
„Fiecare om este o lume care se naște și moare odată cu el; sub fi ecare piatră de 

mormânt se afl ă istoria lumii întregi.”

- Culese de Tata -   

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
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Ziarul
SPORTUL DE MASĂ?
CA MORTUL, PE MASĂ!

Marius 
MARINESCU

Heinrich Heine (1797 - 1856) Publicist german
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AGRARIENII DIN 
ROMÂNIA ÎȘI 

AMINTESC DE IRIGAȚII 
LA SPARTUL TÂRGULUI!

Municipalitatea vrea bani Municipalitatea vrea bani 
europeni, prin GAL Ploiești, europeni, prin GAL Ploiești, 
pentru încă 8 proiectepentru încă 8 proiecte

Partenerii Occidentului Partenerii Occidentului 
care nu-i întorc spatele care nu-i întorc spatele 
lui Putinlui Putin

8, 878 milioane de lei a 8, 878 milioane de lei a 
ajuns să coste kilometrul de ajuns să coste kilometrul de 
drum de la Valea Doft anei!drum de la Valea Doft anei!

Nu cred să fi  fost român 
care să nu se fi  bucurat 

de reușita tânărului Popovici, 
devenit multiplu medaliat la 
campionatele mondiale de înot, 
atât la copii cât și la seniori.

Cine zice însă că este o 
performanță la care ne așteptam, 
îl face sigur să roșească până și 
pe Pinochio.

Dacă în primii zece ani după 

Revoluție, lucrurile au mers din 
inerție, existând un mecanism 
de atragere și pregătire a copiilor 
către și pentru sport, acum, la 30 
de ani depărtare, putem declara 
cu acte în regulă că SPORTUL 
DE MASĂ a murit.

Nimic nou, nu!?
Iar performanțele care mai 

apar, ici-colo, din ani în ani, sunt 
spasme ale cadavrului îmbrăcat 
în șort și tricou cu tricolor.

Vorbim azi de efortul exclusiv 
al părinților. Sacrifi cii fi nanciare 
și de timp care pe alții sigur i-ar 
fi  secat. Aici însă, din fericire, a 
fost un rezultat mare și care a 
meritat tot efortul de pe lume.

Ce te faci însă cu ceilalți copii 
care nu ajung nici pe departe la 
o asemenea performanță!? Bag 
mâna în foc că nu îi bagă nimeni 
în seamă.

Uitați-vă la marea majoritate 
a cluburilor sportive ale 
municipalităților, județene 
ori care țin de ministerul 
sporturilor. Sunt goale sau 
aproape goale. Mai mulți 
directori, secretare, adjuncți și 
antrenori decât copii. Bugetele, 
mai mari pentru salarii decât 
pentru premii și atragerea de 
“puiet”.

Ministerul Antreprenoriatului și 
Turismului (MAT) a anunțat 

că a fost lansată ediția a III-a a Start-
Up Nation prin care fi rmele pot obține 
fonduri nerambursabile în valoare 
maximă de 200.000 lei. Înscrierile se fac 
exclusiv online, până la începutul lunii 
septembrie, pe platforma informatică 
deja cunoscută. Cererile vor fi  fi nanțate 
în ordinea descrescătoare a punctajelor 
obținute. Antreprenorii care se obligă 
să creeze și să mențină un singur loc de 
muncă benefi ciază de 100.000 lei, iar 
cei care creeează/mențin două locuri 
de muncă, benefi ciază de proiecte de 
200.000 lei. În ambele cazuri, sumele 
reprezentă maximum 95% din valoarea 
cheltuielilor eligibile  aferente proiectului.

Din cei peste 800 de profesori care au participat la 
proba scrisă a examenului de titularizare, 412 au 

avut note peste 7. Printre aceștia sunt trei care au obținut 
nota 10. Alți 259 de candidați au avut medii între 5 și 
6,99, ceea ce înseamnă că pot lucra ca suplinitori. În județ 

au existat și 142 de note cuprinse între 1 și 4,99. Datele 
prezentate de Ministerul Educației reprezintă notele 
inițiale, înainte de contestații. Dar ce folos totuși cu acest 
rezultat, dacă inclusiv profesorii care au medii peste 9.00 
nu au posturi pe care să le ocupe! 

Ca mai mereu, autoritățile agrare din România își amintesc de 
irigații la spartul târgului, adică atunci când seceta face ravagii în 

culturi, iar fermierii așteaptă despăgubiri de la stat. Este și cazul de față, 
când Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială de 
Îmbunătățiri Funciare Prahova, anunță că are în derulare o procedură 
de achiziție a unor lucrări de întreținere și reparații pentru amenajarea 
de irigații AHC Câmpia Buzăului. Valoarea contractului este de 1,1 
milioane lei, fără TVA, iar sistemul va deservi o suprafață de 41.961 
ha, în Prahova și Buzău. De altfel, vorbind despre Prahova, deși ANIF 
susține că suprafața pregătită pentru irigat este de 31.596 ha, fermierii 
au încheiat contracte doar pentru 6.531,15 ha (20,67% din total 
amenajat). Despre ce vorbim, așadar, când auzim la televizor bocete 
despre „dezastrul” din agricultură?

S-A LANSAT 
EDIȚIA A III-A 

A START-UP 
NATION

APROAPE APROAPE 
50% DINTRE 50% DINTRE 

CANDIDAȚII LA CANDIDAȚII LA 
TITULARIZARE TITULARIZARE 
AU LUAT NOTE AU LUAT NOTE 
MAI MARI DE MAI MARI DE 7!7!
ȘI CE FOLOS, DACĂ TOT NU SUNT POSTURI SUFICIENTE?
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1,8 MILIOANE DE LEI PENTRU 1,8 MILIOANE DE LEI PENTRU 
ACTIVITĂȚI NON-PROFITACTIVITĂȚI NON-PROFIT

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

În cadrul unei conferințe de presă, primarul Andrei 
Volosevici a anunțat că a fost lansată ofi cial aplicația 

Ploiesti CityApp, creată pentru a simplifi ca într-un fel 
comunicarea dintre cetățeni și administrația publică locală 
și, de asemenea, pentru a promova orașul. Municipalitatea 
scrie: „Aplicația are menirea de a îmbunătăți direct modul 
de desfășurare a serviciilor publice locale și de a informa 
efi cient cetățenii cu privire la administrarea orașului și 
derularea evenimentelor urbane importante. Aceasta 
pune la dispoziția utilizatorilor și o secțiune de informare 
rapidă, prin comunicatele de presă și informațiile de 
interes public emise de către Primăria Ploiești - Push 
Notifi cation. Implementarea acestui soft ware permite 
municipalității ploieștene să obțină un feedback, în timp 
real, prin intermediul situațiilor existente în teren ce vor 
putea fi  sesizate rapid de cetățeni, dar și prin sugestiile 
transmise de către aceștia cu privire la îmbunătățirea 

calității serviciilor publice.  CityApp devine un suport 
digital pentru ploieșteni, prin care aceștia, persoane fi zice 
sau juridice, pot sesiza direct o serie de aspecte care țin 
de atribuțiile municipalității sau vor putea interacționa 
în sensul realizării unei promovări active a municipiului 
nostru, implicit a evenimentelor sau activităților de interes 
public general organizate în orașul nostru.  Utilizarea 
Ploiesti CityApp le oferă cetățenilor posibilitatea de a 
avea un rol activ în cadrul comunității locale, dar permite 
și o colaborare directă între Primăria Ploiești și agenții 
economici locali, în sensul susținerii și dezvoltării locurilor 
de interes public ale orașului nostru. Aplicația  reprezintă un 
instrument digital efi cient pe care îl pot utiliza ploieștenii 
și persoanele care vizitează orașul nostru, oferind, în acest 
fel, informații actualizate despre punctele de interes public 
și destinațiile din municipiul nostru și împrejurimi, pentru 
petrecerea timpului liber, respectiv: obiective turistice, 

recomandări de la localnici, 
calendarul de evenimente, 
informații utile despre cazare, 
restaurante, servicii medicale 
sau bancare, librării, zone de 
agrement etc.”

Ploiesti CityApp se poate 
descărca pe mobil din App 
Store și Google Play ori poate 
fi  accesată pe web link-ul 
https://cityapp.ploiesti.ro/. 
Reamintim că, pe 12 mai 2022, 
a fost semnat contractul pentru 
implementarea aplicației 
CityApp pentru Ploiești.

A FOST LANSATĂ APLICAȚIA PLOIESTI CITYAPPA FOST LANSATĂ APLICAȚIA PLOIESTI CITYAPP

Consiliul Județean Prahova a anunțat intenția 
de a adopta „Programul anual al fi nanțărilor 

nerambursabile din fondurile publice ale județului, 
pentru activități nonprofi t, pe anul 2022, Sesiunea a II-a.

”De asemenea, instituția a publicat și Ghidul 
solicitantului privind regimul fi nanțărilor, separat, 
pentru fi ecare domeniu accesat. Prevederile bugetare 

pentru această a doua etapă sunt în cuantum total de 

1.800.000 lei. Valorile minime și maxime pentru fi ecare 

activitate sunt prezentate în tabelul următor.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Comisia Municipală pentru 
Transport și Siguranța Circulației 

a instituit un nou sens unic în Ploiești. 
De data aceasta este vorba despre strada 
Basarabilor, pe tronsonul cuprins între 
str. Erou Călin Cătălin și str. Paris, sensul 
de mers dinspre Erou Călin Cătălin spre 
strada C.D. Gherea. De asemenea, în zona 
respectivă au fost create mai multe locuri 
de parcare pe carosabil, lângă bordură, pe 
partea dreaptă.

NOU SENS UNIC ÎN PLOIEȘTINOU SENS UNIC ÎN PLOIEȘTI

Nr.
Crt Domeniu de activitate  fi nanțat

Valoarea fi nanțării solicitate/proiect (lei)
Valoarea minima (lei) Valoarea maximă (lei)

1. Cultură și învățământ 5.000 30.000

2. Sănătate 5.000 30.000

3. Tineret 5.000 30.000

4. Protecția Mediului 5.000 30.000

5. Sportul de performanță 100.000 1.500.000

Atribuirea contractelor se va face pe bază de selecție 

publică și evaluare de către comisii numite prin dispoziții 
ale președintelui Consiliului Județean Prahova.
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În 2017, prin HCJ 186/30 octombrie, au fost aprobați 
indicatorii tehnico-economici și devizul general 

al modernizării unui segment de 2,52 km din drumul 
de interes județean DJ 102 I-Valea Doft anei. Atunci, 
valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, era de 13.475. 
611 lei, din care construcții-montaj-10.992.703 lei. 
Proiectul fusese acceptat spre fi nanțare prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală (PNDL), etapa a II-
a, cu suma de 11.262.141 lei, diferența urmând să fi e 
suportată din bugetul județului. Durata de execuție era 
fi xată la 24 de luni. Teoretic, drumul trebuia să fi e gata 
în toamna anului 2019.

Numai că investiția n-a prezentat mare interes din 
partea benefi ciarului, adică CJ Prahova. Bineînțeles, 
scuza a fost difi cultatea organizării licitației de 

proiectare și execuție... Ca un 
făcut însă, lucrările au început 
în 2020, fi x în luna septembrie, 
când aveau loc și alegerile locale! 
Putem interpreta deci că anume 
au fost întârziate lucrările, spre a fi  
folosite pe post de „agent electoral” 
de către un anumit partid și un 
anumit candidat.

În ianuarie 2021, la 4 luni de la 
deschiderea șantierului, normal 
că a fost invocată necesitatea 
actualizării tarifelor, după primul 
val de scumpiri a materialelor 
de construcții. Este fi x ceea ce 
face CJ Prahova, prin HCJ 6/27 
ianuarie, costurile totale urcând la 
18.430.626,55 lei, din care C+M-
15.689.927,97 lei. De remarcat că, 
în deviz, apar 4 podețe noi. 

Nu știm totuși ce au migălit 
constructorii vreme de aproape doi 
ani, de vreme ce nu au fost în stare 
să fi nalizeze 2,52 km de drum! În 
fi ne, știm: au așteptat alt val de 
scumpiri (energie, gaz, combustibil, 
materiale, forță de muncă etc.) ca 
să poată motiva, solicita și obține 
o nouă ajustare de tarife. Așa că, 
printr-o nouă HCJ, consilierii 
județeni au aprobat o valoare totală 
actualizată de 22.373.115,68 lei, 
din care C+M (inclusiv TVA) - 
19.596.307,68 lei. Avem așadar o 
majorare totală a prețului de 66% 
față de devizul inițial.

Costurile ce revin CJ Prahova 
au crescut și ele de la 2,213 milioane lei, în 2017,  la 
11,11 milioane de lei, în 2022.  Dar mai interesant 
de-atât, kilometrul de drum reabilitat rivalizează cu o 
autostradă la câmpie, ajungându-se la costuri de 8,878 
milioane de lei/km.

ACTUALITATE

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

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

RAZIE ÎN ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
Polițiștii din cadrul Poliției orașului Vălenii de 

Munte au desfășurat o acțiune pe raza orașului 
în vederea identifi cării conducătorilor auto care 
conduc sub infl uența alcoolului sau a substanțelor 
cu efect psihoactiv. „În acest context, polițiștii 
au controlat peste 50 de autovehicule, efectuând 
40 de testări cu aparatul etilotest.  Astfel, au fost 
identifi cați 4 conducători auto care se afl au la 
volan, deși consumaseră băuturi alcoolice, 3 dintre 
aceștia fi ind sancționați contravențional, valorile 
fi ind până în limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul 
expirat, iar într-un alt caz, fi ind întocmit dosar 
penal pentru valoarea de 0,63 mg/l alcool pur în 
aerul expirat unui bărbat în vârstă de 44 de ani”, 
a anunțat IPJ Prahova. În cadrul acțiunii, potrivit 
IPJ Prahova, pentru neregulile constatate au fost 

aplicate 12 sancțiuni  contravenționale. Polițiștii au 
reținut și patru permise de conducere.

ACCIDENT PE DN1A, LA CHEIA
Un bărbat în vârstă de 36 de ani, în timp ce 

conducea un autoturism pe DN1A, a pierdut 
controlul asupra direcției de mers și a intrat în 
coliziune cu un alt autoturism, condus tot de un 
bărbat, în vârstă de 63 de ani. O femeie în vârstă de 
29 de ani a fost transportată la spital pentru îngrijiri 

medicale de specialitate. Conducătorii auto au fost 
testați cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost 
negativ. 

