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Aristofan (cca 445 - 385 îHr)   “Părintele comediei”
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Noi medalii Noi medalii 
aduse de elevii aduse de elevii 
din Prahovadin Prahova

Criza de gaze! Dar noi 
avem peste 85 la sută 

din ceea ce consumăm, din 
producție proprie. Nu contează! 
Prețul explodează că, deh!, e 
criză.

Criză de curent! Dar noi 
suntem independenți din punct 
de vedere energetic, iar după ce 
punem în funcțiune și celelalte 
reactoare de la Cernavodă sau 
pe cele 8 “plantate” de americani 
prin țară, vom avea energie și 
pentru export. Contează? Nu. 
Prețul explodează, că doar e 
criză.

Criză de combustibili! Dar 
noi avem petrolul nostru. 
Nu contează nici asta. Prețul 
explodează pentru că e…ați 
ghicit!, criză.

Acum, ce să vezi! Altă criză. 
Mai a dracu. Criza alimentară. 
Nici aici nu se pupă cu logica. 
România își pune în cap 
cerealele și țara are și sufi ciente 
ferme de pui, porc, oaie, vită. 
Iar nu contează. Prețurile vor 
exploda!

Concluzia!
Cea mai mare criză a țării 

ăsteia este cea de creier. Acele 
creiere care trebuiau să nu 
distrugă aproape tot ce însemna 
industrie națională lipsesc! 
Și, ce e mai dureros, e că vom 
suporta în continuare o mare 
explozie de tupeu, hoție și 
impostură, pentru că am lăsat 
toți neterminații să ne conducă. 
Da, neterminați. Au mâini, 
picioare și buzunare. Atât! Iar 
ceea ce ar fi  trebuit să fi e creier 
este un amalgam scârbos de 
poft ă de putere, de parvenitism, 
de lipsă de iubire pentru țara 
asta în care s-au născut și care 
i-a scăpat din mână.

Asta este adevărata criză a 
României de astăzi!

ÎN SFÂRȘIT, SE 
MIȘCĂ CEVA LA 

PROIECTELE 
EUROPENE!

Primăria Ploiești a inițiat, 
marți, procedurile de achiziție 

publică pentru proiectele care prevăd 
efi cientizarea consumurilor energetice în 
oraș, respectiv, modernizarea sistemelor 
de iluminat public existente la nivelul 
traseelor de tramvai 101 și 102. Cele 
două investiții europene, derulate 
prin Programul Operațional Regional 
(POR) 2014-2020, aveau ca termen 
de fi nalizare data de 30 noiembrie 
2021, dar administrația abia acum 
organizează licitația! Termenul limită 
pentru depunerea ofertelor în sistemul 
electronic de achiziții publice este 26 
iulie 2022, ora 15.00. Cu alte cuvinte, 
până se va afl a fi rma câștigătoare și până 
vor începe lucrările propriu-zise mai 
este cale lungă. Ambele proiecte sunt în 
valoare de aproape 30 de milioane de lei.

Canicula și seceta au urmări 
neplăcute pentru anumiți 

locuitori ai Prahovei. Hidro Prahova 
a anunțat că va restricționa sau 
raționaliza consumul de apă în 
câteva zone. Bine, societatea are altă 
exprimare care să atenueze cumva 
impactul măsurii, spunând că „va 
menține un program de distribuție 
a apei” instituit săptămânile 
trecute. Tot una! Așadar, apa va 

fi  oprită în următorul interval 
orar: Mizil și Gura Vadului, 23.00-
5.00; Urlați și Gornet Cricov, 0.00 
-5.30; Ciorani, 23.00-4.30; Scorțeni 
(satele Mislea, Scorțeni, Bordenii 
Mari și Bordenii Mici), 23.00-5.30 
și 13.00-16.30; Baba Ana (satele 
Conduratu, Cireșanu și Satu Nou), 
23.00-5.00. În Fântânele și Vadu 
Săpat, apa va fi  furnizată numai în 
intervalele 6.00-8.00 și 18.00-21.00, 

iar la Iordăcheanu (sat Mocești) și 
Chiojdeanca (satele Trenu și Nucet), 
abonații din zonele înalte nu vor avea 
apă, din cauza consumului ridicat 
semnalat în cele două localități. 
Restricțiile vor putea fi  suspendate 
numai în situația în care vor fi  
semnalate precipitații sufi ciente 
pentru a completa rezervele de apă 
necesare asigurării consumului în 
zonele vizate.

CAMERA DE CONTURI SPUNE 
CĂ MAI MULȚI CONSILIERI 

LOCALI AU PRIMIT 
„IDEMNIZAȚII NECUVENITE”

Camera de Conturi Prahova a decis că, în perioada februarie 
2021-aprilie 2022, Primăria Ploiești a plătit necuvenit indemnizații 

în sumă de 37.998 lei consilierilor locali, fără a ține cont de numărul de 
participări ale fi ecărui ales la ședințele ordinare și extraordinare și la 
ședințele comisiilor de specialitate din fi ecare lună. Ca urmare, mai mulți 
consilieri ar avea de returnat la buget sume diferite, de până la 9.000 lei. 
Consilierul județean conf. univ. dr. Mihai Apostolache, licențiat în Științe 
administrative, îi îndeamnă pe colegii de la Consiliul Local Ploiești să 
formuleze obiecțiuni la procesul-verbal de audit. Acesta afi rmă faptul 
că inspectorii CC au invocat un ordin de ministru, iar acesta nu poate 
anula un drept stabilit printr-o ordonanță de urgență emisă de legiuitorul 
delegat, respectiv, de Guvernul Românei. De asemenea, Apostolache spune 
că „un drept recunoscut de lege nu poate fi  restrâns decât prin lege și în 
anumite condiții”.

HIDRO PRAHOVA 
RAȚIONALIZEAZĂ CONSUMUL DE 
APĂ ÎN MAI MULTE LOCALITĂȚI

Consiliul Județean Prahova Consiliul Județean Prahova 
și Primăria Ploiești refuză și Primăria Ploiești refuză 
dialogul instituționaldialogul instituțional

Kenneth Dermont Funderburk Kenneth Dermont Funderburk 
Jr. și Veljko Brkic au semnatJr. și Veljko Brkic au semnat
cu CSM Petrolul Ploieșticu CSM Petrolul Ploiești
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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

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

ÎNCĂ O SALĂ DE SPORT ÎN PLOIEȘTIÎNCĂ O SALĂ DE SPORT ÎN PLOIEȘTI
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Direcția Județeană de Statistică (DJS) Prahova arată 
că, la 1 ianuarie 2022, populația după domiciliu din 

Prahova a fost de 770.100 de persoane, în scădere cu 9.911 
de persoane față de 1 ianuarie 2021. Cu alte cuvinte, într-
un an, județul a pierdut aproximativ 1,2% din populație, 
pierdere care poate fi  pusă pe seama deceselor, dar și a 
plecării din țară sau din județ. În mediul urban locuiau 
388.718 de persoane, în scădere cu 1,6% față de 2021, 

iar  populația feminină a fost de 
397.512 de persoane, în scădere 
cu 1,2% comparativ cu anul trecut. 
Mai multe femei decât bărbați 
sunt în 60 de localități, printre 
care Ploiești, Câmpina, Vălenii 
de Munte, Sinaia,  Mizil, Băicoi, 
Bărcănești, Plopeni, Brazi, Urlați, 
Păulești etc. În Prahova, aidoma 

trendului din toată țara, sporul natural (diferența dintre 
numărul născuților vii și celor decedați) a rămas negativ. 
În luna aprilie 2022, de exemplu, s-au născut 329 copii, cu 
108 mai puțini față de luna martie 2022 și au decedat 890, 
cu 242 mai puțin decât în luna martie 2022. Ecartul dintre 
populația vârstnică de 65 ani și peste și populația tânără de 
0-14 ani a crescut la 45 mii de persoane (147.229 persoane 
din prima grupă, față de 102.823 persoane, în a doua). 

PRAHOVA PIERDE MASIV PRAHOVA PIERDE MASIV 
DIN POPULAȚIEDIN POPULAȚIE

Ca să nu ne lase cumva impresia că nu face mare 
lucru în oraș, având în vedere totuși că, din 22 

de proiecte europene, a început lucrul doar la patru, 
Primăria Ploiești ne anunță o fază intermediară a 
unui viitor obiectiv, „Construire sală de sport la Școala 
Gimnazială Nicolae Titulescu”. Practic, administrația 
publică ne explică faptul că a depus cândva o solicitare 
la  Compania Națională de Investiții S.A.  în vederea 
includerii investiției în  Programul Național de 
Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul 
„Săli de Sport”. Proiectul a fost trecut în lista de sinteză 
a CNI, anul trecut a fost predat amplasamentul, iar zilele 
acestea,  CNI a emis ordin de începere pentru elaborarea 
serviciului de proiectare. Rețineți, proiectare! Deci până 
la lucrările propriu-zise e drum lung! Reamintim că, pe 
lista de sinteză a subprogramului „Săli de sport”, aprobat 
prin ordin al Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației, sunt incluse  încă două  obiective de 

investiții, respectiv: construire  sală de educație fi zică 
școlară  la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” și 
construire  sală de educație fi zică școlară  la Școala 
Gimnazială „Toma Caragiu”.

Pe site-ul Institutului Național al Patrimoniului, 
Prahova fi gurează cu două obiective ce 

urmează a fi  renovate în cadrul Programului Național 
de Restaurare: clădirea Halelor Centrale Ploiești și 
acoperișul și terasele Castelului Peleș, din Sinaia. 
Pentru anul 2022, imobilul din Ploiești nu are niciun 
leu rezervat, însă pentru Sinaia s-au alocat 1.000 lei 
pentru lucrări de proiectare și 300.000 lei pentru 
intervenții rapide. INP a lansat deja licitația publică 
pentru renovarea teraselor, ceea ce înseamnă că ar 
fi  posibil ca lucrările să înceapă în acest an. Vor fi  
consolidate, conform documntației, terasa cu busturi 
și terasa de sud-est, respectiv, terasele numerotate de 
la 1 la 13, singura care necesită intervenții parțiale 
fi ind terasa 6.

LUCRĂRI DE RENOVARE A LUCRĂRI DE RENOVARE A 
TERASELOR CASTELULUI PELEȘTERASELOR CASTELULUI PELEȘ

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
NOI MEDALII ADUSE DE ELEVII DIN PRAHOVANOI MEDALII ADUSE DE ELEVII DIN PRAHOVA

TÂNĂR FĂRĂ PERMIS ȘI CU MAȘINA 
NEÎNMATRICULATĂ, PRINS LA VOLAN
Polițiștii din cadrul Poliției orașului Comarnic 

au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul 
că, pe o stradă din oraș circulă o persoană cu un 
scuter, care nu ar deține permis de conducere. 
„În baza sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața 
locului unde au identifi cat persoana în cauză, ca 
fi ind un tânăr în vârstă de 22 de ani, din orașul 
Comarnic. În urma verifi cărilor efectuate în bazele 
de date s-a constatat faptul că acesta nu posedă 
permis de conducere pentru nicio categorie de 
vehicule. Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest 
care a indicat valoarea de 0,21 mg/l alcool pur în 
aerul expirat. Totodată, polițiștii au mai constatat 
faptul că scuterul nu fi gurează în bazele de 

date înmatriculat”, a precizat IPJ Prahova. În 
cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de punerea în circulaţie 
sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și 
conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

ACCIDENT ÎN BĂICOI. ȘOFERUL ERA BEAT
Polițiștii din cadrul Poliției orașului Băicoi au 

fost sesizați despre faptul că pe strada Republicii 
din oraș s-ar fi  produs un eveniment rutier soldat 

cu pagube materiale. „În baza sesizării, polițiștii 
s-au deplasat la fața locului unde au constatat 
faptul că, un bărbat în vârstă de 64 de ani, din oraș, 
în timp ce se deplasa cu autoturismul personal, pe 
strada Republicii ar fi  pierdut controlul direcției 
de deplasare și ar fi  intrat în coliziune cu gardul 
unei societăți comerciale. Întrucât bărbatul emana 
halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest 
care a indicat valoarea de 0,90 mg/l alcool pur în 
aerul expirat, ulterior fi ind condus la o unitate 
medicală în vederea recoltării de mostre biologice 
de sânge”, a anunțat IPJ Prahova. În cauză, a 
fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii 
infracțiunii de conducere a unui autovehicul 
pe drumurile publice sub infl uența băuturilor 
alcoolice.

La a X-a ediție a concursului 
Mathematical Grammar 

School Cup care a avut loc, recent, în 
Serbia, elevii Centrului Județean de 
Excelență Prahova, întâmplător toți de 
la Colegiul Național „I.L. Caragiale” 
Ploiești, coordonați de prof. Dana Lica, 
au obținut din nou rezultate excelente. 
Toți concurenții au fost laureați la cele 
trei probe la care au concurat:𝐀𝐫𝐬𝐞𝐧𝐨𝐢𝐮 𝐈𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐞 (clasa a IX-a):-𝑴𝒆𝒅𝒂𝒍𝒊𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒖𝒓- informatică, punctaj maxim, desemnat 

câștigătorul competiției de informatică -𝑴𝒆𝒅𝒂𝒍𝒊𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏𝒕 - matematică -𝑴𝒆𝒅𝒂𝒍𝒊𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏𝒕 - izică 𝐓𝐮𝐝𝐨𝐬𝐞 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩 �̦�𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧 (clasa a IX-a):-𝑴𝒆𝒅𝒂𝒍𝒊𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒖𝒓 - informatică 𝐀𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨𝐥𝐚𝐜𝐡𝐞 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐢𝐚-𝐈𝐨𝐚𝐧𝐚 (clasa a IX-a):-𝑴𝒆𝒅𝒂𝒍𝒊𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏𝒕 - matematică 𝐌𝐞𝐢𝐫𝐨�̦�𝐮 �̦�𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧 (clasa a IX-a):-𝑴𝒆𝒅𝒂𝒍𝒊𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒓𝒐𝒏𝒛 - izică

Președintele Consiliului Județean Prahova, 
Iulian Dumitrescu, a semnat contractul 

de achiziție pentru proiectul „Creșterea gradului 
de digitalizare a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat din județul Prahova prin 
achiziționarea de echipamente și servicii de 
conectare și acces internet.” Obiectivul general 
al proiectului îl reprezintă, așa cum spune 
CJ Prahova, „asigurarea în bune condiții a 
serviciului public de educație și accesul egal 
la educație pentru 12.000 de elevi încadrați 
în învățământul preuniversitar din județul 
Prahova, prin cumpărarea de echipamente 
mobile din domeniul tehnologiei informației 

de tipul tabletelor școlare conectate la Internet, 
dotarea profesorilor cu tablete grafi ce și laptop-
uri conectate la Internet, camere web pentru 
derularea orelor online, respectiv dotarea 
cu echipamente a sălilor de clasă în vederea 
desfășurării procesului didactic în mediul 
online.” În cadrul proiectului vor fi  echipate 
săli de clasă din 64 unități de învățământ, 
cu echipamente în vederea desfășurării 
activităților didactice on-line: 12.024 de 
tablete pentru elevii care nu au primit anterior 
un astfel de echipament, fără discriminare, 
tablete cu acces la Internet și cu o soluție de 
control și monitorizare a dispozitivului; 651 
de tablete grafi ce pentru cadrele didactice din 
unitățile incluse în proiect; 714 camere web; 
734 de laptopuri pentru predare online; 372 de 
calculatoare all in one; 372 table interactive; 372 
de videoproiectoare și ecrane de proiecție. 1.460 
de cadre didactice vor fi  sprijinite cu tablete sau 
kituri în clase în vederea furnizării unui proces 
de învățare calitativ și incluziv.  Valoarea totală a 
proiectului se ridică la suma de 24, 292 milioane 
lei, iar perioada de implementare este de 12 luni.

