
Lucrurile în Ploiești merg, 
declarativ, din mai bine în 

și mai bine. Pe teren, la fi rul ierbii, 
adică pe unde locuim noi, orașul 
se vede altfel, din mai rău în și mai 
rău. Urbea pare scăpată complet din 
mână.

Ploieștiul este, în afară de zona 
centrală, îngrozitor de murdar și 
neîngrijit. Oamenii îl murdăresc, 
că doar nu vine altcineva să 
presare mizerie peste tot. Dar nici 
autoritatea publică nu-și face treaba.

Impresia generală este că, pe 
măsură ce cresc lefurile, devine 
aproape obraznică indolența 
administrativă. Pe lângă murdăria 
imposibilă de pe străzi, zonele 
dintre blocuri complet neîngrijite și 
cu buruieni cât casa, semințe sparte 
pe lângă fi ecare băncuță din parc, 
grămezi de gunoaie pretutindeni, 
ploieștenii -mă rog, o parte dintre ei- 

au o educație precară. Nu e început 
de săptămână de la Dumnezeu 
(marți, miercuri, joi) să nu ne urle în 
cap, după ora 22.00, petrecerile date 
de anumiți cetățeni care se nuntesc 
și botează în cursul săptămânii. 
Unduie văicăreala manelelor în 
chip insuportabil. Marți seara chiar 
până spre ora 2 din noapte. Ce-or fi  
păzind cele trei poliții din Ploiești, 
ce-o face municipalitatea???

„Nu e nevoie să obții cu ajutorul legilor ceea ce se poate obține 
prin imbunătățirea moravurilor.”

- Culese de Tata -   

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
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Un  guvern  de pompieri, Un  guvern  de pompieri, 
înconjurat jur-împrejur înconjurat jur-împrejur 
de foc și parăde foc și pară

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ 10 - 11

SĂPTĂMÂNĂ FABULOASĂ 
PENTRU SPORTUL ROMÂNESC

TCE TCE 
Ploiești, în Ploiești, în 
difi cultatedifi cultate

ZI ANIVERSARĂ LA ZI ANIVERSARĂ LA PLOIEȘTI, PLOIEȘTI, 
TE IUBIM, DAR TE MURDĂRIM!TE IUBIM, DAR TE MURDĂRIM!

Cursurile de Vară ale Univ. Cursurile de Vară ale Univ. 
Populare „Nicolae Iorga”, Populare „Nicolae Iorga”, 
Vălenii de MunteVălenii de Munte

Haideți să vă spun cum 
văd eu orașul nostru! 

Cu drumuri asfaltate, locuri de 
parcare marcate, cât mai multe 
sensuri unice, fapt ce ar permite 
și trasarea pistelor de biciclete 
pe carosabil, blocuri colorate, 
terase, magazine cât mai 
cochete, locuri de promenadă 
animate, mici spectacole în 
fi ecare colț al orașului, nu 
doar în centru, locuri de joacă 
moderne pentru copii și tineri, 
aparate de sport peste tot, apă 
la țâșnitori, între blocuri, ghene 
mascate și selective, piețe de 
legume și fructe civilizate și 
sufi ciente și pentru bietele 
băbuțe adunate azi de polițiștii 
locali, protejarea trotuarelor și 
a pietonilor, stații de autobuz 
acoperite, tonete de ziare, cărți 
și fl ori, fântâni arteziene noi 
prin tot orașul, Bulevardul 
castanilor plin de cafenele, 
cu oameni veseli și mândri 
că sunt ploieșteni, găzari sau 
republicani.

Știu…pot părea vise 
frumoase, în condițiile în care 
Ploieștiul suferă din cauza 
lipsei de civilizație primară: 
apa caldă, spații verzi salubre, 
drumuri asfaltate și gunoaie 
ridicate la timp etc etc.

Dar mai știu și că se poate. 
Chiar dacă astăzi cu toții avem 
senzația de abandon în brațele 
nepăsării. Sper din sufl et ca 
mai-marii aleși să revină la 
sentimente mai bune, să vadă 
orașul ăsta mare ca pe propria 
casă, curte, alee și să lase 
de-o parte orgoliile și jocurile 
politice.

Să se gândească la noi și la 
faptul că, atunci când i-am 
votat, am făcut-o cu speranță, 
pe care nu mai merităm să ne-o 
înșele.

Termia din Ploiești este o problemă 
complicată. Și nu poate fi  

rezolvată, ca serviciu public, prin vorbe 
aruncate în vânt și răfuieli personale. 
Nu poate fi  rezolvată nici măcar pe 
termen scurt. Soluția de avarie pare a fi  
ca actualul operator să primească banii 
pentru ce a prestat până acum, să dea 
drumul cazanului nr.2 (după revizie) și 
să asigure apa caldă măcar 90 de zile de 
la rezilierea contractului. Numai că 18 
zile din acest termen au trecut. Pentru că, 
da, astăzi este a 18-a zi fără apă caldă la 
blocuri, spitale, creșe și școli speciale. Ce 
s-a făcut? Nimic, în afară de conferințe 
de presă...

Sportul românesc a avut o săptămână eminamente 
de aur. Și cu recorduri mondiale doborâte. De mult 

nu s-a mai auzit atât de des imnul României intonat pe 
arenele europene:

Campionatele europene de canotaj: 9 fi nale cu 
sportivi români, 3 medalii de aur și 3 de bronz (aur-dublu 
vâsle feminin, dublu rame masculin, dublu rame feminin, 
8 plus 1 feminin și simplu vâsle; bronz-4 vâsle masculin, 4 
rame masculin, 4 rame feminin);

Campionatele europene de natație: aur David Popovici 
și record mondial la 100 metri liber, fi ind acum cel mai 
rapid înotător din lume și din toate timpurile la această 

probă, aur la 200 metri liber și record mondial de juniori;
Campionatele europene de gimnastică (junioare): 

6 medalii-aur la sărituri  (Sabrina Voinea) și la sol 
(Amalia Pufl ea), argint cu echipa și la individual-compus 
(Amalia Ghigoarţă), bronz la bârnă (Amalia Pufl ea) și sol 
(Sabrina Voinea);

Campionatele europene de tenis de masă (în 
desfășurare): argint la dublu mixt (Ovidiu Ionescu și 
Bernadette Szocs);

Simona Halep: câștigă turneul de la Toronto și revine 
în Top 10 (locul 6), acolo unde a stat ani buni, inclusiv pe 
prima poziție din lume).

18 ZILE FĂRĂ 18 ZILE FĂRĂ 
APĂ CALDĂ: APĂ CALDĂ: 
PREMIERUL PREMIERUL 

CIUCĂ, CHEMAT CIUCĂ, CHEMAT 
SĂ REZOLVE... SĂ REZOLVE... 
ORGOLIILE DE ORGOLIILE DE 
LA PLOIEȘTILA PLOIEȘTI
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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

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

TCE PLOIEȘTI, ÎN DIFICULTATETCE PLOIEȘTI, ÎN DIFICULTATE
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Societatea de Transport Călători „Express” SA, 
instituție afl ată în subordinea Consiliului Local 

Ploiești, nu mai are bani de salarii. Dar situația nu este 
într-atât de dramatică fi indcă unicul acționar i-a suplimentat 
fondurile la ultima rectifi care bugetară cu 3 milioane de lei. 
La începutul anului, compania de transport public local a 
estimat pentru anul 2022 un buget de 88,944 mil. lei: 63,828 
mil. lei pentru cheltuielile din anul curent și 21,116 mil. lei 
restanțe din anii 2020 și 2021.  Consiliul Local Ploiești a 
aprobat pentru 2022 un buget de 61 mil. lei, care nu acoperă 
nici măcar nevoile din acest an, darămite să mai discutăm 
despre datoriile anterioare!

PRIMĂRIA PRIMĂRIA 
PLOIEȘTI PLOIEȘTI 
CHEAMĂ CHEAMĂ 

TINERII SĂ I TINERII SĂ I 
SE ALĂTURE SE ALĂTURE 
ÎN FINALA ÎN FINALA 
CTR 2024CTR 2024

Primăria Ploiești a anunțat că orașul a 
intrat în fi nala competiției pentru titlul 

de „Capitala Tineretului din România 2024”. 
Programul urmărește crearea unor zone urbane 
care oferă oportunități adaptate dinamic la nevoile 
unei stări de bine generalizate și satisfacții de viață 
crescute, perspectivele de viitor și implicarea activă 
a tinerilor în comunitate în contextul secolului 
XXI. Practic, se pune accent pe: starea de bine 
a tinerilor din punct de vedere fi zic și mintal 
într-un spațiu urban potrivit, în context individual, 
micro-comunitar și colectiv; perspectivele de viitor 
ale tinerilor și ale succesului lor în viață cu focus 
special pe cunoștințe, competențe și aptitudini, 
viitorul muncii și antreprenoriat; acțiunea tinerilor 
prin implicare civică, participarea la luarea 
deciziilor și asumarea unui rol de leadership în 
societate; consolidarea ecosistemelor de tineret 
locale prin care actorii acestora servesc starea de 
bine, perspectivele de viitor și acțiunea tinerilor 
prin colaborare extinsă și comanagement a unor 
procese.

Primăria Ploiești face însă un apel la tineri: „în 
aventura care înseamnă pregătirea candidaturii 
Ploieștiului avem nevoie de TINEri! Echipa Ploiești 
Capitala Tineretului din România 2024  invită 
tinerii ploieșteni să participe la  consultările care 
vor avea loc pe parcursul zilei de 22 august 2022, 
începând cu ora 09:00, la Centrul pentru Tineret din 
subordinea Casei de Cultură „Ion luca Caragiale” 
din str. Emil Zola, nr.8, Halele Centrale, etaj1. Sunt 
așteptați toți tinerii dornici să afl e mai multe detalii 
despre candidatura municipiului, dar și cei care vor 
să se alăture echipei Ploiești Capitala Tineretului din 
România 2024-oraș fi nalist.”

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

BUGET DE 562,851 BUGET DE 562,851 
MILIOANE LEI PENTRU MILIOANE LEI PENTRU 

LAPTE ȘI CORN LAPTE ȘI CORN 

Guvernului României a stabilit bugetul pentru 
implementarea  programului pentru școli în anul 

școlar 2022-2023 la valoarea de 562.850.883  lei, echivalentul 
a  113.730.224,89  euro. De alimentele distribuite vor benefi cia 
1.885.225 copii din România (inclusiv 2.648 de elevi ucraineni). 
Fondurile provin din următoarele surse:  ajutor fi nanciar din 
partea Uniunii Europene-85.896.139 lei (17.356.262 euro); ajutor 
fi nanciar național-476.954.744 lei  (96.373.963 euro).

Suma se va utiliza după cum urmează:
-89.862.755 lei pentru acordarea gratuită de fructe și legume și 

37.757.460 lei pentru derularea măsurilor educative aferente;
-188.768.422 lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum 

și produse lactate fără adaos de lapte praf și 37.757.460 lei pentru 
derularea măsurilor educative aferente;

-207.382.849 lei pentru acordarea gratuită de produse de 
panifi cație, exclusiv de la bugetul de stat;

-1.321.936,61 lei pentru evaluarea programului.
MADR a fundamentat, împreună cu Institutul de Cercetare 

pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală (ICEADR) 
și Institutul Național de Statistică (INS), actualizarea limitelor 
valorilor zilnice stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 640/2017, 
în funcție de rata infl ației. Actualizarea limitelor valorilor zilnice 
este următoarea: porția de fructe și legume de la 0,60 lei la 0,70 lei; 
porția de lapte și produse lactate de la 0,88 lei la 0,99 lei; porția de 
produse de panifi cație de la 0,57 lei la 0,65 lei.
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

10 PERMISE REȚINUTE DE POLIȚIȘTII 
PRAHOVENI

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier 
Prahova au desfășurat activități pentru 
reducerea gradului de victimizare prin 
accidente rutiere care au avut ca principale 
cauze de producere viteza, alcoolul, precum 
și consumul de substanțe psihoactive la volan. 
„Activitățile au avut loc pe principalele drumuri 
naționale din județ, dar și pe raza localităților 
Bărcănești, Brazi, Gorgota și Puchenii Mari. 
În cadrul acțiunilor, au fost controlate 160 de 
autovehicule, fi ind efectuate în acest context 
106 testări cu aparatul etilotest și șapte testări cu 
aparatul DrugTest. În urma abaterilor constatate 
au fost reținute 10 permise de conducere, dintre 

care cinci pentru nerespectarea regimului 
legal de viteză. În total au fost aplicate 84 de 
sancțiuni contravenționale în valoare de 37.055 
de lei”,  a precizat IPJ Prahova, care recomandă 
conducătorilor auto „să respecte prevederile 
legale, să adapteze permanent viteza la condițiile 
de drum și să conștientizeze faptul că își pot 
pune în pericol atât propria viață, cât și pe cea a 
celorlalți participanți la trafi c”.

ACCIDENT PE DN1B, LA VALEA 
CĂLUGĂREASCĂ

Accidentul rutier s-a produs pe DN1B, pe 
raza localității Valea Călugărească, după ce două 
auto au intrat în coliziune. În urma impactului, 
unul dintre conducătorii auto, în vârstă de 76 
de ani, precum și doi pasageri, cu vârsta de 73 

de ani, respectiv 53 de ani, au fost răniți. Cei 
doi conducători auto implicați au fost testați cu 
aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. 
Trafi cul rutier a fost dirijat de polițiștii rutieri.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

MODERNIZARE MODERNIZARE 
ILUMINAT PUBLIC CU ILUMINAT PUBLIC CU 
FONDURI DE LA AFMFONDURI DE LA AFM

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
SESIUNE DE ADMITERE LA UPG PLOIEȘTISESIUNE DE ADMITERE LA UPG PLOIEȘTI

Consiliul Local Ploiești a votat un proiect de hotărâre care vizează 
participarea municipiului  la programul privind creșterea 

efi cienței energetice a infrastructurii de iluminat public, fi nanțat prin 
Fondul de Mediu. Investiția se numește „Creșterea efi cienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public în Ploiești” și are o valoare estimativă 
de 6.051.518 lei, cu TVA. Bugetul local va suporta, din totalul sumei, 
doar cheltuielile neeligibile, care se ridică la 52.430,50 lei (inclusiv TVA). 
Inițial, s-a dorit includerea a 44 de străzi în această fi nanțare, dar până 
la urmă, modernizarea se va efectua  doar pe Bulevardul Republicii, pe 
traseul cuprins între Caraiman și Catedrală, pe Bulevardul Independenței 
și Bulevardul București, în Piața Mihai Viteazul, Piața Eroilor și Piața de 
la Gara de Sud. Există un amendament potrivit căruia, în cazul în care se 
realizează economii în timpul procedurii de selecție, să fi e incluse și alte 
străzi pe lista de lucrări, în limita bugetului alocat. Reamintim că Primăria 
Ploiești mai are în derulare două proiecte care vizează efi cientizarea 
sistemului de iluminat public, respectiv, liniile de tramvai 101 și 102. 
Acestea sunt fi nanțate din fonduri europene, prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020, dar proiectele sunt abia în faza de licitație a lucrărilor.

