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Rectifi care de Rectifi care de 
3,9 mil. lei la 3,9 mil. lei la 
CJ PrahovaCJ Prahova

Bani de la CJ Bani de la CJ 
Prahova pentru Prahova pentru 
100 de localități100 de localități

Avem nu doar un hotar Avem nu doar un hotar 
comun, ci și valori și comun, ci și valori și 
aspirații comuneaspirații comune

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ 10

De când a dat colțul ierbii 
mi-am făcut obiceiul 

să alerg de dimineață în parcul 
Sălii Sporturilor.

6 și 15 ies din casă, 6.30 sunt 
acolo. 7 zile din 7.

Pentru cine nu știe bine 
zona, deși mă îndoiesc că e 
ploieștean care să nu fi  trecut pe 
aici, parcul este cel mai generos 
și, îndrăznesc să spun, cel mai 
frumos din oraș. Aleile ok, 
vegetația toaletată, apă curată în 
lac, fl ori, pistă cu suprafață de 
alergare doar pe ici-colo ciupită, 
pistă mare pentru biciclete, 
aparate de Fitness în regulă, 
pe scurt…OK! La asemenea 
imagine parcă nici aerul nu 
mai duhnește așa rău. E clar 
iluzie olfactivă…dacă o exista 
termenul.

La ora aia sunt deja în parc 
mai bine de 20 de persoane care 
fac mișcare. De la tineri de 18 
ani, la respectabili de 80, toți 
“semnează condica”. Așa cum, 
aproape niciodată nu lipsește 
bețivul de serviciu.

Negreșit și patru-cinci 
stăpâni de câini la plimbarea 
comună. O fac regulamentar, cu 
lesă și, surprinzător, cu pungi 
pentru rahatul patrupedului.

Nici n-ar avea cum altfel 
pentru că poliția locală are 
patrulă, de la ora aia, în zonă.

Dar…există, din păcate, un 
mare DAR. Unul peste care am 
sărit încă de la intrarea din fața 
Sălii Olimpia.

SUMMER FEST, SUMMER FEST, 
LA PARCUL LA PARCUL 

BUCOVBUCOV

Primăria municipiului Ploiești, 
prin Administraţia Parcului 

Memorial „Constantin Stere” Ploiești, va 
organiza Festivalul Summer Fest ediția 
a II-a, eveniment care se va desfășura 
vineri, 01 iulie 2022 și sâmbătă, 02 iulie 
2022, începând cu ora 18:00, în Parcul 
Bucov-zona Plajă. Vor susține concerte 
live Grasul XXL, Slăvescu, Andre 
Rizo, Rosario Internullo, Kov, Sllash & 
Doppe, Lexu, Nan, Afgo și mulți alții. Pe 
parcursul desfășurării spectacolelor vor 
avea loc laser-show, episoade cu fachiri 
și animatori pe picioroange, va exista și o 
zonă „street food”,  iar la sfârșit va fi  și foc 
de artifi cii. Intrarea la festival este liberă!

Consiliul Local și reprezentanții Primăriei Ploiești au 
organizat, în plenul legislativului local, ceremonia de 

acordare a titlului de „Cetățean de Onoare” profesoarelor 
Marilena Eft imie și Antoneta Trifu, pentru „contribuția 
deosebită adusă de-a lungul carierei la îmbogățirea zestrei 
culturale a orașului și formării personalităților copiilor/tinerilor 
ploieșteni.” Laureatele de marți și-au legat viața profesională de 
Palatul Copiilor sau Școala Populară de Artă, de dans și teatru, 
de mii de activități ce și-au lăsat amprenta în timp. „Copilăria 
inundă bătrânul bulevard” și „Festivalul teatrelor de revistă 
pentru copii” sunt numai câteva dintre manifestările artistice 
emblematice care au fost inițiate de cele două admirabile 
creatoare întru-frumos.

Rata de promovare din acest 
an la Bacalaureat, înainte de 

soluționarea contestațiilor, este de 
73,3%, cel mai ridicat nivel din ultimii 
10 ani. Prahova nu se afl ă în topul 
județelor privind rata de promovare 
(75,16% total, 81,8%-promoția 
curentă), dar a izbutit cea mai bună 
performanță la media maximă! 
Județul se afl ă pe locul al doilea, după 
București și pe primul în țară, între 

județe, cu 15 medii generale de 10. 
Acestea au fost obținute de elevii de 
la Colegiul Național „Mihai Viteazul” 
Ploiești-4 medii maxime, CN 
„Nicolae Grigorescu” Câmpina-4, 
CN Pedagogic „Regina Maria” 
Ploiești-3,  CN „I.L. Caragiale” 
Ploiești-2 și CN „Al.I.Cuza” Ploiești-1 
și CN „Brâncoveanu Vodă” Urlați-1. 
La Evaluarea Națională, peste 82% 
dintre elevi au luat peste nota 5, iar în 

Prahova au fost obținute 7 medii de 
10. Procentele reale vor fi  cunoscute 
după rezolvarea contestațiilor.

PRAHOVA, ÎN TOPUL JUDEȚELOR PRAHOVA, ÎN TOPUL JUDEȚELOR 
DE 10 DIN DE 10 DIN ROMÂNIAROMÂNIA

ROMÂNIA ÎȘI REDUCE 
DEPENDENȚA DE GAZUL RUSESC!

Premierul Nicolae Ciucă și ministrul Energiei, Virgil Popescu, au fost 
prezenți la momentul de începere a producției de gaze naturale din 

Marea Neagră,  în cadrul Proiectului Midia Gas Development (MGD), 
operaționalizat de compania Black Sea Oil & Gas. Ciucă s-a bucurat să ne 
anunțe că dependența de gazul rusesc va fi  substanțial redusă, România 
putând asigura din producția internă 90% din consumul anual. Proiectul 
MGD a constat în săparea a cinci sonde de producție, una la zăcământul 

Doina și patru la zăcământul 
Ana. O conductă submarină de 
126 km va asigura transportul 
gazelor la țărm, până la noua 
stație de tratare a gazelor din 
comuna Corbu. Capacitatea 
de producție este de aproape 1 
miliard de metri cubi de gaze, 
ceea ce înseamnă 10% din 
consumul de gaze al României.

NUME NOI ÎN GALERIA CETĂȚENILOR DE ONOARE 
AI PLOIEȘTIULUI
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SCUMPIRI DE PÂNĂ LA 153% PENTRU SCUMPIRI DE PÂNĂ LA 153% PENTRU 
CENTURILE OCOLITOARE PROPUSE DE CENTURILE OCOLITOARE PROPUSE DE 

CJ PRAHOVACJ PRAHOVA

Aleșii județeni sunt chemați, să voteze două proiecte 
ce țin de modifi carea statutului juridic al unor 

terenuri din proximitatea municipiului Ploiești.
Primul vizează trecerea unei suprafețe de 69 ha de teren 

din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul 
public al județului Prahova. Suprafața este situată la DJ 
129, în imediata vecinătate a centurii ocolitoare de vest 
a orașului (DN1), pe două loturi distincte, respectiv, pe 
strada Mărășești 285 A, în suprafață de 157.552 mp și 
str. Mărășești 285 B, în suprafață de 529.654 mp. Terenul 
va fi  utilizat în vederea realizării unor investiții de interes 
județean, prin Compania Națională de Investiții, precum 
bazin de înot olimpic, patinoar și un complex sportiv. CJ 
susține că, „prin realizarea acestor obiective se urmărește 
creșterea accesului la infrastructura sportivă pentru 
locuitorii din județ, asigurarea condițiilor optime pentru 
activități sportive de nivel internațional, asigurarea de spații 
dotate pentru activitățile cluburilor sportive și ale altor 
agenți economici, creșterea șanselor de a identifi ca sportivi 
de performanță, suplimentarea numărului de spații verzi și 
amenajarea unei zone de odihnă și promenadă, creșterea 
gradului de utilizare a infrastructurii turistice (minim 
150 nopți/an) prin organizarea de evenimente, precum și 
scăderea gradului de șomaj prin crearea de noi locuri de 
muncă.” 

Al doilea proiect propune trecerea unor bunuri imobile 
din domeniul privat în domeniul public al județului 
Prahova. Aici este vorba despre 86,2695 ha, teren ce a 
aparținut fostelor sere de la Tătărani, „plimbat” până acum 
prin tot soiul de proiecte de investiții nerealizate și care 
zace nefolosit de vreo 25 de ani. În acest caz, CJ Prahova 
nu dă prea multe explicații despre ce va face realmente pe 
acest teren, ci spune, la modul general, că intenționează 
să realizeze „noi obiective de investiții în vederea 
dezvoltării județului”, fondurile urmând să fi e accesate prin 
„programele  de fi nanțare 2021- 2027”.

În noiembrie anul trecut, Consiliul Județean Prahova 
a aprobat studiile de fezabilitate pentru centurile 

ocolitoare de la Mizil, Păulești, Comarnic și Bușteni-
Azuga. La acea vreme, documentația a avansat niște 
soluții tehnice și valoarea estimativă a investițiilor. Ei bine, 
astăzi, autoritatea județeană spune că „proiectantul avea/
are obligația să actualizeze valoarea devizului general”, cât 
să țină pasul „cu variațiile de preț ale IMC, indicii statistici 
ai INS și legislația în vigoare”. Pe românește, costurile 
investițiilor sunt actualizate substanțial, pe alocuri fi ind 
vorba despre mai mult decât o dublare a devizului, din 
cauza scumpirilor combustibilului, energiei, gazului, 
materialelor de construcții etc. Altfel spus, nici nu s-a 
găsit sursa de fi nanțare, nici nu au fost depuse proiectele 
pe vreunul dintre programele cu fi nanțare națională sau 
europeană, dar noi scumpim lucrările! Și avem, cum 
spuneam, actualizări de la 39%, până la 153%!

Varianta ocolitoare Mizil (lungime-7,466 
km, 2 poduri, 4 intersecții giratoare, trotuare, 
șanțuri etc.): preț vechi, aprobat prin HCJ 
260/16.11.2021-78.031.063,90 lei, cu TVA, 
preț nou, actualizat-113.598.585,40 lei, cu 
TVA, din care C+M-100.040.752,70 lei cu 
TVA (majorare de 45,58%);

Variantă ocolitoare Păulești 
(lungime-9,184 km, 4 poduri, piste de 

biciclete, 3 sensuri giratorii): preț vechi, aprobat prin HCJ 
257/16.11.2021 varianta 1, recomandată-126.329.803, 02 
milioane lei, preț nou-175.347.812,70 lei, cu TVA din care 
C+M-156.448.941,20 lei, cu TVA (majorare de 38,80%);

Variantă ocolitoare Comarnic(lungime drum-
5,870 km, 4 poduri, 4 sensuri giratorii și 4 intersecții, 
trotuare, rigole, parapeți): preț vechi, aprobat prin 
HCJ 259/16.11.2021-172.220.914,64 mil. lei, preț nou, 
actualizat-310.845.582,56 lei, cu TVA, din care C + 
M-260.549.917,18 lei, cu TVA (majorare de 80,49%);

Variantă ocolitoare Bușteni-Azuga (lungime drum-
9,434 km, 6 giratorii, 9 intersecții simple, bretele, 
trotuare, parapeți etc.): preț vechi, aprobat prin HCJ 
258/16.11.2021 -331.573.041,26 mil. lei, preț nou-
838.286.491,24 lei, cu TVA, din care C+M-694.298.595,17 
lei, cu TVA (majorare de 153%).

CJ PRAHOVA PREIA 69 HA SITUATE CJ PRAHOVA PREIA 69 HA SITUATE 
LÂNGĂ PARCUL MUNICIPAL VESTLÂNGĂ PARCUL MUNICIPAL VEST

INSTITUȚIA VREA SĂ INIȚIEZE 
INVESTIȚII ȘI PE 86 HA DE LA TĂTĂRANI
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RECTIFICARE DE 3,9 MIL. LEI LA CJ PRAHOVARECTIFICARE DE 3,9 MIL. LEI LA CJ PRAHOVA

PERCHEZIȚII LA CIORANI. DOI TINERI 
ACUZAȚI DE FURT AU FOST REȚINUȚI

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Mizil 
au pus în executare un mandat de percheziție 
domiciliară la domicilul unui bărbat din 
comuna Ciorani, bănuit de săvârșirea unei 
infracțiuni de furt califi cat. „În fapt, la data 

de 20 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției 
orașului Mizil au fost sesizați despre faptul că în 
noaptea de 19 spre 20 iunie, dintr-un excavator 
ar fi  fost sustrasă cantitatea de 160 de litri de 
motorină și doi acumulatori electrici. În urma 
activității infracționale a fost creat un prejudiciu 
de aproximativ 3.200 de lei. Astfel, în urma 
cercetărilor efectuate, persoanele bănuite de 
comiterea faptei au fost identifi cate și depistate 
ca fi ind doi tineri cu vârstele de 19, respectiv 
24 de ani, domiciliați în comuna Ciorani”, a 
precizat IPJ Prahova. În urma percheziției 
domiciliare efectuată la domiciliul tânărului 
în vârstă de 24 de ani au fost găsite bunurile 
sustrase, acestea fi ind recuperate în totalitate. 
În baza probatoriului administrat, față de cei 
doi a fost luată măsura reținerii pentru 24 de 

ore, urmând să fi e prezentați unității de parchet 
competente cu propunere de luare a unei alte 
măsuri preventive. „Cercetările sunt continuate 
de polițiștii din cadul Poliției orașului Mizil sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de furt califi cat”, a 
precizat IPJ Prahova.

INCENDIU MAJOR ÎN COMUNA POSEȘTI
Pompierii militari au intervenit pentru 

stingerea unui incendiu care a cuprins o casă 
din satul Nucșoara de Sus, comuna Posești. 
Pompierii au intervenit cu două autospeciale de 
stingere. Incendiul s-a manifestat generalizat, 
pe o suprafață de aproximativ 80 mp. Pompierii 
ajunși la fața locului au reușit localizarea 
incendiului și stingerea focului. Incendiul nu s-a 
soldat cu victime. 

Primăria municipiului Ploiești a lansat procedura de achiziție 
pentru lucrările de extindere a clădirii Căminului de bătrâni 

de pe strada Cosminele nr. 11A. La fi nalul investiției, capacitatea 
de cazare va crește de la 24 de locuri, în prezent, la 64 de locuri. 
Așadar, spațiul imobilului ar urma să fi e extins cu 20 de camere 
a câte două locuri, cu o soluție de ordin tehnic în conformitate 
cu cerințele speciale pentru persoanele cu difi cultăți locomotorii. 
Căminul de bătrâni de pe strada Cosminele a fost construit în 
urmă cu aproape șase ani, din fonduri europene, dar cu penalizări 
de întârziere și asigură servicii de găzduire, îngrijire personală, 
asistență medicală, recuperare/reabilitare funcțională, socializare, 
integrare/reintegrare socială și/sau familială, persoanelor care au 
împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, afl ate în situație de 
vulnerabilitate socială.

