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Ziarul
SĂ TE FEREASCĂ SFÂNTU’!

CĂ, ALTFEL, 
DRACU’ TE-A LUAT!

Marius 
MARINESCU

Crispus Gaius (86 - 30 îHr) preot, istoric și scriitor
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Marina Tauber –  o Marina Tauber –  o 
mascotă sau Ana Pauker mascotă sau Ana Pauker 
a Partidului „ȘOR”a Partidului „ȘOR”

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Să te ferească să nu-ți 
placă grasele, vergeturile, 

tatuajele, genul neutru, Viktor 
Orban, tupeul de borfaș, 
minciuna din campanii, spumele 
la gură, Dinamo, investițiile 
la bursă, mașinile electrice, 
vocea soacrei, fața lui Iohannis, 
barba lui Ciulacu, impozitul 
pe dividende, bugetarii, lenea, 
prostia, aerul condiționat, 
Gabi Firea, mâncarea libaneză, 
programul de 8 ore, canicula, 
vinul dulce, șlapii, grătarul 
cu mici, Drulă, sarea de 
Himalaya, jazzul, parcarea pe 
trotuar, galeria Rapidului, Dana 
Budeanu, admiterea la facultate 
cu diploma de bac, 50 de bani…
și alte câteva mii de asemenea 
lucruri și oameni, că nu doar din 
fața furiei Sfântului trebuie să te 
ferești ci și din fața stropilor de 
la gura unei jumătăți de țară.

Iar dacă ai tupeul să spui 
că-ți plac cuvintele “mulțumesc, 
mama, tata”, dar și fusta scurtă, 
Tudor Chirilă, normalitatea, 
hora, mersul pe bicicletă, hainele 
călcate, poezia lui Adrian 
Păunescu, meritocrația, tradiția, 
batista de pânză, că griul este 
albul scos în evidență, nația, 
diversitatea, muzica tehno ori 
rockul, plimbatul de mână, 
Biblia, țigara de foi, manifestațiile 
etc etc sigur ai dat de dracu cu 
cealaltă jumătate de țară.

Cum o fi  mai bine…
Dumnezeu știe!? Până vom afl a 
cu toții care e calea cea dreaptă 
n-aveți decât să-mi suportați în 
continuare sinceritatea!

Într-o țară în care 
nonvaloarea, mediocritatea și 
lipsa coloanei vertebrale sunt 
sport național, n-au decât să ne 
judece toți cei cu gura căscată, 
pastilele neluate la timp, spatele 
îndoit, ochii injectați de frustrări 
și mâna întinsă.

Mai mult decât să ne ia caii 
de la bicicletă și să ne pupe-n …, 
n-au ce să ne facă!

Pod de 35, 6 Pod de 35, 6 
milioane lei, milioane lei, 
la Drajnala Drajna
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Costuri majorate la investițiile Costuri majorate la investițiile 
promovate de CJPrahova, cu promovate de CJPrahova, cu 
procente între 20,42  și 77,84%!procente între 20,42  și 77,84%!

Pe 29 iulie, România sărbătorește Ziua Imnului 
Național, „Deșteaptă-te române” fi ind cântat 

pentru prima dată, în mod ofi cial, în anul 1848, chiar în 
această zi. Primăria și Garnizoana Ploiești organizează, 
cu acest prilej,  începând cu ora 10.00, pe esplanada 
Palatului Administrativ, o serie de manifestări. Activitățile 
vor debuta cu ceremonialul ce implică salutul Drapelului 
de luptă, apoi se va ofi cia un  serviciu religios, slujbă 
de binecuvântare și rugăciune pentru poporul român, 
urmate de alocuțiuni ale reprezentanților autorităților 
locale. Evenimentul va include un  program de cântece 
patriotice,  interpretate de  Fanfara Consiliului Județean 

Prahova, iar momentul de apogeu îl constituie intonarea 
Imnului Național al României de către întreaga asistență. 
Manifestarea se va încheia cu Defi larea Gărzii de Onoare 
și a Fanfarei Consiliului Județean Prahova.

Fost președinte al USR Prahova, deputatul Mihai Polițeanu a fost (re)ales liderul 
organizației județene a USR PLUS. Postul a rămas vacant după excluderea 

deputatului Andrei Lupu din grupul parlamentar al USR și după plecarea acestuia din 
formațiunea politică, prilej cu care a anunțat alăturarea de REPER, partid fondat de 
Dacian Cioloș. Din echipa de conducere ar mai putea face parte Cristian Ardelean, Mihai 
Neagu, Lavinia Udrea, Șerban Pitic, Marian Enache, Constantin Grigore, Florin Neagu, 
Liviu Stoica, Dragoș Andrei și Andrei Mazilu.

Tot marți, Biroul Politic Județean al PSD 
Prahova l-a înlocuit pe senatorul și fostul 

ministru Radu Oprea de la conducerea organizației 
din Ploiești, interimatul fi ind acordat senatorului 
Laura Mihaela Moagher. În aceeași ședință, BPJ a 

solicitat demisia din partid a consilierului local Sorin George Botez,  pe motiv de 
„poziționări politice în dezacord cu restul organizației”. Deși nu se spune explicit, 
Radu Oprea plătește în acest fel pentru postarea sa de pe rețelele de socializare în 
care se întreabă retoric dacă „Ploieștiul va intra în faliment” și dacă „ploieștenii 
vor mai avea căldură la iarnă”, iar Sorin George Botez a „ieșit din decor” pe 
subiectul privind confi dențialitatea studiului referitor la noul spital municipal.

ZIUA IMNULUI NAȚIONAL, ZIUA IMNULUI NAȚIONAL, 
SĂRBĂTORITĂ LA PLOIEȘTISĂRBĂTORITĂ LA PLOIEȘTI

MIHAI POLIȚEANU, PREȘEDINTELE 
USR PRAHOVA, RADU OPREA - 

INTRAT ÎN DIZGRAȚIA PSD

DESENE PE ASFALTDESENE PE ASFALT
Primăria Ploiești și Casa de Cultură „I.L. Caragiale” organizează, 

mâine, în Parcul Municipal Vest, evenimentul dedicat copiilor, 
„Desene pe asfalt”. Date fi ind temperaturile ridicate din tipul zilei, 
manifestarea va avea loc seara, între orele 18.00-20.00. În deschidere 
se va desfășura un moment artistic, susținut de prof. Marius Glonț și 
grupul său de folk. Activitatea de bază, pentru care vârsta minimă a 
fost fi xată la 3 ani, vorbim despre desene, va fi  coordonată de prof. 
Liliana Calciu. Toți cei care vor fi  prezenți vor primi câte o diplomă 
de participare.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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În sfârșit, s-a făcut un prim pas în legătură cu o investiție 
pe care administratorii județului o rostogolesc de vreo 

1o ani încoace în proiecțiile bugetare. Este vorba despre 
construirea podului peste râul Teleajen, de pe DJ 102 B, 
situat la intrarea în comuna Drajna. Acesta, afl ăm din 
documentele CJ, a fost construit în anul 1935, iar „asupra 
podului nu au fost efectuate lucrări de intervenție, decât 
consolidare radiere și unele lucrări de întreținere. Pentru 
menținerea continuității drumului județean, au fost luate 
măsuri de siguranță rutieră, prin dirijarea circulației de 
tranzit alternativ și semaforizat.” În luna martie 2022, la 
solicitarea CJ Prahova, s-a elaborat o expertiză tehnică de 
specialitate de către SC Dragokad Geometry SRL, prilej 
cu care au fost identifi cate o serie de defecte și degradări. 
Podul așadar se afl ă într-o stare nesatisfăcătoare, cu 
elemente constructive care sunt într-o stare avansată de 
degradare. În aceste condiții, recomandarea a fost una 
radicală, construirea unui pod nou și refacerea podului 
existent cu scopul de a-l folosi pentru circulația pietonală. 
Noul pod va fi  din beton armat, cu lungimea de 163 m, 
lățimea de 12,40 m, calea de pod de 7,80 m și două 
trotuare de 1,50 m fi ecare. Acesta se va amplasa în aval 
de podul actual, la o distanță minimă de 10 m. Recent, CJ 
Prahova a aprobat Documentația de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenții (DALI) și indicatorii tehnico-economici 
pentru acest obiectiv. Valoarea investiției (inclusiv TVA) 
este de 35.640.754,24 lei, iar refacerea podului vechi pentru 
folosință pietonală va costa 3.396.539,71 lei.

ALTE TREI PODURI DE LA LIPĂNEȘTI, 
MALAMUC ȘI TEȘILA AR URMA SĂ FIE 

REABILITATE
Consiliul Județean Prahova a mai aprobat DALI și 

indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea altor trei 
poduri situate pe drumurile județene:

Lipănești, reabilitare pod peste râul Teleajen, pe DJ 
217, km 2+725: podul, amplasat în extravilanul comunei 
Lipănești, a fost construit între anii 1977-1978 și are o 
lungime totală de 202,45 m. Siguranța circulației rutiere nu 
este îndeplinită, între partea carosabilă și trotuare nefi ind 

prevăzut parapet de siguranță. În anul 2021 s-a elaborat o 
expertiză tehnică de specialitate la pod, fi ind identifi cate o 
serie de defecte și degradări. Ca o concluzie fi nală, podul se 
afl ă într-o stare nesatisfăcătoare, cu elemente constructive 
care sunt într-o stare avansată de degradare, nu mai 
corespunde din punct de vedere al siguranței circulației, 
exigențelor existente în normele și standardele afl ate în 
vigoare. Lucrările de intervenție presupun reparații la 
suprastructură, consolidarea infrastructurii și înlocuirea 
integrală a echipamentelor. Valoarea investiției (inclusiv 
TVA) se ridică la 15.730.501,17 lei, din care  C+M (inclusiv 
TVA): 13.453.794,41 lei.

Valea Doft anei, reabilitare pod peste torentul Vlădișor, 
sat Teșila, pe DJ 102I, km 23+950: actualul pod este din 
beton și zidărie din piatră, cu o deschidere de 11,00 m și 
lungimea totală de 17,00 m. Suprastructura este realizată 
în anul 1960, iar în 1980 au fost făcute oarecare reparații. 
Conform expertizei tehnice elaborată de SC DonPrest Com 
SRL  în anul 2018 și actualizată în anul 2022, s-au constatat 
o serie de degradări, existând pericolul distrugerii totale 
a podului, fapt ce ar avea ca efect întreruperea circulației, 
cu posibilitatea producerii unor grave accidente rutiere. 
Specialiștii recomandă executarea unui pod nou peste 
bolta existentă. Lucrările se vor executa pe amplasamentul 
existent al podului peste torentul Vlădișor. Valoarea 
investiției (inclusiv TVA) este de 15.441.861,42 lei, din care 
C+M (inclusiv TVA)-12.291.382,78 lei.

Gherghița, sat Malamuc, reabilitare pod peste râul 
Prahova, pe DJ 147, km 5+360: podul a fost construit în 
anul 1960, iar reparații și înlocuiri parțiale la podina de 
rezistență și de uzură au fost efectuate în anii 1994 și 1998. 
Raportul de expertiză elaborat de DonPrest Com SRL în 
2018 și actualizat în 2022 constată o serie de degradări, 
existând pericolul distrugerii totale a podului. Pentru 
aducerea acestuia la parametrii constructivi și funcționali 
corespunzători reglementărilor în vigoare, expertiza 
recomandă consolidarea infrastructurii și înlocuirea 
suprastructurii cu grinzi de beton. Valoarea investiției 
(inclusiv TVA) este de  26.973.579,66 lei, din care C+M 
(inclusiv TVA)-21.727.023,46 lei

Consiliul Județean Prahova s-a asociat cu trei localități 
din județ în vederea realizării unor obiective de 

interes public, contractele urmând să fi e semnate în 
perioada imediat următoare. De fapt, ca să vorbim pe 
șleau, asocierea este doar o formulă pur juridică pentru a 
permite CJ să fi nanțeze lucrările în niște localități care nu 
dispun de bani pentru investiții. De data aceasta, sumele 
alocate merg înspre următoarele localități și lucrări:

-Azuga, lucrări de reparații Spitalul de Ortopedie și 

Traumatologie, 250.000 lei;
-Gura Vadului, extindere rețea de canalizare apă uzată 

menajeră în sat Perșunari, 250.000 lei;
-Colceag, executare rețea de canalizare prin refulare, între 

stația de epurare din satul Colceag și satul Parepa-Rușani.
În toate cele trei cazuri, primarii au solicitat acest sprijin 

materializat prin semnarea unor contracte de asociere 
între CJ Prahova și administrațiile locale din Azuga, Gura 
Vadului și Colceag.

BANI DE LA CJ PENTRU INVESTIȚII BANI DE LA CJ PENTRU INVESTIȚII 
ÎN TREI LOCALITĂȚI DIN JUDEȚÎN TREI LOCALITĂȚI DIN JUDEȚ
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT
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CINCI PERSOANE AU AJUNS LA SPITAL 
DUPĂ CE S-A RUPT O TERASĂ

LA VALEA DOFTANEI

Incidentul s-a produs la o pensiune din satul 
Teșila, comuna Valea Doft anei. Cinci persoane 
au fost rănite după ce o terasă s-a prăbușit, iar 
victimele au căzut de la o înălțime de aproximativ 
4 metri. La fața locului s-au deplasat mai multe 
echipaje ale ISU Prahova și Serviciului de 
Ambulanță Prahova. Cele cinci victime, respectiv 
un bărbat în vârstă de 64 de ani și patru femei, 
cu vârste cuprinse între 35 de ani și 66 de ani, 
care prezentau diverse traumatisme, au fost 
transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean de Urgență Ploiești.

TÂNĂR PRINS DROGAT, LA VOLAN, ÎN 
CÂMPINA

Poliţiştii din cadrul Poliției municipiului 

Câmpina - Biroul Rutier, în timp ce desfășurau 
activități de supraveghere și control al trafi cului 
rutier pe raza municipiului au efectuat semnal 
regulamentar de oprire, pe Bulevardul Culturii, 
unui autoturism condus de un bărbat în vârstă 
de 35 de ani, domiciliat în municipiu. „Având 
în vedere comportamentul conducătorului 
auto, acesta a fost supus testării cu aparatul 
DrugTest care a indicat prezența unor substanțe 
susceptibile de a avea efect psihoactiv în 
organism. Ulterior, tânărul a fost condus la o 
unitate medicală în vederea recoltării de mostre 
biologice. În cauză, a fost întocmit dosar penal 
sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducere 
sub infl uența băuturilor alcoolice sau a altor 
substanțe”, a anunțat IPJ Prahova.