TABLETE PENTRU 12.024 DE ELEVI TABLETE PENTRU 12.024 DE ELEVI 
DIN PRAHOVADIN PRAHOVA

Conducerea SC Transport Călători 
„Express” Ploiești intenționează să 

prezinte Consiliului de Administrație două 
soluții pentru a compensa scumpirile la 
motorină și curentul electric. Prima vizează 
o reevaluare a costului/km folosit în calculul 
compensației lunare plătite de Primăria Ploiești, 
iar a doua se referă la o scumpire a tarifelor de 
călătorie de la 2,4 lei, la 3 lei. Anul trecut, prețul 
la motorină era de 4,8 lei/litru, iar acum este de 9 
lei/litru, iar la energia electrică, tariful era de 375 
lei/MWh, iar de la 1 iulie tariful se apropie de 
1.000 de lei/MWh

 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

TCE AR VREA SĂ TCE AR VREA SĂ 
SCUMPEASCĂ SCUMPEASCĂ 
TARIFUL DE TARIFUL DE 
CĂLĂTORIECĂLĂTORIE
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ACCIDENT PE DN72, ÎN ZONA BUDA
Accidentul a avut loc pe DN72, pe raza 

localității Buda, la km 76+300, după ce două 

autoturisme au intrat în coliziune. Două 

persoane au fost asistate medical la fața locului. 

Cele două autoturisme erau conduse de doi 

bărbați cu vârstele de 43, respectiv 51 de ani care 

au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele 

fi ind negative. În urma impactului, o femeie 

în vârstă de 52 de ani a fost transportată la 

spital pentru acordarea de îngrijiri medicale 
de specialitate. Circulația s-a derulat dirijat pe 
sensul de mers Târgoviște - Ploiești.

RECORD DE ALCOOLEMIE LA VOLAN, 
LA OGRETIN

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 

Drajna, în timp ce desfășurau activități de 
supraveghere și control al trafi cului rutier pe 

DJ 102 B, în localitatea Ogretin au oprit, pentru 

control, un autoturism condus de un bărbat în 

vârstă de 40 de ani, domiciliat în comuna Drajna. 
„Întrucât, la înmânarea documentelor bărbatul 
emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu 
aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,55 
mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru 
care a fost condus la o unitate medicală în 
vederea recoltării de mostre biologice de sânge”,  
a precizat IPJ Prahova. În cauză, a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de conducere a unui autovehicul pe drumurile 
publice sub infl uența băuturilor alcoolice.
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RUTE SCHIMBATE PENTRU TRASEELE 2, 32 ȘI 401RUTE SCHIMBATE PENTRU TRASEELE 2, 32 ȘI 401

Primăria și Consiliul Local anunță că, în perioada 23-24 iulie, organizează 
Zilele comunei Ariceștii Rahtivani, evenimentul urmând să fi e găzduit 

pe terenurile bazei sportive din localitate. Autoritățile au enumerat și activitățile 
incluse, multe dintre acestea însemnând premii speciale acordate cetățenilor: 
întreceri sportive (cu premierea câștigătorilor) în cadrul concursului „Fiii 
satului” (secțiunile fotbal, tenis de masă, tenis de câmp, tenis de picior, șah, 
table, cros); premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la învățătură, 
olimpiade și concursuri școlare, precum și acordarea titlului, cu premiu, de 
„Profesorul anului ” și „Elevul anului”; premierea cetățenilor din comună 
care au avut rezultate meritorii în diverse activități; acordarea „Diplomei de 
onoare” și a unui premiu în valoare de 1.000 lei fi ecărui cuplu care aniversează 
50 de ani de căsnicie; acodarea „Diplomei de onoare” și a unui premiu de 500 
lei pentru cea mai în vârstă persoană din fi ecare sat al comunei. În cadrul 
manifestărilor va avea loc și o tombolă cu premii acordate participanților pe 
parcursul celor două zile de sărbătoare.

Primăria Ploiești a anunțat că, de ieri,  
traseele 2, 32 și 401 vor circula cu intrare 

pe la Prahova Value Centre, în ambele sensuri de 
deplasare, după cum urmează:

Traseul 2: Stația BIG este înlocuită cu Gara de 
Sud (în fața gării, acolo unde oprește și traseul 
30), iar mașinile circulă pe sub pod, apoi dreapta, 
pe drumul de acces în parcarea centrului 
comercial, cu stație de debarcare capăt de linie la 
Prahova Value Centre (zona din dreapta, special 
amenajată și semnalizată). Pentru sensul spre 
Vest, îmbarcarea se face din stația nou înfi ințată 
Pleiades;

Traseul 32: sensul spre cartierul Pictor 
Rosenthal- traseu normal până în stația din 

fața Gării de Sud, apoi pe sub pod, cu intrare 
în parcarea centrului comercial și oprire în 
stația Prahova Value Centre. De aici, se merge 
înapoi spre ieșirea din parcare, apoi stânga, pe 
sub pod spre Sud și se urcă breteaua de acces 
pe deasupra podului, de unde se reia traseul 
cunoscut; sensul spre Centru- traseu normal 
până în stația Rulmenți Grei, apoi înainte pe 
pod și viraj dreapta, pe breteaua de acces de 
deasupra podului, coborâre în parcarea centrului 
comercial, oprire în statia Pleiades. De aici, se 
merge înapoi spre ieșirea din parcare, apoi stânga 
pe sub pod spre Sud și se ajunge la CORECO 
Sud, de unde se reia traseul cunoscut.

Traseul 401: sensul spre Hipodrom-traseu 

normal până în stația din fața Gării de Sud, 
apoi înainte și viraj dreapta pe sub pod, intrare 
în parcarea centrului comercial, oprire în stația 
Prahova Value Centre. De aici, se merge înapoi 
spre ieșirea din parcare, apoi stânga pe sub pod 
spre Sud și se urcă breteaua de acces pe deasupra 
podului, de unde se reia traseul cunoscut; sensul 
spre Centru- traseu normal până în stația Gara 
Sud PTTR, apoi înainte pe sub pod și viraj 
dreapta spre parcarea centrului comercial, oprire 
în stația Pleiades. De aici, se merge înapoi spre 
ieșirea din parcare pe breteaua de urcare pe pod, 
apoi dreapta spre stația 13 Decembrie de pe 
str.Democrației, de unde se reia traseul cunoscut.

CICĂ DRUMUL VALEA 
DOFTANEI-BRĂDET VA 

FI GATA ÎN 5 ANI!

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke 
Attila, a afi rmat că drumul județean Brădet-Valea Doft anei, 

alternativa la DN1, va fi  gata în cinci ani. Ofi cialul a mai spus că, după 
fi nalizarea licitației, există un termen de 6 luni pentru proiectare și 48 
de luni pentru execuție. Acesta a detaliat: „Se va urca în SICAP investiția 
referitoare la reabilitarea și modernizarea drumului care face legătura 
între Brădet, din județul Brașov și Valea Doft anei- Prahova, o investiție 
cu o lungime de peste 25 kilometri și care va putea constitui o alternativă 
reală pentru DN 1, respectiv DN 1 A. Practic, acest tronson, care este 
clasifi cat ca drum județean, dar pe o parte însemnată este impracticabil, 
va deveni, prin reabilitare și prin modernizare, o cale alternativă pentru 
toți cei care vor să ajungă de la Brașov la București și invers.”

Să fi e să aibă dreptate ministrul Dezvoltării. Fiindcă, altfel, noi ne-am 
cam lămurit ce este cu acest drum, despre care autoritățile vorbesc de 
peste un deceniu, fără să facă ceva în mod concret, în afară de a cheltui 
bani pe studii de fezabilitate!

FESTIVAL CU PREMII ÎN BANI FESTIVAL CU PREMII ÎN BANI 
LA ARICEȘTII RAHTIVANILA ARICEȘTII RAHTIVANI
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CUM AR VREA CJ PRAHOVA SĂ DEZVOLTE TURISMUL CUM AR VREA CJ PRAHOVA SĂ DEZVOLTE TURISMUL 
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INCENDIU LA GROAPA DE GUNOI A 
ORAȘULUI BĂICOI

Pompierii prahoveni au acționat pentru 
localizarea și lichidarea unui incendiu produs 
la groapa de gunoi a orașului Băicoi. Incendiul 
se manifesta cu fl acără deschisă și degajare mare 
de fum pe o suprafață de aproximtiv 1,5 ha. 
„Cu scopul de a proteja și înștiința populația a 
fost inițializat un mesaj RO-ALERT. Pentru 
gestionarea operativă a evenimentului au 
fost mobilizate următoarele mijloace: cinci 
autospeciale de stingere cu apă și spumă, o 
autoscară și o ambulanță SMURD”, a anunțat 
ISU Prahova. 

TÂNĂR ACUZAT DE FURT ȘI FURT 
CALIFICAT

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Boldești-

Scăeni au reușit identifi carea și depistarea unui 
tânăr în vârstă de 17 ani, bănuit de comiterea 
a trei fapte de furt și furt califi cat. „În fapt, în 
perioada 8-15 aprile a.c., persoana bănuită ar fi  
pătruns în curtea locuinței unui bărbat din oraș, 
sustrăgând dintr-o magazie o roabă și o betonieră. 
În noaptea de 20 spre 21 aprilie, tânărul ar fi  
sustras, de două ori din magazia unui alt bărbat 
din oraș scule, unelte, două canistre a câte 20 de 
litri, cu combustibil, cât și mai multe obiecte de 
uz caznic”, a precizat IPJ Prahova. Prejudiciul 
total cauzat în urma activității infracționale este 
de aproximativ 8.700 lei. În baza probatoriului 
administrat, potrivit IPJ Prahova, față de tânărul 
în vârstă de 17 ani din orașul Boldești-Scăeni a 
fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore. 

Astăzi vom afl a cam pe unde stă Prahova turistic. Bine, noi știm că 
Valea Prahovei este una dintre cele importante destinații din țară, 

iar Castelul Peleș al doilea cel mai vizitat obiectiv din România, dar să 
vedem statistic cum stau lucrurile. Datele sunt din 2021, un an nu foarte 
relevant, având în vedere impactul pandemiei asupra lumii întregi. Dacă le 
vom compara cu 2019, ultimul an normal, să spunem așa, probabil că vom 
fi  mai aproape de adevăr.

În anul 2021, s-au înregistrat peste 423 de mii de turiști, dintre care peste 
405 mii au fost români și peste 18 mii străini. Aceștia au efectuat peste 875 
de mii de înnoptări, dintre care peste 822 de mii au fost înnoptări efectuate 
de români și peste 52 de mii de străini, ceea ce corespunde unei durate 
medii a sejurului de 2 zile pentru turiștii români și aproape 3 zile pentru 
cei străini. Durata sejurului pentru total turiști a fost de 2,1 zile în 2021.

În anul 2019, s-au înregistrat peste 568 de mii de turiști, dintre care peste 
484 mii au fost români și peste 84 mii străini. Aceștia au efectuat peste 
1.285 de mii de înnoptări, dintre care peste 1.060 de mii au fost înnoptări 
efectuate de români și peste 173 de mii de străini, ceea ce corespunde unei 
durate medii a sejurului de 2,2 zile pentru turiștii români și 2,7 zile pentru 
cei străini. Durata sejurului pentru total turiști a fost de 2,2 zile în 2019.

Județul Prahova atrage puțin sub 5% din numărul total de turiști cazați 

în România (cu oscilații de la an la an, de la 4,8%- în 2012, la 4,4% -în 2014 
sau 4,9% -2020). Cum era de așteptat, cea mai vizitată localitate rămâne 
Sinaia (208 mii de turiști în 2021), urmată, la mare diferență, de Bușteni 
(66 mii), Ploiești (34 mii), Azuga (23 mii) și Cheia (16 mii). La înnoptări, 
clasamentul este același.

Din păcate, județul Prahova are un grad de ocupare al locurilor de 
cazare inferior celui înregistrat la nivel național. Poate și pentru faptul că, 
dată fi ind apropierea de București, Ploiești și Brașov, avem mult turism 
ocazional, de o zi... În 2021, gradul de ocupare, ca medie anuală, a fost de 
doar 23, 5%, iar în 2019, acesta a urcat la aproape 30%. Asta deși, cunoașteți 
bine, iarna se vorbește despre faptul că nu se mai găsesc locuri de cazare pe 
Valea Prahovei...

CARE-S PLANURILE DE VIITOR
În mod logic, în documentul strategic ar fi  trebuit să afl ăm ce mari 

proiecte sunt în planul autorităților. Dar acest lucru nu este clar specifi cat! 
Avem niște obiective generale, scuzați, un fel de „bla-bla”, „sportul” nostru 
național în România. Adică documentul zice că administrațiile au patru 
direcții de acțiune: managementul destinațiilor turistice, infrastructura 
turistică, brand turistic și promovare, programe și pachete turistice. Fiecare 
dintre aceste „direcții” au mai multe „obiective strategice” care, la rândul 
lor, dispun de „axe prioritare”. Un singur obiectiv este numit cu subiect și 
predicat: amenajarea de zone schiabile la Cheia, Măneciu. În rest se face 
trimitere la strategiile de dezvoltare locală, adică la ce își propun primăriile 
să facă... Cu alte cuvinte, acest document este făcut ca să fi e ori fi indcă 
trebuie, însă nu oferă absolut nicio perspectivă...

TOTUL DESPRE...NIMIC!TOTUL DESPRE...NIMIC!