ÎNCEP LUCRĂRILE ÎNCEP LUCRĂRILE 
PE TRONSONUL PE TRONSONUL 

DUMBRAVA-MIZIL DUMBRAVA-MIZIL 
AL AUTOSTRĂZII A7AL AUTOSTRĂZII A7

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a 
dat deunăzi vreme ordinul de începere a lucrărilor pe tronsonul 

Dumbrava- Mizil, cu o lungime de 21 de km, parte a lotului 1 Ploiești-
Buzău al autostrăzii A7 Moldova. Constructorul- Asocierea Impresa 
Pizzarotti & C.S.p.A.-Pizzarotti SA-Retter Project Management SRL-
are la dispoziție 20 de luni pentru fi nalizarea lucrărilor care includ și 
14 poduri și un pasaj complex, cu lungimea de 550 m. Contractul are 
o valoare de 1,46 de miliarde de lei (fără TVA) și este fi nanțat prin 
Programul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit ministrului 
transporturilor, Sorin Grindeanu, șantierul va fi  deschis din data de 22 
august. În martie a.c. au fost anunțați și câștigătorii pentru celelalte două 
loturi ale tronsonului de autostradă care va fi  construit între Ploiești 
și Buzău, respectiv lotul 2 – Mizil-Pietroasele (28,35 km) și lotul 3 
-Pietroasele- Buzău (14 km). Tronsonul Ploiești-Buzău (63,25 km) este 
prima secțiune a autostrăzii Ploiești-Pașcani (A7), în lungime de 320 de 
km, care va asigura legătura Munteniei cu Moldova.

Universitatea „Petrol-Gaze” Ploiești 
organizează, în luna septembrie, o nouă 

sesiune de admitere, când sunt scoase la concurs 
locurile rămase neocupate în iulie. Înscrierile 
se pot face atât online, cât și prin prezentarea 
la sediul universității, ultima zi de depunere a 
dosarelor fi ind 8 septembrie. Locuri libere sunt la 
toate cele cinci facultăți: Facultatea de Ingineria 

Petrolului și Gazelor-23 de locuri fără taxă și 
92 cu taxă; Facultatea de Inginerie Mecanică și 
Electrică-70 de locuri fără taxă și 268 cu taxă; 
Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie 
-72 de locuri fără taxă și 138 cu taxă; Facultatea 
de Științe Economice-39 de locuri fără taxă și 269 
cu taxă; Facultatea de Litere și Științe-34 de locuri 
fără taxă și 262 cu taxă. Conform metodologiei 

de organizare și desfășurare a concursului de 
admitere la studii universitare, pentru ciclul 
universitar de licență se ia în considerare media 
obținută de candidat la examenul de bacalaureat, 
media minimă de admitere fi ind 5 (cinci). UPG 
a decis ca olimpicii să benefi cieze de dreptul de a 
se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, 
pe locuri fi nanțate de la buget.
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RAZIE PE ȘOSELELE DIN PRAHOVA
Polițiștii Inspectoratului de Poliție 

Județean Prahova au desfășurat ample acțiuni 
în trafi c, iar în urma activităților au constatat 
șase infracțiuni la regimul rutier. Astfel, 
polițiștii orașului Bușteni au oprit pentru 
control un autoturism condus de un bărbat 
în vârstă de 39 de ani din județul Dâmbovița. 
„Întrucât la înmânarea documentelor, 
polițiștii au sesizat că bărbatul afl at la volan 
avea un comportament agitat, i-au solicitat 
acestuia testarea cu aparatul DrugTest, care a 
indicat pozitiv la două substanțe psihoactive”, 
a precizat IPJ Prahova. Ulterior, o jumătate de 
oră mai tarziu, tot polițiștii orașului Bușteni, 

în timp ce se afl au pe strada Valea 
Cerbului, au oprit pentru control un 
autoturism condus de un bărbat în vârstă 
de 28 de ani din municipiul Ploiești. La 
testarea cu aparatul DrugTest rezultatul a 
fost unul pozitiv la două substanțe posibil 
cu efect psihoactiv în organism. Polițiștii 
Serviciului Rutier Prahova, potrivit IPJ 
Prahova, au oprit pentru control și un 
autoturism care se deplasa pe direcția 
DN1 către strada Valea Cerbului. „În 
urma verifi cărilor efectuate, polițiștii 
au constatat faptul că la volanul 
autoturismului se afl a o femeie în vârstă 
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TICHETE DE 500LEI PENTRU TICHETE DE 500LEI PENTRU 
ELEVII PROVENIȚI DIN ELEVII PROVENIȚI DIN 

FAMILIILE CU VENITURI MICIFAMILIILE CU VENITURI MICI

Federația Națională a Părinților „Edupart” reamintește faptul că elevii  proveniți din 
familii cu venituri mici, înscriși în învățământul preuniversitar de stat, vor benefi cia 

de tichete sociale de 500 de lei, acestea urmând să fi e acordate în baza unei cereri. Într-
un comunicat de presă se arată: „Cererile pentru stabilirea și acordarea sprijinului fi nanciar 
se întocmesc de reprezentantul familiei și se depun, împreună cu actele doveditoare privind 
componența familiei și a veniturilor, la secretariatul unității de învățământ unde este înscris 
elevul, în termen de 5 zile de la data începerii anului școlar (5 septembrie pentru anul școlar 
2022-2023). Inspectoratele școlare vor centraliza solicitările și   vor transmite la Ministerul 
Educației lista benefi ciarilor până cel târziu pe 23 septembrie. Pentru preșcolari, cererile trebuie 
întocmite de reprezentantul familiei și înregistrate, împreună cu actele doveditoare, la primăria 
localității de domiciliu, în luna următoare îndeplinirii condițiilor de acordare.” Ajutorul este 
stabilit prin Ordonanța de urgență nr. 133/2020, cu completările și modifi cările ulterioare. 
Benefi ciarii tichetelor sunt:  elevii înscriși în învățământul de stat primar sau gimnazial care 
se afl ă în întreținerea familiilor cu un venit mediu net lunar pe membru de familie (raportat 
la luna iulie) de cel mult 50% din salariul de bază minim brut pe țară (în prezent, pragul este 
de 1.275 de lei); elevii ce provin din familii defavorizate, care au venitul lunar pe membru de 
familie de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură 
(adică 298 de lei), calculat în funcție de toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat 
în luna anterioară solicitării stimulentului educațional. 

Primăria Bănești anunță că, după fi nalizarea unei noi licitații, a 
fost semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru realizarea 

clădirii ce va găzdui activitățile culturale din localitate. Constructorul a 
primit amplasamentul, a organizat șantierul și a început deja excavațiile 
pentru turnarea fundației. Sediul Centrului Cultural Bănești, care va 
deservi ambele localități componente ale UAT, este situat la limita 
dintre satele Bănești și Urleta. Caracteristicile tehnice ale imobilului 
ce va costa 5.500.000 lei sunt: subsol, suprafața utilă- 303 mp (săli 
de repetiții și grupuri sanitare); parter, suprafața utilă- 700 mp (sală 
multifunctională, cu o capacitate de peste 300 de locuri, scenă, foaier 
acces, garderobă, vestiare și grupuri sanitare); etaj, suprafața utilă-270 
mp (bibliotecă, săli pentru activități și săli pentru depozitare).

CENTRU CULTURAL LA BĂNEȘTICENTRU CULTURAL LA BĂNEȘTI

SE LUCREAZĂ 
LA CN „I.L. 

CARAGIALE”!

Firma Romconstruct Group SRL a început 
lucrările de restaurare parțială a fațadei și 

acoperișului Colegiului Național „Ion Luca Caragiale”, a 
anunțat, recent, Primăria Ploiești. Intervențiile constau 
în restaurarea fațadelor, restaurarea elementelor 
decorative și revizuirea șarpantei. Prețul la care a 
fost semnat contractul în urmă cu o lună este 5,481 
milioane de lei, fără TVA, respectiv, 6,522 mil. lei, cu 
TVA. Banii sunt asigurați din creditul contractat de 
municipalitate de la CEC, iar în lista de investiții sunt 
prevăzuți pentru acest obiectiv 8,250 mil. lei. Clădirea 
a fost construită în perioada 1926-1936, după planurile 
și sub supravegherea arhitectului Toma T. Socolescu, 
se afl ă în zona de rezervație istorică și arhitecturală 
a orașului, fi ind un monument istoric reprezentativ 
pentru patrimoniul cultural local, înscris în lista 
monumentelor istorice ale județului Prahova.

Continuare
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CURSURILE DE VARĂ ALE 
UNIVERSITĂȚII POPULARE 

„NICOLAE IORGA”
 VĂLENII DE MUNTE

Ca de obicei, cursurile au început cu intonarea Imnului României și cu un 
omagiu adus întemeietorului Universității, savantul Nicolae Iorga, la bustul 

căruia au fost depuse buchete de fl ori. Deschiderea ofi cială i-a aparținut primarului 
orașului Vălenii de Munte, Florin Constantin, urmat de alocuțiuni susținute de alți 
ofi ciali județeni sau de la nivel central. Marele absent din prima zi a fost președintele 
Academiei Române, acad. Ioan Aurel Pop, dar lipsa acestuia a fost trecută cu vederea 
prin excepționalele prelegeri susținute de acad. Valeriu Matei, acad. Georgeta Filitti 
și prof.univ. dr. Dan Dungaciu și moderate de prof. Constantin Stere, directorul 
Direcției Județene pentru Cultură Prahova. Bineînțeles că de pe scena Centrului 
Cultural discursurile au fost puternic infl uențate de momentele cruciale prin care 
trece astăzi Europa, marcată din toate punctele de vedere de războiul din Ucraina. 
Omul cu „ochi de sticlă”, așa cum l-a perceput acad. Valeriu Matei pe liderul de 
la Moscova, dintr-o întrevedere mai veche, n-a fost iertat pentru „răul pe care l-a 
provocat și încă îl provoacă umanității”. Firește că abordările, indiferent cât s-au vrut 
ele a fi  „repere istorice”, au fost cumva încărcate de convingerile fi ecăruia dintre cei 
trei excelenți vorbitori. Revenind la ediția din acest an a Universității, organizatorii 
au imaginat teme diferite: tradiționala paradă a portului popular; expoziția de 
grafi că (Gabriela Melinescu) și artă plastică (Nadia Negru); antologie de versuri 
(acad. Valeriu Matei); prelegeri despre Iorga (prof.univ.dr. Petre Țurlea); prezentare 
de carte (Anastasia Balmuș, prof.dr. Petruța Stan), centenarul Încoronării de la Alba 
Iulia (conf. univ. dr. Petre Țurlea și acad. Georgeta Filitti); vizită la Palatul Știrbei 
și la Mănăstirea Sinaia, vizită la Drajna, cu spectacol folcloric; starea de conservare 
a patrimoniului bisericesc (protopop Mihail Peneș) etc. Au mai susținut prelegeri 
politicienii prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, Varujan Vosganian, prof. univ. dr. 
Adrian Năstase și acad. Răzvan Th eodorescu. 

Duminică, 14 august 2022, în cadrul unui ceremonial care respectă 
un anumit tipic, s-a deschis a LXIX-a ediție a Cursurilor de Vară 

ale Universității Populare „Nicolae Iorga”, de la Vălenii de Munte. La 
manifestare au fost prezente ofi cialități locale, județene, politicieni de 
la nivel local și central, invitați din Republica Moldova și din Prahova, o 
asistență numeroasă, obișnuită să vină să salute acest eveniment de elită și, 
se înțelege, în primul rând, au fost prezenți reprezentanți ai lumii academice 
și universitare de pe ambele maluri ale Prutului.

de 34 de ani din județul Cluj. Cu ocazia testării cu 
aparatul DrugTest, rezultatul a fost unul pozitiv 
la o substanță cu efect psihoactiv”, a precizat 
IPJ Prahova. Totodată, polițiștii Serviciului 
Rutier Prahova au oprit pentru control un 
autoturism condus de un tânăr în vârstă de 26 
de ani din municipiul Câmpina. Acesta a fost 
testat cu aparatul Drugtest, iar rezultatul a fost 
unul pozitiv la o substanță susceptibilă de a 
avea efect psihoactiv în organism. „Toate cele 4 
persoane au fost conduse la unități medicale în 
vederea prelevării de mostre biologice. În toate 
cauzele, au fost întocmite dosare penale, sub 
aspectul săvârșirii infracţiunii de conducerea pe 
drumurile publice a unui vehicul sub infl uenţa 

alcoolului sau a altor substanţe”, a precizat 
IPJ Prahova. Alți doi conducători auto au fost 
depistați sub infl uența băuturilor alcoolice. 
Astfel, polițiștii Secției de poliție rurală Bălțești 
în timp ce se afl au în exercitarea atribuțiilor de 
serviciu în comuna Măgurele au oprit pentru 
control un autoturism condus de un bărbat în 
vârstă de 50 de ani din comuna Bălțești. „Întrucât 
conducătorul auto emana halenă alcoolică a fost 
testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea 
de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior 
fi ind condus la o unitate medicală în vederea 
prelevării de mostre biologice de sânge”, a 
precizat IPJ Prahova. În cauză, a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii 

de conducere a unui vehicul sub infl uența 
băuturilor alcoolice. Cel de-al doilea caz a 
fost înregistrat la Florești. Polițiștii din cadrul 
Secției de Poliție Rurală Florești au oprit pentru 
control un autoturism condus de un bărbat în 
vârstă de 53 de ani din comună. „Întrucât acesta 
emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul 
etilotest care a indicat valoarea de 0,67 mg/l 
alcool pur în aerul expirat, ulterior fi ind condus 
la o unitate medicală în vederea prelevării de 
mostre biologice de sânge. Și în această cauză a 
fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de conducere a unui vehicul sub 
infl uența băuturilor alcoolice”,  a precizat IPJ 
Prahova.
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MERCUR DESCOPERIT ÎNTR-O CLĂDIRE 
DEZAFECTATĂ DIN PLOIEȘTI

Substanța periculoasă a fost identifi cată într-o 
cladire dezafectată situată pe Bulevardul Petrolului 
din Ploiești. Astfel, potrivit IPJ Prahova, polițiștii 
din cadrul Secției nr.4 de Poliție Ploiești au fost 
sesizați prin apel 112 de către administratora unei 
societăți comerciale cu privire la faptul că ar fi  găsit o 
cantitate de mercur. „În baza sesizării, polițiștii s-au 
deplasat la fața locului, iar din primele cercetări a 
reieșit faptul că în incinta unei hale dezafectate din 
zona de Sud a municipiului, într-un canal colector 
a fost găsită o cantitate de mercur. Lucrătorii din 
cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
Prahova au recoltat cantitatea de aproximativ 100 
de grame de mercur. Ulterior, în cursul zilei de 

astăzi, polițiștii împreună cu pompierii prahoveni 
au mai recoltat o cantitate de pământ amestecată 
cu mercur. Cercetările sunt continuate de către 
polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi 
și Substanțe Periculoase Prahova sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de trafi c de produse sau 
substanțe toxice.  Pompierii, potrivit ISU Prahova, 
au acționat pentru colectarea mercurului în vederea 
predării acestuia către structura specializată din 
cadrul poliției. Cantitatea colectată a fost de 900 
grame și 95 kg de pământ amestecat cu mercur.