Consiliul Județean Prahova 
a suplimentat bugetul de 

cheltuieli cu 3.916,24 mii lei, banii 
provenind din creșterea de venituri 
(282,24 mii lei) și din fondurile 
disponibilizate de SC Hidro Prahova 
SA de la obiectivul „Reabilitarea 
și modernizarea sistemelor de apă 
și canalizare în județul Prahova” 
(3.634,00 mii lei), precum și din 
redistribuirea unor bani, la solicitarea 
unor direcții de specialitate din cadrul 
Consiliului Județean. Sumele vor fi  
cheltuite pe următoarele investiții:

-relocare pepinieră (zona Spitalului 
Județean)-2.134,00 mii lei; 

-extindere capacitate de producție 
apă prin forarea unor puțuri de mare 

adâncime în comuna Bălțești- 500,00 
mii lei;

-reparație drum acces Slon-Tabla 
Buții, comuna Cerașu-100,00 mii lei;

-execuție și proiectare canalizare 
menajeră dotată cu stație de 
clorinare și de pompare la Spitalul de 
Pneumoft iziologie Florești - 500,00 
mii lei;

-modernizare rețea canalizare 
pluvială în comuna Poiana 
Câmpina-500,00 mii lei.

Alți bani merg către Direcția 
Generală pentru Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova și Direcția 
Județeană de Evidență a Persoanelor 
Prahova.

ROMÂNIA NU ESTE DE ACORD ROMÂNIA NU ESTE DE ACORD 
CU TRECEREA 100% LA CU TRECEREA 100% LA 

MAȘINILE ELECTRICE ÎN 2035MAȘINILE ELECTRICE ÎN 2035

Italia, Portugalia, Slovacia, România 
și Bulgaria sunt singurele țări din 

UE care ar vrea ca achiziția de mașini pe 
benzină și motorină să fi e posibilă până 
în 2040. Reamintim că, în iulie 2021, 
Comisia Europeană a elaborat planul 
prin care propunea ca, începând cu anul 
2035, să nu mai fi e vândute mașini noi 
pe benzină sau diesel, ci doar mașini 
electrice. „Ținta 2035” a stârnit multă 
opoziție, iar oponenții spun că mașinile 
electrice sunt mult mai scumpe decât 
cele convenționale, au o autonomie 
net mai mică și mulți muncitori din 
industrie își vor pierde locul de muncă, 
fi indcă o mașină electrică are mai 

puține componente și deci, în total, este 
nevoie de mai puțini oameni pentru a 
o construi. Pentru 2035, cele cinci țări 
propun o reducere cu 90% a emisiilor 
medii de CO2. Miniștrii de resort trebuie 
să cadă însă de acord asupra planului 
zilele următoare, iar legea trebuie să fi e 
negociată apoi pentru varianta fi nală în 
Parlamentul European, care a susținut-o 
într-un vot, la începutul acestei luni. 
Mașinile full-electrice reprezintau în 
mai 2020 aproximativ 11% din toate 
vânzările de mașini noi din UE, iar cele 
mai vândute modele au fost Fiat 500 
electric, Peugeot e-208 și Volkswagen 
ID4.

LICITAȚIE PENTRU LICITAȚIE PENTRU 
EXTINDEREA EXTINDEREA 

CĂMINULUI DE CĂMINULUI DE 
BĂTRÂNI DIN PLOIEȘTIBĂTRÂNI DIN PLOIEȘTI



Nr. 2011 • 30 Iunie - 6 Iulie 2022
ACTUALITATE

Pagina 4

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE 
DE FURTUL UNUI AUTOTURISM

Polițiștii Biroului de Combatere a 
Infracțiunilor Contra Persoanei și Patrimoniului 
din cadrul Poliției Municipiului Ploiești pun 
în executare două mandate de percheziție 
domiciliară, în municipiul Ploiești, în vederea 
documentării activității infracționale a două 
persoane bănuite de furtul unui autoturism, 
faptă comisă la începutul lunii aprilie a anului 
curent. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 
5.000 de lei. Suportul de specialitate a fost 
asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din 
cadrul Poliției Române. Activitățile benefi ciază 
de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de 
Jandarmi Mobilă ,, Matei Basarab” Ploiești.

BĂRBAT TÂLHĂRIT ȘI LOVIT ÎNTR-UN 
AUTOBUZ DIN PLOIEȘTI

Polițiștii din cadrul Biroului de Combatere a 
Infracțiunilor Contra Persoanei și Patrimoniului 
au reușit identifi carea unui bărbat bănuit de 
săvârșirea unei infracțiuni de tâlhărie. La data 
de 11 iunie a.c., un bărbat în vârstă de 66 de ani,  
din municipiul Ploiești, a sesizat faptul că în timp 

ce se afl a în autobuz,  o persoană l-ar fi  lovit și 
ulterior i-ar fi  sustras telefonul mobil și portofelul 
în care se afl au mai multe documente, pe care 
le avea în buzunarul din spate al pantalonilor. 
Prejudiciul cauzat este de aproximativ 500 de 
lei. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii 
au identifi cat și depistat persoana bănuită de 
comiterea faptei ca fi ind un bărbat în vârstă de 
45 de ani, domiciliat în municipiul Ploiești. În 
baza probatoriului administrat, față de acesta 
a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, 
urmând să fi e prezentat unității de parchet 
competente cu propunere de luare a unei alte 
măsuri preventive. „Cercetările sunt continuate 
de polițiștii din cadrul Poliției municipiului 
Ploiești sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 
tâlhărie”, a anunțat IPJ Prahova.
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Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

8 CANDIDAȚI PENTRU 8 CANDIDAȚI PENTRU 
PREȘEDINȚIA USRPREȘEDINȚIA USR

După ce a fost exclus din grupul parlamentar 
al USR și demis, de asemenea, din poziția 

de membru al Biroului Permanent al Camerei 
Deputaților, deputatul prahovean Andrei Lupu a 
demisionat din partid și din funcția de președinte 
al USR Prahova. Acesta a anunțat că se înscrie 
în REPER (Reînnoim Proiectul European al 
României), formațiune nou înfi ințată de Dacian 
Cioloș. Andrei Lupu a anunțat: „Am demisionat, 
astăzi (n.n.-luni, 27 iunie), din calitatea de 
membru al USR și, implicit, din funcțiile interne 
deținute, cea de membru al Biroului Național și 

cea de președinte al Filialei Prahova. Am făcut-o 
cu mare tristețe și cu o uriașă dezamăgire. O 
mână de oameni în care ar fi  trebuit să credem 
și care ar fi  trebuit să reprezinte un deziderat 
pentru politica românească au ales meschinăria 
politicii dâmbovițene și toxicitatea confruntării 
permanente. Lipsa de eleganță, de încredere în 
negocierea politică și incapacitatea de a accepta 
alte opinii decât cele proprii au transformat o 
idee politică minunată, așa cum a fost USR, 
într-o organizație profund disfuncțională.

Am ales să plec pentru că nu vreau să invoc 
principii într-o organizație care îți răspunde cu 
zâmbete cinice atunci când îi amintești de datoria 
ei morală. Când te implici politic, înscriindu-te 
într-un partid, nu faci asta de dragul partidului 
sau al liderilor lui, ci pentru că speri să poți 
contribui cu ceva la schimbarea societății. 

Cetățenii nu sunt instrumente ale unui partid 
ori altul. Dimpotrivă, partidele sunt instrumente 
prin care cetățenii își promovează ideile politice. 
În ultimii patru ani, am activat politic în două 
partide care au promis României o schimbare 
decisivă și o rupere completă de trecut (...) Am 
făcut parte din conducerea acestor partide și port 
într-o bună măsură responsabilitatea pentru 
evoluția lor. Am luat parte la decizii uneori 
înțelepte, alteori mai puțin înțelepte. Mi le asum 
pe toate. Cred însă că, în acest moment, USR a 
devenit un spațiu al confl ictului permanent (...)

Începând de astăzi, voi deveni membru al 
REPER. Fac acest pas pentru că, indiferent câte 
dezamăgiri vom avea, nu ne putem permite să 
renunțăm și să dăm înapoi. Suntem datori în a ne 
respecta promisiunile și crezurile în fața noastră, 
dar mai ales în fața celor care au crezut în noi.”

În ședința extraordinară 
a Consiliului Județean 

Prahova, de săptămâna 
trecută, aleșii au votat 
proiectul privind constatarea 
încetării de drept, prin 
demisie, a mandatului de 
consilier județean al lui 
Andrei Cosmin Țurcanu, 
ales pe listele PSD și 
declararea vacantării locului. 
Motivul renunțării la această 
poziție nu este cunoscut, 
dar vom afl a în curând, cel 
mai probabil acesta urmând 
să ocupe vreun post de 
conducere într-o entitate de stat. De altfel, Țurcanu a mai fost consilier la CL 
Ploiești și CJ Prahova, iar în perioada august 2017 - februarie 2020 a ocupat 
postul de director general al Agenției Naționale pentru Locuințe. 

La începutul lunii iulie vor avea loc alegerile pentru președinția 
USR. Liderul partidului va fi  desemnat prin votul tuturor 

membrilor, iar primul tur de scrutin se va desfășura în perioada 6-10 
iulie a.c. Dacă niciun candidat nu obține majoritatea voturilor valabil 
exprimate, se va organiza un al doilea tur de scrutin, la care vor participa 
primii doi candidați clasați. Acesta va avea loc în perioada 11-15 iulie, 
iar rezultatele vor fi  validate de Congresul USR pe data de 16 iulie. 
Pentru această funcție s-au înscris 8 candidați: Octavian Berceanu-fost 
comisar șef al Gărzii de Mediu; Allen Coliban-primar al municipiului 
Brașov; Cătălin Drulă-deputat USR de Timiș, președinte interimar al 
partidului, fost ministru al Transporturilor; Alexandru Kiss-șofer de 
TIR, membru al USR Bălcești, Vâlcea; Mihai Polițeanu-deputat USR 
de Prahova; Miroslav Tașcu Stavre-lector universitar, membru al fi lialei 
USR Reșița, Caraș Severin; Cătălin Teniță-deputat USR de București; 
George Ungureanu-inginer în domeniul petrol și gaze, președinte al 
USR Murighiol, Tulcea. Fiecare aspirant la funcție a depus un dosar 
electronic de candidatură, care cuprinde CV, declarații de avere și 
interese, programul politic și o declarație pe proprie răspundere de 
necolaborare cu fosta Securitate.

DEPUTATUL ȘI PREȘEDINTELE DEPUTATUL ȘI PREȘEDINTELE 
USR PRAHOVA, ANDREI LUPU, USR PRAHOVA, ANDREI LUPU, 
A DEMISIONAT DIN PARTID ȘI A DEMISIONAT DIN PARTID ȘI 

S-A ALĂTURAT REPERS-A ALĂTURAT REPER

ANDREI ȚURCANU A ANDREI ȚURCANU A 
RENUNȚAT LA FUNCȚIA RENUNȚAT LA FUNCȚIA 

DE CONSILIER JUDEȚEANDE CONSILIER JUDEȚEAN
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CUM AR VREA CJ PRAHOVA SĂ DEZVOLTE TURISMUL CUM AR VREA CJ PRAHOVA SĂ DEZVOLTE TURISMUL 
DIN PRAHOVA ÎN URMĂTORUL DECENIU (III)DIN PRAHOVA ÎN URMĂTORUL DECENIU (III)

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

INCENDIU VIOLENT LA PROVIȚA DE 
SUS. CASĂ MISTUITĂ DE FLĂCĂRI

Pompierii militari au fost solicitați să 
intervină pentru stingerea unui incendiu violent 
care a cuprins o casă cu etaj din comuna Provița 

de Sus. La locul evenimentului au fost mobilizate 
trei autospeciale de stingere, o autoscară, o 
ambulanță SMURD și o autospecială de primă 
intervenție și comandă. Incendiul s-a manifestat, 
potrivit ISU Prahova, cu fl acără deschisă, 
generalizat, la o casă cu regim de înălțime P+1E, 
cu posibilități de propagare la alte imobile.  
Pentru localizarea incendiului au acționat un 
ofi țer și 17 subofi țeri. Suprafață afectată a fost 
de aproximtiv 250 mp. Incendiul a fost lichidat. 
Din fericire nu au existat victime. Pompierii 
au acționat în continuare pentru înlăturarea 
efectelor negative generate de acesta.

RAZIE PE DN1B
Polițistii din cadrul Serviciului Rutier 

Prahova au desfășurat o acțiune pe Drumul 

Național 1 B din județul Prahova, ce a avut drept 
scop atât pentru combaterea principalelor cauze 
generatoare de accidente rutiere, cât și pentru 
verifi carea legalității desfășurării transportului 
rutier public de persoane și marfă. „În acest 
context, polițiștii au efectuat citirea a 12 
carduri tahograf în vederea verifi cării legalității 
desfășurării transportului rutier public de marfă, 
ocazie cu care au fost constatate 7 contravenții. 
Pentru nerespectarea timpilor de odihnă au 
fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale în 
valoare de 12.000 de lei”, a precizat IPJ Prahova. 
Polițiștii rutieri vă recomandă să respectați 
timpii de odihnă zilnică precum și cei de odihnă 
săptămânală pentru evitarea acumulării oboselii, 
care, la volan, de cele mai multe ori are urmări 
nefaste.

Continuăm să prezentăm date din 
„Strategia de Dezvoltare Durabilă a 

Turismului (SDDT) în județul Prahova 2022-
2032”, document întocmit de Consiliul Județean 
Prahova și care se afl ă încă în consultare publică. 
Până acum v-am oferit detalii despre capacitatea, 
tipologia și categoria de confort a capacităților 
de cazare din Prahova, structuri de agrement și 
resurse turistice culturale.

RESURSE TURISTICE NATURALE
Prahova este chiar bogată în atracțiile naturale 

care joacă un rol important în dezvoltarea 
turismului din Prahova. Într-o enumerare 
sumară avem: Masivul Coștila (circul glaciar 
Valea Cerbului, abruptul Coștilei, Poiana 
Coștilei, Vârful Coștila); Masivul Caraiman 
(cascada Spumoasa pe Valea Jepilor, Cascada 
Caraimanului, Vârful Caraiman și platoul din 
zona Monumentului Eroilor), Jepii Mici (Creasta 
cu zâmbri, cascada Urlătorilor, zona brânelor, 
pentru alpinism, culmea ”La mese”, punct de 
belvedere spre Valea Prahovei,Vârful Jepii Mici, 
punct de belvedere panoramic); Jepii Mari (cu 
Abruptul prahovean); Masivul Piatra Arsă, Colții 
lui Babeș ( Vârful cu Dor-punct de belvedere 
panoramic, Pintenul stâncos „Piatra Turcului”, 
stânca „La Cetate”, din apropierea cabanei Vârful 
cu Dor); Babele, Sfi nxul etc.;  Lacul și barajul 
Paltinu, Rezervația Glădeasa, Vârful Secăriei cu 
punct de belvedere, Vârful Grohotiș; Muntele 
Piatra Verde;  Punct de belvedere Muntele Poiana 
Mare;  lacurile sărate de la Baia Baciului și Baia 
Roșie;  Salina Slănic Prahova, Muntele de sare, 
cu Grota Miresei și Baia Miresei, Lacul Mare și 
Baia Porcilor; Rezervațiile geologice și botanice 
Tigăile; Rezervația naturală Culmea Zăganu-
Gropșoarele cu 2 vârfuri importante cu puncte 
de belvedere: Zăganu și Gropșoarele etc.

PATRIMONIUL IMATERIAL   
Dintre elementele imateriale ale comunităților 

prahovene, care pot aduce plus-valoare și care 
pot contribui la diversifi carea produsului turistic 
prahovean, se remarcă: arhitectura tradițională 
păstrată în multe localități, portul tradițional, 
obiceiurile și tradițiile, evenimentele cultural-
artistice, gastronomia specifi că. Portul popular 
tradițional al județului are specifi c trei costume 
populare; cel din zona ValeaPrahovei, compus 
din marama, ie cu broderie roșie, brâu și fotă în 
pliuri largi, în culorile roșu și negru-la femei și  
cămașă cu gulerul, marginile din zona pieptului 

și mânecile cu broderii roșii și pantaloni albi- la 
bărbați; cel din zona Valea Teleajenului are mai 
multe culori, fi ind incluse și galbenul, albastrul 
deschis, verdele deschis. Costumul bărbătesc are 
broderia mai simplă, iar culorile predominante 
sunt alb și galben; cel din Valea Doft anei are 
infl uențe specifi ce celui brașovean, sibian sau din 
zona Făgăraș. Predomină culoarea neagră atât la 
fotă, cât și în broderiile de pe cămășile femeiești 
și bărbătești, iar vesta este neagră.

