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„Există lucruri mai rele decât războiul. Lașitatea este mai rea, 
trădarea este mai rea, egoismul este mai rău!”

- Culese de Tata -   

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
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Cine nu știe sensul vorbei 
i-l explic eu. Când broasca 
ajunge accidental în cimentul 
proaspăt turnat, ca să se 
salveze, ea încearcă haotic 
să sară. Însă, cu cât face asta 
mai energic, cu atât betonul 
se întărește mai repede. 
Explicația este că se produce 
fenomenul de aerare, sau de 
ventilare a cimentului, iar asta 
face ca întărirea betonului să se 
grăbească. Cu alte cuvinte, și 
biata broască își grăbește, fără 
voie, moartea.

Așa văd eu și condiția 
românului din ziua de astăzi. 
Se zbate ca să supraviețuiască, 
iar asta nu face decât să-i 
pecetluiască mai rapid soarta. 
Și, din păcate, nu-i vina lui. 
Sistemul în care trăim este 
ca un beton în care noi, toate 
“broaștele” care ne zbatem 
să supraviețuim, cu afaceri 
mici, cu traiul de zi cu zi, cu 
taxele și impozitele pentru 
care nu primim aproape nimic 
în schimb, ne ucide încet și 
sigur. Dacă ai apucat să intri 
în mocirla birocratică, sorți 
de izbândă sunt aproape zero. 
Nu doar că nu primești ajutor, 
ba chiar ești încurcat, dacă nu 
chiar blocat.

Orice zbatere parcă 
grăbește eșecul. Autorizații de 
construcție, avize, aprobări, 
taxe, bani tocați, nervi distruși, 
timp pierdut…un “beton” care 
te îndeamnă la renunțare.

Iar atunci când reușește 
careva, primul gând este că a 
ocolit sistemul. A făcut el ceva. 
A uns o rotiță. Și de cele mai 
multe ori, din păcate, așa este.

De aceea, când ai o 
inițiativă, mai repede îți vine 
să te lași păgubaș. Pentru că 
nu doar betonul e de vină ci 
și toate celelalte broaște care 
nu au puterea de a face un cor 
care să orăcăie, poate le-o auzi 
careva și le va salva.

TE ZBAȚI CA 
BROASCA ÎN 

BETON

CUM SĂ HUZUREȘTI 
LA STAT PE ½ 

MILION DE LEI/AN!

Institutul Clinic Fundeni, în parteneriat cu Fundația 
Renașterea, desfășoară un proiect denumit 

„ROCCAS II- Furnizarea serviciilor de sănătate din 
Programele de Prevenție, Depistare Precoce, Diagnostic 
și Tratament Precoce al leziunilor precanceroase, 
colorectale”, fi nanțat din Fondul Social European, prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Programul a fost lansat ofi cial și în Prahova pe 21 iunie, 
deși activități de screening se derulează deja din luna 
noiembrie 2021. Acesta se adresează persoanelor cu 
vârsta cuprinsă între 50 și 74 de ani din județele Prahova 
și Argeș, ambele având la dispoziție 25.000 de teste FIT, 
acordate gratuit. Până acum au fost distribuite peste 
3800 de teste FIT, dintre care aproape 2500 au ajuns la 
persoane vulnerabile, iar 61 dintre prahoveni au efectuat 
colonoscopie. Institutul Clinic Fundeni va efectua 
colonoscopii gratuite pentru persoanele care, în urma 
testărilor, sunt identifi cate cu risc de cancer colorectal, iar 
Fundația Renașterea va asigura consilierea și transportul 
pacienților vulnerabili până la Institut și acasă. Detalii 
despre ROCCAS și medicii afi liați programului afl ați pe 
site-ul https://fundeni-coloscreening.ro.

De un an-doi, instituțiile publice 
din România, cu câteva excepții 

(județul Bihor, condus de Ilie Bolojan și 
orașul Cluj Napoca, primar Emil Boc), 
se plâng de scumpirea materialelor de 
construcții. De scumpirea gazului, a 
energiei și a combustibilului. Investiții 
care puteau fi  gata până acum, dar 
sunt neîncepute și astăzi, au rămas 
încremenite între lenea administrativă, 

scuze și cerințe peste cerințe din partea 
fi rmelor abonate la banul public.

La privat, lucrurile sunt mereu altfel. 
Acolo parcă nu-i criză. Acolo s-a lucrat 
și-n pandemie, și pe criza energetică, și 
pe infl ația majorată. Chiar și în Ploiești 
dezvoltatorii imobiliari și-au văzut de 
treabă. Au fi nalizat zeci de construcții. 
Numai Primăria Ploiești se chinuie să 
izoleze termic blocurile de pe Republicii... 
În Brașov se construiește masiv, în 
București de construiește cu spor. În 
general în toate zonele metropolitane, 
dar numai în domeniul privat.

Ați auzit sau vă amintiți 
de Compania Națională 

pentru Controlul Cazanelor, 
Instalațiilor de Ridicat și 
Recipientelor sub Presiune SA? 
Știți cu ce se ocupă? Nici nu prea 
contează. Trebuie doar să știți că 
este o entitate de stat, cu sediul 
central la București, care are 8 
sucursale regionale, 17 puncte 
de lucru și cam 200 de angajați. 
CNCIR îi numește specialiști 
cu o „vastă experiență în 
domeniul instalațiilor de ridicat 
și al instalațiilor mecanice sub 

presiune.” Dar ce mai are această 
structură? Limpede: sinecuri de 
o jumătate de milion de le/an la 
stat!

TESTARE GRATUITĂ PENTRU DEPISTAREA CANCERULUI COLORECTAL!TESTARE GRATUITĂ PENTRU DEPISTAREA CANCERULUI COLORECTAL!

PSD MILITEAZĂ PENTRU PLAFONAREA 
PREȚULUI CARBURANTULUI LA POMPĂ

În coaliția de guvernare există 
un acord de principiu privind 

„o intervenție hotărâtă a Guvernului 
pentru combaterea creșterii prețurilor 
la carburanți.” PSD consideră că 
stabilirea unui preț maximal la 
clientul fi nal sau limitarea adaosului 
comercial pe tot lanțul comercial, 
de la producător la benzinărie, sunt 
variante care ar trebui discutate 
de urgență. De altfel, aceștia i-au 
cerut ministrului Energiei, Virgil 
Popescu, să prezinte urgent o soluție 
în acest sens. Președintele Camerei 
Deputaților, Marcel Ciolacu, a spus: 

„Din momentul în care Ministerul 
Energiei a primit sarcina de a prezenta 
o soluție de legiferare, prețurile la 
carburanți s-au majorat cu încă 
aproximativ 0,5 lei/litru. Așadar, nu 
mai e timp de analize și dezbateri! E 
nevoie de acţiune! ”

MARE RÂVNĂ INVESTIȚIONALĂ LA MAREA NEAGRĂ!
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Dotări 
noi la ISU 
Prahova

Începe construirea 
primei creșe noi 
din Prahova

Einstein a refuzat să 
devină preşedintele 
statului Israel



Nr. 2010 • 23 - 29 Iunie 2022
ACTUALITATE

Pagina 2
ACTUALITATE

FONDATOR: 
Ioan MARINESCU

DIRECTOR GENERAL:
Marius MARINESCU

DIRECTOR EDITURĂ:
Grigoraş NIŢĂ

DIRECTOR TEHNIC: 
Dan Ionuţ MARINESCU

COFONDATOR:
Ioan GROŞESCU

DTP:
Iolanda ENESCU, Livia CAZAN

SENIOR EDITOR: 
Maria BOGDAN
REDACTORI: 

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

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

REPUBLICA MOLDOVA: 
Nicolae MISAIL
CULEGERE: 
Pia ROTARU

TIPOGRAFIE/PUBLICITATE: 
Gabriel CĂLIN, 

Georgiana MARINESCU,   
Claudia CRUCEANU,   

Andrei SOTIR,  
Raluca IONESCU, 

Elena BAICU,   
Constantin COJOCARU,    

Mihaela BIRO, 
Gabriel GHEORGHE, 

Cătălina ŞTEFAN, 
Adriana POPA, 
Ioana OPREA, 

Marin VICENŢIU

Potrivit CODULUI PENAL,   
răspunderea pentru conţinutul 

textelor publicate aparţine autorilor.

OFERTĂ DE 
PUBLICITATE ÎN 

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

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

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

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

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

ISSN: 1223 2653

Adresa: 
Ploieşti,   str. Diligenţei nr. 18

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

CTUTUALALITITATA

ISISSNSN: 11 Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Scriam, săptămâna trecută, că Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență Prahova a primit o 

autospecială de stingere cu capacitatea de 10.000 litri 
de apă, achiziționată în cadrul proiectului național 
„Viziune 2020”, fi nanțat din fonduri europene, prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-
2020 și desfășurat de Inspectoratul General pentru 
Situații de Urgență. Prin același proiect, ISU a mai 
fost dotat o autoplatforma de salvare de la înălțime 
și din medii ostile, o autospecială pentru transport 
personal și victime multiple și o autospecială de 
tip neonatologic. Consiliul Județean Prahova a 
acoperit cheltuielile neeligibile ale contractului care 
a permis cumpărarea acestor echipamente. Bineînțeles că 
autoritățile au făcut ceea ce știu ele mai bine, o festivitate 
de recepție a autospecialelor, la care Consiliul Județean și 
Prefectura Prahova au fost reprezentate la nivel de eșalon 
secund (vicepreședinte și subprefect). Și cum era de așteptat, 
vorbitorii și-au arogat meritele și au pomenit de interesul 
lor sporit pentru modernizarea parcului ISU, deși nu prea 
au niciun merit în toate acestea. Reamintim că proiectul 
„Viziune 2020” are o valoare totală de 3.263.409.567,53 
lei, din care 2.768.250.645,13 lei-contribuție UE-Fondul 
de Coeziune, 488.514.819,71 lei-contribuție din bugetul 
național și 6.644.102,69 lei-valoare neeligibilă (suportată de 
consiliile județene). Printre echipamentele cumpărate sau 
care urmează a fi  achiziționate amintim: 64 autospeciale de 
intervenție și salvare de la înălțime, 55 ambulanțe tip B,10 

ambulanțe tip C, 30 autopompe cisterna pentru incendii 
de pădure de 3.000 litri, 60 autospeciale descarcerare, 
16 buldoexcavatoare (tehnica grea de intervenție), 63 
autocamioane cu sistem hidraulic de încărcare/ descărcare 
cu cârlig, 4 automacarale cu braț ridicător și platformă 
pentru transport accesorii și materiale, 276 autospeciale de 
stingere cu apă și spumă 4.000 l, 200 autospeciale de stingere 
cu apă și spumă 10.000 l, 2 autospeciale pentru intervenții 
la inundații, 20 ambulanțe tip A, 5 autospeciale de transport 
victime multiple, 2 ambulanțe pentru transport nou-
născuți în stare critică, 42 autospeciale de primă intervenție 
pentru lucrul cu apa la înaltă presiune și hidroperforare, 19 
autospeciale pirotehnice, 8 autospeciale de stins cu pulbere, 
1 navă multirol, 3 șalupe multirol, 6 elicoptere ușoare, 3 
elicoptere medii/grele maritime, 3 elicoptere medii/grele 
uscat etc..

DOTĂRI NOI LA ISU PRAHOVA

ambulanțe tip C 30 autopompe cisterna pentru incendii

LUCRĂRI DE INVESTIȚII LUCRĂRI DE INVESTIȚII 
ÎN PLOIEȘTIÎN PLOIEȘTI

Primăria Ploiești are în derulare mai multe lucrări 
axate pe infrastructura orașului, destinate 

îmbunătățirii gradului de confort urban în cartierele 
orașului. Astfel, strada Golești a fost modernizată, 
iar pe strada Poligonului s-au trasat marcaje rutiere. 
De asemenea, urmează o investiție amplă pe strada 
Mihai Bravu. Municipalitatea arată că <<proiectul 
„Reabilitarea și modernizarea străzii Mihai Bravu”, 
inclusiv consolidarea și modernizarea celor două pasaje 
auto și pietonale peste CF strada Mihai Bravu, se afl ă 
în faza DALI (Documentația de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenții) și de aprobare a indicatorilor tehnico-
economici. Finanțarea acestor etape este asigurată prin 
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, 
derulat la nivel național.>> În cadrul programului 
„Extindere canalizare în municipiul Ploiești” au fost 
incluse recent străzile Pompelor și Cernica. În Parcul 
Aurora Vest va fi  amenajat un spațiu destinat recreerii 
copiilor, probabil tot printr-o fi nanțare asigurată prin 
sponsorizare.

rimăria Ploiești are în derulare mai multe lucrări

S-A SEMNAT CONTRACTUL S-A SEMNAT CONTRACTUL 
DE EXECUȚIE PENTRU DE EXECUȚIE PENTRU 

LOTUL DUMBRAVA-MIZIL LOTUL DUMBRAVA-MIZIL 
AL AUTOSTRĂZII A 7AL AUTOSTRĂZII A 7

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere a semnat contractul de execuție a lucrărilor 

pentru lotul I Dumbrava-Mizil al Autostrăzii Ploiești-
Buzău. Constructorul acestui sector este Asocierea Impresa 
Pizzarotti & CSPA-Pizarotti SA-Retter Projectmanagement 
SRL. Durata de execuție a contractului este de 20 de luni, 
iar perioada de garanție a lucrărilor-10 ani. Lungimea 
acestui lot este de 21 km și include construcția a 14 poduri 
și a unui pasaj de o complexitate tehnică ridicată, în 
lungime de 550 m. Valoarea totală a contractului se ridică 
la 1.468.550.055,22 lei, fără TVA, fi nanțarea fi ind asigurată 
din fonduri europene nerambursabilă, prin Planul Național 
de Redresare și Reziliență. Anterior a fost semnat contractul 
de lucrări  pentru lotul al II-lea, Mizil-Pietroasele, în 
lungime de 28,35 km, valoarea investiției ridicându-se la 
1.249.992.665 lei, fără TVA.   
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TÂNĂRĂ ÎN VÂRSTĂ DE 24 DE ANI, 
GĂSITĂ MOARTĂ LA SINAIA

Polițiștii din cadrul stațiunii Sinaia au fost 
sesizați de către un bărbat, despre faptul că 
prietena sa s-ar fi  aruncat de pe un pod, într-o 
prăpastie, în stațiunea Sinaia. „Deplasați la 
fața locului, polițiștii au constat faptul că cele 
sesizate se confi rmă, în cauză fi ind vorba despre 
o tânără în vârstă de 24 de ani din orașul Sinaia, 
aceasta fi ind găsită decedată. Din primele 
verifi cări efectuate de polițiști, nu rezultă indicii 
de săvârșire a vreunei infracțiuni cu intenție”, 
a precizat IPJ Prahova. Cinci salvamontiști 
din cadrul Salvamont Prahova au participat 
la recuperarea cadavrului tinerei, acesta fi ind 

transportat la Serviciul de Medicină Legală 
Prahova în vederea efectuării necropsiei. „În 
cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, a 
precizat IPJ Prahova.