ACCIDENT MORTAL PE DN1, 
LA MOVILA VULPII

Polițiștii Serviciului Rutier Prahova au fost 
sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că pe DN1, 

pe raza localității Păulești,  în zona Movila Vulpii, s-a 
produs un accident rutier. Deplasați la fața locului, 
polițiștii rutieri, potrivit IPJ Prahova, au constatat 
faptul că sesizarea se confi rmă, iar din primele 
verifi cări a reieșit că un autoturism, condus de un 
tânăr în vârstă de 20 de ani, în timp ce se deplasa 
pe DN1, ar fi  surprins și accidentat trei pietoni care 
se afl au în traversarea părții carosabile. Un bărbat 
în vârstă de 44 de ani a fost declarat decedat. Alte 
două persoane, respectiv o femeie în vârstă de 38 de 
ani în stare gravă și o minora în vârstă de 11 ani în 
stop cardio respirator, au fost asistate medical la fața 
locului și ulterior transportate la spital. Din păcate, 
minora a decedat. Trafi cul rutier a fost dirijat de 
polițiștii rutieri. Conducătorul auto a fost testat cu 
aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

P Anunțuri • Publicitate • Anunțuri • Publicitate

ANUNȚ CASA DE ASIGURĂRI A 
AVOCAȚILOR DIN ROMĂNIA FILIALA 

PRAHOVA 
organizează un concurs pentru ocuparea 

POSTULUI DE REFERENT SPECIALITATE cu 
următoarele cerințe: 

• studii superioare economice; 
• abilități de coordonare, planifi care și organizare; 
• utilizator Excel nivel foarte bun; 
• atitudine dinamică foarte bună; 
• excelente abilități de lucru în echipă. 
CV-urile însoțite de scrisoare de 

intenție vor fi  trimise pe adresa de email: 
fi liala.ph.caa@gmail.com până pe data de 25.08.2022. 

Persoanele selecționate vor fi  contactate pentru 
participarea la interviu.

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE COMUNA GURA 
VADULUI 

COMUNA GURA VADULUI, titular al proiectului: „Extindere sistem de canalizare apă 
uzată menajeră și rețea de distribuție a apei în comuna Gura Vadului, județul Prahova”, 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Prahova de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu 
se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, 
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere 
sistem de canalizare apă uzată menajeră și rețea de distribuție a apei în comuna Gura 
Vadului”, propus a fi  amplasat în satele Gura Vadului, Perșunari și Tohani, comuna Gura 
Vadului, județul Prahova 

I. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi  consultate la 
sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova din Ploiești, str. Gh. 
Gr. Cantacuzino, nr. 306, în zilele de luni-vineri, între orele 9-13, precum și la următoarea 
adresă de internet http:/apmph.anpm.ro.  

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității 
competente pentru protecția mediului.

VĂ ROG FRUMOS!

Marius 
MARINESCU

Haideți să facem din Ploiești orașul 
pe care îl merităm, în care mândria 

de a sta pe Rudului să rivalizeze cu cea a 
celui din Mitică Apostol ori a celor de pe 
Cameliei…și să arătăm lumii că nu suntem 
singurul oraș cu denumirea cartierelor în 
funcție de punctele cardinale.

Știu, nu e ușor!
Dar vă stă în putere!
Faceți spital municipal sau regional 

sau modular sau cum veți vrea să îi ziceți, 
dar numai faceți-l! Faceți parc olimpic, cu 
bazine și piste și ce mai vreți voi, dar faceți-
le! Faceți orice…dar încetați mizeria asta 
de scandal pe care noi nu îl merităm.

Opriți-vă! Ce naiba aveți cu noi!? Doar 
v-am votat. Sau nu. Dar am sperat să fi e 
mai bine decât ieri.

Nu ne dezamăgiți și de data asta!
Nici voi nu meritați să trăiți într-un oraș 

urât.
Luați exemplul copiilor care desenează 

astăzi orașul cu grafi tti, luați exemplu de 
la echipa și de la galeria Petrolului, luați 
exemplu de la cluburile de business, luați 
exemplu de la cei care fac ceva din pasiune.

Nu ne mai duceți în jos!
Vă rog frumos!

Continuare din pagina 1

Primarul orașului Azuga, George Barbu, a 
predat amplasamentul constructorului și 

a semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru 
construirea unui nou centru cultural în stațiunea de 
pe Valea Prahovei. Barbu a anunțat: „Clădirea Casei 
de Cultură, așa cum o știm cu toții, va fi  demolată 
și pe același teren se construiește, din fondurile 
europene obținute, Centrul Cultural! Vom avea o 
clădire modernă, cu bibliotecă și sală de lectură, cu 
o sală de spectacole, cu un foaier-sală de expoziții, cu 
o sală de conferințe, terasă și chiar un amfi teatru în 
aer liber, plus dotări. Clădirea va găzdui mare parte 
din activitatea culturală, de la serbările copiilor de 
început sau închidere de an școlar, la evenimente de 
toate categoriile, spectacole de teatru și muzică, atât în 

interior, cât și în aer liber.” Contractul a fost atribuit în 
toamna lui 2021, vând valoarea totală de 3.883.114,4 
lei, fără TVA. Primăria Azuga a mai obținut fonduri 
europene, prin POR 2014-2020, pentru următoarele 
proiecte: îmbunătățirea calității vieții populației, lot 1 
(cerere de fi nanțare semnată în luna ianuarie 2020)-
18,213 mil. lei; îmbunătățirea calității vieții populației, 
lot 2 (martie 2020)-16,168 mil. lei; modernizare creșă 
cu grădiniță (martie 2019)-1,847 mil. lei;  înfi ințare 
centru social pentru persoane vârstnice (august 
2020)-4,967 mil. lei; amenajare spații verzi (mai 
2018)-7,695 mil. lei; creșterea efi cienței energetice 
Spitalul de Ortopedie și Traumatologie (martie 
2019)-5,738 mil. lei; creșterea efi cienței energetice 
Liceul Teoretic (noiembrie 2021)-4,523 mil. lei.
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INCENDIU LA O LOCOMOTIVĂ 
A UNUI TREN DE CĂLĂTORI, ÎN 

GARA DE SUD DIN PLOIEȘTI
Pompierii militari au fost solicitați 

să intervină pentru stingerea unui 
incendiu care a izbucnit la o locomotivă 
electrică a unui tren de călători care 
se afl a în Gara de Sud din Ploiești. La 
fața locului, potrivit Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență Prahova, 
au intervenit un ofi țer și 15 subofi țeri 
cu două autospeciale de stingere, o 
autospecială cu azot și o ambulanță 
SMURD. Incediul s-a manifestat 
cu fl acără deschisă și degajare mare 

de fum sub locomotivă.  Aceasta a 
fost decuplată de restul vagoanelor 
de călători și trasă pe o altă linie. 
Pompierii militari au acționat cu azot 
pentru lichidarea incendiului. Din 
fericire, nu au fost înregistrate victime. 
Trafi cul feroviar a fost oprit pe durata 
intervenției, fi ind afectată circulația 
feroviară a trei trenuri de călători.

ACCIDENT GRAV PE DN1A. UN 
BĂRBAT A MURIT, IAR ALTE 

PATRU PERSOANE AU AJUNS LA 
SPITAL

Accidentul rutier s-a produs pe 
DN1A, pe raza localității Teișani, 

după ce patru autoturisme au intrat 
în coliziune. Unul dintre conducătorii 
auto, un bărbat în vârstă de 71 de ani, a 
decedat. Ceilalți trei conducători auto, 
în vârstă de 64 de ani, de 41 de ani și 
de 20 de ani, au fost testați cu aparatul 
etilotest, iar rezultatul a fost negativ. În 
urma accidentului, alte patru persoane 
au fost transportate la spital. Este vorba 
despre conducătorul auto în vârstă de 
64 de ani, o pasageră în vârstă de 66 de 
ani și de doi adolescenți, în vârstă de 
15 și respectiv de 18 ani. Trafi cul auto a 
fost blocat temporar pentru a permite 
intervenția echipajelor de salvare.

Eurostat a publicat o listă cu salariile minime (reglementate sau nu) din Uniunea 
Europeană, calculate la nivelul lunii iulie 2022. Bulgaria are cel mai mic salariu 

minim din UE, cu 363 euro/lună. Țara vecină este urmată de Letonia -500 euro, 
Ungaria-503 euro, România-515 euro, Croația-622 euro, Polonia-641 euro. În topul 
clasamentului celor mai mari salarii minime pe economie se afl ă Luxembourg, cu 2.313 
euro/lună, de aproape cinci ori mai mult decât România, Belgia-1.842 euro, Irlanda-1.774 
euro, Olanda-1.756 euro  și Germania-1.744 euro.

În România, deși nu avem cel mai mic salariu minim din UE, taxarea forței de muncă 
face diferența.

În Ungaria, de pildă, 
salariile sunt taxate cu 
33,5%, de unde rezultă 
că un om ia în mână 
circa 334 euro, în timp 
ce în România suma 
este de 311 euro, la o 
taxare a forței de muncă 
de 41,5%. În Bulgaria, 
taxarea este de 22,4%, în 
Slovacia-de 17,86%, iar 
în Polonia- de 29,29%.

PRIMĂRIA SINAIA A PRIMĂRIA SINAIA A 
ÎNCEPUT PROIECTUL ÎNCEPUT PROIECTUL 

EUROPEAN NEUROPEAN NaaCOCO22

Primăria Sinaia a anunțat că, de pe 16 august, se va închide total 
circulația pe Aleea Kusadasi și strada Walter Mărăcineanu 

(segmentul de drum cuprins între intersecția cu Aleea Kusadasi și strada 
Calea Moroieni), pentru o perioadă de 12 luni.  Măsura este necesară având 
în vedere că a început un proiect care presupune construirea unor pasarele 
pietonale pe străzile Badea Cârțan/1 Mai și strada Walter Mărăcineanu/
Aleea Kusadasi. Pe durata desfășurării lucrărilor, trafi cul rutier va fi  deviat 
pe străzile adiacente și pe centura orașului (DN1), fi ind recomandată ca 
rută alternativă de deplasare str. Calea Moroieni- DN1E60- strada Walter 
Mărăcineanu. Pasarelele fac obiectul unui proiect european derulat prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020, denumit NoCO2-cale pentru 
pietoni. Cererea de fi nanțare a fost semnată pe data de 24 iunie 2019, iar 
valoarea contractului a fost fi xată la 22,755 mil. lei. Ulterior, anunțul de 
atribuire a contractului publicat în SICAP în luna mai face vorbire despre 
suma totală a proiectului de 23,875 lei, fără TVA, adică vreo 28,411 mil. 
lei, cu TVA. În afară de pasarele, proiectul mai presupune modernizarea 
și reabilitarea trotuarelor existente, amenajarea trecerilor de pietoni, 
modernizarea iluminatului public din arealul vizat. În afară de NoCO2, 
Primăria Sinaia mai are alte opt proiecte europene POR: „Sinaia 3.0, 
Educație, social. Mobilitate” (cerere de fi nanțare semnată în decembrie 

2020)-22,999 mil. lei;
„Centrul Multifuncțional Educațional Recreațional ZINO-Educație 

de la A la Z” (noiembrie 2019)-22,455 mil. lei; „Centrul S-loc de bine” 
(noiembrie 2019)-5,163 mil. lei; „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate, 
dotare Ambulatoriu Spital Oărășenesc Sinaia” (iunie 2019)-9,706 mil. lei; 
„Amenajare grădină publică Parc Știrbei” ( februarie 2019)-7,219 mil. lei; 
ECO-BUS (aprilie 2019)-18,315 mil. lei; Construire Park & Ride (aprilie 
2019)-27,097 mil. lei; „Efi ciență energetică și extindere iluminat zona 
istorică” (februarie 2019)-11,834 mil. lei. Separat, Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” are în derulare un alt proiect 
POR, reabilitare termo-energetică la sediul Detașamentului de Pompieri 
Sinaia (cerere semnată în decembrie 2021), în valoare de 3,762 mil. lei.

CARDURI BLOCATE 
PENTRU CĂ AU FOST 

VÂNDUTE PE BĂUTURĂ

Mi n i s t r u l 

I n v e s t i ț i i l o r 
și Proiectelor 
E u r o p e n e , 
Marcel Boloș, a 
anunțat că mii de 

persoane care au primit vouchere sociale au rămas deja 
fără ajutorul de la stat după prima tranșă, pentru că l-au 
utilizat necorespunzător. Ofi cialul a precizat: „Peste 10.000 
de carduri sunt în momentul de față blocate fi e ca urmare 
a modului defectuos de folosire a lor, fi e că sunt probleme 
de identitate a benefi ciarilor de vouchere. Este o datorie 
a benefi ciarului să înțeleagă că ele au fost date pentru a 
sprijini populația, ci nu  pentru a face comerț cu ele.” Deși 
ministrul nu spune explicit, benefi ciarii care au rămas fără 
carduri au încercat să cumpere alcool și țigări și chiar să 

vândă vaucherele alimentare, deși legea interzice acest 

lucru. Reamintim că, la nivel național, au fost distribuite 2,5 

milioane de vouchere sociale, fi ecare având valoarea de 250 
de lei ce se încarcă o dată la două luni, până la fi nalul anului.