COSTURI EXORBITANTE PENTRU COSTURI EXORBITANTE PENTRU 
REFACEREA UNOR PORȚIUNI DE REFACEREA UNOR PORȚIUNI DE 
DRUMURI AFECTATE DE ALUNECĂRI DRUMURI AFECTATE DE ALUNECĂRI 

DE TEREN - 15,39 MILIOANE DE TEREN - 15,39 MILIOANE 
LEI PENTRU 320 ML DE DRUM?!!LEI PENTRU 320 ML DE DRUM?!!

Mai multe segmente de drumuri județene, 
afectate de alunecări de teren anii 

trecuți, urmează să fi e consolidate în viitorul 
apropiat. Deocamdată, Consiliul județean 
Prahova a aprobat documentația de avizare a 
lucrărilor de intervenții (DALI) și indicatorii 
tehnico-economici pentru fi ecare obiectiv de 
investiții în parte. Lucrările presupun construirea 
zidurilor de sprijin, a apărărilor de mal, precum 
și consolidare și asfaltare a porțiunilor de șosele 

deteriorate. La prima vedere, costurile par 
enorme, în comparație cu ceea ce ne imaginăm 
noi că ar reprezenta astfel de intervenții. Lucrările 
și valoarea acestora sunt următorele: 

-comuna Gornet, consolidare și refacere DJ 
231, pe o lungime de 128 ml- valoarea investiției 
(cu TVA) - 5.928.038,32 lei, din care C+M (cu 
TVA) - 4.873.893,71 lei;

-comuna Secăria, consolidare și refacere DJ 
101 S, în punctul „Carieră”, pe o lungime de 320 
ml-valoarea investiției (cu TVA) - 15.392.568,17 
lei, din care C+M (cu TVA) - 13.063.629,60 lei;

-comuna Lapoș, consolidare și refacere DJ 
235, zona km 2+950, pe o lungime de 164 ml- 
valoarea investiției (inclusiv TVA)-7.521.430,61 
lei, din care  C+M (inclusiv TVA)- 6.168.253,14 
lei;

-comuna Lapoș, refacere DJ 235, km 2+250, 
pe o lungime de 138 ml, valoarea investiției 
(inclusiv TVA)-9.284.972,74 lei, din care C+M 
(inclusiv TVA)-7.711.630,78 lei;

-comuna Bertea, refacere și consolidare DJ 
101 T, în zonele denumite punct Transformator-
Fântână, Cruce Micloiu, Dumitrache, în total 
640 ml- valoarea investiției (inclusiv TVA)-
12.421.824,06 lei, din care C+M (inclusiv TVA)-
10.973.449,27 lei;

-comuna Predeal Sărari, refacere DJ 219, pe 
125 metri, valoarea investiției (inclusiv TVA)- 
15. 795.350,97 lei, din care C+M (inclusiv TVA)-
12.853.102,34 lei;

-comuna Salcia, refacere DJ 234, în două 
puncte care totalizează 70 ml- valoarea totală a 
investiției fi ind de 4.417.695 lei, fără TVA.

Societatea Solid Waste Operation, care 
operează, în cadrul contractului de servicii 

semnat în 2019, Stația de Sortare a Deșeurilor 
Boldești- Scăeni și Stația de Tratare Mecano - 
Biologică a Deșeurilor Biodegradabile Ploiești, 
a solicitat ADI Deșeuri achiziționarea unor 
echipamente. Consiliul Județean, care deține 
președinția AGA a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Parteneriatul pentru 
Managementul Deșeurilor Prahoba”, a apobat 
planul de investiții pe termen scurt, precum 
și propunerea de achiziționare a următoarelor 
aparate: tocător primar (1 buc) pentru mărirea 
capacității și productivității tocătoarelor actuale 
(de la 36 to/h la 60-80 to/h); separator cu aer 
(1 buc) pentru procesare deșeuri municipale 
prin separarea deșeurilor ușoare de plastic și 
hârtie; toba ciur rotativ (1 buc), fracția între 
80mm și 140mm este cuprinsă din materiale 
reciclabile, recuperate din deșeul menajer, astfel 
se va evita depozitarea unei cantități de circa 
20- 25% deșeu menajer. Pentru achiziționarea 
acestor echipamente, s-a efectuat de către SC 
Red Square Management un studiu, asumat de 
CJ Prahova, privind analiza fl uxului tehnologic 
din punct de vedere al integrării echipamentelor 
în fl uxul de producție actual, al caracteristicilor 
tehnice și de funcționare. Costurile se ridică la  
8.150.000 lei, iar echipamentele vor fi  cumpărate 
în anul 2023.

PLAN DE PLAN DE 
INVESTIȚII LA INVESTIȚII LA 
ADI DEȘEURIADI DEȘEURI

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 

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

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com
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La nivelul municipiului Ploiești a fost 
deschis un nou punct fi x de recenzare, 

la Clubul pensionarilor, situat vizavi de sala 
de sport a Colegiului Național „Al. I. Cuza”. 
Acesta funcționează între orele 9.00-17.00, 
de luni până duminică. În Ploiești mai sunt 
deschise alte patru puncte fi xe de recenzare: 
la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, 
Piața Eroilor nr.1A, intrarea dinspre Camera 
de Comerț și Industrie; la sediul Direcției 
Județene de Statistică, Șoseaua Vestului nr.14-

16; la Centrul de informare pentru cetățeni 
și de recreere pentru pensionari, din Aleea 
Cătinei nr. 17 A; în cartierul Mitică Apostol, 
la Organizația Umanitară Concordia. Acestea 
au programul de funcționare toată săptămâna, 
între orele 8.00-20.00.

Reamintim că Institutul Național de 
Statistică a prelungit perioada de culegere a 
datelor pentru Recensământul Populației și 
Locuințelor până pe 31 iulie 2022. Prelungirea 
se aplică în localitățile în care recenzarea nu 

s-a încheiat, adică acolo 
unde, din cauza gradului 
scăzut de recenzare, 
există riscul ca până la 
fi nalul perioadei să nu se 
acopere întreaga populație 
rezidentă estimată.

Până la data de 20 iulie 
2022 au fost recenzate la 
nivel național aproape 
17 milioane de persoane, 
ceea ce reprezintă 87,4% 
din populația rezidentă 
țintă estimată la începutul 
recensământului (19,02 
milioane).

VAL DE INCENDII DE VEGETAȚIE ÎN 
PRAHOVA. INCENDIU PUTERNIC ÎN 

BUCEGI
Pompierii militari au fost solicitați să 

intervină pentru stingerea mai multor incendii 
de vegetație uscată care au izbucnit pe raza unor 
localități din județ. Dintre toate, cel mai puternic 
incendiu a fost înregistrat în zona Piatra Arsă 
din Bucegi, între localitățile Sinaia și Bușteni. 
Incendiul s-a manifestat, potrivit Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență Prahova, cu fl acără 
deschisă pe o suprafata de aproximativ 1500 mp 
la vegetație uscată și doborâturi. La fața locului 
s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri. 
Conform ISU Prahova, au intervenit cinci ofi țeri 

și 22 de subofi țeri. Ulterior, forțele de intervenție 
au fost suplimentate cu doi ofi țeri și 4 subofi țeri. 
Totodată, Jandarmeria Prahova a acționat cu 12 
jandarmi montani pentru limitarea propagării 
incendiului și împreună cu celelalte forțe s-au 
coordonat în vederea stingerii în totalitate a 
incendiului. „Intervenția la fața locului a durat 
peste 5 ore din cauza zonei greu accesibile, 
a vântului puternic ce favoriza propagarea 
focului și a lipsei surselor de apă, aceste aspecte 
îngreunând folosirea mijloacelor de stingere a 
incendiului, ale forțelor de intervenție”,  a precizat 
IJJ Prahova. La fața locului au intervenit și 
echipaje din cadrul salvamont Bușteni, Prahova, 
Sinaia, dar și de la Ocolul Silvic Azuga și Sinaia, 

Parcul Natural Bucegi, jandarmi, detașamentul 
de pompieri militari Sinaia, pompieri civili 
Bușteni și angajați ai societății Primăriei Bușteni. 
Incendii de vegetație uscată s-au înregistrat și 
în localitățile Măgurele, Podenii Vechi, Valea 
Călugărescă, dar și în satul Chițorani (comun 
Bucov).

ACCIDENT PE DN1A, LA MĂNECIU
Accidentul rutier s-a produs pe DN1A, la km 

130, pe raza localității Măneciu, iar în eveniment 
au fost implicate două ansambluri de vehicule. 
Din fericire, evenimentul rutier nu s-a soldat cu 
victime. Trafi cul a fost blocat pe sensul de mers 
Brașov către Ploiești. Circulația s-a desfășurat 
alternativ pe celălalt sens.
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La propunerea vicepreședintelui Dumitru Tudone și a consilierului 
Ludmila Sfârloagă, aleșii județeni au apobat două acorduri de 

cooperare cu raioanele Sângerei și Șoldănești, din Republica Moldova. În 
prealabil, în acest sens au fost purtate discuții și între președintele Consiliului 
Județean Prahova, Iulian Dumitrescu și președinții consiliilor raionale 
Grigore Corcodel și Nicolae Mîndru. Acordul de colaborare presupune: 
schimburi de experiență și derularea unor proiecte în domeniul dezvoltării 
locale; promovarea reciprocă în domeniile dezvoltării economice, culturii 
și turismului; schimburi interinstituționale în domeniul social, dezvoltare 
economică, cultură, sport, protecția mediului înconjurător, transport și 
protecția medico-socială.

Raion Sângerei: suprafața-1.034  km², populație-81.784 de locuitori, 
număr de localități- 70, din care 2 orașe (Sângerei și Biruința), 24 comune  
și 44 sate.

Raion Șoldănești: suprafața-598  km², populație-36.743 de locuitori, 
număr de localități- 33, din care 1 oraș (Șoldănești), 22 comune și 10 sate.

Părțile vor 
suporta în mod 
independent 
toate cheltuielile 
apărute în cursul 
implementării 
acordului,  în 
limitele stipulate 
de legislațiile 
naționale ale 
statelor celor 
două părți. 
În prezent, 
Prahova este 
înfrățită cu alte șapte raioane din Moldova, respectiv, Lăpușna, Hâncești, 
Cimișlia, Călărași, Glodeni, Strășeni, Leova.

PRAHOVA S-A ÎNFRĂȚIT PRAHOVA S-A ÎNFRĂȚIT 
CU ALTE DOUĂ RAIOANE CU ALTE DOUĂ RAIOANE 

DIN REPUBLICA MOLDOVADIN REPUBLICA MOLDOVA

Așa cum vă spuneam 
deunăzi vreme, 

social-democratul Andrei 
Cosmin Țurcanu a 
demisionat din funcția de 
consilier județean, încetarea 
de drept a mandatului și 
vacantarea locului fi ind 
constatate prin HCJ 

142/2022. Ulterior, au început demersurile juridice 
pentru completarea componenței Consiliului Județean 
cu următorul de pe lista de candidați depusă de PSD la 
alegerile din 2020. Astfel, instanța și apoi CJ Prahova au 
validat mandatul de consilier județean pentru Furtună 
Bogdan Tiberiu, iar la data de 13 iulie 2022 acesta a 
depus jurământul. Noul consilier a fost apoi desemnat 
să facă parte din Comisia de organizare și dezvoltare 
urbanistică și amenajarea teritoriului, realizarea 
lucrărilor publice, conservarea, restaurarea și punerea 
în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a 
parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale. 
În vârstă de 30 de ani, Furtună este președintele TSD 
Ploiești. Ca formare profesională, a absolvit Facultatea 
de Inginerie, specializarea Geologia Resurselor 
Petroliere, din cadrul UPG și deține o diplomă de 
master în Transportul, Depozitarea și Distribuția 
Hidrocarburilor, obținută tot în cadrul UPG. În 
prezent lucrează la compania de stat Conpet SA.

NOU CONSILIER NOU CONSILIER 
JUDEȚEANJUDEȚEAN

UN NOU CENTRU DE RECENZARE UN NOU CENTRU DE RECENZARE 
LA CLUBUL PENSIONARILORLA CLUBUL PENSIONARILOR
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PERCHEZIȚII LA FALȘI CONSTRUCTORI. 
AU PĂCĂLIT INCLUSIV PERSOANE 

DIN PRAHOVA
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean 

Teleorman -Serviciul de Investigare a 
Criminalității Economice au pus în executare 
cinci mandate de percheziție domiciliară și trei 
mandate de aducere, în județele Teleorman, Ilfov 
și în municipiul București, într-un dosar penal 
afl at în supravegherea Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Roșiori de Vede. Printre victime 
se numără inclusiv prahoveni. „Din cercetări 
a reieșit că, în perioada ianuarie-iunie 2022, 
la diferite intervale de timp și în baza aceleiași 
rezoluții infracționale, trei persoane, folosindu-se 
de calitatea de reprezentanți ai unei societăți 

comerciale, ar fi  indus în eroare mai multe 
persoane vătămate din județele Teleorman, 
Ilfov, Covasna, Timiș, Hunedoara, Suceava și 
Prahova, cărora le-ar fi  promis în mod mincinos 

realizarea unor servicii de proiectare, autorizare, 
avizare și construcții imobile, care în fapt nu 
s-ar fi  executat”,  a precizat IGPR. Pentru a da 
o aparență de legalitate a promisiunilor, potrivit 
IGPR, au fost încheiate convenții civile, primind 
în schimbul falsei promisiuni sume de bani, 
prejudiciul total fi ind de 195.000 de lei. Acțiunea 
a benefi ciat de suportul de specialitate al Direcției 
Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. 
La acțiune a participat o grupă a Serviciului 
pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, precum 
și polițiști din cadrul Serviciului de Investigații 
Criminale și Serviciul Arme, Explozivi și 
Substanțe Periculoase – IPJ Teleorman. 
„Cercetările sunt continuate, în vederea stabilirii 
întregii activități infracționale”, a anunțat IGPR.

Primarul Câmpinei, Alin Moldoveanu, anunță că, împreună 
cu administratorul orașului, Adrian Dobre și toată echipa din 

administrația municipală a depus proiecte de investiții  în valoare de 
53,34 milioane euro. Moldoveanu nutrește speranța ca, până la fi nalul 
mandatului său, să aducă proiecte în cuantum de 100 milioane euro.

Până în prezent, sunt depuse proiecte-iar unele sunt aprobate și altele 
în derulare- cu următoarele valori (sumele au inclusă TVA): POR-27, 67 
milioane lei; POIM-12,728 mil. lei; POCU-8,028 mil. lei; POCA-4,429 mil. 
lei; POC-13,443 mil. lei; POAT-3,495 mil. lei; PNRR-29,876 mil. lei; CNI-
100,587 mil. lei; AFM clădiri-11,087 mil. lei; AFM iluminat public-5,892 
mil. lei; PNI „Anghel Saligny”-18,942 mil. lei; Fondul de intervenție-3,4 
mil. lei.