DOUĂ ANGAJATE AU AJUNS LA SPITAL DUPĂ 
CE O SCHELĂ DIN LEMN S-A PRĂBUȘIT
Incidentul a avut în localitatea Măneciu 

Pământeni. „Din primele informații, cele 
două victime (femei) sunt conștiente și lucrau 
la o fabrica de cherestea. Pentru gestionarea 
operativă a evenimentului au fost mobilizate 
2 autospeciale de lucru cu apă și spumă și 3 
ambulanțe SMURD”, a anunțat ISU Prahova. 
Victimele se afl au la nivelul solului, iar schela 
s-a prăbușit peste ele surpinzându-le sub stiva 
de lemne. Ajunse la fața locului, echipajele 
medicale au asistat trei femei și un barbat. Două 
dintre femeile rănite au fost transportate la 
spital.

COOPERARE ÎNTRE DEPARTAMENTUL PENTRU COOPERARE ÎNTRE DEPARTAMENTUL PENTRU 
RELAȚIA CU REPUBLICA MOLDOVA ȘI RELAȚIA CU REPUBLICA MOLDOVA ȘI 
EUROREGIUNEA SIRET-PRUT-NISTRUEUROREGIUNEA SIRET-PRUT-NISTRU

DOCUMENTUL A FOST SEMNAT DE IULIAN DUMITRESCU ȘI ADRIAN DUPU

Zilele trecute, a fost semnat protocolul de 
colaborare dintre Departamentul pentru 

Relația cu Republica Moldova, condus de secretarul 
de stat Adrian Dupu și Asociația Euroregiunea 
Siret-Prut-Nistru, a cărei președinție este asigurată 
de șeful Consiliului Județean Prahova, Iulian 
Dumitrescu. Dupu a declarat, cu acest prilej: „am 
pus bazele cooperării dintre cele două instituții în 
vederea coordonării și organizării acțiunilor comune 
din România și Republica Moldova, cu scopul 
dezvoltării schimburilor culturale, educaționale, 
economice, sociale, al inițierii și dezvoltării relațiilor 
transfrontaliere între cetățeni, instituții, parteneri 
sociali, cât și al derulării unor proiecte comunitare 
comune care să pună în evidență spiritul frățesc al 

locuitorilor de pe cele două maluri ale Prutului.”
Departamentului pentru Relația cu Republica 

Moldova este o structură care funcționează în 
cadrul Guvernului României, sub coordonarea 
premierului, având un total de 66 de posturi (exclusiv 
demnitar și cabinet demnitar). DRRM contribuie la 
realizarea politicii statului român vizând consolidarea 
comunităţii de limbă, cultură, religie, spiritualitate și 
istorie care stă la baza relaţiei României cu Republica 
Moldova.

Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru (ESPN), 
constituită în anul 2005, ca persoană juridică română, 
cu sediul în municipiul Iași, reunește 29 de raioane 
din cele 32 ale Republicii Moldova, municipiul Bălți, 
Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia și 4 județe 
din România (Bistrița-Năsăud, Iași, Neamț, Prahova 
și Vaslui). De asemenea,  în noiembrie 2012, ESPN a 
semnat un acord de cooperare cu Euroregiunea Nistru, 
care include în lista membrilor regiunea Vinnița 
(Ucraina) și 7 raioane de pe frontiera de nord și nord-
est a Republicii Moldova. Activitățile și proiectele 
Asociației ESPN acoperă domenii variate de interes, 
de la economie, infrastructură, protecția mediului, 
turism, agricultură și dezvoltare rurală, dezvoltarea 
resurselor umane și servicii sociale și până la educație, 
societate informațională și cultură, în concordanță cu 
strategiile de dezvoltare ale administrațiilor locale.

MONITORIZARE VIDEO ÎN PARCUL MUNICIPAL VEST
Primăria Ploiești a montat un sistem 

video în Parcul Municipal Vest, ca o 
soluție avansată și modernă de securitate, 
locul fi ind astfel monitorizat 24 din 24 
de ore. Siguranța vizitatorilor este astfel 
asigurată, totodată administrația locală 
urmărind să descurajeze actele de vandalism 
și de tulburare a ordinii și liniștii publice. 
Sistemul de supraveghere video presupune 
11 camere video mobile, cu alimentare 
solară, amplasate în zonele importante de 
acces pentru public, cu o rază vizuală amplă. 
Fluxul de imagini poate fi  accesat în timp 
real, iar înregistrările sunt stocate timp de 
30 de zile, acestea putând fi  puse, dacă este 
cazul, la dispoziția forțelor de ordine locale.

Ă Ă Â Ă Ă Â

DITAMAI DITAMAI 
INSTITUȚIILE INSTITUȚIILE 

NU DAU DE CAP NU DAU DE CAP 
URSULUI BRUNURSULUI BRUN

Nu există zi aproape fără să se 
consemneze prezența ursului 

brun într-una din localitățile de 
munte. Și nu doar de munte, dat fi ind 
faptul că animalul a coborât în zona 
dealurilor ori, izolat, chiar mai jos 
(Ploiești, de exemplu!). De anul trecut 
există un document, Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 81/2021 
privind aprobarea metodelor de 
intervenție imediată pentru prevenirea 
și combaterea atacurilor exemplarelor 
de urs brun asupra persoanelor și 
bunurilor acestora, în intravilanul 
localităților, ce se pare că nu și-a 
produs efectele sau nu a fost încă 
aplicat. Lăsând la o parte ambiguitatea 
lingvistică din titlul OUG (logic nu 
atacul poate fi  combătut, ci cel ce 
provoacă atacul!), se pare că lumea 
bâjbâie și acum în privința măsurilor 
de urmat pentru a termina odată 
pentru totdeauna cu vizetele ursului în 
zonele populate mai ales din orașele de 
pe Valea Prahovei. Dovada: Instituția 
Prefectului Prahova, Garda de Mediu 
și Direcția Santitar Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor au 
inițiat discuții despre necesitatea 
creării unei forme unitare în vederea 
implementării OUG nr.81. Numai că 
de la întrevedere au lipsit reprezentanții 
unor instituții care chiar au treabă cu 
ursul: Direcția Silvică Prahova, Garda 
Forestieră Ploiești, Asociația Județeană 
a Vânătorilor și Pescarilor etc. Deci 
nu s-a ajuns la niciun rezultat. Timp 
în care urșii vor continua să dea mari 
emoții celor ce se pomenesc în miezul 
orașului cu animalul în față!

u există zi aproape fără să se



Nr. 2010 • 23 - 29 Iunie 2022
ACTUALITATE

Pagina 4

NOI CETĂȚENI DE ONOARENOI CETĂȚENI DE ONOARE, , 
LA PLOIEȘTILA PLOIEȘTI

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

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

CNAIR PROMITE CĂ VA REABILITA PODUL DE LA BLEJOICNAIR PROMITE CĂ VA REABILITA PODUL DE LA BLEJOI
După prăbușirea podului de la Lețca, care se afl ă în gestiunea Consiliului Județean Neamț, 
reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) 
au simțit nevoia să vină cu precizări despre starea podurilor pe care le administrează. Iar 
vestea nu este foarte bună: peste 700 de poduri rutiere necesită lucrări de consolidare. Iar 
unul dintre acestea se afl ă în Prahova!

MOTIVUL PENTRU CARE DOUĂ 
PERSOANE S-AU ALES CU DOSAR PENAL 

ÎN PRAHOVA
Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției 

Municipiului Ploiești, în timp ce desfășurau 
activități de supraveghere și control al 
trafi cului rutier pe strada Ștrandului au 
oprit un autoturism care circula din direcția 
comunei Bucov către centrul municipiului 
Ploiești. „Conducătorul auto a fost identifi cat în 
persoana unui bărbat în vârstă de 33 de ani, din 
comuna Mănești, care a prezentat pentru control 
documentele autoturismului, actul de identitate 
și un permis de conducere provizoriu emis de 
către autoritățile din Marea Britanie. Permisul de 

conducere prezentat de către acesta nu îi acorda 
dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile 
publice din România”, a precizat IPJ Prahova. 
În autoturism a fost identifi cat și proprietarul 
acestuia, în persoana unei femei în vârstă 
de 34 de ani, care i-a încredințat bărbatului 
autoturismul. „În cauză, a fost întocmit dosar 
penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de 
conducerea pe drumurile publice a unui vehicul 
pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii 
permisului de conducere de către o persoană 
care nu are dreptul de a conduce autovehicule 
în România și încredințarea unui vehicul pentru 
care legea prevede obligativitatea deținerii 
permisului de conducere”, a precizat IPJ Prahova.

MESAJE DE RO-ALERT ÎN LOCALITĂȚI 
DIN PRAHOVA PENTRU A SEMNALA 

PREZENȚA URȘILOR
Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

(ISU) Prahova a transmis opt mesaje RO-
ALERT pentru trei localități din Prahova, pentru 
a atenționa populația cu privire la prezența unor 
urși în apropiere de zonele de locuit. „La nivelul 

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al 
CNAIR, a explicat: „În acest moment, 

avem 4.482 de poduri care sunt în administrarea 
CNAIR. Starea lor este următoarea: în clasa 
tehnică 1 (foarte bună)-1.387 de poduri; clasa 
tehnică 2  -659 de poduri; clasa tehnică 3- 1.683 
de poduri; clasa tehnică 4-700 de poduri; clasa 
tehnică 5 -53 de poduri.” Ofi cialul a și detaliat: 
„clasa tehnică 1, starea cea mai bună, necesită 
doar măsuri de îmbunătățire a caracteristicilor 
estetice și lucrări de întreținere, clasă tehnică 
2, stare bună, înseamnă că suprastructura și 
infastructura prezintă un început de degradare și 
necesită lucrări de întreținere și reparații, clasă 
tehnică 3, stare satisfăcătoare, prezintă anumite 

degradări, dar care nu pun circulația în 
pericol, însă necesită lucrări de reparații, 
periodic. De la clasa tehnică 4 încep 
problemele: podurile necesită înlocuirea 
unor elemente, dar, de reținut, nu pun în 
pericol circulația. Clasa tehnică 5 include 
podurile care asigură la nivel minim 
siguranța circulației și care au nevoie să 
fi e ori consolidate, ori înlocuite.” Șerbănescu a 
vorbit și despre podul de la Blejoi:

„În județul Prahova, pe DN 1A, podul peste 
râul Teleajen a fost luat în atenție și comparat 
cu podul de la Lețca, dar nu sunt deloc situații 
similare. Până la sfârșitul anului, acesta va intra 
în program de reabilitare”. Primele atenționări 

despre acest pod au apărut în 2017. La acea 
vreme, CNAIR promitea expertizarea podului 
și consolidarea acestuia, dar se pare că aceste 
lucrări nu s-au produs. În zonă a fost doar o 
asfaltare și cam atât. Mai multe traverse și piloni 
sunt degradați, iar armătura betonului a început 
să se desprindă pe alocuri.

Comisia 6  pentru învățământ, sănătate, știință, 
cultură, culte, tineret și sport din cadrul 

Consiliului Local Ploiești, alături de conducerea 
orașului, a inițiat două proiecte de hotărâre pentru 
acordarea titlului de cetățean de onoare pentru prof. 
Antoaneta Trifu și prof. coregraf Marilena Eft imie. 
Prima este răsplătită pentru „cariera de-o viață 
dedicată educației și formării personalității copiilor 
și tinerilor pentru lumea cultural-artistică”, a doua, 
pentru „ contribuția deosebită adusă de-a lungul 
întregii sale cariere la îmbogățirea zestrei culturale 
a Ploieștiului prin promovarea artei dansului clasic 
și modern în rândul a numeroase generații de copii.”

Prof. Antoaneta Trifu este absolventă a 
Facultății de Limbă și Literatură Română din cadrul 
Universității București. Își începe cariera ca profesor 
de limba și literatura română, iar în 1975 ocupă, 
prin concurs, catedra de teatru (teatru de păpuși) 
la Palatul Copiilor din Ploiești. Se perfecționează 
ca actor și regizor la Școala Populară de Artă și 
alte cursuri specializate. Între anii 1990 și 1999 a 
deținut funcția de director al Palatului Copiilor, 
fi ind totodată coordonator al celor nouă cluburi ale 
copiilor din Prahova. Împreună cu elevii Cercului 

de teatru al Palatului Copiilor Ploiești a reprezentat 
România la Festivalul Internațional de Teatru de la 
Bekescsaba (Ungaria). De mai mulți ani se ocupă 
de singura trupă de teatru formată integral din 
studenți și tot domnia sa a inițiat Festivalul Național 
al Teatrelor de revistă pentru copii, de la Bușteni. 

Prof. coregraf Marilena Eft imie este absolventă 
a Școlii Populare de artă din Ploiești, urmând cursuri 
de balet la Centrul Cultural Moscova și cursuri de 
dans popular la Casa de Cultură Ploiești, loc unde 
își începe activitatea în anul 1969 și unde o regăsim 
și astăzi. Marilena Eft imie a inițiat și pregătit multe 
generații de copii în arta dansului clasic și modern. 
În anii ’70 - ’80 a predat balet, dansul modern și 
dansul popular, dar a și condus ansamblurile de 
dansuri populare ale uzinelor „1 Mai” și „Teleajen”. 
Între anii 1977-1989 a fost prezentă la toate edițiile 
festivalului „Cântarea României”, unde a câștigat 
nenumărate premii cu elevii săi. Inițiatorii HCL 
scriu: „Una dintre realizările marcante care o 
reprezintă și o recomandă drept o profesionistă 
desăvârșită în domeniu este festivalul „Copilăria 
inundă bătrânul bulevard”, proiect început în anul 
1996, ajuns la cea de-a 24-a ediție.”

PUȚURI NOI DE PUȚURI NOI DE 
APĂ, LA BĂLȚEȘTIAPĂ, LA BĂLȚEȘTI
Comuna Bălțești a solicitat sprijin pentru 

construirea unei surse alternative de 
furnizare a apei potabile, prin forarea unor 
puțuri de mare adâncime. Cum localitatea 
nu are deloc putere fi nanciară, administrația 
locală a cerut sprijinul Consiliului Județean 
Prahova. Aleșii au aprobat asocierea județului 
Prahova cu Primăria Bălțești în vederea 
realizării obiectivului „Extindere capacitate 
de producție apă prin forarea unor puțuri de 
mare adâncime”, suma alocată fi ind de 500.000 
lei. Consilierii au ținut cont de necesitatea 
asigurării alimentării cu apă a locuitorilor 
comunei, în contextul secetei din ultima 
perioadă, considerând necesar (și nu poate fi  
amânat) să se realizeze urgent această investiție, 
limitând astfel disconfortul creat cetățenilor.
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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 (II)

Săptămâna trecută, spuneam că CJ Prahova a propus spre consultare 
publică proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de 
Dezvoltare Durabilă a Turismului (SDDT) în județul Prahova 
2022-2032.” În prima parte a articolului am prezentat date despre 
capacitatea, tipologia și categoria de confort a capacităților de cazare 
din Prahova. Astăzi, continuăm cu cifre ce țin despre alte resurse care 
fac din județ destinație turistică de interes național.

STRUCTURI DE AGREMENT
Deoarece turism fără restaurante nu se poate, în anul 2022, în Prahova,  

erau clasifi cate de MAT un număr de 412 unități de alimentație publică, 
localizate în 31 de UAT-uri, cele mai multe fi ind în Sinaia, Bușteni și 
Ploiești.