ROMÂNIA, AL 4-LEA CEL MAI ROMÂNIA, AL 4-LEA CEL MAI 
MIC SALARIU MINIM DIN UEMIC SALARIU MINIM DIN UE
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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

18 ZILE FĂRĂ APĂ CALDĂ: PREMIERUL CIUCĂ, 18 ZILE FĂRĂ APĂ CALDĂ: PREMIERUL CIUCĂ, 
CHEMAT SĂ REZOLVE... ORGOLIILE DE LA PLOIEȘTICHEMAT SĂ REZOLVE... ORGOLIILE DE LA PLOIEȘTI

Minivacanța prilejuită de marea sărbătoare 
a Adormirii Maicii Domnului  a făcut 

uitată problema nr. 1 a ploieștenilor: lipsa apei 
calde. A fost trecută cu vederea și de ploieșteni, 
cei care suportă disconfortul, și de instituțiile 
implicate direct în a rezolva problema-Consiliul 
Județean Prahova, ADI Termo Prahova și 
Primăria Ploiești- dar și de politicieni/partide 
(PSD și Forța Dreptei), care se dădeau peste 
cap în a interveni pentru soluționarea disputei 
iscate între liderii PNL ai CJ Prahova și Primăriei 
Ploiești.

ADI TERMIE NU A MAI FOST 
DESFIINȚATĂ

Săptămâna trecută, AGA a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Termo 
Prahova, al cărei președinte este șeful CJ 
Prahova, Iulian Dumitresscu, anunța că va trece 
la dizolvarea asociației și trecerea întregului 
serviciu la Primăria Ploiești. De la o zi la alta însă 
lucrurile s-au schimbat. În ședința extraordinară 
de săptămâna trecută, consilierii județeni au 
fost chemați să aprobe alt proiect de hotărâre, 
respectiv,  trecerea unor imobile din patrimoniul 
Societății Brazi Industrial Parc S.A., cu valoarea 
de inventar de 7.404.113,36 lei, în domeniul 
public al județului Prahova.

În ședință, președintele Iulian Dumitrescu a 
menționat motivele acestei schimbări de ordin 
juridic: faptul că CJ Prahova intenționează să 
obțină fi nanțare europeană pentru modernizarea 
CET și a transportului primar. Sau, dacă situația 
o impune, transferul CET Brazi și a magistralei 
de agent termic la Primăria Ploiești. Pe termen 
foarte scurt, transferul nu are efect asupra 
problematicii de fond, adică întreruperea apei 
calde. Sau reluarea furnizării apei calde.

OPERATORUL DE TERMIE NU-ȘI ASUMĂ 
RĂSPUNDEREA PENTRU REPORNIREA 

CAZANULUI DE APĂ CALDĂ
Deși a fost somat ca, în baza contractului, 

să asigure serviciul 90 de zile de la rezilierea 
contractului, operatorul Termofi care Prahova 
(Gas & Power Trading SRL- Geotherm 
Distribution) a anunțat că nu își asumă 
răspunderea punerii în funcțiune a utilajului de 
producere a apei calde fără fi nalizarea planului 
de reparații care a fost sistat la solicitarea ADI 
Termo Prahova. Bine, „utilajul” este cazanul 
2 de apă caldă despre care unii spun ba că e-n 
stare tehnică bună, ba că nu este. Cu alte cuvinte, 
operatorul nu va relua furnizarea serviciului de 
apă caldă din Ploiești. Iată ce spun reprezntanții 
companiei: „SC Termofi care Prahova SA a luat act 
de adresa transmisă în data de 4 august 2022 de 
ADI Termo Prahova, document prin intermediul 
căruia compania noastră este somată să sisteze 
reparațiile de strictă necesitate desfășurate la CAF 
2 și aducerea utilajului de producție a energiei 
termice la starea tehnică inițială. Având în vedere 
starea avansată de degradare a cazanului de apă 
fi erbinte nr. 2 constatată prin evaluări tehnice 
externe raportate către autorități, compania 
Termofi care Prahova SA nu poate să își asume 
răspunderea punerii în funcțiune a utilajului 
fără fi nalizarea planului de reparații, potrivit 
reglementărilor legale.  Compania va respecta 
întotdeauna legislația în vigoare și nu va pune în 
pericol siguranța angajaților săi sau siguranța în 
funcționare a serviciului public de alimentare cu 
energie termică.”

PARTIDELE FAC APEL LA ACTORII 
LOCALI PENTRU REZOLVAREA 

URGENTĂ A PROBLEMEI
Ca de obicei, partidele nu au putut sta 

deoparte de acest subiect, mai ales că „balta” 
de aruncat „undița” de pescuit voturi e una 
imensă, 130.000 de ploieșteni rămași fără apă 
caldă. Pentru că PNL și aliații de la USR sunt în 
mijlocul „focului”, singurii care dau sfaturi sunt 
PSD și Forța Dreptei (PNL aripa Orban).

PSD (lider Bogdan Toader): „Partidul Social 

Democrat - fi liala Prahova face apel către 
reprezentanții Consiliului Județean Prahova, 
ai Primăriei Ploiești, precum și ai operatorului 
SC Termofi care Prahova SA, să lase deoparte 
orgoliile și interesele de moment, să se așeze la 
aceeași masă a discuțiilor și să rezolve problema 
furnizării apei calde în municipiul Ploiești. Nu 
prin declarații sterile și nu prin continuarea unui 
război în plan mediatic între părțile implicate se 
va pune punct acestei crize a agentului termic! Se 
va ieși din acest confl ict - mai mult sau mai puțin 
artifi cial creat - prin consultarea specialiștilor în 
domeniul termofi cării, dispuși să vină în ajutor 
pentru găsirea unei soluții! Este obligatoriu ca apa 
caldă să curgă din nou la robinete! Sunt familii 
cu copii mici, sunt persoane bolnave, sunt bătrâni 
care au nevoie de apă caldă în locuințele lor! 
Reprezentanții PSD - prin consilierii județeni și 
municipali, dar și prin parlamentarii de Prahova - 
își arată disponibilitatea de a participa la discuții 
concrete care să conducă la încheierea crizei 
apei calde din Ploiești” se arată în comunicatul 
transmis de PSD Prahova.

Forța Dreptei (lider George Ionescu): 
„Constatăm, cu îngrijorare, că o vendetă politică, 
culmea, între membrii aceleiași formațiuni, poate 
produce efecte devastatoare asupra comunității 
ploieștene. Ba mai mult, în spatele scandalului 
mediatic, menit să țină pe toată lumea ocupată, se 
poate ascunde ceva mult mai grav. Să lași 130.000 
de sufl ete fără apă caldă, în plină vară, pare de 
noaptea minții. Asta ca să nu mai spunem că 
există suspiciuni rezonabile că am putea rămâne 
și fără căldură la iarnă. Declarațiile aruncate în 

spațiul public de președintele Consiliului Județean 

Prahova, Iulian Dumitrescu, dar și conferințele de 

presă ale primarului Volosevici, care se succed cu 

o frecvență amețitoare, sunt lipsite de fond și de 

soluții reale.”

PREMIERUL CIUCĂ, CHEMAT SĂ 
INTERVINĂ

Primarul Andrei Volosevici a solicitat, pe 12 

august 2022, primului ministru al României, 

Nicolae Ciucă, primirea în audiență în vederea 

găsirii unei soluții care să ducă la deblocarea 

situației existente în acest moment în alimentarea 

cu apă caldă a municipiului Ploiești. Volosevici: 

„Am făcut toate demersurile necesare și, din 

păcate, nu am reușit deblocarea acestei situații 

în cadrul discuțiilor purtate cu reprezentanții 

prefecturii, ai Consiliului Județean Prahova, ai 

operatorului de termofi care și ai ADI Termofi care 

Prahova, cei care gestionează contractul cu 

operatorul Termofi care Prahova S.A. Sper ca, prin 

implicarea și sprijinul primului ministru, să găsim 
soluții pentru a evita ca municipiul Ploiești să 
rămână fără alimentare cu agent termic în sistem 
centralizat.”
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GLOBALIŞTII AU DECLANŞAT „FAZA GLOBALIŞTII AU DECLANŞAT „FAZA 
LETALĂ” A MARII RESETĂRI(I)LETALĂ” A MARII RESETĂRI(I)

Globaliștii au încheiat o săptămână de mare euforie la Davos. Ei frisonează la gândul că a venit timpul lor, timpul să lanseze cea mai difi cilă 
fază a Marii Resetări, prin ceea ce ei numesc a patra revoluţie industrială.

A patra revoluţie industrială, a explicat Klaus  Schwab, căpetenia Forumului Economic Mondial, va duce la o „fuziune” a identităţilor fi zice, 
biologice și digitale ale fi ecărei fi inţe umane. Practic, ar fi  vorba de începutul unei noi ere, bazate pe transumanism și tehnocraţie, ceva asemănător 
coșmarului din romanul distopic „Brave New World” al lui Aldous Huxley, apărut acum 90 de ani.

Dar nu pot ajunge acolo până nu resetează, adică până nu-i omoară pe „cei vechi” pentru a aduce „noul”. Aceasta nu-i include pe ei, pentru că 
dintre invitaţii de seamă de la Davos, Soros, de exemplu, a depășit 90 de ani, iar Kissinger 99 de ani, împliniţi chiar pe 27 mai a.c. Dar resetarea 
lumii nu se poate face doar apăsând un buton. Există nevoie de o serie de crize globale concepute, după cum spun până la obsesie, Schwab și 
consilierul său principal, Yuvak Noah Hariri.

Spre deosebire de „presa ofi cială”, care a tras perdeaua peste summitul globaliștilor, cum scrie și Alin Alexandru din Canada, presa alternativă 
americană a analizat în detaliu noile direcţii date de secretarul general al Marii Resetări și a ajuns la concluzia că se pregătește „faza ucigașă” a ei, 
după cum puteţi citi în continuare.

Deci, globaliștii s-au întâlnit la fi nele 
lunii mai a.c. la Geneva, la Adunarea 

Mondială a Sănătăţii, și la Davos, la summitul 
forumului Economic Mondial. La aceste două 
întâlniri, globaliștii au primit instrucţiuni despre 
ce să facă și la ce să se aștepte în următoarele 
12 luni. Și denumesc această fereastră de un an 
salva de deschidere a fazei de distrugere a Marii 
Resetări. Schwab a deschis întâlnirea de la Davos 
spunând: „Viitorul nu doar se întâmplă; viitorul 
este construit de noi, de o comunitate puternică, 
așa cum sunteţi aici, în această incintă”. „Trebuie 
să ne pregătim pentru o lume mai furioasă”, 
avertizează Schwab. Ceea ce e un semn rău că 
globaliștii devin anxioși, simţind că, dacă nu 
iau măsuri drastice în curând, 
toate planurile lor de a instala 
un guvern global, șansa ar putea 
fi  pierdută. Schwab a adăugat 
că „avem mijloacele pentru a 
îmbunătăţi statul în lume, dar 
sunt necesare două condiţii: 
prima este să acţionăm ca părţi 
interesate ale comunităţilor mai 
mari. Și a doua este să colaborăm”.

„Întrebarea mea pentru 
Klaus – comentează reporterul 
american Leo Hohmann pe 
site-ul alternativ Beforcitsnews.
com. - este următoarea: să 
colaboraţi la ce? Și ce înseamnă 
mai exact, îmbunătăţirea stării 
lumii? Îmbunătăţire pentru 
cine? Cred că se referă la condiţii 
îmbunătăţite pentru cei unu la 
sută care conduc marile bănci 
și corporaţii și slujitorii lor, care sar putea crește 
până la trei sau patru la sută. Pentru noi, ceilalţi, 
ei au o agendă de mizerie.”

Din retorica lor, se poate presupune că 
sacrifi carea ar fi  necesară pentru a salva planeta 
și resursele ei pentru ei, adică pentru elitele 
globaliste reprezentate la Davos și Geneva.

Elitiștii globaliști și-au anunţat planurile lor 
din timp, ca un adevărat avertisment: nu vom 
deţine nimic, nu vom avea intimitate și ne place 
să fi m total dependenţi de guvern și de partenerii 
săi corporatiști pentru supravieţuirea noastră.

În discursul său la Forum, David Beasley, 
directorul executiv al Programului Alimentar 
Mondial al Naţiunilor Unite, a explicat că 
situaţia alimentară globală era deja proastă 
înainte de războiul din Ucraina, dar că de atunci 
împrejurările au escaladat, devenind ceea ce el a 
numit cea mai gravă criză umanitară de după al 
Doilea Război Mondial.

O copertă înfricoșătoare a revistei Th e 
Economist, publicaţie deţinută de Rothschild, 
care se adresează globaliștilor de elită, înfăţișează 

un câmp, cu seminţe de grâu reprezentate ca 
niște cranii, cu titlul „Catastrofa alimentară care 
vine”.

Conservative Playlist relatează că Fundaţia 
Rockefeller, un alt club globalist care are legături 
cu Bill Gates, Schwab și Forumul, a avertizat 
recent că o criză alimentară globală de proporţii 
biblice este programată să intre în casele noastre 
în cinci-șase luni. 

Președintele Fundaţiei Rockefeller, Rajiv Shah, 
a vorbit de o „criză alimentară masivă, iminentă”, 
care se va declanșa în curând și va lovi întreaga 
lume, fără a cruţa nicio ţară.

Autorul acestei proiectate grozăvii este 
tehnocraţia, care folosește puterea de colectare 

a datelor și tehnologia avansată de supraveghere 
și pe care o valorifi că masiv – în domeniul 
medical, în mass-media și social-media, știinţă, 
educaţie, la nivel de retail, la nivel militar și de 
biosecuritate.

Dar cum vor reuși ei să ne facă să nu deţinem 
nimic și să închiriem totul de la miliardari și 
multimilionari? – se întreabă oamenii. Creând 
din ce în ce mai mulţi bani și reducând în 
mod deliberat valoarea dolarului, căci Rezerva 
Federală și sistemul bancar vă vor obliga să plătiţi 
mai mult pentru mai puţin. Pentru a supravieţui, 
indiferent dacă faci parte din clasa de mijloc, vei 
plăti mai mult pentru același galon de benzină, 
aceleași alimente, aceeași îmbrăcăminte ca și 
înainte. Puteţi trăi o perioadă doar cumpărând 
mai puţin și eliminând deșeurile, dar după un 
timp veţi căuta să vă restrângeţi în ce privește 
mașinile, casele, consumul de alimente, totul. 
Mayer Rothschild a spus-o clar: „Nu îmi pasă 
cine face legile unei ţări atâta timp cât îi controlez 
banii”.