ACCIDENT PE DN1, ÎN ZONA BĂICOI
Accidentul rutier s-a produs pe DN1, în zona 

Băicoi, după ce două autoturisme au intrat în 
coliziune. O persoană a sunat la 112 și a anunțat 
evenimentul rutier. Potrivit primelor date, la 
volanul celor două autoturisme se afl au doi bărbați 
cu vârsta de 65 de ani, respectiv 69 de ani. Ambii 
conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, 
iar rezultatul a fost negativ. În urma impactului a 
rezultat vătămarea corporală a unui tânăr în vârstă 
de 18 ani, a unei femei în vârstă de 55 de ani și a 
unui bărbat în vârstă de 65 de ani. Trafi cul rutier 
a fost restricționat pe sensul Brașov- București pe 
banda nr.2.

Continuare din pagina 1

8, 878 MILIOANE DE LEI A AJUNS 8, 878 MILIOANE DE LEI A AJUNS 
SĂ COSTE KILOMETRUL DE DRUM SĂ COSTE KILOMETRUL DE DRUM 

DE LA VALEA DOFTANEI!DE LA VALEA DOFTANEI!

-lungimea tronsonului reabilitat-2520 ml; -lungimea tronsonului reabilitat-2520 ml; 
-la  mea pla  ormei - 8,00 m; -la  mea pla  ormei - 8,00 m; 
-la  mea pâr  i carosabile - 6,00 m; -la  mea pâr  i carosabile - 6,00 m; 
-acostamente 2 x 1,00 m; -acostamente 2 x 1,00 m; 
-2 benzi de circulație (cu o banda pe sens). -2 benzi de circulație (cu o banda pe sens). 
-2 poduri km peste Valea Seacă, L= 25,54 m și -2 poduri km peste Valea Seacă, L= 25,54 m și 
peste Orgojoaia, L= 29,46 mpeste Orgojoaia, L= 29,46 m
-11 podețe-11 podețe

Consiliul Județean Prahova a actualizat (a se citi majorat) 
indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru proiectul 

denumit „Reabilitare DJ 102 I-Valea Doft anei, km 35+100 - km 37+620”. 
Este vorba despre primii 2,52 km din drumul de 28,494 km care face 
legătura între Valea Doft anei (Prahova) și Brădet (Brașov), fi nanțarea 
fi ind asigurată parțial prin Programul Național de Dezvoltare Locală 
(PNDL). Diferența de 25,794 km a fost preluată, spre a fi  modernizată, 
cu bani de la bugetul de stat, de Compania Națională de Investiții 
(CNI). Despre cei 2,52 km știm acum că scumpirea este de 66%, iar un 
km costă anapoda de mult, 8,878 milioane de lei, mai mult decât prețul/
km din Autostrada Soarelui. Ca să vă dați seama (iar!) ce înseamnă sau 
cât ne costă pe noi „pasul pe loc” al instituțiilor de stat, vom face un 
scurt istoric al acestei investiții care nu e gata nici după cinci ani de la 
începerea ei.

Anunțuri • Anunțuri • Anunțuri
P

SC FLEXON-ALL SRL cu sediul 
în Ploiești, anunță depunerea 
documentației tehnice în vederea 
obținerii autorizației de mediu 
pentru obiectivul: Atelier prelucrări 
mecanice și confecții articole 
tehnice din plastic și cauciuc, cu 
amplasamentul în Ploiești, Str. 
Lupeni, 106A. Documentele pot fi  
consultate la sediul APM Prahova, 
str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, de 
luni până vineri între orele 09.00 si 
15.00

Dacă îi întrebi pe cei plătiți să facă 
ceva în sensul ăsta, o să îți spună că n-au 
cu ce și nici cu cine.

GREȘIT!
Copii sunt, chef de joacă este și o să 

fi e cât va fi  și Pământul, legende avem, 
istorie avem, slavă Domnului!

Altceva lipsește. O viziune clară a 
ceea ce este de făcut cu sportul de masă 
și cum să re-atragem lumea în sală.

Și nu accept aceleași mizerii 
de campanii cu spoturi/reclame 
guvernamentale de hrănit câteva 
antene, promovate la TV, de genul “Beți 
zilnic doi litri de lichide!”.

Este nevoie de un plan pus pe hârtie, 
pe termen mediu și lung, cu oameni 
care înseamnă ceva pentru conștiința 
publică, cu mesaje clare și credibile, cu 
mers din școală în școală, cu competiții 
cât mai multe și cu premii de bun simț…
cu…cu. Nu CUCU’!, ca până acum!

Nu mai are rost să amintesc de 
Doroft ei, Tamara, Belu, Diaconu și câte 
alte mari embleme care pot fi  atrase, 
nu ținute în ignoranță sau, mai rău, 
alungate.

Iar ce este și mai de ocară, e că punem 
lacăt pe ușile sălilor de sport, ca să nu 
stricăm parchetul. Să nu consumăm 
curentul. Să nu rupem plasele. Asta, 
deși Guvernul Năstase a umplut țara de 
săli de sport, pe lângă școli, care stau 
degeaba, păzite strașnic ca nu cumva să 
le “violeze” careva, doar când și când mai 
auzindu-se câte o minge bătută în ele.

Ce să mai zic de bazinele de înot!?
Ruine și promisiuni…DEȘARTE!

Marius 
MARINESCU

SPORTUL DE MASĂ?
CA MORTUL, PE MASĂ!



Nr. 2014 • 21 - 27 Iulie 2022
ACTUALITATE

Pagina 4

UN MINOR DE 14 ANI A FOLOSIT DOUĂ 
CARDURI GĂSITE ÎN ZONA HALELOR 

CENTRALE PENTRU A CUMPĂRA 
ALIMENTE

Polițiștii din cadrul Secției nr.1 de Poliție 
Ploiești au reușit identifi carea unui minor 
în vârstă de 14 ani, bănuit de comiterea 
infracțiunilor de însușirea bunului găsit și 
efectuarea de operațiuni fi nanciare în mod 
fraudulos. Polițiștii din cadrul Secției nr.1 de 
Poliție Ploiești au fost sesizați de către o femeie 
despre faptul că a primit pe telefonul mobil mai 
multe mesaje potrivit cărora, în cursul nopții 
ar fi  fost efectuate două tranzacții fi nanciare 
de pe cardurile sale bancare, constatând astfel 

că și-a pierdut portofelul personal. „În urma 
investigațiilor efectuate, polițiștii au identifi cat 
și depistat persoana bănuită de comiterea faptei 
ca fi ind un minor în vârstă de 14 ani care a 
găsit portofelul femeii, în cursul nopții, în zona 
halelor centrale, cumpărând cu ajutorul celor 
două carduri bancare mai multe alimente în 
valoare de 340 de lei”, a anunțat IPJ Prahova. În 
cauză, potrivit IPJ Prahova, unul dintre părinții 
minorului a fost sancționat contravențional 
pentru nesupravegherea acestuia, conform 
Legii nr. 61/1991, fi ind totodată întocmit dosar 
penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor 
de însușirea bunului găsit și efectuarea de 
operațiuni fi nanciare în mod fraudulos.

CU PERMISUL SUSPENDAT, LA VOLAN
Polițiștii din cadrul Postului de Poliție 

Bănești au oprit, pentru control, pe DJ 100 D, 

din comuna Bănești un autoturism la volanul 

căruia se afl a un bărbat în vârstă de 35 de 

ani, din orașul Băicoi. „Cu ocazia verifi cării 

documentelor personale ale conducătorului 

auto și ale autoturismului, s-a constatat faptul 

că bărbatul fi gurează cu permisul de conducere 

cu restricții-suspendat. În cauză, a fost întocmit 

dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii 

de conducere a unui vehicul de către o persoană 

căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a 

fost suspendată”, a precizat IPJ Prahova.
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Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere 
(CNAIR) a semnat, cu SC Explan SRL, contractul de servicii  pntru 

elaborarea studiului de prefezabilitate și de fezabilitate privind realizarea 

a nouă noduri rutiere pe autostrăzile A0, A1, A2, A3 și A7. Unul dintre 
acestea privește și Prahova. Valoarea contractului este de 5.509.250,26 lei 
(fără TVA), banii fi ind asigurați din fonduri europene nerambursabile, prin 
Programul de Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, iar durata acestuia 
este de 17 luni. Lista viitoarelor noduri rutiere este următoarea: Pantelimon 
(A0 - km 48), sectorul A0 Nord; Ungureni (Al - km 53), sectorul București 
- Pitești; Șibot (A1 - km 327) sectorul Orăștie- Deva; Ovidiu (A2 - km 
146) sectorul Fetești - Cernavodă; Dunărea (A2 - km 157) sectorul Fetești - 
Cernavodă; Peștera (A2 - km 181) sectorul Cernavodă - Constanța; Ciurila 
(A3 - km 33+000, pe secțiunea 2B Câmpia Turzii- Gilău); Românași (A3 
- km 26) sectorul Poarta Sălajului - Nușfalău; Luduș (A3 zona km 18+000), 
secțiunea 2A Ogra - Câmpia Turzii; Săndulești (A3 zona km 17+000), 
secțiunea 2B Câmpia Turzii - Gilău; Crasna (A3 zona km 52+000) secțiunea 
3B Mihăilești - Suplacu de Barcău); nod de descărcare pe Autostrada A7 în 
zona localității Dumbrava, după conexiunea autostrăzilor A7 cu A3; nod 
de încărcare/descărcare Adjud (Autostrada A7). După fi nalizarea acestui 
contract se vor putea stabili pentru fi ecare proiect în parte valoarea și 
termenele necesare construcției.

NOD RUTIER LA DUMBRAVANOD RUTIER LA DUMBRAVA

Luni, 18 iulie 2022, Primăria Ploiești a început 
lucrările de reabilitare a pistei de alergare situată în 

Parcul „Regele Mihai I”, din proximitatea   Sălii Sporturilor 
„Olimpia”. Materialele necesare sunt asigurate, prin 
sponsorizare, de către societatea Artsani, companie cu care 
municipalitatea va dezvolta și alte proiecte în oraș, cum ar fi  
reamenajarea locului de joaca de la Parcul Aurora Vest. Pista 
a fost realizată de către municipalitate în 2010, are 4 culoare, 
primul cu o lungime de 200 de metri, costurile fi ind, la acea 
dată, de 670.000 de lei. 

SE REFACE PISTA SE REFACE PISTA 
DE ATLETISM DE LA DE ATLETISM DE LA 

SALA „OLIMPIA”SALA „OLIMPIA”
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE 
DE REPARAȚII LA DE REPARAȚII LA 

CN „I.L. CARAGIALE”CN „I.L. CARAGIALE”

Primarul Andrei Volosevici a semnat, recent, contractul de lucrări  pentru proiectul 
<<Restaurare parțială fațadă și acoperiș la Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”>>. 

Licitația a fost câștigată de SC Romconstruct Group SRL, iar valoarea investiției se ridică, 
potrivit anunțului Primăriei Ploiești, la 5.481.142,67 lei, fără TVA, durata de execuție a 
lucrărilor fi ind de doi ani de la emiterea ordinului de începere a acestora. Finanțarea este 
asigurată din împrumutul CEC, conform listei de investiții agreate de Consiliul Local. 
Referitor la costurile aprobate de Consiliul Local Ploiești, acestea au avut trei valori, de la 
programarea investiției și până în prezent: HCL nr. 502/20.12.2017- 5,977 mil. lei, din care 
4,725 mil. lei construcții- montaj; HCL nr.2./ 01.2021-8,250 mil. lei, din care 6,584 mil. 
lei construcții-montaj;  HCL 469/ noiembrie 2021-8,567 milioane lei, din care 6,900 mil. 
lei construcții- montaj. Tariful fără TVA avansat acum de către municipalitate reprezintă 
probabil prețul la care a fost 
câștigată licitația sau numai 
parte de construcții-montaj...

Reamintim că imobilul CN 
„Ion Luca Caragiale” se afl ă în 
zona de rezervație istorică și 
arhitecturală a municipiului 
Ploiești, fi ind un monument 
istoric reprezentativ pentru 
patrimoniul cultural local. 
Aceasta a fost construită în 
perioada 1926-1936 după 
planurile și sub supravegherea 
arhitectului Toma T. Socolescu.
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PERCHEZIȚII LA FLOREȘTI. BĂRBAT 
REȚINUT DUPĂ CE A FURAT 360 DE 

LITRI DE COMBUSTIBIL
Polițiștii din cadrul Poliției orașului Băicoi 

au pus în executare un mandat de percheziție 
domiciliară, în comuna Florești, la locuința 
unei persoane bănuite de furt califi cat. „În fapt, 
în noaptea de 14 spre 15 iulie a.c., persoana 
bănuită ar fi  sustras 360 de litri de combustibil 
din rezervorul unui autocamion, ce se afl a parcat 
în incinta unei societăți comerciale din orașul 
Băicoi. În urma percheziției, au fost descoperite 
și ridicate mijloace materiale de probă”, a anunțat 
IPJ Prahova. În urma probatoriului administrat, 
potrivit Ipj Prahova, față de bărbatul în vârstă 
de 36 de ani a fost luată măsura reținerii pentru 
24 de ore, urmând să fi e prezentat unității de 
parchet competente, pentru luarea unei alte 
măsuri preventive. Cercetările sunt continuate 
de către polițiști sub coordonarea procurorului 

din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Câmpina, în vederea probării întregii activități 
infracționale a acestuia. „Activitatea a benefi ciat 
de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului 
pentru Acțiuni Speciale Prahova”, a anunțat IPJ 
Prahova.

FEMEIE LOVITĂ DE TREN ÎN GARA 
PLOIEȘTI TRIAJ

Pompierii militari prahoveni au fost solicitați 
să intervină pentru acordarea de ajutor medical 
unei persoane lovite de tren în Gara Ploiești Triaj. 
Victima, o femeie în  vârstă de 65 ani, prezenta 
politraumatisme. Persoana rănită, potrivit 
ISU Prahova, a fost predată echipajului SAJ și 
transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean de Urgență Ploiești.

Consiliul Local Ploiești a aprobat 
modifi carea listei de investiții din 

creditul CEC de 18.000.000 lei, angajat de către 
administrația municipală anii trecuți și aprobată 
prin HCL nr. 4/15 ianuarie 2021. Inițial, din 
această sumă urmau să fi e acoperite costurile 
pentru trei investiții: restaurare parțială fațadă și 
acoperiș Colegiul Național „I.L. Caragiale”-8,250 
mil. lei; extindere capacitate de cazare cămin 
de bătrâni-4,969 mil. lei; străpungere strada 
Laboratorului în prelungirea str. Gh.Gr. 
Cantacuzino, inclusiv deviere rețele-4,780 mil. 
lei.