Primăria Câmpina oferă și detalii despre stadiul proiectelor pe fi ecare 
domeniu și sursă de fi nanțare, dar noi ne vom rezuma la a cita câteva 
proiecte de investiții care cu adevărat pot schimba fața orașului: înfi ințarea 
unui centru comunitar integrat medico-social (POR, în precontractare); 
construirea de locuințe sociale (POR, lansare procedură de achiziție, un 
proiect și semnarea contractului de lucrări, pentru un altul); creșterea 
efi cienției energetice în clădirile publice (POR, semnarea contractului 
de lucrări); îmbunătățirea infrastructurii medicate la Spitalul Municipal 
(POIM, licitație în curs); pasaj subteran în zona centrală a orașului (POAT-

contract de proiectare semnat); extindere și modernizare spațiul pietonal 
din zona centrală (POAT-contract de proiectare semnat); renovare blocuri 
de locuințe (PNRR); construire sală de sport și bază sportivă (CNI, lista 
de sinteză); construire creșă mică (CNI, contract semnat); creșterea 
efi cienției energetice la Școala Gimnazială „Ion Câmpineanu”, ȘG „Al. I. 
Cuza”, Liceul Tehnologic Mecanic și Grădinița „Iulia Hașdeau” (AFM); 
Reabilitare străzi (PNI „Anghel Saligny”, în evaluare).

Consiliul Județean Prahova intenționează să acceseze fonduri 
europene pentru modernizarea unor clădiri ce găzduiesc activități 

de protecție socială, gestionate de Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecție a Copilului (DGASPC), structură afl ată în subordinea CJ 
Prahova. În acest sens, ca procedură strict juridică, CJ a solicitat trecerea 
unor imobile din domeniul public al localităților, în domeniul public al 
județului. Este vorba despre centrele de la Puchenii Mari, Florești și Băicoi.

Complexul de Servicii Comunitare Puchenii Mari, satul Miroslăvești, 
din cadrul DGASPC Prahova, care asigură, în principal, găzduire, asistență 
medicală și îngrijire, recuperare și reabilitare, socializare, pe o perioadă 
nedeterminată, pentru persoane adulte cu dizabilități de tip neuropsihic, 

mintal, asociat, somatic, funcționează într-un imobil destul de vechi, 
care necesită modernizarea. Acesta se afl ă în domeniul public al comunei 
Puchenii Mari, iar CJ solicită trecerea în domeniul public al județului a 
următoarelor imobile: pavilion principal-771 mp, bloc alimentar-161 mp, 
pavilion secundar-234 mp și terenul-19.891 mp.

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru 
Persoane Adulte cu Handicap Călinești (asigură găzduire, asistență 
medicală și îngrijire, recuperare și reabilitare, socializare, pe o perioadă 
nedeterminată, pentru persoane adulte cu handicap de tip neuropsihic, 
mintal, asociat, somatic): funcționează în clădiri ce aparțin comunei 
Florești, iar preluarea în domeniul public al județului vizează 65.721 mp 
teren și 2,346 mp construcții (pavilioane și anexe).

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap 
Liliești (găzduire, asistență medicală și îngrijire, recuperare și reabilitare, 
socializare, pe o perioadă nedeterminată, pentru persoane adulte cu 
handicap de tip neuropsihic, mintal, asociat, somatic): funcționează 
în clădiri ale Primăriei Băicoi, iar CJ Prahova dorește să preia corpul 
central-1.204 mp suprafața construită la sol și 2.365 mp suprafața 
desfășurată, corp spălătorie-242 mp, morga-14 mp , spațiu alimente-71 mp, 
arhiva-26 mp și terenul aferent- 7.165 mp.

CÂMPINA ARE PROIECTE ÎN VALOARE CÂMPINA ARE PROIECTE ÎN VALOARE 
DE PESTE 50 DE MILIOANE DE EURODE PESTE 50 DE MILIOANE DE EURO

CJ PRAHOVA ÎȘI PROPUNE SĂ MODERNIZEZE CJ PRAHOVA ÎȘI PROPUNE SĂ MODERNIZEZE 
CENTRELE SOCIALE DE LA PUCHENII MARI, CENTRELE SOCIALE DE LA PUCHENII MARI, 

BĂICOI ȘI FLOREȘTIBĂICOI ȘI FLOREȘTI
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RAZIE ÎN PLOIEȘTI. ZECI DE 
AUTOTURISME CONTROLATE 

ȘI 30 DE CONTRAVENȚII 
DEPISTATE

Polițiștii din cadrul Serviciului 
Rutier Prahova împreună cu polițiștii 
din cadrul Poliției municipiului 
Ploiești-Biroului Rutier au organizat 
și desfășurat o acțiune pe linie 
rutieră, cu forțe mărite în municipiul 
Ploiești, în colaborarea cu specialiștii 
RAR. „Obiectivele acțiunii au fost 
prevenirea și combaterea conducerii 
de vehicule sub infl uența băuturilor 
alcoolice sau a substanțelor cu efect 

psihoactiv și   reducerea victimizării 
prin accidente rutiere produse pe 
fondul defecțiunilor tehnice ale 
vehiculelor. Cu această ocazie au 
fost controlate aproximativ 60 de 
autoturisme și opt motocicluri, 
fi ind constatate 30 de contravenții. 
Au fost aplicate sancțiuni pentru 
modifi cări neomologate, valabilitate 
Inspecție Tehnică Periodică expirată, 
viteză, precum și pentru alte abateri.  
De asemenea, au fost reținute trei 
certifi cate de înmatriculare și un 
permis de conducere. Cu ocazia 
controalelor efectuate a fost constatată 

AMENAJARE SENS GIRATORIU 
INTERSECȚIE DJ 155 CU DN 1, 

COMUNA PĂULEȘTI: MAJORARE 
COSTURI-58,17%!

Anul trecut, în luna noiembrie, deci când se 
cunoaște prima serie de scumpiri a materialelor 
de construcții, consilierii județeni au aprobat 
studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-
economici pentru sensul giratoriu de la 
intersecția DJ 155 cu DN1, în dreptul comunei 
Păulești. Valoarea investiției (inclusiv TVA) era 
estimată atunci la   9.477.110,66 lei.9.477.110,66 lei.

Tot anul trecut și tot în luna noiembrie, 
vicepreședintele CJ, Cristian Apostol, declara 
că, „până la sfârșitul acestei săptămâni (n.n.1-7 
nov.2020), autoritățile județene vor lansa licitația 
pentru amenajarea sensului giratoriu, iar anul 
viitor vor încpe lucrările.”

Vedeți bine că, între timp, nici licitația nu a 
fost efectuată, nici lucrările nu au început.

Dar avem o actualizare de tarife. Valoarea 
investiției crește la 14.990.853,12 lei (cu TVA), 
ceea ce înseamnă o majorare a tarifului de 
58,17%.

Deci nici n-am început a lucra, dar deja ne-am 

înfi pt la prețuri realmente astronomice pentru 
un sens giratoriu. 

Și dacă vă întrebați ce presupune acestea, 
documentele CJ expun și principalii indicatori 
tehnici:

suprafața amenajată-12.000,00 mp, raza 
inelului central-2,00 m, raza exterioară 
giratoriu-24,00 m, lățime parte carosabilă 
inelară-11,00 m, lățime parte carosabilă 
intrare-4,50 m, lățime parte carosabilă ieșire- 
4,00 m, lățime insula separatoare-3,50/6,50 m, 
lungime marcaj insulă separatoare-15,00/30,00 
m, structură rutieră noua pe 2.360 mp, sistem de 
iluminat, relocare rețele.

Și-ar mai fi  ceva de notat: durata de execuție 
este de patru luni.

Deci ne chinuim de un an aproape să facem 
deocumente pentru ceva la care o fi rmă muncește 
doar patru luni?

MONITORIZARE VIDEO 
DRUMURI JUDEȚENE: 

MAJORARE DE 64,45%!
În 2021, pe 16 noiembrie, a fost adoptată 

HCJ nr. 261, privind aprobarea Studiului 
de Fezabilitate al obiectivului de investiții 
„Implementarea unui sistem inteligent de 
monitorizare și supraveghere video a trafi cului 
pe drumurile publice de interes județean și 
dezvoltarea unui centru de management al 
trafi cului prin aplicații video specializate.” 
Proiectul era programat să fi e fi nanțat prin PNI 
„Anghel Saligny”.Valoarea devizului era estimată 
la  17.106. 012, 00 lei,17.106. 012, 00 lei,  cu TVA.

În 2022, la opt luni de la adoptarea primei 
hotărâri, devizul general a fost recalculat la 
28.131.181,00 lei (TVA inclus), deci avem o 
majorare de 64,45%. În opt luni oare se vor fi  
scumpit într-atât camerele video? Sau forța de 
muncă? Cheltuielile ar urma să fi e distribuite pe 
doi ani, 55% din valoare în primul an și 45%, în 
al doilea an al investiției.

Lucrările presupun montarea pe cei 1.187 km 
de drumuri județene a 383 camere video IP PTZ 
/ 360 grade și 383 camere video IP fi xe anti-vandal 
și crearea unui centru de management al trafi cului.

Motivele invocate pentru creșterea costurilor 
țin de: costul materiilor prime, cum ar fi  lemnul, 
materialele plastice și oțelul, pandemie, război etc.

COSTURI MAJORATE LA INVESTIȚIILE PROMOVATE COSTURI MAJORATE LA INVESTIȚIILE PROMOVATE 
DE CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA, CU PROCENTE DE CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA, CU PROCENTE 

CUPRINSE ÎNTRE 20,42  ȘI 77,84%!CUPRINSE ÎNTRE 20,42  ȘI 77,84%!

Instituțiile de stat, fi e că vorbim despre ministere, instituții descentralizate, consilii județene 

sau primării, continuă seria de ajustări a indicatorilor tehnico-economici și a devizelor 

generale pentru toate obiectivele de investiții pe care le au în desfășurare. Este și cazul Consiliului 

Județean Prahova, care a aprobat alte majorări ale costurilor pentru proiectele pe care le are în 

derulare sau în plan să obțină fi nanțare pentru ele. Creșterile de preț sunt absolut voluminoase, 

ca să nu zicem generoase, fi ind cuprinse între 20,42 % și, atenție, aproape incredibil, 77,84%!

Nu stăm noi acum să analizăm dacă acestea sunt justifi cate la valorile de față. Spunem doar 

atât: potrivit Institutului Național de Statistică, rata infl ației a fost, în 2021, de 5,1%, iar în 2020, 

de 2,6%. În 2022, în luna iunie, același INS a calculat o rată a infl ației de 15,1%. Cu alte cuvinte, 

am admite că există o motivație logică de majorare a devizelor de 22,8%! Hai, 25-30%...

Și ne mai punem retoric o întrebare: dacă statul român recunoaște o infl uență generală 

a prețurilor la procentele de mai sus, oare va accepta să majoreze, de exemplu, pensiile tot cu 

aceleași procente?

Haideți să vedem însă despre ce este vorba.
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REȚEA DE GAZE PE VALEA 
TELEAJENULUI: MAJORARE DE 

37,36%
Prin HCJ nr. 175/15.12.2020, Consiliul 

Județean Prahova a apobat valoarea totală 
a proiectului „Înfi ințare rețea inteligentă de 
distribuție gaze naturale în județul Prahova, 
comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, 
Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, 
Ștefești, Bertea și Orașul Slănic”, în cuantum de 
150.989.246,41 lei,150.989.246,41 lei,  inclusiv TVA. Tot atunci se 
stabilea că proiectul va fi  fi nanțat cu 2.303.484, 
75 lei, fără TVA, drept contribuție la proiectul 
fi nanțat din fonduri europene, prin POIM, iar 
cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA, se ridicau 
la 29. 111.746,46 lei.

În 2022, proiectul a obținut fi nanțare 
nerambursabilă în cadrul Programului 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, 
fi ind semnat Contractul de fi nanțare nr. 
1518/10.06.2022.

Acum, la o lună de la semnarea contractului 
de fi nanțare, se invocă aceleași motive (crize 
pandemică, economică, război, prețuri petrol 
și gaze), reale, de altfel, procedându-se la o 
actualizare a costurilor, acestea ajungând la 
207.394.434,08 lei (cu TVA), o majorare așadar 
de 37, 36%.

Proiectul presupune realizarea unei infracturi 
de distribuţie a gazelor naturale în lungime 
de 297,880 km, constituită atât din conducte 
subterane, cât si supraterane și asigurarea unui 
grad de racordare de 60,58%.

REABILITARE REȚELE TERMICE 
PLOIEȘTI, ETAPA I: SCUMPIRE 

DE 77,84%
În data de 30 septembrie 2020, Consiliul 

Județean Prahova a aprobat, prin HCJ 202, 
proiectul „Reabilitare rețele termice aferente 
SACET Ploiești pentru creșterea efi cienței 
energetice în alimentarea cu căldura urbană”- 
Etapa I, la valoarea de 114.753.366,92 (inclusiv 114.753.366,92 (inclusiv 
TVA),TVA), din care 91.273.534,92 lei reprezenta 
valoarea nerambursabilă a proiectului. 
Contribuția proprie în proiect a UAT județul 
Prahova a fost calculată la 1.862.286,69 lei 
(inclusiv TVA), reprezentând 2% din valoarea 
eligibilă a proiectului, iar TVA-ul pentru 
cheltuielile eligibile se ridica la 21.617.641,67 lei.

Proiectul a obținut fi nanțare nerambursabilă în 
cadrul Programului Operațional Infrastructură 
Mare 2014-2020, în acest sens fi ind semnat 
Contractul de fi nanțare nr. 795/30.12.2021. 

În iulie 2022, înainte de a fi  întreprins vreun 
demers în cadrul proiectului (licitație proiectare 

și execuție), Consiliul Județean a procedat la 
actualizarea devizului, ajungându-se la valoarea 
de 41,295 milioane euro, respectiv, 204,077 
milioane lei, o creștere așadar de 77,84%! Uriașă 
majorarea, dacă ne întrebați pe noi, dincolo de 
orice logică elementară.

Proiectul vizează rețeaua termică primară, 
în lungime de 24.235 m (12.117,5 m traseu), 
respectiv, înlocuirea conductelor existente uzate, 
înlocuire vane, reabilitare cămine, reabilitarea 
și consolidarea a 3 pasarele de supratraversare a 
căilor ferate.

RESTAURARE MUZEUL „PAUL 
CONSTANTINESCU”: MAJORARE 

DEVIZ DE 20,42%
Ei bine, nu știm din ce motive, dar poate este 

bine să ne uităm la sursa de fi nanțare, în acest caz 
actualizarea tarifului îmbracă, să zicem așa, niște 
valori/procente de bun simț.