Planul este să te chibzuiești până la punctul 

în care să închiriezi un apartament mic în oraș, 
lângă o linie de cale ferată, înlocuindu-ţi SUV-ul 
cu o mini-mașină electrică (dacă îţi poţi permite 
asta) sau chiar cu o bicicletă. China, acesta este 
viitorul pe care l-au plănuit pentru noi.

Cu cât este mai multă durere, cu atât elitele 
sunt mai aproape de a realiza Marea Resetare, 
cu coduri QR digitale atașate fi ecărei fi inţe 
umane, conţinând toate dosarele de sănătate pe 
o aplicaţie pentru telefonul mobil și conectând 
acea aplicaţie și la contul dvs bancar și la contul 
dvs cu posibilitatea de a vă conecta la internet. 
Acesta este scopul. 

Elitele globaliste miliardare știu că planul lor 
este nepopular. Ele știu că cel puţin jumătate 

din populaţia din ţările bogate 
nu va accepta niciodată acest 
plan de bunăvoie. Ea va trebui 
constrânsă într-o perioadă 
de criză îngrozitoare, precum 
războiul sau un val de „urgenţe 
de sănătate publică”, și privarea 
extremă pe care o provoacă o 
astfel de criză.

Deoarece marea majoritate 
a americanilor crede în 
normalitate, ei nu pot vedea ce 
urmează. Vor fi  complet surprinși. 
Acești oameni cred că penuriile 
sporadice pe care le văd acum în 
magazinele alimentare sunt doar 
o defecţiune temporară, care se 
va rezolva în curând. Și nu-și 
fac griji. Ei nu văd că războiul și 
foametea sunt chiar după colţ. 
Iar, când vor ajunge peste ei, 

vor fi  cuprinși de frică și confuzie. Nivelurile de 
anxietate vor spori spectaculos. Majoritatea se va 
supune sistemului bestial care se ridică pe coama 
acestor crize prestabilite.

Undeva între 25 și 30 la sută dintre ei nu se 
vor supune niciodată unui astfel de sistem. 
Cum s-a văzut anul trecut cu vaccinurile, când 
aproximativ 70 la sută dintre americani au 
capitulat în faţa presiunii ofi ciale. Dar 30 la sută 
au refuzat puternic. Acum, Stephane Bancel, 
CEO al Moderna, recunoaște că nimeni nu 
dorește vaccinurile și trebuie să arunce 30 de 
milioane de doze.

Concluzia, pentru elite, este că populaţia este 
prea numeroasă și de necontrolat pentru tipul de 
societate bazată pe resurse, cu control total, cerut 
de tehnocraţia lor distopică. Și, dacă există ceva 

ce o tehnocraţie nu poate tolera, este o mulţime 

considerabilă de oameni care încă mai  crede 

în libertatea de exprimare și în toate asemenea 
lucruri de modă veche. Trebuie eliminaţi.

Urmarea în numărul viitor
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SUPĂRAT EȘTI PE PENIȚĂ CÂND NU AI CE 
SPUNE LUMII?    

Așadar, Victor Pelin consideră că „a vorbi și 
a scrie despre actuala guvernare din Republica 
Moldova e un adevărat chin”, că „nu ai ce 
spune despre ea, trebuind să repeți lucruri 
arhicunoscute: este o guvernare slabă și insipidă; 
cvasi-ermetică; refractară la idei și infl uențe 
dinafară; lipsită de experiență; supraviețuitoare 
din contul suportului partenerilor de dezvoltare, 
care se văd nevoiți să nu admită o eventuală 
degradare a situației social-economice și 
politice din țară”. Insipidă, mă rog, depinde 
de gust, dar slabă și lipsită de experiență sunt 
tocmai invectivele unor lideri de partide, pentru 
care accesul la actul guvernării este un vis 
îndepărtat sau poate prea îndepărtat, judecând 
după zecimile de procente oferite de electorat 
în ultimele alegeri, prezidențiale și cele două 
scrutine parlamentare. Printre primii care s-au 
năpustit cu asemenea invective a fost nimeni altul 
decât ex-premierul Ion Chicu, deja în calitate de 
lider al Partidului Dezvoltării și Consolidării 
Moldovei, care în legătură cu noile prețuri la 
gaz din preajma iernii 2021 ticăloșea guvernarea 
PAS pe contul său de Facebook: „Accidentul 

istoric din 11 iulie (alegerile anticipate – N.M.) 
ne-a adus proști și analfabeți la putere”, iar în altă 
postare: „adunătura de derbedei fără cunoștințe 
elementare și pic de obraz, fără dragoste de neam 
și țară”. Tot dânsul era primul care chema lumea 
la proteste, doar că el însuși nu a ieșit până în 
prezent la nici un protest. Decât în iunie 2019, 
pe scenă cu Plahotniuc, înainte ca PDM să 
predea pașnic puterea noii coaliții, iar liderul 
democraților să dea bir cu fugiții. Probabil din 
mare dragoste de neam și țară atunci. Căci mai 
târziu, nu multă vreme după se înregimentează în 
slujba altui lider de partid, a socialistului Dodon. 
Inițial ca și consilier, ulterior ca premier. O altă 
ticăloșire, practic paralel cu a lui Chicu, vine deja 
de la un viitor lider de partid, inițial cu ingeniosul 
acronim CUR (Cetățenii Uniți din Republică), 
apoi MAN (Mișcarea Alternativă Națională), 
de la primarul general al capitalei, Ivan Ceban: 
„Râsuri mai mari decât Președinta și toată cohorta 
de incompetenți și penali din PAS nu au existat 
în istoria Moldovei”. Cu asemenea „cultură” a 
grobianismelor (prezente și la alți lideri politicii, 
mai cu stagiu, la care ne vom referi neapărat mai 
detaliat cu prima ocazie), fostul comunist, apoi 
socialist și mai noul „îndrăgostit de neam și țară” 
te miri de va ajunge a-și încropi partid, cu atât 
mai mult a obține o majoritate parlamentară. 
Asemenea etichetări au devenit „arhicunoscute” 
după ce au fost preluate de socialiști și șoriști pe 
la protestele nemulțumiților, de la zeci la câteva 
sute, cam câți sunt plătiți să participe. Cărora 
li s-au alăturat (deloc straniu, dacă nu au fost 
cooptați în nici o structură) și unii fruntași ai 
PPDA, foști parteneri de coaliție ACUM, printre 
cei mai vocali fi ind fostul lider Andrei Năstase, 
proaspătul președinte ales Dinu Plângău și fostul 
vicepreședinte Alexandru Slusari. Și, fi rește, 
experți și analiști de duzină, pe unde de meserie, 
pe unde cu simbrie. 

Puțin deplasată ni se pare și aserțiunea că 
guvernarea ar fi  „supraviețuitoare din contul 
suportului partenerilor de dezvoltare, care se 
văd nevoiți să nu admită o eventuală degradare 
a situației social-economice și politice din țară”. 
Motivația partenerilor occidentali de a ne fi  

oferit, într-adevăr, sprijin politic și fi nanciar în 
cel mai mare volum de la independență încoace 
pare a fi  mai degrabă victoria Maiei Sandu în fața 
unor clanuri politice și mafi otice ostile cursului 
proeuropean al republicii și scorul impunător al 
PAS în ultimul scrutin parlamentar. Și nu fără 
susținerea prietenilor din Comitetul Parlamentar 
de Asociere Republica Moldova – Uniunea 
Europeană, printre care mulți euro-deputați 
români. 

LUMEA DE AZI E ALTA DECÂT CEA CÂND 
PRELUAM GUVERNAREA

Dar să revenim la realizările și restanțele 
Guvernului Gavrilița. Investit acum un an, 
pe 6 august, cu votul a 61 de deputați de la 
PAS, executivul se constituia din 13 ministere, 
conduse în exclusivitate de membri și 
simpatizanți ai PAS. Programul de activitate, 
„Moldova vremurilor bune”, prevedea ca direcții 
prioritare de activitate justiție și anticorupție, 
economie și antreprenoriat, infrastructură și 
dezvoltare regională, sănătate, protecție socială și 
muncă, fi nanțe publice, dezvoltarea agriculturii, 
administrație publică și autonomie locală, politică 
externă și afaceri interne, securitate și apărare, 
politici pentru diasporă, reintegrarea țării ș. a. De 
precizat că primul an de mandat al Guvernului 
Gavrilița avea să coincidă cu o perioadă difi cilă 
de recuperare economică post-pandemie la scară 
mondială, însoțită de scumpiri neașteptate în 
toamnă la resurse energetice și, implicit, ulterior 
la produsele agroalimentare. Odată cu izbucnirea 
războiului din Ucraina aceste tendințe s-au 
agravat și mai mult. 

De fapt, premierul Gavrilița nu a venit cu un 
raport pe 6 august în plenul parlamentului, ci 
a organizat o ședință publică a executivului pe 
8 august, la care miniștrii și-au prezentat liste 
cu acțiunile îndeplinite. Nu a fost o raportare 
triumfalistă, cum se obișnuia, ci s-a spus 
lucrurilor pe nume. „Anul trecut porneam cu 
speranța că vom reuși să construim Moldova 
vremurilor bune, în care să nu-și mai aibă locul 
corupția, nedreptatea, sărăcia și frica pentru 
ziua de mâine. Ne-am angajat în egală măsură 
să spunem întotdeauna adevărul. Mai este mult 

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

Subiectul prezentului articol ne-a fost 
„sugerat” de un alt articol, publicat în 

numărul trecut al „Ziarului Ploieștii” – „Când 
rânjesc dulăii, latră și cățeii…”, semnat de 
jurnalistul Victor Pelin, editorialist la Agenția 
de presă IPN. Pus pe o analiză anatomică mai 
profundă a piramidei opoziției în exclusivitate 
parlamentare, deocamdată singulară în felul 
ei în presa de pe malul drept al Prutului, și, 
tot deocamdată, aparent veridică, autorul, 
într-un singur alineat, cel mai scurt, schițează 
o apreciere, dacă nu eronată, cel puțin departe 
de a fi  corectă, în opinia noastră, a actualei 
guvernări de la Chișinău. În mare parte, 
invectivele consună, fi e și stilistic diferit, cu 
cele ale hoardelor de critici atât ai opoziției, 
parlamentare și neparlamentare, cât și cu a 
numeroși „experți”, „analiști politici”, mulți 
înregimentați intereselor partidelor politice 
sau clanurilor mafi otic-oligarhice. Ceea ce 
tocmai ne-a stârnit dezacordul cu opinia 
autorului, în special făcută publică la ora 
raportului de un an de activitate a Guvernului 
Gavrilița.

UN  GUVERN  DE POMPIERI, ÎNCONJURAT UN  GUVERN  DE POMPIERI, ÎNCONJURAT 
JUR-ÎMPREJUR DE FOC ȘI PARĂJUR-ÎMPREJUR DE FOC ȘI PARĂ
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de lucru și de aceea nu ne-am dorit o abordare 
triumfalistă în stilul vremurilor de altădată, 
în care ofi cialii statului vorbeau doar despre 
realizări, iar nereușitele sau provocările erau 
trecute sub tăcere. Ne așteaptă o iarnă grea cu 
multe încercări pentru care ne pregătim încă de 
pe acum”, a concluzionat la capătul rapoartelor 
colegilor premierul Garvrilița. Și nu a ezitat să 
recunoască și faptul că mulți oameni se descurcă 
tot mai greu, iar guvernarea dispune de pârghii 
limitate din simplul motiv că multiplele crize 
cu care se confruntă sunt de natură globală 
și afectează țări cu mult mai bogate decât 
Moldova. Șefa executivului mai preciza că 
lumea de azi e cu totul diferită de cea când 
executivul prelua guvernarea și că guvernul a 
fost mai degrabă o echipă de pompieri, nevoită 
să lupte cu focul crizelor și para criticilor din 
toate părțile. Or, chiar dacă opoziția socialistă a 
criticat dur performanțele guvernului Gavrilița, 
în ciuda mai multor crize guvernul a reușit să 
nu se abată de la principalele ținte, inclusiv cele 
sociale, găsind soluții atât pentru majorări de 
pensii, cât și pentru compensații la scumpirea 
gazelor. 

DAR CUM AR TREBUI EVALUAT CORECT 
UN GUVERN ÎN AFARA POLITICII?

Negreșit, de la cele 50 de pagini ale Programului 
de activitate publicat în august 2021, ce conține 
măsuri până în 2025 și gradul de realizare a celor 
asumate.  Deși la un total serios ar fi  să procedăm 
la capătul celor 4 ani de guvernare. Altminteri, 
din 19 guverne ce le-am avut în 30 de ani, doar 
unul s-a menținut la putere toți 4 ani – Guvernul 
Tarlev 1, care, deși viza soluționarea confl ictului 
transnistrean, reducerea sărăciei și combaterea 
corupției, cel mai bine a reușit consolidarea 
regimului comunist de tristă faimă.

Primul pachet de acțiuni prioritare ale 
actualului guvern  ținea de gestionarea 
pandemiei. A trecut între timp pe planul 3, 

dacă nu chiar 10 în prioritățile sociale. Puțini 

care apreciază acum că spitalele au primit teste 

rapide, medicii compensații, clinicile, rapid și 

gratuit, vaccinuri anti-Covid și cetățenii au putut 
călători și se simți în siguranță. Al doilea pachet 
viza reforma justiției. Modifi carea legislației 
privind declararea averilor, introducerea unor 
mecanisme transparente de alegere a membrilor 
CSM și CSP, eliberarea din funcții a persoanelor 
cu probleme de integritate din conducerea 
entităților publice încă nu a plasat niciunul 
dintre marii corupți la închisoare, iar cei mai 
mari hoți sunt în continuare fugari. E o restanță, 
dacă nu ne prefacem să conștientizăm că actuala 
guvernare are de a face cu un sabotaj deschis al 

unui clan de magistrați, ghidați în continuare (și 
desigur plătiți) de o celulă de patroni din afară ?