Ca structuri de agrement, în funcție de profi lul zonelor turistice, Prahova 
deține, printre altele: 28 de pârtii de schi omologate, 3 telegondole (2 la 
Sinaia și 1 la Azuga), 4 telecabine (2 la Sinaia și 2 la Bușteni), 4 telescaune 
(3 la Sinaia și 1 la Bușteni), 5 teleschiuri (2 la Sinaia și 3 la Azuga), 4 baby-
schiuri (3 la Azuga și 1 la Sinaia), 10 instalații de producere a zăpezii 
artifi ciale, 3 piste de snowtubing (Azuga și Bușteni), 4 pârtii pentru săniuș, 
2 patinoare (Sinaia și Ploiești), 48 de trasee montane omologate , dintre 
care 23 în munții Bucegi, 17 în munții Ciucaș și 8 în munții Baiului, 11 
trasee de drumeție (Breaza, Câmpina și Cornu), 2 trasee de alpinism 
(Sinaia și Bușteni), 9 trasee de bicicletă amenajate (Azuga, Sianaia, Breaza, 
podgoria Dealu Mare, Vălenii de Munte, Cheia, Cornu), 3 trasee de 
enduro sau off -road (pe Valea Teleajenului), 2 terenuri de golf (Breaza și 
Potigrafu-Gorgota), 4 cluburi de echitație (Breaza, Potigrafu, Comarnic 
și Păulești), 7 baze de pescuit (Bucov, Podenii Noi-Mehedința, Lipănești, 
Fânari-Potigrafu, Sălciile, Fulga, Homorâciu), 19 fonduri de vânătoare, 3 
aerodromuri (Strejnic, Bănești și Șirna), numeroase baze sportive publice 
sau private, piscine, 5 parcuri de aventură,  10 centre de degustare a vinului, 
2 centre pentru tratament balnear (Slănic și Băicoi, plus Telega, spunem 
noi, cu condiția reamenajării lacurilor sărate).

RESURSE TURISTICE CULTURALE
Ca resurse turistice culturale, județul nu este deloc de lepădat. Dimpotrivă! 

Și avem așa:
Zona turistică Valea Prahovei: Castelul Peleș, Cazinoul Sinaia, Gara Sinaia 

și gara Regală, Mănăstirea Sinaia, Schitul Sf. Ana, Muzeul memorial George 
Enescu, Muzeul Rezervației Bucegi (Sinaia), Castelul Cantacuzino, Biserica 
Domnească, Muzeul memorial Cezar Petrescu, Crucea de pe Muntele 
Caraiman (Bușteni), Casa cu prăvălie Bondoc, Conacul Bibescu-Brâncoveanu 
(Breaza), Biserica cu hramul „Sf. Treime”, Schitul Lespezi, Muzeul cinegetic 
Posada (Comarnic), Monumentul comemorativ al inginerului Aurel Vlaicu 
(Bănești);

Zona turistică Valea Doft anei : Castelul “Iulia Hașdeu”, Casa cu grifoni, 
Muzeul memorial Nicolae Grigorescu (Câmpina), Clădirea penitenciarului 
Doft ana (Telega), Ansamblul Mănăstirii Brebu, Muzeul Casa Domnească 
(Brebu), Muzeul de Etnografi e și Folclor, Barajul Paltinu (Valea Doft anei);

Zona turistică Valea Teleajenului și Valea Slănicului: Castrul roman, Moara 
de apă Warthiadi, Castelul Filipescu  (Drajna), Ruinele cetății Slon, Ruinele 
cetății Tabla Buţii (Cerașu), Mănăstirea Suzana, Mănăstirea Cheia, Barajul 
Măneciu, Muzeul „Flori de Mină“, Muzeul de Antropologie Francisc I. Rainer 
(Măneciu), Mănăstirea Crasna (Izvoarele), Muzeul de Artă religioasă, Muzeul 
memorial Nicolae Iorga, Muzeul de etnografi e al Văii Teleajenului (Vălenii de 
Munte), Muzeul Sării, Baia Baciului, Baia Verde, Baia Roșie, Muntele de Sare 
și Muntele Verde, Mina Unirea (Slănic);

Zona turistică Drumul Vinului: Rezervația arheologică Budureasca 
(Vadu Săpat), Palatul Cantacuzino (Florești), Conacul Domnesc al lui 
Constantin Brâncoveanu, Mănăstirea Jercălăi, Muzeul Conacului Bellu 
(Urlați), Mănăstirea Zamfi ra (Lipănești), Mănăstirea medievală Vărbila 
(Iordăcheanu), Muzeul Crama 1777 (Valea Călugărească), Muzeul „Conacul 
Pană Filipescu” (Filipeștii de Târg), Muzeul memorial „Constantin Stere” 
(Bucov); Situl arheologic Târgșor și Mănăstirea Turnu (Tg. Vechi), Mănăstirea 
Ghighiu (Bărcănești), Municipiul Ploiești: Palatul Culturii, Muzeul „Casă de 
Târgoveț”, Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”, Muzeul Petrolului, Muzeul de 
Istorie și Arheologie, Muzeul  „I. L. Caragiale”, Muzeul Memorial „Nichita 
Stănescu”, Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”, Muzeul de Științele 
Naturii Prahova, Muzeul de Artă „Ion Ionescu Quintus”.

(Va urma)

RESURSE TURISTICE CULTURALE

Ă Ă Â Ă Ă Â
județului Prahova au fost transmise 8 mesaje de 
avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, 
referitoare la prezența animalelor sălbatice (urși) 
în localitățile Sinaia, Azuga și Breaza”, a precizat 
ISU Prahova. Număr record de solicitări s-a 
primit și la Inspectoratul de Jandarmi Județean 
(IJJ) Prahova. „În urma sesizărilor directe 
sau prin apel la numărul unic de urgență 112,  
jandarmii prahoveni au intervenit la 18 cazuri 
în care a fost semnalată prezența animalelor 
sălbatice respectiv a urșilor, procedând la 
îndepărtarea acestora în zona împădurită, fără 
a se înregistra victime sau pagube materiale”, a 
anunțat IJJ Prahova. În ultima perioadă, prezența 
urșilor, mai ales pe raza localităților de pe Valea 
Prahovei, este frecventă.

TINERI DEPISTAȚI DROGAȚI LA VOLAN 
ÎN PRAHOVA

Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Azuga 
au depistat, în trafi c, în jurul orelor 10.00, 16.30, 
respectiv în jurul orei 04:00, trei conducători auto 
care circulau pe drumurile publice, deși se afl au 
sub infl uența substanțelor cu efect psihoactiv. 
„În fapt, în jurul orei 10.00, pe stradaValea 
Azugii, polițiștii au efectuat semnal regulamentar 
de oprire a unui autoturism condus de un bărbat. 
Cu ocazia legitimării, polițiștii au constatat faptul 
că bărbatul în vârstă de 30 de ani, din județul 
Teleorman, avea un comportament suspect, motiv 
pentru care a fost testat cu aparatul DrugTest, 
care a indicat prezența unor susbstanțe cu efect 

psihoactiv în organism”, a precizat IPJ Prahova. 
Câteva ore mai târziu, în jurul orei 16.30, s-a 
înregistrat o situație similară. Pe aceeași stradă, 
polițiștii au identifi cat un alt tânăr în vârstă de  
26 de ani, din orașul Băicoi. Iar cazurile nu au 
fost singulare. În noaptea de 19 spre 20 iunie 
a.c., pe aceeași stradă, un alt tânăr în vârstă de 
26 de ani, din comuna Gorgota, a fost depistat 
conducând sub infl uența substanțelor cu efect 
psihoactiv. „În cele trei cazuri, șoferii au fost 
conduși la o unitate medicală în vederea recoltării 
de mostre biologice de sânge, fi ind întocmite 
dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de conducere a unui autovehicule pe drumurile 
publice sub infl uența băuturilor alcoolice sau a 
altor substanțe”, a precizat IPJ Prahova.
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ACCIDENT ÎN MIHAI BRAVU DIN 
PLOIEȘTI

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului 
Ploiești - Biroul Rutier au fost sesizați despre 
faptul că pe strada Mihai Bravu din municipiu 
a avut loc un accident rutier. „Deplasați la 
fața locului, din primele verifi cări, polițiștii 
au constatat faptul că o femeie ar fi  fost 
acroșată de un autoturism condus de un 
bărbat în vârstă de 48 de ani, în timp ce 
se afl a în traversarea părții carosabile”, a 
precizat IPJ Prahova. Victima, în vârstă de 65 
de ani, a fost rănită și a necesitat transportul 

la spital. Conducătorul auto a fost testat cu 
aparatul etilotest, rezultatul fi ind negativ. 
„În cauză, polițiștii efectuează verifi cări în 
vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în 
care s-a produs evenimentul”, a precizat IPJ 
Prahova.

ACCIDENT PE DJ 102D, LA BOLDEȘTI 
GRĂDIȘTEA

Accidentul rutier s-a produs pe DJ 
102D, pe raza localității Boldești Grădiștea. 
În evenimentul rutier a fost implicat  
un autoturism condus de o tânără în 
vârstă de 24 de ani. Tânăra, potrivit IPJ 

Prahova, ar fi  pierdut controlul direcției 
de deplasare, răsturnându-se pe partea 
carosabilă. „În urma accidentului, tânăra, 
un bărbat în vârstă de 39 de ani și un copil 
în vârstă de 4 ani au fost transportați la 

CJ PRAHOVA REIA PROIECTUL PASAJULUI DENIVELAT CJ PRAHOVA REIA PROIECTUL PASAJULUI DENIVELAT 
PESTE DN 1, LA INTERSECȚIA CU DJ 101 I ȘI STR. BUDA PESTE DN 1, LA INTERSECȚIA CU DJ 101 I ȘI STR. BUDA 

Dacă vă aduceți bine aminte, prin 
Programul Național de Dezvoltare 

Locală, etapa a II-a 2017-2022, Consiliul 

Județean Prahova a primit bani pentru patru 
obiective: îmbrăcăminte bituminoasă ușoară 
pe DJ 206 Talea, 1,26 km- 467.527,07 lei; 
îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 231 
Gornet-Păcureți -222.128,04 lei; pasaj denivelat 
peste DN 1 (Centura Vest), la intersecția cu DJ 
101 I și str. Buda-25.637.900,00 lei; reabilitare 
DJ 102 I Valea Doft anei, pe o lungime de 2,52 
km-11.262.141,00 lei. Ei bine, dacă la Valea 
Doft anei, Talea și Păcureți s-au mișcat lucrurile, 
proiectul de realizare a podului peste DN1 
este cumva încremenit. De fapt, ca să punem 
lucrurile la punct, investiția, deși avea banii 
asigurați prin PNDL II, nu a prezentat interes 
electoral în mandatul trecut. A fost lăsată la...„și 
altele”. Iar cei din mandatul de acum pesemne 
abia s-au dumirit cu treburile de prin Prahova. 

Acum, după scumpirile repetate la energie, 
combustibil, gaze și materialele de construcție, 
întârzierea poate să însemne ca devizul să 
nu mai fi e 25, 6 mil. lei, ci de vreo 40 mil. lei, 
poate chiar mai mult. De altfel, în clipa de față 
ne afl ăm în faza în care e nevoie de actualizarea 
studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici. Dar e posibil să avem și o 
modifi care a proiectului, în sensul în care nu 
vom mai avea mai multe bretele rutiere, ci un 
pod pe DJ 101I, peste tronsonul din DN1 care 
deservește Centura de Vest și sensuri giratorii 
la sol, la cele două capete. Conducerea CJ 
Prahova speră ca până la sfîrșitul anului să fi e 
inițiată licitație pentru execuția lucrărilor. Dacă 
proiectul ar fi  fost realizat la timp, probabil că 
acum ar fi  fost gata.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

100.000 LEI PENTRU REFACEREA 100.000 LEI PENTRU REFACEREA 
DRUMULUI SLON-TABLA BUȚIIDRUMULUI SLON-TABLA BUȚII

Consiliul Județean Prahova a alocat 
100.000 lei pentru refacerea drumului 

Slon-Tabla Buții. Finanțarea a îmbrăcat forma 
deja cunoscută, de parteneriat între CJ și 
comuna Cerașu. Expunerea de motive este 
copy-paste cu hotărârea de anul trecut, când, 
de asemenea, prin HCJ 144, s-a alocat aceeași 
sumă și în același scop: „Obiectivul supus 
vizează starea drumului de acces de la Slon la 
Tabla Buții unde, în fi ecare an, se organizează 
acțiuni istorice și culturale, organizate sub 
genericul „Columna pentru nemurire“. Drumul 
de la Slon la Tabla Buții asigură accesul către 

Cimitirul Eroilor din primul Razboi Mondial, 
unde sunt înmormântați atât soldați români, cât 
și străini. Din anul 1922 se organizează an de 
an pelerinaje în ziua de 6 august, unde au loc 
ceremoniale militare și religioase în amintirea 
acelor evenimente. Ploile din ultima perioadă 
au afectat foarte mult acest drum comunal, 
devenind aproape impracticabil, punând în 
pericol desfășurarea festivităților din acest an. 
Având în vedere capacitatea fi nanciară redusă 
a comunei, județul Prahova va aproba suma 
de 100.000 lei pentru fi nanțarea obiectivului 
„Reparație drum de acces Slon -Tabla Buții, 

comuna Cerașu”.  Acum, având în vedere că nu 
este prima dată când se alocă bani pentru acest 
obiectiv, adunându-se, în timp, câteva sute de 
mii de lei, ne putem pune întrebarea de ce nu 
se face un drum serios, astfel încât să nu mai 
fi e nevoie, an de an, de intervenții. De aceleași 
intervenții, practic.

PRIMUL GHIOZDAN CONTINUĂ ȘI-N ANUL ȘCOLAR URMĂTORPRIMUL GHIOZDAN CONTINUĂ ȘI-N ANUL ȘCOLAR URMĂTOR
Cum era de așteptat, programul „Primul 

ghiozdan”, prin care administrația locală 
le oferă, cu titlul gratuit, rechizite copiilor din 
clasa I, va continua și în anul școlar 2022-2023. 
Valoarea alocată este aceeași din ultimii ani, 
respectiv, 160.000 de lei. Un pachet conține: 
un ghiozdan, un creion, un stilou, două caiete 
simple, două caiete tip I de 24 de fi le, două caiete 
tip II de 24 de fi le, un caiet dictando de 48 de 
fi le, un caiet de matematică de 48 de fi le, un caiet 

cu foaie velină de 48 de fi le, o trusă de acuarele, 
patru coperți A5, un set de creioane color, 
un penar și o riglă. Rechizitele cumpărate de 
Primăria Ploiești vor fi  distribuite către unitățile 
de învățământ înainte de începerea anului 
școlar, iar conducerile unităților de învățământ 
sunt responsabile cu repartizarea acestora către 
„boboci”. În eventualitatea în care rămân pachete, 
acestea vor fi  redistribuite către copiii din familii 
cu probleme sociale, afl ate în evidențele ASSC.
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spital pentru acordarea de îngrijiri 
medicale de specialitate”, a precizat IPJ 
Prahova. Conducătoarea auto a fost testată 
cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost 
negativ. Trafi cul rutier a fost dirijat în zonă 
de polițiști. 

ACCIDENT PE DJ 102L, LA POIANA 
CÂMPINA

Accidentul rutier a avut loc pe DJ 102 
L, pe raza localității Poiana Câmpina, 
după ce o conducătoare auto, în vârstă de 
22 de ani, care se deplasa pe DJ102 L, ar 
fi  pierdut controlul direcției de deplasare 

și ar fi  părăsit partea carosabilă. „În 
urma accidentului conducătoarea auto a 
fost transportată la spital”, a precizat IPJ 
Prahova, care a precizat că nu au existat 
probleme de trafi c.

