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Chiar se întâmplă, în sfârșit!

tot fără apă 
Caldă la ploiești?

E rău fără apă caldă?…
Stați “liniștiți”! Se poate 

și mai rău.
Cum? Simplu: și fără apă 

caldă, dar și fără căldură.
Știu că acum nu prea se bagă 

de seamă…că doar e lumea pe 
la țară ori plecată în concedii, 
dar se poate și mai rău de atât.

Cine crede că o să îi salveze 
căldura de la aragaz n-are habar 
cât o să-i vină factura la gaze. 
Atunci o să vadă “norocoșii” 
subvenționați cât le este de 
greu celor care plătesc pentru 
apa caldă și pentru a se încălzi  
“ghinioniștii” nesubvenționați 
care stau în case, ori cei care au 
apucat să se debranșeze și au 
astăzi centrale de apartament.

Deci se poate și mai rău!
Iar celor care au impresia 

că vor trece iarna cu ajutorul 
aparatelor de aer condiționat 
date pe 24 de grade, cred că 
le va fi greu să primească 
facturile la curent, de patru-
cinci ori majorate, fix ca un 
pumn în plexul solar.

Deci se poate și mai rău!
Și cu toate astea, vă recunosc 

că sunt șocat de un lucru. De 
ușurința cu care ne acceptăm 
soarta mizerabilă pe care alții 
ne-o aștern, iar noi călcăm 
încet, cu capul în pământ, spre 
eșafod….

Da, știu, sunt cuvinte tari. 
Dar altele nu găsesc în atare 
situație.

staȚi liniștiȚi! se 
poate și mai răU. 

CU TOATE ASTEA…

Primăria Ploiești a inițiat procedura de achiziție publică 
pentru ceea ce se cheamă <<Servicii de proiectare, 

asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul 
execuției lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare bază 
materială și transport depu de tramvaie”>>, parte a unui 
proiect mai amplu care vizează modernizarea tuturor bazelor 
de transport public.Valoarea estimată a contractului de 
lucrări, inclusiv proiectare, este de 42.824.500,00 lei, fără 
TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020. Atenție, licitația este doar o procedură 
intermediară; putem spune „hop” abia când va fi semnat 
contractul de lucrări.

Municipalitatea a mai lansat o achiziție publică pentru 
pregătirea unui nou proiect. Mai precis, licitația vizează servicii 
de proiectare și asistență 
tehnică pentru o investiție 
viitoare ce presupune 
modernizarea zonei 
centrale a orașului (piste 
de biciclete, zone verzi, 
de odihnă, de spectacole, 
comerț și evenimente etc.). 
Proiectarea și asistența 
tehnică costă 1.811.924,98 
lei, fără TVA, iar banii 
sunt asigurați prin POAT 
(Programul de Asistență 
Tehnică) 2014-2020.

La 3 ani de la depunerea cererii de finanțare și la 
doi de la semnarea contractului, plus alți vreo 7-8 

de când clădirea este efectiv închisă, au început lucrările 
de renovare a Casei Memoriale „Paul Constantinescu”, 
din Ploiești. Investiția, finanțată din fonduri norvegiene, 
prin Programul RO-CULTURA,  parte integrantă a 
Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 
(SEE) 2014-2021, costă 12,743 milioane lei. Clădirea 
monument-istoric ar trebui redată circuitului public anul 
viitor. 

Luni, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a 
predat amplasamentul constructorului pentru începerea 
investiției la lotul Dumbrava-Mizil, tronsonul Ploiești-
Buzău, al autostrăzii A7 Moldova. În aceeași zi, CNAIR a 
semnat ordinul de începere a lucrărilor. Constructorul are 
la dispoziție 20 de luni pentru finalizarea lucrărilor pe cei 

21 km, care includ 14 poduri și un pasaj cu lungimea de 
550 metri. Valoarea contractului este de 1,46 de miliarde 
de lei (fără TVA), banii fiind asigurați prin PNRR.

Consiliul Județean Prahova, partener, alături de 
Primăria Ploiești, în ADI Termie, a anunțat 

că a depus în instanță o acțiune prin care să oblige 
operatorul Termoficare Prahova să reia furnizarea 
apei calde în Ploiești. Practic, este vorba despre 
aplicarea prevederilor din Legea 51/2006 care obligă 
un operator să asigure continuitatea serviciului în 
limita a 90 de zile după rezilierea contractului. Se pare 
că lucrurile sunt mai complicate de-atât. Chiar dacă 
CJ va obține o sentință favorabilă, SC Termoficare 
Prahova nu va putea relua serviciul fiindcă licența 
tranzitorie acordată de ANRE a expirat, iar societatea 
este abia în curs de obținere a uneia definitive. Oficial, 
operatorul a spus deja că nu va relua serviciul, dar 
din alt motiv, respectiv, din cauză că ADI Termie a 
sistat revizia la cazanul nr.2, iar firma nu-și asumă 
responsabilitatea punerii în funcțiune a utilajului în 
aceste condiții.

Pe de altă parte, știm din spusele primarului 
Andrei Volosevici că Primăria Ploiești a considerat 
contractul încheiat între ADI Termie și Termoficare 
Prahova ca fiind ilegal. De asemenea, mai știm că 
plățile (subvenția de la prețul local la prețul real 
de produce/transport/furnizare) pentru serviciile 
prestate nu au fost încă efectuate. De partea cealaltă, 
sătulă pesemne de stilul acesta de lucru, cu aruncatul 
mâței în curtea altora, conducerea CJ Prahova este 
dispusă să cedeze CET Brazi către municipalitate 
și le-a sugerat autorităților ploieștene să-și creeze 
propria firmă de termoficare.

pași mărUnȚi 
pEnTrU prOIECTELE 

din ploiești

oColUl pământUlUi 9

A confundat 
Ucraina cu 
Palestina, o capcană

Situația fondurilor 
europene 
2014-2020 în România

Două pasarele și un podeț 
peste Dâmbu au ajuns la suma 
astronomică de 900.000 lei!
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fără stat la 
Coadă pentrU 
AbOnAmEnTELE 

grATUITE 
ACOrdATE 
ELEvILOr
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Schimbați denumirea spațiului verde care poartă 
numele marelui poet. Nu-i facem musai lui 

Eminescu un serviciu, ci nouă, ploieștenilor, dar și 
autorităților, fiindcă ne încărcăm de rușine să denumim 
cu un astfel de nume o incintă plină de bălării. Pe care, 
culmea, o numim și parc. Niște pomi, o iarbă uscată, 
țărână, o țâșnitoare pe post de fântână arteziană, bănci 
ca vai de ele, un loc pentru copii cu mobilier veșnic 
deteriorat și semințe cu duiumul nu pot constitui nici 
măcar un spațiu verde, darămite un parc. Bun. Recent, 
leagănele și toboganele au fost reparate, vopsite ori 
înlocuite, au fost adăugate și jucării noi pentru copii, 
dar spațiu tot nu poate fi considerat parc. Și mai ales 
unul care să se cheme Eminescu. 

Consiliul Local Ploiești a modificat Regulamentul de acordare a facilităților la transportul public local de călători 
pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ-teritorială a municipiului. Schimbarea 

vizează doar un singur aspect care se referă la elevi. De la 1 septembrie 2022, elevii din învățământul preuniversitar 
acreditat/autorizat, care domiciliază în Ploiești sau frecventează o unitate de învățământ din Ploiești, beneficiază 
de gratuitate la transportul public local de călători pe tot parcursul anului calendaristic, în baza unei autorizații de 
călătorie gratuită, valabilă pentru întreg anul școlar, care se decontează lunar, la valoarea integrală sau fracție a unui 
abonament lunar pentru 120 de călătorii, inclusiv TVA.  Eliberarea autorizației se va face în baza carnetului de elev, 
vizat cu ștampilă pe anul școlar în curs/adeverinței de elev eliberate de unitatea de învățământ/tabelelor cu elevii 
care domiciliază în municipiul Ploiești sau frecventează o unitate de învăţământ din Ploiești, comunicate electronic 
de către Inspectoratul Școlar Prahova pentru fiecare an școlar și revizuite lunar cu elevii care nu mai frecventează 
sistemul de învățământ.