Ei bine, lista va fi  modifi cată parțial, după cum 
urmează:

-Se renunță deocamdată la fi nanțarea 
extinderii cu 20 de camere (40 de locuri) a 

Căminului de bătrâni de pe strada Cosminele 
(4,969 mil. lei). Motivul: deși studiul de 
fezabilitate a fost întocmit, iar Consiliul Local 
Ploiești a aprobat indicatorii tehnico-economici, 
nu s-a prezentat niciun ofertant la cele două 
achiziții publice organizate pentru proiectarea 
și execuția obiectivului. Ca urmare, suma va fi  
retrasă de pe listă;

-O parte din bani, respectiv, 1,8 milioane de lei, 
va fi  alocată sau redirecționată către Laboratorul 
de Radioterapie cu Energii Înalte de la Spitalul 
Municipal „Schuller”. Motivul: constructorul 
a solicitat, pe lângă valoarea de 12, 420 mil. 
lei, suma inițială prevăzută pentru realizarea 
construcției, alți bani care să acopere cumva 
scumpirea materialelor de construcții. Mai exact, 
pentru toate lucrările efectuate după adoptarea 
OUG 15/2021, adică după 1 octombrie 2021, se 
va actualiza prețul din contract în conformitate 
cu prevederile OUG;

-3,161 milioane de lei vor merge pentru 
reabilitarea iluminatului nocturn la Stadionul 
„Ilie Oană”.

ȘI TOTUȘI...ȘI TOTUȘI...
Rămâne puțin neclară includerea investiției 

privind iluminatul nocturn de la Stadionul „Ilie 
Oană” în lista de investiții din creditul CEC. 
În materialele pentru ședința extraordinară 
de marți a Consiliului Local era inclus și un 
proiect de hotărâre privind asocierea Primăriei 
Ploiești cu Consiliul Județean Prahova pentru 
același obiectiv, respectiv, reabilitarea nocturnei 
de pe arena de fotbal. Acolo scrie negru pe alb 
că, pentru 2022, municipalitatea va contribui 
la acest obiectiv cu 500.000 lei, restul sumei, de 
2,661 milioane de lei, urmând să fi e suportată 
din bugetul județului. Reamintim că, în ședința 
ordinară a CL din 28 iunie, aleșii au votat HCL 
291 privind aprobarea documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-
economici pentru această investiție, costurile 
fi ind estimate la 3,161 mil. lei. Să înțelegem 
așadar, având în vedere dubla sursă de fi nanțare, 
că municipalitatea ar vrea să fi e...„mielul care suge 
de la doă oi”? În cazul acesta trebuie să aibă mare 
grijă, să nu cumva să rămână mielul fl ămând!

• BANII DIN CREDITUL CEC VOR FI REDIRECȚIONAȚI ÎNSPRE 
LABORATORUL DE RADIOTERAPIE DE LA „SCHULLER” ȘI STADIONUL „ILIE 

OANĂ”
• PRIMĂRIA PLOIEȘTI VREA, ÎN MOD CURIOS, SĂ SE ASOCIEZE ȘI CU CJ 

PRAHOVA PENTRU ACEEAȘI LUCRARE DE LA STADION!

Administrația Națională „Apele 
Române” (ANAR) arată că, în prezent, 

în principalele 40 de lacuri de acumulare, 
există disponibil un volum de 3,35 miliarde 
de mc de apă, iar coeficientul de umplere 
este de 77,36%, în scădere față de perioada 
anterioară. Specialiștii estimează că, la 
sfârșitul lunii iulie, coeficientul de umplere se 
va păstra la peste 70%.

În ceea ce privește situația alimentărilor 
cu apă în regim centralizat (aparținând 
operatorilor de apă-canal), 214 localități din 
județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Suceava, 
Neamț, Bacău, Vrancea, Sibiu, Hunedoara, 
Ilfov, Argeș, Giurgiu, Dâmbovița, Ialomița, 
Dolj și Bihor (17 județe) funcționează în 
regim restricționat. Aici observăm că nu apare 
și Prahova, unde apa se distribuie „cu porția” 

în 9 orașe și comune de mai multe săptămâni.
În alte 345 de localități din județele 

Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Bacău, Suceava, 
Vrancea, Olt, Gorj, Hunedoara, Sălaj (11 
județe) sunt fântâni secate parțial.

În fine, ANAR mai spune că au rămas fără 
apă și vreo 20 de cursuri de apă în bazinele 
Someș-Tisa (4), Crișuri (8), Siret (2), și Prut 
(6).

Deși Hidro Prahova restricționează apa în mai multe localități, se pare că 
operatorul zonal și/sau Prefectura Prahova, ca reprezentant al Guvernului 

în teritoriu, n-au comunicat acest lucru Administrației Naționale „Apele Române”, 
astfel că județul nostru nu apare în lista fi nală a celor în care seceta a „secat” rezervele 
de apă.

PLUS 1, ADICĂ PRAHOVA!

APĂ CU PORȚIA ÎN 17 JUDEȚEAPĂ CU PORȚIA ÎN 17 JUDEȚE

CĂMINUL DE BĂTRÂNI NU VA CĂMINUL DE BĂTRÂNI NU VA 
MAI FI EXTINS ÎN ACEST ANMAI FI EXTINS ÎN ACEST AN
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INCENDII DE VEGETAȚIE USCATĂ PE 

ZECI DE HECTARE DIN PRAHOVA
Pompierii militari au fost solicitați să 

intervină pentru stingerea mai multor 
incendii de vegetație uscată. Primul incendiu 
de vegetație uscată a fost semnalat în satul 
Tohani din comuna Gura Vadului. Incendiul 
s-a manifestat la vegetația uscată, lăstăriș și 
mărăciniș, pe o suprafață de aproximativ 10 
ha. La locul intervenției au fost mobilizate trei 
autospeciale de stingere. Incendiul, potrivit 
ISU Prahova, a afectat 1700 mp viță-de-vie și 
120 pomi fructiferi. Un al doilea incendiu de 
vegetație uscată a fost semnalat în satul Pușcași, 
din comuna Bărcănești. De data aceasta, focul 

s-a manifestat pe o suprafață de 60 de hectare. 
Pentru localizarea și lichidarea incendiului au 
acționat 5 autospeciale de stingere. Câteva ore 

mai târziu, ISU Prahova a raportat un incendiu 
tot pe raza satului Pușcași, comuna Bărcănești, 
dar pe o suprafață de 20 de hectare. Focul s-a 
manifestat violent, fl ăcările putând fi  observate 
de la câțiva kilometri distanță. Pentru localizarea 
și lichidarea incendiului au acționat, inițial, 
trei autospeciale de stingere. Ulterior, forțele 
au fost suplimentate cu încă o  autospecială de 
stingere. Acestea nu au fost singurele incendii 
din Prahova. Pompierii prahoveni au acționat 
și pentru localizarea și lichidarea unui incendiu 
ce se manifesta la un lan de grâu din comuna 
Șirna. Focul s-a manifestat pe o suprafață de 
aproximativ trei hectare. La locul intervenției au 
fost mobilizate trei autospeciale de stingere.

Deunăzi vreme, 
senatorul 

social-democrat 
Radu Oprea s-a 
întrebat retoric, pe 
rețelele de socializare: 
„Ploieștiul este în 
faliment?”. După 
aceea a trecut direct 
la acuzații directe 
și afi rmații la fel de 
directe împotriva 
primarului Andrei 
Volosevici: „Primarul 

PNL al municipiului Ploiești, Andrei Volosevici, duce orașul spre faliment. 
Dintr-un document recent reiese că Primăria are un defi cit de 271 
milioane lei pentru funcționare.” Senatorul nu numește însă care este 
acel document, dar merge mai departe cu atacul: „Cum vor resimți 
ploieștenii catastrofala administrație Volosevici? Apa caldă și incălzirea 
pentru iarnă sunt în pericol extrem de mare. Fostul operator Veolia cere 
în tribunal restanțele pe care Volosevici nu le-a plătit, în valoare de 118 
milioane de lei. La această sumă se vor adăuga și penalitățile și cheltuielile 
de judecată. Noul operator, desemnat pe repede înainte, nu a primit nicio 
plată pentru serviciile prestate în perioada mai-iunie, iar acum amenință 
că renunță la contract pentru că a fost dus cu vorba (...) Iarna care vine 
riscă să prindă Ploieștiul fără operator al sistemului de termofi care și fără 
gaze contractate.” Mai departe nu contează ce scrie ofi cialul PSD; sunt 
alegații pe care de fapt nu vrem să le reproducem.

DISPUTĂ ÎNTRE ALIAȚIDISPUTĂ ÎNTRE ALIAȚI
PNL (VOLOSEVICI) RĂSPUNDE:

„NU, NU ESTE!”

Ca în fi ecare an, Programul național de 
înlocuire a echipamentelor electrice și 

electronice uzate cu unele mai performante 
din punct de vedere energetic, derulat de 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin 
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), a 
fost un real succes.

În prima etapă (buget-25 de milioane de 
lei), solicitanții au generat 62.500 de vouchere, 
a câte 400 de lei fi ecare: 25.695 de vouchere 
pentru categoria frigidere/combine frigorifi ce/
lăzi frigorifi ce/congelatoare; 24.096 de vouchere 

pentru mașini de spălat rufe; 12.709 de vouchere 
pentru mașini de spălat vase. Din numărul total 
de solicitanți, 2.532 de persoane benefi ciare 
provin din Prahova.

În a doua etapă (buget-10 milioane de lei), 
în care s-au acordat vouchere de 500 de lei 
pentru laptopuri și de 300 de lei pentru tablete, 
s-au eliberat 24.014 de vouchere: 13.978 pentru 
laptopuri și 10.036 de vouchere pentru tablete. 
Din Prahova au fost 1.023 de benefi ciari.

În a treia etapă, recent încheiată (buget 15 mil. 
lei), au fost aprobate 49.412 de vouchere: 16.728 

pentru categoria aparate de aer condiționat, 
inclusiv aparate portabile; 23.824 de vouchere 
pentru categoria aspiratoare; 8.860 de vouchere 
pentru categoria uscătoare de rufe. În această 
categorie s-au regăsit și 1.852 de persoane din 
Prahova.

PSD (OPREA) SE ÎNTREABĂ:PSD (OPREA) SE ÎNTREABĂ:  

„PLOIEȘTIUL „PLOIEȘTIUL 
ESTE ÎN FALIMENT?”ESTE ÎN FALIMENT?” Evident că primarul Volosevici 

a răspuns. Prima dată tot pe 
rețelele de socializare: „Este ireal! Alt 
senator al României îmi cere să nu 
aplic o HCL din 2019... Adică să nu 
fi  acordat subvenție la gigacalorie pe 
care, repet, Consiliul Local a dispus-o! 
Ploieștiul nu este în faliment”. A doua 
oară, în mod indirect, primarul 
Volosevici a făcut câteva afi rmații 
într-o conferință de presă. Domnia 
sa a recunoscut că sunt niște datorii 
către fostul operator, Veolia Energie, 
dar Primăria Ploiești nu le recunoaște 
pe toate. Iar datoriile sunt chiar mai mari decît afi rmase Oprea: „vechiul 
operator a solicitat, la încheierea contractului, plăți de peste 200 de milioane 
de lei, însemnând sume aferente activității prestate și unele despăgubiri. 
Municipalitatea nu recunoaște toate sumele invocate. Ne vom așeza la masă cu 
reprezentanții Veolia și vom ajunge la un acord”.

Cât despre faptul că nu s-a plătit nicio factură către noul operator, acum 
noi știm că acesta are o problemă cu licența, de aceea nu poate primi banii. 
Pe de altă parte, primarul Volosevici susține că ADI Termie a schimbat niște 
clauze, fără acordul Consiliului Local Ploiești. Pe scurt, este  vorba despre 
licitația pentru furnizarea apei calde și agentului termic, unde ADI Termie 
a adus, potrivit primarului, „unele modifi cări la condițiile de licitație și, 
automat, la contract. Una dintre acestea a vizat tariful de referință. Cealaltă 
dă dreptul noului operator să ceară Primăriei Ploiești să-i plătească în avans 
50% din costurile materiei prime pentru viitorul sezon rece.” În lege, mai spune 
primarul, există o asemenea posibilitate, dar în limita a 30% din consumul 
estimat pentru perioada de iarnă. Pesemne însă că și acestei noi probleme i se 
va găsi o rezolvare.

PRINTRE BENEFICIARI SE REGĂSESC ȘI 5.407 PRAHOVENI

„RABLA PENTRU ELECTROCASNICE”, „RABLA PENTRU ELECTROCASNICE”, 
UN SUCCES AȘTEPTATUN SUCCES AȘTEPTAT
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Astfel, un proiect de hotărâre privește 
aprobarea documentației tehnice - faza 

studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiție 
<<Proiect tip-Construire creșă medie, strada 
Cosminele nr 11A, lot 2>>, obiectiv inclus în 
Planul Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta 15 - Educație, Investiția 1 - 

Construirea, echiparea și operaționalizarea 
a 110 creșe, PNRR/2022/C15/I.1. Studiul de 
fezabilitate, care include și indicatorii tehnico-
economici, avansează mai multe scenarii, dar cel 
recomandat este cel care duce cheltuielile totale 
pentru această creșă la 25,513 milioane de lei 
(TVA inclus).

Un alt proiect prevede participarea 

municipiului Ploiești, de fapt, a Primăriei, la 
PNRR, pentru obiectivul vizat mai sus. Dar aici 
lucrurile sunt un pic mai complicate în ceea ce 
privește fi nanțarea. Mai exact, în afara notei de 
fundamentare și descrierea sumară a proiectului, 
afl ăm că valoarea totală a investiției este de 4,310 
milioane de euro, fără TVA, ceea ce înseamnă, 
la un curs de 4,98 lei/ euro, 21,467 mil. lei, fără 
TVA, adică fi x cât scenariul propus prin SF, de 
25,513 mil, lei, cu TVA. Atenție însă: valoarea 
eligibilă, adică banii europeni alocați prin PNRR, 
este de 2,808 mil. euro, respectiv, 13,983 mil. lei, 
ambele sume fără TVA, deci cam 16,640 mil. lei, 
cu TVA. Diferența de 8,873 mil. lei (cu TVA) 
înțelegem că va fi  suportată din bugetul local.

Reamintim că, în afara celor 110 de creșe ce 
vor fi  realizate prin PNRR, MDLPA a aprobat 
realizarea, în cadrul Programului național de 
construire de creșe, a 138 de creșe în municipii, 
52 în mediul urban și 90 în mediul rural. 15 
dintre acestea se vor realiza în Prahova, după 
cum urmează:

-creșă mare: Vălenii de Munte, Măneciu, Valea 
Călugărească, Iordăcheanu;

-creșă medie: Ploiești, Breaza, Slănic, Bucov, 
Târgșoru Vechi;

-creșă mică: Plopeni, Drăgănești, Florești, 
Păulești, Râfov și Valea Doft anei.

