
S-a stins din viață, chemată 
poate de TATA, fi ința care ne-a 
cuprins și ocrotit pe toți cu brațele, 
în gând și cu inima,

 MAMA
Am pierdut-o pe cea care ne-a 

călăuzit toată viața, ne-a șters 
lacrimile când ne-a fost greu, s-a 
bucurat pentru reușitele noastre, 
apoi pentru cele ale nepoților ei,

 DANA MARINESCU

Zâmbetul ei frumos ne va lipsi 
de aici înainte pentru totdeauna.

Să zbori lin către Cer, draga 
noastră, iar Dumnezeu să te 
ocrotească pururi!

Copiii:   Maria, Marius și Ionuț 
Marinescu!

Pentru cei care vor să aducă un 
ultim omagiu, înmormântarea și 
slujba de înmormântare vor avea 

loc vineri, 15.07.2022, 
la Cimitirul Mihai Bravu.

„Când zeii se arată oamenilor, aceștia din urmă, de obicei nu-i recunosc.”

- Culese de Tata -   

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
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DE CE???

Marius 
MARINESCU

Goethe (1749 - 1832) “Poet german”
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DUPĂ 3 ANI DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI 
DE FINANȚARE, ÎNCEP, ÎN SFÂRȘIT, 

LUCRĂRILE DE MODENIZARE A DJ 720!

Întreb și eu, ca să mă 
lămuresc. De ce trebuie să 

închidem bulevardul dacă nu 
se organizează mai nimic pe el 
pentru marele public? Nu văd 
sensul!

Mașinile deviate circulă prin 
spatele lui, deci poluarea este 
aceeași. Disconfort, pentru și 
așa puținii șoferi de weekend, 
este. Asfaltul arde oricum. 
Dorința de a ieși și a te plimba 
pe mijlocul drumului, fără 
vreo țintă anume, eu o văd fără 
noimă.

De ce îl închidem?
Nu mă înțelegeți greșit. Sunt 

un mare adept al plimbărilor. 
Dar acestea își au rostul dacă 
sunt în natură…una cât mai 
curată (ori ne-am lămurit 
că doar oprind circulația pe 
centrul străzii principale nu 
ajută), sau locul în sine prezintă 
vreun interes. Un târg, o 
întrecere, o expoziție, o fanfară, 
niște trupe de dans, tocuri pe 
biciclete, târg de ceva…orice, 
mini terenuri de tenis, baschet, 
popice sau naiba știe ce o mai 
merge într-un spațiu limitat ca 
cel de pe bulevard…

Pe scurt, cred că închiderea 
bulevardului, doar de dragul 
de a îl închide, fără vreo altă 
atracție este echivalentul 
plimbatului pe orice drum de 
țară în zi de bâlci…dar fără 
bâlci!

Municipiul Ploiești s-a califi cat în fi nala competiției pentru titlul 
de Capitala Tineretului din România 2024, alături de Oravița și 

Vaslui. În prima etapă de jurizare au mai candidat orașele Bistrița Năsăud 
și Râmnicu Vâlcea. Din această săptămână a început cea de-a doua 
rundă, orașele fi naliste trebuind să își dezvolte dosarul de candidatură 
până pe 31 august, iar orașul  câștigător va fi  anunțat pe 17 septembrie, la 
Cluj-Napoca, în cadrul Summitului Tinerilor. Orașul câștigător va primi 
din partea Băncii Comerciale Române (BCR) un premiu în valoare de 
50.000 de euro și va deține titlul de „Capitala Tineretului din România” 
în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2024.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian 
Dumitrescu, a semnat contractul de execuție 

al lucrărilor de modernizare a DJ 720 DN1-Florești-
Călinești-Filipeștii de Pădure-Dițești-limită jud. 
Dâmbovița, cu limită de fi nalizare a investiției de 18 luni. 

Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020. Contractul 
de fi nanțare a fost semnat în luna martie 2019, la valoarea 
de 66,416 mil. lei și cu termen de fi nalizare 30 septembrie 
2022. Mai bine de trei ani așadar a durat licitația pentru 
execuția investiției. Între timp, însă, au intervenit 
pandemia, prima scumpire a materialelor de construcții, 
apoi criza energetică, soldată cu majorări necontrolate ale 
prețului combustibilului, gazelor și energiei și, în fi ne, o a 
doua explozie a prețului materialelor de construcții și de o 
mulțime de armonizări legislative care să permită punerea 
de acord a proiectelor cu noile realități economice, 
inclusiv prelungirea perioadei de execuție, fără penalizări 
de la UE. A fost nevoie de ajustarea indicatorilor tehnico-
economici, iar valoarea la care a fost încredințat proiectul 
este de 85,395 milioane de lei (+28,58% față de devizul 
inițial). Lucrările vor fi  executate de Asocierea de fi rme 
SC Coni SRL (lider de asociere) și  Hydrostroy AD. 

PLOIEȘTIUL, ÎN FINALA 
CAPITALA TINERETULUI 

DIN ROMÂNIA 2024

Aur internațional Aur internațional 
pentru C.N. pentru C.N. 
„Nichita Stănescu”„Nichita Stănescu”

Documente plătite din Documente plătite din 
bugetul municipal, bugetul municipal, 
ținute la secretținute la secret

Pentru prima dată în ultimii 20 de ani, moneda euro a ajuns, marți, 
la paritate cu dolarul american, fi ind afectată de riscul întreruperii 

livrărilor de gaze rusești pentru economia europeană. De mai multe 
luni, moneda euro este supusă la presiuni pe piețele fi nanciare din cauza 
războiului din Ucraina și a măsurilor oarecum limitate de combatere a 
infl ației adoptate de Banca Centrală Europeană. Un curs de schimb mai 
mic al monedei euro face ca bunurile importate să devină mai scumpe, ceea 
ce alimentează și mai mult infl ația. Potrivit datelor Eurostat, rata anuală a 
infl ației în zona euro a atins un nou record de 8,6% în luna iunie. Comisia 
Europeană își va reduce, din nou, prognozele de creștere economică în 
Europa pentru 2022 și 2023, dar în paralel își va majora previziunile de 
infl ație pentru a ține cont de consecințele războiului din Ucraina.

EURO A AJUNS LA 
PARITATE CU DOLARUL!

S-a stins din viață, chemată 
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După o întrerupere de trei ani, Ploieștiul puțin medieval, cel 
puțin în monumente istorice de epocă, revine cu cea de-a 

treia ediție a Festivalului Medieval, sub titulatura de „Ploiești -Târg 
Domnesc”. Evenimentul va avea loc pe Bulevardul Independenței, 
de mâine și până duminică, iar autoritățile pregătesc, printre altele, 
o tabără medievală, cu demonstrații de luptă și expoziții de arme 
din acea perioadă, plimbări cu poneii, o zonă de street food și trei 
seri de concerte. Scena mare va fi  amplasată în capătul bulevardului 
dinspre Gara de Sud, în timp ce în zona Rondului II va fi  amplasat un 
foișor pentru spectacole și demonstrații, inclusiv cu miniconcerte 
cu muzică medievală. Programul, pe scurt, arată astfel:

-Vineri: 18:00-Truverii, 19:00 - Cimpoierii din Transilvania, 
20:00 - Fără Zahăr, 21:00 - Lupus Dacus;

-Sâmbătă: 19:00 - Celelalte Cuvinte, 20:00-Krypton, 21:00-Cargo;
-Duminică: 20:00 – Bucovina și 21:00 - Iris & Cristi Minculescu.

Pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor a fost 
montat primul „copac” sau „arbore fotovoltaic” 

dintr-o serie de 10 propuse de municipalitatea ploieșteană 
a fi  amplasate în oraș. Mobilierul urban-fi indcă dispozitivul 
poate fi  încadrat în această categorie-are triplă folosință: 
de odihnă, de design (concepție și iluminat) și de utilitate, 
dată fi ind dotarea acestuia cu prize pentru încărcarea 
telefoanelor. Primăria Ploiești a realizat și o descriere în 
amănunt a copăcelului solar: „este realizat dintr-un cadru 
metalic central și 6 ramuri, elemente metalice care sunt 
conectate cu baza copacului, unde sunt realizate 6 băncuțe și 

etajere aferente, divizate pe circumferința acestei 
structuri. În dreptul fi ecărei bănci și etajere, care 
oferă suport pentru așezarea diverselor aparate 
electronice (smartphone), copacul fotovoltaic este 
prevăzut cu prize de încărcare speciale. 

Pe ramurile arborelui fotovoltaic sunt 
amplasate 6 frunze cu dimensiuni de 3 m 
lungime și 1,8 m lățime, realizate din plăci PVC 
cu grosimea de 18 mm. Frunzele copacului sunt 
prevăzute cu surse de iluminat cu LED, care 
luminează prin fantele cu care sunt prevăzute 
acestea, astfel încât să creeze un ambient plăcut 

pe timpul nopții.  Sistemul de iluminat dispune de un 
senzor crepuscular, care aprinde sursele de lumină doar 
la apariția întunericului, astfel încât să se economisească 
energia electrică în perioada zilei. Noua instalație este 
prevăzută la partea superioară cu un sistem de încărcare 
fotovoltaic de 200W și un acumulator cu gel de 100A. 
Panourile fotovoltaice sunt montate pe suporți speciali 
care permit orientarea acestora pentru o încărcare rapidă 
și efi cientă. Sistemul este calculat astfel încât să confere 
o putere sufi cientă pentru a susține toți consumatorii.” 
Costurile au fost asigurate printr-o sponsorizare. 

AUR INTERNAȚIONAL PENTRU AUR INTERNAȚIONAL PENTRU 
C.N. „NICHITA STĂNESCU”C.N. „NICHITA STĂNESCU”

Echipa Colegiului Național 
„Nichita Stănescu” din Ploiești 

s-a întors cu medalia de aur de la cea de-a 
XIII-a ediție a concursului Internațional 
Festival of Engineering Science and 
Technology – IFESTT, cea mai mare 
competiție de IT din Africa, găzduită în 
acest an de Tunisia, în perioada 24-30 
iunie. Câștigătorii sunt Daria Jadmine 
Iosiv și Mihail Alexandru Stănescu, 
ultimul, fost elev al liceului, în prezent, 
student la Universitatea Politehnică din 
București, coordonați de profesorul 
Oana Farcaș. Anul acesta, la concurs au 
participat echipe din 30 de țări, printre 
care Bosnia, Georgia, Iordania, Taiwan, 
Canada, China, România, Africa de Sud, Mexic, Ukraina. Reprezentanții României s-au înscris în concurs cu un proiect 
inovator, la secțiunea Social Science, cu proiectul Spirituality, apreciat de juriu cu premiul cel mare.

A APĂRUT PRIMUL A APĂRUT PRIMUL 
„COPAC SOLAR” „COPAC SOLAR” 

ÎN PLOIEȘTIÎN PLOIEȘTI

CARGO ȘI IRIS, ÎN CONCERT, PE BDUL CASTANILORCARGO ȘI IRIS, ÎN CONCERT, PE BDUL CASTANILOR
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Pe scurt, lucrurile s-au întâmplat în 
felul următor: Andrei Volosevici i-ar 

fi  convocat pe liderii de partide să discute pe 
marginea studiului. Când aceștia au cerut să le 
fi e transmis documentul pe suport electronic, 
primarul le-a solicitat să semneze un acord de 
confi dențialitate. Și a venit următorul semn de 
întrebare: confi dențialitate pe banii publici? 
Confi dențialitate pe un document al unei 
instituții publice? Consilierii liberali au ieșit 
public cu un punct de vedere privitor la acest 
subiect. Pentru a nu lăsa loc interpretărilor, 
redăm integral textul: „Deciziile majore pentru 
Ploiești, așa cum este și construirea Spitalului 
Municipal de Urgență (SMU), trebuie luate 
în condiții de transparență totală și în urma 
unor dezbateri publice. Consilierii locali PNL 
au decis să NU semneze <<Declarația de 
confi dențialitate>> solicitată de Primăria Ploiești 
pentru a avea acces la raportul redactat de un 
fond al Băncii Mondiale cu privire la construirea 
SMU. Înțelegem să respectăm confi dențialitatea 
datelor folosite pentru realizarea materialului/
raportului fi nal (brevete, mărci, date economice 
și proceduri ale prestatorului), dar produsul fi nal 
(studiul de prefezabilitate) TREBUIE să fi e public, 
mai ales că acesta este plătit din bani publici, cu 

100.000 euro.  Înainte de a primi votul în Consiliul 
Local, raportul (studiul de prefezabilitate) trebuie 
prezentat cetățenilor. Ei au dreptul să cunoască 
toate condițiile în care ar urma să se realizeze 
spitalul, care sunt sumele estimate pentru 
fi nanțarea acestuia și care sunt condițiile de 
rambursare. Consilierii locali ai PNL sunt fi deli 
ideii de transparență decizională și dezavuează 
orice încercare de a transforma un proiect de 
o asemenea anvergură și importanță socială 
într-o discuție cu <<ușile închise>> . Solicităm 
primarului Andrei Volosevici scoaterea de sub 
auspiciile <<confi dențialității>> a raportului 
efectuat din fonduri bugetare și prezentarea 
publică a acestui document. Reafi rmăm că 
grupul consilierilor locali PNL susține în 
totalitate realizarea unui spital, dar în condiții 
de transparență decizională totală.” Este lesne 
de înțeles că niciun consilier local, indiferent de 
partidul din care face parte, nu a semnat acordul 
de confi dențialitate, dar singurii care au adus 
situația în atenția publicului au fost aleșii liberali 
și cei ai PSD.

CE SPUNE PRIMARUL
Primarul Andrei Volosevici a declarat, 

luni, la o întâlnire cu presa, că acea clauză de 

confi dențialitate este de fapt prevăzută într-o 
hotărâre a Consiliului Local Ploiești. De fapt nu 
chiar într-o hotărâre, ci într-o anexă, la punctul 6 
al Scrisorii de intenție.

Domnia sa a recunoscut că nu se afl ă în relații 
tocmai bune cu PNL, dar a ironizat reacția 
colegilor liberali, ținta predilectă fi ind senatorul 
Roberta Anastase: „Mi s-a părut ireal, amuzant, 
jenant, mai ales că vine din partea PNL-ului, să 
fi u urecheat public și să mi se propună, de către 
un senator al României, Roberta Anastase și de 
13 consilieri că nu aplic o hotărâre de Consiliu 
Local. Cinstit, nu am știut cum să reacționez, mi 
s-a părut ireal. Nu aș vrea să cred că un senator al 
României și membrii Consiliului Local mă instigă 
la săvârșirea infracțiunii de abuz. (...) Nimeni 
nu citește hârtiile, aveți cel puțin 12 consilieri 
habarniști, alături de un senator, care nu au citit 
ce au votat în Consiliul Local și îmi trimit un 
comunicat jenant.”

