Treimi.

Adevărata bogăție netrecătoare se afl ă în sufl ete, nu 
în hambare, bănci sau buzunare.

O mulțime de oameni în decursul istoriei Bisericii 
au lăsat averi și familie și s-au retras în pustie. Aceștia 
au trăit hrănindu-se adesea doar cu rădăcini sau 
poame sălbatice, răbdând frigul sau arșița soarelui. Și, 
totuși, ei erau bucuroși, pașnici și fericiți. Deși fugeau 
de lume, lumea din orașe venea să-i caute în pustie, 
în păduri sau în peșterile munților. De ce? Pentru că, 
prin multă rugăciune și multe nevoințe, au dobândit 
pacea și bucuria Duhului Sfânt sau prezența tainică 
a lui Hristos în ei prin harul Duhului Sfânt. Acesta 
este înțelesul adânc al cuvintelor înmulțit va lua. Cine 
urmează lui Hristos, cine crede în El și Îl iubește prin 
rugăciune și fapte bune, acela înmulțit va lua; adică 
a renunțat la ceva trecător și primește pe Cineva 
netrecător, dobândește prezența netrecătoare a lui 
Hristos Cel veșnic în viața lui.

Multe binecuvântări dăruiește Dumnezeu celor 
ce cred în El și împlinesc voia Lui în viața lor. Prin 
urmare, întrucât Dumnezeu ne iubește, cu o iubire 
infi nită și veșnică, să răspundem permanent iubirii Lui 
prin rugăciune și prin fapte bune, spre slava Preasfi ntei 
Treimi și spre a noastră mântuire!

DUMINICA DUMINICA 
ÎNTÂIA DUPĂ ÎNTÂIA DUPĂ 
RUSALII - A RUSALII - A 
TUTUROR TUTUROR 

SFINȚILORSFINȚILOR

Poluarea cu microplastice este 
omniprezentă pe întreaga planetă, 

determinând, inevitabil, expunerea oamenilor 
la ea și provocând „o îngrijorare tot mai mare 
cu privire la pericolele” pentru sănătate, susţin 
oamenii de știinţă. În cadrul unui studiu, au 
fost prelucrate probe din ţesutul a 13 pacienţi 
supuși unei intervenţii chirurgicale și au 
fost găsite microplastice în 11 cazuri, cele 
mai comune fi ind polipropilena, folosită la 

ambalaje și ţevi din plastic, și PET, folosit pentru sticle. Două studii anterioare descoperiseră 
microplastice în cantităţi la fel de mari ca în ţesutul pulmonar prelevat în timpul autopsiilor, 
conform Th e Guardian.

Oamenii expuși la cantităţi mari de microplastice datorită profesiei au dezvoltat boli. Cu 
toate acestea, impactul clar asupra sănătăţii rămâne necunoscut. Însă, se știe că microplasticele 
provoacă daune celulelor umane în laborator.

PLASTIC ÎN PLĂMÂNIPLASTIC ÎN PLĂMÂNI

La miezul lui Cireşar, găsim pe pajişti, prin fâneţe şi margini de pădure cele mai puternice 
plante medicinale ale anului. Să le culegem cu mă sură, să le uscăm cu grijă la umbră, iar 

apoi să le punem în cămară, pentru a le folosi la nevoie. Dintre zecile de “minuni de leac”, am 
ales trei dintre cele mai puternice:

Sânziana albă (Galium mollugo)
O găsim prin fâneţe, mai ales la marginea lor, unde îşi 

poate întinde în voie tulpinile fragile, terminate cu fl ori mici şi 
albe, cu un miros discret. Se culeg păr ţile aeriene înfl orite, care 
se lasă la uscat, iar apoi se ma cină, pulberea ţinându-se în tr-un 
borcan închis er metic. Din această pulbere se iau câte 2-3 linguriţe 
pe zi, pen tru a stimula funcţia rinichi lor (ajută la elimi narea apei 
din ţesuturi), pentru a com bate spasmele digestive, dar şi pentru 
a ne creşte rezis tenţa la stres. O linguriţă de pulbere de sânziană 
albă, luată seara, este un excelent somnifer şi calmant. În Evul 
Mediu, se prepara un vin în care erau mace rate fl ori de sânziană 
albă şi care era folosit pentru a alunga depresia şi melancolia, dar 
şi ca afrodisiac.