Cu alte cuvinte, legitimația nu se mai eliberează lună de lună, ca până acum, evitându-se astfel cozile la care copiii 
erau nevoiți să se așeze.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Ministerul Dezvoltării a aprobat și publicat 
în Monitorul Oficial ordinul care stabilește 

procedura de restituire, de către organele fiscale locale, a 
sumelor de bani achitate de cetățeni, reprezentând amenzi 
contravenționale pentru necompletarea formularului 
digital de intrare în România (PLF), în perioada 20 
decembrie 2021-11 martie 2022. Cetățenii sancționați 
contravențional care au achitat amenda trebuie să depună 
o cerere la direcția de taxe și impozite din cadrul primăriei 
de domiciliu, în vederea restituirii sumelor achitate, în 
termen de 90 de zile de astăzi.În vederea procesării rapide 
a cererilor, acestea trebuie însoțite de procesul verbal 

de constatare a contravenției și documentul de plată. 
Cererile pot fi depuse în format fizic, electronic (e-mail/
Spațiu Virtual Privat) sau prin împuternicit. Sumele pot fi 
restituite în contul comunicat de contribuabil, în numerar 
la casieriile organelor fiscale locale sau vor fi scăzute din 
alte datorii fiscale, dacă acel contribuabil are de achitat 
impozite pe clădiri, impozite pe terenuri, impozite pe 
mijloacele de transport etc. Termenul de soluționare 
este de maximum 45 de zile de la depunerea acestora. În 
cazul cetățenilor care au primit amendă contravențională 
pentru necompletarea formularului PLF, dar care nu 
au achitat amenzile, acestea se anulează și se scad din 
evidențele organelor de executare fără a fi nevoie de 
depunerea cererii completate. Inițial, amenzile pentru 
necompletarea PLF au fost cuprinse între 2.000 și 3.000 
de lei, iar în februarie, Guvernul a redus pragul minim al 
amenzii la 500 de lei, după ce mulți români au acuzat că au 
fost sancționați pe nedrept.

se anUlează 
AmEnzILE pEnTrU 
neCompletarea plf
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Săptămâna pe Scurt • Săptămâna pe Scurt • Săptămâna pe Scurt • Săptămâna pe Scurt
RAzie tiP „BLitz” Pe DN1 și îN 

zoNeLe RURALe De LâNgă PLoiești și 
CâmPiNA

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) 

Prahova a anunțat că au fost efectuate cinci 
acțiuni de tip ’’BLITZ’’ în zonele rurale 
adiacente municipiilor Ploiești și Câmpina, dar 
și pe DN1, pe mai multe tronsoane de drum. 
Polițiștii prahoveni, potrivit IPJ Prahova, au 
acționat pe linie rutieră, în scopul prevenirii 
evenimentelor rutiere, în vederea combaterii 
accidentelor produse în special pe fondul 
nerespectării regimului legal de viteză. Astfel, 
au fost controlate 120 de autovehicule și au 
fost efectuate 38 de testări cu aparatul etilotest. 
Totodată, polițiștii au aplicat 65 de sancțiuni 
contravenționale, 45 dintre acestea fiind aplicate 
pentru nerespectarea regimului legal de viteză. 
„Valoarea sancțiunilor este de 23.055 de lei.În 
urma abaterilor constatate, au fost reținute 5 

permise de conducere”, a anunțat IPJ Prahova.
ACCiDeNt Pe CeNtURA De VeSt A 

PLoieștiULUi
Accidentul rutier s-a produs pe Centura 

de Vest a Ploieștiului, în apropierea sensului 
giratoriu de la Strejnicu. În evenimentul rutier 
au fost implicate cinci autoturisme care au intrat 
în coliziune față-spate. În urma impactului, un 
conducător auto în vârstă de 29 de ani, precum 
și o pasageră în vârstă de 28 de ani, din același 
autoturism, au fost transportați la spital pentru 
îngrijiri medicale de specialitate. Toți cei cinci 
conducători auto au fost testați cu aparatul 
etilotest iar rezultatul a fost negativ. Traficul 
rutier a fost dirijat de polițiștii rutieri.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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doUă pasarele și 
Un podeȚ peste 

dâmbU AU AjUnS LA 
sUma astronomiCă 

de 900.000 lei!

Anul trecut, pe 31 august, Consiliul Local 
Ploiești aproba, prin HCL 316, indicatorii 

tehnico-economici pentru micuțele investiții. 
Costurile erau, după cum urmează: 
-podul de pe strada Muzelor- la 350. 578 lei, cu 
TVA; 
-pasarela pentru  Neajlov- 213.429 lei, cu TVA; 
-pasarela de pe Cometului-188.963 lei, cu TVA.

Se cuvine să mai precizăm că lucrările erau 
programate să dureze trei luni.

Pe 6 decembrie 2021, Primăria Ploiești anunța 
că s-au semnat, cu Asocierea S.C. SOS Service 
SRL-SC Dineng Dev SRL, contractele de lucrări, 
care prevăd, cităm, „proiectarea și execuția unor 
noi pasarele peste pârâul Dâmbu, în dreptul 

străzilor Cometului și Neajlov, precum și 
contractul care prevede construirea unui nou pod 
peste pârâul Dâmbu, pe strada Muzelor.” Valorile 
la care executantul a câștigat licitația au fost: 
-podul de pe strada Muzelor- 254.430 lei, fără 
TVA (302.772 lei cu TVA);
-pasarela pentru  Neajlov- 181.368 lei, fără TVA 
(215. 828 lei cu TVA);
-pasarela de pe Cometului-157.410 lei, fără TVA 
(187.318 lei, cu TVA).

Ei bine, din decembrie 2021 și până astăzi au 
trecut de trei ori trei luni. Și ce avem acum? 

Evindet, o hotărâre prin care se majorează 
devizul pentru pasarele:
-pasarela pentru  Neajlov-321.645 lei (plus 6,23% 

față de prețul contractat și plus 50,7% față de 
indicatorii votați în 2021);
-pasarela de pe Cometului-275. 558 lei (plus 
47,10% față de prețul contractat și plus 45,82% 
față indicatorii votați în 2021).

Acum, nu știm scuzele, pot fi invocate lucrări 
ascunse sau prețurile din vremea din urmă, dar 
am putea comenta și noi: mai era nevoie de 
scumpiri dacă se finalizau lucrările la timp?

Dar nu, la noi merge și așa, că doar nu-s banii 
noștri... Vreți să știți cam ce ar face un om cu 
aproximativ 600.000 lei, cât fac numai cele două 
pasarele? O casă mare! Dar noi, din banul public, 
ne permitem orice fel de excese...

iar avem o mostră despre ceea ce înseamnă să nu faci lucrurile la timp. Sau ce înseamnă să lucrezi cu statul; are balta pește... Sau ce 
înseamnă să dai bani din punga statului, ci nu de la tine. Facem vorbire despre două dintre cele trei pasarele, podețe sau cum s-or numi 

ele, de peste Dâmbu. 

Anul acesta, Consiliul Județean Prahova și localitățile partenere 
au luat hotărârea să se retragă din Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”. De la crearea sa, 
ADI Polul de creștere a fost folosit în principal de Primăria Ploiești și 
Consiliul Județean Prahova pentru derularea unor proiecte europene: 
giratoriul suspendat de la Păulești, modernizarea Hipodromului, Centrul 
multifuncțional „Lumina verde” (cât de funcțional o fi nu se știe...), 
modernizarea liniilor de tramvai, Parcul municipal Vest, pasajul rutier 
peste CF din prelungirea str. Mărășești etc.

Ei bine, de ani buni, după încheierea proiectelor, ADI Polul de creștere 
n-a mai făcut nimic. Deci angajații au cam „șomat” pe bani. Era deci 

iminentă desființarea. Dar dispariția acestei entități din peisaj nu se face 
așa de ușor. E nevoie de specialiști din afară care să facă treaba asta.  Dar 
specialiștii nu pot fi angrenați fără aprobarea partenerilor. Drept pentru 
care vor avea loc ședințe de consilii locale/județeane în fiecare localitate 
parteneră. Joi, a fost rândul Consiliului Local Ploiești să facă lucrul acesta. 
Aleșii l-au mandatat așadar pe primarul Andrei Volosevici să voteze în 
AGA a ADI Polul de creștere următoarele:

-aprobarea procedurilor de demarare a contractării de servicii juridice 
și avocațiale pentru asistență în procedura de dizolvare, lichidare și radiere 
a asociației, sub rezerva aprobării ulterioare a cuantumului respectivului 
contract de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

-aprobarea notei nr.353/10.08.2022 privind reorganizarea activității 
și modificarea organigramei asociației până la finalizarea procedurii de 
dizolvare și radiere a acesteia;

-aprobarea retragerii din asociație a celor 12 Unități Administrativ 
Teritoriale membre în conformitate cu prevederile art. 3.5.1. din statut.

Cât costă această distracție, pardon, servicii avocațiale, nu se știe. Din 
acest motiv CL Ploiești și-a rezervat dreptul a vota contractul după ce se 
cunoaște suma...

și CU asta Ce-am făCUt?
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guvernul a retras ordonanța prin care 
se măreau lefurile unor categorii de 

bugetari cu sporuri de până la 50%. Surse 
politice din coaliția de guvernare au declarat 
că totuși se va acorda majorarea de un sfert 
din diferența până la grila din 2022 pentru toți 
angajații de la stat.

Inițial, ordonanța trebuia să îndeplinească o 
promisiune făcută de coaliția de guvernare, 

în sensul de a majora salariile tuturor bugetarilor 
care nu se află în prezent pe grila din 2022, 
adică la nivelul maxim salarial prevăzut de legea 
salarizării. Urmau să primească o diferență de 
un sfert din cât le mai lipsea până la nivelul din 
2022 al salarizării. În același act normativ însă 
erau prevăzute și o serie de sporuri suplimentare 
pentru anumiți angajați din ministere și pentru 
cei care lucrau cu fonduri europene. În acest 
context, cei care nu beneficiau de astfel de 
sporuri în prevederile din ordonanță au cerut 
și ei beneficii similare, dar nu s-au găsit bani 

la buget pentru acest lucru. De altfel, Consiliul 
Economic și Social a spus că se crea discriminare 
între angajații la stat prin această ordonanță. 
Liderii coaliției au fost deranjați de disputa dintre 
bugetarii cu beneficii și cei fără, așa că au decis 
să retragă ordonanța momentan, să o modifice, 
urmând ca ea să prevadă în final doar majorarea 
pentru toți bugetarii, adică un sfert până la grila 

din 2022. Această promisiune trebuia să se fi 
îndeplinit deja de la 1 iulie, dar procedura a fost 
întârziată pentru că, în momentul în care a fost 
votată de Parlament, aleșii au decis să includă 
și parlamentarii, și primarii printre beneficiarii 
de majorări, așa că legea a fost atacată la Curtea 
Constituțională, unde este blocată și în momentul 
de față.