Cum spuneam în edițiile trecute ale ziarului nostru, Consiliul 
Județean Prahova a lansat spre consultare publică „Strategia de 

Dezvoltare Durabilă a Turismului (SDDT) în județul Prahova 2022-2032”. 
Am fost foarte curioși și noi să afl ăm ce anume își propun autoritățile, 
prin acest document, să facă astfel încât să dezvolte din punct de vedere 
turistic județul. Fiindcă natura a fost generoasă cu Prahova, în strategie 
am văzut cam ce a făcut omul în răstimp: am văzut cam pe unde ne 
afl ăm ca resurse culturale, structuri de agrement, capacitatea, tipologia 
și categoria de confort a capacităților de cazare din Prahova, tipuri de 
turism practicate, patrimoniul imaterial etc.

Consiliul Local a aprobat documentația tehnică de avizare a lucrărilor de 
intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea nocturnei 

de pe Stadionul „Ilie Oană”.  Costurile se ridică la 3,161 milioane de lei, din care 
dotările însumează 2,55 mil. lei. Durata de execuție a lucrărilor este de 11 luni, 
perioadă cuprinsă între data de emitere a ordinului de începere a lucrărilor și data 
de încheiere a documentelor de recepție. Potrivit etapelor acceptate de benefi ciar, 
adică de Primăria Ploiești, urmează ca licitația pentru desfășurarea lucrărilor să se 
încheie într-o perioadă de patru luni, în vreme ce execuția propriu-zisă va dura 5 
luni. Stadionul a fost dat în folosință în 2011 și a costat în jur de 17 milioane de euro.

PESTE 3 MILIOANE DE LEI PENTRU NOCTURNA DE PE „ILIE OANĂ”PESTE 3 MILIOANE DE LEI PENTRU NOCTURNA DE PE „ILIE OANĂ”
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REȚINUȚI PENTRU FURT CALIFICAT
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Urlați 

au fost sesizați de către un bărbat, cu privire la 

faptul că i-au fost sustrase din curtea locuinței 
sale, plasele de sârmă. „Din cercetări a reieșit că, 
în cursul dimineții de 30 iunie a.c., apelantul, în 
timp ce se afl a la serviciu a fost contactat de către 
fi ica sa, spunându-i că doi vecini au pătruns în 
curte și ar fi  sustras două plase de sârmă. În 
urma verifi cărilor, polițiștii au identifi cat cei 
doi bărbați cu vârstele de 44 și respectiv 55 de 
ani, care au fost conduși la sediul unității pentru 
audieri. În urma administrării probatoriului și 
având în vedere antecedentele penale ale celor 
doi, aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore, 
urmând ca în cursul zilei de azi să fi e prezentați 
unității de parchet competente, în vederea 
luării unei alte măsuri preventive”, a anunțat IPJ 
Prahova. În cauză, cercetările sunt continuate de 

către polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de furt califi cat.

BĂRBAT CĂZUT DE PE O STÂNCĂ LA 
TABLA BUȚII

Evenimentul s-a petrecut în zona Piatra lui 
Crai către Tabla Buții. Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină, în sprijinul Serviciului 
de Ambulanță Județean Prahova, pentru 
transportul unei persoane, în vârstă de 55 de ani, 
având în vedere că zona era cu teren accidentat. 
„Victima a căzut de pe o stâncă, de la o înălțime 
de aproximativ 5 metri”, a precizat ISU Prahova. 
În urma impactului, bărbatul a suferit multiple 
traumatisme. Victima a fost predată echipajului 
de la Serviciul de Ambulanță Județean Prahova.

Sau, copiind alianța națională, PSD-
PNL. Inclusiv ALDE. Cu toate acestea, 

CJ Prahova se pare că nu discută cu Primăria 
Ploiești când este vorba despre proiecte de 
interes public. Și nici invers. Primul scurtcircuit 
s-a produs la semnarea hotărârilor privind ADI 
Mobilitate. Atunci, CJ  a scris statutul și a adoptat 
hotărârea fără armonizarea părerilor, dovadă că 
municipalitatea s-a codit mult și n-a acceptat 
documentele decât cu modifi carea unor clauze 
care să potejeze pe viitor interesele companiei de 
transport public TCE Ploiești. Săptămâna trecută 
am asistat din nou la o situație identică. Și haideți 
să explicăm despre ce a fost vorba.

CONSILIUL JUDEȚEAN A VOTAT 
PRELUAREA PARCULUI MUNICIPAL 

VEST...
Consiliul Județean Prahova a adoptat o 

hotărâre din care reținem că intenționează să 
realizeze un bazin de înot olimpic, un patinoar 
și un complex sportiv. Și cum nu are teren, deși 
dispune de tot câmpul dintre Tătărani și Ghighiu 
(fostele sere Serplo), s-a gândit că vrea să preia, 
cităm, „teren intravilan cu număr cadastral 
128388, situat în municipiul Ploiești, strada 
Mărășești nr. 285A, în suprafață de 157.552 mp 
și teren intravilan cu număr cadastral 129944, 
situat în municipiul Ploiești, strada Mărășești 
nr. 285B, în suprafață de 529.654 mp” (total-69 
ha)”, poziționat-și iar cităm-„pe teritoriul 
administrativ al municipiului Ploiești, la ieșire 
la DJ 129, în imediata vecinătate a centurii 

ocolitoare de vest a orașului (DN1)”. Nicio vorbă 
explicită așadar că suprafețele respective sunt 
unul și același lucru cu Parcul Municipal Vest.

PRIMĂRIA SE PARE CĂ NU A FOST 
CONSULTATĂ ȘI N-AR VREA SĂ CEDEZE 

PARCUL VEST
Acest lucru a fost spus însă de viceprimarul 

Ploieștiului, Magdalena Trofi n, care s-ar părea 
că nu avea habar despre rocada gândită de CJ, 
ba chiar a arătat că se simte deranjată de această 
intenție. Domnia sa a scris: „Ploieșteni, ce părere 
aveti despre <<planurile>> Consiliului Județean 
de a distruge Parcul Municipal Vest? Realizarea 
parcului, a căilor de acces și a rețelelor edilitare 
specifi ce a costat 70.311.415,55 lei, din care: 
46.478.603,24 lei cheltuieli eligibile din fonduri 
UE, iar ploieștenii au plătit din taxele și impozitele 
lor suma de 23.832.812,31 lei pentru realizarea 
parcului. CJ a anunțat intenția de a construi 
aici un complex sportiv, dar în acest moment 
nu este foarte clar de unde va avea bani pentru 
acestă investiție, așa că nu se știe când vor începe 
lucrările sau când se dorește fi nalizarea acestora. 
Din păcate acest lucru presupune distrugerea 
parcului.” Și încă un amănunt: Consiliul Local 
Ploiești nu a votat încă cedarea parcului...

CONSILIERII LOCALI AI PNL VOR 
TERENUL DE LA TĂTĂRANI

O altă hotărâre a CJ viza trecerea unor 
terenuri din domeniul privat în domeniul 
public al județului Prahova. Și era vorba despre 

86,2695 ha de la Tătărani. Fostele sere de la 
Tătărani. Suprafața respectivă a fost purtată prin 
tot felul de proiecte, dar niciodată nu s-a făcut 
nimic aici. Ce spune CJ Prahova despre această 
schimbare a statutului juridic? Cităm: „Având 
în vedere intenția Consiliului Județean Prahova 
de realizare a unor noi obiective de investiții în 
vederea dezvoltării județului, este necesară și 
oportună trecerea imobilului sus menționat din 
domeniul privat în domeniul public.” Instituția 
nu explică totuși despre ce investiții este vorba. 
Dar afl ăm totul de la Consiliul Local Ploiești. 
În ședința din 28 iunie, la inițiativa consilierilor 
Daniel Nicodim (viceprimar), Valentin Marcu, 
Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, 
Gheorghe Popa, Iulian Bolocan, Alexandru-
Dragoș Măchițescu, Georgeta-Simona Popescu, 
Horia-Nicolae Popovici, Valentin-Răzvan 
Săbău, Radu-Alexandru Simionescu, Gheorghe 
Sîrbu-Simion și Nicoleta Ștefan, a fost adoptat 
un proiect de hotărâre prin care- cităm iar- „ se 
aprobă solicitarea de transmitere din patrimoniul 
județului Prahova în patrimoniul municipiului 
Ploiești a imobilului în suprafață de 86 ha, situat în 
localitatea Tătărani, comuna Bărcănești, Tarlaua 
26, liber de sarcini și în mod gratuit.” Scopul îl 
afl ăm din cuprinsul HCL 295: „pentru dezvoltarea 
infrastructurii economice a municipiului Ploiești.”

PRIMARUL NU ESTE ÎNCÂNTAT DE 
ACEASTĂ DECIZIE ȘI NU VREA ACEST 

LOT
Dar curios este că primarul pare a nu fi  nici 

în cunoștință de cauză și nici de acord cu acest 
demers. Iată ce spune acesta: „Ploieștiul ar 
avea 83 de hectare în zona de est a Ploieștiului, 
una industrială, care ar fi  mai potrivită pentru 
realizarea unui parc industrial, mai ales că 
benefi ciază deja de utilități. În schimb, pe terenul 
ce ar urma să fi e preluat, s-ar impune realizarea 
unor cheltuieli însemnate ca zona să devină 
atractivă pentru investitori care, până la urmă, 
ar ajunge să plătească taxe și impozite către 
Bărcănești. Sunt curios dacă inițiativa are vreo 
legătură cu intenția Consiliului Județean de a 
prelua Parcul Municipal Vest...”

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSILIUL JUDEȚEAN 
PRAHOVA ȘI PRIMĂRIA PRAHOVA ȘI PRIMĂRIA 

PLOIEȘTI REFUZĂ PLOIEȘTI REFUZĂ 
DIALOGUL INSTITUȚIONALDIALOGUL INSTITUȚIONAL

ÎÎntre sediile administrative ntre sediile administrative 
ale Consiliului Județean ale Consiliului Județean 

Prahova și Primăria Ploiești este Prahova și Primăria Ploiești este 
o distanță de 300-400 m. Ambele o distanță de 300-400 m. Ambele 
instituții publice sunt conduse instituții publice sunt conduse 
de președinte/primar provenind de președinte/primar provenind 
de la PNL. Consiliile județene și de la PNL. Consiliile județene și 
locale au o majoritate lejeră PNL-locale au o majoritate lejeră PNL-
USR-Prahova în Acțiune.USR-Prahova în Acțiune.
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Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

BĂRBAT BĂTUT ÎNTR-UN COMPLEX 
DIN PLOIEȘTI

Polițiștii Secției nr.1 de poliție Ploiești au 
reținut două persoane bănuite de săvârșirea 
infracțiunilor de lovire sau alte violențe și 
tulburarea ordinii și liniștii publice. „În fapt, la 
data de 30 iunie a.c., în jurul orei 19.30, polițiștii 
au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 
35 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se 
afl a în incinta unui complex din Ploiești, ar fi  
fost agresat de către alți 2 bărbați. În urma 
verifi cărilor și investigațiilor efectuate, polițiștii 
au reușit identifi carea și depistarea celor două 
persoane bănuite, ca fi ind un bărbat în vârstă de 
32 de ani, din municipiul Ploiești și un tânăr de 

17 ani din comuna Valea Călugărescă”, a anunțat 
IPJ Prahova. În urma probatoriului administrat, 
față de aceștia a fost luată măsura reținerii 
pentru 24 de ore. În cauză, poliţiştii continuă 
cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor 
de lovire sau alte violențe și tulburare a ordinii 
și liniștii publice.

BĂRBAT REȚINUT PENTRU LOVIRE ȘI 
ALTE VIOLENȚE LA COMARNIC

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Comarnic 
au fost sesizați despre faptul că în curtea unui 
imobil din oraș are loc un confl ict între două 
persoane. Deplasați la fața locului, polițiștii au 
constatat faptul că între doi bărbați cu vârstele 
35 de ani, respectiv 43 de ani ar fi  izbucnit un 

confl ict spontan în urma unei neînțelegeri 
privind genul muzical pe care aceștia îl ascultau. 
Ulterior, confl ictul a degenerat, cel de 35 de 
ani lovindu-l pe cel de 43 de ani, cu un obiect 
contondent, ulterior plecând de la fața locului. 
„În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au 
depistat bărbatul bănuit de comiterea faptei, iar 
în baza probatoriului administrat, ieri, 3 iulie 
a.c., față de acesta a fost luată măsura reținerii 
pentru 24 de ore urmând ca azi să fi e prezentat 
unității de parchet competente cu propunere de 
luare a unei alte măsuri preventive”, a anunțat IPJ 
Prahova. În cauză, cercetările sunt continuate de 
polițiști în cadrul unui dosar penal deschis sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte 
violențe. 

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
LISTA NEAGRĂ A CONSTRUCTORILOR DE DRUMURILISTA NEAGRĂ A CONSTRUCTORILOR DE DRUMURI

Presa locală discută din nou despre Prahova că are un număr mare de 
pensionari: locul al treilea, după București și Iași și locul al doilea, 

după Iași, dacă vorbim despre un clasament între județe. Știrea are așa, o 
conotație negativă, sugerând ideea că zona noastră este „gârbovită”. În fi ne, 
îmbătrânită. Iar noi spunem, pentru nu știu a câta oară, că este absolut 
normal ca Prahova să aibă un număr mare de pensionari. Sau de șomeri. 
Sau de nu știm ce fel de bolnavi. Sau ca număr de elevi. Este normal fi indcă 
are și a treia cea mai mare populație din România, după București și Iași. 
Ca atare este fi resc să ocupe, în orice statistică privitoare la populație, un 
loc în TOP 3. Situarea în afara primelor trei locuri este problematică atunci 
când discutăm despre puterea economică sau PIB-ul județean ori pe cap 
de locuitor, de veniturile medii ale populației. Atunci avem, cu adevărat, o 
difi cultate!

Revenind la pensionari și pensii, Direcția Județeaneă de Statistică 
Prahova spune că, în trimestrul doi al acestui an, numărul pensionarilor de 
asigurări sociale de stat a fost de 192.124 de persoane, iar al pensionarilor 
agricultori a fost de 3.955 de persoane, ceva mai redus decât în primul 
trimestru al anului trecut, când au fost 194.997 de pensionari de asigurări 
sociale de stat și 4.776 de agricultori. Tradus: micșorarea este cauzată 
de numărul mai mare de ieșiri (decese) din sistem decât de intrări (noi 
pnsionări). Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat a fost, în 
trimestrul I 2022,  de 1.876 lei, mai mare cu 5,9% față de media națională și 
cu 179 lei mai mare decât în perioada similară a anului trecut. Pensia medie 

de asigurări sociale a pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru 
agricultori, în trimestrul I 2022, a fost de 2,7 ori mai mică în comparatie cu 
pensia medie de asigurări sociale de stat.