ACCIDENT PE DN1, LA AZUGA

Accidentul rutier s-a produs pe DN 1, 
pe raza localității  Azuga după ce două 
auto au intrat în coliziune. În evenimentul 
rutier au fost implicate două autoturisme 
conduse de un bărbat în vârstă de 57 de 
ani, respectiv de o femeie în vârstă de 43 
de ani. Trafi cul auto a fost restricționat. 

Conducătorii auto au fost testați cu 
aparatul etilotest, rezultatele fi ind negative. 
„În urma impactului a rezultat vătămarea 
corporală a unei minore în vârstă de 14 ani 
și a unei femei în vârstă de 45 de ani”, a 
precizat IPJ Prahova.

MARE RÂVNĂ INVESTIȚIONALĂ LA MAREA NEAGRĂ!MARE RÂVNĂ INVESTIȚIONALĂ LA MAREA NEAGRĂ!
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Și la Marea Neagră este mare vervă imobiliară.
Între Mamaia-Sat și Năvodari este o plajă 

întreagă de sute de hoteluri sau blocuri de 
locuințe, în diverse stadii de execuție. Pe trei 
rânduri sunt așezate construcțiile. Dar se 
lucrează masiv și dincolo, pe malul Lacului 
Sutghiol.

La Năvodari, altădată recunoscută pentru 
tabăra de copii-astăzi, în mare paragină- 

autoritățile au amenajat, prin PNDL, o faleză 
pe toată lungimea plajei. Iar plaja a fost extinsă, 
grație programului de amenajare susținut din 
fonduri europene, de la Năvodari până la Eforie 
Sud. În ultimii ani, s-au ridicat zeci de clădiri la 
Năvodari. Însă furia imobiliară este în Mamaia 
Sat (Nord), aparținând orașului Năvodari. Iar 
de la Mamaia cea veche, pe care o știm noi, un 
soi de cartier al Constanței, până la Mamaia 
Nord (Năvodari), este realmente  un câmp de 
hoteluri în stiluri arhitecturale neomogene. 
Cum am zice noi, că tot ne afl ăm pe litoral, 
găsim o mare de blocuri cu regim hotelier, de 
închiriere sau oferite spre cumpărare, la prețuri 
pesemne de care nu oricare muritor de rând se 
poate apropia. Ba chiar cineva (am afl at și noi 
că niște politicieni de prin Brăila) a construit un 
miniorășel în oraș, în care accesul străinilor este 
interzis. Oamenii au închis chiar și strada pe 
care, teoretic, ar trebui să circule orice cetățean 
al țării acesteia. Interesant este că privații își 
urmăresc strict interesul. Adică: amenajează 
perfect ce este în curtea lor, dar lângă poate să fi e 
și șerpărie, că nu îi interesează. Și nici primăriile 
nu par să fi e interesate, asta dacă terenurile le 

aparțin. Dacă nu, ar trebui să oblige proprietarii 
să facă la un fel cu zonele fără interes imobiliar. 
Încă! Privind „infl ația” imobiliară de la Marea 
Neagră, ne gândeam că poate s-ar lua „boala” 
și-n administrația publică locală și centrală...

Și ne mai gândeam că România nu stă prea 
rău dacă există antreprenori care construiesc 
în acest ritm, dacă există cumpărători de 
apartamente sau dacă există oameni ce-și permit 
să plătească și 900-1.000 lei lei pentru o noapte 
de somn într-unul din hotelurile de cinci stele.

Continuare din pagina 1

Continuare din pagina 1

Compania Națională pentru Controlul 
Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și 

Recipientelor sub Presiune SA  se recomandă 
a fi  „cel mai important furnizor român de 
servicii profesionale de inspecție, verifi care, 
testare, certifi care și formare profesională care 
asigură funcționarea în condiții de siguranță 
a instalațiilor și echipamentelor.” Prahova 
găzduiește o sucursală regională pentru patru 
județe și un punct de lucru.

Dar ce este frumos ar fi  că directorul general 
este Ioana Timoft e, care nu are absolut nimic 
în comun cu domeniul de activitate al CNCIR. 
Nepoata fostului director SRI, Radu Timoft e, a 
absolvit Facultatea de Drept  la Universitatea 
privată  „Petre Andrei”, din Iași, are un masterat 
și doctoratul în științe politice și a urmat ceva 
cursuri la Colegiul Național de Informații... Cu 
vechime de cam un deceniu prin Ministerul 
Economiei, Ioana Timoft e s-a aranjat de o leafă 
cum se cuvine, ca director general: 228.000 
lei/an, deci cam 19.000 lei net/lună! Dar mai 

are, în declarația de avere, bijuterii de 
80.000 euro, active fi nanciare- 40.000 
euro și 52.000 lei, datorii-121.000 euro, 
închiriere apartament-7.500 euro și a 
moștenit prin decesul tatălui 75.000 
euro și aproximativ 80.000 lei.

Dar nu ea frapează prin veniturile 
realizate. În CA al CNCIR se afl ă un 
oarecare Ionel Georgescu, fost ofi țer la 
Direcția Generală Anticorupție a MAI. 
Și se vede că, după ce s-a pensionat, iar 
pensia este una consistentă, omul este 
indispensabil în Ministerul Economiei, 
unde este director general, dar și prin 
diverse alte companii de stat. 

Georgescu a încasat în 2021 o sumă 
fabuloasă: 527. 494 lei/an (43.958 lei/
lună).  De unde a „împușcat„ atâta 
bănet? Păi, să vedem: 91.215 lei ca director 
în Ministerul Energiei, 23.793 lei-director 
general în Ministerul Economiei, 201.120 
lei (16.760 lei)-Casa de pensii a MAI, 15.200 

lei-administrator special Uzina Mecanica 
București S.A, 73.643 lei- administrator special 
Baița SA, 11.325 lei-membru CA Romarm, 
101.478 lei-membru CA CNCIR, 9.720 lei-
membru CA CupruMin SA.

CUM SĂ HUZUREȘTI LA STAT PE ½ MILION DE LEI/AN!CUM SĂ HUZUREȘTI LA STAT PE ½ MILION DE LEI/AN!
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 

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

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

ÎNCEPE CONSTRUIREA PRIMEI CREȘE NOI DIN PRAHOVAÎNCEPE CONSTRUIREA PRIMEI CREȘE NOI DIN PRAHOVA
Începe, la Câmpina, construirea unei creșe mici, obiectiv fi nanțat 

în cadrul Programului național de construire de creșe, derulat de 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Contractul a 
fost semnat de ministrul Cseke Attila, într-un prim lot de 15 creșe la nivel 
național, valoarea totală a fi nanțării ridicându-se la 224.024.319 lei. 
Alte 73 de creșe au indicatorii tehnico-economici aprobați și sunt sau vor 
intra în curând în procedura de achiziție publică, în vederea identifi cării 
constructorilor.

Reamintim că, în 2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice 
și Administrației a anunțat aprobarea primelor 138 de creșe noi, iar 

în 2022, a fost admisă lista cu următoarele alte 142 de unități. În total, este 
vorba despre construirea a 280 de creșe: 138 în municipii, 52 în orașe și 90 în 
comune. În România, funcționează, în prezent, 395 de creșe de stat. Conform 
fi șelor disponibile pe site-ul MDLPA, din Prahova, în cei doi ani, au depus 
cereri și au primit aprobare pentru realizarea creșelor 16 localități:

• Creșă mare-Vălenii de Munte, Iordăcheanu, Măneciu, Valea Călugărească;
• Creșă medie-Breaza, Slănic, Bucov, Târgșoru Vechi;
• Creșă mică-Ploiești, Câmpina, Plopeni, Drăgănești, Florești, Păulești, 

Râfov și Valea Doft anei.
În funcție de sursa de încălzire, valoarea fi ecărui tip de construcție este 

următoarea: creșă mică, cu o capacitate de 40 de copii, este cuprinsă între 
12,249 și 12,332 milioane lei (TVA inclus); creșă medie, cu o capacitate de 47 
de copii, este cuprinsă între 17,092 și 17, 263 milioane lei (TVA inclus); creșă 
mare, cu o capacitate de 110 de copii, este cuprinsă între 22,262 și 22, 479 

milioane lei (TVA inclus);
Unitățile vor benefi cia de săli de joacă, dormitoare, sală pentru festivități, 

bucătărie și spălătorie proprie, cabinet medical, spații administrative și un 
spațiu de joacă amplu, în aer liber. Totodată, clădirile vor avea și panouri 
solare montate pentru a asigura un aport de energie din surse regenerabile.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

AJUTOR DE STAT PENTRU CULTIVATORII AJUTOR DE STAT PENTRU CULTIVATORII   
     DE STRUGURI DE MASĂ     DE STRUGURI DE MASĂ

Guvernul  a adoptat un document pentru 
aprobarea programului de susținere a 

producției de struguri de masă pentru anul 2022. 
Actul normativ stabilește o schemă de ajutor de 
minimis pentru susținerea producției de struguri 
de masă, în baza prevederilor Regulamentului (UE) 
nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013. 
Bugetul alocat pentru acest an este de  15 milioane de 
lei (3 mil. euro).

Măsura vizează următoarele categorii de benefi ciari:
- producătorii agricoli persoane fi zice care dețin 

atestat de producător;
- producătorii agricoli persoane fi zice autorizate, 

întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;
- producătorii agricoli persoane juridice.
Pentru a accesa ajutorul de minimis, cei interesați 

trebuie să îndeplinească o serie de criterii cumulative 
de eligibilitate, astfel:

a) să dețină o suprafață cultivată cu struguri de 

masă de minimum 0,1 ha-maximum 10 ha inclusiv;
b) să obțină o producție de minim 6.000 kg/ha 

struguri de masă;
c) să fi e înregistrați în evidenţele Registrului agricol 

deschis la primăriile în a căror rază administrativ-
teritorială se afl ă suprafeţele cultivate cu strugurii de 
masă în anul 2022, la specifi cația vii nobile pe rod, 
pentru struguri de masă;

d) să facă dovada producției realizate prin 
documente justifi cative (bon fi scal/factură/fi lă/fi le din 
carnetul de comercializare).

Cererea de înscriere în program și documentele 
însoțitoare se depun până cel târziu la data de 15 iulie 
inclusiv.

Valoarea maximă în euro a sprijinului fi nanciar 
care se acordă benefi ciarilor este de 1.200 euro/ha, iar 
plata se efectuează proporțional cu suprafața deținută. 
Valorifi carea producției se face până la data de 29 
noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

SFÂRȘIT DE IUNIE CU TEMPERATURI DE PÂNĂ SFÂRȘIT DE IUNIE CU TEMPERATURI DE PÂNĂ 
LA 34 DE GRADE, ÎN MUNTENIALA 34 DE GRADE, ÎN MUNTENIA

Administrația Națională de 
Meteorologie a transmis prognoza pe 
următoarele două săptămâni.

Estimarea a fost realizată folosind produsele 
numerice ale Centrului European pentru 
prognoze pe medie durată (ECMWF), de la 
Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile 
maxime și minime, mediate pentru fi ecare 
regiune a țării și adaptate local cu modele 
statistice.

În regiunea care ne interesează, Muntenia, 
în intervalul 23...26 iunie, valorile termice 
diurne vor fi  variabile, cu medii între 30 și 
34 de grade, cu o vreme călduroasă în zona 

de câmpie. Din 26 iunie, mediile maximelor 
se vor păstra relativ constante, la 33...34 de 
grade. Minimele vor porni de la valori mediate 
regional de 14...16 grade și vor ajunge la 17...19 
grade până în 27 iunie, apoi se vor menține la 
valori apropiate pe toată perioada de prognoză. 
Probabilitatea de apariție a averselor va fi  mai 
ridicată între 26 și 30 iunie.

La munte, regimul termic diurn va avea 
variații mai ales în prima săptămână de 
prognoză, cu medii de 18 grade până la 22 
de grade, apoi se va menține relativ staționar, 
la valori mediate de 20 de grade. Minimele 
nocturne vor fi  în medie între 10 și 12 grade. 

Probabilitatea de apariție a averselor se va 
menține ridicată pe aproape tot parcursul 
intervalului, însă acestea se vor manifesta cu 
precădere după-amiaza și cu caracter local.
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Mii de rachete au fost lansate asupra Israelului de către gruparea islamică 
radicală Hamas, în luna mai a anului trecut. Cele mai multe dintre ele 

au fost distruse în aer. Sistemul de apărare antirachetă al Israelului, așa-numitul 
„Iron Dome”, și-a dovedit efi cienţa. Acum, când rachetele lovesc literalmente 
la ușa NATO, în Ucraina, guvernul german ia în considerare achiziţionarea 
unui astfel de sistem, capabil să apere întregul teritoriu naţional, dar și alte ţări 
(România, Polonia, Ţările Baltice).

La televiziunea ARD, cancelarul Olaf Scholz a confi rmat planul guvernului 
privind scutul antirachetă, despre care relatase cotidianul Bild am Sonntag. 
„Acesta este cu siguranţă unul dintre lucrurile pe care le discutăm, pe bună 
dreptate”, a declarat politicianul social-democrat, întrebat dacă ar trebui 
întinsă deasupra ţării o umbrelă de protecţie, pe model israelian, împotriva 
atacurilor cu rachete.

„Trebuie să ne pregătim cu toţii pentru faptul că avem un vecin care, în 
prezent, este pregătit să folosească forţa, pentru a-și impune interesele. De 
acum, trebuie să ne unim forţele, pentru a ne asigura că acest lucru nu se va 
întâmpla”, 

Guvernul  german nu a dezvăluit mai multe aspecte despre planurile 
sale, cu excepţia faptului că apărarea antirachetă a reprezentat un subiect în 
discuţiile preliminare privind cheltuirea celor 100 de miliarde de euro alocate 
Bundeswehrului. Scholz a anunţat această majorare, la sfârșitul lunii februarie 
a.c., ca reacţie la invazia Rusiei în Ucraina. 

APROBAREA TRANSPARTINICĂ 
Între timp, o delegaţie a Comisiei de Apărare din Bundestag a călătorit în 

Israel, pentru a se documenta despre apărarea aeriană. Planul pentru un scut 
antirachetă a primit o largă aprobare din partea tuturor partidelor germane, 
„Acesta este un răspuns strategic care merită luat în considerare, în contextul 
ameninţării latente a Rusiei, inclusiv la adresa ţării noastre”, a declarat Friedrich 
Merz, liderul operaţiei creștin-democrate. 

Deși un atac direct al Rusiei asupra Germaniei sau a altor ţări NATO este 
considerat puţin probabil, experţii în domeniul apărării consideră necesară 
îmbunătăţirea echipamentelor, ca măsură de descurajare credibilă a Rusiei. 
Acesta ar fi  un semnal și pentru aliaţii neliniștiţi de la graniţa cu Rusia. O părere 
similară are și Marie-Agnes Strach-Zimmermann, președinta Comisiei pentru 
Apărare din Bundestag. Politiciana democrat-liberală afi rmă că apărarea 
antirachetă face parte dintr-un sistem de descurajare credibilă, împreună cu 
eventuala achiziţionare de avioane F-35, de fabricaţie americană – avioane 
nedetectabile, capabile să transporte arme nucleare.