Meșteșugurile tradiționale păstrate în zonele 
turistice specifi ce județului sunt: olăritul (obiecte 
tradiționale decorative sau de uz gospodăresc, 
modelate din lut), țesutul, torsul, brodatul, 
obținerea borangicului, împletitul din papură, 
confecționarea costumelor populare, realizarea 
obiectelor din lemn și a podoabelor din mărgele.

FORMELE DE TURISM PRACTICATE 
Valea Prahovei (Azuga, Bușteni, Sinaia, 

Comarnic, Breaza, Cornu, Poiana Câmpina): 
turism montan, de aventură, științifi c/
ecoturism, cultural, ecumenic/ cultural-religios 
și de pelerinaj, de vânătoare, de wellness și SPA, 
balnear și de sănătate, ecvestru, de reuniuni, 
congrese și afaceri, de evenimente, de agrement, 
gastronomic, agroturism și turism rural, turism 
vitivinicol, turism itinerant cu valențe culturale, 
turism de odihnă și recreere, inclusiv turism 
de week-end, turism de tranzit, de distracție 
nocturnă; 

Valea Doft anei (Câmpina, Telega, Brebu și 
Valea Doft anei): turism balnear și de sănătate, de 
wellness și SPA, montan, de aventură, cicloturism, 
de vânătoare și pescuit sportiv, ecvestru, cultural, 
ecumenic, de evenimente, agroturism etc.;

Valea Teleajenului (Cheia, Drajna, Izvoarele-
Crasna, Slănic, Vălenii de Munte): montan, 
balnear și de sănătate, cicloturism, turism 
ecvestru, de agrement, de reuniuni, congrese și 
afaceri,  de wellness și SPA, cultural, ecumenic/
cultural-religios și de pelerinaj, de ecoturism/
turism științifi c, de evenimente, gastronomic, 
itinerant cu valențe culturale, agroturism și 
turism rural, de odihnă și recreere, inclusiv 
turism de week-end; 

Zona turistică Drumul Vinului, Drumul 
Voievozilor (Bărcănești-Ghighiu, Boldești-
Scăieni, Bucov, Ceptura, Filipeștii de Pădure, 
Filipeștii de Târg, Gura Vadului-Tohani, 
Iordăcheanu, Mizil, Urlați, Valea Călugărească, 
Băicoi, Florești, Dumbrăvești-Mălăiești; 
Lipănești, Păulești. Centrele viticole: Dealu 
Mare/Valea Călugărească, Dealu Mare/Urlați, 
Dealu Mare/Ceptura, Dealu Mare/Tohani): 

turism vitivinicol,  turism itinerant cu valențe 
culturale, cultural, ecumenic, de pelerinaj, 
cicloturism, turism ecvestru, de reuniuni, 
congrese și afaceri, de aventură, de vânătoare și 
pescuit, agroturism și turism rural, de agrement, 
de odihnă și recreere.

(Va urma)
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DISTRUS ANVELOPELE DE LA MAI 
MULTE MAȘINI

Polițiștii din cadrul Secției nr.3 de Poliție 
Ploiești au fost sesizați de către un bărbat 
despre faptul că i-ar fi  fost înțepată o anvelopă 
a autoturismului personal, parcat pe o stradă 
din municipiul Ploiești. În baza sesizării,  s-a 
format echipă operativă care s-a deplasat la 
fața locului, constatând faptul că atât pe strada 
Aleea Strejnic, cât și pe strada Gheorghe 
Grigore Cantacuzino din municipiu, în total 
7 autoturisme prezentând urme de distrugere 
la nivelul anvelopelor. „În urma cercetărilor 
efectuate în cauză, a fost identifi cată persoana 
bănuită de comiterea faptelor ca fi ind un bărbat 

în vârstă de 39 de ani, din municipiul Ploiești. 
În vederea administrării probatoriului, ieri, 
23 iunie a.c.,  polițiștii din cadrul Secției nr.3 
de Poliție Ploiești au efectuat o percheziție 
domiciliară la domiciliul bărbatului în vârstă 
de 39 de ani, fi ind găsite mai multe mijloace 
materiale de probă”, a precizat IPJ Prahova. 
În baza probatoriului administrat, față de 
bărbat a fost luată măsura reținerii pentru 
24 de ore, urmând să fi e prezentat unității 
de parchet cu propunere de luare a unei alte 
măsuri  prevenitive. „În cauză, cercetările sunt 
continuate de polițiștii din cadrul Secției nr.3 
de Poliție Ploiești în cadrul unui dosar penal 
deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 
distrugere”, a precizat IPJ Prahova.

ACCIDENT PE DN1B, LA BUCOV
Accidentul rutier s-a produs pe DN1B, pe 

raza comunei Bucov. La fața locului s-au deplasat 
polițiștii rutieri care au stabilit că, un autoturism 
condus de un bărbat de 45 de ani, în timp ce 
se deplasa pe DN1B, pe raza comunei Bucov a 
intrat în coliziune cu un autoturism, condus de 
o tânără de 22 de ani. „Din impact, autoturismul 
condus de tânără a intrat în coliziune cu un alt 
autoturism condus de un bărbat în vârstă de 38 
de ani. În urma accidentului nu au fost victime 
omenești, evenimentul fi ind soldat cu pagube 
materiale”, a precizat IPJ Prahova. Conducătorii 
auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar 
rezultatele au fost negative.

Vreți să fi ți susținătorul tinerilor prahoveni care muncesc de mici pentru a-și 
îndeplini visele? Acum aveți ocazia! 

 iSports Ploiești este cel mai mare club sportiv din Prahova, avem 1000 de copii înscriși 
la cele 6 secții sportive, cu cele mai multe performanțe la nivelul orașului Ploiești, iar 
principala noastră misiune este educația copiilor și a tinerilor.

Ne mândrim cu performanțele 
sportive atinse de clubul nostru 
până astăzi, însă potențialul de 
dezvoltare în acest domeniu este 
foarte mare, de aceea ne dorim să 
avem lângă noi oameni de afaceri 
care împărtășesc aceleași valori 
cu noi.

Pe link-ul https://bit.ly/
PrezentareiSportsPloiesti găsiți 
prezentarea clubului nostru și a 
ceea ce înseamnă “imaginea prin 
sport”.

Site: www.sportploiesti.ro

iiSSports ports PLOIESTI - PLOIESTI - 
“IMAGINE PRIN SPORT”“IMAGINE PRIN SPORT”

Într-un fel, întrebarea este retorică, dar pentru că nu 
vreau să repet evidența, o să răspund. O să-ți răspund 

ție, (viitor) absolvent al clasei a 8-a. Voi încerca să-ți spun 
de ce am ales eu Caragiale și de ce aș face-o din nou. Deci, 
de la caragialist (actual) la (viitor) caragialist. Nu voi vorbi 
despre rezultatele la olimpiade și concursuri (spectaculoase 
acest an școlar), nici despre absolvenții admiși la cele mai 
prestigioase universități din țară și de peste hotare. Nu-ți 
voi povesti nici măcar despre vedetele „sezonului”, laureații 
de la Huston, adică echipa de robotică InfO1Robotics. 
Găsești toate informațiile pe pagina de facebook a școlii 
(CN Ion Luca Caragiale | Facebook). Și până la urmă, ești 
din generația Z, poți googăli dacă vrei informații. 

Vreau să îți vorbesc despre partea mai puțin vizibilă, dar 
cel puțin la fel de importantă. Despre modul în care suntem 
încurajați să ne descoperim pasiunile și vocația, despre felul 
în care se construiește, în fi ecare zi, o comunitate în care 
oricine își poate găsi un loc. Despre proiectele Erasmus 
(dacă nu ai participat niciodată, acum ai o șansă), despre 
clubul de debate (nu vei mai fi  niciodată același, merită să 
încerci), despre clubul de lectură (Th e Brainees…), despre 
toate oportunitățile de a te implica în viața școlii, voluntar 
și chiar involuntar uneori. Și mai avem atâtea proiecte care 
acum se „coc” și pentru care avem nevoie de tine.

Aș mai vrea să-ți vorbesc despre oameni, despre profesori 
pasionați de profesia lor, despre ușa mereu deschisă a 
consilierului școlii, despre toți cei care lucrează în și pentru 
școală. Îmi place că aici este vorba despre toți și despre 
fi ecare, că într-adevăr și tu și eu și el suntem deopotrivă 
importanți. 

Pe frontispiciul clădirii stă scris „Non cuivis homini 
contingit adire Corinthum”, adică „Nu oricui îi este dat să 
ajungă în Corint”, dar dacă tu dorești cu adevărat să faci 
parte dintr-o comunitate, dacă tu crezi că ești pregătit să îți 
depășești limitele, atunci vei intra, cu siguranță, în colegiul 
Național „I.L. Caragiale”!

# Caragialist 100%

DE CE CDE CE Colegiul Naţionalolegiul Naţional  
„I.L. CARAGIALE”?„I.L. CARAGIALE”?

Laura Elena Pandelache
Director C.N. „I.L.Caragiale” Municipiul Ploiești

ANRE N-A VRUT SĂ ACORDE ANRE N-A VRUT SĂ ACORDE 
LICENȚA NOULUI OPERATOR LICENȚA NOULUI OPERATOR 
DE TERMIE DE LA PLOIEȘTIDE TERMIE DE LA PLOIEȘTI

Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul 
Energiei (ANRE) a respins, cu unanimitate de voturi, solicitarea depusă de SC 

Gas&Power Trading SRL (lider de asociere)- Geotherm Distribution SA de licențiere 
pentru efectuarea serviciului de alimentare cu energie termică a orașului Ploiești. ANRE 
a invocat faptul că nu există o singură persoană juridică responsabilă, ci o asociere, ceea 
ce contravine articolului 21, lit. C, din legea serviciilor publice comunitare. Ca atare, 
operatorul care a câștigat licitație de producere, transport și distribuție agent termic din 
Ploiești va trebui să constituie, pentru a relua procesul de licențiere, o societate comercială 
individualizată (unică). În acest sens, în ședință de îndată, Consiliul Județean Prahova 
și Consiliul Local Ploiești l-au mandatat pe președintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, 
care este și președintele ADI Termie, să semneze Actul adițional nr. 1 la Contractul de 
delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică 
din Municipiul Ploiești, în sistem centralizat nr. 185/7/09.05.2022. Potrivit cap. III art. 
3, părțile vor „înfi ința o societate pe acțiuni în vederea executării contractului, conform 
documentației de atribuire puse la dispoziție de către autoritatea contractantă, având ca 
scop implementarea contractului de concesiune”. În traducere liberă, cele două fi rme 
vor înfi ința o a treia, astfel încât să obțină licența și să poată exercita serviciul în perfectă 
legalitate.
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT
TÂNĂRĂ ÎN STARE DE EBRIETATE, 

DEPISTATĂ LA VOLAN. A LOVIT DOUĂ 
AUTO ȘI A INTRAT ÎNTR-UN GARD

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești 
- Biroul Rutier au fost sesizați despre producerea 
unui eveniment rutier soldat cu pagube 
materiale, pe strada Crivățului. „Deplasați la fața 

locului, polițiștii au stabilit faptul că, în timp ce 
se deplasa pe strada Crivățului din municipiu, 
o tânără în vârstă de 23 de ani ar fi  pierdut 
controlul direcției de deplasare acroșând două 
autoturisme parcate, ulterior, unul dintre acestea 
fi ind proiectat în gardul unui imobil. Cu ocazia 
testării cu aparatul etilotest a tinerei, acesta a 
indicat valoarea de 0,95 mg/l alcool pur în aerul 
expirat, motiv pentru care a fost condusă la o 
unitate medicală în vederea recoltării de mostre 
biologice de sânge”,  a precizat IPJ Prahova. 
În urma evenimentului rutier, nu au fost 
înregistrate victime. „În cauză a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii 
de conducere a unui autovehicul  sub infl uența 
alcoolului”,  a precizat IPJ Prahova.

ACCIDENT PE STRADA DEPOULUI ÎN 
PLOIEȘTI

Accidentul rutier s-a produs pe strada 
Depoului, după ce un autoturism, condus de 
un bărbat, a acroșat un pieton în vârstă de 81 
de ani, în timp ce se afl a în traversarea părții 
carosabile. „Cei doi bărbați au fost testați cu 
aparatul etilotest, rezultatul fi ind negativ în 
cazul conducătorului auto. În cazul pietonului, 
rezultatul a fost 0,08 mg/l alcool pur în aerul 
expirat”, a anunțat IPJ Prahova. Pietonul a fost 
transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri 
medicale de specialitate. Trafi cul rutier nu a fost 
afectat în zona unde s-a produs accidental rutier.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

BANI DE LA CJ PRAHOVA PENTRU 100 DE LOCALITĂȚIBANI DE LA CJ PRAHOVA PENTRU 100 DE LOCALITĂȚI

Consiliul Județean a repartizat către primăriile din județ fondul 
afl at la dispoziția instituției, în sumă de 32.994,00 mii lei, 

pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a programelor de 
infrastructură care necesită cofi nanțare locală. Orașelor le-au fost alocați 
7.100,00 mii lei, diferența de 25.894,00 mii lei revenind așezărilor din 
mediul rural. Ploiești, Câmpina, Ariceștii Rahtivani și Brazi nu au primit 
niciun ban, iar cea mai mare sumă a mers către Vălenii de Munte, Breaza 
și Cornu. Iată însă care sunt valorile sprijinului județean pentru unitățile 
administrativ-teritoriale din județ:
50.000 lei: Aluniș, Blejoi, Vadu Săpat;
100.000 lei: Fântânele, Gornet, Păcureți, Podenii Noi;
150.000 lei: Jugureni, Râfov;
175.000 lei: Ariceștii Zeletini, Boldești Gradiștea, Lapoș, Salcia;
200.000 lei: Baba Ana, Bătrâni, Bertea, Călugăreni, Cărbunești, Cocorăștii 
Colț, Gura Vadului, Izvoarele, Măgureni, Poienarii Burchii, Posești, 
Sălciile, Secăria, Sângeru, Șoimari, Ștefești, Talea, Tătaru, Tinosu, Vîrbilău, 
Vâlcănești;
225.000 lei: Apostolache, Gornet Cricov, Provița de Sus, Surani, Teișani;
250.000 lei: Adunați, Balta Doamnei, Colceag, Fulga, Predeal Sărari, 
Scorțeni, Telega;
300.000 lei: Boldești Scăeni, Chiojdeanca, Cocorăștii Mislii, Drăgănești, 

Dumbrăvești, Iordăcheanu, Mănești, Plopu, Provița de Jos;
350.000 lei: Albești Paleologu, Bălțești, Bărcănești, Cerașu, Lipănești, 
Starchiojd, Șirna, Valea Călugărească;
375.000 lei: Drajna, Poiana Câmpina;
400.000 lei: Azuga, Sinaia, Slănic, Ceptura, Ciorani, Gherghița, Gorgota, 
Gura Vitioarei, Măneciu, Olari, Șotrile, Tomșani;
450.000 lei: Dumbrava, Filipeștii de Pădure, Măgurele;
500.000 lei: Bușteni, Urlați, Berceni, Brebu, Bucov, Cosminele, Filipeștii 
de Târg, Florești, Păulești, Puchenii Mari, Târgșoru Vechi, Valea Doft anei;
569.000 lei: Bănești;
600.000 lei: Băicoi, Comarnic;
700.000 lei: Mizil, Plopeni;
800.000: Cornu;
1.000.000 lei: Breaza, Vălenii de Munte.