CUM STAU LUCRURILE ÎN DOCUMENTE
Acum, sincer, deocamdată noi nu putem 

verifi ca unde este adevărul...Hotărârea CL 
nr.544/23 decembrie 2021, la care primarul 
face referire, are un enunț scurt: „aprobă (n.n.-
Consiliul Local) Scrisoarea de angajament cu 
Corporația Financiară Internațională (IFC) 
pentru realizarea obiectivului „Spital Municipal 
de Urgență Ploiești”, conform Anexei nr. 1 la 
prezenta hotărâre.” Numai că, ce să vedeți, „anexa 
1” nu este... anexată! Adică documentul nu este 
făcut public pe site-ul Primăriei Ploiești nici la 
secțiunea „materiale de ședință”, nici la „proiecte 
de hotărâre” și nici la „hotărâri ale CL.” Deci 
este cât se poate de confi dențial, de vreme ce 
ploieștenii nu au avut și nu au acces la conținut. 
Și nici măcar în acea hotărâre nu se face referire 
la angajamentul efectuării studiului, dar nici la 
suma angajată de Primăria Ploiești pentru plata 
acestuia!

ÎN LOC DE CONCLUZII
Dar primarul rezolvă-cel puțin declarativ- 

și dilema noastră, și pe cea a consilierilor 
liberali (de cei de la PSD nu face referire): „la 
momentul ședinței de consiliu, toate lucrurile vor 
fi  publice, toată lumea va ști ce se votează, care-s 
obligațiile, care este logica, în ce constă studiul de 
prefezabilitate și restul”. Ulterior, consilierii PNL 
au bravat: „consilierii PNL din Ploiești au reușit 
să desecretizeze raportul referitor la construcția 
spitalului municipal!”

ACTUALITATE
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PERCHEZIȚII ÎN MAI MULTE JUDEȚE, LA 
PERSOANE BĂNUITE DE FURT CALIFICAT 

DIN BANCOMATE
Poliţiştii Serviciului de Investigații Criminale 

din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție 
Prahova au efectuat patru percheziții domiciliare, 
în județele Brașov, Dolj și Suceava, la persoane 
bănuite de comiterea a nouă infracțiuni de furt 
califi cat. „Din cercetări a rezultat faptul că, la 
data de 22 aprilie a.c., doi bărbați cu vârstele de 
36, respectiv 41 de ani ar fi  comis 9 infracțiuni de 
furt califi cat din bancomate, în județele Prahova 
și Dâmbovița, prin metoda Cash Trapping. În 
urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate  
mai multe mijloace materiale de probă”, a anunțat 
IPJ Prahova. În baza probatoriului administrat, 

față de bărbatul în vârstă de 41 de ani a fost luată 
măsura reținerii pentru 24 de ore, ulterior fi ind 
prezentat unității de parchet cu propunerea de 
luare a unei alte măsuri preventive. „Activitățile 
au benefi ciat de sprijinul polițiștilor din cadrul 
inspectoratelor de poliție județene Brașov, 

Dolj și Suceava. Suportul de specialitate a fost 
asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din 
cadrul Poliției Române”, a precizat IPJ Prahova.

TÂNĂR ÎN VÂRSTĂ DE 19 ANI, 
CONDAMNAT PENTRU TÂLHĂRIE ȘI 

FURT CALIFICAT
Polițiștii din cadrul Secției nr.4 de poliție 

Ploiești au pus în aplicare un mandat de executare 
a pedepsei cu închisoarea, emis de Judecătoria 
Ploiești, pe numele unui tânăr, în vârstă de 19 
ani, domiciliat în municipiul Ploiești. „Acesta a 
fost condamnat la trei ani de închisoare, pentru 
comiterea infracțiunilor de tâlhărie și furt 
califi cat. În cauză, polițiștii l-au condus pe tânăr 
la Centrul de Detenție Tichilești, unde a fost 
încarcerat”, a anunțat IPJ Prahova.

Din ce în ce mai ascuțite tensiunile dintre primarul liberal Andrei Volosevici și consilierii 
PNL din Consiliul Local Ploiești. Ultima ispravă ține de o oarecare confi dențialitate pe 

marginea studiului de prefezabilitate realizat de Corporația Financiară Internațională (IFC), 
membră a Grupului Băncii Mondiale, pentru noul spital municipal de urgență. Acest document 
a fost plătit din bugetul local cu 100.000 de euro, deci este puțin ilogică secretizarea acestuia

DOCUMENTE PLĂTITE DIN BUGETUL DOCUMENTE PLĂTITE DIN BUGETUL 
MUNICIPAL, ȚINUTE LA SECRETMUNICIPAL, ȚINUTE LA SECRET
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BĂIAT ÎN VÂRSTĂ DE 14 ANI, DIN 
PLOIEȘTI, ELECTROCUTAT DUPĂ CE S-A 

SUIT PE VAGONUL UNUI TREN
Polițiștii din cadrul Serviciului Județean de 

Poliție Transporturi au fost sesizați despre faptul 
că un tânăr în vârstă de 14 ani, din municipiul 
Ploiești s-ar fi  electrocutat în apropierea unei 
căi ferate. În baza celor sesizate, s-a format o 
echipă operativă care s-a deplasat la fața locului 
constatând faptul că minorul s-ar fi  electrocutat 
după ce s-a urcat pe vagonul unui tren, în zona 
stației Ghighiu. Întrucât minorul a suferit 
vătămări corporale, acesta a fost transportat la 
spital pentru acordarea de îngrijiri medicale 
de specialitate.  Polițiștii efectuează cercetări 
în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în 

care s-a produs evenimentul.  „În cauză, a fost 
deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii 
infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a 
precizat IPJ Prahova. Băiatul a fost transportat, 
în stare gravă, la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean de Urgențe Ploiești, ulterior 
fi ind transferat la Spitalul Clinic de Urgențe 
„Grigore Alexandrescu” din București.

DOSAR PENAL PENTRU UN BĂRBAT 
CARE SE PLIMBA PE STRADĂ CU UN 

CUȚIT
Polițiștii din cadrul Secției nr.2 de Poliție 

Ploiești au fost sesizați despre faptul că pe 
strada Șoseaua Nordului, din municipiu, se afl ă 
un bărbat care are în mână un cuțit. „În baza 
sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului 

constatând faptul că este vorba despre un bărbat 
în vârstă de 69 de ani din municipiul Ploiești care 
a găsit cuțitul în fața unui bloc, fi ind surprins cu 
el în mână, fără a amenința vreo persoană”, a 
precizat IPJ Prahova. În cauză, a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii 
de portul sau folosirea de obiecte periculoase, 
fără drept, bărbatul fi ind condus la o unitate 
medicală de psihiatrie. 
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PSD ADUNĂ SIMPATII CHIAR PSD ADUNĂ SIMPATII CHIAR 
ȘI PE TIMPUL GUVERNĂRII!ȘI PE TIMPUL GUVERNĂRII!

Peste 83% dintre români cred că în următoarele decenii 
România trebuie să urmeze direcția Vest (UE, SUA, 

NATO) din punct de vedere al alianțelor politice și militare, 
arată un sondaj de opinie realizat de INSCOP Research, la 
comanda STRATEGIC Th inking Group. Potrivit acestei 
cercetări, realizată în perioada 23 mai -14 iunie, alți  8% 
consideră că România ar trebui să se îndrepte către Est, adică 
Rusia, China. 

65,8% dintre subiecți, în general tinerii până în 30 de ani 
și persoanele cu venituri foarte ridicate,  spun că  NATO 
va rămâne principala garanție de securitate a României pe 
termen lung, în timp ce 29% au o părere contrarie. 

În opinia a 70,9% dintre români (locuitorii din regiunea 
Sud-Est și persoanele cu venituri foarte scăzute), armata 
țării ar trebui să se mărească în viitor, în timp ce 23,2% (cei 
cu studii superioare și locuitorii din regiunea Centru) sunt 
de părere că ar trebui să rămână la fel ca acum, iar 3,5% 
consideră că aceasta ar trebui să se micșoreze.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 1.500 de 
respondenți, în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de 
mediul privat și având drept parteneri academici Universitatea 
Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea București, 
Universitatea Politehnică din București, Universitatea de 
Vest din Timișoara și Universitatea de Medicină și Farmacie 
Grigore T. Popa din Iași.

Un sondaj Avangarde, realizat la comanda 
PSD, în perioada 22-30 iunie, pe un 

eșantion de 903 persoane, confi rmă avansul PSD 
la intenția de vot a românilor. Social-democrații 
sunt preferați de 35% dintre respondenți, în 
vreme ce PNL și-a erodat puternic imaginea, 
până la scorul de 20%. Pe următoarele locuri 

fi gurează AUR-12%, USR-9% și, la 
egalitate, UDMR și PMP, cu câte 5% 
fi ecare. Acum, dat fi ind faptul că 
sondajul este al PSD, se prea poate 
să nu fi e acestea cifrele corecte, dar 
oricum se vede și cu ochiul liber 
faptul că social-democrații au plusat 
de la alegeri încoace, pe fondul 
nenumăratelor crize (pandemia, criza 

energetică, războiul) cu care a fost confruntată 
în primii ani guvernarea PNL, singură sau în 
coaliție cu USR sau chiar PSD. Curios este că 
numai liberalii decontează nemulțumirile, nu și 
PSD, care a reușit să inducă în electorat părerea 
că de fapt ei sunt un fel de salvatori. Ca o notă 
separată: noi știm foarte clar că sondajele reale 

nu sunt date niciodată publicității... 
Pe de altă parte, recenta consultare publică 

amestecă lucrurile, punând și niște întrebări 
de ordin economic și fi nanciar. Astfel, 3 din 10 
români spun că plafonarea prețului la carburanți 
este soluția optimă pentru scăderea prețurilor 
(34%), în vreme ce 23% au optat pentru scăderea 
TVA. Doar 7% consideră că statul nu trebuie să 
intervină în economie, iar 34% nu pot aprecia ce 
măsură ar fi  potrivită. De asemenea, 65% dintre 
cei chestionați de Avangarde sunt de acord cu 
impozitarea cu 80% a pensiilor speciale, iar 55% 
cred că multinaționalele ar trebui să plătească o 
contribuție de 0,5% din cifra de afaceri pentru 
sănătate și educație pe o perioadă limitată de 2 
ani.

83% DINTRE ROMÂNI 83% DINTRE ROMÂNI 
VOR CA ROMÂNIA SĂ VOR CA ROMÂNIA SĂ 
MEARGĂ CU VESTUL!MEARGĂ CU VESTUL!

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Ministrul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și 

Administrației, Cseke Attila, 
a semnat 27 noi contracte de 
fi nanțare, în valoare totală 
nerambursabilă de 95.695.858,83 
lei, prin Programul Operațional 
Regional (POR) 2014-2020, 
coordonat de MDLPA. Printre 
acestea se regăsesc și două din 
Prahova. Benefi ciarul unic este 
Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Prahova, care va primi: 
4.747.120 lei pentru închiderea 
Centrului de plasament din 
cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare „Sf. Andrei Ploiești” 
prin înfi ințarea a două case de 
tip familial și a unui centru de zi 
pentru copii în comuna Râfov; tot 
4.747.120 lei pentru închiderea 
Centrului de plasament din 
cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare „Sf. Andrei” Ploiești 
prin înfi ințarea a două case de 
tip familial și a unui centru de zi 
pentru copii în orașul Boldești-
Scăeni.

DOUĂ NOI PROIECTE EUROPENE DOUĂ NOI PROIECTE EUROPENE 
LA DGASPC PRAHOVALA DGASPC PRAHOVA
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SUTE DE PERSOANE LEGITIMATE, 
ZECI DE AMENZI

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean 
Prahova, în mai multe intervale orare, au 
desfășurat patru acțiuni punctuale, în municipiul 
Ploiești și pe drumurile naționale din județ. 
Activitățile au avut ca obiectiv prevenirea și 
combaterea criminalității stradale, modelarea 
factorului uman prin responsabilizarea 
participanților la trafi c pentru creșterea gradului 
de siguranță rutieră, prevenirea infracțiunilor 
contra persoanei și patrimoniului, dar și pentru 
verifi carea legalității transportului de persoane 
în regim taxi. „Astfel, au fost legitimate peste 
300 de persoane, au fost controlate peste 250 
de autovehicule și 6 societăți comerciale au fost 

verifi cate. De asemenea, au fost efectuate 75 
de testări cu aparatul etilotest. În cadrul 
acțiunilor au fost aplicate 120 de sancțiuni 
contravenționale, în valoare de 28.590 de 
lei”, a anunțat IPJ Prahova. Polițiștii Biroului 
Rutier, în cadrul acțiunii organizate au 
aplicat 13 sancțiuni contravenționale 
conducătorilor auto de taxi, fi ind reținută 
totodată și o autorizație de taxi. De 
asemenea, polițiștii Serviciului Rutier 
Prahova au aplicat în total 84 de sancțiuni 
contravenționale, 36 dintre acestea fi ind 
aplicate bicicliștilor. Totodată, au fost 
controlate 19 dube și 29 de autovehicule cu 
masa totală maximă autorizată mai mare de 
3,5 tone.

Marius 
MARINESCU

Altfel nu văd de ce nu se 
închid cele două străzi paralele 
din spatele bulevardului, pentru 
cine vrea să se plimbe pe mijlocul 
străzii!? Dacă asta o fi  plăcerea…
Dar, chiar și așa, tot ar trebui să 
aibă o logică și, și aici ar trebui 
organizate niște…chestii…orice!

Până atunci însă ne vom 
“bucura” iarăși doar de o jumătate 
de poveste. Una care ar suna 
frumos, dacă ar fi  și cu un fi nal 
frumos.

N-om putea noi să ne 
comparăm cu Bulevardul 
Victoriei din București, plin de 
cafenele, restaurante și magazine, 
dar sunt sigur că am avea și noi cu 
ce ne mândri, că doar nu suntem 
Republică degeaba.