Deputatul prahovean Rodica Paraschiv crede că guvernarea 
PNL-PSD a  făcut un „pas îndrăzneț, care să schimbe modul de 

derulare a achizițiilor publice, dar și a lucrărilor din teren.” Despre ce 
„pas” este vorba știm deja. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, 
a anunțat că CNAIR a emis primele certifi cate negative intermediare în 
baza noii legislații a achizițiilor publice. Ofi cialul a publicat o așa-zisă listă 

neagră pe pagina sa de socializare. Au primit certifi cate negative:
-Pentru contractele de proiectare afl ate în derulare: Search 

Corporation SRL, Egis România SA, Egis International SAS, Consitrans 
SRL, Ingenieria Especializada Obra Civil  E Industrial SA, Primacons 
Group SRL, NV Construct SRL;

-Pentru contractele de execuție lucrări: Asociarea Antrepriza de 
Construcții Drumuri și Autostrăzi SRL (fosta SC Agua Parc)-SC Mavgo 
Holding SRL-Vahoslav SK-Trameco SA, Asocierea Alexcor Trading SRL- 
Mpresa di Construzioni ING. E. Mantovani SpA-Pegasus Engineering 
SRL, Todini Construzioni Generali SpA, Asocierea Cosedil SpA - BIT 
Invest SRL-Chirulli Andrea Impresa Individuale- Total Road SRL, 
Asocierea Concept Infrastrade Logistics SRL-Tehnic Asist SRL, Asocierea 
Mavgo Holding SRL- Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi 
SRL-BDU Maxi Construct SRL-Hydrostroy AD , Asocierea Secol Romania 
SRL- Secol Societa Edile Construzioni e Lavori SA,Tirrena Scavi SpA, 
Asocierea Webuild SpA-IHI Infrastructure Systems Co Ltd, Asocierea 
Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR S.A.)-Euro Construct 
Trading 98 S.R.L., Webuild SpA.

Sorin Grindeanu a comentat: „acest tip de document va permite comisiilor 
de evaluare să cunoască în timp real situația concretă a antreprenorilor care 
se prezintă la alte licitații și vor constitui baza analizei cu ocazia verifi cării 
motivelor de excludere pentru abateri grave sau repetate în derularea 
contractelor deja încheiate.”

PENSIA MEDIE DIN PRAHOVA A FOST DE 1.876 LEIPENSIA MEDIE DIN PRAHOVA A FOST DE 1.876 LEI
AGRICULTORII PRIMESC DE 2,7 ORI MAI PUȚIN
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Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Așa și noi, oamenii: dacă nu plecăm din oraș 
sau din județ, ne mulțumim să credem că 

suntem „buricul pământului”. În fi ne, „burici” 
sunt și politicienii (deputați, senatori, miniștri, 
secretari de stat, președinți și vicepreședinți de 
consilii județene, primari și viceprimari, directori 
și alți directorași, prefecți și subprefecți etc.) 
care cred că județul/orașul/comuna ce-l conduc 
reprezintă superlativul absolut în România. Și iar 
nu este așa!

MOLDOVA NE DĂ CLASĂ!
Vă oferim câteva exemple: drumul Ploiești-

București; București-Constanța; Ploiești-Iași; 
Ploiești-Suceava; Ploiești-Brașov. Vom vorbi 
despre județe și orașe, comparându-le unele cu 
celelalte.

Drumuri: noi, în Prahova, avem boala așa-
ziselor proiecte-pilot. Sau a proiectelor unicat. 
De exemplu, când s-a construit primul giratoriu 
suspendat din România, am crezut deja că 
suntem vedete și toată infrastructura de transport 
stă în această lucrare. La fel cu podul peste CF 
din prelungirea Mărășești. Când s-a dat în 
folosință autostrada, tot așa, am crezut că suntem 
primii din Univers. Noi și toate județele care au 
autostradă. Când s-a extins DN1 ori s-au creat 
bretelele de la intrarea de nord a orașului, iar am 
crezut să suntem numărul 1 în țară. Dar culmea 
este că detaliile nu stau în așa ceva. În Ploiești, 
de pildă, în afară de Bdul Republicii și Bdul 
Independenței, rețeaua de străzi este mediocră. 
Indiferent cât cârpim an de an, tot mediocră 
rămâne. Pe urmă, drumul de la Albești-Mizil 
până la Buzău este sub orice critică. În afară de 
faptul că are doar câte o bandă pe sens și nicăieri 
măcar o bandă de rezervă, șoseaua este ondulată 

de la urmele lăsate în asfaltul moale de vară de 
camioane. În comparație, drumurile Buzău (în 
afară de centura ocolitoare)-Suceava (E 85), 
Tecuci-Iași (E 581) sau Roman-Săbăoani-Iași (E 
58) ne dau clasă. Moldova dă clasă Munteniei! 
Moldova aceea despre care spunem mereu că e 
„pungă de sărăcie” e mult peste drumurile din 
Muntenia!

Curățenie: Pe căile de acces Ploiești-București 
sau București-Constanța se pot vedea multe 
gunoaie. Gunoaie în locurile de refugiu, gunoaie 
revărsate pe lângă coșuri, gunoaie prin boscheți, 
gunoaie la grupurile sanitare de pe Autostrada 
Soarelui, gunoaie de câmpuri, pe marginea 
apelor, prin stațiile CFR și printre liniile ferate. În 
Moldova, similar este prin Vrancea. Din Bacău 
în sus se schimbă totul. Adică nu prea mai vezi 
pretutindeni mizerie. Și la intrarea înspre Brașov 
este altcumva. Mai curat. Pe urmă, nu știm cum 
se face, dar prin satele din Moldova și Brașov 
plus Alba, de exemplu, predomină marginile de 
drum îngrijite. Intrați în Prahova dinspre Mizil și 
vedeți în ce hal arată Valea Călugărească și Bucov, 

cu ierburi și de un metru înălțime. Oamenii 
nu-și înfrumusețează decât rar porțiunea din fața 
gospodăriilor, nu curăță șanțurile, nu tund iarba, 

primăriile cred că asta este treaba drumurilor 

naționale, gospodarii ar vrea ca primăriile să le 

cosească cucuta din fața casei.

CÂT DESPRE ORAȘE, CE SĂ SPUNEM... 
Iubim Ploieștiul, unii de-adevăratelea, alții 

doar declarativ și din cauza asta pesemne ne 
simțim datori să facem cu el ce vrem. De exemplu, 
în cazul nostru, să-l murdărim. Facem festivaluri, 
facem parcuri municipale, facem (pe hârie) 
spitale, facem câte-n lună și stele, dar secretul stă 
în detalii. Iar detaliile acestea fac diferența. Nu 
ne referim că Ploieștiul a fost proiectat ca oraș 
muncitoresc, iar Iași este cultural. Muncitoresc 
a fost și orașul Suceava. Sau Neamț. Sau Brașov. 
Dar Ploieștiul este incredibil de murdar. Oamenii 
îl fac astfel, dar și municipalitatea, care n-a găsit 
soluția bună să-l mențină în deplină ordine. Spre 
deosebire, în Iași este multă curățenie. Chiar 
și Suceava emană aerul de curat. Ca să nu mai 
zicem de Brașov. Sau de Roman. Dincoace, în 
Muntenia, Ploieștiul poate să se ia de mână cu 
Bucureștiul. Sau cu Slobozia. Sau, de ce nu, cu 
Constanța. Toate gem de mizerie. De planuri 
urbanistice lipsite de estetică. De străzi peticite. 
De spații verzi cu iarbă uscată, netunsă la timp. 
De garduri vii roase de omide. În Moldova, 
locuitorii sunt mai atenți sub acest aspect. Nu își 
murdăresc străzile și parcurile cu râvna cu care 
o facem noi. Noi, ploieștenii, noi, prahovenii, 
noi, muntenii, în general. Urbanistic, nu e 
mare diferență; ieșenii au pus niște „măgăoaie” 
consumeriste lângă Palatul Culturii exact cum 
noi am fi xat clădirile din sticlă pe Bulevardul cu 
Castani sau în proximitatea Palatului Culturii. 
Neplăcute ambele peisaje. Brașovul este un pic 
mai conservator cu centrul istoric decât noi. Ca 
de altfel mai toate orașele din Ardeal. Dar în rest, 
cum spuneam, Ploieștiul cel pe care-l iubim este 
cu mult în urma altor mari orașe din România.

IUBIM PLOIEȘTIUL ȘI PRAHOVA, DAR SIMȚIM IUBIM PLOIEȘTIUL ȘI PRAHOVA, DAR SIMȚIM 
NEVOIA SĂ LE NEVOIA SĂ LE 
MURDĂRIM!MURDĂRIM!

Vă amintiți, credem, din vremurile de demult-dar pesemne, cu mici excepții, la fel de 
actuale și astăzi-când politicienii apreciau orașele și comunele după ceea ce vedeau 

la stradă, din viteza mașinilor sau din scurtele lor vizite la primării, eventual, la serbările 
sătești. Întotdeauna se declarau mulțumiți și lăudau/se lăudă cu ceea ce-a făcut partidul lor în 
respectiva comunitate. Dar dincolo de centru sau în satele componente ori cartiere, în cazul 
orașelor, nu le călca piciorul. Iar acolo nu era/este deloc bine. Ei nu aveau și n-au habar de 
noroaie, de lipsa apei, de vadurile pline de gunoaie, de drumurile din pământ, de bălăriile de 
pe marginea drumului, de casele ori fostele hale industriale părăsite, de parcurile murdare, de 
mobilierul stradal rupt etc., etc. 

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
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Această nouă restricţie impusă femeilor afgane vine 
la câteva zile după ce talibanii au decis să închidă 

școlile secundare pentru fete, imediat după redeschiderea 
acestora.

Talibanii au ordonat companiilor aeriene din Afganistan 
să refuze îmbarcarea femeilor, dacă nu sunt însoţite de o 
rudă bărbat pentru a călători, a afl at AFP de la companiile 
aeriene afgane, citate de Le Monde.

Doi ofi ciali ai companiilor Ariana Afghan Airlines și 
Kam Air au declarat, pentru AFP, că au primit un ordin de la 
talibani să nu mai elibereze bilete femeilor care nu sunt însoţite 
de un bărbat în timpul călătoriei lor. Decizia a fost luată după o 
întâlnire între reprezentanţii talibanilor, aceste două companii 
aeriene și autorităţile de imigraţie de pe aeroportul din Kabul.

O scrisoare trimisă de un înalt ofi cial al Ariana Afghan 
Airlines personalului companiei aeriene, a cărei copie a fost 
obţinută de AFP, confi rmă aceste noi instrucţiuni care se aplică 
tuturor zborurilor.

„Nicio femeie nu are voie să zboare pe curse interne sau 
internaţionale fără o rudă de sex masculin”, se arată în scrisoare. 
Doi agenţi de turism contactaţi de agenţia de știri franceză au 
confi rmat, de asemenea, că au încercat să mai elibereze bilete 
femeilor care doresc să călătorească singure. „Unor femei care 
călătoresc fără o rudă de sex masculin nu li s-a permis să se 
îmbarce pe un zbor Kam Air de la Kabul spre Islamabad”, a 
declarat o pasageră care se afl a în acest zbor.

Unei femei afgane cu pașaport american i s-a interzis, de 
asemenea, să se îmbarce într-un zbor spre Dubai, a spus o altă 
sursă.

Până la sfârșitul lunii decembrie anul trecut, fundamentaliștii 
talibani le interziseră deja femeilor afgane să călătorească mai 
mult de 72 de kilometri în ţară, dacă nu sunt însoţite de un 
membru apropiat al familiei.

Această nouă restricţie impusă femeilor afgane vine la câteva 
zile după decizia talibanilor de a închide școlile secundare 
pentru fete, imediat după redeschiderea acestora, care fusese 
însă anunţată de mult timp.

Ministrul pentru Promovarea Virtuţii și Prevenirea Viciului 
a dispus,de asemenea, separarea femeilor și bărbaţilor în 
parcurile publice din Kabul, stabilind zile de vizită pentru 
fi ecare sex. Miercurea, joia, vinerea și sâmbăta sunt acum 
rezervate bărbaţilor, iar duminica, lunea și marţea pentru 
femei, a spus el.

De la venirea la putere în urmă cu șapte luni, talibanii au 
continuat să impună restricţii femeilor. Acestea sunt excluse 
din multe locuri de muncă publice, sunt controlate cu privire 
la modul în care se îmbracă și li se interzice să călătorească 
singure în afara orașului și, de acum înainte, să ia avionul. De 
asemenea, au arestat și reţinut femei activiste – unele timp 
de câteva săptămâni – care au protestat împotriva știrbirii 
drepturilor lor.

TALIBANII LE INTERZIC TALIBANII LE INTERZIC 
FEMEILOR SĂ CĂLĂTOREASCĂ FEMEILOR SĂ CĂLĂTOREASCĂ 

NEÎNSOŢITE CU AVIONULNEÎNSOŢITE CU AVIONUL
Afganistanul continuă să se cufunde în groază. De la plecarea Statelor Unite și de la 

capturarea Kabulului de către talibani, la 15 august 2021, o criză economică și socială 
fără egal a cuprins ţara.

Mai mulţi factori o alimentează: prăbușirea sistemului economic care a fost ţinut de 
ajutoarele fi nanciare din Occident, sancţiunile impuse de Statele Unite, încetarea plăţilor 
funcţionarilor publici, oprimarea a jumătate din populaţie de către stăpâni ai ţării care au 
redus femeile la simple fantome, condamnate să rămână închise și le-au lipsit de mijloacele 
de a se hrăni și de a-și asigura nevoile familiilor, seceta care a forţat 3,5 milioane de săteni 
să-și părăsească pământul, pentru a urmări să supravieţuiască în altă parte, ajungând astfel în 
mahalalele unde nu le sunt oferite oportunităţi de muncă și unde iarna este deosebit de difi cil 
de trăit. Practic, nimic nu funcţionează. Potrivit ONU, Afganistanul se confruntă cu „cea mai 
gravă criză umanitară din istoria sa contemporană”.

Unele familii foarte sărace se hotărăsc să-și vândă fetiţele, pentru a face rost de câţiva 
bani pentru mâncare și încălzire. Este cazul lui Delaram Rahmati, în vârstă de 50 de ani, care 
spune că a fost nevoită să-și vândă două fi ice, de șase și opt ani, pentru 100.000 de afgani sau 
puţin sub o mie de dolari fi ecare. Ea locuiește cu soţul și copiii bolnavi într-o colibă de noroi 
acoperită cu un acoperiș de plastic, într-o mahala din Herat. Unul dintre fi i este paralizat, 
celălalt bolnav mintal. Ea poate (trebuie?) să-și ţină fi icele cu ea până când ajung la pubertate, 
înainte de a le preda noilor lor familii, pe care nu le cunoaște. 