Societatea Academică din România, 
Asociația Act For Tomorrow și Vellenes 

Fellesorganisasjon au realizat o analiză a serviciilor 
publice din 47 de municipii din România. 
Ploieștiul nu se afl ă la nicio categorie pe primele 
locuri. Dimpotrivă!

La „TRANSPORTUL PUBLIC” s-au analizat 
următorii indicatori: numărul de stații de călători 
pentru serviciul de transport public municipal, 

raportat la numărul de locuitori ai municipiului; 
existența unor terminale/stații de transport public 
intermodale; nivelul de deservire metropolitan 
(județean) pentru transportul public; acordarea de 
subvenții și facilități pentru grupurile vulnerabile; 
acordarea infrastructurii cu nevoile grupurilor 
vulnerabile (persoane cu dizabilități); accesul la 
informații, numărul de mijloace de transport, 
afi șaje, timpii de aștptare etc. Pe primele trei locuri 
se clasează municipiul Timișoara-92 de puncte, 
urmat de București și Cluj Napoca-88 de puncte și 
Sibiu-86 de puncte. Orașul Ploiești a obținut 68 de 
puncte, fi ind clasat pe poziția a 18.

La secțiunea „GESTIUNEA DEȘEURILOR”, 
Ploieștiul se afl ă pe un dezamăgitor loc 29, cu 28, 
5 puncte. Bine, știind ce este la noi, poziția este 
binemeritată! Pe primele trei locuri se situează 
Sibiu-71 de puncte, Oradea-70, Sfântu Gheorghe, 
Iași și Miercurea Ciuc-65,5 puncte. Indicatorii 
monitorizați au ținut de: asigurarea colectării 
separate pe fracții; îndeplinirea țintelor de reciclare 
la nivel de muncipalitate; actualizarea contractului 

de salubrizare conform legii; implementarea 
instrumentului „plătește pentru cât arunci”; 
asigurarea colectării biodeșeurilor; existența 
strategiilor sau programelor proprii de gestionare 
a deșeurilor; asigurarea colectării separate pentru 
deșeuri electrice și electronice (DEEE), de baterii 
și acumulatori (DBA), deșeuri voluminoase și din  
construcții; fi nanțarea infrastructurii de colectare 
separată în școli; îndeplinirea atribuțiilor privind 
colectarea deșeurilor abandonate.

În privința „EDUCAȚIEI” s-au analizat șase 
indicatori: respectarea dreptului la burse școlare, 
accesul la asistență medicală în școli, asigurarea 
cheltuielilor pentru investiții în școli, precum și 
pentru reparații capitale și consolidări, asigurarea 
pazei unităților de învățământ, alocarea de 
subvenții pentru internate și cantine școlare, 
accesibilizarea edifi ciilor școlare pentru elevii 
cu dizabilități locomotorii. La această secțiune, 
Ploieștiul s-a situat mai bine, pe locul 12, cu 
76,21 de puncte. Podiumul este împărțit între 
Sectorul 2 București-95 de puncte, Sibiu-93,18 și 
Oradea-92,50.

PLOIEȘTIUL NU EXCELEAZĂ LA PLOIEȘTIUL NU EXCELEAZĂ LA 
NIMIC: NICI LA TRANSPORT, NICI NIMIC: NICI LA TRANSPORT, NICI 

LA DEȘEURI, NICI MĂCAR LA DEȘEURI, NICI MĂCAR 
LA STRUCTURA EDUCAȚIONALĂ!LA STRUCTURA EDUCAȚIONALĂ!
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Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Continuare din pagina 1

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE PE PODUL DE RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE PE PODUL DE 
LA SUD, BRETEAUA CĂTRE DEMOCRAȚIEILA SUD, BRETEAUA CĂTRE DEMOCRAȚIEI

Au fost instituite, pe timp nelimitat, restricții de 
circulație pe breteaua care face legătura între 

podul de la Gara de Sud și strada Democrației. Trafi cul 
se va desfășura în continuare normal pe segmentul de 
pod ce unește Bdul București cu str. Depoului și Bdul 
Independenței. Motivul: efectuărea unor expertize 
privind starea reazemelor pasarelei. Culmea este că 
fi x de breteaua cu probleme a fost legată o alta, pentru 
accesul/ ieșirea la/din centrul comercial de la fostul 
Upetrom, inaugurat anul trecut. Reamintim că structura 
de rezistență a pasarelei este șubrezită. Primarul Andrei 
Volosevici a comentat: „Am dispus expertiză pe tot 
podul de la sud! Cu așa ceva nu ne «jucam». Vom 
închide breteaua de coborâre! Se va expertiza tot podul. 
Se pare că o să fi e nevoie și de o proiectare întrucât 

caracteristicile rutiere din 1971 nu mai au nicio legătură 
cu realitatea anului 2022!”

Administrația Națională de Meteorologie 
a emis o nouă atenționare de cod  

portocaliu în zone din vestul țării, unde 
temperaturile vor ajunge la 38 de grade și cod 
galben de caniculă, în restul țării, cu temperaturi 
ce ating 37 de grade.  În Muntenia, vremea va 
fi  călduroasă, chiar caniculară în unele zile, pe 
arii mai extinse fi ind pe 30 iunie, precum și în 
5 și 6 iulie, când maximele termice vor atinge 

în medie, în întreaga regiune, valori între 34 și 
36 de grade. Media minimelor termice va avea 
oscilații, în general, între 17 și 19 grade. Pe 
alocuri vor fi  averse, cu o probabilitate mai mare 
până spre fi nalul lunii iunie și din nou după 
data de 5 iulie. Disconfortul termic va fi  ridicat 
în zonele de câmpie și de podiș, iar indicele 
temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul 
critic de 80 de unități.

VINE CANICULA!VINE CANICULA!

LIPSA DE EDUCAȚIE! Asta 
este.

În șapte zile din șapte, aleile 
sunt, dimineață de dimineață, 
pline de mizerii: hârtii, peturi, 
semințe, pungi de Mc si KFC…

Surpriză însă! Coșuri de gunoi 
sunt (poate nu destule, dar sunt), 
saci de colectare sunt (poate 
nu destui, dar sunt), oameni 
de la SGU care mătură sunt, 
chioșcurile din zonă au gunoiul 
strâns.

Ei, și cu toate astea parcul arată 
la primele ore ca după război.

Poate că, dacă și măturătorii și 
poliția și-ar face rondul și la ora la 
care tineretul “rebel” populează 
zona, rezultatele de dimineață ar 
fi  altele.

Oricum, asta nu scuză lipsa 
cruntă de educație a celor care 
spurcă zona.

Flegme, resturi de mâncare, 
sticle de bere, semințe, chipsuri, 
fl oricele, peturi mari și mici…tot 
tacâmul celor care și-au făcut și 
lecțiile de bun simț tot on-line.

Teama mea mare este însă că 
specimenele astea sunt cele pe 
care, nu peste mulți ani, o să le 
vedem angajate frumușel, într-un 
post călduț, la stat și cărora nu li 
se va părea deloc ciudat să stea cu 
rahatul și punga de gunoi la ușă 
ori să îți râgâie nerușinat în față.

Să ne ferească Dumnezeu!

Marius 
MARINESCU

SALA 
SPORTURILOR…

DE CARTIER

10 BURSE ȘCOLARE PENTRU 10 BURSE ȘCOLARE PENTRU 
REFUGIAȚII UCRAINENI DIN PRAHOVAREFUGIAȚII UCRAINENI DIN PRAHOVA

Fundația Comunitară Prahova a anunțat că, în 
parteneriat cu Inspectoratul Școlar General 

Prahova, a oferit, pentru perioada iunie-august, 10 
burse pentru elevi ucraineni care locuiesc în Ploiești, 

Filipeștii de Pădure, Tătărani și Sinaia. Fiecare bursă 
este în cuantum de 2.000 lei, care acoperă costuri 
cu haine, jucării, rechizite școlare, mâncare, cazare. 
Coordonatorul de programe Bianca Dăniță a declarat: 
„Urmărim să susținem acei elevi care fac parte din 
familii ce prezintă interes pentru a rămâne o perioadă 
cât mai lungă în județul Prahova, familii în care cel 
puțin un părinte este angajat. În cadrul acestei prime 
runde au avut prioritate elevii care fac parte din familii 
cu doi sau mai mulți copii. Mulțumim Inspectoratului 
Județean Prahova pentru suportul oferit în identifi carea 
acestor elevi care au nevoie de ajutor.”

Programul de integrare a refugiaților este fi nanțat de 
către Oxfam International, prin partenerii din cadrul 
Disasters Emergency Committee și UK AID, coordonat 
la nivel național de Federaţia Fundaţiile Comunitare din 
România - FFCR, implementat la nivel local de Fundația 
Comunitară Prahova împreună cu partenerii locali, cu 
suportul Inspectoratului Școlar Județean Prahova - ISJ 
Prahova și al Instituției Prefectului Județului Prahova. 

Comisiile de Apărare din Parlament 
au hotărât să acorde un vot favorabil 

inițierii de către Ministerul Apărării Naționale 

a procedurilor pentru realizarea programului de 
înzestrare cu tehnică militară denumit  „Sistem 
de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/raza 
foarte scurtă de acțiune, portabil – MANPAD”. 
MapN susține că  „starea actuală de înzestrare 
a Armatei României impune adoptarea unor 
măsuri urgente care să asigure adaptarea la noile 
condiții ale mediului de securitate și să permită 
îndeplinirea integrală a misiunilor și obligațiilor 
care-i revin Armatei României, în plan naţional 

și internaţional”. Programul constă în achiziția a 

231 de sisteme de rachete antiaeriene MANPAD, 

a suportului logistic aferent acestora, precum 

și a echipamentelor specifi ce de instruire și 

antrenament, fi ind destinate structurilor din 

cadrul Forțelor Terestre, Forțelor Navale, 
Forțelor Aeriene și Comandamentului pentru 
Operații Speciale. Valoarea contractului este 
estimat la 662,5 milioane de euro, fără TVA.

ARMATA CUMPĂRĂ 231 DE SISTEME ARMATA CUMPĂRĂ 231 DE SISTEME 
DE RACHETE ANTIAERIENEDE RACHETE ANTIAERIENE
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În prezent, bătălia are loc în Ucraina, 
dar obiectivele sunt globale, e vorba de 

reîmpărţirea și dominarea lumii. Încleștarea e pe 
viaţă și pe moarte. Ambele tabere și-au pus în joc 
toate armele de care dispun. Rusia face aluzii la 
evrei și la antisemitism și încearcă să stârnească 
lumea împotriva Occidentului; America și 
globaliștii au mobilizat mass-media cu apeluri 
emoţionale. Niciuna din părţi nu-și poate permite 
să piardă. În cel mai fericit caz, confl ictul se va 
încheia prin remiză, dar soluţionarea de durată se 
lasă așteptată.

      

VIZIUNEA OCCIDENTALĂ A NOII 
LUMI  a început la sfârșitul celui 

de-al Doilea Război Mondial, a continuat în anii 
următori și acum se afl ă în plină desfășurare 
sub ochii noștri. Imediat după război, puterile 
învingătoare au fondat Organizaţia Naţiunile 
Unite, Banca Mondială, Fondul Monetar 
Internaţional, Organizaţia Mondială pentru 
Comerţ și un număr de alte instituţii și blocuri 
regionale. Ulterior, s-au pus bazele unifi cării 
Europei occidentale și a fost înfi inţată Alianţa 
Nord Atlantică (NATO). După toate aparenţele, 
liderii fondatori au avut intenţii onorabile; anume 
să apere și să promoveze libertatea și democraţia 
de tip occidental. Să ne amintim însă că fi losoful 
clasic francez Blaise Pascal a afi rmat că „drumul 
către iad e pavat cu intenţii bune”.

Intenţiile Occidentului au fost de la bun început 
globale, au fost urmărite cu mare perseverenţă și, 
cu timpul, s-a ajuns la denumirea de Noua Ordine 
Mondială.  Această ordine a favorizat însă ţările 
dezvoltate și marile corporaţii. Treptat, odată cu 
trecerea anilor, guvernele naţionale au început 
să-și piardă prerogativele, în timp ce marile 
companii au preluat economia mondială. Prin 
economie și prin profi turi s-a trecut la manipulări 
politice și geopolitice.

Noua realitate a dus însă la frământări sociale 
și confuzii politice generate de polarizarea 
economică a lumii. Totuși, atâta vreme cât 
America a apărat Vestul împotriva comunismului, 
sistemul geopolitic și economic bipolar din anii 
postbelici a funcţionat. Prăbușirea lagărului 
comunist și dezintegrarea Uniunii Sovietice 
au declanșat însă o competiţie sălbatică pentru 

dominaţie mondială. Drept rezultat, ţările 
vestice și corporaţiile puternice din Occident au 
prosperat în timp ce oamenii obișnuiţi din Vest 
și ţările nedezvoltate din Est au început să sufere 
consecinţe dure și neașteptate.

În prezent, de exemplu, mass-media americană 
menţionează acel „un procent” din populaţia ţării 
care deţine cea mai mare parte a avuţiei naţionale 
și care controlează întreaga societate. Astfel, 
sistemul socio-politic american încă funcţionează, 
dar omul de rând se zbate sub datorii continue 
către diverse bănci și instituţii fi nanciare.

La nivel global, situaţia este și mai gravă. În 
cartea sa bine documentată „Superclass”, David 
Rothkopt scrie că în prezent, toată lumea e 
controlată de câteva mii de miliardari care au 
tot ce își pot imagina și care vor să acapareze și 
mai mult. Această elită mondială nu se consideră 
legată neapărat de o anumită ţară, are propriile 
ei cercuri și e materialistă și ateistă. În plus și în 
mod îngrijorător, elita mondială se bazează pe 
forţa militară a Americii care îi promovează 
interesele. De fapt, autorul constată că forţele 
militare ale Statelor Unite par pregătite să lupte 
împotriva întregii lumi. În ce scop aceste pregătiri? 
– se întreabă David Rothkopt.

În timp ce, la Washington, globaliștii sunt 
sprijiniţi de Departamentul de Stat, Pentagonul 
este realist și atrage atenţia asupra primejdiei de 
antagonizare simultană a mai multor adversari 
militari. Generalii americani au în vedere China, 
care înclină spre Rusia și care se pregătește pentru 
confruntare potenţială cu Statele Unite. Și, în 
timp ce Rusia s-a resemnat oarecum și dorește 
să-și asigure o sferă regională, America și China 
promovează viziuni globale.

Apologeţii occidentali ai globalizării au propria 
lor viziune asupra lumii și asupra unui „paradis 
pământesc” pe care vor să-l realizeze. Ei susţin 
că, în viitor, „oamenii nu vor deţine nimic și vor 
fi  fericiţi”. Așa să fi e oare? Și cine va controla și va 
conduce acel așa-zis paradis?

Ce se observă deocamdată în societatea 
americană este o tendinţă clară antireligioasă 
și anticreștină: libertatea, fl uiditatea sexelor, 
dizolvarea familiei, pervertirea copiilor… Nu e de 
mirare că, în America, au început să apară temple 
dedicate diavolului.