Este posibil să avem nevoie de o achiziţie rapidă, care însă necesită o discuţie 
serioasă, a declarat Strack-Zimmermann, care s-a afl at în Israel împreună cu 
delegaţia germană. Modernizarea armatei germane va dura probabil ani de 
zile.

NU EXISTĂ UN SINGUR SISTEM CARE SĂ SE 
POTRIVEASCĂ TUTUROR

Acolo unde lipsesc detaliile, apar speculaţiile și confuzia. Presa germană și 
unii oameni politici de la Berlin au folosit termenul „Iron Dome” ca explicaţie 
generală pentru apărarea antirachetă. Cu toate acestea, „Cupola de fi er” a 
Israelului este un sistem foarte special, creat pentru o cerinţă specifi că. Scopul 
său este interceptarea rachetelor improvizate și a altor rachete cu rază scurtă 
de acţiune, lansate de Hamas sau de alte grupări islamice direct la graniţele 
Israelului.

„Un „Iron Dome” precum cel din Israel, care este conceput pentru a 
interpreta rachete cu rază scurtă de acţiune într-un spaţiu limitat, cum ar fi  
un oraș, nu are nici un sens în Germania”, a declarat, pentru DW, Steffi   Christ, 
purtătoarea de cuvânt a deputatului creștin-democrat Roderich Kiesewetter. 
Anterior, politicianul conservator Kiesewetter, fost militar cu gradul de 
colonel, criticase proiectul de achiziţie a unui sistem de apărare antirachetă.

„În loc să cheltuim miliarde pentru un „Iron Dome, de care ţările noastre 
vecine au nevoie mult mai urgent, ar trebui să echipăm Bundeswehrul și să 

întărim apărarea civilă din punct de vedere fi nanciar. Resursele ar fi  cheltuite 
greșit dacă Germania ar investi acum miliarde de dolari într-un nou sistem de 
apărare antirachetă pur naţional”, a declarat politicianul german.

Probabil că interesul Germaniei se va îndrepta mai mult către un alt 
sistem israelian. „Arrow 3” dezvoltat de Israel pentru a fi  folosit împotriva 
rachetelor iraniene cu o rază de acţiune de 1.500 kilometri, a explicat, pentru 
NDR, expertul în securitate Andreas Flocken. Se presupune că „Arrow 3” ar 
fi  capabil să respingă inclusiv rachetele rusești Iskander, care ar fi  staţionate 
în Kalinigrad, enclavă rusă situată între Polonia și Lituania, la doar 700 de 
kilometri de Berlin.

IMPLICAREA ALIAŢILOR
În timp ce mulţi deputaţi din Bundestag susţin achiziţionarea unui sistem 

precum „Arrow 3”, alte voci atrag atenţia că orice îmbunătăţire a apărării 
aeriene a Germaniei trebuie să implice și vecinii săi europeni.

Cancelarul Olaf Scholz și-a declarat în repetate rânduri sprijinul pentru linia 
de apărare comună consacrată în Tratatul fondator al Alianţei Nord Atlantice. 
În cazul sistemului „Arrow” acest lucru ar putea funcţiona, astfel încât radarul 
staţionat în Germania să detecteze și lansările de rachete îndreptate împotriva 
aliaţilor și să le furnizeze datele necesare pentru o anihilare.

Cu toate acestea, aceste ţări ar trebui să își instaleze propriile baterii de apărare 
antirachetă, pentru a elimina proiectilele care se apropie, subliniază experţii 
în apărare. Oricum, până în prezent, nu există o apărare fi abilă împotriva 
armelor hipersonice, spun experţii, amintind de viteza și manevrabilitatea 
ridicată a acestora. În trecutul recent, președintele rus Vladimir Putin a 
ţinut să demonstreze nu o dată capacităţile hipersonice ale ţării sale. Ofi cialii 
americani au confi rmat că astfel de rachete au fost folosite și în Ucraina, dar 
nu este clar cât de puternic este cu adevărat programul de arme hipersonice al 
lui Putin.

EVITAREA UNEI CURSE A ÎNARMĂRILOR
Apărarea împotriva rachetelor este un pas deosebit de solicitant. Un atac ar 

consta probabil într-o salvă întreagă de lansări. Și chiar și o singură rachetă ar 
putea avea consecinţe devastatoare, mai ales dacă ar fi  folosite arme nucleare.

Experţii în domeniul apărării vorbesc mai nou și despre așa-numita 
„Iniţiativa de apărare strategică”, SDI, a fostului președinte american Ronald 
Reagan din anii ”80. Programul a costat 120 de miliarde de dolari americani și 
trebuia să ridice un scut impenetrabil deasupra SUA, cu ajutorul unor sateliţi 
de observare în infraroșu, staţionaţi parţial în spaţiu și parţial la sol, rachete 
interceptoare super-rapide și tunuri laser de mare energie. Programul s-a 
încheiat la începutul anilor 1990.

Politicienii din domeniul securităţii au folosit ulterior eșecul SDI ca 
argument că tratatele de control al armelor, nu sistemele de arme oferă cea mai 
bună protecţie împotriva unor astfel de atacuri.

Între timp, reţeaua de tratate de control al armelor, cândva foarte bine 
ţinută, a devenit mai complicată. Atât Statele Unite ale Americii, cât și Rusia 
sunt foarte puţin constrânse în cea ce privește dezvoltarea și utilizarea armelor 
convenţionale și neconvenţionale și a sistemelor acestora.

Ţările cu capacităţi similare, precum China, nu sunt oricum obligate să 
respecte tratatele. De altfel, Rusia a criticat adesea faptul că apărarea antirachetă 
subminează echilibrul de putere și ar putea duce la o cursă a înarmării.

O NOUĂ STRATEGIE DE SECURITATE PENTRU 
GERMANIA

În Germania, experţii discută dacă investiţiile în apărarea antirachetă 
ar trebui să fi e considerate „înarmare”. Purtătorul de cuvânt al cancelarului, 
Steff en Hebestreit, a încercat să calmeze spiritele: „Puteţi judeca un sistem pur 
defensiv, așa cum ar fi  un astfel de sistem de apărare antirachetă, din punctul 
de vedere al reînarmării, ţinând cont că, până acum, astfel de lucruri există la 
noi doar într-o măsură limitată, cu sistemul Patriot. Însă nu cred că este vorba 
de militarizare sau de înarmare în sensul clasic”, a explicat purtătorul de cuvânt 
al lui Scholz. 

„Arrow 3” sau un sistem similar ar putea fi  operaţionale până în 2025, 
potrivit Bild am Sonntag, și ar costa două miliarde de euro. Însă experţii din 
domeniul apărării se așteaptă la costuri mai mari. Potrivit Missile Defense 
Advocacy Alliance, un grup de lobby cu sediul în SUA, fi ecare baterie costă 
aproximativ 170 de milioane de dolari, iar fi ecare rachetă interceptoare 
individuală, aproximativ trei milioane de dolari. În plus, există costuri de 
formare, întreţinere și exploatare pe toată durata de viaţă a sistemului.

Germania ar avea nevoie de o reţea mult mai extinsă de instalaţii și baterii 
radar decât Israelul, care are o suprafaţă mică. Numai landul german Bavaria 
este de trei ori mai mare decât statul Israel.

GERMANIA ŞI PLANURILE EI DE APĂRARE ANTIRACHETĂGERMANIA ŞI PLANURILE EI DE APĂRARE ANTIRACHETĂ
Germania vrea să investească 100 miliarde de euro pentru înarmare. O 

parte din această sumă ar putea fi  folosită pentru apărarea  antirachetă. 
Susţinătorii ideii recomandă sistemele israeliene. Există însă și sceptici, 

după cum afi rmă Matthias von Hein de la Deutsche Welle.
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UCRAINA ȘI MOLDOVA, ÎN ACEEAȘI UCRAINA ȘI MOLDOVA, ÎN ACEEAȘI 
BARCĂ, GEORGIA RĂMÂNE PE MAL?BARCĂ, GEORGIA RĂMÂNE PE MAL?

Șapte zile de speranțe și împliniri, dar și cu un weekend de foc – săptămâna trecută la Chișinău. Debutând cu două evenimente – vizita în 
premieră a prim-ministrei Natalia Gavrilița în Qatar și semnarea a două acorduri bilaterale importante cu omologul qatarez, Șeicul Khalid bin 
Hamad Al-Th anii, și întrevederea președintei Maia Sandu cu directorul general adjunct al FMI, Kenji Okamura, tot în premieră la Chișinău, 
care s-a declarat surprins de „ospitalitatea extraordinară manifestată față de refugiații ucraineni, în condiții foarte difi cile” și a promis un suport 
puternic pentru Moldova în depășirea provocărilor, săptămâna a culminat cu alte două, apreciate ca „istorice”: vizita președintelui Emanuel 
Macron, plus decizia Comisiei Europene de a recomanda statut de țară candidată pentru aderare la UE, precum și ședința comună a legislativelor 
de pe cele două maluri de Prut. Prea puțin umbrite de altele două, parțial sau integral eșuate – marșul LGBT-iștlor și un protest „de amploare” 
inspirat de liderii PP „ȘOR”.

UN ANGAJAMENT CLAR SAU 
UN GEST DE ÎNDULCIRE A UNEI 

PASTILE AMARE
Cu câteva zile înainte, vizita președintelui 

francez Emanuel Macron la Chișinău era 
anticipată de incertitudini și chiar zefl emele. Mulți 
jurnaliști s-au tratat între ei cu antiteze – cei ce 
s-au grăbit să afi rme, patetic, că vizita liderului din 
Hexagon e o premieră pentru  Moldova au primit 
replica altor colegi care au amintit despre vizita 
lui Jacques Chirac la Chișinău din 1998, găzduit 
de președintele de atunci, Petru Lucinschi. Atunci 
președintele Franței ajungea la Chișinău după 
o vizită la Kiev, unde salutase „o nouă Ucraină 
democratică, ce face progrese în direcția statului 
de drept”. La Chișinău a fost întâmpinat cu onoruri 
militare și un concert în Piața Marii Adunări 
Naționale (PMAN). În discursurile rostite, aborda 
trei subiecte: confl ictul transnistrean, efectele 
crizei economice din Rusia asupra Moldovei 
și perspectivele noastre europene. Acum 23 de 
ani, Chirac era primul occidental îngrijorat de 
stocurile de armamente „complet nerezonabile 
și periculoase” din stânga Nistrului și promitea 
sprijinul Franței în distrugerea lor, făcând trimitere 
la o discuție cu Boris Elțin la acest subiect. Și tot 
atunci, referindu-se la perspectivele europene ale 
Chișinăului, îl evoca pe Vasile Alecsandri. „În 
urmă cu mai bine de un secol, marele scriitor și 
om politic Vasile Alecsandri spunea, citez: Prea 
mult timp, națiunile occidentale de origine latină 
au trăit fără să se gândească măcar că aveau 
milioane de frați la marginile Europei, la porțile 
Orientului”. Chirac califi ca dorința noastră de 
integrare europeană drept un obiectiv strategic și 
sublinia că este foarte interesat „ca Franța să devină 
principalul susținător al procesului de integrare a 
Republicii Moldova în Uniunea Europeană”.

Vizita lui Macron la distanță de peste două 
decenii era anticipată de unii comentatori politici 
ca o tentativă de „îndulcire a pilulei” înaintea unei 
posibile decizii negative privind soarta cererii 
de aderare la UE. Iar jurnalistul George Damian 
concluziona în „Timpul” la capătul vizitei că 
„Macron a dat nimic Republicii Moldova, dar e 
bucurie mare la Chișinău”. Și că doar ar fi  relansat 
ideea Comunității Politice Europene din care să 
facă parte Moldova înainte de aderarea propriu-
zisă, iar „oferta UE pentru Republica Moldova (și 
Ucraina) este un refuz politicos”. 

ÎNTRE DECLARAȚII DE SPRIJIN ȘI O 
FOAIE DE PARCURS NECLARĂ 

Spre deosebire de cea a predecesorului său, 
vizita lui Macron la Chișinău a fost mai degajată, 
fără concerte și baie de lume, ci cu amabilități și 
gesturi prietenești. Inclusiv o plimbare à la pied 
prin oraș alături de Maia Sandu și chiar o oprire 
ulterior la un local, unde au servit o cafea. Cât 
despre declarațiile făcute la conferința de presă, 

dincolo de 3 acorduri semnate de guvernele 
Moldovei și Franței, de un credit de 15 milioane de 
euro și alte 40 de milioane sprijin pentru dublarea 
bugetului militar al republicii, Macron a fost cam 
confuz vis a vis de perspectiva acordării statutului 
de candidat pentru aderarea la UE. „Doresc să 
avem un răspuns clar pe tema aderării. Acest 
răspuns va fi  însoțit de condiții pentru a putea 
avansa, pentru că dacă am aplica toate regulile de 
acordare a statutului de candidat, pur și simplu nu 
am acorda nimănui acest statut”, a cam decepționat 
Macron publicul de la Chișinău. Pe de altă parte, 
înaltul oaspete pare să fi  preluat, în alte expresii, 
din discursul lui Chirac, venind cu un „mesaj de 
admirație pentru generozitatea cu care ați primit 
persoanele care fug de război, un mesaj de susținere 
pentru suveranitatea și integritatea teritorială a 
Republicii Moldova și un mesaj de solidaritate. 
Puteți să contați pe susținerea Franței și a UE”. Cât 
despre perspectiva aderării, președintele Franței, 
țara care asigură acum președinția Consiliului 
UE, a evitat un răspuns tranșant, făcând trimitere 
la Comisia Europeană. „Nu vreau să fac supoziții. 
Rolul meu este să grăbesc acest proces în calitate 
de președinte al Consiliului Uniunii Europene. 
Dorința mea este să trimitem un mesaj pozitiv față 
de această candidatură (a Republicii Moldova – 
n.n.). Dorința Republicii Moldova de a se alătura 
familiei europene este perfect legitimă”. E drept, la 
sfârșitul vizitei a mai îndulcit această confuzie cu 
un mesaj în limba română: „Poporului Republicii 
Moldova, locuitorilor Chișinăului: vă mulțumesc 
pentru primirea călduroasă. Vom acționa pentru 
a consolida și mai mult relația dintre Franța 
și Uniunea Europeană cu Republica Moldova. 
Avem multe lucruri în comun și multe de făcut 
împreună!”, a postat Macron pe pagina sa de 
Facebook. 

A doua zi, la Kiev, posibil infl uențat și de poziția 
lui Olaf Scholz („Vom susține Ucraina și Republica 
Moldova în aderarea la UE”), Macron a fost mult 
mai explicit: „Vrem să confi rmăm nu numai prin 
vorbe, ci și prin fapte că Ucraina este parte a 
familiei europene. Noi, toți patru (Macron, Shcolz, 
Draghi, Johannis) susținem acordarea imediată a 
statutului de candidat la aderare pentru Ucraina”. 

Adăugând că statutul va fi  însoțit de „o foaie de 
parcurs” și se va lua în considerare „situația din 
Balcani și din vecinătate, în special din Republica 
Moldova”. Ce va conține acea „foaie de parcurs” 
– negocierile pe diferite domenii și adoptarea 
legislației UE sau e vorba despre anumite reforme 
până la începutul negocierii, un fel de examen 
preliminar?

TREI ÎN ACEEAȘI BARCĂ SAU UNUL 
VA RĂMÂNE PE MAL? 