Și am putea să înlocuim 
târșâitul șlapilor pe dunga dublă 
continuă a BULEVARDULUI, 
cu niscaiva concerte în aer liber 
ale frumoasei Filarmonici, în 
foișorul amenajat de ani buni, cu 
oareșce mini scenete ale teatrului 
de păpuși, cu concursuri de desen 
ale Liceului de Artă, cu dansuri 
ale celor mari și mici din cluburile 
din județ, cu expoziții, târguri, 
demonstrații de virtuozitate și 
câte și mai câte activități care ar 
da sens și culoare locului.

Și sunt sigur că și Rompetrol 
și Unilever și British American 
Tobacco și OMV și Lukoil și 
Conpet si multe alte fi rme ar da o 
mână, chiar și simbolică, de ajutor 
și ar umple Bulevardul Castanilor 
de viață.

Așa i-aș vedea sensul!
PS. Toată mirarea mea vizavi 

de subiect nu e nouă și nici nu 
cred că se face primăvară-vară-
toamnă cu câte un târg din an în 
Paște.

ÎL ÎNCHIDEM 
ÎN WEEKEND!

DE CE???

S.C. Hale și Piețe S.A. a 
modernizat două dintre 

ușile de acces în Halele Centrale, 
respectiv, la intrarea principală și la 
Poarta Brașov 1. Primăria Ploiești 
a precizat: „Ușile sunt glisante 
automat, au un design atractiv și 
dispun de un sistem de deschidere de 
urgență de tip break-out, care oferă 
posibilitatea de rabatare a acestora 
la un unghi de 90°, indiferent de 

poziția lor. Acest sistem este potrivit 
în situații de urgență, pentru 
evacuarea persoanelor, într-un 
mod rapid și în siguranță, dar este 
și ușor de utilizat pentru transferul 
obiectelor voluminoase. În prezent, 
prin instalarea noilor uși de la 
intrările amintite, calea de acces în 
Halele Centrale este mai generoasă 
și asigură intrarea/ ieșirea unui fl ux 
crescut de persoane.”

LOC DE JOACĂ ÎN 9 MAILOC DE JOACĂ ÎN 9 MAI

Primăria Ploiești anunță că un nou loc de joacă 
s-a deschis în cartierul 9 Mai, în parcul situat 

la intersecția străzilor Domnișori și Vitioarei. Spațiul 
de agrement destinat copiilor este pavat cu covor 
antitraumă, realizat din tartan, fi ind dotat cu mobilier 

urban, respectiv: ansambluri de 
joacă, fi gurină 3D ursuleț pe arc, 
elefănțel pe arc cu fi gurina 3D, 
căluț cu arc, carusel cu fi gurine 
3D, carusel cu platformă, hintă 
cu 2 locuri (2 bucăți), balansoar 
pe arc cu fi gurine, balansoar 3 m 
pe arc cu fi gurine 3D, balansoar 
tip caracatiță, măsuță fl oare cu 
scăunele tip ciupercă, căsuță tip 
ciupercă, tobogan cu turn din 
lemn și cățărătoare, 17 bănci din 
lemn pe cadru metalic, pubele. 

Valoarea totală a investiției (proiectare, execuție 
lucrări și dotare cu echipamente) este de 410.772,73 
lei, banii fi ind asigurați prin sponsorizare (parteneriat 
public-privat încheiat între municipalitate și mai multe 
companii din oraș).

De sâmbătă, 9 iulie, au crescut tarifele 
de urcare și coborâre la transportul 

public prin cablu din Sinaia. Astfel, pentru o 
urcare comună cu gondola Sinaia și gondola 
Carp, o urcare + coborâre costă 95 de lei 
pentru adulți și 60 de lei pentru copii, iar 
o urcare sau coborâre, 60 lei adulți și 35 
de lei pentru copii. Separat pentru fi ecare 
telegondolă, prețurile sunt de 60 lei pentru 
adulți (40 lei copii), urcare+coborâre și 35 lei pentru adulți (27 lei copii), urcare sau coborâre. Pentru copiii cu 
vârsta între 5 și 12 ani, reducerea este acordată cu condiția prezentării unui document (certifi cat de naștere sau 
pașaport), iar micuții sub 5 ani au gratuitate, cu condiția să fi e însoțiți de un adult plătitor și cu dovada varstei 
copilului (certifi cat sau pașaport). Sinăienii au acces gratuit în fi ecare zi de luni, pe baza actului de identitate, iar 
persoanele cu dizabilități benefi ciază de reduceri între 30%-50%. 

MICI MODERNIZĂRI LA HALELE CENTRALE

MAJORĂRI DE APROAPE 30% LA TELEGONDOLA MAJORĂRI DE APROAPE 30% LA TELEGONDOLA 
DIN SINAIADIN SINAIA
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ÎN STARE DE EBRIETATE, LA VOLAN
Polițiștii din cadrul Secției de poliție rurală 

Apostolache, în timp ce se afl au în exercitarea 

atribuțiilor de serviciu în comuna Gornet Cricov 
au oprit pentru control un autoturism, condus 
de un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din comună. 
„Întrucât acesta emana halenă alcoolică a fost 
testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea 
de 0.45 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior 
fi ind condus la o unitate medicală în vederea 
prelevării de mostre biologice de sânge”, a 
precizat IPJ Prahova. În cauză, a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de conducere a unui vehicul sub infl uența 
băuturilor alcoolice.

PRINS FĂRĂ PLĂCUȚE DE 
ÎNMATRICULARE LA MAȘINĂ

Polițiștii din cadrul Secţiei nr.3 de poliţie 

Ploiești, în timp ce se afl au în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu pe Strada Gheorghe 
Grigore Cantacuzino au observat o autoutiliară, 
ce nu avea montate plăcuțele cu numerele de 
înmatriculare. „Cu ocazia controlului, polițiștii 
au identifi cat conducătorul auto, în persoana 
unui bărbat, în vârstă de 38 de ani, din județul 
Dâmbovița, care a declarat că în cursul lunii iunie 
a fost oprit de un echipaj din cadrul I.S.C.T.R., 
fi indu-i reținute plăcuțele de înmatriculare. 
În cauză, a fost întocmit dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe 
drumurile publice a unui autovehicul ale cărui 
plăcuțe cu numerele de înmatriculare au fost 
retrase”, a anunțat IPJ Prahova.

Petre Daea (72 de ani) a revenit la Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, înlocuindu-l 

pe colegul său de partid, Adrian Cheșnoiu, implicat 

într-un dosar penal. PSD nu a găsit un alt candidat 

pentru această funcție, iar premierul Nicolae Ciucă 

și președintele Klaus Iohannis nu au avut altceva de 

făcut decât să urmeze procedurile (decret de numire, 
depunerea jurământului etc.). Președintele PSD, 
Marcel Ciolacu, l-a recomandat pentru că este „un om 
cu experiență, un patriot, foarte iubit de toți cei care 

activează în agricultură”. Daea a mai fost parlamentar 
în trei legislaturi și ministru al agriculturii de 
patru ori, în perioada 14 iulie–28 decembrie 2004, 
în  guvernul condus de  Adrian Năstase și  între 
ianuarie 2017 și noiembrie 2019, în guvernele  PSD 
Grindeanu, Tudose și Dăncilă.

COVID-19 SE COVID-19 SE 
ÎNTOARCE!ÎNTOARCE!

De marți, 12 iulie 2022, s-a 
revenit la raportarea zilnică a 

cazurilor de îmbolnăvire cu Covid-19, 
a anunțat ministrul Sănătății, 
Alexandru Rafi la. În urmă cu o lună, 
Ministerul Sănătății a decis să se 
renunțe la acest procedeu și să existe 
doar o raportare săptămânală privind 
cazurile noi de Covid, internările 
și decesele. Măsura vine pe fondul 
creșterii numărului de îmbolnăviri, 
România putându-se confrunta cu 
un al cincilea val prin luna august. 
Ministrul Rafi la a spus: „Această 
creștere dublează de la săptămână 
la săptămână numărul de cazuri. 
Avem deja două astfel de săptămâni 
consecutive. Avem un trend ascendent 
care probabil, din ceea ce au evaluat 
și colegii de la Institutul Național de 
Sănătate Publică, s-ar putea să dureze 
circa patru-cinci săptămâni. Ultima 
raportare de 7.700 de cazuri a fost pe 
săptămână, adică 1.100 pe zi. Cred că 
ne vom opri în jur de 10.000-12.000 
de cazuri înregistrate zilnic (...)Dacă 
vor fi  forme ușoare de boală la care 
un tratament simptomatic și izolarea 
timp de câteva zile s-ar putea să fi e 
sufi cientă, atunci nu o să avem nicio 
problemă. Opinia mea este că evoluția 
acestei infecții în general va fi  exact 
în acest mod, perioade de acalmie, 
urmate de perioade de infectare a 
unor categorii de oameni care nu au 
imunitate față de această variantă 
sau subvariantă a virusului”. Ofi cialul 
crede însă că nu există vreun risc ca 
în toamnă să se amâne deschiderea 
școlilor sau școala să treacă în online. 
Purtarea măștii în spații aglomerate 
va fi , de asemenea, o recomandare, și 
deocamdată, nu o obligativitate.

MINISTRUL DAEA, MINISTRUL DAEA, 
RENUMIT LA ȘEFIA MADRRENUMIT LA ȘEFIA MADR

ÎNCEPE PRIMA MARE INVESTIȚIE ÎN 
PLOIEȘTIUL ULTIMILOR 7 ANI

În sfârșit, vor începe lucrările la un proiect de infrastructură despre care se discută, la nivel de 
municipalitate, de vreo 15 ani. Fără glumă, cam atât-dacă nu chiar mai mult- a durat ca municipalitatea 

să treacă de la vorbe la fapte. Ne referim la proiectul de investiții cunoscut sub numele de „Străpungere 
strada Laboratorului în prelungirea străzii Gheorghe Grigore Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehnico-
edilitare.” Mai exact, este vorba despre modernizarea legăturii pe jumătate din pământ și pietriș dintre 
cartierele Albert și Podul Înalt, în zonă existând mai multe activități comerciale. Deocamdată Primăria 
Ploiești a semnat contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări cu asociarea de fi rme Andaur 
Construcții SRL-Irimat Cons SRL. Acesta are o durată de 6 luni (2 luni proiectare și 4 luni execuție), iar 
valoarea totală a lucrărilor se ridică la 3.505.583,08 lei, fără TVA. Banii sunt asigurați din creditul CEC 
contractat de autoritatea locală anii trecuți.

Uniunea Salvați România (USR) și-a ales 
președintele printr-un vot online, iar 

câștigător detașat este Cătălin Drulă, fostul ministru al 
Transporturilor, care a obțiunut 71% dintre sufragii. Pe 
poziția a doua a fost votat Cătălin Teniță, deputat USR 
de București, cu 14,8% din voturi, iar pe locul al treilea, 
fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, care 
a primit 11,2% din voturi. Ceilalți 3 candidați - George 

Ungureanu, Miroslav Tașcu-Stavre și Alexandru Kiss-
au avut scoruri mai mici de 1%.  Rezultatul votului 
pentru președinția USR va fi  validat în cadrul unui 
congres online planifi cat pentru sâmbătă, 16 iulie. 
Mandatul lui Cătălin Drulă la conducerea partidului 
va fi  de patru ani. Noul lider, care a asigurat, de altfel, 
interimatul, după demisia lui Dacian Cioloș din partid, 
a declarat: „astăzi suntem toți USR. Nu mai avem timp 
de vedetisme și politică imatură. Colegii mei din USR mi-
au dat încrederea unui mandat de a conduce partidul, de 
a conduce singura forță modernizatoare, democratică, 
liberală din România către alegerile din 2024. Este o 
onoare, le mulțumesc tuturor colegilor mei, indiferent 
de opţiunea avută la aceste alegeri și încrederea lor mă 
obligă.”

CĂTĂLIN DRULĂ, CĂTĂLIN DRULĂ, 
NOUL ȘEF AL USRNOUL ȘEF AL USR
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

DOSAR PENAL PENTRU TĂIERE FĂRĂ 
DREPT ȘI FURT DE ARBORI

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Breaza 
au fost sesizați despre faptul că, un bărbat ar 
sustrage material lemnos dintr-o pădure, de pe 
raza cartierului Nistorești. „În baza sesizării, 
polițiștii s-au deplasat în zona indicată, persoana 
bănuită fi ind identifi cată pe strada Dorobanți, 
lângă care se afl au mai multe lemne. Cu ocazia 
măsurătorii materialului lemnos s-a constatat 
faptul că, cele 4 piese secționate aveau câte 3 
metri lungime fi ecare și ar fi  fost tăiate de bărbat 
cu un motoferăstrău. Bărbatul, în vârstă de 32 
de ani, din cartierul Nistorești, a fost condus 
la sediul unității de poliție, pentru audiere”, 
a precizat IPJ Prahova. În cauză, polițiștii au 

întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de tăiere, fără drept și furt de 
arbori, materialul lemnos fi ind ridicat și predat 
în custodie unui pădurar din cadrul Ocolului 
Silvic Sinaia.

BĂRBAT DEPISTAT CÂND FURA VIN 
DIN CISTERNĂ

Polițiștii Secției nr.7 de poliție rurală 
Cocorăștii Colț au fost sesizați prin dispeceratul 
Poliției Municipiului Ploiești cu privire la 
faptul că, o echipă de jandarmi din cadrul 
Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova 
ar fi  depistat o persoană, în timp ce sustrăgea 
o cantitate de vin, din ansamblul auto pe care 
îl conducea. „Din primele verifi cări efectuate 

a rezultat că un bărbat, în vârstă de 64 de ani, 

cetățean din Republica Moldova, în calitate de 

conducător auto al unei societăți comerciale, în 
timp ce transporta cu ansamblul auto produse 
alcoolice a oprit înt-o parcare amenajată, situată 
în Parcul Industrial Ariceștii Rahtivani, cu scopul 
de a sustrage vin. În timp ce acesta sustrăgea, cu 
ajutorul unui furtun, vin din interiorul cisternei 
a fost depistat de către jandarmi, care ulterior 
au ridicat în vederea continuării cercetărilor, 
cele trei recipiente, în cantitate totală de 50 de 
litri”, a precizat IPJ Prahova. Cercetările sunt 
continuate de către polițiștii Postului de poliție 
Ariceștii Rahtivani, sub aspectul săvârșirii 
infracţiunii de delapidare.