Pe plan politic, cetăţenii americani continuă 
să-și aleagă singuri reprezentanţii și aceștia, la 
rândul lor, sunt răspunzători în faţa celor care 
i-au ales. Și aici însă procesul democratic s-a 
împotmolit, deoarece o campanie electorală costă 
milioane de dolari. Cine își permite asemenea 
cheltuieli? Cine fi nanţează campaniile electorale și 
cum sunt răsplătiţi fi nanţatorii?

Dacă, pe plan local, mai există totuși speranţe 
de reprezentare populară, la nivel global, ideea 
de democraţie este o glumă. Elitele fi nanciare 
mondiale nu se aleg. Ele se autoimpun și nu sunt 
răspunzătoare în faţa nimănui. Ele se consideră 
atotputernice și, de altfel, tind să-l înlocuiască pe 
Dumnezeu.

Dacă, pe timpul comunismului Uniunea 
Sovietică vroia să realizeze raiul socialist pe 
întreaga planetă, acum se pare că America și-a 
asumat un rol asemănător, dar sub alte forme și 
cu alţi actori. S-au inversat oare rolurile? Vrea 
America să creeze prin globalizare acel paradis 
pământean în care nimeni nu va poseda nimic și 
toţi vor fi  fericiţi? Cam același lucru îl urmăreau 
și comuniștii. Și, de fapt, a fost realizat deja în 
Coreea de Nord!?

SĂ REVENIM TOTUȘI LA RĂZBOIUL 
DIN UCRAINA. E creștinește și uman să 

ajutăm sărmanii oameni izgoniţi din casele lor și 
rămași pe drumuri, dar ce se urmărește în fi nal în 
acest confl ict?

Pentru elita fi nanciară occidentală, scopul 
războiului din Ucraina este extinderea sferei de 
infl uenţă spre Est, acapararea de noi resurse și 
de viitoare profi turi.  Și, dacă elita globalistă 
reușește să adauge și Ucraina la portofoliul ei 
internaţional, următoarea ţară vizată va fi  Rusia. 
Rusia va fi  marele premiu. Vă imaginaţi imensele 
bogăţii ale Siberiei! Cu tehnologia modernă și cu 
ceva investiţii, ar însemna profi turi de trilioane 
de dolari pentru elita fi nanciară a lumii.

Moscova respinge ideea unei Rusii supuse 
elitei globale, iar populaţia ţării e divizată. Tinerii 
educaţi sunt atrași de libertăţile și posibilităţile 
oferite de Occident. Noii îmbogăţiţi ezită și sunt 
neliniștiţi. Oligarhii ar accepta noua ordine, dacă 
Occidentul le-ar garanta bogăţiile pe care le-au 
obţinut. Astfel, majoritatea rușilor sunt luaţi prin 
surprindere de evenimente și sunt puși într-o 
mare dilemă.

Rușii sunt patrioţi și sunt mândrii de importanţa 
misiunii ţării lor. Ei resping tendinţele autoritare 
ale lui Putin și noile restricţii economice, dar 
toată istoria Rusiei e plină de regimuri abuzive. 
Asemenea regimuri le-au asigurat rușilor 
stabilitate și mândrie de a stăpâni un imperiu 
care se întinde de la Marea Baltică până la 
Oceanul Pacifi c. De aici dilema; vor accepta rușii 
democraţia ori vor prefera vechea Rusie?

În ultimii ani, mulţi ruși s-au întors la religia 
ortodoxă și la vechile tradiţii. Biserica Ortodoxă 
Rusă, la rândul ei, respinge viziunea globaliștilor 
asupra lumii și deplânge multe dintre atitudinile 
Occidentului, pe care le consideră decadente 
și imorale. Această confruntare de valori și 
de viziuni dintre Vest și Est nu e la vedere în 
confl ictul din Ucraina, dar reprezintă fundalul 
pe care se desfășoară războiul.

Mare păcat de suferinţele oamenilor, 
dar încleștarea actuală pare doar un episod 
premergător la ceea ce ar putea urma. Dincolo 
de Rusia, așteaptă China cu propria sa viziune 
asupra lumii; o viziune colectivistă, socialistă și 
naţionalistă. Alte planuri și o nouă ciocnire cu 
potenţial catastrofal la nivel global.

În esenţa lui, războiul din Ucraina se poartă pentru reorganizarea sau resetarea geopolitică 
și ecopolitică a lumii. Desigur, invazia rusă cauzează suferinţe de nedescris în rândul 

populaţiei, dar ceea ce se vede este doar vârful gheţarului. În adâncime are loc o luptă letală 
între viziuni opuse asupra viitorului lumii: pe de o parte, capitalismul globalizat occidental 
condus de America, și pe de alta, naţional-socialismul rusesc. Noua viziune a Moscovei 
reprezintă un hibrid deocamdată neclar între un trecut compromis și un viitor incert. Un 
articol semnat de Nicholas Dima, fost redactor la Vocea Americii, fost profesor la Centrul 
Militar american „John F. Kennedy” din Carolina de Nord, pentru cotidianul.ro (RC).

Grigoraş NIŢĂ; Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploieştii.rowww.ziarulploieştii.ro

UCRAINA ŞI RESETAREA MONDIALĂ
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Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro
DECLARAȚIILE LUI MEDVEDEV, ÎN 

ASONANȚĂ CU ALE LUI DODON?

Deși un pic întârziată – vine la o zi după reacțiile 
oarecum contradictorii ale diplomației ruse: 
purtătoarea de cuvânt a MAE, Maria Zaharova, 
afi rma că aderarea celor doi vecin la UE ilustrează o 
strategie de izolare a Rusiei, cu „consecințe negative”, 
în timp ce ministrul de externe Lavrov aprecia că 
aceeași aderare nu prezintă „niciun risc” pentru 
Rusia – declarația vicepreședintelui Consiliului de 
Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, denotă o 
amenințare la adresa Chișinăului și Bucureștiului. 
Referindu-se la ședința comună a parlamentelor de pe 
ambele maluri ale Prutului din 18 iunie curent, acesta 
insinuează că politicienii români joacă hore politice 
de mult în jurul Moldovei, iar recent „și la propriu” 
– deputații ambelor legislative au încheiat ședința 
„cu un dans, ținându-se de mână”. Medvedev a găsit 
„foarte amuzantă” hora unirii din fi nalul ședinței și 
nu s-a putut abține să nu amenințe că, vezi Doamne, 
„consecințele pot fi  mult mai puțin amuzante”. Care 

ar fi  ele? Distrugerea „țării pentru treizeci de arginți 
pentru a se alătura altui stat”, califi cată ca „trădare”. 
Sau: „Ignorând voința unei părți semnifi cative a 
poporului său, actualul președinte al Moldovei este 
gata să dea dintr-o lovitură statalitatea țării care i-a 
fost încredințată”, acționând chipurile „după rețetele 
curatorilor europeni și de peste mări”, deoarece 
„alături de cea moldovenească, are și cetățenie 
română”. În fi ne, acum Chișinăul „să fi e convins sută 
la sută nu numai că va primi gaze rusești mai scumpe, 
dar chiar deloc”, ar pierde defi nitiv piața rusă „pentru 
legume, fructe și vin din Moldova”.

Ei bine, de scumpirea gazelor ne-am convins 
„sută la sută” încă din iarnă, iar „pierderea” pieței 
ruse o știm deja de mai bine de zece ani, de pe 
când Rosselhosnadzor-ul (serviciul federal de 
control veterinar și fi tosanitar din Rusia – n.n.) rus 
instituia, unul după altul, pe motive politice și nu 
de neconformitate, embargouri la aceleași legume, 
fructe și vin din Moldova. Altceva găsim curios în 
avertizările lui Medvedev: nu vi se pare că multe din 

Cel mai apropiat aliat în războiul 
lui Putin contra Ucrainei 

(și posibil succesor al său), Dmitrii 
Medvedev, se arătă foarte îngrijorat 
de perspectivele aderării Republicii 
Moldova la Uniunea Europeană, 
sugerând că aderarea ar fi  împinsă 
de la spate de liderii de la București. 
„Moldova se afl ă într-o coadă lungă 
pentru aderarea la UE, care durează de 
zeci de ani. Dar cineva vrea mai repede. 
De aceea există o altă cale prin care 
pot deveni membri UE: Crearea noii 
Românii mari”, declară principalul 
propagandist de război al președintelui 
rus într-un interviu pentru agenția 
TASS. Acesta a mi-a afi rmat că dacă 
„România va încerca cumva să anexeze 
Republica Moldova, trebuie să țină cont 
că în regiunea Transnistreană trăiesc 
220 de mii de ruși”. 

„DRUMUL NOSTRU DE ACUM ÎNCOLO ESTE DOAR ȘI DOAR ÎMPREUNĂ!”„DRUMUL NOSTRU DE ACUM ÎNCOLO ESTE DOAR ȘI DOAR ÎMPREUNĂ!”

Președintele Republicii Moldova, Maia 
Sandu, a efectuat pe 27 iunie curent o vizită 

de lucru la Kiev. Este prima vizită pe care șefa 
statului o întreprinde în Ucraina de la începutul 
războiului. Ea a vizitat orașele Bucea, Borodeanka 
și Irpin. „Am început vizita, mergând în câteva 
orașe din regiunea Kiev, care au fost distruse în 
primele săptămâni de război. Am văzut cu ochii 
mei case arse din temelie, blocuri de locuit distruse 
de rachete, spitale, magazine și grădinițe făcute 
ruine de atacurile artileriei rusești, în Borodianka 
și Irpin. Am văzut și locul unor morminte comune 
din Bucea, unde au fost îngropați zeci de oameni 
împușcați în timpul ocupației acestui orășel 
de armata rusă. Este o tragedie greu de pus în 
cuvinte”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

În aceeași zi șefa Maia Sandu a avut la Kiev 
o întrevedere cu omologul său ucrainean, 
Volodimir Zelenski. „De patru luni, Ucraina, țara 
vecină și prietenă, trăiește în război. Republica 
Moldova a condamnat din prima zi agresiunea 
militară a Rusiei împotriva Ucrainei, a chemat și 
chemăm comunitatea internațională să facă totul 
pentru a restabili pacea, a investiga și pedepsi 
crimele nejustifi cate, comise în acest război. 
Suntem alături de curajosul popor ucrainean, 
care luptă pentru libertatea sa și a Europei. 
Viitorul Ucrainei este în lumea liberă, în marea 
familie europeană”, a subliniat Maia Sandu în 
discuția cu liderul de la Kiev. 

Cei doi șefi  de stat au mai discutat 
colaborarea în domeniul economic, energetic, 

dar și despre parcursul european. Maia Sandu 
a dat asigurări că Chișinăul va susține în 
continuare Ucraina. „Vom continua să susținem 
refugiații ucraineni adăpostiți în Moldova. Vom 
consolida capacitatea de transport și de tranzit 
pe teritoriul moldovenesc pentru a organiza 
coridoare de transport de mărfuri dinspre și 
înspre Ucraina. Este obligația noastră morală, 
de vecini și de prieteni să-i ajutăm. Am agreat, 
de asemenea, în cadrul discuției cu președintele 
Zelenski, că țările noastre vor colabora în 
domeniul economic și energetic, precum și 
pe calea de aderare la Uniunea Europeană. 
Cetățenii țărilor noastre merită să aibă o viață 
pașnică și prosperă, în familia europeană, iar 
noi suntem datori să le oferim oamenilor un 
asemenea viitor”, a mai declarat Maia Sandu 
după întrevederea cu Zelenski.

La rândul său Președintele Ucrainei a scris pe 
contul său de Facebook: „Noi și Moldova avem 
nu doar un hotar comun, ci și valori și aspirații 
comune. Astăzi mă întâlnesc cu președinta Maia 
Sandu. Solidaritatea voastră cu țara noastră 
și cu oamenii noștri este foarte importantă”. 
După întrevedere, Zelenski i-a mulțumit 
președintei Sandu pentru vizită și negocierile 
productive, menționând că Ucraina și Republica 
Moldova ar trebui să aibă răspunsuri comune la 
agresiunea rusă. „Am discutat cu Maia Sandu 
despre opoziția față de invazia rusă a Ucrainei, 
reglementarea transnistreană, problemele 
tranzitului ucrainean prin teritoriul Republicii 

Moldova și cooperarea energetică. Apreciem 
decizia de a trimite o unitate de geniști în 
Ucraina, pentru a ajuta oamenii noștri care 
caută protecție de război. Vă mulțumim pentru 
vizită și pentru negocierile productive”, a scris 
Zelensky pe canalul său de Telegram. În cadrul 
conferinței de presă de la capătul vizitei a fost 
abordat și subiectul unui posibil atac din partea 
Transnistriei în regiunea Odessa. „Am abordat 
astăzi această problemă și posibilele riscuri  cu 
președinta Maia Sandu. Dacă se va întâmpla, 
cred că va fi  o greșeală globală. Primim anumite 
semnale. Sunt neplăcute. Dar acești oameni ar 
trebui să știe că sunt în Transnistria, teritoriul 
Moldovei, ocupat temporar, că pentru noi nu 
va fi  o lovitură, ci o palmă, și cu siguranță vom 
răspunde cu o lovitură”, a asigurat Volodimir 
Zelenski. De notat că la începutul lunii mai, în 
cadrul unei întrevederi cu ambasadorul Marii 
Britanii la Chișinău, Steven Fisher, liderul 
separatist de la Tiraspol nega informațiile privind 
un atac din partea Transnistriei. „Transnistria nu 
reprezintă o amenințare pentru statele vecine, 
respectă neutralitatea și rămâne angajată față 
de principiile rezolvării tuturor problemelor la 
masa negocierilor”, puncta atunci Krasnoselski. 
La rândul ei, președintele Maia Sandu a declarat 
că guvernarea de la Chișinău face tot posibilul 
ca Transnistria să nu prezinte un pericol pentru 
Ucraina. Ea a subliniat că, în cazul în care vor 
apărea informații îngrijorătoare, Republica 
Moldova va lua măsuri și va informa partenerii.

În vizita sa la Kiev Maia Sandu a fost însoțită de 
ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, 
Andrei Spînu, și de consilierul prezidențial în 
domeniul apărării și securității, Dorin Recean. 
Mai precizăm că de la începutul războiului 
din Ucraina, dintre ofi cialii de rang înalt de la 
Chișinău au vizitat țara vecină doar președintele 
Parlamentului, Igor Grosu, și președintele 
Comisiei parlamentare de securitate, apărare și 
ordine publică, deputatul PAS, Lilian Carp, care 
au vizitat și ei Bucea, Irpin și Kiev.