Creșterea pensiei minime, a celei pentru 
dizabilitate, alocațiilor sociale, ajutorului pentru 
perioada rece a anului, îndemnizației unice 
pentru nașterea copiilor, salariilor bugetarilor, 
deși s-au produs mai repede decât se așteptau 
cetățenii, a fost estompată de creșterea bruscă a 
prețurilor, infl ației și, implicit, a nemulțumirii 
oamenilor. Nici chiar fi nanțările externe 
reluate practic din primele zile (donațiile sau 
împrumuturile au venit, poate, mai mult decât 
au fost planifi cate) nu i-au bucurat prea tare pe 
oamenii simpli, căci nu le-au simțit în propriile 
buzunare, ele topindu-se în soluționarea crizei 
refugiaților, atenuarea creșterii prețurilor la 
resursele energetice și la cele cauzate de infl ație. 
Așa încât ei, oamenii simpli, adică alegătorii 
de mai ieri, încă nu văd vremuri bune, ci doar 
vremuri foarte grele.  În fi ne, ultimele pagini 
ale programului de guvernare vizau securitatea 
și reintegrarea. Dacă s-ar rescrie programul la 
prioritățile zilei de azi, ele ar deveni primele. 
Or, acest Guvern poate fi  comparat doar cu 
Guvernul Muravschi, care a început în mai 1991 
un plan de restabilire în toiul destrămării URSS, 
dar s-a pomenit cu un război pe Nistru, chiar în 
ziua în care Republica Moldova adera la ONU. 
Unii mai fac exercițiul invers, întrebându-se cum 
ar fi  fost guvernată Moldova dacă toate aceste 
crize veneau peste oricare dintre fostele cabinete, 
cu un sistem de justiție corupt, cu un stat 
polițienesc din care se fură bunuri publice, dar 
erau pedepsiți avertizorii de integritate. Probabil 
că am fi  fost tratați ca Belarus, în loc să fi  primit 
statutul de stat candidat la aderarea la UE.

ACUM ESTE LUPTA NOASTRĂ REALĂ 
PENTRU INDEPENDENȚĂ

Experții mai obiectivi și pertinenți apreciază 
că cea mai semnifi cativă realizare este obținerea 

statutului de candidat pentru aderare la UE. 
„Remarcăm oportunitatea uriașă, pe care o are în 
față Republica Moldova – țară candidat la aderare”, 
consideră Igor Munteanu, ex-deputat PPDA și ex-
ambasador al Republicii Moldova în SUA. „Printre cele 
mai mari succese ale actualei guvernări sunt relațiile 
externe, atât pe fi liera politică, cât și pe cea economică, 
în special, în ceea ce ține de sprijinul fi nanciar 
obținut, extrem de important pentru republica 
noastră în situația actuală”, afi rmă și economistul 
Alexandru Fală. Ambii experți taxează drept carențe 
pe intern lipsa comunicării și transparenței, ceea ce 
amplifi că nemulțumirea populației și dă apă la morile 
opoziției. O diminuare a criticilor din partea opoziției 
neparlamentare ar obține actuala guvernare și în cazul 
când ar coopta specialiști în funcții de răspundere și 
din rândul altor partide sau neafi liați politici. A fost 
un efort în echipă, împreună cu președinta și cu 
Parlamentul, recunoaște premierul Gavrilița. 
Acum este lupta noastră reală pentru Independență, 
recunoaște întreaga guvernare actuală. 

Mass media, atât cea neafi liată, cât și cea 
obedientă partidelor sau clanurilor ostile, a 
tot   monitorizat sau a scormonit averile și 
interesele noilor demnitari, dar deocamdată 
nu au fost descoperite acte de corupție crasă, 
fraude în „kuliok”, furturi de miliarde etc. Asta 
ar putea ajuta cel mai mult guvernarea să devină 
tot mai transparentă, să nu fure și să manifeste 
competență atunci când vin crize neplanifi cate și 
neștiute. Într-o zi va veni și nota cea mare, acum 
însă societatea e prea obosită să poată da note 
obiective. Așa încât efortul actualei guvernări 
de a fi , deocamdată, una necoruptă, pusă pe 
dezrădăcinarea corupției nu este o pretenție, cum 
crede Victor Pelin, ci o realitate. În plus, dacă 
a vorbi și a scrie despre actuala guvernare este 
„un adevărat chin”, e musai să repeți invective 
arhicunoscute străine, când nu le ai pe ale tale 
proprii?

Unii miniștri ai actualului Guvern 
comunică prea puțin cu cetățenii. De 

această părere este președintele R. Moldova, 
Maia Sandu.

„Cred că în acest context difi cil, activitatea 
Guvernului poate fi  apreciată ca „bine”, dar este 
adevărat că sunt domenii unde lucrurile s-au 
mișcat mai repede, în pofi da capacităților mici, 
scăzute la ministere.

Sunt și ministere care s-au mișcat încet. Cred 
că este nevoie de mai multă viteză. Cred că sunt 

miniștri care au reușit și să comunice cu oamenii, 
și miniștri care nu au comunicat cu oamenii, 
agenții economici sau părțile interesate, care țin 
de domeniul lor. Am fost și eu ministru.

Nu din prima am înțeles cât este de important 
să mergi să comunici. Am așteptări de la unii 
miniștri să interacționeze cu cetățenii mult mai 
bine decât până acum”, a spus șefa statului.

„Este responsabilitatea doameni prim-
ministru. Este echipa ei, responsabilitatea ei. În 
momentul în care trebuie să se facă o remaniere, 

ea este cea care trebuie să o anunțe. Eu aș fi  făcut 
niște remanieri dacă eram prim-ministru”, a 
adăugat Maia Sandu.

Amintim că toată puterea politică în 
R. Moldova este deținută de facto de Maia 
Sandu, iar aceste afi rmații trădează intenția clară 
de aruncare a vinei pe Natalia Gavrilița, care se 
pare va fi  sacrifi cată de Maia Sandu pentru a-și 
salva propriul rating electoral.

„RESPONSABILITATEA GUVERNĂRII „RESPONSABILITATEA GUVERNĂRII 
ESTE PE SEAMA NATALIEI GAVRILIȚA”ESTE PE SEAMA NATALIEI GAVRILIȚA”

MAIA SANDU PREGĂTEȘTE OPINIA PUBLICĂ PENTRU DEMITEREA GUVERNULUI PAS? MAIA SANDU PREGĂTEȘTE OPINIA PUBLICĂ PENTRU DEMITEREA GUVERNULUI PAS? 

Maia Sandu se disociază de guvernul PAS al N. Gavrilița – „Este responsabilitatea doamnei 
prim-ministru. Este echipa ei, responsabilitatea ei”
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Remedii de casă 
simple şi efi ciente:Cămara cu plante

CUM SCAPI DE CELULITĂ ŞI CUM SCAPI DE CELULITĂ ŞI VERGETURIVERGETURI

Cu toţii avem sub piele un strat de grăsime, de altfel foarte folositor 
organismului. Aspectul de coajă de portocală apare în urma creșterii 

numărului și dimensiunii adipocitelor, celule adipoase care stochează 
excesul de grăsime acumulat. Practic, celulita este grăsime înmagazinată 
subcutanat în zonele predispuse la îngrășare, din cauze hormonale, 
genetice sau de circulaţie sangvină defi citară, alimentaţia nesănătoasă 
și sedentarismul fi ind cei mai importanţi factori care o favorizează. 
Vergeturile, pe de altă parte, sunt cicatrici ale pielii sensibile, ale cărei 
structuri cedează atunci când ne îngrășăm sau slăbim brusc, dar și din 
cauze hormonale sau ereditare. Practic, o defi cienţă la nivelul reţelei de 
colagen are ca urmare lipsa elasticităţii pielii, ale cărei ţesuturi se rup cu 
ușurinţă și creează aspectul neplăcut. 

CUM ACŢIONEZI
Pe lângă remediile naturale interne de mare ajutor în combaterea 

celulitei sunt sportul și dieta din care trebuie să lipsească pe cât posibil, 
dulciurile și făinoasele. În cazul vergeturilor, tratamentele au efi cienţă doar 
dacă sunt aplicate în stadiul incipient al afectării ţesuturilor. În orice caz, cu 
perseverenţă poţi ameliora vizibil aspectul pielii.

MASCA DE ARGILĂ
Cea mai efi cientă împotriva celulitei este argila albastră, pe care o poţi 

procura de la plafar. Amestecă argila cu apă până când capătă consistenţa 
unei creme, apoi aplic-o pe zonele cu probleme. După 15 minute se clătește. 
Masca trebuie aplicată cel puţin de două ori pe săptămână.

EXFOLIANT LA MINUT
Poţi prepara un exfoliant natural de excepţie din cafea măcinată, 

amestecată cu ulei de măsline și două linguriţe de miere. Aplică după duș, 
freacă pielea energic, apoi clătește. Sarea de mare amestecată cu ulei de 
măsline sau sâmburi de struguri are și ea efecte spectaculoase.

FOLOSEȘTE ULEIURI BENEFICE
Adaugă câteva picături de ulei esenţial de salvie, lămâie, grepfruit, 

portocal sau ienupăr în crema ta de corp obișnuită sau în apa de baie. 
Uleiul de ricin și cel de migdale sunt la rândul lor benefi ce.

FĂ DUȘURI RECI
Ai grijă să nu te speli 

cu apă fi erbinte, pentru că 
dăunează grav circulaţiei 
sângelui, favorizând 
stocarea grăsimii. 
Folosește apă călduţă – 
vremea ţine cu tine! – iar 
la fi nal, fă un duș rece.

MASAJUL, CEL MAI 
EFICIENT

Este un tratament 
la îndemână care chiar 
funcţionează cu condiţia 
să fi e practicat timp 
îndelungat. 

„Se masează zonele cu 
probleme, prin mișcări 
circulare, energice, dar nu 
dure (nu trebuie să apară vânătăi după masaj), timp de 15-20 de minute, 
după masaj se poate aplica o folie de plastic la nivelul zonelor cu probleme, 
care se lasă să acţioneze timp de 20 de minute”, spune specialistul nostru, 
dr. Ruxandra Constantina. „Extern, folosiţi creme cu extracte naturale, 
care stimulează circulaţia sângelui și limfatică, ajută la eliminarea toxinelor 
acumulate la acest nivel, regenerează celulele pielii: aloe vera, castan 
sălbatic, iederă, rozmarin, urzică, gălbenele, mușeţel, arnică, ginkgo biloba, 
cafeină, ceai verde, alge marine, ardei iute, argilă, rădăcină de ghimber, 
ulei bio presat la rece de măsline, de migdale, cocos, jojoba, primulă, de 
sâmburi de struguri și de caise, germeni de grâu, ulei de argan, indicate 
sunt și mierea, untul de cacao, de shea. Foarte efi cace s-au dovedit uleiurile 
esenţiale de scorţișoară, rozmarin, mușeţel, lavandă, de ienupăr, lămâie, 
grepfruit – redau fermitate și elasticitate pielii.

Am decis 
să încerc 

masajul făcut de 
o localnică, astfel 
încât am cerut o 
programare la un 
centru cu multe 
recomandări. Îmi 
place să mă las 
surprinsă, astfel 
încât nu am cerut 
detalii înainte. Şi 

dacă le-aş fi  cerut, ar fi  fost degeaba, deoarece 
în India totul e imprevizibil, iar în Tibet, cu atât 
mai mult.

După o noapte petrecută în frig şi umezeală, 
la hotel, aşteptam cu bucurie masajul pe care 
mi-l imaginam ca pe combinație între cel cu 
pietre vulcanice şi un hamam cinstit. Deci, dacă 
nu fi erbinte, cel puțin cald.

Prima surpriză a fost că indianca era indian.
Camera, încălzită cu un reşou, neaşteptat de 

friguroasă, mi-a oferit prima provocare: aceea 
de a rămâne dezbracată. 

Indianul m-a invitat să mă întind pe patul 
rece, a dat drumul la o muzică relaxantă, a pus 
o pătură umedă pe mine şi mi-a recomandat să 
închid ochii. 

M-a intrebat: “Eşti puternică?” “Da”, am spus, 
cu gândul la defi niția pe care am tot primit-o în 
ultimii ani de la cei din jurul meu. 

A început să mă maseze cu putere, cu mâinile 
şi cu picioarele, până a scos la iveală toate durerile 
fi zice posibile. M-a întrebat: “Să te apăs mai tare?” 
Cu jumătate de voce, i-am răspuns: “Nu, mai 
încet, te rog”. “Vezi, nu eşti atât de puternică pe 
cât îți imaginezi”. Mama ei de fi losofi e indiană, 
numai durere combinată cu lecții de viață şi 
mantre rostite încetişor nu-mi imaginasem... 
“Durerea e bună”, a spus indianul, dar cred că 
reacția mea fi zică l-a făcut să devină un pic mai 
pământean şi să mă maseze ceva mai încet.

A cântat doar de două ori.
În momentul în care la hamam urmează 

atingerile cu spumă fi nă, catifelată, maseurul 
meu mi-a trântit o mână de praf abraziv pe spate 
şi a început să frece. Oh, nu, asta chiar nu mi-
am imaginat vreodată că se poate întâmpla la o 
şedință de masaj!

Am suportat cu stoicism şmirghelul, apoi 
m-am bucurat de câteva clipe de masaj cu ulei. 

M-a rugat să mă întorc cu fața în sus.
“Ce frig e, ce frig e!”, a spus de câteva ori 

bărbatul, după care a mai aşezat o pătura rece 
peste cea umedă pe care o pusese deja pe mine, 
cât să simt din plin greutatea acesteia.

Ce nu ştiam, însă, era faptul că partea cea 
mai grea abia acum urma: după ce mi-a masat 
un picior, ca şi cum ar fi  urmărit să-mi înlăture 
toată celulita în trei minute, când a ajuns în 
dreptul unghiilor, le-a presat tare, tare, apoi a 
tras de degete în aşa fel încât am simțit că-mi 
smulge unghiile. Pe rând! Nu vă imaginați că 
mâinile au scăpat...

“Vrei să-ți masez stomacul?” “Nu!”, am strigat. 
“Abia am mâncat. “Ok. Pe sâni pot să te masez?” 
“Nu, mulțumesc”. Mi-am tras pătura până în 
dreptul gâtului. Ei, na, doar nu-mi imaginam 
că o va lăsa acolo. Omul a înțeles că nu vreau 
masaj pe sâni, dar asta nu l-a împiedicat să îmi 
bage adânc două degete în stern, apoi altele în 
claviculă, cu putere. 

M-a rugat să ridic capul un pic şi a început 
să mă scarpine repede, pe tot capul. Mult, până 
am amețit. 