Sânziana galbenă (Galium verum)
Este un simbol al verii, deoarece perioada sa de maximă înfl orire coincide cu 

perioada de maximă stră lucire a soarelui. Are tulpina zveltă, destul de înal tă, iar fl orile 
sale sunt mărunte, galben-aurii şi dispuse astfel încât, văzute de la dis tanţă, seamănă cu o 
ploaie de stele. Mirosul micilor sale fl ori este dulce, amintind de cel al mierii, iar petalele, 
patru la număr, amintesc de semnul crucii, motiv pentru care în popor se spune că această 
plan tă este binecuvântată de Dumnezeu. Se culeg tulpinile sale înfl orite, care după uscare 

se folosesc sub formă de cataplasme, băi tera peutice 
şi, intern, sub formă de pulbere. Cataplasmele cu sân-
ziene se folosesc pentru a trata rănile care se vindecă 
greu, anomaliile de pigmentare a pielii şi cicatricele 
cheloide. Baia de sânziene galbene este recomandată 
ca remediu de frumuseţe, deoarece curăţă şi împros-
pătează pielea, combate infl amaţiile la acest nivel şi 
are efect reîntineritor. Pulberea din această plantă 
reglează activitatea tiroidei, pune în mişcare digestia 
(este foarte amară) şi ameliorează hernia (ajută la 
tonifi erea ţesuturilor elastice din zona abdominală).

Arnica (Arnica montana)
Florile sale sunt croite parcă anume pentru a ne ară ta tuturor că puterea vin de-

cătoare a plantelor este mai mare decât ne-am putea ima gina. Ca formă, arnica pare un soare 
în miniatură, având petale nume roase şi dispuse perfect circular, în “raze”, iar culoarea lor 
este galben viu spre portocaliu, strălucitoare şi triumfătoare. Care este principala lor utilizare 
tera peutică? Tratarea, aproape fără greş, a tuturor trauma tis melor, fi e că vorbim de entorse, 
luxaţii, fracturi sau de o banală vână taie. Cataplasmele, compresele şi cremele cu arnică au un 
uimitor efect de accelerare a vindecării articulaţiilor, 
tendoanelor şi a muşchilor lezaţi. Sunt cunoscute 
numeroase cazuri de luxaţii sau chiar de fracturi 
tratate cu această plantă, care s-au vindecat atât 
de rapid, încât frizează paranormalul! Intern, se 
folo seşte tinctura de arnică, din care nu se iau mai 
mult de 5-7 de picături pe zi, fi ind folosită ca tonic 
cardiac, dar şi pentru echilibrarea emoţională, după 
accidente sau şocuri.

Sursa : www. arhiva.formula-as.ro
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VACANȚĂ DOAR VACANȚĂ DOAR 
PE HÂRTIEPE HÂRTIE

de Daniel Lazăr
Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ 

PETROLUL S-A REUNIT ȘI A DEMARAT 
PREGĂTIRILE PENTRU LIGA 1

Fotbal

După spectaculoasa promovare în Liga 1 la 
fotbal, fotbaliștii de la Petrolul Ploiești au 

efectuat, la începutul săptămânii trecute, primul 
antrenament în calitate de prim-divizionari, pe 
„Ilie Oană”, în prezența fanilor care au creat, ca de 
obicei, o atmosferă spectaculoasă.  N-au fost multe 
noutăți la prima ședință de pregătire condusă de 
către Nicolae Constantin și staff -ul său, pe teren 
ieșind 26 de jucători, fundașul dreapta Florin 
Borța fi ind singurul, dintre aceștia, care n-a făcut 
parte din lotul de anul trecut. Iată și lotul prezent 
la reunire:

Portari: Raul Avram, Sebastian Moroz, Andrei 
Jercălău;

Jucători de câmp: Florin Borța, Marian Huja, 
Bart Meijers, Răzvan Horj, Alexandru Sabău, 
Alberto Olaru, Valentin Țicu,Mihai Velisar, 
Eugeniu Cebotaru, Takayuki Seto, Alin Boțogan, 
Marius Cioiu, Cosmin Tucaliuc, Mario Bratu, 
Mihai Constantinescu, Dragoș Gheorghe, Simon 
Măzărache, Senad Jarovic, Cătălin Tolea, Iulian 
Duță, Mihnea Rădulescu, Albert Dima și Mario 
Ioniță.

Au lipsit, motivat, Georgi Pashov și Sory 
Diarra, în vreme ce juniorul David Ilie, afl at în 
recuperare după o accidentare, nu se poate pregăti 
pentru moment. În schimb, pentru Alexandru 
Saim Tudor și Vlad Prejmerean se poartă discuții 

pentru împrumutul lor către alte echipe unde să 
poată evolua în mod constant, cu Vedran Vrhovac 
se negociază rezilierea contractului, iar Marius 
Chindriș, Viorel Lică, Silviu Pană și Marius Coman 
nu vor mai continua cu echipa galben-albastră.