ATRIBUȚII NOI PENTRU ATRIBUȚII NOI PENTRU 
VICEPRIMARII PLOIEȘTIULUIVICEPRIMARII PLOIEȘTIULUI

În Ploiești, se fac eforturi să fi e cât de cât frumos: locuri de joacă, parcuri, alei, terasamente, 
pergole, curățenie aproape zilnică în spațiile de promenadă etc. Numai că, din păcate, avem 

unii locuitori care nu respectă nimic și fac murdar peste tot pe unde calcă.
Zilele trecute, am trecut pe la „Umbreluțe” (pietonal zona Dealul Mare): o mașină culegea 

de jos frunze și mizerii, lumea arunca în urmă ambalaje, coji de semințe, resturi de produse de 
patiserie, țigări, deși la doi pași aveau și coșuri de gunoaie și lăzi pentru mucuri de țigări.

Deunăzi vreme, în Mihai Bravu, un loc de joacă abia amenajat a fost vandalizat într-o singură 
noapte. Societatea de Gospodărire Comunală a oferit imagini cu ghivece de fl ori aruncate 
pe jos în Parcul Regele Mihai I (de la Sala Sporturilor „Olimpia”). Societatea a făcut apel la 
oameni să îi sprijine: „în detrimentul eforturilor SGU Ploiești de a imprima un aspect plăcut 

parcurilor și grădinilor publice, 
prin amenajări și aranjamente 
fl orale, încă există persoane 
lipsite de bun simț care sustrag 
materialul fl oricol, vandalizând 
jardinierele și ghivecele în care 
acesta este plantat. Solicităm 
tuturor cetățenilor să sesizeze, de 
îndată, aceste aspecte la numerele 
de telefon ale Dispeceratului 
RASP(0244/984) și Poliției Locale 
(0244/954)”.

Primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, 
a emis două noi dispoziții prin 

care schimbă sau completează atribuțiile 
viceprimarilor municipiului. În consecință, 
precedentele ordine (nr. 2487 / 13.11.2020 
modifi cată prin Dispoziția nr. 763/17.01.2022 
și 2486/13.11.2020 modifi cată prin Dispozițiile 
nr. 1720/29.06.2021, nr.1384/25.02.2022 
și nr.2922/12.04.2022) și-au încetat 
aplicabilitatea de marți, 12 iulie 2022.

Viceprimarul Magdalena Trofi n va 
coordona activitatea următoarelor entități: 
Casa de Cultură „I.L.Caragiale” Ploiești, 
Centrul de Creșe, Direcția Economică și 

Direcția Gestiune-Patrimoniu.
Viceprimarul Daniel Nicodim are în 

responsabilitate mult mai multe structuri din 
subordinea Consiliului Local sau a Primăriei 
Ploiești:  SC „Hale și Piețe”, Clubul Sportiv 
Municipal, Administrația Parcului Memorial 
„Constantin Stere” Bucov, Serviciul Public 
Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, 
Filarmonica „Paul Constantinescu”, Serviciul 
Administrare Parc Municipal Vest.

Ambii vor îndeplini și alte atribuții 
încredințate de primar, conform prevederilor 
legii, precum și acelea încredințate de 
Consiliul Local Ploiești.

APĂ CU PORȚIA, APĂ CU PORȚIA, 
ÎN CONTINUARE, ÎN CONTINUARE, 
ÎN 9 LOCALITĂȚI ÎN 9 LOCALITĂȚI 

DIN PRAHOVADIN PRAHOVA
Hidro Prahova a anunțat că va menține 

restricțiile de furnizare a apei potabile și în 
săptămâna 11-17 iulie 2022 pentru 9 localități din 
aria sa de operare: Mizil, Gura Vadului (satele Gura 
Vadului, Perșunari și Tohani), Urlați, Gornet Cricov, 
Ciorani, Baba Ana (satele Conduratu, Cireșanu și 
Satu Nou), Scorțeni, Fântânele și Vadu Săpat.

Localitățile cu restricții pe timp de noapte: 
orașul Mizil și comuna Baba Ana (satele Conduratu, 
Cireșanu și Satu Nou), cu apa oprită între orele 23.00 
-5.00, Gura Vadului (satele Gura Vadului, Perșunari 
și Tohani), apa va fi  sistată în intervalul 22.00-6.00, 

Urlați și Gornet Cricov, cu oprire a apei între orele 
0.00-5.30 și Ciorani, cu program restricționat între 
orele 23.00-4.30.

Localitățile cu restricții inclusiv pe timpul zilei: 
comuna Scorțeni (satele Mislea, Scorțeni, Bordenii 
Mari și Bordenii Mici), apa va fi  oprită noaptea, în 
intervalul 23.00-5.30 și ziua, între orele 13.00-16.30, 

În comunele Fântânele și Vadu Săpat, apa va fi  
furnizată numai în intervalele 6.00-8.00 și 18.00-
21.00, iar în comuna Iordăcheanu (satele Mocești, 
Iordăcheanu și Plavia), vor fi  vizați de aplicarea unui 
program de distribuție a apei numai abonații care 
locuiesc în zonele înalte, în condițiile în care abonații 
din zonele de șes vor avea apă în regim normal de 
presiune și debit. Pentru zonele înalte ale localității, 
apa va fi  furnizată între orele 7.00-11.00 și 20.00-
23.00.

SPAȚII VERZI VANDALIZATESPAȚII VERZI VANDALIZATE
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Chiar dacă exercițiul fi nanciar european 
2014-2020 s-a încheiat de mult, 

autoritățile continuă să semneze și acum 
proiecte prin Programul Operațional Regional! 
Este cazul recent, când ministrul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke 
Attila, a parafat 18 noi contracte de fi nanțare, în 
valoare totală nerambursabilă de 27.358.115,55 
lei. Printre proiecte se regăsește și unul de 
la Câmpina, în valoare de 4.565.512,62 lei, 
pentru construirea de locuințe sociale pentru 
persoanele care trăiesc în locuințe amenințate de 
alunecări de teren sau adăposturi improvizate. 

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care modifi că și 
completează L 98/2016 privind achizițiile publice, L 99/2016 

privind achizițiile sectoriale, L 100/2016 privind concesiunile de lucrări 
și concesiunile de servicii și 101/2016 privind remediile și căile de atac 
în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică. Mai exact, este 
schimbat pragul/plafonul de la care anumite contracte sau lucrări pot fi  
acordate prin achiziție directă.

Astfel, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct 

produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, 
este mai mică de 270.120 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea 
estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 900.400 lei.

În cazul achiziției directe, autoritatea contractantă are obligația de a utiliza 
catalogul electronic pus la dispoziție de SEAP sau de a publica un anunț într-o 
secțiune dedicată a web-site-ului propriu sau al SEAP, însoțit de descrierea 
produselor, serviciilor sau a lucrărilor care urmează a fi  achiziționate, pentru 
achizițiile a căror valoare estimată este mai mare de 200.000 lei, fără TVA, 
pentru produse și servicii, respectiv, 560.000 lei fără TVA, pentru lucrări.
Autoritatea contractantă mai are obligația de a consulta minimum trei 
operatori economici pentru achizițiile a căror valoare estimată este între 
140.000 lei și 200.000 lei, fără TVA, pentru produse și servicii, respectiv 
între 300.000 lei și 560.000 lei, fără TVA, pentru lucrări. Dacă în urma 
consultării autoritatea primește doar o ofertă valabilă din punct de vedere 
al cerințelor solicitate, achiziția poate fi  realizată.  Autoritatea contractantă 
are și dreptul de a achiziționa pe baza unei singure oferte, dacă valoarea 
estimată a achiziției este mai mică sau egală cu 140.000 lei, fără TVA, 
pentru produse și servicii, respectiv 300.000 lei, fără TVA, pentru lucrări. 
Autoritatea are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, fără 
acceptarea prealabilă a unei oferte, dacă valoarea estimată a achiziției este 
mai mică de 9.000 lei, fără TVA.

ATENȚIE, PRIMARI: PRAGURI SCHIMBATE ATENȚIE, PRIMARI: PRAGURI SCHIMBATE 
PENTRU ACHIZIȚIILE DIRECTE!PENTRU ACHIZIȚIILE DIRECTE!

LOCUINȚE SOCIALE LA CÂMPINALOCUINȚE SOCIALE LA CÂMPINA

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

DE LA ANUL, PUTEȚI DE LA ANUL, PUTEȚI 
VERIFICA DACĂ VERIFICA DACĂ 

PATRONII VĂ PLĂTESC PATRONII VĂ PLĂTESC 
CONTRIBUȚIILE LA STATCONTRIBUȚIILE LA STAT

De la anul, românii vor avea acces online la informațiile 
despre contractele lor de muncă și vor putea verifi ca dacă 

angajatorii le plătesc la timp contribuțiile către stat. De fapt, avem 
acum o lege care le permite angajaților accesul online la datele 
proprii, numai că ea nu poate fi  aplicată fi indcă nu există platforma! 
Aceasta  va fi  dezvoltată în viitorul apropiat cu fonduri din PNRR. 
Specialiștii în resurse umane spun că digitalizarea Registrului 
de evidență al salariaților din România va ajuta la descoperirea 
mai rapidă a companiilor care fac evaziune fi scală prin neplata 
contribuțiilor angajaților. În prezent, salariații  își pot verifi ca 
ce vechime în muncă au acumulat pe site-ul Casei Naționale de 
Pensii Publice. Numai că procedura este mai greoaie: solicitantul 
trebuie să completeze un formular online, dar care trebuie depus 
la sediul instituţiei, împreună cu actul de identitate-în original și 
copie, iar după aprobarea documentelor își poate crea un cont în 
acest sens.

GRĂDINIȚA GRĂDINIȚA 
DIN ARICEȘTII DIN ARICEȘTII 

RAHTIVANI, RAHTIVANI, 
REABILITATĂ REABILITATĂ 
DE ASOCIAȚIA DE ASOCIAȚIA 

BOOKLANDBOOKLAND
Asociația BookLand, entitate

 non-profi t, creată din dorința de 
a ajuta mai ales școlile din mediul Rural, 
și-a propus, pentru 2022, să renoveze 29 de 
școli. Două dintre aceste unități sunt din 
Prahova: Grădinița cu Program Normal 
din Ariceștii-Zeletin, construită în anul 
1960 și Școala Gimnazială Mehedința, 
din comuna Podenii Noi, realizată în 
anul 1976. Primul obiectiv de la Ariceștii 
Zeletin este aproape terminat. Voluntarii, 
care au avut și sprijinul autorităților 
locale, au schimbat acoperișul clădirii în 
care funcționează grădinița, au reparat 
pereții cu plasă din fi bră de sticlă, au 
tencuit și gletuit și vopsit exteriorul, au 
vopsit ușile și geamurile etc. Materialele 
au fost donate de șapte fi rme din toată 
țara.

Dispariția doamnei 
DANA MARINESCU 
ne-a inundat sufl etele 

de compasiune și tristețe. 

Suntem alături de 
colegii noștri Maria 
Macovei, Marius și 
Ionuț Marinescu, în 

aceste momente foarte 
difi cile din viața lor, 

prin pierderea mamei 
domniilor lor.

Pios omagiu!
Sincere condoleanțe!

Echipa Ziarului 
„Ploieștii”
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O delegaţie americană la nivel înalt care a vizitat Insulele Solomon 
a explicat liderilor insulelor că dacă Beijingul s-ar îndrepta către 

„stabilirea unei prezenţe militare permanente de facto”, acest lucru ar 
provoca „îngrijorări serioase” în SUA, care „vor răspunde în consecinţă”, a 
precizat administraţia americană, într-un comunicat de presă. Acest lucru 
se aplică și în cazul înfi inţării oricărei „instalaţii militare” sau „capacităţi 
de proiectare a forţei” care ar permite o desfășurare chineză în regiune, 
se mai arată în comunicat. Emisari de la Casa Albă și al Departamentului 

de Stat al SUA au călătorit în Insulele Solomon, unde s-au întâlnit cu 
premierul Manasseh Sogavare.

Beijingul a anunţat că a semnat un acord de securitate controversat 
cu Insulele Solomon. Washingtonul a vrut să convingă Insulele Solomon 
să nu semneze un acord cu Beijingul. Astfel, semnarea acordului de 
securitate a luat prin surprindere Statele Unite. „Ca răspuns la îngrijorările 
exprimate, premierul Sogavare și-a reiterat asigurările, garantând în mod 
specifi c că nu va exista nicio bază militară, nicio prezenţă pe termen lung 
și nicio capacitate de proiectare a forţei”, se mai precizează în comunicat. 
„Statele Unite au subliniat că vor urmări îndeaproape evoluţia, împreună cu 
partenerii săi regionali”, mai precizează comunicatul. Delegaţia americană 
a insistat și asupra „implicaţiilor potenţiale pentru securitatea regională”,  
contestând, în cadrul „discuţiilor substanţiale”, „obiectivul, domeniul de 

aplicare și transparenţa acordului”. De asemenea, SUA s-au asigurat că 
„respectă dreptul Insulelor Solomon de a lua „deciziile lor suverane”. SUA 
au promis accelerarea deschiderii unei ambasade americane, întărirea 
cooperării privind minele neexploatate, trimiterea unei nave-spital pentru 
asistenţă de sănătate publică sau livrarea de vaccinuri suplimentare. Cele 
două ţări s-au angajat, de asemenea, să lanseze un „dialog strategic la nivel 
înalt”, care se va concentra în special pe tema securităţii. 

CONTINUĂ BĂTĂLIA CONTINUĂ BĂTĂLIA 
PENTRU AFRICAPENTRU AFRICA

SUA AVERTIZEAZĂ SUA AVERTIZEAZĂ 
INSULELE SOLOMON INSULELE SOLOMON 

CĂ VOR RIPOSTACĂ VOR RIPOSTA

Statele Unite au avertizat Insulele Solomon că vor riposta „în 
consecinţă” în eventualitatea în care China ar instala o „prezenţă 

militară permanentă” în arhipelagul din Pacifi c, după semnarea unui 
acord de securitate controversat, a anunţat Casa Albă, potrivit Le Figaro.

La instrucţiunile șefului de stat din Camerun, Paul Biya, și ale 
președintelui rus Vladimir Putin, ministrul apărării, Joseph Beti 

Assomo, și omologul său rus, generalul Serghei Șoigu (în imagine), au 
parafat înţelegerea care defi nește această nouă cooperare militară. În 
documentul de 13 pagini, cele două ţări sunt de acord să facă schimb 
de opinii și de informaţii privind politicile de apărare și securitatea 
internaţională, dezvoltarea relaţiilor în domeniul formării comune, 
al medicinei, al topografi ei sau al hidrografi ei militare. De asemenea, 
statele convin să facă schimb de experienţă și să interacţioneze în cadrul 
operaţiunilor de sprijinire a păcii sub egida Naţiunilor Unite. Acordul 
simbolic stabilit la Moscova vine în contextul în care mai multe ţări din 
întreaga lume retrag legăturile cu Kremlinul pentru a impune sancţiuni 
asupra rușilor.