Să recapitulăm: în data de 23.09.2020, 
a fost semnat Contractul de fi nanțare RO-
CULTURA-A3- 4/2020 pentru proiectul 
„Restaurarea, revitalizarea și punerea în 
valoare a obiectivului Casa compozitorului 
Paul Constantinescu, Ploiești”, proiect fi nanțat 
în cadrul Programului ROCULTURA, parte 
integrantă a Mecanismului Financiar al Spațiului 
Economic European (SEE) 2014-2021 (n.n.-
fonduri norvegiene). Valoarea proiectului era 
de 10.582.442,87 lei,10.582.442,87 lei,  din care 7.797.098,66 lei 
reprezinta sprijinul fi nanciar nerambursabil.

În prezent, prețurile au fost reactualizate la 
12.742.904,21 lei, deci avem o creștere de numai 

20,42%. Și nu, nu vă gândiți că poiectul este 
aproape gata; el nici măcar nu a început, deci 
nu avem materiale la prețurile de dinainte de 
scumpiri!

REABILITARE CENTRUL ȘCOLAR 
DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

BREAZA: SUMĂ NEPRECIZATĂ
Pe 13 august 2020, a fost semnat Contractul 

de fi nanțare pentru proiectul „Construcția, 
reabilitarea, modernizarea, extinderea și 
echiparea infrastructurii educaționale pentru 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Breaza”, 
fi nanțat în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020. Centrul școlarizează 288 de 
elevi, iar clădirea în care funcționează nu a fost 
niciodată consolidată, fi ind efectuate aici doar 
reparații curente. Valoarea proiectului a fost, la 
acea vreme, de 6.598.852,58 lei, 6.598.852,58 lei, iar investiția 
trebuia să fi e fi nalizată în urmă cu o lună, la 30 
iunie 2022.  

Ei bine, nu avem o încheiere a proiectului, 
de fapt, nici nu se cunoaște stadiul lucrărilor 
sau dacă ele au început, cert este că, potrivit 
documentelor CJ Prahova, „în data de 5 iulie 
2022, antreprenorul a transmis solicitarea de 
ajustare a prețului privind Acordul Contractual 
nr.15096/02.07.2022, conform prevederilor 
Ordonanței de Urgență nr. 64/2022. În funcție 
de modifi cările legislative, devizul general se 
actualizează ori de câte ori este necesar prin 
grija benefi ciarului proiectului.” În proiectul 
de hotărâre nu se menționează ofi cial o nouă 
valoare a investiției. 

și o infracțiune constând în identifi carea unui 
tânăr care conducea sub infl uența substanțelor 
cu efect psihoactiv. Astfel, poliţiştii din cadrul 
Poliției municipiului Ploiești-Biroul Rutier, în 
timp ce desfășurau activități în baza planului 
de acțiune au efectuat semnal regulamentar 
de oprire unui autoturism care circula pe 
Bulevardul Republicii, condus de un bărbat în 
vârstă de 28 de ani, domiciliat în municipiu. 
„Întrucât conducătorul autoturismului prezenta 
un comportament specifi c consumului de 
substanțe psihoactive, acesta a fost supus testării 
cu aparatul DrugTest care a indicat prezența unor 
substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv 
în organism. Ulterior, tânărul a fost condus la o 

unitate medicală în vederea recoltării de mostre 
biologice. În cauză, a fost întocmit dosar penal 
sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducere 
sub infl uența băuturilor alcoolice sau a altor 
substanțe”, a precizat IPJ Prahova. 

ACCIDENT PE BULEVARDUL 
BUCUREȘTI DIN PLOIEȘTI

Accidentul rutier s-a produs pe Bulevardul 
București, din Ploiești, după ce un bărbat 
în vârstă de 34 de ani a fost acroșat de un 
autoturism condus de un tânăr în vârstă de 23 
de ani, în timp ce victima se afl a în traversarea 
părții carosabile. Bărbatul a fost transportat la 
spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de 
specialitate. IPJ Prahova a anunțat că șoferul 

autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, 
iar rezultatul a fost negativ. În zona în care s-a 
produs accidental rutier nu au fost probleme 
legate de trafi cul rutier.
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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.

Ca urmare a solicitării depuse de PRIMĂRIA 
COMUNEI SURANI reprezentată prin Primar 
Bucur Lucian Gabriel, cu sediul în judeţul Prahova, 
comuna Surani, sat Surani, pentru proiectul: „ŞANŢ 
BETONAT, DALAT ŞI ASFALTARE DRUMURI 
COMUNALE (TEISU, BRACACEA, GEORGESCU 
STOICA, DC131, HELCIU II, PODURI, ÎN 
COMUNA SURANI, JUDEŢUL PRAHOVA)”, 
propus a fi  amplasat în judeţul Prahova, comuna 
Surani, satul Surani, înregistrată la APM Prahova cu 
nr.10878/14.07.2022, 

- în urma analizării documentaţiei depuse, a localizării 
amplasamentului în planul de urbanism şi în raport cu 
poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente 
ale naturii, monumente istorice sau arheologice, zone cu 
restricții de construit, zona costieră; 

- având în vedere că: 
- proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 

292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului, fi ind 
încadrat în anexa nr. 2 la pct. 13(a);

- proiectul propus nu intră sub incidenta art. 28 
din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a fl orei și 
faunei sălbatice, aprobată cu modifi cări și completări 

prin Legea nr.49/2011, cu modifi cările și completările 
ulterioare; 

- proiectul propus nu intră sub incidența 
prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, 
cu modifi cările și completările ulterioare, 

APM Prahova decide: 
Necesitatea declanșării procedurii de evaluare 

a impactului asupra mediului pentru proiectul: 
„ŞANŢ BETONAT, DALAT ŞI ASFALTARE 
DRUMURI COMUNALE (TEISU, BRACACEA, 
GEORGESCU STOICA, DC131, HELCIU II, 
PODURI, ÎN COMUNA SURANI, JUDEŢUL 
PRAHOVA)”. 

Pentru continuarea procedurii titularul va depune: 
a) memoriul de prezentare, completat conform 

conținutului-cadru prevăzut în anexa nr.5E la 
procedura; 

b) anunțul public de depunere conform modelului 
din anexa nr. 5G la procedură; anunțul se va publica în 
presa locală, la sediul autorităţii administraţiei publice 
şi pe pagina proprie de internet. 

c) dovada achitării tarifului aferent etapei 
de încadrare în valoare de 400 lei în contul 
R085TREZ5215032XXX000234 sau la sediul APM 
Prahova. 

DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE INIŢIALĂ
 Nr. 10878/21.07.2022

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR FILIALA PRAHOVA, ORGANIZEAZA UN CONCURS PENTRU 
OCUPAREA POSTULUI DE REFERENT SPECIALITATE CU URMATOARELE CERINTE:

• STUDII SUPERIOARE ECONOMICE
• ABILITĂŢI DE COORDONARE, PLANIFICARE ŞI ORGANIZARE
• UTILIZATOR EXCEL NIVEL FOARTE BUN
• ATITUDINE DINAMICĂ FOARTE BUNĂ
• EXCELENTE ABILITĂŢI DE LUCRU ÎN ECHIPĂ
CV-URILE ÎNSOŢITE DE SCRISOAREA DE INTENŢIE VOR FI TRIMISE PE ADRESA DE EMAIL :  
fi liala.ph.caa@gmail.com PÂNĂ PE DATA DE 04.08.2022.
PERSOANELE SELECŢIONATE VOR FI CONTACTATE PENTRU PARTICIPAREA LA INTERVIU.

Anunțată cu cel puțin 7-8 ani în 
urmă, amenajarea unei părți a 

Parcului „Constantin Stere”, cunoscută 
sub numele de „Plajă”, face pași mărunți-
mărunți în fi ecare an. În această vară, 
consilierii au votat două proiecte de 
hotărâre. Primul vizează aprobarea 
studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiție „Puț forat”, adică o alimentare 
de apă din sursă subterană. Proiectantul 
a recomandat scenariul care presupune 
alocarea din bugetul local a sumei de 
210.758 lei pentru acest obiectiv. Al 
doilea proiect se referă la  aprobarea 
studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „WC Plajă”. Toaleta costă chiar 
mai mult decât puțul, respectiv, 299.405 
lei, adică vreo 60.000 de euro, cam cât 
un apartament cu două camere într-un 
cartier nou din oraș.

Curge cu mesaje RO-ALERT prin care se semnalează prezența urșilor într-o anumită comunitate. S-a 
întâmplat marți la Tătaru, luni la Surani, deunăzi vreme la Secăria, Comarnic, Cerașu, Azuga, Bușteni, 

Breaza, Vadu Săpat, Bughea de Sus (Teișani), Ștefești, Bertea etc. În general urșii au părăsit zona de munte și 
au coborât spre deal, ba chiar deal-câmpie, teritorii nespecifi ce pentru animal. În acest răstimp, la Prefectura 
Prahova se fac tot felul de întâlniri -iar aici se folosește o formulare oarecum hilară- „privind aprobarea 
metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun 
asupra persoanelor și bunurilor acestora”. Rezultatul este deocamdată zero. Sătui de vorbe, oamenii amenință 

că își vor face singuri dreptate, numai că 
„dreptatea ” aceasta justifi cată îi va costa 
40.000 de euro. Atât costă uciderea 
unui urs. Pe câtă vreme invers, adică 
uciderea unui om de către un urs, e pe...
gratis!  Mugurel Drăgănescu, președinte 
executiv AGVPS, afi rmă că singura 
soluție o reprezintă, în continuare, 
vânătoarea controlată. Numai că aceasta 
este încă nelegală. Cât despre relocare, 
metoda este una care a dat greș: adică 
mutăm animalele dintr-o zonă în alta, 
iar în locul lor vin altele, fi indcă, deh, ce 
să facem, România are urși din belșug.

TOALETĂ DE TOALETĂ DE 
60.000 EURO, 60.000 EURO, 

LA PARCULLA PARCUL  
„CONSTANTIN „CONSTANTIN 

STERE”STERE”

TRANSPORT 
GRATUIT 

100% PENTRU 
ELEVI

Consiliul Local Ploiești a 
aprobat, la propunerea 

primarului Andrei Volosevici, 
un proiect de hotărâre privind 
modifi carea Regulamentului de 
acordare a facilităților la transportul 
public local de călători, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
503/15.12.2015. În fapt, este vorba 
despre trecerea de la 50% gratuitate, la 
100% gratuitate pentru elevi, costurile 
unei astfel de decizii nefi ind cunoscute 
încă. În documente se arată: „elevii 
din învățământul preuniversitar 
acreditat/autorizat care domiciliază 
în municipiul Ploiești sau care 
frecventează o unitate de învățământ 
din oraș benefi ciază de gratuitate pe 
transportul public local de călători 
pe tot parcursul anului calendaristic, 
în baza unei autorizații de călătorie 
gratuită, valabilă pentru întregul an 
școlar, care se decontează lunar, la 
valoarea integrală a unui abonament 
lunar cu 120 de călătorii, inlusiv TVA. 
Eliberarea se face în baza carnetului de 
elev, vizat cu ștampilă pe anul școlar 
în curs, adeverinței de elev eliberată de 
unitatea de învățământ sau liste (...)”. 
Măsura intră în vigoare retroactiv (?), 
de la 1 iunie 2022!
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură,   care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,   nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.

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

Din septembrie 2021, secţia de oncologie 
de la Spitalul Augusta Victoria din 

Ierusalimul de Est funcţionează într-un ritm mai 
lent. Din lipsă de bani, așezământul construit 
pe Muntele Măslinilor, unul dintre principalele 
centre de îngrijire din teritoriile ocupate, nu 
mai poate primi noi bolnavi de cancer. În 
total, aproape 500 de palestinieni care așteaptă 
chimioterapie sau alt tip de tratament au fost 
respinși. Cei mai norocoși sunt îngrijiţi în 
spitalele din Cisiordania, mai puţin specializate, 
precum cele de la Bethleem sau Nablus. Ceilalţi 
așteaptă  acasă, iar starea lor se înrăutăţește.

„Mulţi dintre acești pacienţi nu și-au primit 
tratamentul la timp sau nu l-au primit deloc, din 
moment ce situaţia este difi cilă în toate spitalele 
din teritoriu, nu doar la noi” – se plânge Fadi Al-
Atrash, director executiv al spitalului Augusta-
Victoria. „Vieţile bolnavilor sunt puse în pericol, 
pacienţii pot ajunge târziu, cu forme mai severe de 
cancer, unii pot muri.”

Una dintre cauzele acestei tragedii se afl ă la 
câteva mii de kilometri de Ierusalimul de Est, 
la Bruxelles, într-un birou situat la etajul 9 al 
sediului Comisiei Europene: cel al maghiarului 
Oliver Varhelyi, comisar pentru Vecinătate și 
Extindere, responsabil, în această calitate, de 
politica de cooperare internaţională a celor 27.

Din decembrie anul trecut, acest apropiat al 
naţionalistului Viktor Orban, prim-ministru 
al Ungariei și promotor al „liberalismului”, 
blochează, aproape de unul singur, ajutorul 
european pentru Palestina. Hotărând împotriva 
opiniei majorităţii statelor membre, să 
condiţioneze plata unei părţi din această sumă 
de o revizuire a manualelor școlare palestiniene, 
acuzate de lobby-urile pro-israeliene de incitare 
la violenţă, Oliver Varhelyi a creat un impas 
politico-instituţional, care a blocat de facto 215 
milioane de euro ajutor fi nanciar.

„UN SCANDAL ABSOLUT”
Îngheţarea fi nanţării Uniunii Europene, 

dublată de sistarea subvenţiilor americane de către 
administraţia Trump și de epuizarea subvenţiilor 
din ţările arabe, are consecinţe directe: o scădere 
cu 20% a salariilor funcţionarilor din Autoritatea 
Palestiniană din noiembrie 2021, privarea a 
120.000 de familii sărace de o indemnizaţie 
trimestrială și destabilizarea întregului sector 

sanitar din Ierusalimul de Est, care primește 10 
până la 20 de milioane de euro din pachetul de 
215 milioane.

„Această afacere este un scandal absolut, 
Varhelyi promovează  agenda pro-israeliană a 
Ungariei fără cel mai mic scrupul”, se indignează 
un diplomat dintr-o ţară membră a UE, cu 
referire la apropierea dintre Orban și fostul prim-
ministru al statului evreu, Benjamin Netanyahu. 
„Este de neconceput ca, din cauza lui, Comisia să 
ia o decizie contrară liniei Consiliului Miniștrilor 
de Externe.”