DoSAR PeNAL PeNtRU FoCURi De 
ARtiFiCii De „ziUA mAmei”

Polițiștii din cadrul Poliției Câmpina au 
fost sesizaţi, prin apel 112, de către un bărbat 
din municipiu despre faptul că pe o stradă, 
între blocuri, se folosesc petarde şi artificii. 
„Polițiștii deplasați la fața locului au identificat 
un bărbat în vârstă de 38 de ani care se afla sub 
influenţa băuturilor alcoolice și care a declarat 
că a folosit articole pirotehnice (artificii) cu 
ocazia sărbătoririi zilei de naştere a mamei sale.
În apropiere, pe trotuar, a fost găsită o baterie 
de artificii de 25 de focuri, categoria F2, care 
a fost utilizată anterior, bun ce a fost ridicat în 
vederea cercetărilor.În cauză, a fost întocmit 
dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de 

orice operaţiuni pirotehnice efectuate fără 
drept”, a precizat IPJ Prahova. Conform legii, 
persoanele fizice cu vârsta de peste 16 ani pot 
utiliza anumite articole pirotehnice, respectiv 
doar pe cele ce prezintă un risc foarte scăzut și 

un nivel de zgomot neglijabil, adică cele care fac 
parte din categoria F1 și P1.„Astfel, persoanele 
fizice nu pot confecţiona, deţine, comercializa, 
importa, folosi sau executa orice altă operaţiune 
cu articole pirotehnice din categoriile F2-F4”, a 
precizat IPJ Prahova.
iNCeNDiU LA o CASă DiN FâNtâNeLe

Pompierii militari au fost solicitați să 
intervină pentru stingerea unui incendiu 
izbucnit la o casă situată în comuna Fântânele. 
La fața locului, potrivit Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență (ISU) Prahova, au intervenit 
pentru lichidarea focului două autospeciale 
de stingere cu apă și spumă. Incendiul s-a 
manifestat la nivelul acoperișului, pe o suprafață 
de aproximativ 100 mp.
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Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro Datele Institutului Național de Statiscă arată că economia 
României a crescut în primele 6 luni din acest an cu 5,8%. 

Acest avans este surprinzător față de ceea ce simțim noi în piață 
și comparativ cu indicatorii macroeconomici intermediari ce nu 
arătau bine deloc. De asemenea, Produsul Intern Brut s-a majorat 
cu 5,3%, raportat la aceeași perioadă de anul trecut.

Consumul populației, măsurat prin intermediul comerțului 
cu amănuntul (care reprezintă 70% din PIB) a încetinit în primul 
semestru la 5,2% (de la 5,7%), 
pe fondul inflației ridicate care 
îi face pe oameni mai precauți 
atunci când merg să-și facă 
cumpărăturile. 

Eliminarea restricțiilor legate 
de pandemie la începutul lunii 
martie 2022 a contribuit la 
dinamizarea în ritm accelerat 
a  serviciilor de piață  destinate 
companiilor (creștere de 25% pe 
primele 5 luni) și a celor destinate 
gospodăriilor populației (creștere 
de aproape 40% pe primele 5 luni).

peste 3 zile înCepe 
„litoralUl pentrU toȚi”

De pe data de 28 august se va relua programul social „Litoralul pentru toți”, 
care asigură cazarea turiștilor în stațiunile de la Marea Neagră la tarife cu 

până la 75% mai mici decât cele din vârf de sezon. Potrivit datelor prezentate de 
asociațiile patronale din turism, se estimează că la acest program vor participa 
peste 100 de hoteluri, cu aproximativ 10.000 de locuri de cazare, iar sejururile 
pot fi achitate și cu vouchere de vacanță. Pentru o noapte de cazare fără mic 
dejun, tarifele încep de la 35 de lei de persoană la un hotel de trei stele, pentru o 
vacanță de minimum cinci zile. Pentru turiștii care preferă cazare cu servicii de 
masă all-inclusive, tarifele încep de la 215 lei pe noapte de persoană, la un hotel 
de trei stele, pentru minimum două nopți de cazare.

ins ziCe Că...ofiCial 
o dUCem bine!

GUvernUl mărește lefUrile de la stat, 
dar nU mai aCordă sporUri
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liCitaȚie pentrU 
mOnITOrIzArEA 

drUmUrilor jUdeȚene

Consiliul Județean a lansat achiziția publică pentru proiectul 
denumit „Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare și 

supraveghere video a traficului pe drumurile publice de interes județean și 
dezvoltarea unui centru de management al traficului prin aplicații video 
specializate.”

Investiția presupune instalarea a 766 de camere ce ar urma să 
monitorizeze 329 de zone, dintre care 62 de intersecții dintre drumurile 
județene și cele naționale, 89 de intersecții dintre drumurile județene și 178 
de puncte de pe drumurile județene sau intersecții ale drumurilor județene 
cu drumurile locale. Termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost fixat 
pentru 19 septembrie. Câștigătorul va fi desemnat în baza unui algoritm, 
în care prețul cel mai scăzut are o pondere de 70%, iar restul punctelor 
pot fi obținute în funcție de capacitatea de stocare pusă la dispoziție și 
de experiența în alte investiții de acest gen a managerului de proiect, a 
inginerului de sistem software și a inginerului de sisteme de securitate.

Cât despre prețuri, evident că și aici avem o istorie cu creșteri fulgerătoare 

de deviz în numai opt luni:
-în 2021, pe 16 noiembrie, a fost adoptată HCJ nr. 261, privind aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru acest sistem de monitorizare, programat să 
fie finanțat prin PNL „Anghel Salygni”. Valoarea devizului era estimată la  
17.106. 012, 00 lei, cu TVA.

-în 2022, prin HCJ 185/26 iulie, devizul general a fost recalculat la 
28.131.181,00 lei (TVA inclus), deci avem o majorare de 64,45% față de 
valoarea votată în noiembrie 2021! Se vor fi scumpit oare într-atât camerele 
video? Sau forța de muncă? 

miercuri, 17 august: consilierii municipali au primit convocare 
pentru a fi informați pe tema gazelor pentru CET Brazi. Ideea 

suna cam așa: „Primăria Ploiești are de gestionat o altă problemă: asigurarea 
gazelor naturale pentru producerea căldurii în sezonul rece 2022-2023.” Cum 
însă contractul cu operatorul a fost reziliat pe 2 august, cine să facă acest 
lucru, adică să precontracteze gazele? Lucrurile au fost parțial lămurite 
prin două adrese de la Ministerul Dezvoltării și ANRE.

În prima, Ministerul Dezvoltării a solicitat Primăriei Ploiești ca, până pe 
19 august, să transmită consumul estimat de gaze pentru încălzirea la iarnă 
a spațiilor racordate la sistemul centralizat de căldură (în jur de 50.000 de 
apartamente, spitale, școli, alte instituții).

În a doua, ANRE sugerează că acele cantități de gaze alocate prin 
contractele încheiate pentru producerea agentului termic din sezonul rece 
ar trebui preluate de Primăria Ploiești!

Joi, 18 august: în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local 
Ploiești, ședință cu trei puncte pe ordinea de zi, dar niciunul dintre 

ele referitoare la apa caldă, primarul Andrei Volosevici le-a expus aleșilor 
evenuale modalități de lucru pentru problematica termiei. Le vom prezenta 
foarte pe scurt:

-convocarea Comitetului Județean pentru Sitații de Urgență (condus de 
prefect) pentru declararea stării de urgență pe subiectul lipsei apei calde 
(n.n.-starea de urgență ar permite încredințarea serviciului prin negociere 
directă, fără licitație);

-convocarea de urgență a AGA a ADI Termo Prahova (n.n.-asociație 
din care fac parte Consiliul Județean Prahova și Primăria Ploiești) pentru a 
se vedea, printre altele, cum poate gestiona situația ADI Termie, o entitate 
(cu angajați și al cărei director, Horia Tiseanu, a demisionat) despre care 
primarul Volosevici spune că „a dispărut în spațiu”;

-pregătirea caietului de sarcini care, cităm din prezentarea primarului, 
„să conducă spre o procedură în regim de urgență pentru desemnarea unui 
operator, să se semneze un contract în baza unei documentații stabilite de 
Consiliul Local Ploiești și Consiliul Județean Prahova.”

Nu trebuie uitat că operatorul care a sistat apa caldă și căruia i s-a reziliat 
deja contractul are obligația legală de a asigura serviciul vreme de 90 de zile. 
25 dintre acestea au trecut. Și au trecut fără apă caldă la beneficiarul final.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

tot fără apă Caldă la ploiești?