În ceea ce privește programul din această vară, 
„lupii” se vor pregăti la Ploiești până pe 20 iunie, 
atunci când vor pleca în Turcia, pentru un stagiu 
centralizat în care vor susține și patru jocuri 
de verifi care. După revenirea acasă, petroliștii 
intenționează să mai dispute două partide amicale, 
pe 6 și pe 9 iulie, prima adversară urmând să fi e 
Farul Constanța. Liga 1, ediția 2022-2023, va 
porni la drum pe 16 iulie.

HORIA TECĂU S-A RETRAS DIN TENIS!HORIA TECĂU S-A RETRAS DIN TENIS!

Unul dintre cei mai consacrați jucători de tenis români din ultimele decenii, Horia Tecău s-a 
retras din activitate vineri, 10 iunie a.c., printr-un eveniment emoționant și spectaculos 

găzduit de Sala Sporturilor BT Arena din Cluj-Napoca, în cadrul Sports Festival.
În fața a peste 7.500 de spectatori, în cadrul unor partide demonstrative, au evoluat, pe lângă 

sărbătoritul serii, Simona Halep, suedezul Robert Lindstedt (fost partener de dublu), Bethanie 
Mattek Sands (fosta parteneră de dublu mixt, alături de care Horia a câștigat titlul la Australian 
Open), Andrei Pavel și Marius Copil. Pe teren au mai intrat Gabriel Trifu, Patrick Mouratoglou 
(antrenorul Simonei Halep), Emil Boc (primarul Municipiului Cluj Napoca), Stere Halep (tatăl 
Simonei) și Romeo Tecău (tatăl lui Horia).

La începutul meciurilor, organizatorii au pregătit un fi lm despre cariera lui Horia Tecău, 
vicecampion olimpic și triplu câștigător de Grand Slam la dublu și dublu mixt, iar Ilie Năstase i-a 
oferit cadou racheta de lemn cu care a devenit nr. 1 ATP, cu semnătura lui.

Partidele, la care au fost prezenți Președintele Federației Române de Tenis - George Cosac și 
Directorul General Răzvan Itu, au fost arbitrate în scaun de către tânărul Andrei Brisc, certifi cat 
White Badge Chair Umpire.

În deschidere, gemenele Iulia şi Olia Mosienko, din Ucraina, semifi naliste ale emisiunii „Românii 
au talent 2022”, au susţinut un număr de acrobaţii intitulat simbolic: „Am avut un vis de pace”.

Seara s-a încheiat cu sute de autografe acordate de Horia Tecău pentru toţi copiii prezenți în sală, 
pe care marele nostru sportiv i-a invitat alături de el, pe teren, pentru un show de confetti.

Deși microbiștii sunt în vacanță, una 
care abia este la start ținând cont și de 

fi nalizarea cursurilor pentru elevi, fotbalul 
revine, ușor-ușor, în activitate. Sau mai bine 
spus în pregătirile pentru noul sezon care va bate 
grabnic la ușă. 

Cele mai mari emoții le are, indiscutabil, 
campioana județeană, CS Păulești, care va disputa 
sâmbătă, 18 iunie, pe teren propriu și pe 25 iunie, 
în deplasare, dubla manșă cu echipa giurgiuveană 
din comuna Adunații Copăceni. Ar fi  frumos ca 
Prahova să aibă în noul sezon din Liga 3 încă o 
echipă, pe lângă CS Blejoi și CSO Plopeni, așa 
încât dorim succes formației din Păulești în 
această dublă manșă de “baraj”!

Echipa fanion a județului, Petrolul Ploiești, 
este în căutări pentru optimizarea lotului cu care 
va aborda noul sezon din postura unei formații 
de primă ligă, latura fi nanciară a clubului dând 
serioase bătăi de cap președintelui Costel Lazăr 
și colaboratorilor săi. Dar suntem convinși că 
lucrurile se vor așeza și inimoșii și pătimașii 
suporteri ai Petrolului vor avea motive de 
satisfacție în Liga 1, acolo unde galben-albaștrii 
revin după o pauză de șase ani. 