Italia a încheiat un acord cu Angola, pentru a crește livrările de gaze din 
ţara din sudul Africii, în timp ce se străduiește să renunţe la gazul rusesc, 
din cauza războiului din Ucraina. A fost semnată o declaraţie de intenţie, 
pentru a dezvolta noi întreprinderi de gaze naturale și pentru a crește 
exporturile către Italia. „Astăzi am ajuns la un alt acord important cu Angola, 
pentru a crește livrările de gaze naturale”, a anunţat ministrul de externe 
Luigi Di Maio într-un comunicat.  „Angajamentul Italiei de a diferenţia 
sursele de aprovizionare cu energie este confi rmat”, a mai declarat Di Maio 
la fi nalul unei vizite de două ore și jumătate la Luanda. Premierul Mario 
Draghi dorește să adauge Angola și Congo-Brazzaville la un portofoliu de 
furnizori care să înlocuiască Rusia, care asigură aproximativ 45% din gazul 
italian. „Nu mai vrem să depindem de gazul rusesc, pentru că dependenţa 
economică nu trebuie să se transforme în supunere politică”, a mai subliniat 
el, într-un interviu acordat cotidianului Corriere della Sera. „Diversifi carea 
este posibilă și poate fi  implementată într-un timp relativ scurt, mai repede 
decât ne-am imaginat în urmă cu o lună”, a mai spus el. Draghi trebuia să 

plece el înuși, dar, după ce a fost testat pozitiv de Covid-19, i-a trimis în 
locul său pe Di Maio și pe ministrul tranziţiei ecologice, Roberto Cingolani. 
Cingolani a descris înţelegerea drept un acord important, care dă un impuls 
parteneriatului dintre Italia și Angola în domeniul energiilor regenerabile, 
al biocombustibililor, al GNL (gaz natural lichefi at) și al formării în 
domeniul tehnologiei și al mediului. Cei doi miniștri, însoţiţi de Claudio 
Descalzi, directorul general al gigantului energetic italian ENI, s-au întâlnit 
și cu președintele Joao Lourenco. Ulterior, ei s-au îndreptat spre ţara vecină 
Congo-Brazzaville, unde au fost așteptaţi să se întâlnească cu președintele 
Denis Sassou Nguesso. ”Aceasta este o cursă contra cronometru, pentru a ne 
asigura că avem stocuri de gaz și petrol pentru următorul sezon de iarnă”, a 
transmis Francesco Galietti, șeful companiei de consultanţă Policy Sonar, 
cu sediul la Roma. Acordurile din Angola și Congo vor aduce italienilor, 
cel puţin teoretic, 1,5 miliarde de metri cubi și, respectiv, cinci miliarde 
de metri cubi în plus pe an. Stocurile se fac de pe acum, noi urmează să 
cumpărăm de la americani, mai mult ca sigur.

Ambasada Chinei din Africa de Sud a donat 65 000 de dolari (un 
milion rand sud-africani) guvernului sud-african în urma inundaţiilor 
devastatoare care au ucis aproape 443 de persoane, potrivit unui ultim 
raport al AFP. Ambasadorul chinez Chen Xiaodong a declarat că donaţia 
face parte din eforturile sale de a sprijini populaţia sud-africană afectată 
de dezastrul din provincia KwaZulu-Natal. În condiţiile în care mii de 
locuitori au fost strămutaţi, iar proprietăţile și infrastructura au fost 
distruse în urma inundaţiilor, nu este clară suma exactă necesară pentru 
reconstituirea zonelor afectate.

La data de 12 aprilie a.c., Camerun a semnat un acord de cooperare 
militară cu Rusia. Potrivit unor surse ale Africanews, acest acord 

se înscrie în conceptul de continuitate a legăturii militare dintre cele 
două ţări, cooperare vizibilă de mai mulţi ani, accentul fi ind pus recent 
pe revizuirea acordului militar semnat în 2015.

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
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CINE ARE NEVOIE DE CINE ARE NEVOIE DE 
UN STATUT SPECIAL UN STATUT SPECIAL 

PENTRU TRANSNISTRIAPENTRU TRANSNISTRIA

RĂZBOIUL DECLARAȚIILOR, DE LA MOSCOVA SPRE KIEV ȘI CHIȘINĂU  
Declarația președintelui ucrainean la masa rotundă „Th e Economist” nu e 

întâmplătoare. La bază ei par a fi  un șir întreg de declarații-replici atât ale Kievului, 

pe de o parte, cât și ale Moscovei și Tiraspolului, pe de altă parte, la rândul lor, 

consecințe ale declarației făcute de Zelenski în cadrul întrevederii cu Maia Sandu la 

Kiev, pe sfârșit de iunie. Atunci califi case un posibil atac al Transnistriei ca „o palmă” 

la care Kievul „cu siguranță va răspunde cu o lovitură”. Ulterior, așa-zisul for legislativ 

de la Tiraspol s-a grăbit să lanseze declarația de „pace și neutralitate”, al cărei ton 

conciliator nu a fost pe plac Kremlinului. Au urmat un tir de replici din Duma de Stat, 

MAE ale Rusiei, inclusiv la adresa Chișinăului. Astfel, pe 4 iulie, Viktor Vodolațki, 

prim-vicepreședinte al Comisiei Dumei pentru afacerile CSI, integrarea eurasiatică 
și relațiile cu compatrioții, într-un interviu pentru TASS s-a arătat convins că Ucraina 
nu va ataca niciodată Transnistria, iar ideea lui Zelinski ar fi  „o prostie a unui om 
nebun”. Deputatul rus este sigur că contingentul de militari de la Tiraspol „va ține 
piept oricărui atac, dar, desigur, și noi îi vom ajuta, armata rusă nu îi va părăsi. Sandu 
știe despre asta, de-aceea nu face astfel de declarații”. 

Și așa-zisul lider de la Tiraspol s-a circumscris tirului de replici (fără îndoială, 
„îndrumat” de Kremlin) cu o declarație mai tranșantă, rectifi când pe ici-acolo textul 
celei pacifi ste a „deputaților” transnistreni. Krasnoselski s-a văzut și el nevoit să-l 
avertizeze pe Zelenski, doar că printr-o formulă ce încearcă oarecum să împace lupul 
și oaia. Într-un interviu pentru postul TV „Rossia”, acesta puncta că există forțe ce 
nu-și pot schimba retorica despre escaladarea situației în stânga Nistrului. Văzută 
drept zonă de infl uență rusă, cu depozitele de la Cobasna (unde, potrivit fostului 
deputat rus Jirinovski, s-ar afl a armament cât pentru un al treilea război mondial 
– N.M.), acesta crede că voci din anturajul lui Zelinski îl informează că ar fi  posibil 
un atac din partea Transnistriei. „Suntem pregătiți să respingem agresiunea oricărui 
inamic în cazul unei amenințări militare. Dar este de dorit să excludem această fază 
și să rezolvăm toate problemele de la masa de negocieri. Nu vom ataca”, asigură 
Krasnoselski în stilul lui Vodolațki, precizând în același timp că la moment nu vede 
ca Chișinăul să-și dorească invadarea Transnistriei. 

Subiectul Transnistriei este invocat și de alți ofi ciali ruși, îngrijorați și de o iminentă 
modernizare a forțelor armate ale Republicii Moldova și pornind de la ipotetica 
ofertă de armament a statelor NATO. Ultima avertizare vine prin vocea lui Alexei 
Zaițev, director-adjunct al Departamentului mass media, MAE rus, care îndeamnă 

Volodimir Zelenski nu contenește să avertizeze că Transnistria ar 
putea fi  următoarea explozie a războiului sau țintă a lui Putin. 

Într-un discurs la masa rotundă anuală a publicației „Th e Economist”, pe 
5 iulie la Atena, Zelenski s-a declarat în dezacord cu Maia Sandu că nu ar 
exista provocări din partea Tiraspolului. El a afi rmat că se așteaptă la o 
amenințare din partea Transnistriei, fi ind informat că Tiraspolul dă naștere 
la provocări. „Sunt mici, dar sunt acolo, Rusia o face. O face special ca acolo 
să fi e următoarea explozie a acestui război”. Supozițiile sale se bazează 
pe ultimele atacuri la granița de sud-vest a Ucrainei, la Sergheevka, în 
nemijlocita apropiere de regiunea separatistă. Cu toate acestea, polițiștii de 
frontieră ucraineni nu au detectat semne ale formării unor grupări de atac 
pe teritoriul Transnistriei. 

Guvernarea de la Chișinău a făcut prima remaniere în echipa 
executivului, doar că se pare pe un picior cam stângaci. Pe 8 

iulie la timona Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a 
fost numit, dis-de-dimineață, deputatul PAS Vladimir Bolea, fost 
președinte al Comisiei parlamentare de profi l. La nici o oră încheiată 
a și depus jurământul în fața președintei Maia Sandu și premierei, 
aproape ad-hoc fi ind semnat și decretul corespunzător. „În condițiile 
actuale de criză trebuie să accelerăm implementarea reformelor. 
Trebuie să intervenim rapid pentru asigurarea securității alimentare a 
țării, asigurarea fl uxului nestingherit de mărfuri, fi nalizarea strategiei 
de susținere a agriculturii, care să ne dea previzibilitate în procesul de 
subvenționare”, și-a motivat șefa guvernului remanierea. 

Abia după acestea a fost demis deja fostul ministru, Viorel Gherciu. 
Asta după ce la nici trei săptămâni după ce aceeași majoritate PAS a 
respins o moțiune simplă a socialiștilor și comuniștilor, validându-i 
în continuare funcția deținută. Din care motiv, probabil, câteva zile 
în urmă ministrul Gherciu infi rma zvonurile că ar intenționa să-și 
prezinte demisia. Acum, despre demisia sa dânsul afl a fi ind deja la 
prima oră în birou și începându-și ziua de muncă. Deși a avut în ajun 
„o discuție tehnică” cu premiera, nu se aștepta ca schimbarea să fi e 
chiar a doua zi în zori. Viorel Gherciu mai crede că unul din motivele 
demiterii sale au fost disensiunile ce țin de reforma sistemului 
educațional, în cadrul căreia se propune ca Universitatea Agrară 
de Stat să fi e absorbită de Universitatea Tehnică din Moldova. „Ca 
persoană din interiorul sectorului, ca specialist în domeniu și fi ind 

responsabil de dezvoltarea acestui sector, am considerat și consider 
că Republica Moldova, țară agrară în care agricultura a contribuit 
semnifi cativ la dezvoltarea economiei, este important să aibă o 
instituție de învățământ superior, chezășia pregătirii cadrelor, care să 
asigure sectorul cu resurse umane cu califi carea necesară”, a declarat 
ex-ministrul Gherciu presei. 

Un alt fruntaș de la PAS, Olesea Stamate, a declarat a doua zi în 
cadrul unei emisiuni de la postul RLIVE TV că în fracțiune se discută, 
inclusiv cu premierul Gavrilița, despre posibile demisii și a altor 
miniștri, fără a numi domeniile ce provoacă nemulțumiri. „Dacă există 
nemulțumiri față de membrii echipei a căror activitate nu corespunde 
așteptărilor cetățenilor și ale noastre, atunci este evident că se vor lua 
măsuri. Se discută despre înlocuiri, dar momentul nu este încă clar, 
trebuie să găsim și candidați”, s-a explicat Stamate.

Desigur, o remaniere în orice guvern este un lucru fi resc. Doar că 
cele care vor urma în viitor ar merita să fi e executate într-un stil mai 
puțin cinic. Fie și cu trandafi ri albi. Or, noul ministru, Vladimir Bolea, 
a fost prezentat echipei în cadrul unei conferințe de presă, la care a 
participat și fostul ministru Viorel Gherciu, dar și Natalia Gavrilița. 
Premiera le-a urat ambilor protagoniști ai remanierii spor la muncă și 
a înmânat câte un buchet de trandafi ri albi ofi cialului și predecesorului 
său. Gestul a stârnit haz pe rețelele de socializare. După ce Vladimir 
Bolea și Viorel Gherciu au primit fl ori de la Gavrilița, glumele au 
umplut spațiul virtual: „Mirosul succesului”; „La noi au înfl orit 
trandafi rii”; „Susținem producătorii autohtoni. Cumpărăm fl ori”; 
„Bolea a mirosit fl orile și le-a lăsat pe masă. Gherciu nu le-a mirosit, 
dar le-a luat…să le miroase acasă”; „Trandafi rii au rămas aceiași”, s-au 
amuzat internauții.

GUVERNUL GUVERNUL 
GAVRILIȚA DĂ CEP GAVRILIȚA DĂ CEP 
REMANIERILOR?REMANIERILOR?

M. Baiboleanu
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Chișinăul la o poziție „echilibrată”  versus această ofertă. „Armamentul 
NATO oferit Moldovei va submina statutul de neutralitate și nu va contribui 
la întărirea securității țării. Mai mult, nu cred că va contribui la crearea unei 
atmosfere favorabilă pentru progrese în rezolvarea problemei transnistrene”. 

DIFERENDUL TRANSNISTREAN ESTE UNUL PUR GEOPOLITIC 
Scriam în numărul trecut că în condițiile statutului de candidat pentru 

aderare la UE, Chișinăul ar fi  să purceadă la acțiuni mai ferme de reglementare 
a diferendului transnistrean, la întocmirea exhaustivă a dosarului războiului 
de la Nistru din 1992. Ce ar presupune acest dosar total? 

Retorica ofi cialilor organismelor internaționale, implicate mai mult sau 
mai puțin în identifi carea unei soluții a diferendului, denotă că dânșii nu 
sunt sufi cient informați cine sunt adevărații arhitecți ai acestei structuri 
secesioniste, despre toate acțiunile Moscovei în declanșarea războiului de la 
Nistru, dar și despre atrocitățile comise de „voluntarii” ruși, cazacii ucraineni, 
gardiștii transnistreni etc. Dar să le luăm pe rând. 