Săptămâna trecută, criza apei calde a fost tratată ca și până acum: 
reprezentanții Consiliului Județean Prahova, ai Primăriei Ploiești, 

ai ADi termie și ai operatorului termoficare Prahova nu au reușit să se 
adune, să stea împreună la o masă și să caute soluția optimă. De fapt, în 
acea perioadă, doar administrația municipală a fost activă în sensul în 
care a preluat subiectul și l-a scuturat, ca să zicem așa, în spațiul public.

iNCeNDiU LA o CASă DiN URLAți. A 
exPLoDAt o BUteLie 

Incendiul a izbucnit la o casă situată pe strada 
Orzoaia de Jos din Urlați, după ce a explodat o 
butelie. Focul a cuprins locuința pe o suprafață 
de aproximativ 50mp. Din cauza incendiului o 

persoană a fost rănită. Victima prezenta arsuri 
de gradul I și II pe 18% din suprafața corpului. 
La fața locului au intervenit două autospeciale 
de stingere și o ambulanță SMURD. Persoana 
rănită, o femeie în vârstă de 68 de ani, a fost 
transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean de Urgență Ploiești.

iNCeNDiU gRAV LA CeRAșU. tRei 
PeRSoANe AU FoSt RăNite

Incendiul a cuprins un autoturism în satul 
Valea Borului, comuna Cerașu. La fața locului 
s-a deplasat o autospecială de stingere cu apă 
și spumă. În urma incendiului, trei persoane 
au suferit arsuri. Cele trei victime au fost 
transportate de o mașină personală către 
Vălenii de Munte.Trei ambulanțe s-au deplasat 

către locul de întâlnire.Incendiul se pare că ar 
fi pornit de la un recipient cu carburant care a 
luat foc. Persoanele au reușit să stingă incendiul 
înainte ca forțele de intervenție să ajungă la 
locul evenimentului. Potrivit ISU Prahova, una 
dintre victime, respectiv un minor în vârstă de 
15 ani, a suferit arsuri de gradul I, II și III pe o 
suprafata de 60% din corp. O a doua victimă, un 
bărbat în vârstă de 48 ani, a fost diagnosticată 
cu arsuri de gradul  II și III pe o suprafata de 
30% din corp. Cea de a treia victimă, un barbat 
în vârstă de 61 ani, prezenta arsuri de gradul II 
și III pe o suprafata de 6% din corp. Victimele 
au fost transportate de ambulanțe la Unitatea de 
Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești.
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sitUaȚia fondUrilor eUropene 
2014-2020 în românia. prahova nU intră 

în top 10 Ca sUmă absolUtă atrasă
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tRAgeDie LA zAmFiRA. o Femeie A 
mURit DUPă Ce A PiCAt îNtR-o FoSă 

SePtiCă
O femeie în vârstă de 48 de ani și-a pierdut 

viața după ce a căzut într-o fosă septică la 
Zamfira. Din nefericire, eforturile disperate ale 
soțului de a o salva nu au dat rezultat. Bărbatul 
a căzut în aceeași fosă septică. La fața locului 
s-au deplasat două autospeciale de stingere și 
două ambulanțe SMURD, dintre care una de 
terapie intensivă mobilă. Pompierii militari 
au intervenit rapid și au reușit să-l salveze pe 
bărbatul în vârstă de 45 ani. „Femeia în vârstă 
de 48 ani a fost scoasă în stop cardio-respirator. 
După efectuarea manevrelor de resuscitare, 

medicul aflat  la locul evenimentului a fost nevoit 
să constate decesul”, a anunțat Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova.

Femeie îN VâRStă De 34 De ANi, 
RețiNUtă PeNtRU mAi mULte FAPte 

De FURt
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului 

Ploiești au fost sesizați, prin apel 112, de către 
angajata unei societăți comerciale, cu privire la 
faptul că două femei au fost surprinse în timp 
ce sustrăgeau mai multe bunuri de pe raftul 
magazinului. „Deplasați la fața locului, polițiștii 
au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind 
identificate o femeie în vârstă de 34 de ani și o 
minoră de 15 ani, care au recunoscut faptul că 

ar fi sustras mai multe bunuri, pe care ulterior 
le-au predat angajaților. 

Din cercetări a reieșit că, femeia de 34 de 
ani este bănuită de săvârșirea a 5 infracțiuni 
de furturi din societăți comerciale, de pe raza 
municipiului Ploiești. 

Prejudiciul cauzat este de aproximativ 
1.100 de lei”, a precizat IPJ Prahova. În urma 
probatoriului administrat,  față de femeia de 34 
de ani a fost luată măsura reținerii pentru 24 de 
ore, urmând să fie prezentată unității de parchet 
competente în vederea luării unei alte măsuri 
preventive.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii 
Secției nr.1 de poliție Ploiești sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de furt.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Ministerul Fondurilor Europene a publicat o hartă a finanțărilor 
europene pentru fiecare județ din România. Datele se opresc la 31 

martie 2022, iar proiectele vizează exercițiul financiar european 2014-2020. 
Atenție însă: în hartă sunt cuprinse numai o parte din programe: POIM 
(Program Operațional Infrastructură Mare), POR (Programul Operațional 
Regional), POCU (Program Operațional Capital Uman), POC (Program 
Operațional Competitivitate), POCA (Program Operațional Capacitate 
Administrativă) și POAT (Program Operațional Asistență Tehnică). Nu 
sunt cuprinse așadar aici, pentru perioada 2014-2020, fondurile europene 
pentru agricultură PAC (Politica Agricolă Comună), derulate prin 
Ministerul Agriculturii (PNDR și subvenții directe acordate prin APIA). 
Cu precizarea că Prahova se află pe locul 10 la nivel național ca număr 
de proiecte și pe 12 ca sumă, haideți să vedem statistica pură a situației 
utilizării fondurilor europene. 

Cele mai mari sume atrase: București -19,731 miliarde lei, Ilfov-11,490 
miliarde lei, Iași-8,375 miliarde lei, Constanța-8,634 miliarde lei.

Cele mai mici sume atrase: Călărași- 0,966 miliarde lei, Ialomița- 0,934 
miliarde lei, Covasna- 0,843 miliarde lei,Teleorman- 0,841 miliarde lei. 
Atenție, trei dintre aceste județe sunt din regiunea Sud-Muntenia, din care 
face parte și Prahova.

Cel mai mare număr de proiecte: Cluj-588 de proiecte, Tulcea-506 de 
proiecte, București-501 de proiecte, Iași-428 de proiecte.

Cel mai mic număr de proiecte: Covasna-103 proiecte, Teleorman-103 
proiecte, Brăila-109 proiecte, Ialomița-110 proiecte.

SUme FoNDURi eURoPeNe Pe RegiUNi De DezVoLtARe
Evident că în regiunea București-Ilfov, zonă care are explicabil cel mai 

mare ritm de dezvoltare din România, avem cea mai mare sumă atrasă. 
În rest însă este mai greu de făcut un clasament, dar fiind faptul că trei 
regiuni au un număr diferit de județe. Ca medie însă regională, cei mai 
mulți bani au fost atrași de regiunea Sud-Est, iar cei mai puțini, de regiunea 
Sud-Muntenia și Centru. Ce trebuie să remarcăm este că cele mai sărace 
județe, cu mici excepții, au atras și cele mai puține fonduri europene.

RegiUNeA BUCURești-iLFoV (621 de proiecte, cu 31,221 de miliarde 
de lei)
București-501 de contracte, 19,731 miliarde lei;

Ilfov-120 de contracte, 11,490 miliarde lei.

RegiUNeA NoRD-VeSt (1.721 de proiecte, cu 20,729 miliarde de lei)
Cluj-588 de contracte, 6,880 miliarde lei
Bihor- 374 de contracte, 3,944 miliarde lei
Bistrița-Năsăud- 193 de contracte, 3,328 miliarde lei
Satu Mare-158 de contracte, 2,631 miliarde lei
Maramureș- 270 de contracte, 2,449 miliarde lei
Sălaj-138 de contracte, 1,497 miliarde lei

RegiUNeA CeNtRU (1.499 de proiecte, cu 13,311 miliard de lei)
Brașov-313 de contracte, 2,787 miliarde lei
Mureș-325 de contracte, 2,705 miliarde lei
Alba- 294 de contracte, 2,775 miliarde lei
Sibiu- 225 de contracte, 2,644 miliarde lei
Harghita- 239 de contracte,1,557 miliarde lei
Covasna-103 de contracte, 0,843 miliarde lei

RegiUNeA NoRD-eSt (1.582 de proiecte, cu 22,120 de miliarde de lei)
Iași-428 de contracte, 8,375 miliarde lei
Bacău-270 de contracte, 5,685 miliarde lei.
Suceava-322 de contracte, 3,582 miliarde lei
Vaslui-169 de contracte, 1,834 miliarde lei 
Neamț-224 de contracte, 1,359 miliarde lei
Botoșani-169 de contracte, 1,285 miliarde lei;