Serviciul de presă al UE nu a răspuns solicitărilor 
noastre pentru un interviu cu un ofi cial al Direcţiei 
Generale Vecinătate și Extindere („DG Near”, în 
jargonul de la Bruxelles).

Telenovela începe în ianuarie 2021, când 
Institutul german Georg-Eckert, specializat 
în analiza sistemului de învăţământ, prezintă 
Comisiei un raport despre manualele 
palestiniene. Comandat de precedentul executiv 
european - care, în mod ciudat,  nu a considerat 
de cuviinţă să solicite un studiu similar asupra 
manualelor israeliene-, documentul se încheie cu 
o notă pozitivă, apreciind că manualele folosite 
în școlile palestiniene respectă, în general, 
standardele de toleranţă ale UNESCO și că, dacă 
rămâne conţinut problematic, tendinţa este de 
îmbunătăţire.

Imediat, în sânul Comisiei a izbucnit o dispută. 
Oliver Varhelyi, care se concentrează pe aspectele 
negative ale raportului, solicită să fi e introdus un 
criteriu de condiţionalitate în plata ajutorului 
european către Autoritatea Palestiniană (AP). 
Josep Borrell, înaltul reprezentant pentru 
politica externă, i se opune. El susţine că o astfel 
de mișcare, o premieră în istoria UE, ar aduce 
benefi cii facţiunilor palestiniene radicale și ar 
submina dialogul fructuos în care Bruxelles-ul 
s-a angajat cu Ministerul palestinian al Educaţiei.

CAMPANIA DE DELEGITIMARE A 
NAŢIONALISMULUI PALESTINIAN

La mijlocul lunii decembrie 2021, după luni de 
amânare, Departamentul Vecinătate și Extindere 
și-a programat planul de fi nanţare pentru AP, 
fără a include condiţii. Dar, câteva zile mai târziu, 
această clauză este reintrodusă pe furiș în text. 
Supusă la vot pe 15 martie a.c., în cadrul Comisiei 
de proiecte de cooperare, această nouă versiune a 
primit nouă voturi pentru, opt împotrivă și nouă 
abţineri.

Din 172 de cărţi analizate, raportul Eckert a 
găsit doar două exemplare de conţinut considerat 
antisemit - care au fost, de altfel, modifi cate la 
reeditarea cărţilor în cauză.  „Teama de a fi  
acuzat de toleranţă pe acest subiect ultrasensibil 
a determinat mai multe delegaţii să se abţină”, 
subliniază Martin Konecny, de la fi rma de analiză 
EuMEP de la Bruxelles, foarte implicată în acest 
dosar. Președinta Comisiei, germana Ursula von 
der Leyen, rămâne extrem de discretă în privinţa 

subiectului. Nicio majoritate califi cată (15 voturi) 
nefi ind obţinută în rândul reprezentanţilor 
statelor membre. „DG Near” este împuternicită 
să avanseze, așa cum prevede regula comunitară. 
Oliver Varhelyi își menţine așadar textul. Cele 
215 milioane, care ar fi  trebuit să fi e plătite de 
la începutul anului 2021 și nu au fost virate din 
motive tehnice, sunt acum blocate din motive 
politice.

În culise se afl ă Impact-se, o organizaţie 
israeliană specializată în studiul manualelor 
școlare care, sub acoperirea metodelor știinţifi ce, 
desfășoară o campanie de delegitimare a 
naţionalismului palestinian. Rapoartele sale despre 
„discursul urii” propagat de AP au ieșit în evidenţă 
în mod repetat pentru părtinirea lor metodologică, 
citate distorsionate sau în afara contextului și, cu 
toate acestea, acest grup de presiune continuă să fi e 
consumat de instituţiile europene.

„Faptul că problema manualelor a ocupat cea 
mai mare parte a timpului factorilor de decizie 
europeni în 2022 arată cât de deconectată este 
UE de realitatea de pe teren,” subliniază Martin 
Konecny, analist. „Prin analogie, ar trebui 
oare Bruxelles-ul să-și condiţioneze ajutorul 
pentru Kiev de diminuarea tuturor pasajelor din 
manualele școlare ucrainene care îl menţionează 
în context pozitiv pe Stepan Bandera (ideolog 
naţionalist care i-a susţinut pe naziști în timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial) și care prezintă 
Rusia ca pe un stat agresor?”

„ȘANTAJ”, „JOC MURDAR”
Pe măsură ce Autoritatea Palestiniană se 

scufundă din ce în ce mai adânc în criză, discuţiile 
de la Bruxelles sunt blocate. La 1 aprilie a.c., în 
cadrul unei întâlniri la nivel de ambasadori la CE 
22 dintre aceștia și-au exprimat opoziţia faţă de 
proiectul Varhelyi. Nici un rezultat. Pe 11 aprilie, 
în timpul unui Consiliu al miniștrilor afacerilor 
externe, au fost din nou adresate critici. „DG 
Near”: „șantaj”, „joc murdar”. În continuare, 
nici un rezultat. Comisarul maghiar se ascunde, 
în spatele votului din 15 martie 2022, pentru a 
refuza orice modifi care.

„El joacă rolul cavalerului călare pe un cal 
alb care protejează Israelul de antisemitism, dar 
cel mai nebunesc lucru la această poveste este 
că însuși guvernul israelian ne îndeamnă să 
eliberăm fondurile, pentru a calma situaţia din 
teren”, spune o sursă diplomatică referindu-se 
la recentele ciocniri de pe Esplanada moscheilor 
din Ierusalim.

Soluţia acestei tergiversări grotești se afl ă în 
mâinile Ursulei von der Leyen. Numai aceasta 
îi poate cere lui Oliver Varhelyi să-și retragă 
proiectul și să trimită din nou textul original, 
fără clauză de condiţionare. „În ziua în care se 
va întâmpla acest lucru, planul de fi nanţare al 
Autorităţii Palestiniene va trece de Comisie în 48 
de ore”, confi rmă o sursă diplomatică.

Oliver Varheiyi, apropiat al lui Viktor Orban, condiţionează plata fondurilor pentru 
Palestina de o revizuire a manualelor palestiniene, acuzate de lobby-ul israelian de 

incitare la violenţă, constatată Le Monde.

AJUTORUL EUROPEAN PENTRU PALESTINA, AJUTORUL EUROPEAN PENTRU PALESTINA, 
BLOCAT DE UN COMISAR MAGHIARBLOCAT DE UN COMISAR MAGHIAR
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MARINA TAUBER –  O MARINA TAUBER –  O 
MASCOTĂ SAU ANA PAUKER MASCOTĂ SAU ANA PAUKER 

A PARTIDULUI „ȘOR”A PARTIDULUI „ȘOR”

Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

„Este Marina Tauber o politiciană curajoasă, convinsă că dreptatea e de partea ei? 
Nu cred. Mai degrabă nu-i liberă în comportamentul său „curajos” – banii primiți 

pe durata mai multor ani trebuie răsplătiți. Mai degrabă mizează că în toamnă vor reuși să 
destabilizeze situația și, în urma unei lovituri de stat, vor prelua puterea, iar Marinocika 
va ieși din pușcăria meritată! Or, suma banilor aruncați în vânt pe 19 iunie curent vorbește 
despre disperarea lor. Mai degrabă, atunci când Tauber vorbește despre termenul de „câteva 
luni”, ea, laolaltă cu stăpânii ei, se așteaptă ca în câteva luni tancurile lui Putin vor ajunge la 
Chișinău și Marinocika să-i întâmpine cu un buchet de fl ori și multiple săruturi voluptoase! 
Cred că a venit timpul să tragem concluziile și niște linii clare de demarcare în societatea 
noastră, dacă suntem capabili”, a declarat deputatul PAS Oazu Nantoi, după ce deputata 
partidului „ȘOR”, în urma deciziei magistraților de la Judecătoria Chișinău, a fost plasată în 
arest preventiv în cunoscutul deja penitenciar nr. 13. De fapt, ce s-a întâmplat la Chișinău în 
ultima săptămână și ceva?  

MOSAD-UL LUI ILAN SHOR LA 
CHIȘINĂU? 

Încă pe 17 iulie, cu patru zile până la arestarea 
Marinei Tauber, liderul Partidului „ȘOR” 
avertiza pe pagina sa de Facebook că „regimul de 
guvernământ”, la ordinele Maiei Sandu, pregătește 
un atac prin care reprezentanți ai conducerii 
formațiunii vor fi  supuși unor presiuni severe – 
percheziții în birourile și locuințele acestora. Ilan 
Shor mai preciza că „astfel de acțiuni dictatoriale” 
sunt o consecință a „refuzului Partidului „ȘOR” 
de a renunța la proteste și critici la adresa PAS și 
a șefei statului”. Shor mai dădea de înțeles că el și 
echipa nu vor renunța la intențiile de a susține 
dorința „majorității cetățenilor” (?!) nemulțumiți 
de acțiunile actualei guvernări. „Am demonstrat 
că suntem în stare de asta, inclusiv la protestul 
din 19 iunie. Ticăloșilor, nu ne este frică de 
voi! Vă mulțumim că ne ajutați să devenim și 
mai puternici, că ne demonstrați că suntem pe 
drumul cel drept și că e timpul să tăiem această 
tumoare putredă. Trebuie să scăpăm de ciuma 
galbenă Moldova!”, insinua liderul șoriștilor în 
stilul discursului străzii. 

E greu de presupus că la Chișinău operează 
agenți ai Mosad-ului. Mai degrabă avem de-a 
face cu o scurgere de informații din structurile de 
forță, un sabotaj pe interior a puterii, de care s-a 
arătat îngrijorată însăși șefa statului. Or, la numai 
patru zile, s-a adeverit că Shor era bine informat 
în detalii despre operațiunile ce au urmat mai 
târziu. Avertizarea sa a fost semnal și acoperire 
pentru 8 fruntași suspecți de infracțiune ca să-și 
ia tălpășița la timp din republică, fi ind informați 
din timp că îi așteaptă percheziții și arestări. 
Inclusiv contabila partidului, Olga Romanova, 
izbutind totuși să-și ascundă luxosul Mercedes 
de peste 80 mii de euro la vila vecinului tatălui 
său, iar calculatorul cu datele contabile în podul 
casei acestuia. Iar programele celor de la sediul 
partidului au fost în trei zile „reînnoite”, pentru a 
ascunde urmele infracțiunilor fi nanciare. 

Și Marina Tauber s-a afl at câteva zile 
într-o „deplasare” în Israel, chipurile „pentru 
investigații medicale planifi cate”, de unde s-a 
întors cu amenințări, stil Ilan Shor, la adresa 
spicherului Igor Grosu. Acesta comentase 
plecarea și replica ei că va reveni neapărat: „Îi 
așteptăm acasă. Dacă vine ea, e bine. Dacă vin 
împreună, e minunat!”. La întoarcere, într-o 
intervenție video direct din aeroport, dânsa îl 
soma: „Am un sfat pentru Grosu. Ar face bine 
să-și facă valizele cât de repede poate. Imediat 
cum Ilan Șor va apărea în spațiul public, veți 
avea la dispoziție maximum 10-15 minute să 

părăsiți țara”. Lipsită de imunitate parlamentară 
la sfârșitul lui mai, Tauber avea interdicția de 
a părăsi țara pentru 60 de zile. Procurorii i-au 
respins solicitarea de a pleca în Israel pe motive 
medicale, dar Judecătoria Chișinău i-a admis 
cererea. Presa de la Chișinău însă presupune 
că vicepreședinta șoriștilor ar fi  fost sfătuită de 
mentorul său să revină, ca arestarea să fi e motiv 
de victimizare. Pentru ea și Partidul Politic 
„ȘOR”.

MILIOANE PE UN CONCERT CU ARTIȘTI 
RUȘI PENTRU PROTESTATARI 

După cum avertizase Ilan Shor, pe 21 iulie, 
ofi țerii CNA și SIS, în comun cu procurorii 
anticorupție, au descins cu  percheziții la mai 
multe adrese în cadrul unui dosar privind  
fi nanțarea ilegală a Partidului Politic „ȘOR”. 
Dumitru Robu, Procurorul general interimar, a 
afi rmat în plenul legislativului că formațiunea 
a cheltuit 260 mii de dolari pentru a-i aduce 
pe interpreții ruși Kirkorov și Morgenshtern la 
Chișinău, la un concert pentru protestatarii din 
Piața Marii Adunări Naționale pe 19 iunie, care 
nu a mai avut loc. Dar în raportul fi nanciar al PP 
„ȘOR” pentru primul semestru, prezentat la 13 
iulie curent la CEC de Marina Tauber, nu au fost 
arătate aceste cheltuieli (echivalentul a 4.958.746 
lei), onorariile achitate interpreților ruși care nu 
au fost restituite. O altă sumă de 3.500.000 lei 
a fost achitată unor agenți economici (pentru 
transportarea oamenilor) și numeroaselor 
persoane fi zice participante la protest. Probele 
mai confi rmă că PP „ȘOR” achită lunar plăți 

membrilor de partid în sumă de 100.000 de 
euro. La aceste învinuiri a fost conexată și cauza 
penală inițiată pe 21 ianuarie curent care conține 
bănuieli rezonabile privind fi nanțarea ilegală 
a formațiunii din partea grupului criminal 
organizat și condus de Ilan Șor, fi ind asistat de 
Mariana Tauber și alți fruntași ai partidului. 
Banii grupului criminal ajungeau în Republica 
Moldova ca transferuri și convertiri, inclusiv în 
criptovalută, camufl ând originea prin diverse 
canale de fi nanțare, precum Dubai, Viena, 
Monaco.

Percheziții au fost făcute și în biroul deputatei 
Marina Tauber, rămasă fără imunitate și vizată în 
două cauze penale: „acceptarea cu bună știință 
a fi nanțării partidului din partea unui grup 
criminal organizat” și „falsifi carea raportului 
privind gestiunea fi nanciară a PP „ȘOR” pentru 
semestrul I al anului 2022, în intenția de a ascunde 
volumul mijloacelor fi nanciare acumulate și 
utilizate”. Afl ată la a doua ridicare a imunității, 
Tauber a fost reținută pentru 72 de ore direct 
în plenul legislativului și condusă de mascați 
în izolatorul de detenție preventivă a CNA. 
Înainte de reținere, deputata a reușit să urce la 
tribună ca să acuze guvernarea de dictatură, să 
amenințe PAS că „în câteva luni ne vom schimba 
cu locurile” ș.a. Peste o zi Judecătoria Chișinău 
va decide plasarea dânsei în arest preventiv 
pentru 30 de zile în penitenciarul nr. 13. Instanța 
a admis demersul procurorilor, motivele fi ind 
riscul de a săvârși noi infracțiuni, plus cel de a 
părăsi țara, având interdicția aplicată pe 27 mai 
în cadrul altei cauze penale. 
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CINE ESTE CU ADEVĂRAT MARINA 
TAUBER

Marina Tauber  a rămas fără imunitate 
parlamentară și în 2019, fi ind cercetată pentru 
că ar fi  „favorizat fraudarea sistemului bancar”. 
Atunci a fost reținută, dar un an mai târziu scoasă 
de sub urmărire penală. În 2020, averea deputatei 
a constituit pretext pentru  două demersuri în 
adresa ANI și PG, autoarea lor fi ind deputata 
socialistă Marina Radvan. 