„UN RINICHI IEFTIN”
Acest fenomen de vânzare a fetelor tinere nu este nou în Afganistan, era curent înainte 

de preluarea puterii de către talibani. Dar pe măsură ce criza economică se înrăutăţește, 
subliniază Th e Guardian, fetiţele sunt vândute din ce în ce mai tinere, pentru că nu pot fi  
hrănite. Delaram Rahmati nu s-a hotărât doar să se despartă de fi icele ei, ci, de asemenea, a 
decis să-și vândă unul dintre rinichi, pentru a cumpăra mâncare și a plăti datoriile familiei. 
Ea a primit 1.300 de dolari, dar nu se poate recupera după operaţie și acum este și ea bolnavă.

A trecut ceva timp de când comerţul clandestin cu rinichi a luat amploare în ţară, de la 
ascensiunea talibanilor, preţurile și condiţiile de vânzare s-au schimbat. În trecut, un rinichi 
se tranzacţiona între 3.500 și 4.000 de dolari. Astăzi, valorează 1.500. Legea cererii și ofertei: 
din cauza sărăciei, numărul vânzătorilor continuă să crească.

Mai mult de jumătate din cei 40 de milioane de afgani se confruntă cu „niveluri extreme ale 
foametei, iar aproape nouă milioane dintre ei sunt expuși riscului de foame”, raportează Înaltul 
Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi. Pentru mulţi dintre ei, singura modalitate de a 
obţine bani pentru a mânca este să-și vândă un organ.

Salahuddin Taheri are 27 de ani și are patru copii care se culcă fl ămânzi de cel puţin trei 
ori pe săptămână. „Nu am mai mâncat orez de luni de zile. Este greu să găsești pâine și ceai”, 
se plânge el. El este disperat să-și vândă unul dintre rinichi și a petrecut câteva zile cercetând 
spitalele private din Herat.

Ofi cial, în ultimii cinci ani, în provincia Herat au avut loc 250 de transplanturi de rinichi, 
însă cifra reală ar putea fi  mult mai mare. „Recent, numărul persoanelor care doresc să-și vândă 
rinichii a crescut în Herat și multe dintre ele trăiesc în tabere pentru strămutaţi din mahalale. 
Clienţii merg în aceste tabere pentru a găsi un rinichi ieft in”, explică un medic de spital din 
Herat.

Trafi cul de rinichi afgani este un fenomen internaţional. „Există o cerere mai mare de rinichi 
în afara Afganistanului. Ţări precum Iranul au nevoie de rinichi, iar afganii săraci sunt forţaţi 
să-i  vândă”, a declarat Sayed Ashraf Sadat, un activist din Herat însărcinat să investigheze 
trafi cul acestor organe, în mai 2021, de către președintele afgan Ashraf Ghani. „Un rinichi 
poate fi  cumpărat cu 300.000 de afgani (2.900 de dolari) în Afganistan și vândut între 10.000 și 
18.000 dolari în afara ţării”, adaugă el.

În ziua operaţiei, Delaram Rahmati nu era bine, iar medicii au refuzat să o opereze: „Am 
avut probleme cu respiraţia, așa că doctorii m-au dat afară din patul de spital, dar m-am întors. 
Le-a, spus: „Mai bine mor decât să suport să-mi văd copiii fl ămânzi și bolnavi”.

AFGANII ÎNFOMETAŢI ÎŞI AFGANII ÎNFOMETAŢI ÎŞI 
VÂND ORGANELE ŞI FIICELE, VÂND ORGANELE ŞI FIICELE, 

PENTRU A SUPRAVIEŢUIPENTRU A SUPRAVIEŢUI
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TRANSNISTRIA, ÎNTRE CIOCAN ȘI NICOVALĂ? TRANSNISTRIA, ÎNTRE CIOCAN ȘI NICOVALĂ? 

BOMBE PERFORMANTE PESTE UN SANATORIU DE COPII  
Moscova neagă atacurile de la Sergheevka. „Militarii ruși nu atacă ținte 

civile”, declară purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitrii Peskov, 
făcând trimitere la „cuvintele președintelui și comandantului șef al forțelor 
armate ruse”, Vladimir Putin. Potrivit lui, militarii ruși „operează doar 
cu depozite de muniție militară, întreprinderi în care se pregătesc și se 
repară echipamente militare, se depozitează muniții, locuri de concentrare, 
antrenament și educație a mercenarilor străini, a elementelor naționaliste”. 

Atacul forțelor militare ruse a avut loc la nici 30 de kilometri de hotarul 
Republicii Moldova și s-a soldat cu 21 de morți, inclusiv 2 copii, și circa 
40 răniți. Intensifi carea atacurilor rușilor pe fl ancul sudic, tot mai aproape 
de gurile Nistrului și brațului Chilia, este un obiectiv mai vechi al lui 
Putin. Doar că acum probabil nu-și mai pune scopul încropirii unei Rade 
Basarabene, care să cuprindă întreg Bugeacul, Transnistria și Găgăuzia, dar 
jinduiește a fi  stăpân chiar dânsul pe întreg teritoriul limitrof litoralului 
Mării Negre. Ultimele atacuri a suburbiilor Cetății Albe țintesc înconjurarea 
Odessei, o fortăreață deocamdată bine apărată și greu de cucerit doar de pe 
mare. E drept, o simplă ocupare a Odessei încă nu asigură viață liniștită în 
acest port, având în vedere vestitele catacombe ale odesiților. Odată ce pică 
Odessa, ocuparea Bugeacului – acțiune doar de o zi-două, ținând cont că 
aceste teritorii sunt mai puțin populate – ar asigura rușilor oportunități mai 
bune pentru un lung asediu al acestei importante fortărețe. Astfel Ucraina 
ar fi  lipsită completamente de orice coridor pentru exportul produselor 
ucrainene, periclitând serios relațiile comerciale cu restul lumii. Dar și 
o situație mult mai complicată pentru România și NATO, care vor avea 
nemijlocit graniță cu Rusia, „cea mai semnifi cativă și directă amenințare la 
adresa securității aliaților și a păcii și stabilității în zona euro-atlantică”.

În același context, Republica Moldova este și mai expusă amenințărilor. 
Cu trupe militare de ocupație pe teritoriul său și un regim separatist ostil 
Chișinăului, o vecinătate nemijlocită cu Rusia, independența, suveranitatea, 
dacă nu chiar însăși existența statului (anume în această situație, și nu în 
eventuala reUnire cu România, cum trâmbiță Dodon din arestul la domiciliu) 
ar fi  într-un pericol de moarte, cu toate asigurările de sprijin și ajutor din 
partea Bucureștiului și a partenerilor externi. 

CINE AMENINȚĂ PACEA DE LA NISTRU? 
Atât în preajma obținerii statutului de candidat, cât și după, mai mulți 

ofi ciali externi și locali s-ar fi  exprimat că de fapt confl ictul transnistrean nu 
poate fi  o piedică a integrării Republicii Moldova în UE – europarlamentarul 

român Siegfried Mureșan, spicherul legislativului de la Chișinău Igor 
Grosu. Iar fostul ambasador moldovean la Washington, ex-deputatul Igor 
Munteanu, consideră că diferendul transnistrean nu e o piedică, ci chiar 
un argument în plus pentru Bruxelles. „UE nu cred că s-ar putea împiedica 
de faptul că anumite teritorii din Georgia și Moldova sunt ocupate de 
forțele rusești, pentru că însăși războiul din Ucraina indică foarte clar 
cine este  statul agresor, din vina cui aceste confl icte au fost înghețate, 
iar apoi dezghețate, sugerând regândirea abordărilor și politicii pe care 
Uniunea Europeană ar trebui s-o adopte mai departe”, afi rma Munteanu. 
Însă după vizita Maiei Sandu la Kiev și avertizarea președintelui Zelenski 
că la „o palmă” din direcția regiunii transnistrene Ucraina va răspunde „cu 
o lovitură”, liderii de la Tiraspol par să fi  adoptat un ton mai împăciuitor. 
La numai două zile de la întrevederea celor doi președinți, Tiraspolul a 
lansat o declarație de „pace și neutralitate”. Așa-numitul soviet suprem al 
autoproclamatei republici moldovenești nistrene (RMN) a adoptat o decizie 
ce stipulează că „Transnistria este pașnică, neutră și își dorește soluționarea 
oricăror confl icte la masa de negocieri”, îndeamnă „liderii statelor vecine să 
țină cont de poziția constructivă” a autoproclamatei RMN și „să nu permită 
escaladarea tensiunilor în regiune”. În același timp declarația sloboade săgeți 
mai puțin pașnice în direcția Chișinăului, de unde aceștia se văd amenințați 
de război. Anume așa ar trebui interpretat apelul adresat conducerii de la 
Chișinău să „refuze orice plan de militarizare”, ori asta „nu va contribui la 
asigurarea păcii”. 

Săgețile războinice din declarația „pașnică” nu sunt o surpriză pentru 
Chișinău. De îndată ce unii parteneri europeni ai Moldovei (ministrul 
de externe al Marii Britanii, Liz Truss ș.a.) s-au pronunțat în favoarea 
modernizării Armatei Naționale conform standardelor NATO (în contextul  
amenințărilor securității regionale), mai multe voci de la Tiraspol s-au 
grăbit să învinuiască Chișinăul că ar amenința „pacea” din Transnistria. 
„Partenerii occidentali ai Chișinăului încearcă să-i înarmeze militar-tehnic. 
De îndată ce armele NATO vor apărea la Chișinău, situația stabilă de astăzi 
se poate transforma într-un confl ict imprevizibil”, isteriza șeful așa-zisului 
departament extern Vitalii Ignatiev. Și Vadim Krasnoselski afi rma recent 
într-un interviu pentru compania rusă TV Center că „Chișinăul a început 
să primească exemple de arme occidentale pentru a se pregăti de înarmare. 
Se creează impresia pregătirii unui război cu Transnistria”. În același timp, 
după trei luni și aproape jumătate, liderii din stânga Nistrului nu au venit cu 
nici o reacție privind războiul declanșat de Moscova împotriva Ucrainei și 
a atrocităților comise de militarii ruși asupra populației civile și obiectivelor 
de menire socială. Și trec sub tăcere campania de recrutare a transnistrenilor 
în armata rusă pe bază de contract. Mai mult, de îndată ce Chișinăul a depus 
cerere de aderare la UE, Tiraspolul a instalat posturi ilegale și reprezentanți 

Războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei se apropie tot mai mult 
de Republica Moldova. Vineri, 1 iulie, în miez de noapte, la nici 24 

de ore de la anunțul Moscovei că își retrage trupele de pe Insula Șerpilor „în 
semn de bunăvoință”, două bombardiere Tu-22 au lovit cu rachete Kh/X-
22 (similare celor din atacul asupra centrului comercial Kremenciuk), un 
bloc cu nouă etaje din localitatea Sergheevka din nemijlocita apropie4re 
de Belgorod-Dnestrovsk (Cetatea Albă), regiunea Odessa, și un sanatoriu 
pentru copii de pe litoralul Mării Negre, aparținând Moldovei. Mai mult, 
printre victime se numără și cetățeni moldoveni – un angajat al Centrului 
de reabilitare pentru copii al Ministerului Sănătății din Moldova a 
decedat, alți 5 fi ind răniți.

Rata infl ației în Moldova până la sfârșitul 
anului poate ajunge la 40% sau chiar să 

depășească acest nivel. Economistul, președintele 
Societăţii evaluatorilor independenți din 
Republica Moldova (SEI RM), Galina Şelari, 
a făcut prognoza, într-o conferință de presă 
susținută la sediul agenției Infotag.

Totodată, ea a subliniat că aceasta este 

o „prognoză optimistă”. Lovitura 
principală va cădea atât asupra 
produselor alimentare, cât și asupra 

energiei, în condițiile în care Moldova este 
„importator net de toate tipurile de combustibil 
și resurse energetice și nu face pași reali pentru 
a realiza vreo reducere de preț, deși acest lucru 
este posibil”.

Economistul a remarcat că infl ația conduce 
la o scădere a nivelului veniturilor reale ale 
populației și servește deja drept „preludiu” 

pentru fenomenul stagfl ației – o creștere 
simultană a prețurilor și o încetinire a economiei 
(conform statisticilor, creșterea PIB-ului în 
primul trimestru s-a ridicat la puțin peste 1%).

„În același timp, principalul, și de fapt 
singurul, instrument de combatere a infl ației 
aplicat astăzi de BNM este creșterea ratei de 
bază, care, pe fondul oportunităților limitate 
și în scădere ale statului de a sprijini afacerile 
și populația, poate provoca o încetinire și mai 
accentuată a economiei”, a spus Şelari.

VREMURI (NE)BUNE. O VREMURI (NE)BUNE. O 
„PROGNOZĂ OPTIMISTĂ”- RATA „PROGNOZĂ OPTIMISTĂ”- RATA 
INFLAȚIEI POATE DEPĂȘI 40%INFLAȚIEI POATE DEPĂȘI 40%
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înarmați ai structurilor de forță subordonate așa-numitei RMN în perimetrul 
de responsabilitate a Forțelor Mixte de Menținere a Păcii. La numeroasele 
cereri ale delegației Republicii Moldova  în Comisia Unifi cată de Control 
(CUC) partea transnistreană a răspuns cu blocaje a activității CUC. Până 
la urmă cine amenință pacea la Nistru, cine demonstrează „pregătiri de 
război”?