Mi-a lăsat capul pe spate, mi-a adunat tot 
părul şi mi l-a prins zdravăn cu o mână. De 
departe, cel mai plăcut moment al experienței. 
Nu a durat mult, însă,  pentru că a început să mă 
tragă de păr înspre el, tare, până a început masa 
să se deplaseze. Din fericire, pentru că altfel aş fi  
rămas fără nişte fi re de păr din cap, clar.

M-a mângâiat pe cap şi mi-a spus” Gata! 
Ce păcat că a fost frig, pentru că masajul a fost 
foarte reuşit. Mulțumesc!”

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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Părinte Gabriel, Parohia Sf. Gheorghe Nou - Ploieşti
SFINȚII MARTIRI BRANCOVENISFINȚII MARTIRI BRANCOVENI

Sfi nţii Martiri Brâncoveni sunt cinstiti pe 16 august. Acest 
binecredincios şi iubitor de Hristos domnitor al Ţării Româneşti, 

Constantin Brâncoveanu, s-a născut la anul 1654 din părinţi de seamă, 
după tată fi ind din neamul domnitorului Matei Basarab (1632-1654), 
iar după mamă fi ind nepot de soră al domnitorului Şerban Cantacuzino 
(1678-1688), în timpul căruia, la anul 1688, s-a tipărit pentru întâia oară, 
în întregime, Sfânta Scriptură în limba română.

Rămas orfan de tată încă din pruncie, tânărul Constantin a fost crescut 
de către unchiul său, stolnicul Constantin Cantacuzino († 1716), un foarte 
învăţat boier al vremii sale. Acesta s-a îngrijit să-i pună dascăli înţelepţi spre 
a primi învăţătură aleasă. Pentru iscusinţa şi înţelepciunea sa, Constantin a 
primit înalte dregătorii, bucurându-se de multă cinstire încă din tinereţe.

După moartea domnitorului Şerban Cantacuzino, în 29 octombrie 1688, 
la stăruinţele tuturor boierilor şi dregătorilor ţării, vrednicul Constantin 
Brâncoveanu a primit scaunul de domn al Ţării Româneşti, fi ind uns de 
către mitropolitul Teodosie († 1708). Împodobit de Dumnezeu cu daruri 
alese, el a cârmuit ţara cu multă pricepere, dar şi cu înţelepciune şi răbdare 
creştinească.

Luându-L în ajutor pe Hristos, Împăratul veacurilor, şi având pildă pe 
vrednicii săi înaintaşi, Constantin Vodă îşi începu domnia punând temelia 
celei mai mari mănăstiri ctitorite de el, cea de la Hurezi, unde şi-a pregătit 
şi loc de veşnică odihnă. Multele altele sunt bisericile şi mănăstirile ridicate 
sau înzestrate de milostivul şi evlaviosul domnitor pe tot cuprinsul Ţării 
Româneşti.

Însă dărnicia şi purtarea de grijă ale evlaviosului voievod Constantin 
Brâncoveanu nu se vor opri la hotarele Ţării Româneşti, ci se vor întinde şi 
la fraţii români din Moldova şi din Transilvania. De asemenea, vrednice de 
pomenit sunt şi multele ajutoare trimise dreptcredincioşilor creştini afl aţi 
în suferinţă în ţinuturile siriene, caucaziene şi arabe.

În anul 1714, însă, tocmai în Săptămâna Sfi ntelor Pătimiri ale Domnului, 
a trimis sultanul Ahmed al III-lea (1703-1730) mulţime de ostaşi care l-au 

luat pe Constantin Vodă împreună cu fi ii săi şi l-au dus la Înalta Poartă 
Otomană din Constantinopol (azi Istanbul). Atunci, jale mare i-a cuprins 
pe toţi locuitorii ţării. La Constantinopol, domnitorul creştin şi fi ul său 
cel mare au fost întemniţaţi şi chinuiţi cumplit de către otomani vreme 
de patru luni, fi ind supuşi la nenumărate suferinţe în închisoarea Şapte 
Turnuri (Edicule) din Istanbul, fi ind învinuit că nu era cu totul supus 
sultanului. Pentru a nu fi  pedepsit cu moartea, el trebuia să se lepede de 
credinţa creştină, dar n-a voit să se despartă de Hristos.

Astfel, după aproape 25 de ani de strălucită domnie, a venit ceasul 
ca marele domnitor creştin Constantin Brâncoveanu să-şi încununeze 
fruntea, el şi cei patru fi i ai săi: Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, precum 
şi sfetnicul său, Ianache, cu cinstita cunună a muceniciei pentru credinţa 
ortodoxă, pe care toţi au mărturisit-o până la moarte.

Şi anume, în ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, 15 august 
1714, când dreptcredinciosul Voievod Constantin Brâncoveanul împlinea 
vârsta de 60 de ani, a primit sfârşitul mucenicesc prin sabie împreună cu fi ii 
săi: Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, şi cu ginerele său, sfetnicul Ianache, 
în cetatea Sfântului Constantin cel Mare. Trupurile Martirilor Brâncoveni 
au fost aruncate de turcii otomani în mare, de unde au fost scoase de către 
unii creştini milostivi, care le-au îngropat cu evlavie, în taină, nu departe 
de Constantinopol, în insula Halki, la Mănăstirea Maicii Domnului.

Mai târziu, moaştele Sfântului Voievod Martir au fost aduse în ţară, la 
anul 1720, de către doamna Maria, soţia sa, şi aşezate în biserica Sfântul 
Gheorghe Nou din Bucureşti, ctitoria Voievodului.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ziua de 19 iunie 1992 
a trecut în rândul Sfi nţilor din calendar pe Sfi nţii Martiri Brâncoveni: 
Constantin Vodă cu cei patru fi i ai săi Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi 
sfetnicul Ianache, având zi de prăznuire data de 16 august a fi ecărui an.

Pentru rugăciunile Sfi nţilor Martiri Brâncoveni, Hristoase Dumnezeule, 
miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

RUGĂCIUNE CĂTRE SFINȚII MARTIRI BRÂNCOVENI
    O, Sfi nților martiri Brâncoveni, care, prin înțelepte osteneli, comoară 

sfi ntei și dreptei credințe până în sfârșit ce ați păzit, și de la Împăratul 
slavei, Hristos Dumnezeu, nevestejită cunună mucenicească ați primit! 
Ce graiuri vom îndrăzni a vă aduce noi, nevrednicii, prin care să lăudăm 
mult-râvnitoarea voastră viață, de buni iconomi și credincioase slugi ale 
Preasfi ntei Treimi, precum și sfârșitul vostru vitejesc, de adevărați eroi ai 
Ortodoxiei, prin care v-ați făcut priveliște de multă mirare oamenilor și 
îngerilor? Cu adevărat ar trebui mai degrabă să iubim noi tăcerea, ca unii 
ce suntem îngreuiați de multe, mari, grele, și nepocăite păcate, și nimic 
bun nu afl ăm întru noi, care să ne apropie de evlavioasele voastre lucrări 
și de sfi ntele voastre virtuți, și să ne dea o cuvioasă îndrăzneală, spre a 
îndrepta către voi, cu bună nădejde, smerita noastră rugăciune. Dar unde 
și către cine vom putea alerga, dacă nu către Atotputernicul și Atotștiutorul 
Dumnezeu, Cel minunat întru Sfi nții Săi, și către voi, ca și către aceia care, 
călătoria vieții prin valea ispitirii și a plângerii acestui veac înșelător bine 
săvârșind, ca aurul trecut prin foc de șapte ori v-ați lămurit și ați ajuns 
lăcașuri sfi nțite, în care Tatăl, Fiul, și Sfântul Duh Dumnezeu s-au sălășluit.

GROTA LUI MOŞ CRĂCIUN, ADĂPOST NUCLEARGROTA LUI MOŞ CRĂCIUN, ADĂPOST NUCLEAR
În fi ecare an, o mulţime de oameni vizitează orașul  

Rovaniemi din Laponia, Finlanda, fi ind casa lui Moș 
Crăciun. Parcul este format din coridoare subterane unde 
se afl ă școala de elfi , ofi ciul poștal al Moșului, magazine de 
artizanat, pomi de Crăciun și reni.

Adăpostul lui Moș Crăciun are la bază o altă întrebuinţare 
informează Reuters. Fiind săpat într-un deal de aproximativ 
50 de metri, casa Moșului este echipată pentru a rezista 
la bombardamente sau la un atac chimic sau nuclear și ar 
putea găzdui 3.600 de persoane. În interior se mai găsesc 
și truse de prim ajutor, paturi de campanie și echipamente, 
pentru a săpa un tunel de ieșire la suprafaţă. În apropiere, 
un puţ asigură apa. Tapio Hietakangas, șeful securităţii din 
Rovaniemi, a declarat că, „în ciuda unei crize, locuitorii 
din Rovaniemi vor fi  protejaţi aici”, „iar dacă vin familii și 
trebuie să stea pentru mult timp, acesta este un loc bun dacă 
ne gândim la confortul copiilor”.

În Laponia, există aproximativ 30.000 de adăposturi 
construite după ce ţara nordică a trecut prin două războaie 
cu Uniunea Sovietică.
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de Daniel Lazăr
Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ 

Fotbal

MOMENT ULUITOR MOMENT ULUITOR 
PENTRU SPORTUL PENTRU SPORTUL 

ROMÂNESCROMÂNESC

SEARĂ PERFECTĂ PENTRU SEARĂ PERFECTĂ PENTRU 
PETROLUL: VICTORIE ÎN CEL PETROLUL: VICTORIE ÎN CEL 

MAI VECHI DERBY DIN ROMÂNIAMAI VECHI DERBY DIN ROMÂNIA

Într-un moment în care credeam că suntem 
pierduți în negura timpului, a venit un 

fi nal de săptămână care a fost unic în ultimele 
două decenii. Performanțe care mai de care mai 
strălucitoare, într-un sport a cărui fi nanțare este 
mai mult declarativă, iar recunoștința ofi cialilor 
față de performeri este egală cu zero (vezi 
absența celor de la Minister la revenirea în țară a 
canotorilor de aur, de la Campionatul European).

Fără pretenția de a stabili o ierarhie, nici măcar 
cronologică, trebuie să amintim performanțele 
ieșite din comun ale fi nalului de săptămână 
obținute de David Popovici (cu record mondial 
doborât), Simona Halep (revenită în fruntea 
tenisului mondial), echipele naționale de canotaj 
și gimnastică (salbă de medalii la Campionatele 
Europene), argintul de la tenis de masă, la care 
merită să adăugăm (deh, patriotismul local!) 
victoria Petrolului cu Rapid.

Iubitorii sportului au avut parte de zile de 
uluire, în care performanțele și rezultatele bune 
au venit pe bandă rulantă. Fără să se supere 
nimeni, ele sunt rezultatul muncii individuale a 
sportivilor, pentru că despre sprijin și ajutor nu 
este cazul să amintim. 

FELICITĂRI, DRAGI PERFORMERI!

În perioada 11-14.08.2022, a avut loc, în orașul Cracovia din Polonia, 
a treia ediție a proiectului Erasmus + « Athletics Unlimited Games», 

concurs rezervat copiilor de categoria 1 și 2 (născuți în 2009 și 2010). Au 
participat atleți din 10 țări (Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Letonia, 
Lituania, Polonia, România, Slovacia, Ucraina), fi ecare țară având în 
componență 80 de sportivi (40 de fete și 40 de băieți). Competiția s-a 
desfășurat pe trei secțiuni: Power Group - 4 probe a câte 10 sportivi (60 m, 
săritură pe verticală, aruncarea mingii de oină, roaba); Endurance Group 
- 4 probe a câte 10 sportivi (300 m, săritura pe  verticală, vortex, ștafetă 
pe distanța de 150 m), a treia secțiune fi ind ștafeta 80 sportivi x 200 m. La 
categoriile Power Group și Endurance Group, România a obținut medaliile 
de argint, iar la a treia secțiune - ștafeta 80 sportivi x 200 m, România a 
obținut medaliile de aur! 

În clasamentul general pe echipe, în urma cumulării celor trei rezultate, 

echipa națională a țării noastre a intrat în posesia medaliilor de argint. 
Medaliile de aur au fost obținute de țara organizatoare, Polonia, iar 
medaliile de bronz au fost obținute de Croația. 

La această performanță și-au adus contribuția și 13 atleți de la CSS 
Ploiești, sportivi pregătiți de prof. Maria Andrei și Florin Andrei: Elena 
Hekter - medalie de aur la ștafeta 80 x 200 m, medalie de argint la 60m, 
Rebeca Toader - medalie de aur la ștafeta 80 x 200 m, medalie de argint 
la 300 m, Beatrice Șinca - medalie de aur la ștafeta 80 x 200 m, medalie 
de argint la săritura pe verticală, Maia Tomescu - medalie de aur la ștafeta 
80 x 200 m, medalie de argint la 150 m, Delia Blănaru - medalie de aur la 
ștafeta 80 x 200 m, medalie de argint la 150 m, Sara Prunoiu - medalie de 
aur la ștafeta 80 x 200 m, medalie de argint la săritura pe verticală, Cristian 
Creangă - medalie de aur la ștafeta 80 x 200 m, medalie argint la 150 m, 
Ayan Gudi - medalie de aur la ștafeta 80 x 200 m, medalie de argint la 

săritura pe verticală, Ana Maria Ștefan - medalie de aur 
la 80 x 200 m, medalie de argint la 60 m, Ștefania Cîrjan 
- medalie de aur la ștafeta 80 x 200 m, medalie de argint 
la roabă, Ana Prunoiu - medalie de argint la săritura pe 
verticală, Sara Echimescu - medalie de argint la roabă, 
Melisa Grigore - medalie de argint la roabă. 

Athletics Star din partea României a fost Paula Ivan, 
iar din staff -ul echipei naționale a făcut parte la această 
competiție și prof. Florin Andrei.

Conducerea CSS Ploiești (Director: Doru Munteanu, 
Director  Adjunct: Silviu Stănescu) a asigurat cu 
promptitudine transportul delegației ploieștene cu 
microbuzul clubului pentru a ajunge în condiții optime 
atât la dus în București, cât și la întoarcere, de la 
București la Ploiești.