În ziua următoare, pe 17 iunie, Comisia 
Europeană a propus ca Ucrainei și Republicii 
Moldova să le fi e acordate statutul de țări 
candidate pentru aderarea la UE. „Avem un mesaj 
clar: da, Ucraina merită o perspectivă europeană, 
ar trebui salutată ca țară candidată. Acest lucru 
nu face nimic altceva decât să arate că s-a depus o 
muncă productivă, dar rămân încă multe lucruri 
importante de făcut”, a declarat Ursula von der 
Leyen. „Recomandăm totodată și Republicii 
Moldova statutul de candidat la UE. Moldova 
urmează o cale pro-reformă, anticorupție și 
europeană. Mai are un drum lung de parcurs. Dar 
credem că are potențialul de a se ridica la nivelul 
criteriilor“, a mai precizat președintele Comisiei 
Europene. Nu este exclus însă ca Ucraina, 
insistând asupra unei aderări „netradiționale” 
la UE și avându-se în vedere că apără valorile 
europene pe câmp de război, cu mari pierderi 
umane și materiale, să obțină ceea ce dorește 
într-un termen mai scurt. Și Republicii Moldova, 
care nu-și dorește o „scurtătură” în procesul de 
aderare, acceptând să intre în ipotetica, nenăscuta 
Comunitate Politică Europeană, de asemenea 
s-ar putea să i se facă pe plac. „Este un rezultat 
mult așteptat de cetățenii Republicii Moldova și 
care ne dă energia și motivarea să muncim mai 
mult și mai bine pentru a transforma societatea 
și economia republicii, a atinge standardele UE. 
Contăm în acest drum pe sprijinul și ajutorul 
României. România a fost mereu alături de noi”, 
a precizat Maia Sandu în discursul de deschidere 
a ședinței comune a legislativelor de pe cele două 
maluri, ce a avut loc la Chișinău a doua zi, pe 18 
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Galina Dodon, soția fostului președinte al republicii Igor 
Dodon, a primit ofi cial statut de învinuit în dosarul în care 

este vizat și soțul ei, fi ind acuzată de complicitate la comiterea 
infracțiunii de îmbogățire ilicită. Ea a primit interdicția de a părăsi 
țara pentru un termen de 60 de zile.

Galina Dodon s-a prezentat la sediul Procuraturii Anticorupție 
împreună cu avocații săi. Audierile au durat aproximativ o oră. 
Ea a fost invitată să dea explicații despre o recipisă în sumă de 25 
de mii de euro care a fost găsită în casa soților Dodon în timpul 
perchezițiilor din 24 mai. Banii ar fi  fost virați de Galina Dodon 
patronului unei fi rme care importă electrocasnice pentru bucătărie. 
Anterior, presa a scris că acestea urmau să ajungă la un centru 
de recreere din satul Molovata Veche care i-ar aparține lui Petru 
Merineanu, cumnatul lui Igor Dodon. La ieșire, Galina Dodon a 
încercat să facă unele explicații pentru presă. „Îmi țin fratele în 
închisoare, el a muncit în Rusia și a venit în Moldova, la Molovata, 
în satul de baștină să deschidă o afacere. El a angajat oameni, a 
plătit bani la stat, iar acum îl torturează și îl țin în închisoare, îmi 
torturează astfel părinții.”

Galina Dodon se declară nevinovată și susține că acest dosar 
este unul politic. Mai mult, ea s-a plâns că îi sunt intimidați 
membrii familiei. „S-a deschis un dosar politic care are drept scop 
să-l ponegrească pe soțul meu. Se poartă cu noi în cel mai josnic 
mod. Au făcut percheziții la părinții noștri și i-au intimidat, chiar 
și la veceul din grădină. Risc să presupun că următorul va fi  copilul 
nostru care se întoarce în vacanță acasă.”

Potrivit procurorului de caz, Galina Dodon este învinuită că ar fi  
complice la infracțiunea de îmbogățire ilicită. „Dumneaei a refuzat 
să depună declarații, învinuirea nu și-o recunoaște, inclusiv pentru 
desfășurarea normală a urmării penale. A fost aplicată măsura 
preventivă: obligarea de a nu părăsi țara pe un termen de 60 de 
zile”, a declarat procurorul Petru Iarmaliuc. În același dosar urmau 
să fi e audiate și alte persoane care au fost citate, doar că acestea nu 
s-au prezentat în fața acuzatorilor. Procurorul de caz a refuzat să 
spună jurnaliștilor despre câte persoane este vorba, ce statut au și 
de ce mai exact sunt acuzate. „Urmează să purcedem la realizarea 
prevederilor Codului de Procedură Penală în sensul asigurării 
prezenței persoanelor la sediul Procuraturii Anticorupție, pentru 
a fi  puse sub învinuire și pentru a înainta acuzarea”. 

După ce procurorii anticorupție i-au înaintat Galinei Dodon 
învinuirea de complicitate în dosarul de îmbogățire ilicită, denumit 
generic „Kuliok”, Igor Dodon a scris că „acesta este un dosar penal 
politic pentru reprimarea oponenților politici și a opoziției”. În 
postarea sa, socialistul scrie: „Așa cum era și de așteptat, înțelegând 
faptul că nu mă vor putea doborî, procurorii Maiei Sandu au 
decis să facă presiune asupra soției mele, familiei, părinților, celor 
apropiați. Aceasta este o dovadă a agoniei, slăbiciunii și lipsei 
unor argumente palpabile din partea procuraturii controlate 
de guvernare. Declar încă o dată: acesta este un dosar penal 
politic pentru reprimarea oponenților politici și a opoziției. Iar 
comanditarii și executorii acestei nelegiuiri juridice vor răspunde 
pentru faptele lor în conformitate cu legea. Eu și rudele mele nu 
am încălcat legea, nu deținem alte active în afară de cele declarate 
ofi cial, fapt ce va fi  confi rmat detaliat în cadrul anchetei. Sumele 
fabuloase de îmbogățire ilicită desenate de procurori sunt niște 
speculații și minciuni rușinoase. Ei au adunat bunurile care aparțin 
altor persoane și rude, care au confi rmare documentară a surselor 
de venit și le-au prezentat publicului ca fi ind ale mele personale. 
Nimic nu le va reuși. Vom rezista acestor fărădelegi și vom 
demonstra tuturor că represiunile politice din partea autorităților 
se vor solda cu un eșec”, a scris Dodon pe pagina sa de Facebook.

Maia Sandu a negat în repetate rânduri orice imixtiune în actul 
de justiție, precizând că nu dă indicații procurorilor și judecătorilor 
și le-a cerut acestora să-și facă treaba. Iar procurorul general 
interimar a precizat anterior că nu primește indicații din exterior și 
că acuzatorii acționează, ghidându-se doar de lege.

iunie. Ședință despre care ne vom referi 
mai detaliat în numărul următor. 

Cât privește cea de-a treia pretendentă 
la aderare, Georgia, forul executiv al UE 
a confi rmat doar o perspectivă clară 
de aderare, considerând că are aceleași 
aspirații și potențial ca primele două, dar 
trebuie să decidă politic că merge spre 
reforme și aderare europeană. Acum 
recomandările urmează să obțină votul 
tuturor celor 27 de state membre ale UE 
la summitul Consiliului European din 23-
24 iunie. Vor încăpea toate trei în aceeași 
barcă sau Georgia va rămâne pe mal? 

FRĂȚIA OLIGARHILOR 
FUGARI: ȘOR CU PROTESTUL, 

PLATON CU „CONCERTUL”, 
CEBAN CU MINCIUNA

Pe fi nal de săptămână – proteste și 
sete de concert în PMAN, dar și un 
marș al LGBT-știlor. Deși primarul Ion 
Ceban a interzis organizarea marșului 
în centrul capitalei pe motiv că vor 
perturba circulația pe arterele capitalei 
și că în PMAN duminică este planifi cat 
un grandios concert pentru absolvenți, 
organizatorii au considerat defi larea a 
circa 500 de participanți, inclusiv alături 
de șase deputați de la PAS, o victorie. 
(Altminteri, nici un deputat, măcar de la 
PAS, nu a fost alături de spicherul Igor 
Grosu la evenimentul de comemorare a 
30 de ani de la cel mai sângeros segment 
al războiului de la Nistru, bătălia de la 
Tighina, organizat de veteranii acelei 
bătălii la Varnița.) Cât despre protestul 
celor de la Partidul „ȘOR”, eșecul a fost 
din cale afară de lamentabil. Preconizat 
să aibă loc în asociere cu concertul lui 
Ceban, botezat de jurnaliști „frontul din 
Donbas se mută în centrul capitalei”, 
la care au fost invitați rapperul rus 
Morgenshtern, interpreții Filip Kirkorov, 
DAVA, Ivan Dmitrienko și Egor Kreed, 
dis-de-dimineață, autobuze și microbuze 
pline cu oameni, creând ambuteiaje 
preponderent pe traseele dinspre Bălți și 
Orhei, au pornit spre Chișinău, chipurile 
la protestul mișcării civice „O nouă 
viață”. O jumătate de zi am încercat, prin 
toate motoarele de căutare posibile, să 
găsesc urme de înregistrare la Ministerul 
Justiției a unei asemenea mișcări, dar 
fără nici un rezultat. Ca să-mi dau seama, 
după ce am constatat că printre cei mai 
activi vorbitori la mitingul de protest 
s-au numărat deputați și reprezentanți 
ai Partidului „ȘOR”, inclusiv Marina 
Tauber, cercetată penal pentru escrocherie 
și spălare de bani în proporții deosebit 
de mari și afl ată în prezent sub control 

judiciar, deputatul aceluiași partid Vadim 
Fotescu, președintele raionului Orhei, 
Dinu Țurcanu, primarul de Orhei, Pavel 
Verejanu, că de fapt a fost „constituită” 
ad-hoc în cadrul protestului. Ca să ceară 
demisia actualei guvernări și alegeri 
anticipate, care le-ar aduce cetățenilor o 
altă viață nouă, „fără scumpiri și fără UE”. 
Probabil una colhoznică, de care și așa nu 
s-au mai bucurat cei din Jora de Mijloc. 
Colhoz lansat în decembrie 2018 de liderul 
șoriștilor Illan Shor și Marina Tauber, pe 
atunci primar în această comună. Și azi 
rămas doar cu numele: „Comuna de vis”. 

Așteptați să protesteze împotriva 
guvernării PAS și a scumpirilor, mulți 
din cei circa 40 de mii de protestatari, 
cum au afi rmat organizatorii (de fapt 
sub 9 mii conform înregistrărilor MAI) 
s-au relaxat la o bere în așteptarea soldei 
pentru participare, iar cei mai mulți au 
rămas dezamăgiți că concertul artiștilor 
ruși a fost anulat. Potrivit poliției, 
organizatorii dețineau doar dispoziția 
de autorizare a instalării scenei, dar nu 
au putut demonstra caracterul juridic 
al bunurilor obținute și conformitatea 
acestora în vederea securității procesului în 
ansamblu (proveniență, contract de chirie, 
garanția de securitate a tehnicii etc., lipsa 
cărora potrivit procedurii standard pentru 
așa evenimente sunt considerate grave 
devieri de la legislație). „Mergem acasă 
fără niciun rezultat? Cum așa? Dați-ne 
rezultatul acestei zile”, se revoltau mai mulți 
protestatari pe la lăsatul întunericului. 
Concertul urma să fi e asociat protestelor, 
organizatorul și fi nanțatorul misterios 
fi ind chipurile activistul Veaceslav Valico, 
candidat independent în electorala pentru 
alegerile parlamentare anticipate din 2021. 
O persoană conectată la fugarul Veaceslav 
Platon, care i-a și fost persoana de încredere 
în campania electorală. 

Analizând toate cap-coadă, nu e 
greu să ne dăm seama cine sunt de fapt 
principalii inspiratori ai protestului-
concert. În dispoziția semnată de Ion 
Ceban (din 15 și 17 iunie) este stipulat că 
evenimentele din PMAN din Chișinău 
sunt coordonate de Veaceslav Valico și 
Partidul „ȘOR”, la solicitarea cărora, mai 
multe străzi din capitală au fost rezervate 
parcării autocarelor cu care au fost aduși 
participanții la concertul și protestul de 
duminică. Toate troleibuzele, autobuzele 
și microbuzele din capitală au fost 
redirecționate pe alte străzi, circulând cu 
difi cultate și întârziere. Conform art. 11 
din Legea întrunirilor, primarul ar fi  trebuit 
să propună organizatorilor o altă locație 
în cazul în care numărul de participanți 
anunțat era de 20 de mii la protest și 20 de 
mii la concert. 

GALINA DODON A GALINA DODON A 
PRIMIT OFICIAL PRIMIT OFICIAL 

STATUT DE ÎNVINUITSTATUT DE ÎNVINUIT
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Cristina Toma  
COCHINESCU

Mă descopăr tot mai copil. Nu pentru că aș 
fi  naivă (sunt oricum) și aș face prostii (fac 

oricum). Ci pentru că am devenit foarte curajoasă 
în ultima vreme. Mi-am dat liber la a mă descoperi, 
la a mă reîntâlni cu mine. Procesul ăsta de regăsire 
e tare anevoios. Prinși în tumultul prezentului, 
avem tendința de a amâna orice discuție cinstită cu 
minunatul ăla de copil care aleargă în noi. Am ales 
să fac un popas interior, iar surpriza descoperirii 
trăirilor primordiale mă uimește puternic. Găsesc 
emoții, tristețe, durere multă, speranță, încredere în 
oameni, vise, multe din ele abandonate pe drumul 
devenirii adult. Și stau de vorbă așa, prietenește, cu 
puiul ăla de om și, pe cât de puternică mă știu de 
adult, pe atât de fi ravă mă găsesc în trecut.

Omul mare al meu are un obicei tare prost: 
nu plânge. Se mai răsfață uneori, se joacă mult, 
dar refuză cu desăvârșire plânsul. Când lacrimile 
se zbat să iasă, explodează măreață, rațiunea. 
Inutilitatea gestului plânsului are în spate o 
construcție logică, muncită îndelung în ani. Știi 
sentimentul pe care ți-l dă un fi lm care provoacă 
emoție (de obicei frică), atunci când îți imaginezi 
că personajele sunt actori, doar pentru a fugi de 
durerea senzației? Așa se întâmplă când corpul îmi 
cere lacrimi. Sistemul adult de protecție mă azvârle 
instantaneu într-o analiză superioară a situației și 
mă trezesc om mare.

Ultimii ani m-au obligat să cresc, mi-au adus 
forțat puterea în structură, mi-au învăluit în ceață 
copilul plăpând din mine și m-au redat lumii ca 
adult, pe alocuri nesuferit, dar creativ și de cele mai 
multe ori bun și iubitor. Un fel de troc echitabil, aș 
spune.