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

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

UN TURIST STRĂIN A MURIT DUPĂ CE 
A FOST LOVIT DE UN FULGER, 

ÎN BUCEGI
Polițiștii din cadrul Stațiunii Bușteni au fost 

sesizați de către o femeie despre faptul că, în 
timp ce se afl au pe un traseu montan dintre 
Vârful Bucșoiu și Vârful Omu, un membru 
al grupului organizat din care face parte ar fi  
fost lovit de un trăsnet. „În urma verifi cărilor 
efectuate, a rezultat faptul că în timp ce 
parcurgeau traseul montan,  cei 17 turiști, 
însoțiți de doi ghizi au fost surprinși de ploaie, 
bărbatul în vârstă de 35 de ani de origine 
portugheză rămânând în urmă să fotografi eze 
peisajele, fi ind lovit de trăsnet. Trupul 
neînsufl ețit al bărbatului a fost ridicat din râpă 

de salvamontiști și transportat la Serviciul de 
Medicină Legală Prahova în vederea efectuării 
necropsiei pentru a fi  stabilită cu exactitate 
cauza decesului”, a precizat IPJ Prahova. În 
cauză, potrivit IPJ Prahova, cercetările sunt 
continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de ucidere din culpă.

UN TÂNĂR MOTOCICLIST, URMĂRIT 
DE POLIȚIȘTI DUPĂ CE NU A OPRIT LA 

SEMNALUL AGENȚILOR
Polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție 

Florești, în timp ce desfășurau activități pe linie 
rutieră în comuna Filipeștii de Târg, au efectuat 
semnal regulamentar de oprire, pe DJ 101 P, 
a unui bărbat care conducea o motocicletă 

fără numere de înmatriculare. „Întrucât 
conducătorul motocicletei nu a oprit la semnalul 
polițiștilor, aceștia au pornit în urmărirea lui 
folosind semnalele acustice și luminoase.   La 
scurt timp, polițiștii au reușit să oprească șoferul 
motocicletei acesta fi ind identifi cat în persoana 
unui tânăr în vârstă de 24 de ani din comună. 
Cu ocazia interogării bazelor de date s-a 
constatat faptul că tânărul nu deține permis de 
conducere pentru nicio categorie de vehicule, 
iar motocicleta nu este înmatriculată”, a precizat 
IPJ Prahova. În cauză, potrivit IPJ Prahova, a 
fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii 
infracțiunilor de conducere a unui vehicul 
neînmatriculat și conducere fără permis de 
conducere. 

La data de 16 iulie 2022 a fost semnat Acordul de Cooperare între Comunele 
Roșia, jud. Bihor și Tătaru, jud. Prahova, ambele fi ind înfrățite cu Comuna 

Iezarenii Vechi, r. Singerei, R. Moldova. 
Acest acord va consolida relațiile administrative de învățământ, de cultură și 

economice între cele 3 UAT-uri. 
Semnatari sunt Remus Motiu, primar Roșia, Ionuț Popa, primar Tătaru. 
La eveniment au participat Renata Gabor, primar Iezarenii Vechi, Rareș 

Enescu, consilier județean, Consiliul Județean Prahova, Andrei Țurcanu, director 
general Ploiești Industrial Parc, Maria Bajura, Președinte Fundația Copăcenei 
VDR, “nănași” așa cum se spune în Basarabia, Viorica Chisaru consilier local 
Iezarenii Vechi, Florin Bonca fost primar Roșia, Mircea Malan vicepreședinte 
CJ Bihor. 

FRAȚII ÎN VECI VOR FI FRAȚI!

TRIUNGHIUL UNIRIITRIUNGHIUL UNIRII

La Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este o forfotă incredibilă 
pentru aprobarea fi nanțărilor ba prin PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență-

bani europeni), ba prin CNI (Compania Națională de Investiții-buget național), ba prin PNI 
„Anghel Saligny” (Programul Național de Investiții- buget național și PNRR), ba prin alte 
programe, cum ar fi  Programul național de construire de creșe.  Este un ritm alert, cel puțin 
în prima fază, a documentațiilor, impus și autorităților publice locale. Cam pe aici se înscrie 
și demersul Primăriei Ploiești care a solicitat, în ședința extraordinară de marți, mai multe 
documente privitoare la construirea unei creșe în oraș. În fi ne, la intenția de a depune acest 
proiect spre a obține fi nanțare prin PNRR.

PRIMĂRIA PRIMĂRIA 
PLOIEȘTI VREA SĂ PLOIEȘTI VREA SĂ 
CONSTRUIASCĂ O CONSTRUIASCĂ O 
CREȘĂ PRIN PNRRCREȘĂ PRIN PNRR
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Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Primăria Ploiești depune, cam la spartul 
târgului, mai multe proiecte spre a 

obține fi nanțare prin Programul Operațional 
Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 9- 
Sprijinirea regenerării economice și sociale a 
comunităților defavorizate din mediul urban, 
Prioritatea de Investiții 9.1- Dezvoltare locală 
sub responsabilitatea comunității (DLRC), 
Obiectiv specifi c 9.1. Probabil că specifi carea de 
mai sus indică faptul că proiectele vor fi  derulate 
prin Grupul de Acțiune Locală Ploiești, entitate 
la care municipalitatea a aderat în 2017,  prin 
HCL 395/15 septembrie. Consiliul Local a fost 
chemat să voteze atât proiectele în sine, inițiate 
de primarul Andrei Volosevici, cât și valoarea 
acestora. Deocamdată este vorba despre patru 
proiecte care vizează tot atâtea unități școlare din 
oraș și alte proiecte de ordin social (n.n.-sumele 
includ TVA):

-Modernizare și reabilitare Școală 
Gimnazială „Florin Comișel” și construire sală 
de educație fi zică școlară: valoare totală-4,22 
milioane de lei, din care valoare eligibilă-3,920 
mil. lei, iar contribuția din bugetul local pentru 
cheltuieli neeligibile și 2% din cheltuielile 
eligibile-0, 379 mil. lei;

-Modernizare Școala Gimnazială „Candiano 
Popescu” și construire sală de educație fi zică 
școlară: valoare totală-1,467 milioane de lei, din 
care valoare eligibilă-1,188 mil. lei, iar contribuția 
din bugetul local pentru cheltuieli neeligibile și 
2% din cheltuielile eligibile-0, 312 mil. lei;

-Modernizare Școală Gimnazială nr. 13: 
valoare totală-1,188 milioane de lei, din care 
valoare eligibilă-1,88 mil. lei, iar contribuția din 
bugetul local reprezentând 2% din cheltuielile 
eligibile-0, 024 mil. lei;

-Modernizare Școala Gimnazială nr. 19 și 
amenajare/modernizare teren de sport: valoare 
totală-0,545 milioane de lei, din care valoare 
eligibilă-0,475 mil. lei, iar contribuția din 
bugetul local pentru cheltuieli neeligibile și 2% 
din cheltuielile eligibile-0, 079 mil. lei.

-Realizarea de branșamente de canalizare 
și extinderea infrastructurii de canalizare 
în cartierul Mimiu pentru îmbunătățirea 

condițiilor de trai și a calității vieții persoanelor 
afl ate în risc de sărăcie si excluziune socială din 
ZUM 2: valoare totală-2,970 milioane de lei, din 
care valoare eligibilă-2,171 mil. lei, iar contribuția 
din bugetul local pentru cheltuieli neeligibile și 
2% din cheltuielile eligibile-0, 843 mil. lei;

-Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale 
persoanelor afl ate în risc de sărăcie și excluziune 
socială din ZUM 4 - reabilitarea locuințelor 
sociale din cartierul Ploiești Nord, bl.27A, 
Aleea Cătinei, nr.3 reabilitare/ modernizare/ 
compartimentare: valoare totală-4,746 milioane 
de lei, din care valoare eligibilă-4,746 mil. lei, 
iar contribuția din bugetul local pentru 2% din 
cheltuielile eligibile-0, 095 mil. lei;

-Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea 
străzilor) pentru îmbunătățirea accesului la 
servicii a persoanelor afl ate în risc de sărăcie 
și excluziune socială (străzile: Mimiului, 
Beiuș, Astra, Fierarilor, Fabricilor, Palanca, 
Brădetului și Smârdan): valoare totală-6,396 
milioane de lei, din care valoare eligibilă-3,078 
mil. lei, iar contribuția din bugetul local pentru 
cheltuieli neeligibile și 2% din cheltuielile 
eligibile-3,318 mil. lei;

-Înfi ințare Centrul Comunitar Integrat 
în vederea furnizării de servicii sociale și 
medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, 
cu accent pe persoanele afl ate în risc de sărăcie și 
excluziune socială: valoare totală-2,376 milioane 
de lei, din care valoare eligibilă-3,76 mil. lei, 
iar contribuția din bugetul local pentru 2% din 
cheltuielile eligibile-0, 048 mil. lei.

MUNICIPALITAMUNICIPALITATEA MAI ARE ÎNCĂ 16 TEA MAI ARE ÎNCĂ 16 
PROIECTE EUROPENEPROIECTE EUROPENE DE CARE NU  DE CARE NU 

(PREA) S-A ATINS(PREA) S-A ATINS
Foarte de acord cu intenția administrației de a 

aduce în oraș cât mai mulți bani europeni. Ideea 
este să îi și folosească! Iar până acum, nu a prea 

demonstrat acest lucru. Municipalitatea este în 

pericol să piardă multe milioane de lei din fonduri 

europene tocmai pentru că nu s-a dat peste cap 
să înceapă lucrările la multele proiecte pe care le 
are deja în portofoliu. De aceea spunem că, în loc 

să solicite alți bani, ar fi  mai bine ca administrația 
municipală să se mobilizeze pentru a fi naliza 
proiectele pentru care are fi nanțarea asigurată.

Primăria Ploiești a semnat, până în anul 
2021 inclusiv, 22 de proiecte europene, cu 
fi nanțare prin POR 2014-2020. Valoarea inițială 
a acestora era de 503.728.024 lei, din care 
fonduri nerambursabile-447.921.895,73 lei, ceea 
ce înseamnă cam 88,92% procent de fi nanțare 
UE, din totalul volumului de lucrări. Cum 
lucrurile au tărăgănat și au intervenit succesiv 
mai multe crize (pandemică, energetică și de 
securitate), aproape toate devizele de lucrări au 
fost majorate cu 18-30%, banii urmând să fi e 
asigurați-dacă vor fi -de Primăria Ploiești, cu sau 
fără ajutor guvernamental.  La cele 22 de proiecte 
se adaugă încă trei, desfășurate tot prin POR 
2014-2020, dar prin intermediul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
(achiziționare 20 de troleibuze, 20 de tramvaie 
și 9 autobuze electrice). 10 proiecte aveau ca 
limită de fi nalizare anul 2020, 4 proiecte-2021, 3 
proiecte-2022 și 5 proiecte-2023.

Până acum o săptămână, stadiul proiectelor 
era următorul: 

-proiecte în execuție-4 (efi cientizare 

energetică blocuri în municipiul Ploiești, lot 2, 

efi cientizare energetică la Grădinița cu program 
prelungit „Sf. Mucenic Mina”,  efi cientizare 
energetică Școala Gimnazială „George Coșbuc”, 
construire grădiniță cu program prelungit pe str.
Poștei nr.23-6,223 mil. lei);

-proiecte în licitație de lucrări-2 (efi cientizare 
consumuri energetice în municipiul Ploiești, 
Sistem iluminat public traseu tramvai 101 și 102);

-proiect în proceduri de achiziție lucrări de 
execuție anulată, se reia licitația-1; 

-contracte de execuție lucrări anulate pentru 
nedepunere garanție de bună execuție -6; 

-o primă licitație fără ofertanți, reluare 
achiziție lucrări în curs, dar numai după ce ADR 
Sud-Muntenia va revizui proiectul tehnic de 
execuție-1;

-autorizație de construire în curs, neclarități 
asupra domeniului public, licitație neangajată-1 
proiect; -achiziție de lucrări în curs -1 proiect;

-achiziții publice de execuție a lucrărilor ce 
urmează a fi  lansate-3 proiecte; 

-licitații de execuție a lucrărilor nelansate-3 
proiecte.

IDEEA AR FI CA AUTORITĂȚILE SĂ LE IDEEA AR FI CA AUTORITĂȚILE SĂ LE 
FINALIZEZE PE CELE 22 PENTRU CARE FINALIZEZE PE CELE 22 PENTRU CARE 

A SEMNAT DEJA CERERI DE FINANȚARE A SEMNAT DEJA CERERI DE FINANȚARE 
ȘI APOI SĂ SOLICITE ALȚI BANI!ȘI APOI SĂ SOLICITE ALȚI BANI!

MUNICIPALITATEA VREA BANI EUROPENI, MUNICIPALITATEA VREA BANI EUROPENI, 
PRIN GAL PLOIEȘTI, PENTRU ÎNCĂ 8 PROIECTEPRIN GAL PLOIEȘTI, PENTRU ÎNCĂ 8 PROIECTE

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
PÂNĂ SÂMBĂTĂ MAI AVEȚI RĂGAZ SĂ SCĂPAȚI DE OBLIGATIVITATEA RECENZĂRIIPÂNĂ SÂMBĂTĂ MAI AVEȚI RĂGAZ SĂ SCĂPAȚI DE OBLIGATIVITATEA RECENZĂRII
Municipalitatea ploieșteană informează că, în vederea 

finalizării activității de recenzare a populației și locuințelor, 
funcționează 2 puncte fixe de recenzare. Acesta sunt deschise la sediul 
Primăriei Ploiești, din Piața Eroilor 1A, intrarea dinspre Camera de 
Comerț și Industrie (orele 8.00-20.00) și la sediul Direcției Județene de 
Statistică, din Șoseaua Vestului 14-16 (8.00-20.00). Pentru locuitorii 
din  cartierul Mitică Apostol  a fost deschis un  punct de recenzare la 

Organizația Umanitară Concordia, cu program de funcționare între 

orele 9.00-17.00. Atenție: la punctele fixe merg persoanele care nu s-au 

recenzat în centrele de autorecenzare, nu s-au autorecenzat personal 

sau nu s-au recenzat prin interviu față în față cu recenzorul. Datele 

statistice nu arată foarte bine pentru Prahova: județul se află abia pe 

locul 25 la nivel național, cu ceva peste 80% din populație recenzată.
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PARTENERII OCCIDENTULUI PARTENERII OCCIDENTULUI 
CARE NU-I ÎNTORC SPATELE LUI PUTINCARE NU-I ÎNTORC SPATELE LUI PUTIN

Egiptul lui Abdel Fattah al Sisi, care cu 
Moscova împărtășește mai ales poziţia 

în faţa scenariului libian, a evitat până acum să 
condamne în mod explicit invadarea Ucrainei. Pe 
7 aprilie a.c., la Adunarea Generală a Naţiunilor 
Unite, Cairo s-a abţinut de la rezoluţia prin care 
Moscova a fost exclusă din Consiliul pentru 
Drepturile Omului. Același lucru au făcut și alte 
57 de ţări, inclusiv Arabia Saudită și Emiratele.