MOSCOVA N-ARE NICI TIMP, NICI CHEF ACUM DE TIRASPOL
Ultima schimbare de tonalitate a mesajelor de la Tiraspol este dictată 

nu atât de cursul Chișinăului, care, chipurile, ar amenința pacea de la 
Nistru, cât de evoluțiile geopolitice și constrângerile de ordin economic în 
care s-a pomenit Transnistria după intervenția rusă în Ucraina. Declarația 
împăciuitoare la adresa Ucrainei și cam agresivă la adresa Chișinăului i-a 
pus în fața mai multor dileme pe autoproclamații lideri de la Tiraspol. Soarta 
războiului e încă incertă pentru ei: una e dacă învinge Rusia în Ucraina și 
alta e dacă Rusia va fi  învinsă. O victorie a Kievului, susținut acum de mai 
toată lumea, schimbă radical viitorul acestei regiuni separatiste față de cel 
planifi cat la Moscova. Și unica deschidere care rămâne, mai ales populației 
Transnistriei, este spre celălalt mal al Nistrului, spre Chișinău. Mai ales 
dacă ținem cont că 90 la sută dintre transnistreni dețin cetățenia Republicii 
Moldova. Războiul din Ucraina a divizat locuitorii din regiune – cu circa 
o pătrime din populație ucraineni și cu armata rusă care staționează pe 
teritoriul ei, bucata de pământ de dincolo de Nistru a ajuns   între „ciocan 
și nicovală”. Tot mai puțini sunt cei care susțin ce face Rusia în Ucraina, 
iar cei cu rude, prieteni în Ucraina și știu cu adevărat ce se întâmplă acolo 
sunt împotriva războiului. Într-o situație și mai delicată sunt așa-numitele 
autorități de la Tiraspol. Pe de o parte acestea sunt văzute tot mai clar de 

populație ca susținătoare ale regimului de la Kremlin, iar pe de altă parte 
schemele din regiune, generatoare de milioane de dolari sunt tot mai mult 
afectate de incertitudine. Ceea ce toată lumea numește confl ict transnistrean 
a devenit de decenii o acoperire a unui business de proporții, de miliarde, 
preponderent criminal, realizat prin contrabandă, evitarea impozitelor, 
dosirea unor sume mustoase în off shore-uri, inclusiv cu concursul unor înalți 
ofi ciali de la Chișinău. Transnistrenii, care nu plătesc niciun ban în sistemul 
de asigurări sociale al Republicii Moldova, iau cu asalt punctul medical de 
asistență de la Varnița, localitate limitrofă Tighinei, afl ată sub jurisdicția 
Chișinăului, iar mulți „demnitari”  ai regimului de la Tiraspol sunt clienții 
celor mai bune instituții medicale de la Chișinău. Clubul de fotbal „Sheriff ” a 
ridicat 17 milioane pentru participarea în Cupa Ligii Campionilor, folosind 
campionatul Moldovei, dar niciun ban nu au dat în bugetul statului. Recent 
însuși liderul de la Tiraspol e supărat pe Moscova: mulți transnistreni cu 
pașapoarte rusești expirate nu și le pot prelungi. „Aici nu adresăm întrebarea 
către Sandu. Noi semnalăm Rusiei prin toate rețelele: oamenii au nevoi să 
călătorească, să meargă la tratamente, la studii”, se plânge Kranoselski 
ministerului de externe rus. Moscova însă nu are acum nici timp, nici chef 
de Tiraspol.

CONFLICTELE ÎNGHEȚATE NU-S O SOLUȚIE. 
A VENIT TIMPUL DE ACȚIONAT

Anul 2022 a fost declarat de legislativul de la Chișinău Anul Recunoștinței 
veteranilor de război participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea 
integrității teritoriale a Republicii Moldova. Cei care și-au jertfi t viața 
și sănătatea în lupta pentru libertate și independență sunt însă tot mai 
nemulțumiți de desele cedări ale Chișinăului în fața Tiraspolului. Mai nou, 
veteranii nu agreează poziția OSCE care pledează în continuare pe formula 
de negocieri în formatul „5+2” și acordarea Transnistriei …unui statut 
special. „OSCE va lucra în continuare pentru asigurarea unei soluții pașnice și 
durabile a confl ictului transnistrean, cu respectarea suveranității, integrității 
teritoriale și independenței țării, cu statut special pentru Transnistria”, i-a 
asigurat pe liderii de la Tiraspol noul președinte în exercițiu al OSCE, 
ministrul de externe al Poloniei, Zbigniew Rau în cadrul vizitei sale din 
martie curent. „SUA continuă să creadă că Moldova trebuie păstrată 
în limitele frontierelor recunoscute internațional cu recunoașterea 
neutralității sale și acordarea unui statut special Transnistriei”, declara 
și noul ambasador american la Chișinău Kent Logsdon. Ca să vezi, după 
ce am scăpat de Dmitrii Kozak și scenariile sale cu același statut special 
pentru Transnistria, oare să avem parte de alți doi Kozak – unul polonez 
și altul american?

În noile condiții, când pentru noi se deschid mai toate ușile cancelariilor 
europene, Chișinăul trebuie să purceadă cât mai curând la noi acțiuni. În 
primul rând să revendice un nou format de negocieri. În al doilea rând este 
nevoie de întocmirea unui dosar total al războiului de pe Nistru. Dosar necesar 
nu numai generațiilor care vin după noi, nu numai ca un gest de recunoștință 
față de cei care au luptat și au apărat independența noastră, dar și  pentru a 
duce lumii întregi adevărul despre cine a declanșat acel război. Dar despre 
conținutul acestui dosar, în numărul următor.

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

MAIA SANDU A PARTICIPAT MAIA SANDU A PARTICIPAT 
LA O MASĂ ROTUNDĂ LA O MASĂ ROTUNDĂ 

ORGANIZATĂ DE PUBLICAȚIA ORGANIZATĂ DE PUBLICAȚIA 
THE ECONOMIST. CE TEME AU THE ECONOMIST. CE TEME AU 

FOST ABORDATEFOST ABORDATE

Șefa statului, Maia Sandu, a avut un discurs la deschiderea Mesei 
rotunde anuale pe teme de actualitate economică „Antiteze, 

transformări, realizări într-o lume în schimbare”, organizată de 
publicația „Th e Economist”. Maia Sandu a participat la această masă 
rotundă în cadrul vizitei sale din Grecia. Printre principalele teme 
abordate la acest eveniment a fost războiul din Ucraina și consecințele lui 
socio-economice asupra țărilor vecine și a lumii întregi, dar și asigurarea 
unui mediu sigur și pașnic pentru oameni, scrie Realitatea.md.

„Am profi tat de această largă platformă de discuții pentru a pleda, o dată 
în plus, pentru încetarea războiului pornit de Rusia împotriva Ucrainei 
– cea mai mare tragedie a acestui secol, pe care o trăim în timp real cu 
toții. Am vorbit despre solidaritatea de care au dat dovadă concetățenii 
noștri față de refugiații ucraineni și despre importanța de a rămâne uniți 
în continuare, la nivel de țară și la nivelul Europei”, a scris Maia Sandu.

De asemenea, ea a mai menționat că această unitate este singura cale 

să rezistăm în fața crizelor economice, energetice și de securitate care au 
cuprins întregul nostru continent.

„Prețurile mari la energie și la produsele alimentare pun la încercare 
până și cele mai puternice democrații. E nevoie de soluții urgente pentru 
a opri creșterea galopantă a prețurilor, pentru ca oamenii să nu fi e nevoiți 
să aleagă între pâine și libertate”, a precizat șefa statului.

Vă amintim că Maia Sandu, afl ată într-o vizită de lucru în Grecia a avut 
întrevederi bilaterale cu conducerea de vârf a Republicii Elene. Totodată, 
începând cu 6 iulie, Maia Sandu se afl ă în vizită de lucru la Vilnius, la 
invitația Președintelui Lituaniei, Gitanas Nauseda.

Menționăm că președinta Republicii Moldova va participa la celebrarea 
Zilei Statalității Lituaniei și se va întâlni cu ofi ciali de rang înalt ai țării.

Sursa: timpul.md

PREȘEDINTA R.MOLDOVA A AJUNS LA ATENA.PREȘEDINTA R.MOLDOVA A AJUNS LA ATENA.
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Medicina Medicina 
clasicăclasică

VIZUALIZEAZĂ CEEA CE ÎŢI DOREŞTI, VIZUALIZEAZĂ CEEA CE ÎŢI DOREŞTI, 
IAR ACEL LUCRU ESTE APROAPE ÎMPLINITIAR ACEL LUCRU ESTE APROAPE ÎMPLINIT

Cristina Toma  
COCHINESCU

Prima dorință 
puternică pe 

care mi-o amintesc 
este aceea de a 
avea copii. Când 
l-am cunoscut pe 
soțul meu, ne-am 
surprins având un 
scop comun: acela 
de a avea patru copii. 
El a fost chiar mai 
concret când a lansat 

viziunea către Univers: îşi dorea trei fete şi un băiat. 
Odată căsătoriți, au urmat doi ani de încercări 
pentru împlinirea dorinței noastre. În primul an, 
am avut o sarcină-fantomă, deci inexistentă, care 
mi-a întrerupt ciclul timp de nouă luni. În al doilea 
an, am pierdut şapte sarcini. Nu voi insista asupra 
durerii sau a tragediei în sine, cu atât mai mult cu 
cât au avut rostul lor, însă e clar că ceva nu făceam 
cum trebuie. Mă concentram atât de mult asupra 
dorinței în sine, încât blocam spațiul pentru ca 
aceasta să se materializeze. Totul era obsesiv, sexul 
devenise neatractiv, făceam zeci de investigații 
medicale, nu suportam să văd femei însărcinate 
sau bebeluşi, evitam prietenele care deveneau 
mame, transformasem dorința mea într-o sursă 
de stres şi durere. Ziua în care am decis să dau 
drumul frustrării şi să vizualizez scopul ca fi ind 
împlinit, a reprezentat baza realizării celui mai 
minunat vis: cei patru copii ai noştri, trei fete şi un 
băiat, frumoşi şi sănătoşi.

Organismul nostru este construit în aşa fel încât 
el nu reprezintă doar un vehicul fi zic, un suport 
al organelor şi o masă musculară care ne ajută să 
ne deplasăm, să mâncăm sau să dansăm. Corpul 

nostru este o resursă incredibilă de energie, de 
putere nevăzută. El este capabil de transformare, 
atât la nivel fi zic, dar mai ales la nivel vibrațional. 
Oamenii care cunosc secretul puterii interioare 
sunt capabili de a transforma gândurile sau 
dorințele lor în realitate. 

O vreme, mi-a plăcut să experimentez 
câştigarea concursurilor sau tombolelor la care 
participam. Întotdeauna câştig la loz în plic. Nu o 
dată am reuşit să vizualizez numere câştigătoare 
ale diverselor jocuri la care am participat. Am 
materializat împlinirea unor scopuri mici sau mari, 
respectând reguli de bun-simț, de genul: binele 
meu să nu afecteze binele general sau individual 
al altcuiva, scopul să fi e formulat pozitiv, să existe 
un termen, poziționarea mentală în momentul 
împlinirii dorinței etc. S-au scris numeroase cărți 
şi se susțin cursuri peste tot în lume pe această 
temă. Recomand parcurgerea acestora ca prim pas 
spre împlinirea scopurilor, deşi unii oameni dețin 
natural astfel de informații. Până la urmă, ideile 
şi oamenii sunt interconectate la un nivel foarte 
profund...

O altă dorință mare de-a mea a fost să 
văd Aurora Boreală. Drumul parcurs până la 
împlinirea acestui scop a urmat calea naturală, 
într-o înşiruire de gânduri, viziune, acțiuni 
concrete. Dacă au existat provocări? Bineînțeles, 
însă ele sunt o necesitate, o etapă fi rească pentru 
atingerea scopului. Experiența întâlnirii cu 
Luminile Nordului a fost peste puterea mea de 
imaginație.

Cu dorințe mai mari sau mai mici mă 
împrietenesc în permanență. Se întâmplă uneori 
să fi e necesar ca perioade îndelungate de timp 
să lucrez la viziune. Aşa am reuşit, de exemplu, 

să creez grădinița de vis pentru copiii mei, la 
10 ani după ce a apărut gândul materializării ei. 
De asemenea, am fost solicitată să țin discursuri 
în fața unei audiențe formată din sute de femei 
antreprenoare, la un an distanță față de momentul 
în care mi-am dorit să sprijin comunitatea de 
femei, prin împărtăşirea experienței mele şi a 
informației câştigate în ultimii 15 ani.

O revelație profundă am avut în timpul unei ore 
de Yoga, acum 2 ani, prin apariția unei amintiri 
concrete, legată de corespondența mea fi zică, prin 
scrisori, cu un reprezentant al Guvernului Indian. 
Mi-am amintit de momentul în care i-am spus, cu 
ocazia vizitei acestuia la mine acasă, că îmi doresc 
să ajung să călătoresc în India. L-am întrebat cum 
e în țara lui şi am vizualizat puternic prezența mea 
acolo. După 27 de ani, a avut loc călătoria mea 
fantastică în Tibetul Indian, la casa marelui Dalai 
Lama, cel care mi-a ghidat conştiința în ultimii 
ani. Dacă am avut provocări sau piedici în drumul 
spre acest scop? Oh, da! Însă rolul lor a fost doar 
acela de a mă convinge că vreau cu adevărat ca 
ceea ce mi-am propus să se înfăptuiască.

 Am vorbit aici despre dorințe mari, aşezate în 
timp, însă experimentez în permanență setarea 
scopurilor pentru termene scurte, atât în plan 
personal, cât şi profesional.

Setarea unui scop presupune o descriere 
concretă a acestuia, luând în calcul diverse aspecte 
legate nu doar de materie, ci şi de stări. De aceea, 
mulți oameni se trezesc neîmpliniți după atingerea 
unui scop.

Pe de altă parte, atâta vreme cât mintea umană 
poate imagina un scop, undeva, în lumea asta, 
există toate instrumentele pentru împlinirea 
acestuia, indiferent cât de greu pare acesta de atins!

O cauză a slăbitului este subnutriţia, adică 
defi citul de substanţe nutritive de care 

organismul are nevoie Potrivit unui studiu 
publicat în „Medical Science Monitor”, aproape 
jumătate dintre pacienţii internaţi în spitalele 
lumii nu sunt hrăniţi corespunzător sau riscă să 
fi e subnutriţi. Acest lucru afectează sănătatea și, 
de asemenea, duce la slăbit. La tineri, un regim 
alimentar dezechilibrat explică malnutriţia, în 
vreme ce la persoanele în vârstă poate fi  vorba 
despre pierderea poft ei de mâncare. Slăbitul 
brusc poate fi  un semnal de alarmă în ceea ce 
privește existenţa unei boli. Sunt și situaţii când 
pierderea kilogramelor apare, de exemplu, în 
perioade stresante.

EXISTĂ CAUZE MULTIPLE
* Pierderea masei musculare. Potrivit 

Fundaţiei Internaţionale de Osteoporoză, 
pierderea masei musculare începe de pe la 40 de 
ani și se accentuează după 75 de ani.

* Cancerul. „Se știe că mai multe tipuri 
de cancer, inclusiv leucemia, cel pulmonar, 
pancreatic, de sân și de colon, provoacă o 
scădere în greutate inexplicabilă”, afi rmă dr. 
Eyal Meiri, citat de selection.ca. Și tratamentele 
pentru cancer (chimioterapia, radioterapia) 
pot determina pierderea poft ei de mâncare 
sau au reacţii adverse (greaţă, vărsături), care 
interferează cu hrănirea normală.

* Hipertiroidia. O pierdere în greutate 

inexplicabilă poate fi  semn al bolii Basedow-
Graves, afecţiune autoimună a sistemului 
endocrin, cea mai comună cauză a 
hipertiroidismului.

* Ulcerul gastroduodenal este caracterizat 
de eroziuni sau ulceraţii pe peretele stomacului 
sau al duodenului. Durerea de stomac, simptom 
al ulcerului, poate determina pierderea poft ei de 
mâncare.