Vezi tu, însă, năzbâtia de copil din mine s-a 
trezit de curând și își cere drepturile. Momentul 
ăsta, al conștientizării existenței unei alte fi ințe 
în noi, e unul dureros de puternic, dar el vine ca 
binecuvântare, cu un întreg arsenal de blândețe, 
acceptare, iubire, iertare și vindecare. De trecut, 
de părinți, de noi înșine și de oameni. Experiența 
anilor aduce cu ea un lucru valoros: înțelepciunea. 
Bună treabă și extrem de utilă. Dar, paradoxal, 
copilul ăla mic e infi nit mai puternic decât 
prezentul om mare. Altfel nu îmi explic cum poate 
el, o mână de sufl et regăsit, să facă atâta lumină 
în juru-i, să umple de lacrimi un întreg univers 
interior, să smulgă promisiuni și să schimbe un 
sistem de gândire construit cu grijă în timp. Haos, 
frică, uragan de durere și disperare, vârtej de 
curățare, strigăt de revoltă și de îngrijorare. Trăiri 
neexprimate, frustrări de neputință, suferință 
nevorbită de teama de a nu deranja și de a nu 
încurca drumul oamenilor mari. Discuțiile cu 
puiul prins în durere sunt ca mierea prelinsă încet, 
devenită alinare, pansament, mângâiere. Revelație, 
răspuns, înțelegere de greșeli făcute pe drum. 
Conștientizare, acceptare, iubire multă, multă, de 
tot, de toți. Îmbrățișare a adultului de către copil 
și a copilului de cel mare. Drum greu și anevoios, 
ud de lacrimi tăcute și uitate. Și, în fi nal, rază de 
lumină devenită cărare, apoi cale. Cu recunoștință, 
am astăzi binecuvântare.

1. Norvegia cea mai îndepărtată insulă din 
lume

Insula Bouvet, din Oceanul Atlantic de 
Sud, cea mai îndepărtată insulă din lume, este 
teritoriu norvegian din 1929.

Declarată rezervaţie naturală în anii 70, 
Bouvet este situată la aproximativ 1770 de km 
nord de Antartica, iar cea mai apropiată insulă 
locuită este la aproximativ 1931 de km distanţă. 
Nimeni nu locuiește pe insulă, deși aici există o 
staţie meteo (fără personal).

2. Scoţia operează cel mai scurt zbor
Cel mai scurt zbor intern programat din 

lume, recunoscut de Guinness World  Records, 
este de 4,3 km și durează doar 90 de secunde. 

Avionul merge de la Westray la Papa Westray, 
două insule îndepărtate de pe coasta nord-est 
a Scoţiei. Profesorii, medicii, ofi ţerii de poliţie 
și elevii școlii sunt pasageri obișnuiţi. Ofi cial, 
zborul durează 90 de secunde.

Cartea Recordurilor Guinness spune că, 
de fapt, sunt două minute dacă este inclusă și 
rularea pe pistă.

3. Insula Fazanilor, guvernată alternativ de 
Spania și Franţa

În 1659, Franţa și Spania au încheiat războiul 
și au semnat Tratatul  Pirineilor pe teritoriu 
neutru: Insula Fazanilor, o mică bucată de 
pământ de pe râul Bidasoa, care desparte cele 
două ţări.

Ca parte a acordului, Franţa și Spania 
împart acum insula Fazanilor (Ile des Faisans, 
în franceză și Isla de Los Faisanes, în spaniolă) 
care are aproximativ 200 de metri lungime și 
40 de metri lăţime. De la 1 februarie până la 31 
iulie, este sub dominaţie spaniolă. De la 1 august 
până la 31 ianuarie, este sub dominaţie franceză. 
Acest aranjament comun de dominaţie se 
numește  „condominiu”.

4. În Europa există șase microstate
Există șase microstate în Europa: state mici, 

suverane, cu o suprafaţă totală mai mică de 
51 km pătraţi. Vaticanul este cel mai mic, cu 
o suprafaţă de 44 kilometri pătraţi. Cel mai 
mare este Andorra, cu 468 de kilometri pătraţi. 
Celelalte microstate sunt San Marino, Monaco, 
Liechtenstein și Malta.

5. Finlanda, la o ţară distanţă de Coreea de 
Nord

Finlanda nu este aproape de Coreea de Nord 
– sunt 6705 kilometri între ele. Cu toate acestea, 
le desparte o singură ţară: Rusia.

6. Franţa, ţara cu cele mai multe fusuri 
orare

Ţara cu cele mai multe fusuri orare din lume 
este Franţa – și are mai exact 12. Partea principală 
a Franţei, numită France metropolitaine (Franţa 
metropolitană), se afl ă în Europa și respectă un 
singur fus orar.

În schimb, teritoriile de peste mări ale 

Franţei, numite France d’Outre-Mer (Franţa de 
peste mări), se afl ă în Africa, India și în alte 
părţi ale lumii. Astfel, în aceste zone există 11 
fusuri orare diferite.

7. Istanbul se întinde pe două continente
Orașul Istanbul din Turcia se întinde pe două 

continente: Europa și Asia. Podul Bosfor leagă 
cele două continente, majoritatea populaţiei din 
Istanbul fi ind pe partea europeană.

8. Italia înconjoară complet alte două ţări
Chiar dacă Italia este a zecea ţară ca mărime 

din Europa, totuși a făcut loc pentru alte două 
state în interiorul graniţelor sale. Vatican, casa 
Papei și sediul Bisericii Romano-Catolice, este 
un stat suveran deţinut de Sfântul Scaun, fi ind 
înfi inţat prin Tratatul de la Lateran din 1929. 
Astfel, Vatican este cea mai mică ţară din lume. 

Italia înconjoară și San Marino, cea mai 
veche republică constituţională și stat suveran. 
Fondată în anul 301, ţara măsoară 61,2 
kilometri pătraţi și avea o populaţie estimată la 
aproximativ 34.000 de locuitori, în 2021.

CURIOZITĂŢI DESPRE EUROPACURIOZITĂŢI DESPRE EUROPA
GRIJA GRIJA 

FAȚĂ DE FAȚĂ DE 
COPILUL COPILUL 
DIN NOIDIN NOI

Continentul European cuprinde cea mai vestită parte a Euroasiei și este mărginit de Oceanul 
Arctic la nord, Oceanul Atlantic la vest, Marea Mediterană în sud și de Asia la est.

Pe lângă faptul că acoperă aproximativ 10,1 milioane de kilometri pătraţi – sau 2% din 
suprafaţa Pământului -, continentul Europa este și locul unde poţi vedea unele dintre cele mai 
frumoase zone de pe Pământ.

Locuim în ţări diferite și vorbim limbi diferite, dar continentul european este casa pe care o 
împărţim. Așadar, iată câteva curiozităţi despre Europa, lucruri interesante pe care mulţi nu le 
cunosc.
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EINSTEIN A REFUZAT SĂ DEVINĂ EINSTEIN A REFUZAT SĂ DEVINĂ 
PREŞEDINTELE STATULUI ISRAELPREŞEDINTELE STATULUI ISRAEL

Chaim Weizmann, primul președinte al Israelului, a murit la data de 9 noiembrie 1952. 
Ministerul de Externe a fost rugat să ajute la găsirea unor candidaţi, iar ambasadorului în 
Statele Unite, Abba Eban, l-a abordat pe Albert Einstein, pentru a-l întreba dacă ar accepta 
oferta de a fi  președinte al Israelului. În scrisoarea adresată profesorului, Eban a scris că 
acţionează la instrucţiunile prim-ministrului David Ben-Gurion. El a adăugat că acceptarea 
ar necesita relocarea în Israel și acceptarea cetăţeniei israeliene dar, în semn de apreciere 
pentru importanţa și amploarea muncii sale, i se va oferi libertatea de a-și continua activitatea 
știinţifi că.

Haideţi să vizualizăm conţinutul scrisorii prin care i se oferă lui Albert Einstein președinţia 
Israelului:

Stimate domnule profesor (Albert) Einstein,

Purtătorul acestei scrisori este domnul David Goitein din Ierusalim, 
care este acum ministru la Ambasada noastră din Washington. El vă 
aduce întrebarea pe care prim-ministrul Ben-Gurion m-a rugat să v-o 
transmit, și anume, dacă aţi accepta președinția Israelului dacă v-ar 
fi  oferită prin votul Knesset-ului. Acceptarea ar implica mutarea în 
Israel și obţinerea cetăţeniei israeliene. Prim-ministrul m-a asigurat 
că, în astfel de circumstanţe, un guvern și un popor care sunt pe 
deplin conștienţi de importanţa supremă a muncii dumneavoastră, 
vă vor oferi toate facilităţile și libertatea de a vă continua marea 
activitate știinţifi că. Domnul Goitein vă va putea oferi orice 
informaţie pe care o doriţi cu privire la implicaţiile întrebării prim-
ministrului. Oricare ar fi  înclinaţia sau decizia dumneavoastră, v-aș 
fi  profund recunoscător pentru oportunitatea de a vorbi din nou cu 
dumneavoastră în următoarele două zile, în orice loc convenabil 
pentru dumneavoastră. Înţeleg neliniștile și îndoielile pe care mi le-
aţi exprimat în această seară. Pe de altă parte, oricare ar fi  răspunsul 

dumneavoastră, sunt nerăbdător ca dumneavoastră să simţiţi că 
întrebarea prim-ministrului întruchipează cel mai profund respect 
pe care poporul evreu îl poate avea faţă de oricare dintre fi ii săi. 
La acest element de consideraţie personală, adăugăm sentimentul 
că Israelul este un stat mic în dimensiunile sale fi zice, dar care se 
poate ridica la nivelul măreţiei în măsura în care exemplifi că cele 
mai înalte tradiţii spirituale și intelectuale pe care poporul evreu le-a 
stabilit prin cele mai bune minţi și inimi ale sale, atât în Antichitate, 
cât și în timpurile moderne. Primul nostru președinte, după cum 
știţi, ne-a învăţat să ne vedem destinul în aceste mari perspective, 
așa cum dumneavoastră înșivă ne-aţi îndemnat adesea să facem. 
Prin urmare, oricare ar fi  răspunsul dvs la această întrebare, sper 
că vă veţi gândi cu generozitate la cei care au pus-o și că veţi lăuda 
scopurile și motivele înalte care i-au determinat să se gândească la 
dvs. În acest moment solemn din istoria poporului nostru.

Cu urări cordiale,
Abba Eban

Ambasada Israelului, 17 noiembrie 1952

Însă, oare cum a răspuns Einstein? Ei bine, 
lecturaţi rândurile următoare:

„Sunt profund mișcat de oferta din partea 
statului nostru Israel (de a ocupa funcţia de 
președinte) și în același timp, întristat și rușinat că 
nu o pot accepta. Toată viaţa mea m-am ocupat 
de chestiuni obiective, prin urmare îmi lipsesc atât 
aptitudinile naturale, cât și experienţa necesară 
pentru a trata în mod corespunzător cu oamenii 
și pentru a exercita funcţii ofi ciale. Numai din 
aceste motive aș fi  nepotrivit pentru a îndeplini 
îndatoririle acestei înalte funcţii, chiar dacă vârsta 
înaintată nu ar fi  făcut tot mai multe rabaturi 
asupra forţelor mele. Sunt cu atât mai mâhnit de 
aceste circumstanţe cu cât relaţia mea cu poporul 
evreu a devenit cea mai puternică legătură umană 

a mea, de când am devenit pe deplin conștient de 
situaţia noastră precară printre naţiunile lumii”.

Oare ce se urmărește cu redactarea acestui 
articol? În primul rând prin renunţarea la 
mentalitatea toxică de învins al istoriei, de 
pierzător autodeclarat pe care o au prea mulţi 
români și prin multe românce. De fi ecare dată 
când auzim fraze toxice și false precum: „Suntem 
proștii lumii. Suntem niște inculţi. Suntem un 
popor de mâna a treia” și așa mai departe, nu 
facem altceva decât să realizăm că dușmanii 
din interiorul și din exteriorul poporului 
nostru și-au atins scopul. Singura noastră 
salvare este să reînviem, fi indcă ne place sau 
nu, mulţi români sunt doar niște morţi vii 
(walking dead) care s-au condamnat singuri 

la înfrângere. Nici un străin și nicio străină 
nu ne va salva vreodată. Oare când își vor da 
seama românii că singurul și implicit cel mai 
bun prieten al României este tocmai poporul 
român!? Un popor „spălat pe creier” este un 
popor pe moarte.

Puteţi citi mai multe despre un popor care 
a reușit să se infi ltreze în absolut toate sferele 
de putere globală, tocmai fi indcă este un 
popor realist și unit, cel puţin pe majoritatea 
palierelor de gândire și dezvoltare (vă 
recomand să lecturaţi Talmudul), aici: https:// 
www jewishvirtuallbrary.org/off erfi ng.the-
presidency-of.israel-toalbert-einstein. În plus, 
cine „va rezolva” actualul confl ict dintre Rusia 
și Ucraina? Exact, reprezentanţii statului Israel.

NAȘTEREA SF IOAN BOTEZATORULNAȘTEREA SF IOAN BOTEZATORUL

Pe acest dumnezeiesc prooroc, mai înainte 
l-a vestit Isaia, zicând: „Iată, Eu trimit pe 

îngerul Meu înaintea fetei Tale, care va găsi 
calea Ta înaintea Ta. Și iarăși: Glasul celui ce 
strigă în pustie, găsiţi calea Domnului, drepte 

faceti cărările Lui.”
Dar de ce l-a numit înger? Pentru că viaţa lui 

s-a asemănat foarte mult îngerilor celor fără de 
trup. Nu era la Ioan avere, nu era lux, nu erau 
mâncări alese; nu era la Ioan viaţă împătimită 
către trup, ci cu totul dezlegat de trup trăia pe 
pământ, ca un înger. Se hrănea cu acride și 
miere sălbatică.

Ioan mânca muguri de copaci și miere 
sălbatică care o fac viespile și albinele sălbatice 
prin niște stânci și este foarte amară. Deci 
aceasta era hrana de toate zilele a acestui 
dumnezeiesc prooroc, și era îmbrăcat cu o 
piele de cămilă și încins cu curea. Și a ieșit 
pe malurile Iordanului, când a fost trimis 
la vremea propovăduirii, și a început să 
strige: „Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia 
Cerurilor!”

Iată, ce este mai mare în lume! Nu dregătoria. 
Nu bogăţia. Nu cinstea de la oameni. Ci fapta 
cea bună; virtutea este mai slăvită și în cer și pe 
pământ, și de Dumnezeu și de oameni.

Veneau pe prundurile Iordanului și dormeau 

pe nisip noaptea, ca să asculte de dimineaţă 
până seara pe acest om mai presus de om, pe 
acest înger în trup, care s-a lepădat cu totul de 
ale veacului de acum și venise ca un înger al 
Domnului să vestească venirea lui Hristos pe 
pământ.

Deci Ioan a fost cel mai mare om născut 
din femeie, înger cu trup și Înaintemergător. 
El s-a învrednicit să se atingă cu mâna sa 
cea dreaptă de creștetul Stăpânului Hristos. 
Găsim mâna lui în Sfântul Munte al Atonului, 
la Mănăstirea Dionisiu, într-un toc de aur, 
dat de Neagoe Basarab domnitorul nostru în 
schimbul moaștelor Sfântului Nifon, Patriarhul 
Constantinopolului.

Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei 
Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei 
Maria, cu ale cinstitului slăvitului Prooroc 
Înaintemergătorul și Botezătorul Ioan, a cărui 
sfântă naștere o prăznuim astăzi și pentru 
ale tuturor sfi nţilor, să ne miluiască, să ne 
mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de 
oameni. Amin.