Marina Tauber este vicepreședinta PP „ȘOR” 
de la începuturi, aproape odată cu alegerea lui 
Ilan Shor în funcția de președinte al formațiunii. 
Până în 2016, înainte de a se lansa în politică, a fost 
timp de șase ani, președinta Federației de Tenis 
din Moldova. Înainte de a accede în legislativ, a 
fost timp de aproape un an primar al comunei 
Jora de Mijloc, unde urma să „înfl orească” 
un colhoz milionar ca pe timpurile sovietice, 
dar n-a fost să fi e. Mâna dreaptă a lui Ilan Șor, 
fi gurează în ambele rapoarte Kroll privind furtul 
miliardului. Potrivit raportului, alături de alți 
acționari ai Unibank, ar fi  acționat concertat 
în benefi ciul lui Shor, constituind alături de 
alți colegi de partid „grupul criminal Shor”. 
De altfel, printre fi guranții raportului, inclusiv 
actuali și foști deputați, cei mai mulți sunt de la 
PP „ȘOR”. În toți acești ani de activitate politică 
s-a manifestat ca portavoce a lui Ilan Shor, unele 
mass media considerând-o într-un fel Ana 
Pauker a PP „ȘOR”, cu deferența că, la cap, în 
biroul Anei Pauker atârna portretul lui Stalin, iar 
în cel al Marinei Tauber …portretul lui Shor. În 
rest, cap de coloane la majoritatea protestelor în 
fața instanțelor de judecată în timpul ședințelor 
pe dosarul lui Ilan Shor (apropo, numărul 
protestatarilor în fața instanței ce a decis plasarea 
ei în arest s-a subțiat dramatic), om de serviciu 
cu discursuri populiste și defăimătoare la 
majoritatea protestelor organizate de opoziție, 
replici grobiene în adresa colegilor la cea mai 
mică atingere a formațiunii sale, zero inițiative 
legislative aprobate. În schimb, în doar o noapte 
de arest în izolatorul CNA a ticluit, de mână, 
numeroase răvașe în stilul, unu la unu, acu ale 
idolului său, Ilan Shor – calomnii injurioase în 
adresa președintei Sandu, spicherului Grosu 
și membrilor PAS („Istoria arată că sfârșitul 
vostru este aproape. Sunteți niște ocupanți și 

trădători de Patrie”), mai avertizând ambasadele 
și organizațiilor internaționale acreditate la 
Chișinău („să fi e atente la ceea ce se întâmplă 
în țara noastră, să examineze cu atenție dosarul 
meu și al Partidului „ȘOR”, care demonstrează 
că opoziția este presată”), dar și elogii idolului 
său de partid („Suntem cea mai bună și mai 
puternică echipă. Suntem cei mai consolidați 
și uniți. Ceea ce s-a întâmplat ieri doar o să ne 
consolideze și mai mult”). Plus caracterizarea 
lui Oazu Nantoi din capo acestui articol.  

FOC LA GHETE, DOMNILOR 
MAGISTRAȚI!

Neîndoielnic, multe calomnii va mai scrie 
Marina Tauber din penitenciarul nr. 13, prin 
avocați, pentru că are „multe de spus”. Dar 
îndărătul tuturor acțiunilor sale oamenii văd 
strategiile liderului fugar Ilan Shor. Colegi 
de partid și complici în furtul miliardului, 
muncesc pentru aceeași ideologie din programul 
partidului: rusofi lie și naționalism pro-rus, 
euroscepticism și conservatorism naționalist, 
moldovenism și etatism etc. Dar mai ales pentru 
a se pune la adăpost de instanțele de judecată. 
În curând se fac zece ani de când Shor a fost 
condamnat în prima instanță și de atunci toată 
lumea se întreabă dacă e vinovat sau nu. Mulți 
îl cred un făcător de mișmașuri. De aceea, 
vrea sau nu vrea Tauber, cei mai mulți cetățeni 
o consideră la fel de vinovată ca și idolul ei. 

Lucrurile vor deveni absolut clare abia când vom 
avea un verdict defi nitiv, care se lasă prea mult 
timp așteptat. Până atunci cetățenii se confruntă 
cu mai multe neclarități: de ce pronunțarea 
verdictului în cea de-a doua instanță se 
tărăgănează atâția ani? câți să mai așteptăm? 
chiar nu e vinovat Shor sau judecătorii sunt 
anemici, lenți? Ar fi  să ne lămurim odată pentru 
toată lumea – de la Tauber și simpatizanții ei 
până la PAS, de la bălțeni la orheieni. „Dacă se 
va demonstra că a fost fi nanțat ilegal, conform 
Codului Penal, Partidul „Șor” va fi  radiat din 
registrul partidelor politice”, a declarat pentru 
TVR Moldova Iulian Rusu, director CNA, 
precizând că deși în documentele formațiunii 
sunt trecute fi nanțări de numai 1,6 milioane 
lei, CNA a ajuns la concluzia că fi nanțarea reală 
constituie 20 milioane lei. Decizia în ce privește 
pertinența probelor o ia judecătorul. Un test de 
admisibilitate deja a fost aprobat de judecătorul 
de instrucție la momentul prezentării probelor 
de fi nanțare ilegală, a mai precizat Rusu. 

Pe 25 iulie, alte 48 de grupuri comune au 
continuat perchezițiile la circa o sută de adrese 
din 25 de raioane și orașul Bălți, la președinți și 
secretari ai organizațiilor de partid, fi ind ridicate 
documente, înscrisuri, corespondență, înscrisuri 
de ciornă și alți purtători materiali de informații, 
ce refl ectă date cu privire la persoane fi zice sau 
juridice, benefi ciari de plăți ilicite din fonduri 
ilegale. Dar faptul că PP „ȘOR” a apărut la trei ani 
după pronunțarea primei instanțe, când liderul 
lui s-a trezit cu frica de a sta șapte ani la răcoare, 
va fi  o probă? Și că de fapt nu a fost înfi ințat 
în mod clasic, ci „dăruit” lui Ilan Shor de un 
politician românofob, Valrii Klemenko, liderul 
Mișcării social-politice „Ravnopravie”, mai pe 
deasupra agent al serviciilor secrete rusești, 
după cum a mărturisit chiar el însuși? Venit cu 
misiune specială din regiunea Sverdlov a Rusiei, 
acesta lupta pentru o „Moldovă în componența 
Rusiei”, care să-și păstreze „hotarele actuale”, 
devenind „subiect al Federației Ruse, după 
exemplul Tatarstanului, Crimeii” (?!). Ca acum 
șoriștii să se fălească cu unul din cele mai vechi 
partide politice din Moldova („Ravnopravie” a 
fost înfi ințată în 1998 – N.M.)? Ori aceste probe 
sunt de neglijat pentru magistrați? Nu cred. Așa 
că, foc la ghete, domnilor judecători!

Ilan Shor a fost monitorizat de unitățile speciale MAI în cadrul mai 
multor dosare operative privind o rețea de trafi c cu cocaină columbiană.

Și Vladimir Voronin îi sugerează 
colegei de proteste că va fi  arestată
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Remedii de casă 
simple şi efi ciente:Cămara cu plante

PĂPĂDIA, ALIATUL SILUETEIPĂPĂDIA, ALIATUL SILUETEI

Cristina Toma  
COCHINESCU

Dezbaterea referitoare la 
ce înseamnă să fi i un om 

inteligent este vastă și continuă. 
Există în vremurile noastre 
o tendinţă către fenomenul 
de „stupidizare“ a umanităţii, 
care s-a manifestat începând 
cu primii ani ai secolului XXI. 
În neuroștiinţă, acest paradox 
(dezvoltarea societăţii are 
loc concomitent cu scăderea 
inteligenţei oamenilor) a primit 
numele de „efectul Flynn“, după 
profesorul James Robert Flynn, de la Universitatea Otago, din Noua Zeelandă. 

Acesta a explicat că, în anii 2000, omul a regresat din punct de vedere al inteligenţei, în ciuda 
progreselor pe toate planurile, a dinamizării vieţii și a posibilităţilor de afi rmare individuală. 
Documentarul „Demain tous crétins?“(Mâine toţi proști?), susţinut de specialistul în inteligenţă 
umană Edward Dutton, insistă pe o realitate demonstrată de studii și cercetări care indică în mod 
cert că ne confruntăm cu o creștere a prostiei.

Dar ce înseamnă să fi i inteligent? Elementele defi nitorii pe care le manifestă un om inteligent 
sunt: creativitatea, curiozitatea, originalitatea, capacitatea de abstractizare și de vizualizare, 
rapiditate în analizarea și asimilarea noilor informaţii, păstrarea calmului în toate împrejurările, 
cunoașterea propriei valori, capacitatea de recunoaștere a propriilor greșeli, tendinţa de a se culca 
târziu, calitatea de a fi  câteodată reticent, tendinţa de amânare a activităţilor banale, de rutină, 
simţ al umorului dezvoltat, abilitatea de a preţui relaţiile cu ceilalţi fără însă a face exces de viaţă 
socială. 

Cât de mult te 
iubeşti, femeie 

dragă? Te întreb pentru 
că, uneori, îți spui că dacă 
te iubeşte, te acceptă aşa 
cum eşti. Că ştia cu cine se 
însoară când te-a cerut de 
nevastă. Că şi tu îl suporți 
aşa cum e. Că dacă faci 
sex sufi cient de des cu el, 
te iubeşte şi nu se va uita 
după alta.

Dar tu, draga mea, 
te iubeşti? Se spune că 
oamenii care se iubesc 

emană şi atrag iubire. Timpul mi-a dovedit că lucrurile 
stau... exact aşa!

Iubeşte-te fi zic! Sună ciudat, dar hai să vedem: 
cât de des ai grijă de corpul tău? Păr îngrijit, dantură 
frumoasă, unghii impecabile, pregătită în orice 
moment pentru a fi  luată în brațe... Cât de des mergi 
la saloanele de cosmetică, de îngrijire corporală, la 
masaj sau la o sală de fi tness? Nu ai timp, desigur. Cât 
de curat şi de îngrijit eşti îmbrăcată acasă, în prezența 
soțului tău? Cât de des te uiți în oglindă şi te admiri 
sincer, zâmbind? Ai simțit vreodată dorința de a te 
îmbrățişa tu însăți? Da, ştiu, din nou, e desprins din 
altă poveste ce citeşti acum. Însă trebuie să îți spun 
ceva ce, uneori, intuieşti: există femei care o fac, iar 
multe dintre ele nu sunt măritate. Şi, desigur, au timp 
pentru a avea grijă de ele şi a se iubi. Miros plăcut, 
sunt curate, proaspete, epilate şi zâmbesc. Iar al tău 
te iubeşte aşa cum eşti, cu tricoul lui larg pe tine, 
mirosind un pic, un pic a ciorbă când te aşezi lângă 
el, poate uşor nepieptănată şi, desigur, obosită. Ştiu, 
sunt cam dură, dar în lumea asta există şi femei care 
se iubesc. De obicei ele se numesc soții perfecte (da, 
există şi ele!) sau amante.

Ai timp pentru tine? Ai pasiuni? Te bucuri de ele? 
Uneori, o călătorie scurtă, de o zi sau două, petrecută 
de una singură, poate reprezenta nu doar o gură de 
aer, ci o ocazie incredibilă de a te conecta cu tine însăți. 
Fără prieteni sau familie, doar tu singură, o carte bună 
şi natura. Poate nişte cearceafuri albe, apretate, într-o 
cameră de hotel, la munte sau chiar într-o capitală 
străină. Eu, personal, experimentez această trăire 
periodic. Cu o pregătire minuțioasă, din timp, nici 
măcar nu e o plăcere scumpă. Dacă nu ai pasiuni, 
descoperă-le şi fă-ți timp pentru ele! Ca şi soțul tău, 
din când în când, ai şi tu nevoie să-ți laşi gândurile să 
zboare libere în timp ce tu faci ceea ce îți place.

La polul opus şi la fel de necesare şi utile sunt 
momentele în care poți să îți setezi mintea pe pauză, 
în cadrul unei clase de yoga, a unei şedințe la o sală 
de sport, a unei alergări uşoare ori a unei plimbări 
într-un parc sau oriunde altundeva în natură... Dacă 
ai curajul de a trăi experiența unor meditații într-o 
atmosferă plăcută, cu muzică de relaxare în surdină, 
acasă ori într-o salină, conexiunea cu tine va fi  şi mai 
puternică.

Îmbracă-te cum te simți tu cel mai bine, mănâncă 
ciocolată dacă ai chef (se dă cel mai repede jos, un 
plank zilnic de două minute e sufi cient), simte-te bine 
tu cu tine şi vizualizează-ți permanent liniştea, iubirea 
şi bucuria vieții tale.

Dar, cel mai important, aminteşte-ți mereu cât 
de binecuvântată eşti pentru că trăieşti şi pentru 
toate cele ce ți-au fost date, bune şi rele laolaltă, şi fi i 
recunoscătoare pentru ele!

CÂT DE MULT
 TE IUBEŞTI, 

FEMEIE DRAGĂ?

STUPIDIZAREA OMULUISTUPIDIZAREA OMULUI  
CONTEMPORANCONTEMPORAN

De cum și-a intrat în drepturi depline 
vremea caldă, imediat apar rozete 

de frunze dinţate și vesele fl ori galbene de 
păpădie. 

Crește peste tot, nu-i pretenţioasă și este 
foarte decorativă. Florile, ca niște bucheţele 
de soare luminând câmpurile, apar pe la fi nele 
lui aprilie. După ce se trec, apar umbreluţele 
diafane, o încântare pentru jocul copiilor.

CE ȘI CÂT SE FOLOSEȘTE DE LA 
PĂPĂDIE

Tot mai puţin umbrelele diafane. Recoltarea 
frunzelor, a fl orilor sau a bobocilor de păpădie 
se face primăvara. Înaintea sau la începutul 
înfl oririi, iar uscarea lor are loc la umbră, 
în strat subţire, în spaţii bine aerisite. La fel 
tulpinile să fi e recoltate înaintea înfl oririi. 
Rădăcinile pot fi  recoltate din luna iulie până 
toamna târziu și se usucă la soare. E bine să le 
culegi din zone cât mai puţin poluate.