Dar, dacă guvernul egiptean este preocupat de 
menţinerea unui profi l mai discret, arma politică 
locală a mers și mai departe: în ultimele zile, 
partidul Nidaa Masr – care susţine guvernul cu 
18 locuri în Parlament – a cerut executivului să-i 
primească pe antreprenorii ruși, pentru ca Egiptul 
să poată „benefi cia” de excluderea lor de pe pieţele 
americane și europene. „Guvernul ar trebui să 
comunice cu investitorii ruși și cu guvernul rus, 
oferindu-le concesiunile necesare, pentru a investi 
în sectorul nostru industrial, energetic și turistic”, 
se arată într-un comunicat publicat în urmă cu 
câteva zile de liderul partidului, Tareq Zeidan. 
„Nu luăm partea nimănui în criza ucraineană, 
suntem în plină criză economică și astăzi, cel mai 
important lucru este atragerea de noi investiţii.”., 
„Unele sectoare industriale ar putea benefi cia de 
cele rusești”, a adăugat el în cadrul unui interviu 
acordat Al Monitor.

Partidului Nidaa Masr i s-a alăturat și 
Asociaţia antreprenorilor egipteni care, în 
paginile ziarului Al Ahram, cere deschiderea unei 
noi linii de schimb cu Moscova, care să ocolească 
sancţiunile și să-i ajute pe exportatorii egipteni 
din Europa pe piaţa rusească. Alţi observatori au 
cerut concesionarea unei zone industriale rusești 
în zona economică a Canalului Suez.

Pe scurt, Egiptul a adoptat o abordare care 
contrastează foarte mult cu cea a Americii și 
a ţărilor de dincolo de Mediterană, cu care 
autorităţile de la Cairo cooperează în diverse 
sectoare. În anul 2020, investiţiile rusești în Egipt 
s-au ridicat la aproximativ opt miliarde de dolari.

Situaţia ţărilor din Golf este ceva mai 
complexă. Emiratele Arabe Unite și Arabia 
Saudită se numără printre principalii aliaţi 
americani din regiune, importatori de frunte de 
arme americane, dar și parteneri cu Rusia. Abu 
Dhabi, la fel ca și Cairo, a evitat condamnările 
explicite ale faptelor din Ucraina și nu s-a alăturat 
sancţiunilor. Deoarece, la fel ca și Egiptul, 
împărtășesc cu Moscova o serie de poziţii în 
Africa de Nord, în special în Libia.

Anul trecut, Arabia Saudită a semnat un tratat 
de cooperare militară cu Moscova, însă aspectul 
decisiv al acestei alianţe constă în leadership-
ul lor comun în OPEC, asociat cu deteriorarea 
relaţiilor dintre Mohammad bin Salman (MSB), 
și noua administraţie americană. De la începutul 
mandatului său, Joe Biden nu l-a întâlnit încă 
pe moștenitorul tronului și a deviat parţial 
cursul stabilit de Donald Trump, readucând în 
atenţie crima lui Khashoggi și lipsa de respect 
pentru drepturile omului în Arabia Saudită, în 
afară de faptul că a suspendat expedierea de alte 
armamente.

O atitudine care, așa cum relatează Wall 
Street Journal, l-a determinat pe același MBS 
să „ameninţe o apropiere de Rusia și China”. 
Potrivit lui Julian Borger de la Th e Guardian, 
comportamentul parţial obstructiv al liderului 
saudit faţă de măsurile anti-ruse, împreună cu 

recenta sa investiţie de două miliarde de dolari 
prin fondul Saudi Public Investment Fund – în 
fondul Affi  nity al lui Jared Kushner, diminuează 
speranţa de a-l vedea pe Donald Trump reales la 
următoarele alegeri din SUA, din 2024. Potrivit 
fostului ambasador al Regatului Unit în Arabia 
Saudită, John Jenkins, MBS „mizează puternic pe 
victoria republicanilor deja la următoarele alegeri 
intermediare”.

MBS a ignorat apelurile recente ale 
președintelui american de a crește producţia de 
petrol, respectând coluziunea cu celălalt lider 
OPEC, adică Rusia: costul ţiţeiului a rămas 
astfel peste 100 de dolari, provocând creșterea 
vertiginoasă a preţurilor în Occident, dar 
mai ales a contribuit la creșterea profi turilor 
Moscovei, care a putut fi nanţa cu ușurinţă 
războiul din Ucraina. Este clar că problema e 
aproape una personală în timpul președinţiei lui 
Trump, Riadul a aderat de două ori la cererile 
SUA pentru creșterea și scăderea producţiei de 
ţiţei – în 2018 și 2020.

Poziţionarea Egiptului și a ţărilor din Golf 
faţă de Rusia este deosebit de importantă pentru 
Statele Unite care, pornind de la Acordurile 
Abrahamice, lucrează la o nouă arhitectură de 
securitate regională, chiar dacă, în oarecare 
măsură veche, are scopul de a limita infl uenţa 
iraniană. Cu toate acestea, parţiala dezangajare 
americană din ultimii ani în Orientul Mijlociu 
fac ca eliberarea de Moscova să fi e departe de a 
fi  ușoară, mai ales pentru statele care, în timpul 
administraţiei Trump – poate președintele cel 
mai aproape de Putin -, au cunoscut o perioadă 
de armonie deplină.

În timp ce războiul din Ucraina, impulsionat de invazia 
rusă de la sfârșitul lunii februarie a.c., a intrat în a treia 

lună, o serie de ţări au probleme în a se poziţiona clar vizavi 
de criza actuală, din cauza unei serii de confl icte de interese. 
O situaţie delicată, dacă ne gândim că majoritatea sunt aliaţi 
ai Statelor Unite sau ai membrilor NATO. Turcia, Israelul, 
Pakistan, dar mai ales Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită 
și Egiptul, au reacţionat cel puţin precaut în criza din Ucraina 
și continuă să oscileze între intenţii de mediere – mai ales în 
cazul Israelului și al Turciei – și abţinerea în ceea ce privește 
măsurile împotriva Moscovei, consemnează ziarul italian Il 
Fatto Quatidiano.

JEFF BEZOS CAUTĂ NEMURIREAJEFF BEZOS CAUTĂ NEMURIREA
Altos Labs este în mod clar compania 

momentului în Silicon Valley. Potrivit 
revistei Futurism, această societate descrisă de 
unii ca fi ind puţin „ciudată”, dar specializată în 
cercetarea anti-îmbătrânire, primește sprijinul 
multor investitori. Printre ei, Jeff  Bezos, 
fondatorul Amazon, dar și miliardarul rus Yuri 
Milner.

Compania își bazează cercetările pe 
reprogramarea biologică, o metodă care 
acţionează asupra întineririi celulelor, tehnică 
ce ar putea fi  una dintre cheile nemuririi. Ideea 
este foarte populară și multe start-up-uri s-au 
angajat în dezvoltarea ei. Dar, până acum, puţini 
au reușit să obţină astfel de sponsori.

CERCETĂTORI DE TOP
Pentru realizarea proiectelor sale, 

Altos Labs încearcă să atragă cele mai mari nume 
din domeniul știinţifi c. Recent, a fost recrutat 
savantul Juan Carlos Izpisua Belmonte. Este 

unul dintre oamenii de știinţă care au efectuat 
cercetări privind crearea unei himere între 
oameni și porci. Este, de asemenea, unul dintre 
câștigătorii Premiului Nobel pentru cercetările 
sale privind inversarea îmbătrânirii celulare. 
Potrivit revistei americane MIT Technology 
Review, pentru moment nu a fost stabilit nici un 
obiectiv concret și nici un termen de execuţie.

Altos Labs are deja câţiva concurenţi 
comerciali, precum Calico Labs, un proiect 
iniţiat de Google și Larry Page, Life Biosciences, 
Turn  Biotechnologies, AgeX Th erapeutics sau 
Shift  Bioseince.

În cele din urmă, obiectivul acestui domeniu 
de cercetare și al acestor oameni de știinţă, care 
benefi ciază de o fi nanţare foarte mare pentru 
un start-up, este la fel de nebun pe cât este de 
simplu. Vor să descopere metoda care permite 
organelor (piele, fi cat, inimă…) să se regenereze, 
vor să repare trupurile prin genetică și, în cele 
din urmă, să ofere nemurirea fi inţelor umane. 

Sau cel puţin celor care își permit.
Pentru omul de știinţă Manuel Serrano, de la 

Institutul Spaniol de Cercetare în Biomedicină 
(URB), „obiectivul este să înţelegem întinerirea”. 
El a primit un contract de cinci până la zece 
ori mai mare decât câștiga până acum. Dar 
compania rămâne tăcută pentru moment. 
Primește fi nanţare, pentru că oamenii nu vor să 
moară. Începând cu miliardarii, evident.
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DEȘI NU-ȘI FACE PUBLICE PIERDERILE DE 
SOLDAȚI ȘI OFIȚERI…

Înainte de începerea războiului din Ucraina, 
armata rusă era considerată a doua cea mai mare 
forță militară din lume. După aproape cinci luni 
de război cu pierderi considerabile de efectiv și 
tehnică militară, atât experții în date statistice, 
cât și cei în tematică militară afi rmă că Rusia va 
avea nevoie acum de ani buni pentru recuperare, 
iar, în cel mai rău caz pentru ruși, fostul potențial 
militar nu se va mai putea reface niciodată. 

Din martie, când ministerul rus al apărării a 
anunțat o singură dată până în prezent numărul 
militarilor ruși căzuți în războiul din Ucraina (au 
fost raportați 1.351 de morți), la cifra pierderilor 
de efectiv mai mult nu s-a revenit. Cu toate 
acestea, din mai multe surse independente se știe 
că până în a patra lună de război, Rusia a pierdut 
în lupte de la 2% până la 4% din întregul personal 
al armatei sale active. O estimare minimă de 
2% poate fi  obținută dacă pornim de la datele 
pe care serviciile secrete britanice le-au anunțat 
la sfârșitul lunii mai: 15 mii de morți. Potrivit 
acestora, pierderile Rusiei în trei luni de război 
în Ucraina sunt comparabile cu pierderile URSS 
în timpul războiului de zece ani din Afganistan 
și depășesc pierderile din două războaie din 
Cecenia, care, conform datelor ofi ciale ruse, s-au 
ridicat la peste 11 mii de oameni. Iar potrivit 
datelor Statului Major ucrainean, la mijlocul lui 
iunie, Rusia pierduse iremediabil peste 33.000 de 
soldați și ofi țeri sau 4% din întreaga sa armată. 
Aici este necesar de precizat că ucrainenii includ 
în pierderile armatei ruse nu doar morții, ci și 
grav răniții. Pentru gruparea militară rusă  aceasta 
înseamnă că până în a patra lună a războiului ea a 
pierdut irecuperabil între 8% și 18% din efectivul 
său.

Starea generală a armatei ruse este afectată 
inclusiv de pierderi în rândul corpului de ofi țeri, 
care, potrivit sursei Mediazona, au ajuns până 
la începutul lunii iunie la 581 de ofi țeri morți 
în Ucraina. Dar aceștia sunt doar cei ale căror 
decese au fost cunoscute public. Experții militari 
occidentali sunt nedumeriți de numărul mare 
de pierderi în rândul ofi țerilor de rang superior 
în Ucraina – generali și colonei ai armatei ruse, 
care, în opinia lor, se explică prin starea tacticilor 
militare ale armatei ruse.

PIERDERI MARI DE BLINDATE, 
CAPACITATE MICĂ DE A RESTABILI 

NUMĂRUL LOR?
Dacă vorbim de pierderile de echipamente 

militare pe câmpul de luptă, războiul cu Ucraina a 
lovit cel mai greu tancurile și vehiculele blindate. 
Este principalul tip de armament al părții ruse, 
folosit de forțele terestre, care sunt cele mai 
implicate în lupte. Potrivit agenției internaționale 
Important Stories, armata rusă a pierdut de la 23% 
până la 42% din toate tancurile sale implicate 
în luptă și de la 8% până la 19% din vehiculele 
blindate. O estimare minimă a pierderilor ruse 
– 785 de tancuri (23%) și 1549 de unități (8%) 
de vehicule blindate – a fost făcută de proiectul 
internațional Oryx, care analizează fotografi i și 
videoclipuri ale echipamentelor pierdute. Potrivit 
analiștilor de la Confl ict Intelligence Team, aceste 
cifre refl ectă aproximativ 70-80% din pierderile 
reale în cel puțin primele două luni de război. Și 
potrivit datelor Departamentului de Apărare al 
SUA, la sfârșitul lunii mai, armata rusă a pierdut 
o mie de tancuri, ceea ce constituie  29% din toate 
tancurile active pe care le are Rusia. Este adevărat 
că Rusia are peste 10.000 de tancuri în rezervă 
sau în așa-zisa conservare, dar e greu de contat pe 
ele. Potrivit părerii mai multor analiști, nu toate 
echipamentele afl ate în rezervă sunt potrivite 
pentru utilizare imediată sau restaurare în cel mai 

scurt timp posibil. Ar putea dura ani pentru ca 
Rusia să-și restaureze fl ota de tancuri și vehicule 
blindate la nivelurile de dinainte de război, iar din 
cauza sancțiunilor acest lucru s-ar putea să nu 
funcționeze deloc. Această estimare se bazează 
pe cunoașterea faptului că în ultimul deceniu de 
după 2011, Rusia a modernizat și a produs 150-
160 de tancuri și aproximativ 500 de alte vehicule 
blindate pe an. Luând în considerare pierderile 
acestui echipament în războiul cu Ucraina, va fi  
nevoie aproximativ de la cinci până la șapte ani 
de muncă pentru a restabili acest efectiv. Or, 
modernizarea a avut loc folosind componente 
electronice importate. De exemplu, pe tancul T-72 
au fost instalate lunete de termoviziune Th ales 
(companie franceză). În situația de interdicție a 
importurilor acest lucru devine imposibil.

OBUZE ȘI RACHETE PE SFÂRȘITE
Și la capitolul artilerie, potrivit aceluiași 

Important Stories, Rusia a pierdut deja un  număr 
considerabil din armamentul său. Potrivit 
fotografi ilor și videoclipurilor de pe câmpurile de 
luptă, au fost înregistrate 5% pierderi, iar potrivit 
Departamentului de Apărare al SUA, Rusia a 
pierdut 6% efectiv de artilerie, pe când conform 
Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei 
– 16%. O problemă serioasă a artileriei ruse este 
consumul de obuze. Se estimează că rezervele 
sovietice de obuze în depozitele militare din 
Rusia se apropie de sfârșit.