În cazul Republicii Moldova, spre deosebire de alte țări (cum ar fi  Irlanda 
de Nord, Bosnia și Herțegovina, Kosovo), confl ictul transnistrean nu are o 
conotație etnică ca în cazul găgăuzilor 
(conform recensământului din 
1989, în Transnistria locuiau 39,9% 
moldoveni, 28,3% ucraineni, 25,4% 
ruși și 1,9% bulgari) sau religioasă 
(ca în Karabahul de Munte), ci are 
la bază factori categoric pur politici. 
Rădăcinile lui nu rezidă în dorința 
unei majorități a populației și clasei 
politice din dreapta Nistrului de a 
adera la UE - cum consideră acum 
Maia Sandu și mulți lideri politici 
occidentali, nu în presupusa aderare la 
NATO, de care sunt îngrijorați liderii 
separatiști, nici chiar în mișcarea 
unionistă, care, nu era încă pronunțată. 
Cauza principală a confl ictului este 
mișcarea de emancipare națională 

din majoritatea republicilor unionale, 

inclusiv a basarabenilor, și respingerea 

referendumului de păstrare a URSS 

din 17 martie 1991. Ostilitățile de 

la Tiraspol au fost inspirate dintr-

un articol al opozantei politicii 

de perestroika și stalinistei Nina 

Andreeva din Sankt Petersburg. Om 

de știință și activist politic mai târziu, 

ea publică pe 13 martie 1988, în ziarul 
Sovetskaia Rossiia, o scrisoare critică 
împotriva perestroikăi, intitulată  „Nu 

pot renunța la principii”. Principiile se 

rezumau la păstrarea Uniunii Sovietice 

și a regimului de până la venirea lui 
Gorbaciov în fruntea PCUS și a URSS. 
Principii ce au inspirat ulterior o altă 
Andreeva, Galina, de la Tiraspol, care, 
din ordinul faimosului OSTK va 
încropi „Uniunea Femeilor pentru 
Apărarea Transnistriei” și va conduce 
mișcarea grevistă a „femeilor în colanți” (din Tiraspol și Tighina), numită și 
„războiul șinelor de tren”. Vor urma grevele de la întreprinderile unionale din 
Tiraspol și Râbnița împotriva grafi ei latine și a limbii de stat, va urma părăsirea 
legislativului de la Chișinău de către majoritatea deputaților din stânga 
Nistrului, după proclamarea, la 23 iunie 1990, a suveranității RSS Moldova, iar 
pe 2 septembrie, la așa-zisul congres al II-lea al deputaților din Transnistria, 
autoproclamarea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești Transnistrene 
(RSSMT), ca pe 25 noiembrie să organizeze alegeri ilegale în Sovietul Suprem al 
RSSMT. Ne vedem aici obligați să intervenim cu două precizări importante. 1. 
Ca „bază juridică” a creării RSSMT au servit adunări ale cetățenilor din raionale 
de est și un pretins referendum, care aborda crearea unei republici autonome 
sovietice socialiste în componența RSSM, și doar după congresul II, un pretins 
referendum repetat a statuat noua denumire: Republica Moldovenească 
Nistreană (RMN). 2. La alegerile din 1990, în primul parlament democratic 
de la Chișinău, separatiștii au câștigat în orașele Tiraspol, Râbnița și Tighina, 
dar au pierdut în raioanele Dubăsari, Grigoriopol și Slobozia. În general, 
separatismul a fost susținut de populația urbană, o bună parte adusă din Rusia 
în perioada sovietică, iar populația rurală, majoritar moldovenească, s-a opus 
separatismului. Și doar printr-o campanie de intimidare și violențe, separatiștii 
și-au extins treptat controlul asupra întregii regiuni. De ce atunci ofi cialii de la 
OSCE insistă pe un statut special și care ar fi  argumentele în favoarea lui? 

RĂZBOIUL DE LA NISTRU 
Primele ciocniri armate au avut loc pe 1-2 noiembrie 1991, când au murit 

primii polițiști și localnici din Dubăsari. În decembrie deja gardiști din Tiraspol 
atacă sediul Comisariatului Raional de Poliție Dubăsari, omorând patru 
polițiști, iar 27 fi ind dezarmați și arestați. În apărarea polițiștilor s-au mobilizat 
localnici din Dubăsari și satele vecine cu proteste pașnice. Printre cei mai 
activi era Maria Isaicu, profesoară de istorie din Cocieri, cunoscută și pentru 
că a dus tricolorul pe drum spre școală și l-a arborat pe clădirea instituției de 

învățământ. În noaptea de 19 decembrie este ademenită din casă, violată bestial 

de un grup de cazaci, apoi omorâtă, iar corpul neînsufl ețit aruncat în fântână. 

În aceeași noapte sunt împușcați alți doi săteni. Dimineața vestea despre 

bestialitatea cazacilor s-a răspândit în tot satul și localitățile din vecinătate. 

Locuitorii satelor Lunga și Cocieri, împreună cu polițiști neînarmați, s-au 

pornit în direcția unității militare rusești (regiment de apărare civilă dislocat 

în Dubăsari). Au fost întâmpinați de blindate și goniți toți în sat. Au urmat 

alte violențe dure zile în șir. Mai mulți protestatari, în special bărbați din satele 

raioanelor Dubăsari, Grigoriopol, Camenca, care susțineau politica promovată 
de Chișinău și s-au încumetat să arboreze tricolorul erau „arestați” de gardiștii 
transnistreni, voluntarii ruși și cazacii ucraineni, întemnițați în beciuri și 

subsoluri și bătuți cu bestialitate 
pentru a se dezice de tricolor și a jura 
fi delitate autorităților separatiste de la 
Tiraspol. 

Pe 2 martie 1992, în ziua când 
Republica Moldova era primită 
membru a ONU, confl ictul se 
transformă într-un război sadea. Unul 
din cele mai sângeroase episoade 
a fost bătălia de la Tighina, unde 
pentru prima dată s-a implicat armata 
a 14-a rusă. Pe 19 iunie peste 1200 
de gardiști și cazaci au atacat poliția 
locală. Polițiștii au reușit să respingă 
atacul, noaptea mai fi ind ajutați de un 
grup de angajați ai MAI și voluntari 
din satul Varnița. Patru zile s-au dus 
lupte grele, sângeroase, impactul fi ind 

extrem de dureros: retragerea din 

Tighina, pierderi de vieți omenești și 
multă jale. Numai Varnița a pierdut 
în acele lupte 11 bărbați în fl oarea 
vârstei. Trupurile lor au fost aruncate 
în Nistru și fi lmate de separatiști. 
Ca a doua zi televiziunile și presa 
moscovită să trâmbițeze în toată lumea 
ce atrocități comit …combatanții 
moldoveni. În general, mass-media 
transnistrene ne-au ponegrit, ne-au 
discreditat și ne-au umilit în  modul 
cel mai distorsionant, au povestit și 
scris despre noi vrute și nevrute, au 
mințit cu nerușinare, făcându-ne 
ucigași și monștri. Republica Moldova 
pe atunci era la începuturile sale ca 
stat, mijloacele mass media fi ind și ele 
la începuturi. Agenția Moldpres abia 
se înfi ințase. Posibil anume această 
informare insufi cientă îi face pe 
mulți reprezentanți occidentali să ne 

propună, cam insistent, varianta federalizării, statutului special al Tiraspolului 
în soluționarea diferendului transnistrean. 

STATUT SPECIAL SAU LIBERTATE OSTATICILOR TRANSNISTRENI?  
Am invocat doar câteva episoade ale diferendului transnistrean, un dosar 

exhaustiv însă ar cuprinde, cred, mii de pagini.  Recent mai mulți foști „deputați” 
separatiști, în frunte cu Igor Smirnov, au adresat o scrisoare lui Vladimir 
Putin, solicitându-i reluarea activității ofi ciului consular al Rusiei la Tiraspol, 
suspendat pe timpul pandemiei. Aceștia îi reamintesc țarului din Kremlin că 

în enclava separatistă locuiesc peste 220 mii de transnistreni cu cetățenia rusă, 

iar zeci de mii își au pașapoartele expirate și nu le pot schimba, fi ind privați 

de „dreptul la libertatea de mișcare”, de posibilitatea de a primi pensii rusești 

etc. Ca să vezi, și-a amintit de drepturi cei care le încalcă atât de grosolan deja 
de trei decenii și mai bine. De fapt se pare că anume foștii deputați și cei care 
simt că se apropie ceasul când vor trebui să dea seama pentru crimele săvârșite 
caută posibilitate de a da bir cu fugiții. Nu în Rusia, ci pe undeva mai departe 
de civilizație, prin zone de off shoruri sau țărmuri mai dosite. Conștienți că 
formatul de negociere „5+2” nu mai este valid, Smirnov, Krasnoselski și alți 
„activiști” ai așa-zisei RMN pot fi  califi cați drept criminali care au recurs la 
uzurparea puterii de stat pe teritoriul Republicii Moldova și pasibili de judecată 
pentru înaltă trădare. Așa că statutul special ar trebui substituit acest dosar 
total. Măcar pentru a elibera celelalte 90% de transnistreni, care dețin cetățenia 
Republicii Moldova.
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Remedii de casă simple şi efi ciente:
MedicinaMedicina

Nu-i așa că ţi-ai dori uneori un remediu care să-ţi ia durerea cu  
mâna? Ei bine, soluţia se afl ă chiar în palma ta!

Se spune că anumite puncte din palmă sunt conectate cu alte regiuni 
ale corpului, iar dacă le stimulezi aplicând presiune, poţi reduce durerea 
sau chiar îmbunătăţi sănătatea întregului organism. Refl exologia și 
presopunctura sunt câteva dintre metodele prin care poţi stimula cele 8 
puncte din palmă. Iată care sunt acestea și cum acţionează fi ecare din ele.

MASAJ PENTRU UN SOMN ODIHNITOR
Insomniile, stările de apatie, anxietatea sau chiar palpitaţiile pot fi  

combătute dacă presezi punctul inimă 7. Acest punct se afl ă la încheietura 
mâinii, în linie dreaptă cu spaţiul dintre degetul mic și cel inelar. Dacă 
masezi acest punct 5 minute, starea de spirit se va îmbunătăţi, ritmul cardiac 
va fi  mai stabil, iar nopţile albe nu vor mai fi  la fel de frecvente.

AMELIOREAZĂ DIVERSE DURERI
Tot sub degetul mic, pe marginea palmei, se afl ă un punct care te poate 

scăpa de multe dureri sâcâitoare și, pentru care, de multe ori, apelezi la 
analgezice. Durerile de cap, cele de gât, cauzate de încordare sau de postură 
greșită pe scaun, pot fi  ameliorate dacă masezi 5-10 minute acest punct.

REMEDII CONTRA RĂCELII
În răceli sau viroze, refl exoterapia poate fi  de un real ajutor pentru a 

scurta perioada de convalescenţă. De-a lungul degetului opozabil se afl ă 3 
puncte. Primul este în vârful degetului, al doilea la mijloc, în locul unde se 
fl exează degetul, iar ultimul la încheietura mâinii, pe lungimea degetului. 
Atinge aceste puncte și, dacă unul dintre ele este dureros, masează-l ușor, iar 
frisoanele, strănutul sau chiar durerea în gât vor trece mai repede.

MASAJ ÎMPOTRIVA LETARGIEI
După mesele încărcate, indigestia este nelipsită. Până să apelezi la 

medicamente, poţi încerca presopunctura, în special un punct afl at la 
încheietura mâinii, spre interior. Pentru a-l găsi, întinde mâna cu degetele 
răsfi rate, ca și cum ai vrea să apuci un lucru. Găsește punctul din mijloc de 
la încheietura mâinii și coboară 3 centimetri de-a lungul mâinii. Masează 
acel punct câteva minute și vei observa cum senzaţia de greaţă și durerea 
stomacală se vor ameliora. Identifi că același punct, însă pe partea exterioară 
a mâinii și vei observa că, dacă îl masezi, te vei reîncărca cu energie, mai ales 
în momentele de letargie de pe parcursul zilei.

ADIO STRES!
Pentru a scăpa de stările depresive, urmărește linia degetului mic, pe 

interior, până în punctul în care începe palma. Masează puternic acel loc ori 
de câte ori simţi că melancolia te cuprinde și ești lipsit de motivaţie. Pe de 
altă parte, dacă urmărești linia degetului opozabil până în locul unde începe 
acesta, deasupra încheieturii, și masezi acel punct, vei observa că respiraţia 
îţi va fi  mult îmbunătăţită. Punctul de întâlnire de pe dosul palmei, dintre 
degetul arătător și cel opozabil este locul unde trebuie să masezi atunci când 
treci prin situaţii stresante, ai dureri dentare sau mușchii umerilor sunt 
încordaţi.

CUM FUNCŢIONEAZĂ
Deși refl exologia nu este o știinţă, sunt numeroase benefi ciile pe 

care aceasta le are asupra organismului, de la alungarea oboselii, până 
la inducerea senzaţiei de relaxare. Deoarece sunt metode non-invazive 
și nu sunt folosite substanţe chimice, cum sunt cele din medicamente, 
refl exologia și presopunctura nu au efecte adverse. Însă, pentru a benefi cia 
de toate avantajele pe care aceste tehnici alternative le au asupra sănătăţii, 
este necesar să apelezi la serviciile unui refl exoterapeut.

CARE SUNT PUNCTELE DE CARE SUNT PUNCTELE DE 
PRESOPUNCTURĂ DIN PALMĂPRESOPUNCTURĂ DIN PALMĂ

A FOST PAPA ALEXANDRU 
AL VI-LEA UN SIMBOL 

AL CORUPŢIEI?
Alexandru al 

VI-lea, născut 
Rodrigo de Borja y 
Borja a întruchipat 
poate ca nimeni altul 
condiţia, considerată 
mizerabilă, în care 
s-a afl at Biserica 
Renașterii, marcată 
de o indisciplină 
internă endemică, 
cu papii absorbiţi de 
angajamente politice 
și militare.

În 1492, urcarea 
lui Borgia pe tronul 
papal a făcut din 
el o fi gură supusă 
criticilor nemiloase. 
După moartea sa 
(1503) împotriva lui a 
izbucnit un adevărat 
potop de acuzaţii 
nefondate și zvonuri 
disproporţionate. 
Lumea protestantă 
o ridică la 
simbolul corupţiei 
predominante în 
Roma papală.

În climatul greu și tensionat al acelei perioade, stricat de sărăcie, schisme 
religioase, războaie continue și epidemii terbilie, denunţurile sumbre ale 
protestanţilor au primit un merit considerabil. De-a lungul secolelor, 
acuzaţii precum simonie, nepotism, poft ă, chiar incest cu fi ica sa Lucrezia 
au fost adăugate pe lista insultătoare a faptelor rele ale Papei Borgia. Iar mai 
apoi, aceste acuzaţii au continuat cu tortura politică și crime.