AVEM NU DOAR UN HOTAR COMUN, CI ȘI AVEM NU DOAR UN HOTAR COMUN, CI ȘI 
VALORI ȘI ASPIRAȚII COMUNEVALORI ȘI ASPIRAȚII COMUNE

M. Baiboleanu 



Nr. 2011 • 30 Iunie - 6 Iulie 2022Pagina 11
ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Cât despre primele persoane din vârful piramidei de guvernare de la 
Chișinău, și președintele Maia Sandu, și spicherul Igor Grosu, premierul 
Natalia Gavrilița, s-au întrecut oratorii de recunoștință și mulțumiri față 
de România, atât cu ocazia ședinței comune a legislativelor, cât și, ulterior, 
când Consiliul European ne-a oferit statutul de țară candidată pentru 
aderare la UE. Dar pe buzele niciunuia nu și-a găsit loc cuvântul UNIRE. 
Altminteri, încă la mijlocul lui aprilie, 101 deputați din Parlamentul 
Independenței (1990-1994), secundați de personalități marcante ale 
Mișcării de Renaștere Națională, au adresat conducerilor de vârf de la 
București și Chișinău un Apel „pentru a identifi ca și demara cât mai curând 
posibil o formulă pașnică extraordinară de reîntregire a celor două state 
românești, de unifi care a națiunii române de pe ambele maluri ale Prutului 
prin (Re)UNIREA Basarabiei/Republicii Moldova cu România”. Apelul a 
fost expediat, prin intermediul Ambasadei României de la Chișinău, în 
adresa lui Klaus Johannis, Președintele României și al Consiliului Suprem 
de Apărare a Țării, președinților Senatului, Florin Cîțu, și al Camerei 
Deputaților, Marcel Ciolacu, premierului Nicolae Ciucă, dar și în adresa 
Maiei Sandu, Președintele Republicii Moldova, Președinte al Consiliului 
Suprem de Securitate, a spicherului Igor Grosu și a premierului Natalia 
Gavrilița. Pornind de la „dreptul înnăscut, natural, legal și legitim al 
unității naționale”, semnatarii apelului semnalează, în contextul „războiului 
sângeros declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei”, o ipotetică 
amenințare militară la adresa Republicii Moldova. Mai ales având în 
vedere asediul și bombardarea Odessei, oraș afl at la doar 150 km distanță 
aeriană de Chișinău, și avertizările multor experți locali și internaționali că 
Chișinăul poate fi  următoarea țintă a expansiunii lui Putin. Totodată, ei fac 
apel către misiunile diplomatice de la București și Chișinău de a întreprinde 
„demersuri corespunzătoare către Guvernul SUA, către cancelariile statelor 
europene dezvoltate, către ONU și organismele internaționale de resort 
să susțină acest act fi resc de întregire a națiunii române”. Reîntregirea cât 
mai curând posibilă ar pune spațiul de la Est de Prut sub scutul de care 
benefi ciază România și statele fostului lagăr socialist. Deocamdată nici un 
răspuns. Nici de la București, nici de la Chișinău. 

„ROMÂNIA MARE” ȘI „RUSIA ISTORICĂ”. CARE-I DIFERENȚA? 

Reunirea Republicii Moldova cu România este aceeași integrare 
europeană într-un ritm accelerat, consideră ex-ambasadorul Iurie Reniță. 
Deși nu e greșită și afi rmația inversă: integrarea europeană este de facto 
aceeași reunire. Diferența e simbolică și poate fi  neglijată. Acesta pare a 
fi  unghiul de vedere al liderilor politici de la București și Chișinău. După 
decizia Consiliului European e de presupus că polemica dintre unioniști și 
proeuropeni se va axa pe viteza de aderare la UE, iar afi rmația că reunifi carea 
directă e mai rapidă decât în cadrul UE nu mai pare o axiomă. Principalele 
piedici în calea reUnirii ce lipsesc aparent pe drumul integrării europene 
sunt: 1) peste 60 la sută dintre cetățenii Republicii Moldova ar vota pentru 
UE, în timp ce pentru Unire și-ar da votul circa 40 la sută din alegători; 2) 
minoritățile etnice vor fi  mai simplu de convins să accepte aderarea la UE, 
decât reUnirea; 3) Rusia se poate opune integrării mai puțin efi cient decât 
reunifi cării; în primul caz, ea nu dispune de pretexte formale și își păstrează 
mai multe pârghii de infl uență asupra spațiului dintre Nistru și Prut decât 
în cel de-al doilea. Iar în acest context, declarația lui Medvedev, care 
rezonează cu cele ale liderilor separatiști și opoziția pro-rusă, s-ar putea să 
se topească într-o eventuală conștientizare că exportul tot mai convenabil 
spre UE, inclusiv în România, să nu mai fi e atât de înspăimântător precum 
crede Moscova. 

ce a declarat ofi cialul rus le-ați mai auzit și la Chișinău? Aveți dreptate, 
anume din gura ex-președintelui Igor Dodon, lăsat liber de justiția de la 
Chișinău în arest la domiciliu. Or, după ce legislativul a adoptat recent 
legea ce interzice propaganda rusă (prevenirea și combaterea dezinformării 
și a răspândirii informațiilor false în spațiul mediatic), acest lucru 
nu-i este interzis lui Dodon. Hectare întregi pe contul său de Facebook 
trâmbițează exact despre pericolul pierderii statalității și „relațiilor 
milenare de prietenie cu Rusia”. Mai nou, cu referire la statutul de candidat 
pentru aderare la UE, informatorul Kremlinului de pe malurile Bâcului, 
isterizează: „Noi am devenit candidați pentru noi experimente politice și 
militare, după exemplul trist al Ucrainei”; „Rolul Moldovei va fi  de pion pe 
tabla geopolitică a Occidentului. Iar consecințele pentru țara noastră pot 
fi  tragice, pentru că din cauza unei politici rusofobe promovate de comun 
cu Occidentul, noi vom pierde nu doar relațiile economice avantajoase 
cu partenerii din Est, dar am putea rămâne și fără o parte din teritoriile 
noastre și drept urmare Moldova ar putea dispărea ca stat independent”. Se 
întrevăd bine asonanțele din declarațiile celor doi, nu? În plus, de la cine ar 
fi  afl at Medvedev că la Chișinău deputații celor două parlamente au jucat 
Hora Unirii? Că nu de la televizor… 

LA 1991, UN SINGUR VOT PENTRU UNIRE, LIPSĂ 

Despre Unire sau mai corect ar fi  să zicem ridicarea hotarului de pe Prut 
(și nu lichidarea statalității celui de-al doilea stat românesc) se vorbește 
de mai bine de 30 de ani, încă de pe la 1988-89. Cele mai clare și răspicate 
declarații de Unire au răsunat la Marile Adunări Naționale, din august 1989, 
decembrie 1990 și august 1991. Cel mai potrivit moment pentru realizarea 
acestui act istoric a fost august 1991, imediat după puciul moscovit. În 
acele zile spiritul unionist era prezent atât în rândul deputaților din primul 
parlament, cu posibilitatea de a depăși juma-juma din voturi, cât mai 
ales în rândul unei majorități clare a populației. O spunem în cunoștință 
de cauză, ca unionist convins, dar și votant și semnatar al Declarației de 
Independență. Va trece un timp, cam două decenii și jumătate, și tot mai 
mulți, în special politicieni eșuați, dar și din cei ce s-au perindat în arcul 
guvernării, ne vor învinui că am ratat acea șansă. „Spre regret, atunci, 
în august 1991, liderii politici, foști nomenclaturiști sovietici, nu s-au 
încumetat să realizeze și cel de-al doilea pas: Unirea cu Țara”, taxa cu ocazia 
consemnării a 29 de ani de la adoptarea Declarației de Independență Ana 
Guțu, fost deputat în cele trei versiuni AIE, fi ind deja secretar de Stat al 
Departamentului pentru relația cu Republica Moldova în Guvernul de 
la București. Și nu era singura dintre vocile care greșeau în acest sens. 
Chiar și foștii nomenclaturiști sovietici, cum eram „botezați” laolaltă, fără 
discernământ, de noile generații de politicieni, mulți erau pentru Unire, 
ca să nu mai zicem de „frontiști” sau fruntași ai Mișcării de Renaștere 
Naționale. Două tentative de a realiza Unirea s-au lovit de refuzul categoric 
al unui agent al serviciilor KGB sovietic – Ion Iliescu. A fost singurul vot – 
UNUL SINGUR! – care ne-a lipsit la contabilizarea șansei unei eventuale 
votări a Unirii pe 27 august 1991. Las pe conștiința celor ce ne învinuiesc 
de ce nu a făcut-o generația lor, în aproximativ un sfert de veac, în lipsa 
nomenclaturii sovietice și în alte condiții decât cele de la 1991. 

Mai bine de 30 de ani nu contenesc să răsune voci în favoarea Unirii. 
Atât cu ocazia centenarului de la Marea Unire din 1918, cât și în obișnuitul 
cotidian. De altfel, și cu ocazia ședinței comune ale legislativelor de 
la Chișinău și București din 18 iunie curent. Nu în cele 10 puncte ale 
Declarației comune, majoritatea absolută a lor vizând obiectivul aderării 
Republicii Moldova la UE, ci în luări de cuvânt, ca printre altele. Marcel 
Ciolacu: „Este un pas clar, făcut împreună, pentru ca săptămâna viitoare 
primul pas al Republicii Moldova să fi e îndeplinit și ca până la momentul 
aderării, care va coincide de fapt cu Marea Unire dintre Republica Moldova 
și România, când vom fi  uniți în familia europeană. Pentru că unirea va 
rămâne mereu în sufl etele noastre…”. Eugen Tomac: „Drumul nostru de 
acum încolo este doar și doar împreună! Se scrie istorie, o istorie pentru 
care înaintașii noștri au vărsat mult sânge, pentru ca această generație și 
cele viitoare să poată trăi împreună în libertate și pace!”. Titus Corlățean: 

„Să nu se uite că avem aceeași mamă, limba română și același Dumnezeu al 
românilor. Dacă vremurile vor deveni cu adevărat difi cile pentru Basarabia 
din cauza provocărilor de securitate militare din regiune, ÎI AȘTEPTĂM 
(pe Basarabeni) ALĂTURI DE NOI”. E cea mai clară declarație a unui 
demnitar de peste Prut, exprimată de la tribuna Parlamentului de la 
Chișinău –  așteptarea revenirii acasă a Basarabiei.

APEL, 101 DEPUTAȚI DIN PARLAMENTUL 1990-1994. 
NICI UN RĂSPUNS
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În urmă cu 8 
ani, purtam 

acest dialog cu 
fetița mea cea mare: 
“De ce avem cel 
mai rău preşedinte 
din lumea asta?” 
Eu, încurcată de-a 
d r e p t u l : ” D e s p r e 
ce preşedinte 
vorbeşti?” “Despre 

preşedintele țării.””Ce te face sa spui asta?””Pentru 
că a luat tronul pe nedrept!” Erau gândurile unui 
copil în a cărui casă nu se vizionează la TV decât 
desene animate şi în a cărui familie nu se discuta 
sub nicio formă politică. Am găsit acest dialog 
pierdut printre amintiri scrise şi mi-am dat 
seama că e unul din primele momente în care am 
realizat că percepția asupra vieții politice se face 
prin transmitere de senzații prin viu grai, din 
casă în casă, din om în om.

 De ani cărora le-am pierdut şirul, câțiva dintre 
membrii familiei mele au făcut o pasiune pentru 
sistemul de gândire al lui Platon, nu e o noutate. 
Fac parte dintre ei, astfel încât, din când în când, 
revin la miturile şi obsesiile acestuia.

Aşa se face că, acum vreo trei ani, m-am 
aplecat conştient asupra structurii conducerii 
imaginate de omul ăsta atat de complex prin 
raportarea, paradoxal, la simplitatea unui bun-
simt nativ.

 “Cel care guvernează trebuie să educe 

poporul în vederea binelui, deoarece el singur 
cunoaşte binele. Prima sarcină a politicii nu 
are nimic a face cu gestiunea administrativă şi 
economică a afacerilor comune. Înainte de toate, 
politica trebuie să contribuie ca oamenii să fi e 
mai buni şi să convertească cetatea umană la 
valori transcendente, la Dumnezeu. Astfel, ideea 
că unii sunt destinaţi să guverneze pare a fi  de 
înţeles: guvernează cei care sunt capabili să aibă 
acces la valorile transcendente. Pentru aceştia 
puterea este văzută ca fi ind o datorie, o sarcină 
impusă lor, un serviciu, şi nu ca pe satisfacţie a 
intereselor proprii”...

Atat de simplu.
Cei 13 ani de magistratură petrecuți în cadrul 

celui mai înalt for de jurisdicție din România 
m-au educat pentru studiul aprofundat al fi ecarei 
legi în parte, prin cercetare şi documentare 
elaborate, şi mi-au dezvoltat un raționament 
juridic pe care nu l-aş fi  căpătat vreodată într-
un context diferit. În acelaşi timp, în perioada 
amintită mai devreme, când Platon îmi devenea 
călăuză, m-am trezit într-o dimineață foarte 
devreme, când încă nu se luminase afară. 
Refuzasem organic până atunci orice conexiune 
cu zona politică, dezamăgită profund de acțiunile 
sau inacțiunile unor oameni care ar fi  trebuit să 
ne aibă în grijă ca popor de oameni buni.

 În dimineața despre care vă povestesc a avut 
loc un soi de revelație profundă: ne plângem că 
nu se întâmplă nimic din ceea ce ar trebui, că se 
fură, că se minte. Dar dacă eu nu fac nimic, nu va 

face nimeni. Aceea a fost scânteia.
Dacă eu, omul comunității, angrenat de 

dorința de a-şi creşte copiii într-un oraş frumos 
şi curat, cu oameni educați, cu o administrație 
cinstită şi îndreptată spre soluții, nu face nimic, 
nimeni nu o va face.

Când am intrat în politică, mi s-a sugerat 
direct sau voalat, în câteva rânduri, să-mi 
construiesc o imagine politică. Să renunț la a 
posta pe Facebook ceea ce simt, să fi u mai sobră 
şi să evit afi şarea în public alături de anumite 
persoane.

Ceea ce unii oameni nu au înțeles, e faptul că 
timpul şi experiența mi-au dovedit că sunt în 
stare să mişc munții din loc când cred cu tărie în 
ceea ce fac, că pot construi acolo unde e cenuşă, 
că am în jur o comunitate care crede în mine, nu 
pentru că le-am promis marea cu sarea, ci pentru 
puterea de a acționa, pentru energia constructivă 
ce năvăleşte din interiorul meu şi pentru iubirea 
pe care o am față de semeni şi de oraşul meu 
drag.

Nu sunt un animal politic, spre dezamăgirea 
unora şi spre bucuria altora. Pentru cei din urmă, 
am ales să construiesc aşa, naturală şi reală cum 
sunt, fără măşti ori sloganuri politice sau pentru 
a da bine în poza socială. 

Anii au trecut, iar experiența politicianului 
care nu se încadrează în tipare nu m-a doborât 
şi nici nu m-a întărit, ci doar m-a făcut să înțeleg 
că a alege să ții drumul drept, cu paşi apăsați, 
valorează mai mult decât orice avere.

MOZAIC

CÂND CRED CU TĂRIE ÎN CEEA CE FAC...CÂND CRED CU TĂRIE ÎN CEEA CE FAC...

Cristina Toma  
COCHINESCU

Medicina clasicăMedicina clasică LA CE POATE DUCE ANEMIA NETRATATĂLA CE POATE DUCE ANEMIA NETRATATĂ

Femeile sunt cele mai predispuse la anemie, 
deoarece pierd în fi ecare lună o cantitate mică 
de sânge în perioada menstruaţiei și, totodată, 
corpul este suprasolicitat în timpul sarcinii. 
Anemia poate fi  transmisă și genetic, bebelușii 
putând să sufere de aceasta încă de la naștere. 
Bătrânii pot, de asemenea, să aibă anemie, ca o 
complicaţie a afecţiunilor cronice preexistente.

ANALIZA CARE O PUNE ÎN EVIDENŢĂ
Anemia este cauzată de numărul scăzut de 

celule roșii din sânge și poate fi  recunoscută la 
analize după valorile mici ale hemoglobinei și 
hematocritului. Hemoglobina este principiala 
proteină din celulele roșii, fi ind cea care 
transportă oxigenul în organism. Dacă ai 
anemie, atunci și valorile hemoglobinei vor fi  
mici, ceea ce înseamnă că organele nu vor fi  
oxigenate sufi cient. Astfel se vor instala senzaţia 

de oboseală și difi cultăţile de respiraţie.