Într-o situație și mai îngrijorătoare sunt 
rezervele de rachete de asalt ale armatei ruse. 
La începutul lui iunie președintele ucrainean 
Volodimir Zelenski a declarat că trupele ruse au 
tras deja peste 2.500 de rachete asupra diverselor 
ținte în toată țara, majoritatea lovind obiective 
civile. Potrivit experților militari, până la această 
dată Rusia a consumat deja două treimi din toate 
stocurile sale de rachete de luptă. Aici se cere 
de concretizat că Rusia dispune de două tipuri 
de rachete: sovietice și post-sovietice. Rachetele 
sovietice se epuizează deja și nimeni nu le va 
mai produce vreodată. De exemplu, rachetele 
de croazieră de tip X-555 și X-22, care au fost 
moștenite de la Uniunea Sovietică, se vor epuiza 
în curând și rușii nu le vor mai avea, fi indcă au 
fost scoase din producție. Iar numărul de rachete 
ca Iskander, Caliber, Onyx și altele, produse în 
Rusia, nu depășește 50 de piese de fi ecare tip pe 
an. Prin urmare, estimările arată că din 2011 au 
fost produse maxim 2 mii de rachete, plus că erau 

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

VA ATACA ARMATA RUSĂ REPUBLICA MOLDOVA?VA ATACA ARMATA RUSĂ REPUBLICA MOLDOVA?

Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

Cu toate mesajele încurajatoare ale mai multor ofi ciali internaționali și locali, războiul 
din Ucraina nu contenește să-i îngrijoreze pe cetățenii Republicii Moldova. Ultimele 

bombardamente la Odessa, Sergheevka, Vinița, localități tot mai apropiate de hotarul 
Moldovei, sporesc frica, incertitudinea, gândurile la o eventuală direcție de refugiu. Tot mai 
des oamenii se întreabă: va ataca Rusia sau nu Republica Moldova? Cu mai multe considerente 
la acest subiect vine Anatol Țăranu, istoric și politolog, ex-ambasador al Republicii Moldova 
în Federația Rusă.  

Lugansk: ceremonie funerară pentru 58 de membri ai Lugansk: ceremonie funerară pentru 58 de membri ai 
milițiilor separatiste pro-ruse, uciși în războiul din Ucrainamilițiilor separatiste pro-ruse, uciși în războiul din Ucraina
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Ce au reușit să facă autoritățile de la Chișinău spre a obține 
extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Ilan Shor 

ș. a.? Comitetul Consultativ Independent Anticorupție (CCIA) a dat 
publicității cel mai nou raport, „Republica Off shore”, a marilor dosare 
de corupție din Moldova și personajele implicate în aceste fraude. 
Documentul dezvăluie ce au făcut autoritățile ca să obțină asistența 
altor state în extrădarea oligarhilor fugari. James Wasserstrom, 
copreședintele Comitetului și fost diplomat american, e de părere că 
acest raport este o analiză istorică, de circa 20 de ani, din `90 până în 
2014, a infracțiunilor morale și etice din Republica Moldova. 

Mai întâi, autorii raportului îi menționează pe principalii actori 
și benefi ciari ai fraudei în sectorul bancar și al asigurărilor. 

„Vladimir Plahotniuc a obținut pachete de acțiuni în mai multe bănci-
cheie după ce a câștigat infl uență la mijlocul anilor 2000, în timpul 
mandatului președintelui comunist Vladimir Voronin, și a exercitat un 
control semnifi cativ asupra unor instituții guvernamentale importante. 
Veaceslav Platon a dobândit pachete de acțiuni în diferite bănci și 
companii de asigurări din Moldova din sistemul economic post-sovietic 
și a menținut legături puternice cu bancherii ruși implicați în spălarea 
banilor. Ilan Shor a fost identifi cat ca unul din principalii benefi ciari ai 
furtului miliardului, după ce a dobândit controlul asupra BEM, Banca 
Socială și Unibank. Vladimir Filat a ocupat funcția de prim-ministru al 
Republicii Moldova în perioada 2009-2013 și a fost o fi gură centrală în 
lupta pentru controlul asupra băncilor-cheie, în special BEM, unde statul 
deținea o cotă semnifi cativă”.

Autorii îl prezintă pe deputatul BCS, Oleg Reidman, drept unul 
dintre persoanele care au facilitat frauda bancară. „Reidman a susținut o 
agendă legislativă ce a facilitat intrarea fl uxurilor fi nanciare în Moldova la 
mijlocul anilor 2000, iar în 2013 a condus o comisie parlamentară specială 
care a recomandat o emisiune suplimentară de acțiuni la BEM în calitate 
de soluție a problemelor de capitalizare, care ulterior i-au permis lui Shor 
să obțină controlul asupra băncii. Instanțele din Moldova au fost folosite 
pentru a impune modifi cări la nivel de acționariat în bănci și companiile 
de asigurări. Plahotniuc și Platon au obținut controlul asupra băncilor și 
companiilor de asigurări prin recurgerea la hotărâri judecătorești”.

Raportul mai dezvăluie acțiunile autorităților moldovenești de a obține 
asistență juridică din străinătate pentru investigarea fraudei bancare. 
Statele care s-au opus cooperării sunt Rusia și Elveția. „Până în prezent, 

Procuratura Anticorupție a întocmit 88 cereri de comisii rogatorii, prin 
care a solicitat date din Cipru, Germania, Grecia, Hong Kong, Letonia, 
Luxemburg, Qatar, România, Rusia, Singapore, Elveția, Turcia, Ucraina 
și Regatul Unit. Dintre care 37 au fost executate integral, 14 executate 
parțial, cinci refuzate și reformulate, iar 32 nu au fost executate. Moldova 
s-a confruntat cu provocări în a primi răspunsuri relevante din partea 
Rusiei și Elveției”, precizează autorii raportului. Republica Moldova a 
cerut arestarea lui Veaceslav Platon, Ilan Shor, Vladimir Plahotniuc, a 
Olgăi Bondarciuc (notara lui Plahotniuc) și altor persoane. „Cererea către 
Interpol pentru extrădarea lui Plahotniuc din Turcia a fost transmisă în 
2019, dar, surprinzător, a fost apreciată de Comisia de control a fi șierelor 
Interpol ca fi ind un caz politic și, în consecință, neacceptată”, precizează 
raportul. În cazul lui Shor, s-a confi rmat că se afl ă în Israel; o cerere de 
extrădare a fost acceptată de Interpol în august 2019, dar acesta încă 
nu a fost extrădat. „Comisia de control a fi șierelor Interpol a primit o 
solicitare din partea lui Shor, care contesta conformitatea datelor în 
privinţa sa cu statutul Interpolului. În urma deciziei Comisiei de control 
a fi șierelor din aprilie 2022, contestația a fost respinsă. Astfel, procesul 
de extrădare trebuie să se conformeze regulilor statului Israel – o decizie 
a Ministerului Israelian al Justiției, urmată de eventuale contestații în 
instanțele judecătorești”, dezvăluie autorii raportului.

După eliberarea sa din închisoare, Veaceslav Platon a zburat la Londra 
și a cerut azil politic în Regatul Unit. „În 2021, o judecătorie din Chișinău 
a emis mandate internaționale de arest pe numele lui Platon. În ianuarie 
2022, Ambasadorul Regatului Unit în Republica Moldova a susținut că 
nu a fost primită nicio solicitare de la Interpol cu privire la Platon, deși 
autoritățile moldovene afi rmă că a fost trimisă o cerere către Interpol”.

(EX)TRĂDĂRILE LUI PLAHOTNIUC, PLATON ȘI SHOR(EX)TRĂDĂRILE LUI PLAHOTNIUC, PLATON ȘI SHOR

Ilie GULCA, Gazeta de Chișinău

în stoc aproximativ o mie de rachete sovietice. 
Dintre acestea, peste 2.000 de rachete au fost deja 
trase, ceea ce reprezintă două treimi din toate 
stocurile. În plus, nu toate rachetele din stocuri 
pot fi  folosite într-un război, fi indcă există o 
rezervă ireductibilă pentru Flota de Nord, pentru 
Flota Pacifi cului, pentru aviația strategică. În 
caz contrar, toată doctrină descurajării nucleare 
se prăbușește și Rusia devine dezgolită militar 
în competiția internațională a marilor puteri 
nucleare ale lumii.

În aceste condiții, potrivit unor experți militari, 
chiar dacă Rusia continuă să folosească restul 
rachetelor, atacând ținte pe teritoriul Ucrainei, 
intensitatea bombardamentelor în ultima lună a 
scăzut semnifi cativ până la lansarea a trei-patru 
rachete pe zi. Este adevărat, armata rusă încearcă 
să mențină un anumit ritm de atacuri aeriene 
pentru demoralizarea populației. Însă datele 
obiective demonstrează epuizarea semnifi cativă 
a rezervelor de armament, iar complexul militar-
industrial rus nu dispune de capacitatea rapidă 
de a suplini stocurile de armament. Și aceasta 
se întâmplă deoarece uzinele ruse care produc 
rachete folosesc echipamente de import și în 
situația în care țările occidentale au impus 
sancțiuni, producția devine tot mai difi cilă. 
Desigur, încă 50 de rachete de fi ecare tip pot fi  
produse anul acesta de industria de război rusă, 
dar acest lucru nu va aduce înapoi 2.000 de 
rachete deja folosite în război. Acest număr de 

rachete nou produse va crea probleme Ucrainei, 
dar nu va asigura victoria Rusiei.

GÂNDEȘTE-TE LA PACE, 
DAR PREGĂTEȘTE-TE DE… ALTCEVA

Războiul sângeros din Ucraina durează mai 
mult de patru luni. Dar Rusia atacă nu doar cu 
tancuri și artilerie, ci desfășoară un adevărat 
război propagandistic care vizează nu doar 
Ucraina, dar și multe alte state, în speță Republica 
Moldova.  Mass-media rusă alimentează opinia 
publică internațională cu narațiuni provocatoare 
despre posibilitatea unui al Treilea Război 
Mondial. 

Suplimentar, propaganda rusă sperie alte state, 
care încearcă să-și consolideze capacitățile de 
apărare militară, că ele pot deveni următoarele 
victime, după exemplul Ucrainei. Rusia are 

nevoie de ani de zile pentru a reconstrui și a 

reforma cuprinzător armata. În conformitate cu 

nota de expertiză a mai multor analiști militari, 
în războiul cu Ucraina armata rusă a pierdut 
deja atât de mulți oameni și echipamente, încât 
dacă o altă  țară ar ataca cu arme convenționale 
Rusia acum, ei nu îi va fi  ușor să riposteze. Se 
estimează că dacă forțele principale ale unei 
armate sunt atrase într-un anumit război, ceea ce 
rămâne pe loc nu este de cea mai bună calitate 
și, în acest caz, nici măcar nu este vorba doar 
de parametri cantitativi. Pe de altă parte, Rusia 
însăși ar putea avea probleme enorme dacă ar 

invada acum o altă țară, chiar și una atât de mică 

și vulnerabilă la mai mulți parametri cum este 

Republica Moldova, în timp ce continuă războiul 

în Ucraina. Este o veste bună pentru republica 
noastră în condițiile în care cetățenii privesc cu 
o îngrijorare fi rească ofensiva militară rusă în 
Ucraina. Cu atât mai mult e cazul să folosim la 
maxim această perioadă pentru consolidarea 
capacităților de apărare a Armatei Naționale, 
ca factor de descurajare suplimentară a unei 
eventuale agresiuni militare împotriva statului 
nostru.

Desigur, Chișinăul urmează să urmărească cu 

atenție evoluțiile în plan militar din Ucraina și să 

consolideze tot instrumentarul politic și logistic 

pentru a oferi un grad sporit de securitate 

statului. Chiar dacă la moment nu există un 
pericol nemijlocit al unei invazii militare ruse 
în Republica Moldova, acest pericol nu poate fi  
exclus pe viitor. Contracararea unei eventuale 
ofensive a Rusiei împotriva Republicii Moldova 
necesită o consolidare a cooperării politico-
militare cu România, stat membru NATO, și 
pe această cale a creșterii rezilienței militare a 
Chișinăului prin intensifi carea cooperării cu cel 
mai puternic și efi cient mecanism de securitate 
colectivă din lume. Moscova trebuie să știe că în 
momentul de cumpănă Chișinăul se va adresa 
României și NATO după ajutor, pentru a rezista 
unei agresiuni militare străine.
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Părinte Gabriel, Parohia Sf. Gheorghe Nou - Ploieşti

Remedii de casă simple şi efi ciente:
MedicinaMedicina

DUMINICA A VI-A DUPĂ RUSALII  - 
VINDECAREA SLĂBĂNOGULUI DIN CAPERNAUM

Anumite substanţe nutritive pot 
promova somnul de calitate. „Unele 

alimente conţin aminoacidul triptofan, care 
este convertit în serotonină, o substanţă 
antidepresivă și reglatoare a somnului. 
Laptele, carnea de curcan, vânatul și fructele 
de mare sunt astfel de alimente. Bananele, 
ananasul și ovăzul favorizează producţia de 
melatonină, cunoscută ca hormonul somnului. 
De asemenea, cireșele, strugurii, porumbul, 
ovăzul și roșiile sunt o sursă naturală de 
melatonină. Magneziul, un mineral prezent 
în nuci, migdale și cerealiere, poate ameliora 
somnul”, explică dr. Adrian Copcea, medic 
specialist nutriţionist diabetolog. Centrul 
Medical Asteca Cluj-Napoca.