* HIV/SIDA. Infecţia cu virusul 
imunodefi cienţei umane (HIV), care provoacă 
SIDA, poate perturba absorbţia substanţelor 
nutritive și pierderea poft ei de mâncare.  

* Bolile infl amatorii intestinale precum 
boala Crohn au printre simptome scăderea în 
greutate. 

* Alcoolismul. Consumat abuziv și frecvent, 
alcoolul are numeroase efecte negative, inclusiv 
pierderea în greutate spectaculoasă. În plus, 
cei care consumă alcool se pot confrunta cu 
malnutriţie. 

* Depresia se poate manifesta sub diverse 
forme, iar pierderea în greutate este una dintre 
ele.  

* Diabetul de tip 1 are printre simptome 
pierderea semnifi cativă în greutate, în lipsa 
insulinei, organismul își ia energie din mușchi 
și grăsimi. 

* Boala Addison, afecţiune care determină 
secreţia insufi cientă de hormoni la nivelul 
glandelor suprarenale, se manifestă și prin 

pierderea în greutate fără un motiv anume.

CÂND SĂ MERGI LA MEDIC
Ca regulă generală, este recomandat să 

consulţi medicul dacă observi că ai slăbit între 
5-10% din greutatea corporală în decurs de 6-12 
luni. Desigur, această recomandare este valabilă 
dacă nu ai ţinut o cură de slăbire sau ai adoptat 
unele măsuri (sport, privare de alimente) care 
să explice pierderea kilogramelor. Cel mai 
probabil, medicul îţi va recomanda analize de 
sânge și, după caz, examinări imagistice, pentru 
un diagnostic cât mai exact.

Bolile renale și cele hepatice, la fel ca și 
tuberculoza, artrita reumatoidă și lupusul pot 
fi  alte motive ale slăbitului brusc, fără cauze 
explicabile.

CE POATE ARĂTA SLĂBITUL BRUSCCE POATE ARĂTA SLĂBITUL BRUSC
Slăbitul într-un timp scurt, fără a ţine o dietă, trebuie să ridice semne de întrebare. În unele cazuri, 

poate fi  vorba despre o boală de prezenţa căreia probabil persoana în cauză nu știe.
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Florin Cîțu a demisionat și de la conducerea 
Senatului. Dacă n-ar fi  făcut acest gest 

oricum ar fi  fost demis pe majoritatea PSD-
PNL. Într-un an, Cîțu a avut tot și a pierdut tot. 
A fost premier, dar guvernul său a picat testul 
Parlamentului. A fost liderul PNL, a pierdut șefi a 
în câteva luni. A fost președintele Senatului, a 
rămas și fără această funcție simbolică. Motivul: 
dă din gură împotriva propriei sale guvernări.

-A trecut ca o cometă
Prin politica de-acasă
Și ca orișice vedetă
Nimic în urmă nu lasă...

Cică Banca Mondială repartizează 
economiile lumii în patru grupe 

de  venituri: venituri scăzute, mijlocii de jos, 
mijlocii superioare și venituri mari. După ce 
în 2020 România se afl a în rândul statelor cu 
„venituri medii superioare”, dar din cauza Covid, 
acum BM a mutat-o, laolaltă cu Belize și Panama, 
în grupul cu „venituri mari”. Țările europene 
care rămân în categoria veniturilor medii 
superioare sunt Belarus, Republica Moldova, 
Bulgaria, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, 
Macedonia de Nord, Albania, Muntenegru. Vă 
mai plângeți, dragilor, de lefuri și pensii mici, 
dacă ditamai BM va declară avuți?

-Venituri mari ai pe hârtie,
Să nu zici NU, c-așa BM-ul scrie!
De asta dacă n-ai habar,
Te caută, drăguță,-n buzunar!
Dacă acolo averea nu găsești 
În România se pare că trăiești...

Polițiștii din Giurgiu au fi lat un bărbat 
despre care aveau informații că vrea 

să spargă o casă. Individul a venit pregătit să 
scoată din perete un seif despre care credea că 
este plin cu bani și bijuterii. Pusă în gardă, fi ica 
proprietarilor a plecat la timp de acasă. Hoțul a 
venit, a intrat în vilă și, pentru că seiful era bine 
prins și în dulap și în perete, n-a putut să fure 
nimic în afară de 4 beri găsite în frigider. Totuși 
infractorul urmează să fi e trimis în judecată și 
riscă până la 7 ani de închisoare.

-Ai venit să furi un milion
Și-ai avut, sărmanul, ghinion,
Că banii ăia pitiți dinadins
Au rămas de neatins.
Deci: supărat nevoie mare
Ai luat berica din cămară
Să o bea la închisoare?

Într-un interviu acordat One-to-One, fostul 
mare internațional român, Gică Popescu, a 

spus că trebuie musai ceva schimbat în fotbalul 
românesc: „În anii ‘90, cu Muntengru, aveam 
o singură problemă: scorul, diferența de scor în 
favoarea noastră. Nu m-am gândit vreodată că 
putem să ajungem la un nivel atât de scăzut încât 
să ne bată Muntenegru la 3-0!” Și-apoi, aluziv 
față de conducerea FRF, cu un Burleanu care 
n-are habar de fotbal, Gică a averizat: „Dacă nu 
punem oameni care se pricep (n.n.-la fotbal), dar 
și oameni care au curaj să ia decizii, va fi  din ce în 
ce mai rău...”

-Cu Burleanu la fotbal
E la fel ca-ntr-un spital...
De nebuni, voiam să zic,
Că te bate Mozambic
Sau victoria răsară
La Națională
Când joci cu Lehliu Gară!

Doi tineri și-au făcut piscină într-o remorcă 
de tractor și acum se laudă că au prima 

scăldătoare mobilă din România. Ei s-au fi lmat în 
apă, bând bere și ascultând manele, iar în câteva 
zile au primit pe TikTok vreo două milioane de 

like-uri și mii de comentarii.
-Succesul este garantat,
Că manele-ați ascultat.
Totuși fi ți băieți în ton:
În loc de apă puneți rom! 

Nici nu au terminat cei doi să se scalde, 
că niște tipi i-au imitat. 11 bărbați au 

umplut și ei bena unei autoutilitare cu apă, s-au 
echipat de plajă, au luat tot niște beri, ba chiar și 
o umbrelă și au plecat prin Bogați, localitate din 
Argeș. Bineînțeles că și ei au pus un fi lmuleț pe 
Facebook și TikTok, pe ritmurile melodiei „Eu 
vara nu dorm”. Numai că aceștia au avut mare 
ghinion: i-a prins poliția și i-a amendat de le-a 
trecut tot cheful de glume... Deci:

-Eu vara nu dorm,
Că n-am somn,
Zorii zilei mă prind 
Cum în benă mă plimb,
Cu un pic de bere,
Fără somnifere...
Hop, nu suntem beți,
Dar ne-au prins niște sticleți...

Ludovic Orban a afi rmat că este liberal de 
dinainte de 1990. Și că a intrat în politică 

fi ind convins că doar așa se pot schimba lucrurile 
în bine. Ei bine, parlamentar a fost, ministru a 

fost, premier a fost, lider de partid a fost și tot 

nu a reușit să aducă vreo schimbare. Cum omul 

nu se dă bătut, mai încearcă odată pentru funcția 
supremă în stat, de președinte al României. 
Orban a grăit: „mi-e foarte greu să mai sprijin pe 
cineva, să mai girez pentru cineva la președinția 
României și din cauza asta m-am hotărât să 
candidez eu.”

-Iohannis e-n cădere,
Pentru că este slăbuț,
Dar cu Orban la putere
Vom cădea din lac în... puț.
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de Daniel Lazăr
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DINCOLO 
DE ARENĂ 

Fotbal

KENNETH DERMONT FUNDERBURK KENNETH DERMONT FUNDERBURK 
JR. ȘI VELJKO BRKIC AU SEMNATJR. ȘI VELJKO BRKIC AU SEMNAT

CU CSM PETROLUL PLOIEȘTICU CSM PETROLUL PLOIEȘTI

ȘOC ÎN LUMEA FOTBALULUI: UN FOST JUCĂTOR 
AL PETROLULUI ȘI-A PIERDUT VIAȚA! 

Duminică, 2 iulie, în jurul orei 15:38, 
polițiștii orașului Voluntari au fost sesizați 

prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat s-a 
precipitat de la etajul 4, al unui bloc de locuințe 
din localitate. “La fața locului s-au deplasat 
două  echipaje medicale din cadrul SMURD, 
care au efectuat manevrele de resuscitare, însă, 
din păcate, au declarat decesul victimei. Cazul 
urmează să fi e preluat de polițiștii Serviciului de 

Investigații Criminale Ilfov pentru efectuarea 
activităților din competență”, a informat sâmbătă 
seară IPJ Ilfov.

Din nefericire, tragicul incident îl are drept 
protagonist pe un fost atacant al F.C. Petrolul 
Ploiești - Roland Stănescu. Fotbalistul avea 32 
de ani, mai multe voci din presă și nu numai 
opinând că ar putea fi  vorba de o sinucidere. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Echipa de baschet CSM Petrolul Ploieşti a 
anunțat primele transferuri de jucători pe 

care se va baza în sezonul viitor al Ligii Naţionale 
de Baschet Masculin. Este vorba despre Kenneth 
Dermont Funderburk Jr., un american în 
vârstă de 30 de ani (născut pe 13 aprilie 1992, 
în Charlotte, North Carolina) ce evoluează pe 
poziţia 2 (Shooting Guard), dar poate îndeplini 
şi rolul de conducător de joc, la nevoie, şi de 
Veljko Brkic, un pivot sârb în vârstă de 27 de ani 
(născut pe 29 iunie 1995, la Ljubovija).

Kenney Funderburk are 193 cm şi 96 kg 
şi este un marcator prin defi niţie, la toate cele 
opt formaţii europene pentru care a evoluat în 
ultimii 7 ani, având medii de peste 10 puncte 
pe meci (excepţie fi ind sezonul din Finlanda, 
unde a avut „doar” 9.2 puncte/meci), la care a 
adăugat, de fi ecare dată, peste 4 recuperări şi tot 
atâtea pase decisive.

Venit la 23 de ani în Europa, Kenney a evoluat, 
pe rând, pentru BC Dynamo Kyiv (Ucraina, 2015-
2016, 12.4 puncte/meci), BC Odessa (Ucraina, 
2016-2017, 15.4 puncte/meci), UU-Korihait 
(Finlanda, 2017-2018, 9.3 puncte/meci), Feni 
Industries şi Blokotehna (Macedonia de Nord, 
2018-2019, 20.1, respectiv 21.6 puncte/meci), 
BK Inter Bratislava (Slovacia, 2019-2020, 12.2 
puncte/meci), Pecsi VSK-Panthers (Ungaria, 
2020-2021, 17.4 puncte/meci) şi Elitzur Kiryat 
Ata (Israel, 2021-2022, 16.7 puncte/meci). Cu 
Inter Bratislava a jucat inclusiv în FIBA Europe 
Cup, având, în 6 meciuri, medii de 14.8 puncte, 
5.3 recuperări şi 5.2 pase decisive. În sezonul 
trecut, a reuşit promovarea în prima ligă 
israeliană cu Elitzur Kiryat Ata, fi ind unul dintre 
oamenii importanţi ai echipei, dovadă mediile 
de 16.7 puncte, 4.6 recuperări şi 4 pase decisive 
avute în cele 31 de partide jucate.

Veljko Brkic are 206 cm şi 110 kg este, la 
rândul lui, un jucător care îşi pune amprenta 

asupra jocului echipei, mediile de puncte şi 
recuperări pe care le-a avut la toate formaţiile 
pentru care a evoluat fi ind de reţinut: peste 8 
puncte/meci şi 5 recuperări. Este un pivot atletic, 
cu o bună mobilitate, excelent pe tranziţie şi vine 
după două sezoane bune făcute în Ungaria, la 
Pecsi VSK-Veolia, unde a avut medii de 15.8 şi 
15.5 puncte, respectiv 6.6 şi 6.8 recuperări/meci. 
De-a lungul carierei, a jucat pentru KK Mladost 
Zemun (Serbia, 2015-2018, cu medii de 8.6 şi 
13.1 puncte/meci în ultimii doi ani), KK Vrsac 
Swisslion (Serbia, 2018-2019, 10.7 puncte/meci), 
Sencur Gorenjska Kranj (Slovenia, 2019-2020, 
9.1 puncte/meci) şi Pecsi VSK-Veolia (Ungaria, 
2020-2022, 15.8, respectiv 15.5 puncte/meci).

Ca un amănunt deloc de neglijat, Kenney 
Funderburk şi Veljko Brkic au fost coechipieri 
în sezonul 2020-2021 la Pecsi VSK-Veolia fi ind, 
conform statisticilor, jucători care aduceau în jur 
de 32 de puncte/meci.

„Sunt doi jucători de calitate, care cu siguranţă 
ne vor ajuta să trecem la un nivel superior. Pe 
Funderburk l-am dorit şi în vara trecută, însă 
abia acum am reuşit să-l convingem să vină la 
Ploieşti. Pe lângă meciurile vizionate, am cules 
mai multe informaţii despre el şi referinţele sunt 
foarte bune, atât din punct de vedere sportiv, cât 
şi în privinţa caracterului şi a modului în care se 
integrează în colectiv. Chiar antrenorul pe care 
l-a avut în sezonul trecut, Sharon Avrahami, 
ne-a vorbit laudativ despre Kenney, motivul 
pentru care el nu a rămas în Israel fi ind că, odată 
cu promovarea în prima ligă, cei de la Elitzur 
Ata vor să aducă jucători mult mai scumpi, 
nivelul fi ind unul deosebit acolo. Veljko este, 
la rândul lui, un jucător cu calitate, diferit ca 
stil de ce s-a văzut la noi în sezonul trecut, dar 
potrivit pentru ceea ce vrem ca echipa să joace”, 
a declarat coordonatorul secţiei de baschet a 
clubului, Ionuţ Ivan.

IROBISO A SEMNAT CU 
PETROLUL PLOIEȘTI

Clubul Petrolul Ploiești a ajuns la un acord 
cu fotbalistul nigerian Christian Irobiso, 

acesta semnând un contract valabil pentru 
următoarele două stagiuni. Atacantul în vârstă 
de 29 de ani, născut la Lagos, în Nigeria, vine 
tot din Liga 1, unde a evoluat din vara lui 2021, 
pentru Gaz Metan Mediaș (23 meciuri/2 goluri 
marcate) și Dinamo București (8 meciuri/3 goluri 
marcate). De-a lungul carierei sale, Irobiso a mai 
jucat în primele două eșaloane din Portugalia, 
la Pacos Ferreira, Unio Madeira, Farense, Cova 
Piedade și Varzim, dar și în ligile de elită din 
Slovacia, la FK Senica, și Cehia, la FC Vysocina.