RegiUNeA SUD-eSt (1.648 de proiecte, cu 26,080 de miliarde de lei)
Constanța-373 de contracte, 8,634 miliarde lei
Tulcea-506 de contracte, 4,922 miliarde lei
Galați-250 de contracte, 4,201 miliarde lei
Buzău-224 de contracte, 3,137 miliarde lei
Vrancea-186 de contracte, 2,635 miliarde lei
Brăila-109 de contracte, 2,551 miliarde lei
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BeAt și FăRă PeRmiS, DePiStAt LA 
VoLAN îN URmA UNUi ACCiDeNt

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vălenii 
de Munte au fost sesizați de către o persoană cu 
privire la faptul că pe o stradă din localitate a avut 
loc un accident rutier din care a rezultat avarierea 
a două autoturisme. În baza sesizării, potrivit IPJ 
Prahova, polițiștii s-au deplasat la fața locului, 
iar din primele verificări au constatat faptul că 
un bărbat, în vârstă de 30 de ani, în timp ce de 
deplasa la volanul unui autoturism, pe strada Valea 
Gardului din oraș, a acroșat un alt autoturism care 
se afla parcat regulamentar, spărgându-i oglinda 
retrovizoare. „În urma verificărilor efectuate în 
bazele de date, polițiștii au constatat faptul că 
bărbatul nu deține permis de conducere pentru 

nicio categorie de vehicule. Întrucât acesta 
emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul 
etilotest care a indicat valoarea de 0,73 mg/l alcool 
pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la o 
unitate medicală în vederea prelevării de mostre 
biologice de sânge”, a precizat IPJ Prahova. În baza 
probatoriului administrat față de bărbatul din 
orașul Vălenii de Munte a fost luată măsura reținerii 

pentru 24 de ore.În cauză, potrivit IPJ Prahova, a 
fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub 
influența băuturilor alcoolice și conducere a unui 
vehicul fără permis de conducere. 

ACCiDeNt îN PLoiești. tRei AUto 
imPLiCAte

Accidentul rutier s-a produs pe Bulevardul 
Independenței, în zona Colegiului Mihai Viteazul 
din Ploiești. Trei autoturisme au intrat în coliziune. 
În urma impactului, o pasageră, în vârstă de 29 de 
ani, a fost transportată la spital pentru îngrijiri 
medicale de specialitate. Conducătorii auto au fost 
testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind, potrivit 
IPJ Prahova, negativ. Traficul auto a fost dirijat de 
polițiștii rutieri.

Program
Nr. 

contracte de 
finanțare

Valoare Ue  
(Lei)

Valoare totală  
(Lei)

Poim 4 47.166.865 72.293.473
PoR 88 131.762.182 228.078.109
PoCU 7 25.842.650 31.143.646
PoC 15 103.197.305 208.392.573
PoCA 6 6.313.398 7.434.541
PoAt 0 0 0

totAL 120 314.282.401 547.342.342

sitUaȚia Centralizatoare a ContraCtelor 
finalizate jUdeȚUl prahova

Program
Nr. 

contracte de 
finanțare

Valoarea Ue 
(Lei)

Valoare totală 
(Lei)

Poim 15 397.729.807 594.347.394
PoR 139 1.475.793.501 2.074.087.457
PoCU 13 43.270.075 50.891.351
PoC 35 467.788.542 827.317.171
PoCA 4 6.374.179 7.499.034
PoAt 0 0 0

totAL 206 2.390.956.104 3.554.142.407

sitUaȚia Centralizatoare a ContraCtelor 
aflate în derUlare jUdeȚUl prahova

Program
Nr. 

contracte de 
finanțare

Valoarea Ue 
(Lei)

Valoare totală 
(Lei)

Poim 19 444.896.672 666.640.867
PoR 227 1.607.555.683 2.302.165.566
PoCU 20 69.112.725 82.034.997
PoC 50 570.985.848 1.035.709.744
PoCA 10 12.687.576 14.933.574
PoAt 0 0 0

totAL 326 2.705.238.505 4.101.484.749

sitUaȚia Centralizatoare a ContraCtelor 
semnate  jUdeȚUl prahova

RegiUNeA SUD-mUNteNiA (1.308 proiecte, cu 15,844 miliarde de lei)
Dâmbovița- 225 de contracte, 4,354 miliarde lei
Prahova-326 de contracte, 4,101 miliarde lei
Argeș-260 de contracte, 3,350 miliarde lei
Giurgiu-140 de contracte, 1,298 miliarde lei
Călărași-144 de contracte, 0,966 miliarde lei
Ialomița-110 de contracte, 0,934 miliarde lei
Teleorman-103 de contracte, 0,841 miliarde lei

RegiUNeA SUD-VeSt (1.274 de proiecte, cu 15.541 miliarde de lei)
Dolj- 463 de contracte, 6,247 miliarde lei
Olt-243 de contracte, 2,848 miliarde lei
Gorj-179 de contracte, 2,656 miliarde lei
Vâlcea- 273 de contracte, 2,118 miliarde lei
Mehedinți-116 de contracte, 1,672 miliarde lei

RegiUNeA VeSt (1.225 de contracte, cu 12,06 miliarde de lei)
Timiș-479 de contracte, 5,365 miliarde lei
Hunedoara-357 de contracte, 2,716 miliarde lei
Caraș-Severin-172 de contracte, 2,059 miliarde lei
Arad- 217 de contracte, 1,921 miliarde lei

PRAhoVA și-A PieRDUt StAtUtUL De LiDeR RegioNAL
Județul Prahova se află pe poziția a doua, în regiunea Sud-Muntenia, 

după Dâmbovița, ca sumă totală atrasă, dar pe primul loc, ca număr de 
proiecte. Ca lider economic zonal parcă este prea puțin pentru Prahova. 
Bine, județul nostru se spune că ar sta cel mai bine în regiune ca proiecte 
finalizate, dar acest lucru se datorează în mare parte mediului privat. 
Cât despre administrație, este suficient să dăm fie și numai exemplul 
Ploieștiului: din 22 de proiecte POR a finalizat unul, are trei în execuție 
și 18 sunt în așteptare. Pe de altă parte, ca sumă atrasă, Prahova este pe 
poziția a 12-a, fiind depășită de județe mult mai slab cotate economic, cum 
ar fi Dâmbovița, Dolj, Tulcea sau Galați. O situație exactă a absorbției o 
puteți vedea în tabelele următoare.

Vrei un stil personal de prezentare? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile să-ţi promoveze eficient imaginea! 

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

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCŢIE PUBLICITARĂ
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Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a cerut Comisiei Europene să 
reducă substanțial livrarea de vaccin împotriva Covid-19 pentru 

acest an și pentru 2023. Oficialul a recunoscut că România mai are în stoc 
peste 8 milioane de doze care vor expira la un moment dat.

Acum, există un val de indignare pentru faptul că Guvernul României 
a irosit banii pe niște doze ce vor fi distruse.

Poate că lucrurile nu stau întocmai. Guvernul s-a asigurat să existe 
vaccin pentru toată țara, să nu fie cumva acuzat apoi că n-a avut grijă 
de cetățeni. Dar cum la noi procentul de imunizare a fost/este de doar 
41,85% din populația generală, e limpede de ce a rămas stocul!

Rafila a declarat: „noi avem peste 8.000.000 de doze de vaccin care sunt 
pe stoc, sunt depozitate. Nu mai folosesc. Sunt doze care practic nu au putut 
fi folosite pentru că nu există interes pentru vaccinare și, de asemenea, ele 
nu au putut fi vândute și nici măcar donate. Vor expira la un moment dat 
și vor trebui neutralizate. Asta înseamnă alte costuri. Discutăm de sute de 

milioane de euro. Noi am făcut demersuri în ultima perioadă să putem să 
încercăm, prin renegocierea care o face Comisia Europeană cu producătorii, 
să obținem două lucruri: reducerea substanțială a livrărilor pentru 2022 
și pentru 2023; să avem pe viitor un vaccin adaptat variantelor circulante, 
BA-4 și BA-5.”

spaȚii noi de aGrement 
la filipeștii de pădUre

Primăria Filipeștii de Pădure a finalizat lucrările la un parc situat lângă sediul administrației 
publice locale. De asemenea, au mai fost amenajate pentru cei mici alte două locuri noi 

de joacă în localitățile Dițești și Sat Minieri. Primarul Ciprian Daniel Morărescu anunță și alte 
investiții: „a fost semnat contractul de execuție pentru proiectul <<Reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră prin eficientizarea sistemului de iluminat public comuna Filipeștii de Pădure, județul 
Prahova>>, prin care vor fi înlocuite aproximativ 1.000 de lămpi din cadrul sistemului de iluminat 
public. Proiectul este unul cu finanțare nerambursabilă, sumele fiind obținute prin Administrația 
Fondului pentru Mediu.Totodată am 
depus o serie de proiecte în cadrul 
Programului Național de Investiții 
<<Anghel Saligny>> privind 
extinderea și reabilitarea rețelelor de 
apă și canalizare, construirea unui 
pod nou peste râul Provița, pod ce va 
lega localitățile Filipeștii de Pădure și 
Sat Minieri, cât și proiecte ce vizează 
construirea unei noi stații de epurare și 
de modernizare a drumurilor comunale 
prin construcția de rigole, trotuare și 
reabilitarea părții carosabile.”