Dr. Mihaela Posea, medic specialist diabet, 
nutriţie, boli metabolice, doctor în știinţe 
medicale, Clinica Smart Nutrition, București

Somnul odihnitor face parte dintr-un stil de 
viaţă sănătos. O regulă importantă pentru un somn 
odihnitor este să lăsăm timp între ultima masă și 
ora de somn, adică să nu mâncăm chiar înainte 
de a ne culca. Stomacul are nevoie de timp pentru 
a digera alimentele și, de obicei, este sufi cientă o 
perioadă de 2-3 ore pentru acest lucru. Dacă însă 
avem obiceiul de a ne culca după ora 22.00, nu 
înseamnă că putem mânca mai târziu, ci ar trebui 
să ne culcăm ceva mai devreme. Să nu uităm de 
„igiena somnului” care presupune o saltea, perne, 

așternuturi de pat 
confortabile, dar și o 
cameră de dormit cu 
zgomot puţin, aparate 
electrice oprite (inclusiv 
tableta, telefoane, TV) 
perdele care să asigure o 
scădere a luminozităţii, 
astfel încât organismul 
să aibă toate condiţiile 
de secreţie a melatoninei 
(hormonul care induce 
somnul). Alimentele 
consumate seara e bine să fi e cu grăsimi mai 
puţine, preparate printr-o metodă care nu folosește 
mult ulei (prăjit) sau unt, untură,. Cu alte cuvinte, 
seara evităm mâncăruri prăjite (chift ele, șniţele, 
cartofi  prăjiţi etc), preparatele cu sosuri albe (unt, 
smântână, făină) precum paste carbonara sau cu 
4 tipuri de brânză, fast-fudul, hamburgeri, pizza, 
șhwaorma etc. Exemple de cină: o porţie de supă 
sau ciorbă cu 1-2 felii de pâine integrală, legume 
proaspete sub formă de salată cu brânză telemea/
proaspătă cu puţine grăsimi, carne slabă la cuptor 
cu legume, brânză coltatge în combinaţie cu un 
fruct proaspăt sau nuci/alune/migdale. Având 
în vedere complexitatea dietei și a somnului, este 
însă important să nu căutăm un aliment sau un 
ingredient „minune” care să inducă somnul, ci să 
ne concentrăm pe imaginea de ansamblu: somn 
sănătos și obiceiuri alimentare.

Alimente bune pentru somn
În a doua parte a zilei sau la cină, poţi 

consuma aceste alimente pentru a avea un somn bun!
Curcanul este o sursă de triptofan, aminoacid 

care crește producţia de melatonină.
Peștele gras precum somnul conţine acizi 

grași Omega-3 și vitamina D, combinaţie care 
promovează somnul de calitate.

Lactatele (lapte, iaurtul, brânza slabă) sunt 
sursă de triptofan. Alte alimente care conţin 
triptofan sunt seminţele de susan și cele de 
dovleac. Migdalele conţin calciu și triptofan, 
două substanţe implicate în asigurarea somnului 
odihnitor.

Zincul, calciul, magneziul și vitaminele din 
complexul B au un rol important în echilibrul 
chimic la nivelul creierului, iar lipsa lor poate 
duce la o scădere a calităţii somnului.

Sfânta Evanghelie ne arată că Mântuitorul Iisus Hristos cunoaște 
nu numai starea fi zică a trupului, ci și starea spirituală a sufl etului 

omului. El cunoaște chiar și gândurile ascunse ale celor care “cugetă cele 
rele în inimile lor” judecând pe alții. Iisus Domnul cunoaște nu numai 
boala slăbănogului adus la El pentru a fi  vindecat, ci și pocăința acestuia. 
El nu i-ar fi  spus bolnavului: ‘‘îndrăznește fi ule, ți se iartă păcatele tale‘‘ 
dacă nu ar fi  cunoscut că suferința cauzată de boală a trezit în acest bolnav 
pocăința, iar pocăința i-a întărit credința lui că numai Iisus îl poate 
vindeca. Mântuitorul Iisus Hristos numește pe cineva fi u sau fi ică numai 
când omul respectiv are credință în El și în puterea Lui dumnezeiască 
vindecătoare. Așadar, Domnul Hristos, unicul Duhovnic și unicul 
Doctor desăvârșit, cunoscător nu numai al bolii trupului, ci și al bolii 
sufl etului, nu numai al păcatelor omului, ci și al pocăinței lui, iartă pe cel 
ce vine la El cu credință și-l consideră fi u duhovnicesc, arătându-i astfel 
iubirea părintească milostivă a lui Dumnezeu. Totuși, Iisus nu spune care 

sunt păcatele slăbănogului, pe care El le iartă, ci păstrează în taină felul 
păcatelor săvârșite de cel iertat. Iisus nu spune ce păcate a săvârșit cel care 
era paralizat, ci spune doar atât: ‘‘îndrăznește fi ule, ți se iartă păcatele tale‘‘

Evanghelia ne arată că Iisus a văzut mai întâi credința puternică a 
celor care l-au adus pe cel bolnav la El, și de aceea i-a zis celui bolnav: 
‘‘îndrăznește fi ule, ți se iartă păcatele tale’‘, iar puțin mai târziu i-a 
zis: ‘‘Scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta‘‘. Așadar, vedem că 
Mântuitorul Iisus Hristos prețuiește mult credința celor care ajută pe 
cel bolnav, fi ind credință unită cu iubire milostivă și multă smerenie. 
Prin urmare, învățăm că Dumnezeu prețuiește mult credința celor din 
familia bolnavului, credința prietenilor lui, credința celor care îl ajută pe 
cel neputincios, credința tuturor celor milostivi și solidari cu cel afl at în 
suferință. La credința milostivă și smerită a acestora răspunde Dumnezeu 
cu iubirea Sa milostivă și vindecătoare, dătătoare de iertare și sănătate, de 
viață și bucurie.

Într-un înțeles duhovnicesc, cei ce au ajutat pe cel bolnav să vină la Iisus 
reprezintă Biserica, adică pe toți slujitorii și credincioșii ei care ajută pe 
cei bolnavi. Văzând credința Bisericii Sale, Hristos-Dumnezeu dăruiește 
vindecare sau alinare multor bolnavi care nu se mai pot ruga pentru ei 
înșiși sau nu mai pot veni singuri la biserică, ci sunt aduși de alții, sau 
zac în pat acasă ori în spital. De aceea, la slujbele Bisericii sunt pomeniți 
zilnic cei bolnavi, iar în aproape toate spitalele din țară se afl ă capele sau 
paraclise, pentru ca să se roage aici preotul de caritate împreună cu cei 
bolnavi, precum și cei care vin să îi viziteze pe cei bolnavi.

De fapt, dacă lucrează în noi Duhul lui Hristos, devenim mâinile iubirii 
lui Hristos, Care, prin noi și prin alți oameni, îi ajută pe cei suferinzi și pe 
cei neajutorați. Astfel lucrând, noi trăim adevărul că Biserica este Trupul 
tainic al lui Hristos, care prin lucrarea ei fi lantropică arată în lume iubirea 
milostivă a lui Hristos pentru oameni.

Amin!

ALIMENTELE CARE TE ALIMENTELE CARE TE 
AJUTĂ SĂ DORMI BINEAJUTĂ SĂ DORMI BINE

Într-o oarecare măsură, somnul este infl uenţat și de alimentaţie. 
În vreme ce unele alimente pot avea efect pozitiv asupra odihnei, 

altele sunt de evitat.
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MAHATMA GANDHI: MAHATMA GANDHI: asasinat în fața a mii de oameniasasinat în fața a mii de oameni
La doar câteva luni după ce a condus 

independenţa Indiei faţă de britanici în 
1947, Gandhi a fost împușcat de trei ori de un 
extremist hindus pe nume Nathuram Godse. 
Asasinarea lui Mahatma Gandhi la 30 ianuarie 
1948 a șocat întreaga lume. Chiar cu un an 
înainte, activistul nonviolent și-a atins sensul 
vieţii când britanicii s-au retras din India și ţara 
a sărbătorit prima zi a independenţei. 

DUȘMANII LUI GANDHI
Deși această realizare avea să ducă la moartea 

lui Gandhi câteva luni mai târziu. Obţinerea 
independenţei de la o putere imperială a lăsat 
subcontinentul indian divizat și mulţi au dat 
vina pe Gandhi  pentru violenţa din jurul acestei 
împărţiri. Deși Gandhi s-a opus împărţirii 
teritoriului pe linii religioase, extremiștii l-au 
acuzat. Gandhi a ascultat în timp ce dușmanii 
strigau: „Lasă-l pe Gandhi să moară!”

În ultima sa zi, Gandhi era slăbit și a fost 
condus prin grădinile Casei Birla unde locuia, 
când un fanatic hindus pe nume Nathuram 
Godse a ieșit din mulţime. S-a înclinat în faţa lui 
Gandhi, apoi s-a ridicat și l-a împușcat de trei ori 
în stomac și piept. Aceasta este povestea șocantă 
a morţii lui Mahatma Gandhi în mâinile unui 
fanatic religios.

În 1947, dominaţia britanică în India a luat 
sfârșit. Dar britanicii au lăsat în urmă o întrebare: 
teritoriul va rămâne unit sau s-a împărţit în două 
state pe baza credinţelor religioase? În timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial, violenţa 
religioasă a polarizat colonia. Mulţi au pledat 
pentru o soluţie cu două state. Pakistanul de 
Est și de Vest guvernând zonele majoritare 
musulmane, în timp ce India ar guverna o naţiune 
majoritară hindusă. Liderul Ligii Musulmane, 
Muhammad Ali Kinnah, a argumentat pentru 
o împărţire pe linii religioase, parţial pentru a 
proteja populaţiile minoritare musulmane din 
colonia britanică.

Gandhi s-a opus iniţial împărţirii, deoarece 
credea că împărţirea subcontinentului pe linii 
religioase ar crea mai multă violenţă. În schimb, 
Gandhi a recomandat unirea peste barierele 
religioase. Din păcate, predicţia lui Gandhi 
despre violenţă s-a dovedit adevărată. Când 
britanicii s-au retras, au predat puterea noilor 
state din India și Pakistan – iar violenţa religioasă 
a cuprins rapid noile naţiuni. Au izbucnit revolte, 
mai ales de-a lungul graniţelor noilor teritorii.

În cele din urmă, partiția a strămutat 15 
milioane de oameni, iar violenţa a făcut un 
milion de victime. Pentru unii hinduși, calea lui 
Gandhi însemna să se lase deschiși la atacuri. 

Alţii au simţit că Gandhi a fost prea blând cu 
musulmanii, fi ind pe nedrept de partea lor 
împotriva hindușilor. Apoi, pe 10 ianuarie 1948, 
Gandhi abia scăpat de o tentativă de asasinat, 
când un grup radical de hinduși a declanșat o 
bombă la câţiva metri de bărbatul de 78 de ani.

SFÂRȘITUL LUI MAHATMA GANDHI
„Dacă voi muri de la glonţul unui nebun, 

trebuie să o fac zâmbind”, a spus Gandhi după 
fapte. „Nu trebuie să existe furie în mine. 
Dumnezeu trebuie să fi e în inima mea și pe buzele 
mele.” Gandhi a avut și un mesaj pentru radicalii 
care credeau că îi favorizează pe musulmani. „Nu 
face asta”, a implorat Gandhi.

În loc să fugă de moarte, Gandhi a 

îmbrăţișat-o. „Moartea pentru 
mine ar fi  eliberare glorioasă, 
mai degrabă decât că ar trebui 
să fi u un martor neajutorat al 
distrugerii Indiei, hinduismului, 
sikhismului și islamului.” Apoi, 
zece zile mai târziu, un asasin a 
ajuns la Gandhi și l-a ucis.

Pe 30 ianuarie 1948, Mahatma 
Gandhi a ieșit din Casa Birla din 
Delhi în jurul orei cinci după-
amiază. Slăbit de la terminarea 
ultimului post, Gandhi a fost 
condus de nepoatele sale la o 
întâlnire de rugăciune unde îl 
așteptau mii de susţinători.

Nathuram Vinayak Godse 
credea că Gandhi și-a trădat 
colegii hinduși luând poziţii pro-
musulmane. Așa că a adus un 

pistol automat Beretta la Delhi și a plănuit să-l 
omoare. Dar înainte de a face acest lucru, Godse 
s-a înclinat în faţa lui Gandhi într-un simulacru 
de salut. Când s-a ridicat, a tras trei focuri.

În momentul de dinaintea asasinării sale, 
Gandhi și-a ridicat mâinile într-un gest de salut 
hindus. Apoi, când împușcăturile au lovit, el a 
căzut la pământ, cu nepoatele în lateral. În haosul 
de după moartea lui Gandhi, Godse a încercat să se 
împuște. Dar în timp ce o mulţime de susţinători 
înfuriaţi ai lui Gandhi striga „Omoară-l, omoară-l”, 
autorităţile l-au capturat pe Godse și l-au arestat. 
Un an mai târziu, un tribunal l-a condamnat 
la moarte pe asasinul lui Gandhi. Godse a fost 
spânzurat în noiembrie 1940.

GRĂDINA OTRĂVITĂ DIN MAREA BRITANIEGRĂDINA OTRĂVITĂ DIN MAREA BRITANIE
Marea Britanie găzduiește Grădina 

Alnwick, care însă nu este o atracţie 
turistică obișnuită. În spatele unei porţi negre 
de fi er se afl ă o grădină otrăvită cu circa 100 
de plante toxice și narcotice. Vizitatorii nu au 
voie să guste, să atingă, nici chiar să miroasă 
plantele și există cazuri frecvente în care 
oamenii leșină din cauza substanţelor toxice 
inhalate. Mai exact, între 20 și 30 de persoane 
leșină anual când vizitează grădina, potrivit 
mentalfl oss.com. Turiștii sunt avertizaţi încă 
de la intrare asupra riscurilor. Anumite 
plante produc arsuri grave și o sensibilitate 
extremă la soare, ce poate dura până la șapte 
ani, iar, dacă mâncaţi Măselariţă, pot apărea 
halucinaţii.
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Baschet

de Daniel Lazăr
Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ 

UN AMERICAN, CAMPION AL ELVEȚIEI, VINE LA PLOIEȘTIUN AMERICAN, CAMPION AL ELVEȚIEI, VINE LA PLOIEȘTI

DEBUT CU DEBUT CU 
EȘEC, DAR CU EȘEC, DAR CU 

SPERANȚESPERANȚE

                           MIHAI MILITARU,    MIHAI MILITARU, 
DUBLU CAMPION NAȚIONALDUBLU CAMPION NAȚIONAL

Așteptat de către toți iubitorii fotbalului 
prahovean cu sufl etul la gură, (re)debutul 

Petrolului Ploiești în prima ligă fotbalistică a țării, 
după o pauză de 6 ani, a fost umbrit de rezultatul 
nedrept al jocului cu FC Voluntari. Finalistă în 
acest an a Cupei României și participantă la play 
off  în campionatul trecut, echipa ilfoveană a luat 
toate cele trei puncte de pe arena Ilie Oană după 
un penalty venit din senin, în prelungiri, când 
toată lumea era împăcată cu ideea că o remiză 
este un rezultat echitabil. Nu a fost să fi e așa și 
elevii lui Nae Constantin au început sezonul cu 
un eșec, având și un gol anulat de sistemul VAR, 
introdus în România din acest sezon. 

Îmbucurător este faptul că echipa ploieșteană 
a jucat un fotbal plăcut ochiului, și-a creat ocazii, 
așa încât avem speranțe că vor veni și rezultatele 
reușite. De ce să nu înceapă seria lor chiar din 
deplasarea de la Arad? 