PENTRU GRAȘI, GRĂSUŢI ȘI 
INSULINĂ

Păpădia conţine, pe lângă substanţe 

proteice, vitamina C,inulină? (insulină), foarte 
importantă în reglarea funcţiei pancreasului, 
fi ind un zahăr (fructoză) care nu stimulează 
producţia de insulină. Diabeticii ar trebui să 
consume câte 10 tulpini de păpădie pe zi cât 
aceasta este înfl orită ca să le scadă glicemia. 
Iar cei care suferă de hipoglicemie ar trebui 
să bea o cană cu infuzie de frunze de păpădie 
zilnic, în cure de șapte zile. Ceaiul de păpădie 
este indicat în combaterea obezităţii, în 
dezechilibrele glandulare. Proprietățile amare 
ale păpădiei ajută la stimularea digestiei și 
mai buna metabolizare a grăsimilor. Așa că 
dacă vrei să mai scapi de kilogramele în plus, 
include-o în dietă.

CAFEA DE PĂPĂDIE
Rădăcina uscată și tocată mărunt se 

folosește la prepararea unei excelente băuturi 
care poate înlocui cafeaua. După ce rădăcinile 
au fost curăţate și spălate bine, se fi erb în apă 
sărată vreo 5-6 minute, apoi se ţin la uscat. 
Băutura se prepară ca o infuzie obișnuită și 
este la fel de efi cientă precum cafeaua.

Infuzia de frunze de păpădie are acţiune 
diuretică, ajutând la eliminarea toxinelor, 
motiv pentru care se folosește atât în curele 
de slăbire, cât și în tratarea unor boli ale 
fi catului.
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Sunt timpuri în întreaga lume care par să 
se afl e sub un blestem greu. Stăpânirea 

fi ecărei palme de pământ a fost plătită de-a 
lungul secolelor cu râuri de sânge. Un exemplu 
este Kosovo, teritoriul la care sârbii nu vor astăzi 
să renunţe.

DECLINUL IMPERIULUI SÂRBILOR
Împăratului Stefan Uros al IV-lea Dusan 

(1331-55). Dacă tatăl a fost numit „cel Puternic”, 
fi ul s-a dovedit „cel Slab”. În timpul domniei sale, 
puterea centrală a intrat în declin, iar în locul ei 
s-au afi rmat numeroase principate. 

Uros al V-lea nu a putut să conserve marele 
imperiu creat de tatăl său, nici să respingă 
ameninţările din afară sau să limiteze veleităţile 
de independenţă ale boierilor. S-a stins, fără 
urmași pe 4 decembrie 1371, poate de inimă rea, 
pentru că o mare parte a boierimii sârbe fusese 
măcelărită de otomani în bătălia de la Maritsa la 
începutul aceluiași an.

SÂRBII, ÎN FAŢA PERICOLULUI OTOMAN
Prinţul Lazăr Hrebelianovic (1320-1389), 

conducătorul părţii de nord a fostului imperiu, 
era conștient de ameninţarea otomană și a 
început să pregătească diplomatic și militar o 
campanie împotriva lor.

La început, sorţii au părut de partea creștinilor. 
Otomanii sunt învinși la Plocnik (1386) și Bilca 
(1388). Sultanul Murad I nu e, însă, dispus să dea 
înapoi . În primăvara anului 1388, își mută trupele 
de la Philipponpolis la Ihtiman (actualmente în 
Bulgaria). De acolo, forţele otomane ajung în  
Kosovo una dintre cele mai importante răscruci 
de drumuri din Balcani. Din Kosovo, otomanii 
ameninţă deopotrivă ţinuturile prinţului Lazăr, 
dar și pe cele ale vasalului acestuia – Vuk 
Brankovic. Cu acest scop, trupele lui Murad 
ajung pe 14 iunie la Pristina.

Deși există mai puţine informaţii, se pare că 
Lazăr și-a adunat trupele lângă Nis, pe malul 
drept al Moravei de Sud de unde a înaintat în 
Kosovo pentru a da piept cu Murad. Era cel mai 
bun loc pe care l-ar fi  putut alege drept câmp de 
luptă, deoarece îi dădea controlul asupra tuturor 
rutelor pe care le putea urma Murad. Fără relatări 
de primă mână istoricii au reușit cu greu să 
reconstituie desfășurarea bătăliei și să estimeze 
forţele implicate în bătălie.

UNA DINTRE CELE MAI MARI 
DESFĂȘURĂRI DE FORŢE DIN EVUL 

MEDIU TÂRZIU
Din care se pare, armata condusă de Lazăr avea 

între 12.000/15.000 și 20.000 de oameni. Armata 
otomană era mai mare – undeva între 27.000 – 
30.000 de soldaţi. Istoricul otoman Mehmed 
Nesri, care a scris prima relatare detaliată din 
istoriografi a otomană nu poate fi  luat în serios 
pentru că se supune rigorilor propagandei 
imperiale otomane. Deoarece un sultan otoman a 

căzut în bătălie, era necesar ca armata creștină să 
fi e mult mai numeroasă. Astfel, Nesri vorbește de 
nu mai puţin de 500.000 de oșteni sârbi, de două 
ori mai mulţi decât otomanii.

De fapt, armata lui Lazăr se baza pe trupe din 
principatul său și din ţinuturile lui Vuk Brankovic. 
Alături de trupele sârbe se afl au și trupe  creștine 
din principatele și regatele creștine din apropiere: 
bosniaci, albanezi, bulgari, greci și maghiari.

Regele Tvrtko I al Bosniei încheiase un pact 
defensiv cu Lazăr și Vuk Brankovic și l-a trimis 
pe Vlatko Vukovic cu trupe ca să lupte împotriva 
turcilor. Sunt menţionate și grupuri de cruciaţi 
conduse de un anume Domine Johanne Bano. 

De cealaltă parte, în fruntea armatei otomane 
se afl a sultanul Murad, cu fi ii săi Baiazid (din 
dreapta) și Yakub (din stânga). Aproximativ 
1.000 de arcași se afl au în prima linie a aripilor, 
sprijiniţi de azapi (pedestrime) și achiungii 
(cavalerie). În prima linie a centrului otoman 
erau ieniceri (probabil nu mai mulţi de 2000) în 
spatele lor se afl a sultanul Murad, înconjurat de 
garda sa de cavalerie.

Sârbii îl aveau pe prinţul Lazăr în centru, 
pe Vuk în dreapta și pe Vlatko în stânga. În 
fruntea armatei se afl au cavaleria grea în centru 
și cavaleria de arcași pe fl ancuri. Pedestrimea 
rămăsese în spate.

O BĂTĂLIE PE VIAŢĂ ȘI PE MOARTE
Relatările sârbilor și turcilor diferă, ceea ce face 

difi cilă reconstituirea evenimentelor. Se crede că 
bătălia a fost deschisă de arcașii otomani care au 
lovit cavaleria sârbă cu o ploaie de săgeţi. Sarja  
cavaleriei sârbe a reușit să pătrundă prin aripa 
stângă otomană, dar nu a avut același succes în 
centru sau în fl ancul drept.

Sârbii au avut avantaj după prima sarjă, care 
a zdruncinat serios trupele comandate de Yakub 
Celebi. Cavaleria ușoară otomană și infanteria 
turcilor au contraatacat, însă, iar armurile 
grele ale cavaleriei sârbilor s-au dovedit un 
dezavantaj. În centru, sârbii au reușit să respingă 
forţele otomane. Bosniacii comandaţi de Vlatko 
Vukovic au provocat pierderi deosebit de grele 
otomanilor. Într-un contraatac feroce otomanii 
conduși de Baiazid, au împins forţele sârbe înapoi 
și apoi au înfrânt infanteria. Flancurile sârbilor 
încă rezistau datorită trupelor bosniace ale lui 
Vukovic care s-au îndreptat spre centru pentru 
a compensa pierderile grele suferite de infanteria 
sârbă.

TRĂDARE SAU O DECIZIE ÎNŢELEAPTĂ?
Când a văzut că nu mai există nicio speranţă de 

victorie, Vuk Brankovic a fugit pentru a salva cât 
mai mulţi oameni afl ând că Lazăr a fost capturat. 
În cântecele sârbești se spune, însă că l-a trădat 
pe Lazăr în mijlocul bătăliei și l-a lăsat să moară.

La ceva timp după retragerea lui Brankovic din 
luptă, forţele bosniace și sârbe rămase au cedat 
teren.

Pe măsură ce bătălia s-a întors împotriva 
sârbilor, se spune că unul dintre cavalerii lor, 
identifi caţi mai târziu ca Milos Obilic, s-a 
prefăcut că a dezertat. Când a fost adus în faţa 
lui Murad, Obilic a scos un pumnal și l-a ucis pe 
sultan înainte ca gărzile de corp ale sultanului să-l 
măcelărească.

Răzbunarea lui Baiazid a fost cruntă. Toţi 
prizonierii sârbi au fost uciși ca să răzbune 
moartea sultanului. Mai mult, Baiazid a ordonat 
și omorârea fratelui său Yakub pentru a fi  sigur că 
nimic nu-i va tulbura domnia.

GEOPOLITIC, TURCII ȘI-AU ATINS 
SCOPUL

Ambele armate au fost distruse practic în 
luptă. Atât Prinţul Lazăr, cât și sultanul Murad 
și-au pierdut viaţa, iar rămășiţele armatelor lor 
s-au retras de pe câmpul de luptă. Există, însă, o 
mare diferenţă. În vreme ce turcii puteau conta 
pe trupe proaspete din est, sârbii nu mai aveau 
oșteni pentru a-și apăra pământurile.

Ungaria a încercat să exploateze efectele 
bătăliei și să-și extindă stăpânirea în nordul 
Serbiei. Otomanii și-au reînnoit campania 
în sudul Serbiei în 1390-91. În faţa acestor 
ameninţări, clasa feudală sârbă s-a împărţit în 
două facţiuni. O facţiune din nord a susţinut o 
politică externă conciliantă, pro-otomană, ca 
mijloc de apărare împotriva Ungariei. Facţiunea 
din sud, care era nemijlocit ameninţată de 
expansiunea otomană, a căutat să stabilească 
o politică externă pro-maghiară. Practic, până 
la urmă, principatele sârbe care nu erau deja 
vasale otomanilor au cedat pretenţiilor otomane 
în anii următori. Mulţi boieri – inclusiv fi ica 
prinţului Lazăr – au format alianţe prin căsătorie 
cu noul sultan Baiazid. Ștefan Lazarovic, fi ul lui 
Lazăr, a devenit un aliat loial al lui Baiazid și a 
contribuit cu forţe semnifi cative la multe dintre 
viitoarele campanii militare ale acestora inclusiv 
la Nicopole. Unii feudali sârbi au continuat, însă, 
să lupte împotriva otomanilor. Alţii au fost, însă, 
integraţi cu timpul în ierarhia feudală otomană.

BĂTĂLIA TERIBILĂ ÎN 
CARE ARMATELE OTOMANE 
ȘI SÂRBEȘTI S-AU ANIHILAT 
RECIPROC. PRINŢUL SÂRB 
ȘI SULTANUL OTOMAN AU 

CĂZUT ÎN LUPTĂ

BLESTEMUL KOSOVOBLESTEMUL KOSOVO
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de Daniel Lazăr
Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ 

Fotbal

Fotbal

ÎNTRE FOTBAL, ÎNTRE FOTBAL, 
BASCHET BASCHET 
ȘI HIPISMȘI HIPISM

Vara aceasta toridă aduce în atenția 
iubitorilor de sport din Prahova doar trei 

sporturi care să le capteze atenția, dintre care unul 
la nivel de perspectivă.

Dacă fotbalul și-a reintrat în drepturi la nivelul 
Ligii 1, unde Petrolul nu a cunoscut încă bucuria 
unui gol marcat, hipismul este un alt sport care îi 
aduce pe ploieșteni la arenă. 

Și baschetul este în atenția fanilor, mai ales că 
Ploieștiul a găzduit tragerea la sorți a partidelor 
din noua ediție a Cupei României, una al cărei 
format este mult mai atractiv (ca și cel de la fotbal, 
de altfel), bucuria noastră fi ind că Sala Sporturilor 
Olimpia va găzdui o grupă din această competiție. 
Că nu prea am avut noroc la tragerea la sorți, asta 
este o altă discuție.

Fără îndoială, fotbalul își ia partea leului și 
în această vară și sunt convins că freneticii fani 
ai Petrolului așteaptă deja cu nerăbdare meciul 
de duminică cu deținătoarea Cupei, Sepsi OSK, 
pentru a-și trece în cont primele puncte în 
clasament. Este și timpul, nu-i așa?

Revenită pe prima scenă a fotbalului românesc după șase ani, Petrolul Ploiești rămâne fără 
puncte și gol marcat și după cea de-a doua confruntare din Superliga. Ploieștenii au cedat, 

0-2 la Arad, într-un meci în care UTA a fost efi cientă și pragmatică, iar „dubla” tânărului David 
Miculescu (minutele 11, 69) a decis soarta celor trei puncte.

UTA: Iacob – Vukcevic, Erico Da Silva, Benga, Hoxhallari – Batha, Cascini – Ubbink (87 Matei), 
Miculescu (79 Șteau), Otele (79 Stahl) – Keşeru (79 Ademi). Antrenor: Ilie Poenaru.

FC Petrolul: Avram – Meijers, Tamaș, Huja (82 Tucaliuc) – Pashov (46 Borța), Dumitriu (46 
Cebotaru), Jair, Țicu (cpt) – Cioiu (82 Bratu), Ivanovski, Grozav (65 Măzărache). 

Antrenor: Nicolae 
Constantin.

Au arbitrat: Iulian 
Dima – Mihai Marica și 
Ciprian Florin Danșa. 
VAR: Rareș Vidican. 
AVAR: Alexandru Cerei.

Observatori: Romolus 
Gabor și Marian Mircea 
Salomir.

Petrolul va evolua în 
etapa viitoare cu Sepsi 
OSK Sfântu Gheorghe, 
pe arena Ilie Oană, 
partida fi ind programată 
duminică, 31 iulie, de la 
ora 18.30.