Ministrul Investițiilor și Fondurilor 
Europene, Marcel Boloș, a anunțat că 

Guvernul României a adoptat OUG 64 pentru a 
pune la dispoziția părților contractante o metodă 
de reechilibrare a contractelor de lucrări și/sau 
a celor de produse și servicii aflate în strânsă 
legătură cu execuția lucrărilor. Boloș a declarat: 
„după cum știți, ca urmare a crizelor generate de 
contextul pandemic și de invazia Rusiei în Ucraina, 
suprapuse pe o creștere de prețuri în sectorul de 
energie, companiile de construcții s-au trezit în 
mijlocul unei situații fără precedent, fiind nevoie să 
blocheze șantierele din cauza creșterilor dramatice 
de prețuri. Astfel, a apărut riscul ca toate proiectele 
de acest fel să nu poată fi implementate și s-a ajuns, 
pe de o parte, la renunțarea la executare a lucrărilor 
sau neîncheierea contractelor de achiziție, iar pe de 
altă parte, la întârzierea finalizării lor, aspect ce 
determină apariția riscului de neîndeplinire a țintelor 
de absorbție și dezangajare a fondurilor europene. 
Actul normativ ajută peste 7.000 de proiecte care 
beneficiază de mecanismele stabilite prin care sunt 

decontate din fonduri europene valorile rezultate 
din creșterea prețurilor, cu un impact financiar 
estimat de 1,5 miliarde de euro asupra absorbției. 
În acest fel, costurile investițiilor pentru proiectele de 
infrastructură publică, respectiv, devizele generale 
de investiții pentru proiectele a căror procedură 
de atribuire nu a început sau pentru cele a căror 
proceduri de atribuire sunt reluate, se pot actualiza 
cu indicii de cost în construcții total, utilizând ca an 
de referință anul 2022. După intrarea in vigoare a 
actelor adiționale la contractele de achiziție publică/
contractele sectoriale/acordurile-cadru, întocmite 
conform prevederilor OUG 64, la fiecare solicitare 
de plată depusă de către contractanți se vor aplica 
formulele de ajustare cuprinse in cadrul actelor 
adiționale, în funcție de tipul de contract. Pentru 
a veni în sprijinul beneficiarilor, lansăm o serie de 
videoclipuri explicative pentru fiecare formulă în 
parte, care sper să vă fie de folos.”

SC FoRUm CoNCePt situat în Ploiești, 
gheorghe Doja nr. 215 A anunță depunerea 
documentației tehnice în vederea obținerii 
auorizației de mediu pentru obiectivul 
hoteL FoRUm cu amplasamentul 
în Ploiești, gheorghe Doja 215 A. 
Documentele pot fi consultate la sediul 
APm Prahova, str. gh. gr. Cantaczino nr. 
306 de luni până vineri între orele 9,00 - 
15,00.

SC FoRUm CoNCePt situat în Ploiești, 
gheorghe Doja nr. 215 A anunță depunerea 
documentației tehnice în vederea obținerii 
auorizației de mediu pentru obiectivul 
hoteL ViVA cu amplasamentul în 
Ploiești, str. Vagonului nr.1B. Documentele 
pot fi consultate la sediul APm Prahova, 
str. gh. gr. Cantaczino nr. 306 de luni până 
vineri între orele 9,00 - 15,00.

P Anunțuri • Publicitate • Anunțuri • Publicitate

mILIOAnE dE dOzE dE vACCIn 
antiCovid-19 zaC nefolosite

staȚi liniștiȚi! se 
poate și mai răU. 

CU TOATE ASTEA…

Acum două săptămâni, când s-a 
declanșat criza, îndrăznesc să spun…

provocată a termiei, abia dacă s-au adunat în 
fața Casei Albe, ca să-și strige offul, 200 de inși.

200!!!
Nu mai mult.
Astăzi, dacă s-ar face iar miting, nu cred că 

s-ar aduna nici măcar ăștia 200.
De ce? Voi înțelegeți de ce nu au românii 

simțul ăsta al apărării drepturilor și al 
îndreptării abuzurilor!? Ca să nu mai vorbesc, 
că într-o atare situație, nu doar cei direct 
afectați ar trebui să iasă în stradă, ci cât mai 
mulți din ceilalți, dând dovadă de spirit civic.

Voi înțelegeți că oprirea apei calde poate fi 
primul pas spre un rău și mai mare?

Dacă înțelegeți…sincer  eu nu vă înțeleg!

Marius 
MARINESCU

noUă reeChilibrare a 
COnTrACTELOr pUbLICE
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Sursa: palestinalacrimamea.blogspot.com

Globaliştii aU deClanşat „faza letală” a marii resetări(ii)

FAzA De UCiDeRe: CUm VoR 
eLimiNA PoPULAţiA?

Din acest motiv, s-a intrat în faza de ucidere a 
Marii Resetări. Tot ceea ce plănuiesc sau fac elitele 
globaliste în acest moment e menit să provoace 
moartea prematură a oamenilor în „ţări cheie”, 
cu populaţii mari din clasa de mijloc, care sunt 
obișnuite să trăiască o viaţă relativ liberă. Întreaga 
activitate a vieţii lor va fi monitorizată pentru a 
calcula și urmări amprenta de carbon a fiecăruia și 
pentru a evalua scorul general al creditului social.

Iată câteva dintre punctele de fricţiune din 
societate în acest moment, care sunt promovate de 
elitele globaliste care conduc totul, de la sistemele 
monetare și bancare, la marile corporaţii, la mass-
media, Big Pharma și Big Tech: 

- Întreruperea lanţului de aprovizionare a 
produselor manufacturate, penuria de alimente, 
îngrășăminte și combustibil, toate vor duce la 
foamete.

- Promovarea vaccinurilor ucigașe și a 
vaccinurilor de rapel cu revenire la mandatele de 
vaccinare probabil până în această toamnă.

- Instrumentarea tulburărilor civile, a crimelor 
în masă și a incitării deţinătorilor americani de arme 
cu retorică incendiară oficială. De la masacrele 
din Buffalo și Uvalde, Texas, Joe Scarborough 
și Mika Brzezinski au transmis la televiziune 
mesajul că acum este momentul ca guvernul să 

declare anumite 
arme ilegale. Acest 
tip de retorică, 
care ameninţă că 
îi va dezarma pe 
americanii care 
respectă legea  
într-un moment în 
care criminalitatea 
scapă de sub 
control, îi va face 

pe mai mulţi oameni să dorească să cumpere arme 
pentru protecţie.

Extinderea războiului proxy împotriva Rusiei 
într-un război regional și, în cele din urmă,  
într-un război mondial. China va acţiona militar 
pentru Taiwan, iar Iranul împotriva Israelului. 
Chiar dacă Rusia și China sunt mai pregătite 
pentru acest război decât SUA și Europa.

Incitând obsesia globalistă cu mânia 
transsexuală LGBTQ peste tot dar în primul rând 
în faţa copilului tău, la școală, la tabăra de vară a 
copiilor și adolescenţilor, chiar și la multe biserici. 
Acest lucru slăbește și mai mult grupurile de 
tineri, producând confuzie cu privire la propriul 
gen și, împreună cu impulsul gay și lesbiene, va 
duce în perspectivă la nașterea a mai puţini copii. 
Toate politicile de mai sus conduc la un singur 
lucru, la depopularea în masă.

***

Firma de armament Deagel a publicat, în 
2014, o prognoză de reducere masivă a 

populaţiei SUA până în anul 2028. Populaţia –
Americii ar urma să scadă la doar 99 de milioane 
de oameni de la peste 330 de milioane în 2014! 
Statele vest-europene, în special Marea Britanie și 
Germania, ar înregistra scăderi la fel de drastice 
ale populaţiei.

Pe baza estimărilor lui Deagel, cele mai nesigure 

locuri de locuit în următorii trei ani vor fi Statele 
Unite și Marea Britanie, urmate de Germania și de 
restul statelor UE. Această prognoză a populaţiei a 
fost atât de controversată, deoarece arăta reduceri 
ale populaţiei cu 80%  în Statele Unite și între 10 
și 50% pentru aproape fiecare ţară din Europa de 
Vest, încât studiul a dispărut în mod misterios de 
pe site-ul Deagel post Covid, în martie 2022.

Până la impactul „pandemiei” Covid și al 
campaniei de vaccinare în masă care a urmat, 
mulţi cercetători erau nedumeriţi în timp ce 
examinau previziunile Deagel. Dar acum lucrurile 
încep să aibă mai mult sens.

Cercetătorul Craig Paardelooper a lansat recent 
un raport despre previziunile depopulării globale 
bazate pe o actualizare a prognozelor Deagel. El 
afirmă că, până, în 2025, SUA vor pierde 70,2% 
din populaţie și Marea Britanie 78,5%.

Predicţiile lui Deagel păreau atât de exagerate în 
2014, încât unii oameni l-au acuzat că s-a implicat 
într-o operaţiune psihologică. Dar poate că Deagel 
a avut surse bune pentru a-și susţine analiza. La 
urma urmei, Fundaţia Rockefeller prevedea, în 
analiza Lockstep din 2010, că pandemiile majore 
vor ucide zeci de milioane de oameni.