Una peste alta, vacanța este una extrem de 
activă, așa încât cei care iubesc fotbalul nu au 
motive de întristare, ci dimpotrivă. De calcule și 
speranțe pentru noul sezon.
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Atletism

Natație

ATLEȚII DE LA CSS PLOIEȘTI, 
5 TITLURI DE CAMPIONI 

AI ROMÂNIEI

Alexandra Avram (11 ani), sportivă legitimată la CSM 
Ploiești, a devenit vicecampioană naţională a probei 

de 200 metri mixt la înot, cu timpul de 2:44:69 minute, la 
Campionatul Naţional de Înot pentru copii 10-11 ani în bazin 
de 50 metri, competiţie organizată de Federaţia Română de 
Nataţie și Pentatlon Modern în Bazinul Olimpic de la Brașov.

Tot ea a ocupat locul al 10-lea la 100 metri spate (1:20:59 
minute) și 100 metri bras (1:32:31 minute), al 11-lea la 50 
metri fl uture (35:09 secunde), al 13-lea la 100 metri liber 
(1:11:09 minute) și al 16-lea la 50 metri liber (32:69 secunde). 

Tamara Costache și Ciprian Toma au înscris trei sportivi în 
concurs, Elena Literă (10 ani) și Cătălin Andrei Alexandrescu 
(10 ani) reușind să-și îmbunătăţească performanţele 
anterioare, fără a avea, însă clasări între primii 20 la vreuna 
dintre probe. La competiţia de sub Tâmpa au participat 275 
de sportivi de la 55 de cluburi din ţară. 

În zilele de 11 și 12 iunie a.c., pe cochetul stadion de atletism ”Nicolae 
Mărășescu” din Craiova, a avut loc fi nala Campionatului Național 

pentru copii categoria 1 și 2 la atletism. Printre cei aproximativ 800 de 
sportivi, atleții de la CSS Ploiești, pregătiți de profesorii Maria Andrei și 
Florin Andrei, au avut o prestație deosebită, reușind să obțină 5 titluri de 
Campioni ai României și două medalii de argint! 

În prima zi de concurs, elevele profesorului Florin Andrei au reușit, la 
cat. copii 1, prin Elena Hekter, în proba de 80 metri, cu timpul de 10.60 sec. 
și Rebeca Toader, în proba de 300 metri, cu timpul de 42.53 sec., să obțină 
medaliile de aur și titlul de campion al României. În a doua zi de concurs, 

sportiva Elena Hekter și-a mai trecut în palmares o medalie de aur și un 
titlu de campion al României în proba de 200 metri  cu timpul de 26.40 sec! 

Atleții pregătiți de prof. Maria Andrei și Florin Andrei au reușit și în 
probele de ștafete 5 x 80 m să obțină două titluri de Campioni ai României 
la copii, categoria 1 fete, prin Delia Blănaru, Sara Prunoiu, Beatrice Șinca, 
Maia Tomescu și Rebeca Toader, cu timpul de 53.32 sec., respectiv la copii 
cat. 2 fete, prin Ștefania Cîrjan, Melisa Grigore, Sara Echimescu, Rebeca 
Prunoiu și Ana Maria Ștefan, cu timpul de 56.83 sec. 

Demn de menționat este și faptul că sportivul Cristian Creangă, pregătit 
de profesoara Maria Andrei, a obținut medalia de argint în proba de 200 
metri, cu timpul de 26.60 sec., iar echipa de ștafetă 5 x 80 m băieți copii 
cat. 1, în componența Cristian Creangă, Vlăduț Săraru, Ayan Gudi, Andrei 
Moraru, Georgian Lepuș, a obținut titlul de vicecampioni ai României.

ALEXANDRA AVRAM A DEVENIT VICECAMPIOANĂ NAȚIONALĂ 
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Ia uite ce scrie, printre altele, în 
Ordinul nr. 493/30 martie 2022 pentru 

aprobarea  Procedurii   privind recalcularea din 
ofi ciu de către organul fi scal a contribuției de 
asigurări sociale de sănătate: „Potrivit  art. 183 
alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fi scal, cu modifi cările și completările ulterioare, 
pentru persoanele fi zice prevăzute la art. 180 din 
aceeași lege, care în cursul anului fi scal au decedat, 
contribuția de asigurări sociale de sănătate 
datorată este cea aferentă perioadei de până la 
luna în care survine decesul.” Zbang, am dat-o 
naibii, nici să dai ortul popii nu mai poți!

-În țara asta fără rost,
Nu ai liniște nici mort,
Că vine ANAF-ul, văleleu,
Să vada de-ai furat vreun leu!