Seară perfectă pentru iubitorii echipei 
de fotbal Petrolul Ploiești, care a învins 

sâmbătă seară, cu 1-0 (1-0), pe Rapid București, 
în derby-ul rundei cu numărul 5 din Superligă, 
fanii „lupilor” creând o atmosferă sud-
americană în tribunele umplute până la refuz ale 
arenei „Ilie Oană”. Unicul gol al meciului a fost 
reușit de către Gicu Grozav, care a profi tat de 
o gafă impardonabilă a mult laudatului portar 
rapidist Horațiu Moldovan.

După numai trei minute de joc, în tribune 
s-a creat o atmosferă extrem de încinsă la 
propriu, petarde, fumigene, bannere incendiate 
și alte elemente pirotehnice determinându-l pe 
centralul Cătălin Popa sa oprească jocul. La 
reluare, petroliștii și-au făcut multumiți fanii, 

grație golului reușit de către Gicu Grozav, care 
a reeditat un șut de trei puncte, ca și în runda 
precedentă, la Mediaș, când Petrolul a învins 
Universitatea Cluj cu 1-0.

Chiar dacă în repriza secundă a fost nevoită 
să suporte supliciul unei dominări cvasi-totale 
a echipei lui Adrian Mutu, Petrolul Ploiești a 
obținut o victorie dulce în cel mai vechi derby 
al României.

Elevii lui Nae Constantin (care, suspendat 
fi ind, a urmărit meciul de la tribuna ofi cială, 
alături de președintele Costel Lazăr) au urcat pe 
locul șapte în clasament, iar vinerea viitoare, de 
la ora 21.00, vor juca la Tg. Jiu, cu U Craiova 
1948.

FC Petrolul: Vâlceanu – Meijers, Tamaș, Huja 
– Pashov, Jair, Seto (54 Cebotaru), Țicu (cpt) – 
Cioiu (60 Măzărache), Ivanovski (86 Irobiso), 
Grozav (86 Dumitriu). Antrenor: Nicolae 
Constantin.

Rapid: H. Moldovan – Junior Morais, 
Săpunaru, Iacob, Fl. Ștefan – Kait (69 Albu), 
Crepulja, Ciobanu (55 Al. Ioniță) – Sefer 
(55 Pănoiu), Dugandzic, Papeu (69 Mățan). 
Antrenor: Adrian Mutu.

Cartonașe galbene: Cioiu (56)/Săpunaru 
(20), Kait (51), Al. Ioniță (72), Iacob (74).

Au arbitrat: Cătălin Popa – Daniel Mitruți 
și Romică Bîrdeș. Rezervă: Iulian Călin. 
VAR: Adrian Viorel Cojocaru. AVAR: Marius 
Marchidanu.

Observator de arbitri: Liviu Ciubotaru. 
Observator de joc: Romulus Chihaia.

ECHIPA ROMÂNIEI - MEDALIE DE ARGINT ECHIPA ROMÂNIEI - MEDALIE DE ARGINT 
LA „ATHLETICS UNLIMITED GAMES”LA „ATHLETICS UNLIMITED GAMES”
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PERFORMANȚĂ ISTORICĂ PENTRU ROMÂNIA PERFORMANȚĂ ISTORICĂ PENTRU ROMÂNIA 
LA CAMPIONATUL EUROPEANLA CAMPIONATUL EUROPEAN

4 MEDALII LA CE DE LA MUNCHEN4 MEDALII LA CE DE LA MUNCHEN
DAVID POPOVICI, DAVID POPOVICI, 
UN NOU RECORD UN NOU RECORD 

MONDIAL!MONDIAL!

Canotorii români au realizat o performanță 
istorică la ediția 2022 a Campionatului 

European, sportivii nostri câștigând cinci medalii 
de aur și trei de bronz, fi ind pentru prima dată 
în istorie când țara noastră obține asemenea 
rezultate la Europene! 

“Sportivii noștri au dat dovadă de concentrare, 
ambiție și motivare și, astfel, toată lumea de la 
Munchen a învățat în acest weekend Imnul 
României. Sunt foarte mândră de ei și îi felicit pe 
toți medaliații! Ne-au făcut foarte mândri și au 
demonstrat că România este o forță de neoprit 
în acest sport! Felicit antrenorii și întreg staff -ul 
Federației, dar și cluburile sportive care ne-au dat 
toți acești sportivi extraordinari. De asemenea, le 
mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut și ne 
susțin în continuare”, a declarat Elisabeta Lipă, 
Președintele Federației Române de Canotaj.

Prima medalie de aur pentru țara noastră a 
fost obținută în proba de dublu rame feminin 

(W2-) de echipajul format din Denisa Tîlvescu 
și Ioana Vrînceanu, fetele reușind să se impună 
în fața echipajelor din Marea Britanie și Olanda. 
Timpul cu care au terminat cursa a fost de 
07:34.41. 

A doua medalie de aur a fost obținută în proba 
de dublu rame masculin (M2-), prin echipajul 
format din Marius Cozmiuc și Sergiu Bejan. 
Sportivii noștri s-au impus în fața celor din 
Marea Britanie și Spania, încheind cursa cu un 
timp de 06:44.28. 

Tot aur a câștigat România și în proba de dublu 
vâsle feminin (W2x). Campioanele Olimpice 
Simona Radiș și Ancuța Bodnar au dominat încă 
de la început cursa din Finala și, cu un timp de 
07:14.85, au ieșit învingătoare în fața echipajelor 
din Olanda și Italia.

A patra medalie de AUR a fost câștigată 
de Ionela Cozmiuc, în proba de simplu vâsle 
feminin categorie ușoară (LW1x).

A cincea medalie de AUR a fost obținută de 
Romania și în proba regină a canotajului: cea de 
8+1 feminin. Echipajul de 8+1 feminin (W8+), 
compus din Magdalena Rusu, Iuliana Buhuș, 
Ancuța Bodnar, Denisa Tîlvescu, Mădălina Bereș, 
Amalia Bereș, Ioana Vrînceanu, Simona Radiș și 
Adrian Munteanu (cârmaci) a câștigat medalia de 
aur cu timpul de 06:26:38, reușind să se impună 
în fața echipajelor din Marea Britanie și Olanda.

Prima medalie de bronz a fost obținută 
în proba de patru rame feminin (W4-), de 
Mădălina Bereș, Iuliana Buhuș, Magdalena Rusu 
și Amalia Bereș. La patru rame masculin (M4-), 
sportivii Mihăiță Țigănescu, Mugurel Semciuc, 
Ștefan Berariu și Florin Lehaci au reușit să 
aducă României a doua medalie de bronz. Tot 
o medalie de bronz a câștigat și echipajul de 
patru vâsle masculin (M4x), compus din Mihai 
Chiruță, Ciprian Tudosă, Ioan Prundeanu și 
Florin-Marian Enache.

Echipa de gimnastică a României a obținut patru medalii la Campionatele Europene care 
s-au desfășurat la Munchen.

Astfel, Amalia Pufl ea a obținut medalia de aur la sol, iar Sabrina Voinea a luat bronzul, cu un 
punctaj de 12.966. Pufl ea a primit o notă de 13.233, cea mai mare din concurs, depășind-o pe 
italianca Viola Pierazzini (13.200). În schimb, Voinea a câștigat și fi nala junioarelor la sărituri, 
unde a avut o medie 13.250, depășindu-le pe Ming Van Eijken (Franța) și July Marano (Italia).

Amalia Pufl ea a fost medaliată și la bârnă. Ea a terminat pe locul 3, cu un punctaj de 12.400. 
În aceeași probă, Amalia Ghigoarță a terminat pe 6 (11.866).

INEGALABILUL, FANTASTICUL David 
Popovici ne-a făcut încă o bucurie: duminică 

seară a câștigat fi nala de 200 de metri liber la 
Campionatele Europene de la Roma, uluitorul 
„Tarzan” al zilelor noastre stabilind și un nou record 
mondial la juniori: 1:42:97. Acesta este al treilea cel 
mai rapid timp din istorie la această probă. 

David Popovici a câștigat sâmbătă medalia de aur 
la 100 de metri liber și a doborât recordul mondial, 
stabilindu-l la 46.86 de secunde, cu 5 sutimi mai 
puțin decât recordul anterior. Cuvintele sunt prea 
sărace să cuprindem emoțiile și felicitările pe care le 
meriți, David! Ești minunat!!!

DARIA CRÂNGAȘU ȘI CRISTINA TOLEA – DARIA CRÂNGAȘU ȘI CRISTINA TOLEA – 
LOCUL 4 LA TRIKIDS LA TÂRGU MUREȘLOCUL 4 LA TRIKIDS LA TÂRGU MUREȘ
Daria Crângașu (categoria 12 ani copii) și Cristina Tolea (categoria 13 ani copii) s-au 

clasat pe locul 4 la etapa a doua a concursului de TRIKIDS, care a avut loc în municipiul 
Târgu Mureș. Aceasta a fost prima probă de triatlon off road la care au participat, cele două 
reprezentante ale Clubului Sportiv Petrolul Ploiești având o prestație bună. Performanțele lor 
pot fi  îmbunătățite dacă vor efectua pregătirea specifi că de la MTB și alergarea specifi că.
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Primarul PSD din comuna Ștefan cel Mare- 
Vaslui, Mihai Moraru, dă vina pe avioanele 

militare pentru lipsa precipitațiilor din localitate: 
„Ieri se adunaseră câțiva norișori de ploaie 
deasupra noastră și trăgeam nădejde la o ploaie 
pe care o așteptam de trei luni. Normal că de la 
zborul avioanelor norii s-au risipit și nu a mai 
plouat. Peste tot au căzut precipitații, numai la noi 
nu. Ne-am săturat să tot fi m chinuiți de avioanele 
militare care cică efectuează antrenamente 
deasupra comunei noastre. Noi credem că acești 
piloți își bat joc de sătenii noștri, făcând piruiete 
în aer sau apropiindu-se foarte mult de sol. (...) 
Eu vorbesc atât în nume personal, cât și în numele 
oamenilor din comună, sătui să tot audă de 
război. Măcar să ne scutească cu așa zisele lor 
antrenamente. Poate să le facă și în altă parte.”

-Comentarii nu încap
La așa zorzoane:
Tu ai secetă în cap
Și muuulte avioane.

Minerva (64 de ani), tanti pe care 
jurnaliștii o numesc „un celebru 

astrolog”,  spune că în prezent s-a angajat la Banca 
Națională, pe un post de execuție. Informația a 
fost confi rmată de către ofi ciali ai BNR, care au 
precizat că astrologul lucrează la departamentul 
de mentenanță al BNR. Ea a declarat că nu mai 
poate apărea la TV: „Din păcate, n-o să mai am 
dreptul să ies pe sticlă, dar asta nu înseamnă 
nimic, pentru că tot mă bătea gândul să-mi fac 
un podcast.” Cică numele real al cucoanei ar fi  
Gabriela Dima. Potrivit presei tabloide, Minerva 
este absolventă de Drept, Actorie și Psihologie. 
Unde a absolvit școlile acestea nu știm...Și nu 
știm nici ce-o vrea de la ea Mugur Isărescu.

-Când alții se pensionează
Ea abia se angajează
Și o fi , mă minunez, 
Oarecare chichirez:
Să-i dea lui Mugur în bobi,
Să-i facă eventual vrăji,
În cafea să îi ghicească,
Mandatu` să-i prelungească...

Cică Iogen Gânju ocupă de 4 ani funcția de 
director al Direcției Tehnice din cadrul 

Consiliului Județean Iași, dar este interimar. El 
a vrut să-și securizeze un alt post, cel de șef de 
birou la Direcția Patrimoniu, și-a stabilit singur 
tematica, a fost unicul concurent și totuși a luat 
sub baremul minim de 80 p. Cu nota 68,80, acesta 
a fost declarat respins la proba scrisă. Gânju 

a semnat el însuși organizarea concursului, a 
stabilit datele examenului, bibliografi a și tot 
el a concurat. Tot el a și picat. Fiind bun, na, 
că tocmai a picat examentul, el rămâne totuși 
director interimar la Tehnic. 

-Proștii toți s-au revoltat
Când de Gânju au afl at:
Ăsta ne face de rușine,
Că nu-i prost cum se cuvine...
Din club apoi l-au data afară,
Că face proștii de ocară!

Directorul executiv al Direcției de Sănătate 
Publică Ialomița, Marinela Radu, a 

bătut-o pe colega sa,  directorul economic al 
instituției, Denisa Ioniță. Revoltată de faptul că 
directorul economic refuză să semneze niște 

hârtii, Radu ar fi  luat-o la bătaie. Speriată de 
păruiala celor două, secretara instituției a sunat 
la 112. Angajații DSP Ialomița nu s-au arătat 
surprinși de acest incident, cele două șefe având 
deseori accese de furie în fața funcționarilor.

-Sugerați că s-au bătut?
Noi altceva am afl at:
Păruindu-se în scurt,
Doamnele s-au coafat...
Bine, luându-se de lațe
Nu îs doamne, ci doar țațe! 

Un cuplu italian a mers la o agenție de 
turism din Florența pentru a cumpăra 

două bilete de avion spre Cracovia (Polonia). Dar, 

ce să vedeți, cei doi au plecat de pe aeroportul 
din Bologna și au ajuns la Craiova (România). La 
început s-au amuzat de ceea ce li s-a întâmplat, 
dar apoi i-a deranjat situația. Ei spun că au 
observat numele destinației de pe bilete, dar au 
crezut că, în limba poloneză, Cracovia se scrie 
Craiova. Abia când au aterizat și-au dat seama de 
confuzie.

-Sigur că te năucești
Și te doare grav la ... țestă.
Ca pe noi, când București
Îl mutați la Budapesta...

De la ministrul Petre Daea lumină: „Pentru 
cunoștința dvs., știți cine a făcut pentru 

prima dată în România sistemele de irigații? Vă 
spune Petre Daea: englejii.”

-Că englezii sunt engleji,
Sau francezii sunt franceji,
Dar să-i vezi pe româneji,
Când se dau ca tine, breji...

Prezent la inaugurarea noii săli polivalente 
Unirea, din Bistrița, președintele PSD 

și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a 
numit construcția „casă mortuară”: „Astăzi am 
venit la inaugurarea unei case mortuare de care 
vom benefi cia cu toții la un moment dat. Vorbim 
de o investiție de peste 27 de milioane de euro, o 
sală polivalentă de care vom benefi cia cu toții în 
viață.” Spre fi nalul discursului, acesta a realizat 
greșeala și a numit obiectivul „sală polivalentă” 
de amploare. 

-Cu un premier Ciolac,
Cruce de pe-acum îmi fac,
Că ne duce, bunăoară,
Sau mută această țară
Fix în casa mortuară...

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