În plină caniculă, sportul românesc nu are 
pauză, pentru că fi e este perioada pregătirilor 

și a meciurilor amicale, fi e deja au început unele 
întreceri, individuale sau de echipă.

Indiscutabil, cele mai în vogă evenimente, 
din punctul nostru de vedere, sunt Campionatul 
European de Natație de la Otopeni, din noul și 
modernul bazin olimpic, respctiv turneul de tenis 
de Grand Slam de la Wimbledon. 

Pe iarba londoneză, cel puțin până la ora la 
care scriu aceste rânduri, Simona Halep merge 
ceas, ajungând deja în optimile de fi nală fără prea 
mari emoții. Ne dorim cu toții ca ea să își continue 
prestațiile solide (care au continuitate în mandatul 
lui Mouratoglou) și să repete, de ce nu, triumful pe 
iarba de la All England Club.

În ceea ce privește competiția din orașul cu cel 
mai mare aeroport al țării, greutatea și farmecul ei 
sunt în creștere odată cu prezența aici a dublului 
campion mondial, titluri obținute luna trecută 
la Budapesta, de către puștiul-fenomen David 
Popovici. Cu siguranță că el se va număra printre 
protagoniștii competiției de la Otopeni, însă cel 
mai important lucru este faptul că tinerii au un 
nou model de urmat pentru a se apuca de sport.

NOU MODEL PENTRU NOU MODEL PENTRU 
TINERI ÎN SPORT:TINERI ÎN SPORT:
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CSS PLOIEȘTI – CAMPIOANĂ CSS PLOIEȘTI – CAMPIOANĂ 
A ROMÂNIEI LA ȘTAFETĂ A ROMÂNIEI LA ȘTAFETĂ 

4X100 METRI BĂIEȚI4X100 METRI BĂIEȚI

În zilele de 2 -3 iulie 2022, s-a desfășurat, pe cochetul stadion Cluj 
Arena, Campionatul Național pentru Juniori categoria 1 (U20) la 

atletism. Sportivii de la CS Atletico Slănic, conduși de Președintele Gimy 
Mușat și profesorii Maria Andrei și Florin Andrei, au avut o evoluție 
excepțională, reușind să obțină două titluri de campioni al României și 
o medalie de argint.

Prima medalie de aur a fost obținută de Andrei Ioana Rebecca, atleta 
pregătită de prof. Maria Andrei reușind, după o cursă senzațională la 
proba de 400 metri, cu timpul de 55.15 sec., să treacă prima linia de 
sosire și să intre în posesia titlului de campioană a României. După acest 
rezultat deosebit, Rebecca Andrei a obținut baremul pentru a participa la 
Campionatul Mondial U20 ce va avea loc în orașul Calli din Columbia, la 
începutul lunii august a.c.

A doua medalie de aur și titlul de campion al României a fost obținut de 
ștafeta mixtă 4 x 400 metri, cu timpul de 3.41.00, în componența Ruben 
Chivi, Bianca Stoica, Rebecca Ioana Andrei, Alexandru Blănaru. Medalia 
de argint și titlul de vicecampion al României au fost obținute de Darius 
Cornescu în proba de 100 m – 10.99 sec., sportiv cu dublă legitimare CSS 
Ploiești – CS Atletico Slănic, cum de altfel sunt și ceilalți doi sportivi, 
Ruben Chivi și Alexandru Blănaru. 

Cei trei conducători ai clubului din Slănic au pus în aplicare un proiect 
care se dorește a fi  pe termen mediu și lung, de a oferi continuitate atleților 
prahoveni de a face sport de performanță în condiții decente la Slănic 
și după terminarea liceului, pentru a stopa plecarea atleților valoroși la 
alte echipe din țară după terminarea junioratului. De altfel, conducerea 
clubului dorește, într-un timp foarte scurt, ca CS Atletico Slănic să fi e unul 
din cele mai valoroase cluburi din țară, atât la juniori, cât și la seniori!

Atleții de la Clubul Sportiv Școlar (CSS) Ploiești, pregătiți de 
profesorii Maria Andrei și Florin Andrei, au avut o evoluție 

excelentă, reușind la Campionatul Național U20 desfășurat la Cluj 
Napoca, în perioada 2-3 iulie 2022, să obțină medalia de aur și titlul de 
Campion al României în proba de ștafetă 4 x 100 m băieți – 43.02 sec., 
în componența Dragoș Avram – Alexandru Blănaru – Ruben Chivi – 
Darius Cornescu!

Atleții ploieșteni au mai obținut două titluri de vicecampioni ai 
României. Prima medalie de argint a fost obținută de Darius Cornescu, 
în proba de 100 m, cu timpul de 10.99 sec., el fi ind pregătit de prof. Maria 
Andrei. A doua medalie de argint a fost obținută de ștafeta 4 x 400 m 
băieți, cu timpul de 3.21.65 min., în componența Darius Cornescu – 
David Gudi – Ruben Chivi – Alexandru Blănaru.

CS ATLETICO SLĂNIC – DUBLĂ CS ATLETICO SLĂNIC – DUBLĂ 
CAMPIOANĂ A ROMÂNIEICAMPIOANĂ A ROMÂNIEI

Cel mai reprezentativ sportiv al secţiei de kempo a CSM Ploieşti, 
Edwin Petrea, a primit convocarea pentru a face parte din lotul 

naţional care va reprezenta România la Campionatele Mondiale de MMA 
IMMAF (12-18 ani), ce vor avea loc în luna august, la Abu Dhabi.

Acţiunea lotului naţional condus de Shihan Amatto Zaharia, George 
Stanciu şi Yamato Zaharia se va desfăşura în perioada 15-22 august, însă 
competiţia propriu-zisă se va derula în intervalul 17-20 august, pe data 
de 16 fi ind programată tragerea la sorţi a partidelor la fi ecare categorie de 
vârstă şi greutate. În vârstă de 13 ani, Edwin Petrea va concura la Juniori C, 
categoria de greutate „48 kg”.

Elevul lui Ghiocel Petrea este la a doua prezenţă la un campionat 
mondial de MMA, anul trecut el obţinând medalia de bronz a categoriei 
„40 kg” la 12-14 ani cu prilejul competiţiei desfăşurate la Sofi a. În Bulgaria 
au participat 331 de sportivi din 23 de ţări, însă, ţinând cont de ridicarea 
restricţiilor, organizatorii se aşteaptă ca, anul acesta, la Abu Dhabi, prezenţa 
să fi e mult mai numeroasă.

                                            EDWIN PETREA, EDWIN PETREA, 
CONVOCAT LA LOTUL NATIONAL CONVOCAT LA LOTUL NATIONAL 
DE KEMPO PENTRU CM DE MMA DE KEMPO PENTRU CM DE MMA 

IMMAF DE LA ABU DHABIIMMAF DE LA ABU DHABI

Portarii Bianca Voicilă şi Denis Ştefan, doi sportivi ai secţiei de 
handbal a CSM Ploieşti care au participat, recent, la Timişoara, la 

un stagiu de pregătire centralizată al “naţionalelor” de Beach Handbal U16 
ale României, au fost selecţionaţi pentru a face parte din loturile cu care 
România va aborda Campionatul European din Cehia.

Astfel, cei doi au primit convocări pentru a se prezenta la Timişoara 
pentru acţiunea ce implică o scurtă perioadă de pregătire şi, în intervalul 
7-10 iulie, participarea la competiţia continentală ce va avea loc la Praga.

Pregătită de Adrian Georgescu, echipa feminină face parte din Grupa 
B a competiţiei din Cehia şi va întâlni Spania, Polonia (ambele pe 7 iulie), 
Suedia (8 iulie) şi Portugalia (9 iulie).

Băieţii sunt antrenaţi de Mihai Rohozneanu şi fac parte tot din Grupa B 
a turneului, urmând să joace, pe rând, cu Spania, Germania (ambele pe 7 
iulie), Cehia (8 iulie) şi Portugalia (9 iulie).

Bianca Voicilă şi Denis Ştefan sunt componenţi ai echipelor de juniori 2 
ale CSM Ploieşti, fi ind antrenaţi la club de Geta Opincariu şi Cristi Roşu, 
respectiv de Ramona Ştefan.

BIANCA VOICILĂ ȘI DENIS BIANCA VOICILĂ ȘI DENIS 
ȘTEFAN MERG LA CE DE BEACH ȘTEFAN MERG LA CE DE BEACH 

HANDBAL U16 DIN CEHIAHANDBAL U16 DIN CEHIA
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Câmpina, 07.07.2022

Comunicat de presă privind lansarea proiectului 
”Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Câmpina în 

vederea ges  onării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2

Municipiul Câmpina, în calitate de benefi ciar al contractului de fi nanțare nr. 1070/23.02.2022, 
implementează proiectul ”Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din 
Municipiul Câmpina în vederea ges  onării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”, proiect 
fi nanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 10 - Protejarea sănătații 
populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea efi cienței energe  ce și u  lizarea 
surselor regenerabile de energie, cu fi nanțare din REACT-EU, Obiec  v specifi c 10.1 - Sprijinirea ameliorării 
efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID- 19 și al consecințelor sale sociale.
Obiec  vul general al proiectului este de protejare a sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 
COVID-19 și de consolidare a capacității de reacție la criza de sănătate publică declanșată de răspândirea 
virusului SARS-CoV-2  în cadrul Colegiului Național ”Nicolae Grigorescu” și al Școlii Gimnaziale Centrale din  
Municipiul Câmpina, județul Prahova.

Obiec  vele specifi ce ale proiectului
 Îmbunătățirea capacității de ges  onare a crizei sanitare provocate de virusul SARS-CoV-2 prin 

dotarea corespunzătoare a unităților/ins  tuțiilor de învățământ de stat din cadrul Unității 
Administra  v Teritoriale Municipiul Câmpina, Județul Prahova.

Asigurarea unui mediu educațional sigur pentru elevi/profesori/comunitate prin dotarea 
corespunzătoare a unităților/ins  tuțiilor de învățământ de stat din cadrul Unității Administra  v 
Teritoriale Municipiul Câmpina, Județul Prahova.

1671 de elevi din Municipiul Campina, Județul Prahova, infl uențați pozi  v prin dotarea 
corespunzătoare a unităților/ins  tuțiilor de învățământ cu echipamente de igienizare și dezinfecție 
și, respec  v, echipament de protecție personală adecvate crizei sanitare provocate de COVID-19 
și respec  v prin creșterea capacității de ges  onare a crizei sanitare declanșate de virusul SARS-
CoV-2.

139 de angajați în ins  tuțiile de învățământ din Municipiul Câmpina, Județul Prahova 
infl uențați pozi  v/sprijiniți în livrarea unui act educațional sigur și de înaltă calitate prin dotarea 
corespunzătoare a unităților/ins  tuțiilor de învățământ cu echipamente de igienizare și dezinfecție 
și, respec  v, echipament de protecție, adecvate crizei sanitare provocate de COVID-19.

Rezultatele proiectului
2 en  tăți publice (unități de învățământ preuniversitar) dotate pentru ges  onarea crizei 

sanitare cauzate de SARS-CoV-2
echipamente de protecție medicală și dispozi  ve medicale, achiziționate, necesare asigurării 

condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din  mp și 
diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2 

Indicatori suplimentari de realizare:
2 en  tăți publice dotate/ sprijinite pentru ges  onarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2
Dezinfectant pentru dezinfectare obiecte mici-suprafețe – 630 litri
Dezinfectant pentru dezinfectare pardoseli – 330 litri
Saci menajeri – 4200 role
Prosop hâr  e – 17.400 buc.
Dezinfectant mâini – 14.400 litri
Botoși de unică folosință – 50.800 buc.
Manuși de unică folosință – 33780 buc
Mască de protecție chirurgicală (de unică folosință) – 923.400 buc
Covor pentru dezinfectare – 11 buc
Săpun lichid  - 11.700 litri 
Coșuri de gunoi (min 80L) – 34 buc.
Dispenser prosop hâr  e – 46 buc.
Stație igienizare cu dispenser automat dezinfectant – 11 buc.
Dispenser cu senzor pentru dezinfectant /săpun lichid – 92 buc.
Echipament termoscanare fi x - pe trepied –11 buc.
Termometru digital non contact – 20 buc.
Lampă sterilizare UVC – 69 buc.
Purifi cator aer - 69 buc.

Valoarea totală a proiectului este de 2.494.379,13 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată 
de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT EU este de 2.494.379,13 lei. 
Data începerii proiectului este 1 mar  e 2022, iar data fi nalizării este 31 decembrie 2022.

Proiect cofi nanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU   prin PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020

Datele de contact ale benefi ciarului: 
MUNICIPIUL CÂMPINA
Primăria Municipiului Câmpina, Bulevardul Culturii nr. 18, județul Prahova 
cod poștal 105600
Telefon/Fax: 0244 337 454 / 0244 337 454
E-mail: programe@primariacampina.ro  
Persoană de contact: Andreea Bucur – Manager Proiect
Telefon: 0722 353 110
E-mail: andreea.bucur@primariacampina.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

ASOCIEREA ASOCIEREA 
PENTRU PENTRU 

RELOCAREA RELOCAREA 
PEPINIEREI PEPINIEREI 
DE LA NORDDE LA NORD

Primăria Ploiești s-a asociat cu 
Consiliul Județean  Prahova în 

vederea realizării obiectivului „Lucrări de 
relocare pepinieră.” În acest scop,  județul 
va aloca, în anul 2022, din fondurile 
aprobate prin bugetul propriu, suma de 
2.133.271 lei. Reamintim că, pe terenul 
respectiv, CJ Prahova intenționează să 
construiască o nouă unitate medicală de 
urgență, dar deocamdată nu se cunosc 
nici măcar sursele de fi nanțare. De altfel, 
la sfârșitul lunii mai, președintele CJ 
Prahova, Iulian Dumitrescu, avansa ideea 
unui spital modular: „Un spital monobloc 
duce la 500-700 milioane de euro. Și am 
avut discuția asta: nu știm dacă o să avem 
500 de milioane sau 700 de milioane. 
Probabil din PNRR o să avem vreo 50 
de milioane, din PODD (n.n. Programul 
Operațional Dezvoltare Durabilă) alți 
bani. Și ce facem, începem clădirea de 
500-700 de milioane, mai stăm doi-trei 
ani, poate un exercițiu fi nanciar, până 
când vin alții, s-ar degrada ce construim. 
Și atunci este o idee corectă să facem un 
modul în care să mutăm Boldescu, apoi un 
altul pentru tot ceea ce este la Movila etc.”

AICI SE VA CONSTRUI 
CÂNDVA UN SPITAL.  

DACĂ SE VA MAI 
REALIZA VREODATĂ!