Părinte Gabriel, Parohia Sf. Gheorghe Nou - Ploiești
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DAVID POPOVICI, DAVID POPOVICI, 
NOUA STEA A NOUA STEA A 

SPORTULUI ROMÂNESCSPORTULUI ROMÂNESCde Daniel Lazăr
Editorial

DINCOLO DE ARENĂ 

Lupte

Kempo/K1

Cinci sportivi ai secției de lupte de la Clubul Sportiv Petrolul 
Ploiești au luat startul la Cupa României de juniori U20, care 

a avut loc la Pitești. Aceștia sunt Bianca Andreiași, Andrei Eremia, 
Georgică Giurec, Laurențiu Cheng și Toedor Mitrică, ei fi ind însoțiți 
de antrenorii Andreea și Ionuț Pătru.

Cele mai bune rezultate au fost reușite de Bianca Andreiași – locul 
II, Andrei Eremia și Teodor Mitrică – ambii fi ind clasați pe locul V.

„Am avut o competiție reușită, cu meciuri strânse și frumoase. 
Evoluția sportivilor noștri a fost foarte bună, Bianca pierzând în 
fi nală după un meci foarte disputat, în fața unei sportive foarte bune, 
medaliată pe plan internațional. Andrei Eremia și Teodor Mitrică au 
pierdut, din păcate, fi nalele pentru locurile III, după niște meciuri foarte 
disputate, cu răsturnări de situații, iar Laurențiu Cheng și Georgică 

Giurea au participat la categoria 70 Kg, una foarte puternică, cu mai 
mulți sportivi medaliați la nivel internațional”, au precizat antrenorii 
Andreea și Ionuț Pătru.

BIANCA ANDREIAȘI, LOCUL 2 LA CUPA ROMÂNIEI U20

Noua stea a sportului românesc este 
David Popovici, în vârstă de numai 

17 ani, noul campion mondial la 200 m 
liber masculin la CM de la Budapesta, titlu 
pe care l-a obținut în prima zi a acestei 
săptămâni. La ora la care citiți aceste 
rânduri este posibil ca David să fi  devenit 
campion mondial și la proba de 100 m liber, 
care a avut loc în seara zilei de miercuri. 

Înotătorul a fost laureat în secțiunea 
„Trofeul Speranța” a Galei Trofeelor 
Alexandrion din 2019, când puțină lume știa 
de el. De atunci, a câștigat titluri naționale, 
6 medalii de aur și 3 de argint la campionate 
mondiale și europene de juniori și seniori. 
De asemenea, a fost aproape de podium la 
Jocurile Olimpice de la Tokyo (locul 4).

Debutant la Campionatul Mondial de 
seniori, David a devenit primul înotător 
din istoria României care câștigă aurul 
la o astfel de competiție. Timpul reușit 
de el la Budapesta (1:43.21) este al 4-lea 
din istoria probei de 200 de metri liber. 
Doar Paul Biedermann (1:42.00), Michael 
Phelps (1:42.96) și Yannick Agnel (1:43.14), 

legende ale natației, au fost mai rapizi decât 
el. Performanța lui Popovici este cea mai 
bună din ultimul deceniu.

„Când David era mai putin cunoscut, 
noi l-am premiat la categoria Speranța a 
Galei Trofeelor Alexandrion, organizate 
de Fundația Alexandrion, pentru că 
noi prețuim valorile! Felicitări, David 
Popovici!”, a spus Valentin Popescu, 
directorul de  Marketing Sportiv al 
Alexandrion Group.

Acum premiile vor veni pe bandă 
rulantă pentru tânărul sportiv. Și este doar 
începutul unei cariere ce se anunță de mare 
succes.

EDWIN PETREA, O NOUĂ CENTURĂ ÎN GALA MFSEDWIN PETREA, O NOUĂ CENTURĂ ÎN GALA MFS
Campionul ploieștean Edwin Petrea şi-a trecut în cont o nouă 

centură cu prilejul Galei MFS (Mixt Fight System) Kids Promotion 
III, desfăşurată în Sala Sporturilor din Moşniţa Nouă (judeţul Timiş). 
Sportivul de la CSM Ploieşti a întâlnit o mai veche cunoştinţă de-a 
sa, pe Ionuţ Lăuneanu (Viitorul Fântânele), iar deznodământul a fost 
acelaşi: victorie pentru Edwin după trei reprize abordate în crescendo 
de elevul lui Ghiocel Petrea. Dacă primele trei minute au fost, parcă, de 
reacomodare cu adversarul, în schimb, în runda a doua şi, în special, în 
a treia, Edwin Petrea a ţinut permanent centrul ringului şi şi-a dominat 
copios oponentul, arbitrii neavând decât să constate în unanimitate 
superioritatea ploieşteanului.

Următorul meci al lui Edwin ar putea avea loc sâmbătă, 2 iulie, în 
compania lui Raul Left er (15 ani, Viking Gym Roman), în Gala „Cezar 
Fight Championship IV”, programată să se desfăşoare la Suceava.

Doi componenți ai Clubului Sportiv Petrolul Ploiești 
au triumfat la Cupa Mării Negre la ciclism, care a avut loc 
la Sanya Maria Bay Constanța, la începutul lunii iunie. 
Cei doi performeri sunt David Coman, respectiv Diana 
Pospai, care s-au clasat pe primul loc, la startul întrecerii 
fi ind prezenți sportivi de la zece cluburi din țară.

„Sportivii noștri și-au îndeplinit obiectivul și mă declar 
mulțumit de evoluția lor”, a precizat antrenorul Ovidiu 
Burghelea.

DOUĂ VICTORII PENTRU DOUĂ VICTORII PENTRU 
CS PETROLUL PLOIEȘTI CS PETROLUL PLOIEȘTI 

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

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

Fotbal
PETROLUL PLOIEȘTI A PLECAT ÎN CANTONAMENT, ÎN TURCIAPETROLUL PLOIEȘTI A PLECAT ÎN CANTONAMENT, ÎN TURCIA
După două săptămâni în care pregătirile 

s-au desfășurat la Ploiești, petroliștii au 
plecat în Turcia, acolo unde se vor antrena până 
pe data de 1 iulie. „Lupii” și-au stabilit cartierul 
general la Kartepe, o suburbie a Izmirului, 
localitate situată la circa 100 de kilometri est de 
Istanbul, iar Nicolae Constantin și asistenții săi 
vor miza, pentru acest stagiu, pe un lot alcătuit 
din 23 de jucători:

Portari: Raul Avram, Sebastian Moroz, 
Andrei Jercălău

Jucători de câmp: Georgi Pashov, Florin 
Borța, Alberto Olaru, Marian Huja, Bart 
Meijers, Răzvan Horj, Gabriel Tamaș, Valentin 
Țicu, Mihai Velisar, Eugeniu Cebotaru, 
Takayuki Seto, Lucian Dumitriu, Jair da Silva 
Tavares, Marius Cioiu, Cosmin Tucaliuc, Mario 
Bratu, Dragoș Gheorghe, Gheorghe Grozav, 
Simon Măzărache, Mirko Ivanovski.

În lot nu se afl ă, deocamdată, Gicu Grozav, 

cel care va ajunge în Turcia zilele următoare, 
în vreme ce Mihai Constantinescu, Alexandru 
Sabău și Alin Boțogan au rămas acasă, ei 
urmând să fi e direcționați, sub formă de 
împrumut, către alte echipe.

În Turcia, formația noastră va susține 
cel puțin patru jocuri de verifi care, pe lista 
adversarelor afl ându-se, deocamdată, Al 
Shamal SC (Qatar), Dinamo-Auto Tiraspol sau 
Bahrain „U21”.

27 DE ANI DE LA CÂȘTIGAREA CUPEI ROMÂNIEI27 DE ANI DE LA CÂȘTIGAREA CUPEI ROMÂNIEI

„Acum 27 de ani câștigam, pentru a doua oară în istoria clubului, 
Cupa României, după o fi nală de poveste cu Rapid București, decisă 
în urma loviturilor de departajare. A fost 1-1 la fi nalul timpului 

regulamentar, Claudiu Andreicuț deschizând scorul în minutul 81, 
pentru ca, la scurt timp, să vină golul contestat al lui Iulian Chiriță. 
La penaltiuri, însă, elevii lui Ion Marin, Eduard Iuhasz și Gheorghe 
Niculescu au avut nervii mai tari, astfel încât trofeul lua drumul 
Ploieștiului.

Ștefan Preda – Daniel Chiriță, Octavian Grigore, Valeriu Răchită, 
Adrian Bălăceanu, Aurelian Leahu, Marian Grama, Mihai Pârlog, 
Marcel Abăluță, Cristian Zmoleanu și Daniel Zafi ris au format „11”-
le de start al „galben-albaștrilor”, pe parcursul partidei mai intrând 
Eugen Baștină și Claudiu Andreicuț, în vreme ce Iulian Cadar, Adrian 
Toader, Gheorghe Matei și Alexandru Clement au completat lotul 
care a contribuit la acea victorie de vis”. Mesajul a fost postat luni pe 
contul de socializare al legendarei echipe Petrolul Ploiești.

Ce bine-ar fi  ca, inspirați, cu forțe proaspete, cu entuziasm 
și dăruire, membrii de acum ai echipei să dăruiască sportului 
prahovean și național și… mai ales fanilor, noi momente de strălucire 
și să convingă astfel că da, Fotbalul scrie istorie la Ploiești, scrie 
prahovabusiness.ro

Sprinterul Petre Rezmiveş a devenit, în acest weekend, campion 
balcanic de seniori cu ştafeta de „4×100 metri” a României, cu 

prilejul competiţiei ce s-a desfăşurat pe Arena „Nicolae Mărăşescu”, 
din Craiova. Sportivul de la CSM Ploieşti a alergat în primul schimb 
al cursei, reuşind, alături de ceilalţi trei componenţi ai ştafetei, Alin 
Anton, Ionuţ Andrei Neagoe şi Marian Valentin Tănase, să câştige 
destul de clar cursa, oprind cronometrul după 39.50 secunde. Pe 
podium s-au clasat Serbia (39.85 secunde) şi Grecia (39.86 secunde).

Ceilalţi doi reprezentanţi ai CSM Ploieşti la Campionatul Balcanic 
de Seniori, Cristian Roiban şi Alexandru Geamănu, au ratat fi nala 
probei de 100 metri după ce s-au clasat, în califi cări, pe locurile 14, 
respectiv 16.

PETRE REZMIVEȘ PETRE REZMIVEȘ 
A DEVENIT CAMPION A DEVENIT CAMPION 

BALCANICBALCANIC
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Fostul premier al României, Viorica 
Dăncilă, președintele Partidului „Națiune 

Oameni Împreună-NOI, a declarat că nu s-ar 
teme de o confruntare la prezidențiale cu fosta 
șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi. Ea a mai 
sugerat că Kovesi nu îi iubește pe români, pe câtă 
vreme ea-da, moare de dragul țării.

-Păi, Viorică, fată,
Tu n-ai teamă niciodată,
Nici cu Ioha n-ai avut
Și-ai văzut cum te-a bătut!

Cică Primăria Ploiești a instalat un 
sistem de supraveghere video în Parcul 

Municipal Vest. Deocamdată sunt vreo 11 
camere video, dar municipalitatea intenționează 
să mai monteze și altele, cât să ofere siguranța 
celor care se aventurează prin acele locuri.

-Ca Parcul Vest să se doteze
Era fi resc. Dar oare apucă
Smart-camerele să fi lmeze
Pomii care se uscucă?

Atențiuneee! George Simon, liderul 
partidului AUR, se-nsoară. Deputatul a 

anunțat că la nunta ce va fi  pe data de 27 august, în 
satul Oveselu, din Vâlcea, invită toată România: 
„Aștept toți românii să se bucure alături de mine. 
Cea mai mare bucurie pentru mine e dacă veți 
fi  prezenți. Să veniți în cămașă populară! Ne 
descurcăm cu masa și dansul, e un câmp foarte 
mare acolo. Nu o să fi e cu stat la masă, fi indcă 
o să fi m mulți, probabil. O să fi e mai românește, 
o serbare câmpenească, cu hore, cu sârbe, cum 
ne place nouă. O să avem proțap, mici, vin de 
Drăgășani.”

-La câtă lume a chemat
La supa cu găluște,
Ăsta se crede împărat...
Și este, dar de...muște!

La sediul Prefecturii Prahova a avut loc o 
întâlnire de lucru referitoare la combaterea 

atacurilor urșilor. Cităm din comunicatul de 
presă: „Concret, s-a discutat necesitatea creării 
unei forme unitare în vederea implementării 
Ordonanței de Urgență privind aprobarea 
metodelor de intervenție imediată pentru 
prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor 
de urs brun asupra persoanelor și bunurilor 
acestora, în intravilanul localităților.”

-Să combați ATACUL
Sună cam ca dracul!
Că nu ATACUL are colți
Ci ursul mușcă, bre, netoți!

Europarlamentarul Maria Grapini a fost 
deranjată de un avion. Ia citiți: „Azi am 

avut o experiență unică. Am aterizat la Bruxelles, 
undeva în câmp, iar avionul nu a fost tras la 
burduf! S-au chinuit vreo 10 minute să instaleze 
scara de coborâre și într-un fi nal au lăsat-o cu o 
anumită distanță de îți era frică să nu cazi când 
calci pe ea! Apoi ne-am urcat în autobuze și am 
mers vreo 15-20 minute și am ajuns la ușa de 
intrare în aeroport! Aici-ghinion, cum ar fi  spus 
președintele Iohanis! Nu se deschide ușa!”

-O spun dintr-o răsufl are, 
Asta este clar sfi dare!
Și este de condamnat
Că-avionul n-a zburat
Până la Grapini-n pat! 

Hopa! Fiscul a găsit o metodă să-și facă 
treaba. Dacă postați fotografi i din 

vacanțe, din destinații exotice, s-ar putea să fi ți 
dubioși în ochii autorităților, care vă vor număra 
banii cheltuiți în concediu. Șeful ANAF, Lucian 

Ovidiu Heius, s-a lăudat la Antena 3: „Nu vom 
sări nimic. Vom începe de la cel mai mare, în jos, 
până la cel mai mic. Da, vom deranja foarte multă 
lume. Prefer să le spun în față, prin intermediul 
dumneavoastră: fi ți deranjați, că venim după 
voi!”

-Iți dau un sfat, Lucică,
Asta nimănui nu-i strică:
Dacă vrei averi de soi,
Începeți controlul cu voi!

Un studiu al unei companii de consultanță 
olandeze, publicat de Bloomberg, zice că 

Uniunea Europeană trebuie să reducă numărul 
de vaci, dacă vrea să-și atingă obiectivele privind 
reducerea emisiilor de metan. Potrivit acestuia, 
emisiile de metan ale fermelor de animale 
din țările UE echivalează cu emisiile a 50 de 
termocentrale pe cărbune. Numărul bovinelor 
nu va scădea însă câtă vreme există cerere mare 
pentru carnea de vită și lactate. Așa că autorii 
studiului propun ca blocul comunitar să convingă 
10% dintre cetățenii europeni să treacă la o dietă 
care să conțină mai puțină carne, lapte și brânză 
și astfel s-ar obține o reducere a emisiilor de 34%.

-Că vacile-s poluante n-am știut
Și mi se pare că nici voi-
Un lucru însă-i cunoscut:
La studiu au muncit mulți boi!

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

SPRINTEN INFOMAR EDITURĂ și TIPOGRAFIE
E-mail:ziarul_ploiestii@yahoo.com

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

financiar-contabil personalizat, agende și calendare personalizate!

Tel.: 0244.546.501

ică Primăria Ploiești a instalat un

tențiuneee! George Simon liderul
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