Prima sentinţă gravată pe monumentul George 
Guidestones afirmă: „Menţine umanitatea sub 
500.000.000, în echilibru perpetuu cu natura”, ceea 
ce reprezenta o reducere de peste 90% a populaţiei 
Pământului. Un obiectiv care părea scandalos, dar 
pe care amploarea asasinatelor și apoi perspectiva 
foametei globale și a celui de-al Treilea Război 
Mondial l-a așezat în rândul știrilor zilnice”

Concluzia ziaristului american Leo Hohmann 
la capătul rememorării traseului macabru al 
proiectului Marii Resetări nu este deloc optimistă. 
„Trăim vremuri ciudate și crede că sunt vremurile 
de sfârșit. Cu toţii trebuie să ne concentrăm pe 
efortul de a ne întări fizic, mintal și emoţional 
pentru ceea ce va urma”.

M-am săturat să tot aud comparată situaţia din Palestina cu cea din 
Ucraina. Cauza palestiniană e o luptă pentru demnitate și libertate, 

instigarea războiului din  Ucraina este o campanie sinistră care are în spate 
interesele americanilor, demonizarea rușilor și încurajarea unei politici 
economice tot mai dominate de neo-naziști ale căror politici represive se 
sincronizează cu tendinţele antidemocratice ale guvernelor conduse de 
NATO.

Atâta sentimentalism ca în cazul Ucrainei, eu nu am mai întâlnit. Dar 
nu vă lăsaţi amăgiţi: lacrimile americanilor, ale israelienilor și în general ale 
tuturor politicienilor implicaţi în acest scenariu, sunt lacrimi de crocodil. 
Care însă păcălesc omul naiv care se uită la televiziunile românești și citește 
presa mainstream și crede că gata, și-a pus culorile Ucrainei la profil și s-a 
situat de partea binelui. Nu există bine și rău aici, există interese care se pot 
schimba în funcţie de cum avansează lucrurile.

Înţeleg tentaţia de a compara cele două situaţii – Palestina istorică a fost 
ocupată de sioniști, părţi ale Ucrainei sunt ocupate de ruși. Dar Ucraina nu 
este Palestina. Ucraina nu este victima neputincioasă a agresiunii unei super-
puteri. Să nu uităm că, de opt ani de zile, Ucraina a provocat Rusia cu atacuri 
sângeroase și campanii de epurare etnică a rușilor din regiunea Donbas și a 
refuzat în rânduri repetate să ia parte la iniţiativele diplomatice ruse. 

Și mai e un aspect important, ce sprijin are rezistenţa palestiniană în 
Teritoriile Ocupate de la Statele Unite și aliaţii lor? Zero. Cu totul altfel 
stau lucrurile în cazul Ucrainei, care primește sute de milioane de dolari și 
armament sofisticat. Când ar putea să viseze palestinienii la asemenea suport 
din partea Vestului, atunci când Israelul bombardează Gaza sau când e 
angajat în excursii prin Cisiordania mereu soldate cu morţi?

Am mai scris despre faptul că Zelensky vede în Israel un model pentru ţara 

lui și că a retras Ucraina dintr-un comitet ONU care avea ca scop susţinerea 
palestinienilor în lupta lor pentru suveranitate și auto-determinare.

Oricât l-am urî pe Putin, nimeni din Rusia nu susţine că ucrainenii nu 
există (așa cum susţine Israelul că palestinienii nu există, că sunt „doar” niște 
arabi care ar trebui să își găsească locul prin Iordania sau alte ţări arabe), iar, 
în plus, tot spre deosebire de Israel care nici până în ziua de azi nu și-a declarat 
graniţele, Rusia are frontierele foarte bine trasate. Palestinienii nu doar luptă 
pentru libertate, ci pentru dreptul de a putea declara că EXISTĂ, pentru a 
putea afirma că Israelul este un proiect colonialist care practică apartheidul. 
Nimic din aceste lucruri nu sunt valabile în cazul Ucrainei. Cauza ucraineană 
este constantă pe violenţă și minciuni.

Da, sunt de acord că trebuie să susţinem eforturile de a pune capăt acestui 
conflict, pentru a proteja civilii și victimele nevinovate. Dar să ne lansăm în 
acest festival lacrimogen și ipocrit, mi se pare hidos.

a ConfUndat UCraina CU palestina, o CapCană

Urmare din numărul trecut
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Cât mai mUlȚi la înChisoare saU 
desCUrajarea CorUpȚiei și impUnităȚii?

mai mUlte așteptări de la 
soCietate și Clasa politiCă

Numită prin ordinul Procurorului General 
interimar, Dumitru Robu, încă pe 15 iunie, 
pe un mandat de cinci ani, după ce pe 7 iunie 
Consiliul Superior al Procurorilor a declarat-o 
câștigătoarea concursului la funcția de procuror-
șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica 
Drăgălin și-a început activitatea propriu-zisă la 
1 august curent, după ce și-a terminat anumite 
activități ce țineau de funcția deținută anterior 
în SUA – procuror-adjunct, Secția de corupție 
publică și drepturi civile din biroul procurorului 
american al districtului central al Californiei. 
Două zile mai târziu, într-un interviu pentru 
portalul moldova.org, își însăila oarecum 
dezinvolt obiectivele și prioritățile sale pentru 
funcția de la Chișinău. Schimbarea unui post 
confortabil și prestigios de peste ocean pe altul 
de foarte proastă faimă în unul dintre statele cele 
mai sărace și corupte din emisfera estică o califica 
mai degrabă ca o oportunitate decât un risc, 
considerând-o drept un prilej pentru a munci în 
cadrul unei instituții foarte importante pentru 
Republica Moldova, care trăiește un moment 
istoric în contextul integrării în UE.  Atunci 
mărturisea că a fost plăcut surprinsă de condițiile 
de muncă de la Chișinău, pe care le-a calificat 
„mai bune” decât cele din SUA, și susținea că 
nu s-a confruntat, cel puțin deocamdată, cu 
vreo rezistență din interiorul sistemului. Dintre 
dosarele de rezonanță, Drăgălin numea furtul 
miliardului ca prioritate absolută. „E un caz 
pentru care, din păcate, Republica Moldova e 
cunoscută în lume. Și pentru mine acolo sunt 
cele mai multe întrebări: ce se întâmplă? de ce nu 
s-a întâmplat până acum? ce fel de documente 
avem? avem solicitări de probe din alte țări? 
Vreau și eu aceleași răspunsuri, ca și restul 
țării. Pentru Veronica este un caz foarte, foarte 
important”, declara în acel interviu proaspăta 
șefă a PA. Vorbind în fața subalternilor în ziua 
prezentării oficiale, Veronica Drăgălin specifica 
trei factori ce vor sta la baza activității instituției: 
acțiunea – „noi suntem cei ce putem trage la 
răspundere hoții, cu siguranță vor fi obstacole, 
dar, împreună, le vom depăși”; egalitatea – „să 
aplicăm legea în mod egal, indiferent de afiliere 
politică, statut sau relații sus-puse”; transparența 
– „trebuie să comunicăm cu publicul ca oamenii 
să aibă încredere în noi”. 

La numai două săptămâni euforia 
oportunităților a pălit vizibil. Șefă PA anunța 
deja că își pune mari speranțe în societate, în 
mass-media, dar și în clasa politică, de la care 

așteaptă deschidere, dar mai ales susținere. În 
special suportul legislativului în cazul nevoii 
de a modifica unele legi penale sau Codul 
de procedură, dacă vor apărea obstacole în 
desfășurarea activității. În același timp, având 

în vedere așteptările societății de la instituția pe 
care o conduce, Drăgălin se căina de numărul 
„foarte mic” al procurorilor angajați și invoca 
susținere la bugetul PA. 

trebUie să existe exemple 
vii CUm CorUpȚii ajUnG la 

înChISOArE
Așadar, numai după 15 zile de lucru în fruntea 

Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin 
a constatat că Republica Moldova chiftește de 
corupție și corupți, cu care instituțiile abilitate 
nu au luptat deloc până acum. Asta după 
întrevederi cu Procurorul General interimar, 
Dumitru Robu, cu procurori și ofițeri din PA 
(dintre care cu 39 a avut întrevederi  tête-à-
tête, restul aflându-se în concediu), cu șefii SIS, 
CNA și cu câțiva parteneri externi. Ceea ce 
ar însemna, carevasăzică, că până acum toate 
perchezițiile procurorilor, ofițerilor CNA și SIS, 
arestările și mai ales deciziile instanțelor n-au 
fost decât circ, un joc perfid de-a lupta, show-
uri mediatice, în care procurorii și justițiarii erau 
practic complicii celor ce furau și nenoroceau 
cetățenii, discreditând guvernarea? Iar cei onești, 
care au refuzat să participe la „procesul” de 
înflorire a corupției, au fost eliminați, în sistem 
rămânând mulți care au orchestrat și coordonat 
matrapazlâcurile? Printre ei „nume sonore”, care 
și azi dirijează această mimare a luptei. Dacă 
guvernarea se va înconjura în continuare cu 
mimi, falși luptători, corupți rău, atunci la ce să 
ne așteptăm? 