Se spune, de fapt sondajele de opinie o spun, 
că încrederea oamenilor în Klaus Iohannis 

a scăzut masiv, de la 44 la sută, în 2021, la 29 
la sută, în iunie 2022. Acuma, e drept, la câte 
înjurături încasează, nici președintele nu are 
încredere în oameni, deci nici măcar nu se mai 
obosește să le vorbească, dacă tot nu-l ascultă 
nimeni. Se aude că, la afl area acestei cifre, șeful 
de Cotroceni ar fi  zis:

-Privesc atent, cu-ngrijorare,

Cum încrederea dispare.

Pas cu pas, promit solemn,
Vă las în sapă de lemn...

Cică Valer Dorneanu și-a încheiat mandatul 
de judecător și de președinte al Curții 

Constituționale și le-a mulțumit jurnaliștilor, 
spunând că „presa este un plămân prin care 

respiră o națiune”. O oră mai târziu, în sediul 
CCR, Dorneanu a apelat înapoi, din greșeală, un 
ziarist de la „Libertatea”, care l-a înregistrat când 
vorbea cu o angajată a CCR: „Să mă pupe în fund 
presa, că am destule necazuri”.

- Făcând trimitere la fund,
Ai gândit și tu profund,
Că la Curte-ai judecat
Cu partea ce-ai invocat!

Un pod din județul Neamț s-a prăbușit și 
două mașini au fost prinse sub dărâmături. 

Chestia este că podul a fost reabilitat acum 6-7 
luni, investiția costând vreo 8,3 milioane de lei. 
La tăiatul fundiției inaugurale, baronul local 
al PSD și președintele CJ Neamț, Ionel Arsene, 
se lăuda: „Dragi nemțeni, vă garantez că zeci de 
ani podul de la Luțca nu va mai reprezenta vreo 
problemă pentru participanții la trafi c!” Ei, acum 
e acum! Ghiciți cine a executat sau mai degrabă 
a șubrezit podișca de peste Siret, lungă de vreo 
216 m? Na, fi x colegul lui nea Arsene, fostul vice 
social-democrat al CJ Neamț, Romică Rotaru!

-Podul din Luțca s-a dărâmat,
Nu că Siretul s-ar fi  umfl at, 
L-au reparat baronii vârtos
Cu 8 milioane, gata, e...jos!

Prietena noastră, deputatul Grațiela 
Gavrilescu, se arată foarte îngrijorată 

din cauza faptului că 40.000 de elevi nu s-au 
prezentat la BAC. Ea semnează un comunicat de 
presă al Partidului Umanist Social Liberal în care 
se arată, printre altele: „Absența atât de multor 
absolvenți la examenul de maturitate este un 
semnal de alarmă extrem de grav, care sperăm 
să fi e tratat, cu toată seriozitatea, de Ministerul 

Educației! În caz contrar, pentru noi, ca oameni 
politici și ca popor, examenul de maturitate este 
deja picat…” Ei, vorbești serios? Care oameni 
politici, Grațiela?

-După cum știe tot satul,
Nu e grav să nu dai Bacul,
Că ăia mai cu talent
Îți sunt colegi în Parlament!

La propunerea Consiliului Concurenței, 
autoritățile pregătesc o ordonanță de 

urgență pentru a înfi ința poliția prețurilor. Potrivit 
proiectului, noua structură  va da amenzi uriașe 
pentru concurență neloială, prețuri nejustifi cat 
de mari, reducerea producției sau vânzărilor 
ori acumularea de mărfuri. Cu alte cuvinte se 
reincriminează specula, dar din păcate, prevederile 
se vor aplica doar în stare de război, de alertă, de 
urgență sau alte situații speciale reglementate prin 
lege și doar produselor și serviciilor pe care ANAF 
le va include pe lista de produse și servicii cu risc 
speculativ.

-Trăim pe o piață nebună,
Deci ideea este bună.
Dar mai faceți înc-un gest:
Aduceți polițiști din Vest!

Gata, a venit vara, deci bucurie mare pentru 
presa isterică. Deja au apărut titluri care, 

dacă le citești, îți taie picioarele: România se 
topește; Europa, „arsă” de un dom de căldură; 
Alertă meteo de furtuni violente; Meteorologii 
anunță prăpăd; Vine potopul; Vremea o ia razna 
în România; Pământul ia foc etc.

-Citind în presă, într-o seară,
Că ploile, vai, ne omoară,
Atât de tare am țipat
Că și furtuna s-a speriat!

Parol,  Mă doare-n băşcălie!
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