În fruntea denigrării lui Alexandru al VI-lea, trebuie subliniat Francesco 
Guicciardini, un dușman amar al partidului catalan al lui Borgia. Scriitorul 
fl orentin va îngrămădi inexactităţi și zvonuri neîntemeiate în monumentala 
sa „Storia d´Italia“ (1537-40).

Tradusă în engleză, „Istoria“ va servi drept pânză pentru o producţie 
de fi cţiune și fi lm anglo-saxonă marcată de o grea venă anti-eclesiastică. 
Literatura populară îl va înfăţișa pe Borgia ca o emblemă a Renașterii, 
rafi nat, crud, lacom și incontinent sexual. După cum este ușor de ghicit, în 
jurul fi gurii lui Alexandru al VI-lea circulă și o „legendă neagră“ care i-a 
accentuat trăsăturile negative până la un punct de necrezut.

DISTRUGEREA MITULUI
Aceasta este opinia lui Lorenzo Pingiotti, autorul volumului „Legenda 

neagră a Papei Borgia“. Examinarea motivată a producţiei istoriografi ce îl 
scoate în sfârșit la iveală pe Alexandru al VI-lea al „istoriei“ și nu pe cel 
al „mitului“. Papa Borgia nu a fost un model de virtute, dar nici sadicul 
nebun al „legendei negre“. Conclavul care l-a văzut ales nu a fost suspectat 
de practici simonice.

Victoria Borgia, însă, a trebuit să zădărnicească așteptările statelor 
puternice precum Franţa. Astfel au început să circule acuzaţiile de simonie 
pe care, însă, examinarea actelor le-a dezvăluit a fi  neîntemeiate. Pe de 
altă parte, nepotismul lui Alexandru al VI-lea nu era un zvon fără temei, 
dar trebuie precizat că la vremea aceea era o practică obișnuită dictată de 
nevoie de a se înconjura cu oameni de încredere, printre care se remarcau 
cei legaţi prin legături de sânge.

Adversarii soţilor Borgia, puternicele familii Orsini, Colonna, Savelni și 
Caetani, au pus în circulaţie o literatură dispreţuitoare care a contribuit la 
alimentarea „mitului negativ“. Chiar și utilizarea otrăvii pentru a „rezolva“ 
disputele politice pare să fi  fost o simplă legendă. Până la urmă, Alexandru 
al VI-lea cu siguranţă „a fost mai mult prinţ decât pastor“.  
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UNICEF estimează că fetele tinere din Mauritania sunt forţate să 
consume până la 9.000 de calorii pe zi, de peste patru ori mai mult decât 
recomandarea zilnică a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, iar unele 
rapoarte sugerează că multe femei nemăritate consumă chiar și 10.000 de 
calorii pe zi.

Fetele sunt adesea trimise la „fermele de îngrășare pentru viitoarele soţii” 
și hrănite cu forţa (tradiţie cunoscută sub numele de Leblouh) până când 
au greutatea necesară pentru a îndeplini standardele de frumuseţe din 
regiune. Acest obicei barbar, îndoparea femeii, durează chiar și câţiva ani.

Aproximativ un sfert din fetele din Mauritania sunt hrănite forţat în 
timpul „sezonului de hrănire”, în acest proces de îngrășare „de succes” 
vizează o perioadă de 12-15 ani.

Scopul tradiţiei Leblouh este de a „înfrumuseţa femeia” și de a arăta 
societăţii că aceasta provine dintr-o familie înstărită și că nu este 
subnutrită. Mai mult decât atât, în Mauritania, dimensiunea unei femei 
indică spaţiul pe care aceasta îl ocupă în inima soţului ei.

DE CE?
Ca să înghită cantităţi enorme de mâncare, fetele sunt adeseori 

maltratate. 
Fermele pentru îngrășarea fetelor sunt o relicvă a trecutului ţării. 

Expresia de „îngrășare a soţiei” se referă la o formă de înrobire feminină 
în care fetele sunt hrănite forţat, pentru a deveni atractive pentru bărbaţi. 
Este greu de imaginat că această tradiţie mai este de actualitate chiar și 
astăzi. Părinţii își trimit copilele la aceste ferme,”pentru a le face un viitor”. 
Numai că micuţele nu știu că activităţile din aceste ferme nu seamănă cu 
cele din taberele școlare.

Practic, fetele sunt îndopate, obligate să mănânce chiar și de cinci ori 
pe zi, ajungând – în cazurile cele mai serioase să aibă o dietă de până la 

16.000 de calorii pe zi. Dacă refuză să mănânce, sunt bătute.
Așadar, chiar dacă la început se opun, în cele din urmă tinerele cedează, 

știind că nu au cum să scape din acest calvar. O dietă zilnică tipică pentru 
un copil de șase ani include două kilograme de mei amestecate cu două 
căni de unt, precum și câţiva litri de lapte de cămilă.

Îngrășarea se face în timpul vacanţelor sau în sezonul ploios. Conform 
Fatimatei M’baye, avocat pentru drepturile copilului din Mauritania, 
„copilele sunt trimise de acasă la aceste ferme, fără să înţeleagă de ce. Suferă, 
dar li se spune că a fi  grasă este ceva ce îţi aduce fericirea”.

Așadar, familiile victimelor sunt complice în perpetuarea a ceea ce 
sociologii numesc una dintre cele mai brutale forme de abuz asupra 
copiilor. Din cauza dietei, fetele ajung să aibă probleme cardiace, diabet, 
hipertensiune și, mai mult decât atât, încep să sufere și de depresie.

În plus faţă de izolare, ameninţări și bătăi, fermele de îngrășare a soţiilor 
includ acum o nouă metodă pentru îngrășare: hormonii stimulatori de 
creștere, achiziţionaţi de pe piaţa neagră.

Din păcate, unele dintre fete suferă din cauza reacţiilor adverse care, 
pentru multe, se dovedesc a fi  fatale. Mai mult decât atât, chiar dacă, ofi cial, 
vârsta legală pentru căsătorie în Mauritania este de 18 ani, în conformitate 
cu standardele internaţionale, căsătoria la vârste fragede este o practică 
des întâlnită.

După ce ajung sufi cient de grase, fetele sunt gata pentru căsătorie. De 
obicei, căsătoriile sunt aranjate chiar de cei care ar trebui să le protejeze pe 
micuţe, adică de părinţi.

Deși pare greu de crezut, fermele pentru îngrășarea viitoarelor 
soţii chiar există. Mauritania, o ţară africană cu o populaţie 

de aproximativ 4,6 milioane de locuitori, femeile foarte grase sunt 
considerate etalon al frumuseţii, precizează incredibilla.ro.

FERMELE DE ÎNGRĂŞARE A FERMELE DE ÎNGRĂŞARE A 
FEMEILOR ÎNAINTE DE MĂRITIŞFEMEILOR ÎNAINTE DE MĂRITIŞ

„Domnilor Deputaţi,
Sunt patru luni de când v’am convocat pentru 

a vota întâiul buget al ţărilor unite și a pune un 
capet stărei anormale a fi nanţelor noastre.

Elementele acestor însemnătoare lucrări vi 
s’au presentat la timpul oportun și eram în drept 
a crede, precum ziceam în mesagiul Meu din 
luna lui Noembrie trecut, că un budget regulat al 
resurselor și votat înainte de sfârșitul anului 1862 
guvernul Meu va presentat asemenea un șir de 
proiecte de legi organice și de unifi care, pe care 
ţara le așteaptă cu o legitimă nerăbdare.

Cu părere de rău constat însă, că Adunarea 
legislativă a eșit de pe tărâmul practic al lucrărilor: 
activitatea și silinţa D-lor Voastre s-au perdut 
în discuţiuni politice, în lupte de partide sau de 
persoane, și cu toată stăruinţa vrednică de laudă 
a multor dintre D-voastră, a căror intenţia și 
devotament sciu a preţui totuși s-a perdut un timp 
preţios fără nici un resultat folositor.

Sesiunea extraordinară a lunei Noembrie și 

acea din lunile Decembrie, Ianuarie și Fevruarie, 
sânt sfârșite, iar budgetul nu este votat și din 
deosebitele proecte de legi, rămase nevotate din 
sesiunile trecute și mai toate acelea presentate 
adunărei de guvernul Meu în cursul sesiunii de 
est-timp, abia vreo trei patru au căpătat sancţiune 
deliberărilor D-lor Voastre.

Fără a se atribui Adunărei rea voinţă, cătră, 
puterea executivă sau lipsă de cunoștinţa datoriilor 
sale, găsesc că neexperienţa noastră, nerăbdarea 
noastră, precipitarea adesea imprudenţa a 
aspiraţiunilor noastre cătră progres, ne fac a ne 
depărta dela adevărata misiă ce ne este impusă 
nouă Românilor.

Astfel numai ’mi pociu explica acele lupte 
regretabile ce s’au produs de câtva timp în sînul 
Adunărei, căci cum alt-fel s’ar scusa acel vot al 
unei părţi din Adunare, prin care agenţii publici 
se chiamă la neascultarea ordinanţelor guvernului 
și din care ar fi  destul să rezulte o adevărată 
desordine dacă Providenţa n’ar fi  dat poporului 
român acel bun simţ și acel adevărat patriotism 
cu care a știut totdeauna a conjura relele la care a 
putut fi  espus.

Această situaţiune spre a evita evenimente 
mai neplăcute, se pune în disponibilitate de a mai 
prelungi termenul lucrărilor D-lor Voastre preste 
epoca încheiată închiderea legală a sesiunei atunci 
când cele din urmă zile ale ei, de ar fi  fost mai 
bine întrebuinţate, ar fi  putut stabili creditul din 

afară și dota ţara cu  instituţiuni menite a dezvolta 
bogăţiile sale. 

Domnilor Deputaţi,
Aceste lupte prin care am trecut, se ne serve la 

toţi de învăţământ.
În trebile publice ca și în cele private, fi ecare zi 

și are sarcina sa: progresul este opera timpului, 
agitaţiunile nu pot decât a-i împedeca mersul și 
mandatari unei naţiuni în discuţiunea marilor 
interese ce le sunt încredinţate, nu se pot depărta 
de moderaţiunea și răbdarea de carea puterea 
esecutivă a avut ocasiunea a vă da mai multe 
probe în cursul acestei sesiuni.

Pătrundeţi-vă dar Domnilor de ideea că 
desvoltarea puterilor și instituţiunilor noastre, nu 
este cu putinţă fără un deplin acord între puterea 
esecutivă și reprezentanţii legali a ţărei. Trebue 
mai cu deosebire și aceasta este întâia condiţiune, 
ca drepturile fi ecărei puteri se fi e respectate în 
toată întregimea lor.

Atunci numai vom putea conduce România 
cătră viitor ferice ce îi este reservat, și vom 
putea răspunde cu demnitate la acele simpatii 
ce necontenit augusta Curte Suverană și înaltele 
puteri garante arată cătră patria noastră.”

Alexandru Ion I
Sesiunea anului 1862 este închisă astăzi 2 

Martie, București

Mesaj din 1862:

CUM ÎI MUSTRA VODĂ CUZA PE DEPUTAŢII CUM ÎI MUSTRA VODĂ CUZA PE DEPUTAŢII 
CARE NU-ŞI VEDEAU DE TREABĂCARE NU-ŞI VEDEAU DE TREABĂ
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Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ 

ANTONIA STĂNESCU, ANTONIA STĂNESCU, 
LOCUL 3 LA CN DE COPIILOCUL 3 LA CN DE COPII

BILETE PENTRU DEBUTUL BILETE PENTRU DEBUTUL 
PETROLULUI ÎN SUPERLIGĂPETROLULUI ÎN SUPERLIGĂ

REDEBUT ÎN REDEBUT ÎN 
PRIMA LIGĂ PRIMA LIGĂ 

PENTRU PETROLULPENTRU PETROLUL

Așteptarea microbiștilor, dar mai ales 
a entuziaștilor fani ai echipei Petrolul 

Ploiești, a luat sfârșit, pentru că prima zi a 
săptămânii viitoare echivalează cu redebutul pe 
prima scenă a fotbalului românesc, după o pauză 
de șase ani. 

A fost o perioadă plină de speranțe pentru o 
echipă care s-a reinventat din Liga 4, jucând mai 
întâi în campionatul județean, pentru ca apoi 
să urce treptat până în eșalonul secund, acolo 
unde părea că nu mai are șanse să urce în elită. 
A venit, însă, sezonul recent încheiat, unul pe 
care elevii lui Nicolae Constantin l-au controlat 
cu autoritate și în care nu s-a pus problema decât 
la nivel teoretic în privința ratării obiectivului 
sublim al promovării. 

Acum începe un nou drum pentru „galben-
albaștri”, unul infi nit mai greu, dar și mai frumos 
în același timp. Obișnuiți cu meciurile din 
primul eșalon ale Chindiei Târgoviște, care a 
jucat în ultimii doi ani pe arena „Ilie Oană”, fanii 
Petrolului au motive acum să umple până la refuz 
tribunele arenei iubite pentru a-și încuraja idolii. 
Îmi doresc să fi e un sezon plin de reușite și de 
satisfacții pentru exigenții fani ai „lupilor”. 

HAI PETROLUL!

Au mai rămas câteva zile până la debutul echipei FC Petrolul Ploiești în Superliga! Revenită, 
după șase ani, pe prima scenă fotbalistică a țării, echipa noastră va juca în runda inaugurală 

a noului sezon pe „Ilie Oană”, întâlnind-o pe FC Voluntari, într-un meci ce se va disputa luni, 18 
iulie, de la ora 21.30.

Începând de luni a demarat procedura de comercializare a biletelor pentru această întâlnire, 
tichetele putând fi  procurate, în prima fază, on-line, accesând siteul www.entertix.ro (aici). La 
casa de bilete a stadionului „Ilie Oană”, tichetele vor fi  disponibile conform următorului program:

– Sâmbătă, 16 iulie (10.00 – 20.00)
– Duminică, 17 iulie (10.00 – 20.00)
– Luni, 18 iulie (11.30 – 21.30).