ARE SIMPTOME DIVERSE
Există aproximativ 400 de forme de anemie, 

unele dintre acestea având în primele stadii 
simptome atât de minore încât pot trece 
neobservate. Însă, netratată, pe măsură ce 
nivelul celulelor roșii scade, simptomele sunt 
din ce în ce mai greu de ignorat. Bătăile rapide 
ale inimii, ameţeala ușoară, durerile de cap, 
durerea de oase sau a articulaţiilor, mâinile 
și picioarele reci și pielea palidă sunt cele mai 
frecvent întâlnite simptome.

DE CE APARE
Anemia provocată de defi cienţa de fi er cea 

mai des întâlnită formă de anemie, pierderea de 
sânge fi ind principala cauză a apariţiei. Pe măsură 
ce organismul pierde sânge, redicţionează apă 
din ţesuturi în vasele de sânge. Însă apa în exces 
diluează sângele, reducând și cantitatea de 
celule roșii. Intervenţiile chirurgicale, nașterea 
și traumatismele determină pierderea rapidă 
de sânge. Însă, ea poate să se instaleze și din 
cauza unor afecţiuni gastrointestinale, cum ar fi  
ulcerele, gastrita sau hemoroizii.

POATE AVEA UNELE COMPLICAŢII
Netratată, anemia cauzată de defi cienţa de 

fi er poate duce la alte complicaţii, cum ar fi  un 
sistem imunitar scăzut, predispus la infecţii. 
Totodată, anemia poate afecta buna funcţionare 
a unor organe, mai exact inima, provocând 
tahicardie, bătăi rapide ale cordului sau chiar 
insufi cienţă cardiacă. Dacă anemia se manifestă 
în timpul sarcinii, ea poate da complicaţii, cum 
ar fi  nașterea prematură, o greutate mică a 
bebelușului sau hemoragie după naștere.

ÎN CE ALIMENTE SE GĂSEȘTE FIERUL
Există 2 tipuri de fi er; heminic și nonheminic, 

care se absorb diferit în organism. Carnea 
de vită, cea de pasăre, peștele și fructele de 
mare conţin fi er heminic, în vreme ce forma 
nonheminică este prezentă în vegetale: fasole, 
spanac, mazăre, linte, stafi de, migdale, nuci 
și seminţe. Este bine de știut că fi erul heminic 
este mai bine absorbit de organism (25%) în 
comparaţie cu varianta nonheminică (1-5%). 
Vitamina C ușurează absorbţia fi erului, efect 
advers având calciul, fosforul, sarea și taninurile 
din ceai și cafea.

Se estimează că un sfert din populaţia lumii suferă de o formă de anemie. Oboseala se numără 
printre primele simptome care ar trebui să te pună în gardă. Este important ca anemia să fi e 

tratată, deoarece poate avea unele complicaţii.

 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
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Părinte Gabriel, Parohia Sf. Gheorghe Nou - Ploieşti

Biserica Creștină serbează în fi ecare an, 
la 29 iunie, pe unii dintre cei mai mari, 

mai cunoscuţi și mai veneraţi dintre Sfi nţi și 
anume pe Sf. Apostoli Petru și Pavel.

E o sărbătoare cu profunde rezonanţe 
spirituale în sufl etele creștinilor care cinstesc 
pe cei doi mari corifei ai Apostolilor, care 
și-au închinat întreaga viaţă propovăduirii 
Evangheliei lui Hristos.

Sărbătoarea datează încă din secolul al II-
lea al erei creștine și evlavia credincioșilor s-a 
materializat în ridicarea de biserici pe locul 
martirajului lor.

Din Sf. Evanghelii, cunoaștem că Sf. Petru 
era originar din localitatea Betsaida din 
Galileea, fi ind fi ul lui Iona și frate mai mare 
al lui Andrei cel dintîi chemat de Domnul 
la lucrarea Apostoliei. Sf. Petru a devenit un 
adept zelos și este primul care l-a numit pe 
Iisus „Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu”.

După Pogorîrea Sf. Duh la Rusalii, Sf. 
Petru este cel dintîi care vestește poporului 
evreu pe Iisus Hristos cel răstignit și înviat, 
îndemnându-i pe toţi la pocăinţă și întoarcere 
la credinţă.

Sf. Petru a fost unul dintre cei trei apostoli 
pe care Mîntuitorul Hristos i-a făcut martori ai 

slavei Sale dumnezeiești pe muntele Taborului. 

De la Sf. Apostol Petru ne-au rămas scrise în 

Canonul Noului Testament două epistole 

sobornicești, mult folositoare vieţii creștine.

Sf. Apostol Pavel a propovăduit pe Hristos 

tuturor străbătînd în trei călătorii misionare 
toată Asia, Spania, Britania și Italia, înfi inţînd 
comunităţi creștine hirotonind episcopi, 
preoţi și diaconi.

De la Sf. Apostol Pavel ne-au rămas 14 
epistole scrise cu diferite ocazii și în timpuri 
diferite, din care emană grija neobosită a 
apostolului pentru propovăduirea și păstrarea 

nealterată a învăţăturii creștine.

Cinstindu-i pe Sf. Ap. Petru și Pavel îl 

preamărim pe Dumnezeu, izvorul sfi nţeniei 
„cel minunat întru Sfi nţii Săi”. Este o sărbătoare 
a calendarului popular, care marchează miezul 
verii agrare și perioada secerișului care a 
preluat numele și data de celebrare ale sfi nţilor 
Apostoli Petru și Pavel din calendarul creștin.

SFINȚII PETRU ȘI PAVELSFINȚII PETRU ȘI PAVEL  

Mai multe regiuni italiene au declarat deja stare 
de urgență, încercând să elibereze fonduri pentru 
a contracara criza tot mai mare de apă, în timp ce 
asociațiile agricole spun că producția va scădea în 
acest an în zonele cheie de cultură.

CEA MAI GRAVĂ SECETĂ DIN ULTIMII 
70 DE ANI

Cel mai lung râu din Italia, Po, care traversează 
marile regiuni nordice și care asigură aproximativ 
o treime din producția agricolă a țării, se confruntă 
cu cea mai gravă secetă din ultimii 70 de ani.

Debitul s-a înjumătățit în două săptămâni, 
scăzând la puțin peste 170 de metri cubi pe 

secundă. Debitul ar trebui să fi e de 450 mc/s 
pentru a preveni intrarea apei sărate dinspre mare 
și distrugerea terenurilor agricole.

Marile lacuri din nordul țării se afl ă deja 
sub sau aproape de minime record, iar nivelul 
rezervoarelor naturale din centrul Italiei a scăzut, 
de asemenea, vertiginos. Râul Tibru se afl ă la 
minime multianuale, în timp ce debitul râului 
Aniene s-a înjumătățit.

PROGNOZA PENTRU RESTUL LUNII 
SPOREȘTE ÎNGRIJORAREA

Regiunea Lazio, centrată pe Roma, a declarat 
starea de urgență în această săptămână, impunând 

restricții în unele comunități, inclusiv interdicții 
privind utilizarea furtunurilor de apă și umplerea 
piscinelor, conform Reuters.

Un proiect fi nanțat de Agenția Spațială 
Europeană a declarat joi că săptămânile de 
vreme caldă au crescut temperatura la suprafața 
Mediteranei cu aproximativ 4°C peste media din 
perioada 1985-2005.

Prognoza meteo pentru restul lunii sporește 
îngrijorarea, cu temperaturi care se așteaptă să 
fi e cu 10-12°C peste normal săptămâna viitoare, 
cu vârfuri de până la 44°C în insulele Sardinia și 
Sicilia.

SECETĂ SEVERĂ ÎN ITALIA. MAI MULTE REGIUNI AU DECLARAT STARE DE URGENȚĂSECETĂ SEVERĂ ÎN ITALIA. MAI MULTE REGIUNI AU DECLARAT STARE DE URGENȚĂ

Nefi ind apărată de către 
o armată, ci de secole 

de uitare, o colecţie din Vechiul 
Cairo (Fustat), Egipt, a fost lăsată 
uitării până când un evreu român 
i-a recunoscut importanţa. Jacob 
Saphir a descris ascunzătoarea 
într-o carte din 1874, totuși, abia 
în anul 1896, când surorile gemene 
scoţiene Agnes Lewis și Margaret 
Gibson au arătat câteva dintre 
manuscrisele lui Saphir colegului 

lor de la Universitatea Cambridge, 
Solomon Schechter, secretul a 
devenit cunoscut pe scară largă. 
Ascunse într-un perete al sinagogii 
Ben Ezra, aproape 280.000 de 
fragmente de manuscrise evreiești 
au fost descoperite în locul care 
a fost numit Cairo Genizah. 
Conform legii evreiești, nicio 
scriere care conţine numele lui 
Dumnezeu nu poate fi  aruncată 
la gunoi; cele care nu mai sunt de 
actualitate sunt depozitate într-o 
zonă a sinagogii sau a cimitirului 
până când pot fi  îngropate. Numele 
de genizah provine din ebraică și 
iniţial înseamnă „a ascunde”, iar 
târziu a devenit cunoscut sub forma 
de „arhivă”. O genizah este o zonă 
de depozitare dintr-o sinagogă sau 
cimitir evreiesc, desemnată pentru 
depozitarea temporară a cărţilor 
uzate în limba ebraică și a lucrărilor 
pe teme religioase. Timp de 1000 
de ani, comunitatea evreiască 
din Fustat și-a depus textele în 

depozitul sacru. Iar genizah-ul din 
Cairo a fost lăsat neatins. Evreii 
medievali nu scriau aproape nimic 
fără să se refere la Dumnezeu, fi e 
că era vorba de scrisori personale 
sau de liste de cumpărături. Drept 
urmare, avem o cutie poștală 
„îngheţată în timp”, care însumează 
aproximativ 250.000 de fragmente 
care compun o arhivă fără egal a 
vieţii din Egipt între secolele IX-
XIX. Nu există nicio altă colecţie 
atât de lungă sau de completă.

Ben  Outhwaite, șeful 
Departamentului de cercetare 
a genizei de la Cambridge, a 
declarat pentru Th e New Yorker 
cât de importantă este colecţia 
Cairo Genizah pentru cercetători: 
„Nu este o hiperbolă să vorbim 
despre ea precum despre faptul că 
a rescris ceea ce știm despre evrei, 
Orientul Mijlociu și Mediterana 
în Evul Mediu”. Fragmentele 
dezvăluie faptul că negustorii 
evrei au colaborat cu musulmanii 

și creștinii, că evreii erau trataţi 
cu mai multă toleranţă decât se 
presupunea, iar antisemitismul era 
mai puţin răspândit decât se credea. 
Importanţa lui era recunoscută din 
ce în ce mai mult.

În anul 2013, bibliotecile 
universităţilor Oxford și 
Cambridge s-au unit într-o acţiune 
de strângere de fonduri pentru 
a păstra colecţia intactă, prima 
dată când au colaborat în acest fel. 
La acea vreme, David Abdulafi a 
a subliniat: „Documentele de 
la Cairo Genizah sunt precum 
un refl ector, luminând colţuri 
întunecate ale istoriei  Mediteranei 
și aruncând o lumină strălucitoare 
asupra vieţii sociale, economice și 
religioase a evreilor nu doar din 
Egiptul medieval, ci și din ţinuturi 
îndepărtate. Nu există nimic care să 
se compare cu aceste documente, ca 
sursă pentru istoria secolelor X-XII, 
nicăieri în Europa sau în întreaga 
lume islamică”.

ROMÂNUL CARE A INDICAT ASCUNZĂTOAREA ROMÂNUL CARE A INDICAT ASCUNZĂTOAREA 
UNEI COLECŢII DIN VECHIUL CAIROUNEI COLECŢII DIN VECHIUL CAIRO

Seceta se răspândește cu viteză în Italia, cu râuri și rezervoare care seacă. Prognoza unor temperaturi mai ridicate este posibil să înrăutățească 
situația. Mai multe regiuni italiene au declarat deja stare de urgență.
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PRAHOVA, TREI PRAHOVA, TREI 
ECHIPE ÎN LIGA 3ECHIPE ÎN LIGA 3

de Daniel Lazăr
Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ 

Judo

CALIFICARE LA TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI CALIFICARE LA TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI 
EUROPEAN PENTRU JUNIORI LA U14EUROPEAN PENTRU JUNIORI LA U14

Județul Prahova va avea trei formații la startul 
ediției 2022-2023 a Ligii 3 la fotbal, CS Păulești 

triumfând în partida de baraj jucată cu câștigătoarea 
campionatului județean din Giurgiu, Victoria 
Adunații Copăceni. Formația din Păulești a pierdut 
prima manșă, jucată pe teren propriu, cu 0-1, dar s-a 
impus în deplasare cu 3-1 și astfel va evolua, alături 
de CS Blejoi și CSO Plopeni, din toamnă, pe scena 
celui de-al treilea eșalon al fotbalului românesc. 

„Nu foarte mulți au crezut în noi, dar am 
demonstrat că avem valoare și caracter”, a precizat 
primarul din Păulești, Sandu Tudor. 

Așa este, după ce a câștigat campionatul județean 
din Prahova, formația din Păulești copletează astfel 
triunghiul echipelor din Liga 3 care se afl ă la o 
distanță de câțiva kilometri una de cealaltă. Nu va 
fi  ușor din punct de vedere al distribuirii jucătorilor 
prahoveni, care și înainte migrau de la o echipă la 
alta, dar acum mirajul Ligii 3 este mai mare și pentru 
fotbaliștii de pe alte meleaguri.

Vom mai avea timp să discutăm despre aceste 
aspecte, deocamdată să ne bucurăm de promovarea 
formației din Păulești și să îi felicităm pe toți cei 
implicați în acest frumos proiect fotbalistic!

Luni, 27 iunie a.c., este o zi de referință 
pentru tenisul românesc, ambele 

echipe U14 naționale, de fete și băieți, reușind 
califi carea la turneul fi nal al Campionatului 
European pentru Juniori, care va avea loc în 
perioada 1-3 iulie a.c., în Loana - Italia (pentru 
fete), respectiv Valencia - Spania (pentru băieți).

La Slobozia, fetele pregătite de Lucian Popa 
au dispus în semifi nale de Suedia, cu 2-1, 
impunându-se în ambele jocuri de simplu, prin 
Maia Ilinca Burcescu, care a trecut cu 6-4, 6-1 
de Lea Nilsson, în timp ce Alexia Ioana Tatu a 
învins-o pe Tiana Tian Deng, cu 6-2, 6-3, așa 
încât victoria nordicelor la dublu a fost una de 
palmares, perechea Lea Nilsson - Isabel Skoog 
trecând cu 6-1, 6-4 de cuplul Giulia Safi na Popa 
- Alexia Ioana Tatu.

„Este fantastic, ne-am califi cat în fi nala 
europeană, este senzațional! Primul obiectiv a 
fost atins, acum să sperăm să învingem mâine 
Marea Britanie. Fetele au fost extraordinare. 
Au jucat excelent chiar dacă a fost foarte cald 
și astăzi. Probabil mîine, la fi nală, va fi  și mai 

cald, plus că se va acumula și oboseala primelor 
două zile de competiție. Avem un adversar greu, 
Marea Britanie este o echipă tare dar, pas cu 
pas, cu ambiție și dăruire, le trecem pe toate», 
a spus pentru infoialomita.ro, imediat după al 
doilea meci de simplu câștigat, Lucian Popa, 
antrenorul României.