CSM Petrolul Ploieşti se va baza, în ediţia 2022-2023 a Ligii Naţionale 
de Baschet Masculin, pe un conducător de joc cu experienţă, 

americanul Kwamain Mitchell semnând un contract valabil pentru sezonul 
ce va debuta în luna septembrie. Născut în Milwaukee, Mitchell (180 cm, 
81 kg) va împlini anul acesta, pe 23 septembrie, 33 de ani şi vine de la 
campioana Elveţiei, Fribourg Olympic, pentru care a jucat în sezonul trecut 
în 36 din cele 37 de partide de campionat (35-2), contribuind, în 24.5 
minute/joc, cu medii de 9.7 puncte, 3.6 pase decisive şi 2.1 recuperări. A 

jucat cu Fribourg şi în califi cările Basketball Champions League, în grupa 
de la Peristeri, din care a făcut parte şi campioana României, U-BT Cluj-
Napoca. Mitchell a înscris câte 9 puncte în cele două partide din Grecia: 
semifi nala cu KK Split (76-67 pentru Fribourg) şi, apoi, fi nala pierdută în 
faţa clujenilor, scor 64-77.

Absolvent al Universităţii din St. Louis (2008-2013), a jucat în Europa 
pentru Usti nad Labem (Cehia, 2013-2014, 22.6 puncte/meci, 5.7 pase 
decisive/meci), AZS Polfarmex Kutno (Polonia, 2014-2014, 19.4 puncte/
meci), Ventspils (Letonia, 2015-2016, 7.8 puncte/meci), Valmiera (Letonia, 
2015-2016, 11 puncte/meci), Nantes Atlantique (Franţa, ProB, 2016-2017, 
9.1 puncte/meci), JA Vichy Clermont Metropole (Franţa, ProB, 2017-2018, 
11.8 puncte/meci), Spartak Vladivostok (Rusia, Superliga 1 2019-2020, 
15.2 puncte/meci), Mladost Zemun (Serbia, 2020-2021, 12 puncte/meci 
şi, în ABA League, 12.5 puncte/meci) şi Fribourg Olympic (Elveţia, 2021-
2022, 9.7 puncte/meci).

Are, totodată, numeroase premii individuale obţinute în Europa, cum 
ar fi  „jucătorul anului” în Cehia, în 2014 (participant şi la All Star Game) 
sau „jucătorul anului” şi MVP al Finalei din 2016 în Letonia, unde a fost 
campion cu Valmiera.

Kwamain Mitchell este cel de-al treilea jucător străin ce va evolua 
pentru echipa noastră în sezonul viitor, primii doi „semnaţi” fi ind 
Kenney Funderburk (shooting guard, 30 ani, SUA) şi Veljko Brkic (pivot, 
27 ani, SRB). CSM Petrolul Ploieşti mai are înţelegeri cu Octavian Popa 
Calotă, Christian Chiţu şi Bogdan Ştefan Popa, cărora li se adaugă tinerii 
Codruţ Dinu, George Angelian, Robert Pătraru, Odysseas Iancu şi Mihai 
Comănescu.

Atletul Mihai Militaru a devenit dublu campion în probele de 100 metri plat şi 200 metri plat, 
cu prilejul Etapei Finale a Campionatelor Naţionale „U16”, găzduită de Stadionul „Iolanda 

Balas Soter”, din Bucureşti. Sportivul pregătit de Gabi Hurmuz s-a impus, cu timpul de 11.45 
secunde în cursa de 100 metri şi cu timpul de 23.03 secunde în cea de 200 metri.

În competiţia din Capitală, CSM Ploieşti a mai ocupat şi locul al 8-lea în cursa de ştafetă „4×100 
metri” fete, sportivele care au reprezentat clubul fi ind Medeea Ştefan, Evelina Fătu, Daniela Dârman 
şi Elisa Şerban.

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! 
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Baschet Fotbal

Fotbal

ANTRENORI LA CURSURI ANTRENORI LA CURSURI 
PESTE HOTAREPESTE HOTARE

Pe 13 iulie s-a încheiat etapa grupelor din Faza Regională a Cupei 
României la fotbal, începută pe 9 iulie, iar astfel am afl at confi gurația 

celor 7 Finale Regionale. Acestea s-au disputat pe 16 iulie, una dintre 
câștigătoare fi ind echipa prahoveană Atletic United 1906 Ploiești.

În Turul 1 al competiției vor participa 69 de formații de Liga 3 plus cele 
7 câștigătoare ale Finalelor Regionale de mai jos: 

Regiunea 1: Victoria Horia (Neamț) – Viitorul Darabani (Botoșani) 0-2. 
Meci disputat pe stadionul CFR (Paşcani)

Regiunea 2: Someșul Feldru (Bistrița-Năsăud) – Crișul Sântandrei 
(Bihor) 2-4. Meci disputat pe stadionul Măgura (Şimleu Silvaniei)

Regiunea 3: ACS Tg. Mureș 1898 (Mureș) – Universitatea din Alba Iulia 
(Alba) 2-1. Meci disputat pe stadionul Baza Sportivă “Dan Anca” (Cluj-
Napoca)

Regiunea 4: CSO Turceni (Gorj) – CSM Lugoj (Timiș) 0-1. Meci disputat 
pe stadionul “Mircea Chivu” – Teren 2 Sintetic (Reşiţa)

Regiunea 5: ACS Roberto Ziduri (Dâmbovița) – CS Dunărea Turris 
(Teleorman) 0-2. Meci disputat pe stadionul Central (Bradu)

Regiunea 6: Atletic United 1906 Ploiești (Prahova) – Progresul Fundulea 
(Călărași) 4-1. Meci disputat pe “Anghel Iordănescu” – Teren Sintetic 
(Voluntari)

Regiunea 7: Axiopolis Cernavodă (Constanța) – Unirea Braniștea 
(Galați) 2-1. Meci disputat pe stadionul Sportul (Chișcani).

Antrenorul principal al echipei de baschet masculin CSM Petrolul 
Ploiești, Mihai Popa, se afl ă în aceste zile la Valencia, la un curs de 

pregătire de Clinic, iar coordonatorul secţiei, Ionuţ Ivan, cel care pregăteşte 
grupele de juniori U19 şi U13 ale clubului, a participat, în perioada 1-2 
iulie, la un eveniment similar desfăşurat la Belgrad.

Mihai Popa (în foto, alături de Zeljko Obradovic, de bunul său prieten 
Mihai Silvăşan, antrenorul campioanei U-BT Cluj-Napoca şi de antrenorul 
secund de la FC Argeş din sezonul trecut, Ştefan Odea) participă, la Valencia, 
la un stagiu organizat de Procoach Basketball, la care, printre lectori, se 
numără nume importante de tehnicieni din baschetul European: Zeljko 
Obradovic (Partizan Belgrad), Bozidar Maljkovic (fost mare antrenor, de 4 
ori câştigător al Euroligii cu Jugoplastika, Limoges şi Panathinaikos), Sergio 
Scariolo (antrenorul echipei naţionale a Spaniei), Gianis Sfairopoulos 
(Maccabi Tel Aviv), Xavi Pascual (Zenit Sankt Petersburg) sau Igor 
Kokoskov (antrenor asistent la Brooklyn Nets, în NBA).

La rândul lui, Ionuţ Ivan a fost prezent, la începutul lunii, la un Clinic 
al antrenorilor organizat la Belgrad de Serbian Association of Basketball 
Coaches, ajuns la a 21-a ediţie şi intitulat „Basketball Clinic Dusan Ivkovic”, 
după numele celebrului antrenor sârb care a fondat asociaţia, decedat 
anul trecut. Printre tehnicienii care le-au vorbit antrenorilor prezenţi s-au 
numărat Ettore Mesina (Olimpia Milano), Dusan Alimpijevic (Bursaspor) 
sau Israel Gonzalez (ALBA Berlin).

ATLETIC UNITED 1906 ATLETIC UNITED 1906 
PLOIEȘTI, CÂȘTIGĂTOARE PLOIEȘTI, CÂȘTIGĂTOARE 
ÎN FINALA REGIONALĂ A ÎN FINALA REGIONALĂ A 

CUPEI ROMÂNIEI CUPEI ROMÂNIEI 

EȘEC PE FINAL PENTRU EȘEC PE FINAL PENTRU 
PETROLUL PLOIEȘTI, LA PETROLUL PLOIEȘTI, LA 
REVENIREA ÎN LIGA 1REVENIREA ÎN LIGA 1

Petrolul Ploiești a pierdut, în prologul rundei inaugurale din Liga 
1, pe arena „Ilie Oană”, scor 0-1 în fața FC Voluntari, golul fi ind 

marcat, în prelungiri, de către Daniel Florea, care a transformat un penalty. 
În fața a peste 10.000 de fani, elevii lui Nicolae Constantin au evoluat 

cu mult curaj, și-au creat faze frumoase de poartă, dar au cedat în fi nal 
toate cele trei puncte. În minutul 22, la șutul lui Dumitriu, de la 18 metri, 
ce l-a învins pe Popa, golul a fost anulat, după 3-4 minute, de sistemul 
VAR. 

FC Petrolul: Avram – Meijers, Tamaș, Huja – Pashov, Dumitriu (71 
Jair), Seto (58 Cebotaru), Țicu (cpt) – Cioiu (58 Bratu), Ivanovski, Grozav 
(86 Măzărache). Antrenor: Nicolae Constantin.

FC Voluntari: Popa – Ricardinho, Matricardi, Armaș – Cr. Costin, 
Meleke (70 Tavares), Droppa (60 Răduț), Rață (81 Merloi), Vlad – Nemec 
(60 Florea), Lopes. Antrenor: Liviu Ciobotariu.

Au arbitrat: George Găman – Adrian Popescu și Stelian Slabu. VAR: 
Viorel Flueran; AVAR: Valentin Avram. Rezervă: Iulian Dima.

Observatori: Constantin Stătescu și Augustus Constantin.
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Cică Avocatul Poporului, adică Renate 
Weber, s-a autosesizat din ofi ciu că 

primarul orașului Câmpulung Muscel, Elena 
Lasconi, ține audiențele cu cetățenii pe bulevardul 
central din oraș, numit „Pardon”. Nu se cunosc 
motivele pentru care Weber e deranjată că un 
primar se vede cu locuitorii pe o stradă. Însă, dacă 
o incomodează denumirea „Pardon”, ar trebui să 
știe că numele vine de la faptul că odată, de mult, 
strada era atât de aglomerată încât, atunci când 
oamenii se atingeau între ei involuntar, se auzeau 
peste tot scuze: pardon, pardon, pardon...

-Când ai pornit la judecat,
Pe tine, Weber, ce te-a deranjat?
Că nu-i Lasconi de Pardon
Sau parcul nu e de bonton?

George Buhnici, fost prezentator la PRO 
TV, a iscat un val de revoltă după ce omul, 

afl at pe litoralul românesc, la Neversea, s-a băgat 
în seamă cu niște declarații de-a dreptul tembele. 
I-auziți ce a ieșit din țeasta bărbatului: „Am văzut 
și fete care nu arată bine. Serios, mai mergeți pe 
la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele 
și aș vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, 
dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, 
cred că am fi  toți mai bine. Încurajez pe toată 
lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? 
Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur 
vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi 
și cu altceva decât cu decolteul.”

-E-adevărat că ai crescut,
Aș zice chiar fără măsură
Și ai uitat că te-ai născut
Din aceeași...vergetură!

Și apropo de misoginismul ăsta prost, cică 
în centrul Capitalei, pe Bulevardul Carol, 

angajații unei pizzerii, aia „șmecheroasă de 
lângă Rosetti”,  acordă note fetelor care trec pe 
stradă. Asta e o glumă de prost gust. O glumă 
golănească, ce trădează niște minusuri de 
educație. Na, ce să zicem: în loc de meniul de la 
intrarea în pizzerie, patronii ar trebui să afi șeze o 
mare carte a bunelor maniere...

-Că n-aveți bunul simț la voi
Se vede clar la fi ecare,
Dar nici să fi ți golani de soi
Nu sunteți dragă-n stare!

Ministrul Alexandru Rafi la susține că, 
până în 2026, vor fi  construite și dotate 

cu echipamente cel puțin 25 de spitale noi sau 
unități spitalicești, cu fonduri din Programul 
Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 
În total, în lista de obiective, sunt vreo 49 de 
solicitări, dar dintre acestea vor fi  selectate 
aproape jumătate.

-Se laudă Rafi la 
Și smulge simpatie
Că face el spitale
Desigur, pe hârtie.

Război între Grindeanu (ministrul PSD al 
Transporturilor) și Drulă (fost ministru 

USR al Transporturilor), după ce acesta din 
urmă a fost ales președintele USR:

-Grindeanu: Drulă poate că i-a păcălit pe 
useriști să îl aleagă șef peste un partid de 9%, 
dar nu poate minți o țară întreagă! Lucrurile 
în România se mișcă și fără rangă, fără tehnică 
prin birouri și fără armate de consultanți plătiți 

regește pentru nimic! Nicio minciună propagată 
de Cătălin „zero km” (de autostradă) Drulă nu îl 
poate schimba;

-Drulă: Sorine, că n-ai rezultate pentru că nu 
îți pasă și ai umplut ministerul de pile de partid 
și habarniști, e trist pentru noi toți. Că totuși, în 
loc să încerci să miști ceva minimal, semnalizezi 
dezastrul cu postarea asta, e pesedism din ăla 
pur, old-style.

-Tragi-comic tărăboiul,
Plin cu pulbere butoiul:
Cine e buză umfl ată,
Achitând nota de plată?
Grindeanu-balanga
Sau Drulă cu ranga?

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, spune 
că este de acord cu slujbele religioase 

pentru combaterea secetei, organizate de către 
Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Snagoveanul: 
„Orice măsură pe care o înțelege mintea umană 
și comportamentul individual este folosită în 
disperarea aceasta pe care o avem în țară. Orice 
am face pentru binele țării e binevenit.”

-Seceta de se combate
Cu slujbă și rugăciune
Zic atuncea că se poate-
Și n-ar fi  nicio minune-
Popă să te faci,
Pe noi să ne lași!

La examenul de titularizare, 4.573 de 
candidați au luat note mai mici de 5.00, 

realitate pe care ministrul Câmpeanu defi nește 
ca fi ind tristă. Dar există și peste 12.000 de profi  
care au luat peste nota 7.00 la concurs, iar dintre 
aceștia, 146 au obținut 10 pe linie. Dar nu-i 
nimic, dle Câmpeanu, pe ăștia aproape repetenți 
tot mata îi vei numi suplinitori în special în 
mediul rural, acolo.

-Întreb și eu ca savanții:
Profesor cum de ai ajuns?
Cum  dai tu minte la alții,
Când ție nu-ți e de-ajuns?

Parol,  Mă doare-n băşcălie!
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