În perioada 18-21 iunie a.c., în Sala Ana Pascu din București, au avut loc întrecerile din 
Campionatul Național de Copii la fl oretă fete și băieți, competiție la care sportivii de la Clubul 

Sportiv Petrolul Ploiești (antrenor Claudiu Moldanschi) au obținut rezultate bune. Iată care sunt 
acestea: Fete U13: Daria Cornea, locul 8; Fete U11: Antonia Stănescu – locul 3 și Alesia Pelaghie 
– locul 6; Floretă Băieți U11: Flavius Grumăzescu – locul 8; Floretă Băieți U9: Andrei Mărtiscă – 
locul 8, Fabian Vesel – locul 9; Floretă Băieți Echipe – locul 9.

„Sportivii și-au atins obiectivele propuse, reușind astfel să închidă ciclul de pregătire conform 
planurilor inițiale”, a precizat antrenorul Claudiu Moldanschi.

ANDREI MĂNESCU ANDREI MĂNESCU 
S-A CALIFICAT LA S-A CALIFICAT LA 

CONCURSUL TOP 16, CONCURSUL TOP 16, 
REZERVAT CELOR REZERVAT CELOR 
MAI BUNI COPIIMAI BUNI COPII

DIN ȚARĂDIN ȚARĂ

Șase componenți ai secției de tenis de masă 
de la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești au luat 

parte, în perioada 16-18 iunie 2022, la Buzău, la 
competiția „Paleta de Argint”. Aceasta a strâns 
la start 186 de sportivi de la 32 de cluburi din 
țară, CS Petrolul fi ind reprezentat de Constantin 
Cudalbu, Alexandru Mănescu, Radu Gheorghe, 
Robin Horia, Ioan Vraști și Andrei Mănescu, ei 
fi ind însoțiți de antrenorul Iulia Caloianu.

Andrei Mănescu a obținut un meritoriu loc 
8, ținând cont de numărul mare de participanți, 
califi cându-se pentru concursul Top 16, rezervat 
celor mai buni copii din țară.

Prețurile biletelor sunt următoarele:
– Peluze: 10 lei
– Tribuna 2: 30 lei
– Tribuna 1: 40 lei
– Tribuna 0: 50 lei
– Loja VIP: 250 lei.

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

b i ll i i h

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ
VREI UN STIL PERSONAL 

DE PREZENTARE? 
Vom găsi soluţii inovatoare, capabile Vom găsi soluţii inovatoare, capabile 

să-ţi promoveze efi cient imaginea!să-ţi promoveze efi cient imaginea!  
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FINALĂ 100% ROMÂNEASCĂFINALĂ 100% ROMÂNEASCĂ  
LA WIMBLEDON, LA LA WIMBLEDON, LA 

CATEGORIA 14 ANI FETECATEGORIA 14 ANI FETE

Performanță remarcabilă pentru tenisul românesc, și pentru 
sportiva Alexia Ioana Tatu, care devine prima campioană U14 din 

istorie la Wimbledon.
Favorita numărul unu la ediția inaugurală a turneului de 14 ani de 

la Wimbledon, Alexia Ioana Tatu, legitimată la Ten Club Tenis Buzău, 
și antrenată de Gabi Caloian, s-a întâlnit în fi nala 100% românească a 
acestei competiții cu Andreea Diana Soare, de la Clubul Sportiv Medgidia, 
antrenată de Andrei Baciu.

Alexia Ioana Tatu, componentă a Lotului Național U14 al României, 
locul 2 în clasamentul național al FRT la 14 ani și locul 6 în Europa, s-a 
impus la fi nalul unui meci extrem de echilibrat și spectaculos cu 7-6(2), 
6-4, în fața compatrioatei noastre Andreea Diana Soare, de asemenea o 
componentă a Lotului Național U14 al României, locul 4 în clasamentul 
U14 FRT și locul 16 în Europa. În drumul ei spre titlu, Alexia Ioana 
Tatu a trecut, în semifi nale, de Sol Ailin Larraya Guidi (Argentina), cu 
6-0, 6-3, după ce, în grupe, Alexia a pierdut un singur set în cele trei 
meciuri: 6-2, 6-4, cu Giselle Isabella Guillen (Australia), 3-6, 6-0, 10-2 cu 
Marianne Angel (Mexic), și 6-1, 6-0, cu Arabella Loft us (Marea Britanie, 
favorita numărul 7). Andreea Diana Soare, în drumul ei spre fi nală, a 
dispus cu 6-0, 7-5, de Isabelle Britton (Marea Britanie), în semifi nale, și 
de Aishwaraya Jadhav (India),cu 6-3, 6-2, de Aishi Das (Noua Zeelandă), 
cu 6-4, 6-4 și de Mika Stojavljevic (Marea Britanie), cu 1-6, 6-4, 10-3, în 
faza grupelor.

În turneul U14 al băieților, România a fost reprezentată de Matei 
Todoran (Club Sportiv Transilvania 2010), care s-a oprit în semifi nale, 
fi ind învins cu mare difi cultate de Carel Aubriel Agounoue, din SUA, cu 
6-3, 4-6, 9-11. În grupe, Matei Todoran, favoritul numărul 2 la Londra, 
i-a învins pe Benjamin Chelia (Argentina), scor 6-2, 6-2, pe La Hunn 
Lam (Insulele Mariane), scor 6-1, 6-2 și pe Keaton Hance (SUA), cu 3-6, 
6-3, 10-4.

În conformitate cu Strategia Tehnică a FRF, lansată în 2021, Federația 
Română de Fotbal a creat un instrument online pentru toți antrenorii 

de copii și juniori din România, indiferent de grupa de vârstă cu care 
lucrează.

Platforma FRF Coach a fost lansată la Casa Fotbalului, cu sprijinul 
AMFB, într-un eveniment la care au participat aproximativ 130 de 
antrenori din București. Aceștia au asistat la prezentarea platformei, li s-au 
făcut cunoscute benefi ciile utilizării FRF Coach în activitatea lor și s-au 
familiarizat cu modul de lucru. 

FRF Coach este disponibil pe orice dispozitiv, laptop, telefon sau tabletă, 
și conține planuri de antrenament și modele de exerciții, adaptabile 
pentru fi ecare grupă de vârstă. La fi ecare exercițiu prezentat este specifi cat 
obiectivul și regulile acestuia, materialele necesare, animație video care 
explică exercițiul, imagini cu amplasarea materialelor de antrenament și 
poziționarea jucătorilor, precum și care sunt opțiunile pentru a-l face mai 
difi cil sau mai ușor. Mai mult, antrenorii își pot crea un întreg plan de 
antrenament, pe o perioadă mai lungă.

Astfel, toți antrenorii de fotbal din România au acum la dispoziție un 
instrument care le vine în ajutor. Aceștia pot implementa la antrenamente 
un mod de lucru profesionist, pe modelul olandez, dar conform Strategiei 
Tehnice a FRF. Platforma a fost dezvoltată printr-un parteneriat cu Federația 
de Fotbal din Țările de Jos (KNVB), prin intermediul Rinus Football, o 
companie specializată în implementarea și furnizarea de soft ware pentru 
antrenament cluburilor și federațiilor de fotbal, de la fotbalul de bază și 
până la cel mai înalt nivel.

„Prin Strategia Tehnică a FRF, punem constant jucătorul în centrul 
atenției, vizând dezvoltarea lui din punct de vedere tehnic, tactic, fi zic și 
psihic. Platforma este cu atât mai utilă cu cât exercițiile sunt prezentate 
în funcție de nivelul de vârstă, sunt însoțite de exemple grafi ce și include 
conținut video. Știm cât de importantă este pregătirea copiilor și faptul 
că antrenamentul este diferit pentru fi ecare grupă de vârstă și doar prin 
implementarea acestei viziuni la toate nivelurile vom putea crește numărul 
de jucători și, în același timp, vom putea sprijini pe cei mai talentați copii 
de-a lungul drumului spre înalta performanţă”, a spus Răzvan Burleanu, 
preşedintele Federaţiei Române de Fotbal.

“FRF Coach înseamnă dezvoltarea unei metodologii de lucru pentru 
antrenorii din România, este un instrument digital pe care-l livrăm gratuit 
tuturor antrenorilor din România care antrenează la copii și juniori, 
începând cu Under 6 și până la Under 19. Vorbim clar de o digitalizare a 
muncii unui antrenor, un mod de lucru modern. Obiectivul nostru este să 
reușim să avem toți antrenorii din România înscriși pe această platformă”, 
a declarat Vlad Munteanu, manager de proiect implementare FRF Coach.

În perioada următoare, platforma FRF Coach va fi  prezentată în țară, cu 
ajutorul Asociațiilor Județene de Fotbal, tuturor antrenorilor din România.

În platforma FRF Coach se găsesc peste 7.600 de exerciții, în medie 600 
pentru fi ecare categorie de vârstă. De asemenea, sunt prezentate 996 de 
modele de sesiuni de antrenament și 121 de planuri de pregătire.

S-A LANSAT PLATFORMA S-A LANSAT PLATFORMA 
FRF COACHFRF COACH
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ANAF arată că, anul trecut, a recuperat de 
la Dan Voiculescu încă 10.000 de euro. 

Până acum, Fiscul a reușit să strângă 8 milioane 
de euro de la mogulul de presă și de la complicii 
lui. Instanța a stabilit, în 2014, prejudicii de 60 de 
milioane de euro în dosarul ICA, dosar în care 
Voiculescu era acuzat că a cumpărat 4 ha de teren 
din proximitatea Casei Scânteii, din București, la 
prețul unui apartament, omul făcând și niscai 
pușcărie, alături de alți inculpați. În ritmul 
acesta, de 10.000 euro/an, am putea aștepta încă 
vreo 5.200 de ani până la recuperarea diferenței 
de 52 de mil. euro!

-Aveau românii o zicală:
Unde-i lege, nu-i tocmeală.
Dar la noi, se înțelege,
Unde-i Varanul nu e lege...
 

Plecat la cununia fi icei, care s-a măritat 
cu un austriac, ministrul Energiei, Virgil 

Popescu, a fost urmărit prin aeroportul din Viena 
de liderul AUR, George Simion, care l-a fi lmat 
vreo două ore și l-a apostrofat: „Ce faci, domnule 
Virgil? Ai venit să iei ordine de la OMV Petrom? 
Ce cauți la Viena? La muncă nu te duci... Ai venit 
să iei ordine de la stăpânii tăi. Hal de ministru în 
Guvernul României. Uitați-vă cum l-am prins pe 
hoțul de Virgil la Viena. Toată România,uitați-vă 
la hoțul de Virgil. Ce faci hoțule? Te plimbi pe la 
Viena? (...) Ia zi, cine-i trompetă rusească?”

-Cu un pic de pușcărie,
Popescu scapă de hoție.
La tine, George, tot un drac:
Prostia-n veci nu are leac!

Afl ându-se în vizită în Iași, la Trifești, la un 
fermier numit Bogdan Burcuș, proaspătul 

și totuși vechiul ministru al Agriculturii, Petre 
Daea, a dat-o iar din condei și geniul său creator: 
„Mergând la fața locului am putut constata 
cu satisfacție că tânărul fermier este pur și 
simplu îndrăgostit de meseria pe care și-a ales-o, 
cultivarea terenului și creșterea animalelor. Azi, 
duminică, în zi de relaxare, iscusitul fermier a 
considerat mai importantă verifi carea manuală 
a operațiunii de castrare a plantelor- mamă, 

pentru a nu risca impurifi carea și scăderea valorii 
genetice a materialului semincer afl at în câmpul 
deschis, într-o căldură copleșitoare, chiar dacă era 
dimineață (...) În agricultură, nu se ține seama 
de vreme și de vremuri, de zile de odihnă, ci de 
pretențiile pe care le au animalele și plantele, 
cărora le lipsește din codul genetic calendarul 
odihnei.”

-Să verifi ci manual,
Știu cam unde vrei să bați:
Dar te anunț pur...sexual:
Castrarea este la...bărbați!
Și îți mai zic, dar teoretic:
Tu ai mult vid, nu cod genetic!

De Marian Neacșu ați auzit. Este membru 
PSD, iar acum deține funcția de șef al 

Secretariatului General al Guvernului. Mda, 
Guvenul acesta condus de Ciucă. Ei bine, omul 
are un frate, pe nume Mihai Neacșu, care este 
absolvent de Politehnică, Facultatea de Mecanică. 
Din 1998 și până în prezent, acesta a lucrat la 
fi rma familiei, care are ca obiect de activitate 
cultivarea cerealelor și legumelor, dar este ștab 
și la o fermă de pui/găini a fratelui. Ei bine, na, 
unde credeți că a ajuns Mihăiță? Exact, a fost 
numit administrator al Autorității Aeronautice 
Civile...

-Faceți prea multe fasoane, 
Cu fratele numit la avioane.
Funcția-i una ușoară,
Că doar și găina zboară!

Și apropo de angajări la stat: o tânără care 
abia a ieșit de pe băncile facultății de 

Drept, pe numele ei, Alexandra Dinulescu, a 
fost angajată ca expert pe lângă președintele 
ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare 
în Energie), Dumitru Chiriță. Fata este plătită 
cu 3.000 de euro/lună și face furori pe rețelele 
de socializare cu fotografi ile de pe diverse plaje 
din lume. Dubai, de exemplu. Se aude că fata 
a dat examen, nu a fost angajată chiar așa, iar 
întrebarea a fost ceva de genul:

-Alexandra, este cert,
Tu ești bună de expert?
Fata zise, cu mult zel:
Sunt expertă-n portofel!

Întrebare de baraj, pusă de cei de la Digi 24, 
unui profesor emerit: „Cine are cele mai 

mari șanse să ajungă ministru în România, un 
elev cu 10 sau unul cu 5 la Evaluarea Națională?” 
Răspunsul a fost unul anticipat de mulți dintre 

noi: „Copiii de media 10 la Evaluarea Națională 
nu își vor dori, când vor deveni adulți, să ocupe 
postul de ministru al Educației, ci cel mai 
probabil aceștia vor dori să plece la studii în 
străinătate, fără să se mai întoarcă în țară”. Asta 
e fi x ca-n epigrama aia lui Păstorel (evident, mai 
cu perdea):

-În țara asta prost făcută
Rahații scriu, în loc să pută.
Iar scriitori-adevarați
Sunt dați afară de rahați...

Ministrul de interne, Lucian Bode, a 
discutat cu omologii europeni, dar și 

cu comisarul european pentru afaceri interne, 
Ylva Johansson, despre aderarea României la 
spațiul Schengen. El a scris:„Tendința existentă 
la nivel european față de aderarea României este 
favorabilă și trebuie să o fructifi căm ca atare.”

-De 15 ani tot discutăm
Despre Schengen și afl ăm
C-avem inscusința
Să iscăm...tendința!
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