PETROLUL, EȘEC ȘI LA ARAD, CU UTAPETROLUL, EȘEC ȘI LA ARAD, CU UTA

 59 DE ANI DE LA PRIMA CUPĂ A ROMÂNIEI 
CÂȘTIGATĂ DE PETROLUL PLOIEȘTICÂȘTIGATĂ DE PETROLUL PLOIEȘTI

Pe 21 iulie 1963, FC Petrolul Ploiești triumfa pentru prima dată în Cupa României, într-o 
fi nală disputată în „Capitală”, în fața a 45.000 de oameni, cu divizionara secundă Siderurgistul 

Galați. Partida n-a avut istoric, petroliștii impunându-se cu scorul de 6-1 (3-1), golurile fi ind 
marcate de către Anton Munteanu (14), Mircea Dridea (30, 69, 77) și Constantin Moldoveanu (35, 
49). Antrenorul Ilie Oană i-a folosit, în acel joc, pe Vasile Sfetcu (85 Mihai Ionescu) – Gheorghe 
Pahonțu (cpt), Dumitru Nicolae, Gheorghe Florea (85 Alexandru Pal), Nicolae Ivan, Marcel Marin, 
Alexandru Badea, Dumitru Munteanu, Mircea Dridea, Anton Munteanu și Constantin Moldoveanu.

Finala s-a disputat la fi x o săptămână de la decesul lui Constantin Tabarcea, într-un meci disputat, 
la Ploiești, cu Dinamo Bacău. În semn de omagiu față de cel care le fusese coechipier, petroliștii au 
vrut să joace, în fi nală, în tricouri negre, lucru ce nu a fost acceptat, însă, de conducătorii acelor 
vremuri. În cele din urmă, la poza de grup, au lasat un loc liber acolo unde ar fi  trebuit să se afl e 
regretatul Tabarcea, scrie site-ul offi  cial al grupării ploieștene.

SPRINTEN INFOMAR 
EDITURĂ și 
TIPOGRAFIE

E-mail:ziarul_ploiestii@yahoo.com

OFERIM TOATĂ GAMA DE OFERIM TOATĂ GAMA DE 
SERVICII DE TIPAR OFFSET:SERVICII DE TIPAR OFFSET: 

imprimate tipizate, flyere,   imprimate tipizate, flyere,   

pliante,   broșuri,   reviste,   pliante,   broșuri,   reviste,   

ziare,  cataloage, mape ziare,  cataloage, mape 

de prezentare,   cărţi de prezentare,   cărţi 

de vizită,   foi cu antet,   de vizită,   foi cu antet,   

plicuri,   afișe,  orice tip de plicuri,   afișe,  orice tip de 

formular financiar-contabil formular financiar-contabil 

personalizat, agende și personalizat, agende și 

calendare personalizate!calendare personalizate!
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Baschet

Kempo

Baschet
CEL MAI MARE EVENIMENT EUROPEAN JUVENIL CEL MAI MARE EVENIMENT EUROPEAN JUVENIL 

ORGANIZAT ÎN ROMÂNIA FACE SPECTACOL ÎN PRAHOVAORGANIZAT ÎN ROMÂNIA FACE SPECTACOL ÎN PRAHOVA
Federația Română de Baschet, cu sprijinul Ministerului Sportului, și 

în parteneriat cu Primăria Municipiului Ploiești, Primăria Blejoi și 
Primăria Bucov, organizează, în perioada 29 iulie – 7 august, cel mai mare 
eveniment european juvenil organizat de țara noastră, în acest an, FIBA 
U18 European Championship 2022, Division B.

Astfel, trei arene sportive din județul Prahova, respectiv Sala Sporturilor 
Olimpia din Ploiești, Sala Polivalentă din Blejoi și Sala de Sport din Bucov, 
vor găzdui întrecerile europene juvenile dedicate juniorilor de până la 18 
ani, la startul competiției confi rmând participarea 22 de echipe naționale, 
printre care se numără și România. În prima fază a competiției, naționala 
masculină U18 a țării noastre, pregătită de antrenorul principal Cătălin 
Tănase, va juca în Grupa C, urmând să se confrunte cu selecționatele 
similare ale Slovaciei, Letoniei, Portugaliei, Ungariei și Elveției.

După perioada de glorie a CSU Asesoft , în urma căreia prahovenii au 
ajuns să ”respire” baschet prin performanțele interne și internaționale 

obținute de echipa regretatului antrenor Dado Arnautovic, municipiul 
Ploiești revine în centrul  atenției continentale, urmând să găzduiască 
meciurile din cadrul competiției europene dedicate sportivilor ”Under 
18”.

Conform programului și sistemului competițional, meciurile vor 
începe în data de 29 iulie, atunci când în toate cele trei arene sportive 
vor răsuna primele fl uiere ale arbitrilor delegați la jocurile ofi ciale din 
runda inaugurală. Programul meciurilor se găsește pe site-ul ofi cial al 
competiției europene: https://www.fi ba.basketball/europe/u18b/2022

Pentru a fi  alături de Vulturi în cursa continentală, dar și pentru a 
se bucura de frumusețea jocului de baschet, accesul publicului în cele 
trei arene prahovene este liber, suporterii baschetului și nu numai fi ind 
așteptați în tribune în număr cât mai mare. Toate meciurile din cadrul 
întrecerilor continentale vor fi  transmise în direct pe platforma de youtube 
FIBA TV.

VICTORIE PENTRU VICTORIE PENTRU 
EDWIN PETREA ÎN EDWIN PETREA ÎN 

REPUBLICA MOLDOVAREPUBLICA MOLDOVA
Sportivul secţiei de kempo a CSM Ploieşti, Edwin Petrea, a reuşit o 

nouă victorie importantă cu prilejul Galei „World Warriors Fighting 
Championship”, desfăşurată în Casa de Cultură din Străşeni, localitate din 
Republica Moldova afl ată la circa 30 de kilometri de capitala Chişinău. 
Elevul lui Ghiocel Petrea a intrat în cuşcă pentru a se lupta cu localnicul 
Cătălin Burlacenco (Răzeşti Fight Akademy), un adversar cu doi ani mai 
mare (16 ani) şi, mai important, superior din punct de vedere fi zic – 1.71 
m şi 52 kg, faţă de 1.61 m şi 48 kg, cât are Edwin – dar, chiar şi în aceste 
condiţii, meciul a durat mai puţin de 100 de secunde. Edwin a fost din 
nou la înălţime şi a reuşit un procedeu tehnic – RNC (rear naked choke 
sau strangulare din spate) – prin care şi-a determinat adversarul să solicite 
oprirea luptei!

În aceeaşi gală, Ştefan Panaitescu a pierdut la puncte, la capătul unei 
lupte destul de echilibrate, în faţa lui Cristian Constantinov (CSA Team 
Chişinău).

PLOIEȘTIUL VA PLOIEȘTIUL VA 
GĂZDUI O GRUPĂ DIN GĂZDUI O GRUPĂ DIN 

CUPA ROMÂNIEICUPA ROMÂNIEI

Ploieştiul a fost gazda tragerii la sorţi a Cupei României la Baschet 
Masculin, ediţia 2022-2023, competiţie în care vor participa cele 18 

formaţii din Liga Naţională. În urma tragerii la sorţi, care a avut loc luni, 
CSM Petrolul Ploieşti nu a avut prea mult noroc, fi ind repartizată în Grupa 
A, alături de formaţiile care s-au luptat pentru „bronzul” campionatului 
în sezonul trecut: CSM CSU Oradea şi FC Argeş Piteşti. În urma licitaţiei 
pentru desemnarea echipei organizatoare, clubul nostru a obţinut acest 
drept, astfel că meciurile vor avea loc în Sala Sporturilor Olimpia, în 
perioada 1-3 octombrie. 

Începând cu noul sezon, Cupa României se va desfășura în primă fază 
sub formă de șase grupe a câte trei echipe, care vor juca „fi ecare cu 

fi ecare”, iar câștigătoarele grupelor și cele mai bune două locuri 2 vor avansa 
în sferturile de fi nală. Conform regulii stabilite de Federaţia Română de 
Baschet, pentru a se reduce cheltuielile formaţiilor oaspete, acestea vor 
avea meciurile programate în zile consecutive, iar CSM Petrolul Ploieşti, în 
cazul Grupei A, va juca în prima şi în ultima zi a turneului.

Celelalte grupe se prezintă astfel:
Grupa B – SCM U Craiova, ABC Laguna Bucureşti, CSM Athletic 

Constanţa (organizator);
Grupa C – U-BT Cluj-Napoca, CSA Steaua Bucureşti, Dinamo Bucureşti 

(organizator);
Grupa D – CSM VSKC Miercurea Ciuc, CSO Voluntari (organizator), 

CSM Tg. Mureş;
Grupa E – BC CSU Sibiu (organizator), CSM Tg. Jiu, SCM Ohma 

Timişoara;
Grupa F – Rapid Bucureşti (organizator), CSM 2007 Focşani, CSM 

Galaţi.
Cele opt formaţii care se vor califi ca din faza grupelor vor merge direct 

la Turneul Final al Cupei României, Federaţia Română de Baschet luând 
decizia să se revină la formatul cu Final 8. Acesta va avea loc în perioada 
11-15 februarie 2023.

Demn de remarcat este și faptul că în Cupa României, toate echipele 
trebuie să folosească în permanenţă doi jucători români, dintre care unul 
trebuie să fi e „U23”.
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Gata, se știe! Fostul trezorier al PSD, Mircea 
Drăghici, a recunoscut că a tocat peste 

700 de mii de lei, din banii primiți de PSD ca 
subvenție de la stat, pe excursii în Bali, Singapore, 
Emiratele Arabe, Republica Dominicană, Cipru, 
Italia, Spania, Portugalia. Omul nu a fost singur, 
ci cu întreaga familie! Fiicele sale, soția, chiar și 
fosta soție, soacra, fratele, sora, cumnații, vecinii 
și copiii acestora, cu toții s-au bucurat de vacanțe 
exotice. El l-a plimbat pe banii statului și pe Liviu 
Dragnea, care a zburat cu o aeronavă privată 
înspre Maldive, cu fosta sa iubită, Irinuca. În 
plus, procurorii anchetează modul de decontare 
a unor deplasări făcute de Dragnea la Tel-Aviv 
și Tallinn. Ei bine, știți când se întâmplau toate 
chestiile astea? Fix când Dragnea, Ciordache & 
co porniseră asaltul împotriva justiției.

-În România asta sfântă,
Pe biblie cu toți jurăm,
E drept că ștabii au o țintă:
Voi munciți, că noi furăm!

Afl at în vizită prin județul Iași parcă, Petre 
Daea i-a pus pe fugă pe toți cameramanii 

de la televiziuni: „A intrat în porumb, fugi 
după el!” Pe imaginile care circulă pe rețelele 
sociale se văd cum mai mulți jurnaliști aleargă 
pe câmp și, la un moment dat, intră în desișul 
unui lan de porumb. După câțiva metri, au dat 
de ministrul Agriculturii, care ținea în mână un 
știulete și vorbea cu proprietarul terenului despre 
importanța irigării culturilor.

-Nu lăsați omul în pace
Și-l fugăriți, pe câmp, tălâmb.
Dacă îl găseați... ptiu, drace!
Făcând KK  în porumb?

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, 
a afi rmat, înainte să fi e ministru, 

că 90% din antreprenorii din România sunt 
babuini-antreprenori. O captură de ecran cu 
acest comentariu făcut de Adrian Câciu a fost 
publicată inițial de Bogdan Glăvan, fost consilier 
al lui Ludovic Orban. Comentariul, vechi de un 
an, exista pe profi lul său personal la momentul 
publicării acestui articol. Ulterior, întreaga 
postare a dispărut. Ulterior, Adrian Câciu a 
postat un mesaj pe Facebook în care își cere 
scuze pentru „vorbele grele din trecut” și susține 
că ele, normal, sunt sunt scoase din context.

-Am eu un indiciu:
Când te cheamă Câciu
N-ai în țeasta mătăluță
Măcar creier de maimuță...

Președintele Autorității Electorale 
Permanente (AEP), Constantin Mitulețu-

Buică, a câștigat anul trecut peste 150.000 de 
lei din indemnizație. La această sumă se mai 
adaugă o diurnă de 90.000 de lei precum și o 
indemnizație restantă de la alegerile locale din 
2020, de 3.300 de lei, ambele tot de la AEP. În 
total, venitul lui Buică pe anul trecut s-a ridicat la 
243.000 de lei (49.000 de euro), adică 20.250 de 
lei (4.100 de euro) pe lună.

-Este clar, spun fără dubii,
Să iei bani cu săculețu`
Nu ai nevoie de studii,
Ci să fi i doar...Mitulețu!
Dublezi suma, bre, Costică,
De îți zice și Buică...

PSD l-a numit pe Romeo Simionescu, fost 
subofi țer de poliție, secretar de stat în 

cadrul Ministerului Afacerilor de Interne. Acesta 
s-a pensionat la vârsta de 42 de ani, cu 9.000 de lei 
pe lună. Din CV reiese că Simionescu a absolvit 
în 1994 școala de subofi țeri de poliție, iar ulterior, 
în 2002, a terminat și cursurile Academiei 
de Poliție. El a fost adjunct de șef de post la 
Drăguțești, Gorj, iar din 2006 și până în 2016 
a lucrat la serviciul de informații al Internelor, 
fi ind chiar șeful biroului DIPI din Gorj. El este, 

după ce a intrat în politică, și secretarul executiv 
al PSD Tg-Jiu. 

-C-ați numit un tablagiu,
Ne luați la mișto, musiu?
Ba chiar deloc, s-avem iertare,
N-are el califi care,
Da-i talentat la...ascultare!

De la Șoșoacă vorbire, la emisiunea 
aia urâtă, „40 de întrebări cu Denise 

Riiiiiifai”: „Cred că toți bărbații și-ar dori o soție 
ca mine pentru că nu prea stau pe acasă și ar 
sta foarte liniștiți (...) Pe vremuri mai și găteam, 
acum, când gătesc e sărbătoare. Acasă nu prea 
vorbesc, dar pot să compensez în public.” 

-Cei mai mulți dintre bărbați
-Și nu-i deloc o glumă proastă-
Ar fi  cu mult mai relaxați
Să stai închisă-n casă!

Vloggerul Buhnici și-a pus cenușă în cap, 
după ce a comentat despre „pielea și 

vergeturile femeilor de pe plaja Mării Negre”: 
„Da, am vorbit ca un mârlan, ca un băiețaș 
de cartier fără pic de minte-n cap și fără nicio 
experiență de viață, ca și cum aș fi  fost fumat sau 
cel puțin amețit de băutură. Mulți dintre cei care 
mă cunosc chiar m-au întrebat dacă nu cumva 
am fost sub infl uența unor substanțe (...) Vreau 
să îmi cer scuze public tuturor celor pe care i-am 
jignit, celor pe care fără să-mi dau seama, într-o 
pauză de rațiune, i-am și le-am agresat prin 
limbaj, grobianism și lipsă de politețe. Am plătit și 
plătesc scump pentru acest episod care a făcut atât 
de multe valuri.”

-C-ai fumat ori n-ai fumat,
Important e ce-a urmat:
Ți-ai pierdut, frățică, fanii
Și-ai rămas doar cu...golanii!

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