BĂIEȚII RĂMÂN PENTRU TURNEUL 
FINAL LA VALENCIA

După ce a învins Spania, echipa gazdă, 
într-un meci în care au salvat nu mai 

puțin de 8 mingi de meci (!), echipa României 
a învins în cea de-a doua zi Croația, cu scorul 
general de 3-0. În partidele de simplu, Cezar 
Ștefan Bentzel l-a învins pe Ivan Jovanovic, cu 
6-2, 6-0, iar Yannick Th eodor Alexandrescou 
a dispus tot în două seturi, 7-5, 6-1 de Rafael 
Behr. În partida de dublu, perechea Yannick 
Th eodor Alexandrescou - Sergiu Urzică a dipus 
de cuplul Rafael Behr - Ryan Zuberbuehler cu 
scorul de 4-2, 4-2.

MEDALIE DE BRONZ PENTRU ALEXANDRU PETRE
Judoka Alexandru Petre a cucerit medalia de bronz a categoriei 

„+90 kg” la Campionatele Europene de judo pentru cadeţi 
– U18, care s-au desfăşurat, în perioada 22-26 iunie a.c., la Porec 
(Croaţia).

Sportivul de la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti a trecut în primele două 
tururi de Balogh Janos (Ungaria) şi Kabriel Kirna (Estonia), apoi a 
pierdut în semifi nală în faţa lui Davit Kevlishvili (Spania). În lupta 
pentru medaliile de bronz, Alexandru Petre l-a învins pe românul 
Darius Georgescu (CSM Piteşti).

La competiţia de la Porec au participat 420 de sportivi din 
40 de ţări, sportivii de la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti fi ind pregătiţi 
de Gheorghe Savu (coordonator), Mihai Trandafi rescu şi Doru 
Munteanu.
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Prahova va avea în noul sezon fotbalistic din 
Liga 3 trei echipe la start, după ce formația 

CS Păulești a reușit promovarea în urma jocurilor 
de baraj, impunându-se pe terenul echipei Victoria 
Adunaţii Copăceni cu scorul de 3-1, pe stadionul 
Marin Anastasovici din Giurgiu, în fața a 400 de 
spectatori.

Golurile au fost marcate de I. Andrei (52), 
respectiv Cr. Vasile (35, 38), Comnoiu (89).

CS Păulești: Nedelcu – Țugui (cpt.), Al. Ștefan, 
Năstase, Căpraru (62 Enciu) – L. Dumitru, Neacșu – 
Ruptureanu (62 Buză), Cr. Vasile, Ursu – Comnoiu. 
Rezerve neutilizate: Mălescu – Saulea, Ghiță, Răduță, 
Pripu, Leca, D. Mihai. Antrenor: Florin Pripu.

FOTBAL / CS PĂULEȘTI 
A PROMOVAT ÎN LIGA 3
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S-A TRAS LA SORȚI FAZA REGIONALĂ A 
CUPEI ROMÂNIEI, EDIȚIA 2022/2023

Fotbal

Fotbal

DOUĂ TITLURI DE 
CAMPION PENTRU 

CSM PLOIEȘTI

FC Petrolul Ploiești a bifat două victorii în cantonamentul din Turcia, un succes 
clar fi ind înregistrat cu Beykoz 1908 S.K.D., de care elevii lui Nae Constantin au 

trecut cu 8-0 (3-0). Golurile au fost marcate de Pashov (2), Măzărache (21), Dumitriu 
(45+1), Cioiu (66), Dr. Gheorghe (69), Ivanovski (75, 77) și Grozav (82, penalty).

Petrolul (repriza 1): Moroz – Olaru, Tamaș, Horj – Pashov, Cebotaru, Dumitriu, 
Velisar – Bratu, Măzărache, Tucaliuc.

Petrolul (repriza 2): Avram – Meijers, Olaru, Huja – Borța, Jair, Seto, Țicu – Cioiu 
(85 Tolea), Ivanovski, D. Gheorghe (70 Grozav).

În primul joc, Petrolul a câștigat partida susținută cu Dinamo-Auto Tiraspol, cu 
2-1, golurile formației noastre fi ind marcate de către Gabriel Tamaș (29) și Simon 
Măzărache (67).

Casa Fotbalului a găzduit luni, 27 iunie, 
tragerea la sorți a fazei regionale a Cupei 

României, ediția 2022/23, care se va disputa într-
un nou format, mai atractiv, cu mai multe dueluri 
tari, pe modelul viitoarei Champions League. Se 
dă startul în competiție odată cu desfășurarea 
fazei regionale, în care câștigătoarele din fi ecare 
județ se vor lupta pentru 7 locuri în turul 
următor al Cupei României.

Regiunea 1
Grupa 1: Bacău, Iași, Neamț
Iași – Neamț (6 iulie), Bacău – Iași (9 iulie), 
Neamț – Bacău (13 iulie)
Grupa 2: Suceava, Botoșani, Vaslui
Botoșani – Vaslui (6 iulie), Suceava – Botoșani 
(9 iulie), Vaslui – Suceava (13 iulie)

Regiunea 2
Grupa 1: Sălaj, Bistrița-Năsăud, Maramureș
Bistrița-Năsăud – Maramureș (6 iulie), Sălaj – 
Bistrița-Năsăud (9 iulie), Maramureș – Sălaj (13 
iulie)
Grupa 2: Bihor, Cluj, Satu Mare
Cluj – Satu Mare (6 iulie), Bihor – Cluj (9 iulie), 
Satu Mare – Bihor (13 iulie)

Regiunea 3
Grupa 1: Sibiu, Mureș, Brașov
Mureș – Brașov (6 iulie), Sibiu – Mureș (9 iulie), 
Brașov – Sibiu (13 iulie)
Grupa 2: Alba, Harghita, Covasna

Harghita – Covasna (6 iulie), Alba – Harghita (9 
iulie), Covasna – Alba (13 iulie)

Regiunea 4
Grupa 1: Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj
Caraș-Severin – Gorj (6 iulie), Hunedoara – 
Caraș-Severin (9 iulie), Gorj – Hunedoara (13 
iulie)
Grupa 2: Timiș, Arad, Mehedinți
Arad – Mehedinți (6 iulie), Timiș – Arad (9 
iulie), Mehedinți – Timiș (13 iulie)

Regiunea 5
Grupa 1: Vâlcea, Olt, Dâmbovița
Olt – Dâmbovița (6 iulie), Vâlcea – Olt (9 iulie), 
Dâmbovița – Vâlcea (13 iulie)
Grupa 2: Dolj, Teleorman, Argeș
Teleorman – Argeș (6 iulie), Dolj – Teleorman (9 
iulie), Argeș – Dolj (13 iulie)

Regiunea 6
Grupa 1: Prahova, Giurgiu, Ilfov
Giurgiu – Ilfov (6 iulie), Prahova – Giurgiu (9 
iulie), Ilfov – Prahova (13 iulie)
Grupa 2: București, Ialomița, Călărași
Ialomița – Călărași (6 iulie), București – Ialomița 
(9 iulie), Călărași – București (13 iulie)

Regiunea 7
Grupa 1: Vrancea, Brăila, Constanța
Brăila – Constanța (6 iulie), Vrancea – Brăila (9 
iulie), Constanța – Vrancea (13 iulie)
Grupa 2: Tulcea, Galați, Buzău

Galați – Buzău (6 iulie), Tulcea – Galați (9 iulie), 
Buzău – Tulcea (13 iulie)

Câștigătoarele grupelor vor juca fi nala 
regiunii, iar echipa câștigătoare va primi trofeul 
Cupei României pentru regiunea respectivă și se 
va califi ca în faza următoare a Cupei României. 
Jocurile din cadrul grupelor fazei regionale a 
Cupei României vor avea loc în zilele de 6, 9 şi 
13 iulie cu începere de la ora 18:00, iar cele din 
cadrul fi nalelor vor avea loc în data de 16 iulie, 
cu începere de la ora 17:30, pe terenuri neutre, 
ce vor fi  anunțate ulterior de FRF.

Iată care sunt principalele modifi cări ale 
formatului Cupei României din noul sezon:

Competiția debutează cu o fază regională, 
în care reprezentantele județelor țării vor fi  
împărțite în 7 zone, rezultând 7 câștigătoare 
regionale care merg în turul 2.

Șaisprezecimile de fi nală au fost înlocuite de 
un play-off , urmat imediat de o fază a grupelor, 
în care vor intra direct și cele mai bune 8 echipe 
din Liga 1. În această rundă, cele 24 de echipe 
rămase în competiție vor fi  împărțite în 4 grupe 
de câte 6, câte două din urnele valorice 1, 2 și 
3. Vor rezulta, astfel, trei meciuri pentru fi ecare 
echipă, cu câte o adversară din fi ecare urnă 
valorică.

Cupa României se va încheia cu fazele 
”sferturilor”, semifi nalelor și fi nala, disputate 
toate într-o singură manșă.

Sportivii secţiei de atletism a CSM Ploieşti, 
pregătiţi de Augustin Iancu şi Robert 

Munteanu, au cucerit două titluri de campioni 
naţionali de la Craiova, acolo unde, în weekend, 

s-au desfăşurat Campionatele Naţionale în aer 
liber şi probe combinate rezervate seniorilor 
şi tineretului (U23). Cele două performanţe au 
fost reuşite de ştafetele de 4×100 metri şi 4×400 

metri, prima devenind campioană de seniori, iar 
cea de-a doua, de tineret. Astfel, în formula Petre 
Rezmiveş, Cristian Roiban, Alexandru Zatic, 

Alexandru Geamănu, ştafeta de 4×100 metri 

a câştigat cursa în 40.35 secunde, fi ind urmată 

de CSM Oneşti (40.90 secunde) şi CSM Slatina 

(42.07).
La 4×400 metri, cei patru componenţi 

ai ştafetei, Alexandru Geamănu, Robert 
Marinescu, Florin Nica şi Mihăiţă Neagu, au 
oprit cronometrul după 3:14.56 minute, timp 
ce le-a asigurat titlul de campioni naţionali de 
tineret şi pe cel de vicecampioni ai seniorilor!

Un titlu de vicecampion a obţinut şi Cristian 
Roiban, care a fost al 2-lea la tineret şi al 3-lea 
la seniori în proba de 100 metri plat, cu timpul 
10.60 secunde, tot el cucerind bronzul la tineret 
în proba de 200 metri, cu timpul de 21.56 
secunde.

DOUĂ VICTORII PENTRU PETROLUL PLOIEȘTI ÎN TURCIA
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Senatoarea Diana Șoșoacă, deputatul (fost 
AUR) Mihai Lască, politician condamnat 

defi nitiv la 2 ani de închisoare cu suspendare 
și 120 de zile de muncă în folosul comunității, 
Luis Lazarus și Dan Chitic au protestat la 
sediul unei benzinării OMV împotriva prețului 
combustibilului. Șoșoacă a fost îmbrăcată cu ie 
și o fustă din material vaporos, în stilul celor 
purtate de balerine, a dansat, apoi i-a picat pe 
Ursula von der Leyen, pe motiv că a spus că, în 
UE, după 2035, se vor mai fabrica numai mașini 
electrice: „Păi cine își permite? Să vă intre bine în 
cap, fraierilor, noi mergem și cu căruța, cu caii și 
tot facem manifestare împotriva voastră!”

-E Șoșoacă frumușea,
Latră câinii după ea,
Când apare-n ușa șurii,
Pară e muma pădurii,
Când se ia de von der Leyen,
Țipă ca o cucuvea,
Iar când la sfârșit horește
Scuipă-n sân, Doamne, ferește!

Marcel Ciolacu s-a enervat pe cei care nu 
susțin impozitarea progresivă, propusă 

de PSD: „M-am săturat, eu nu sunt pompier de 
serviciu. Am fost pompier după două guvernări de 
dreapta dezastruoase (...) M-am săturat să apară 
tot felul de tiriplici care vin și își dau cu părerea 
după ce au distrus România și să spună ce se 
întâmplă și cum creionează ei, viitorul luminos și 
cât de bună este cota unică care nu mai există.”

-Pompier n-ai cum să fi i,
Că focul să stingi nu știi,
Dar la cât ești de viclean,
Clar că tu ești piroman.

Așadar te-am prins, ce zici:
Cine este tiriplici?

George Simion spune că românii nu-l 
mai vor pe Klaus Iohannis președinte. 

Partidul său a strâns semnături în acest sens: 
„Această campanie de demitere a președintelui s-a 
bucurat de o largă susținere pe străzile localităților 
din țară. Din păcate, avem o majoritate ticăloasă 
aici, în Parlament, care refuză să inițieze și să 
ducă la bun sfârșit voința românilor de a-i curma 
mandatul lui Klaus Iohannis. Avem 2 milioane 
de semnături strânse în toate județele țării și din 
diaspora”.

-Nenorocirea-n România,
Nu-i c-avem mulți impostori,
Rușinea mare și toată nebunia
E că ai, Gigele, mulți susținători.

Cică Răzvan Giucă, vicepreședintele 
Autorității Competente de Reglementare 

a Operațiunilor Petroliere Off shore la Marea 
Neagră, a fost prins cu droguri. Acesta a fost 
oprit  în zona Splaiului Independenței din 
București și, după ce jandarmii au depistat că ar 
fi  ieșit pozitiv la testul de droguri,  i-au chemat 
pe polițiști de la Combaterea Crimei Organizate. 
Surse din poliție spun că el ar fi  avut asupra sa 
pastile ecstasy și pliculețe cu cocaină.

-Nu îl condamnați prea tare,
Că omul e-ntr-o mirare:
Nici el nu are habar
Cum a ajuns demnitar,
Deci să uite de belea,
S-a luat omul a priza...

Prințul Paul al României a fost prins la 
Paris și se afl ă în custodia autorităților 

franceze, urmând să fi e prezentat judecătorilor în 
vederea extrădării în România, unde îl așteaptă 
o pedeapsă de 3 ani și 4 luni de închisoare în 
dosarul „Ferma Băneasa”. În aceeași cauză au 
mai fost condamnați afaceristul Remus Truică-
șapte ani de închisoare, israelienii Benjamin 
Steinmetz și Tal Silberstein-la câte cinci ani de 
închisoare și jurnalistul Dan Andronic-la trei ani 
de închisoare cu suspendare.

-Se-nvârtește roata,
C-asta-i, dragă, soarta:
Ieri te dădeai Prinț,
Astăzi ești doar... Prins!

PNL spune că România are al doilea cel 
mai mic preț la benzină și motorină din 

Uniunea Europeană, după compensarea de 50 de 
bani pe litru decisă în coaliția de guvernare.

-Nu ne mai luați cu minciuna,
Că-i mai ieft ină benzina,
Ei au leafa vreo trei mii,
Noi...un plin putem plăti!

Auzi ce zice Dan Voiculescu, tipul acela 
condamnat la 10 ani de închisoare pentru 

prejudicierea statului român cu vreo 65 de 
milioane de euro și care nu a dat nici astăzi banii 
înapoi: „De mai bine de 17 ani mă lupt pentru 
un proiect care ar schimba profund România. În 
iunie 2005, am depus, în calitate de senator al 
României, un proiect de lege privind controlul 
provenienței averilor care nu pot fi  justifi cate din 
venituri legale. Ceream atunci, adoptarea în regim 
de urgență a unei legi speciale care să stopeze 
fenomenul corupției și să sancționeze modalitățile 
ilicite de dobândire a averilor”.

-E rău de noi, bre, națiune,
De-a ajuns, acum, pe bune,
Să ne dea lecții de onoare
Un infractor la drumul mare!

Parol,  Mă doare-n băşcălie!
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