Cu deja obișnuitele proteste pe fundal, șefa PA 
pare-se că și-a concretizat mai în detalii obiectivele 
și prioritățile cheie pe care le-a stabilit la început 
de mandat și după primele acțiuni din cele 15 
zile de activitate în noua funcție. Dânsa acum 
consideră că trebuie să demonstreze rezultate pe 
corupția mare, iar pentru aceasta PA trebuie să 
se concentreze pe domenii ce aduc cele mai mari 
prejudicii bugetului public, securității statului 
și libertăților economice. Adică pe cazurile în 
care statul are de recuperat mai multe fonduri – 
frauda bancară, laundromatul ș. a. fiind în topul 
listei. Dar asta ar însemna implicit o autonomie 
funcțională, inclusiv resurse elementare la 
dispoziția PA. „Noi ca instituție trebuie să avem 
destul curaj să investigăm cazurile care vizează 
persoanele cu cea mai mare putere din stat, 
foști, dar pentru mine mai important actuali. 
Aceștia sunt chiar și procurori, judecători, 
inclusiv politicieni din opoziție și nu doar”, 
consideră Drăgălin. În același timp, asigurând că 

își  dorește să ofere cât mai multă transparență 
și informații relevante despre dosare, șefa PA nu 
a putut oferi detalii despre cauza penală privind 
scurgerea de informații pe cazul șhor, dând doar 
asigurări că va reveni la acest subiect, el fiind o 
prioritate cheie. Ea a criticat dur scurgerile de 
informații din dosarele penale, considerându-le 
infracțiuni penale. Drăgălin califică infractorii 
din sistemul de justiție – procurori, judecători, 
ofițeri de urmărire penală – care comit crime 
(solicitarea și acceptarea de mită, eliberarea de 
sub arest sau clasarea dosarelor, scurgerea ilegală 
de informații) ca cei mai periculoși criminali. 
„Nu ne putem permite să rămână așa oameni 
în sistem. Nu ne putem permite să așteptăm 
rezultatele la procesul de pre-vetting pentru că 
avem dosare care chiar acum pot fi compromise 
din interior. Peștele de la cap se strică. De aceea 
trebuie să descurajăm corupția în sistemul 
judiciar, în parlament, guvern, în partidele 
politice, în organele de control ale statului. 
În fiecare domeniu trebuie să existe exemple 
vii cum corupții ajung la închisoare”, insistă 
Veronica Drăgălin, în același timp precizând că 
scopul PA nu e neapărat să bage cât mai multă 
lume în închisoare, ci să descurajeze  actele de 
corupție și impunitatea.

între optimism și o misiUne 
extrem de CompliCată  

Declarații îmbucurătoare, deși nu în roz, 
firește, dar în absolut context cu promisiunile 
electorale ale actualei guvernări. Dar misiunea 
Veronicăi Drăgălin pare a fi una extrem de 
complicată din mai multe cauze. Noua șefă a PA 
trebuie să facă față așteptărilor guvernării PAS, 
percepute atât prin prisma promisiunilor din 
ultimele două electorale, cât mai ales prin cea a 
condiționalităților pe care Uniunea Europeană, 

Arginții pe care i-a întors Iuda, spânzurându-se, îmblă din mână-n mână prin părțile noastre. 
(Grigore Vieru) 

„În Republica Moldova a existat atât de multă corupție, încât vă spun absolut sincer că nu este 
posibil să fie investigate și duse la condamnare toate aceste cauze, nici măcar dacă absolut 

toți procurorii și toți judecătorii s-ar ocupa numai de ele. Locuri în închisori nu ar ajunge. Avem un 
număr foarte mare de dosare și un număr mic de procurori și ofițeri. La moment avem aproximativ 
400 cauze pe rol în judecată. Nouă procurori și 400 cauze! Nouă procurori în 3 birouri. Nouă 
procurori care se bazează pe 2 consultanți ce-i ajută. În opinia mea, până în prezent, în Moldova 
niciodată nu s-a dus o luptă veritabilă de eradicare a corupției prin atragere la răspundere”. Este 
prima declarație a noii șefe a Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin, la prima sa conferință 
de presă, după primele 15 zile de activitate în această funcție.

Veronica Drăgălin în prima zi de numire în 
funcție…

…și după 15 zile de activitate la Chișinău. 
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Comisia Europeană le-a înaintat Republicii 
Moldova când a primit statutul de stat candidat 
pentru integrarea în UE. Până la începerea 
negocierilor, guvernarea de la Chișinău are 
destule sarcini importante, cea mai importantă 
fiind eradicarea corupției. Șefa PA va avea de 
înfruntat toate obstacolele cu care se confruntă 
acum președinta Maia Sandu și PAS: împotrivirea 
acerbă și rivalitatea dură a opoziției parlamentare 
și neparlamentare, sabotarea înverșunată din 
partea celulei din afara republicii (Plahotniuc-
Shor-Platon & company), dar și o rezistență nu 
mai puțin înverșunată din interiorul sistemului 
justițiar. În ultimii trei ani, PA a inițiat 45 de 
cauze penale pentru îmbogățire ilicită, alte 15 
fiind pornite de CNA. Din toate 60, în instanța 
de judecată a ajuns un singur dosar (!), în care 
e vizat Ruslan Popov, ex-adjunctul procurorului 
general suspendat, Alexandr Stoianoglo. În 
2022, numărul dosarelor vizând îmbogățirea 
ilicită a cunoscut o creștere substanțială – numai 
în primele șase luni procurorii anticorupție au 
pornit 31 cauze penale, de două ori mai multe 
decât anul trecut, alte 10 fiind inițiate în aceeași 
perioadă de CNA. Cele mai de rezonanță sunt ale 
fostului președinte Igor Dodon, ex-ministrului 
de interne Alexandru Jizdan, fostului șef al SIS, 
Vasile Botnari. Toate trei, deocamdată, vegetează 
sub semnul incertitudinii. 

Sunt bănuiți de îmbogățire ilicită și 15 deputați 
în tot atâtea cauze penale. Un raid fără precedent 
avusese loc la început de an, când procurorii 
anticorupție au întreprins percheziții la 13 foști 
parlamentari. Cinci au fost arestați, bănuiți că au 
„racolat” deputați comuniști către PDM, nu fără 
interese pecuniare. Acuzați de îmbogățire ilicită 
sunt și doi dintre actualii deputați, socialiștii 
Corneliu Furculiță și Radu Mudreac. Toate 15 
dosare sunt deocamdată într-un regim prea lent 
de soluționare. Ah, da, unul singur pare să fie pe 
jumătate finalizat – ex-deputatul triplu transfug, 
Sergiu Sîrbu, a obținut zilele trecute în instanțe 
(Curtea de Apel Chișinău și Curtea Supremă 
de Justiție) anularea actului emis de Autoritatea 
Națională de Integritate, care constata prezența 
unei averi nejustificate de circa 2 milioane lei. 
Deși trebuie să înțelegem că dosarul nu e încă la 
final. 

omUl sfinȚește loCUl. daCă e loC 
de mănăstire, nU de CloaCă

Veronica Drăgălin a plecat din Moldova 
împreună cu părinții încă după clasa întâia. 
Clasa a doua a continuat-o în Italia, iar a treia și 
a patra în Germania. La 11 ani ajunge cu familia 
în SUA, unde în 2008 a absolvit facultatea de 
biologie și chimie la Universitatea din Durham, 
Carolina de Nord, iar în 2011 pe cea de drept la 
Universitatea din Virginia. Ulterior înregistrează 
o carieră de invidiat, ajungând procuror federal 
în SUA, Secția corupție publică și drepturi civile. 
De-a lungul carierei s-a învrednicit de mai multe 
premii: „Cazul Anului”, Biroul Alcool, Tutun, 
Arme și Explozibili, Premiul Directorului FBI; 
este nominalizată la Premiul Național pentru 
Tânărul Avocat Federal și la Premiul Procuror de 
Prim Rang pentru femeile din forțele federale de 
justiție. „Omul sfințește locul”, spulberă îndoielile 
multora președintele Centrului de Resurse 
Juridice din Moldova, Vladislav Gribincea, 
după ce a luat cunoștință de CV-ul Veronicăi 

Drăgălin, mai declarându-se optimist și convins 
că toate problemele de sistem pot fi depășite dacă 
există dorință și colaborare. Deși recunoaște că 
schimbările „nu pot veni peste noapte, altfel se 
vor face dosare de mântuială care nu vor ține în 
instanța de judecată”. Optimismul dânsului și l-ar 
putea consolida acceptând funcția unui adjunct, 
experiență, voință și curaj având destul.  

Proverbul ni s-ar potrivi perfect – Moldova 
e loc de multe mănăstiri frumoase, de oameni 
frumoși și harnici, podgorii pline de rod și nu 
numai. Dacă după 1994, dar mai ales după 2000, 
2014 nu ni s-ar fi dus veste în lume de o cloacă de 
hoți și corupți. Avem a ne reabilita în proverbe 
doar dacă justiția reformată (nu peste noapte, dar 
nici peste ani și ani) îi va aduce în fața instanței 
pe fugarii Plahotniuc, Shor, Platon (doar el are 
la activ peste 20 dosare si nici unul finalizat!), 
Andronachi, Cavalciuc și alții. Or, până acum 
șiruri de magistrați ne-au tot pus salbe de „cercei 
și mărgele” pe urechi. Dar cât mai e de așteptat 
până să-i vedem, în cătușe, pe hoții de miliarde și 
pe cei mai mari corupți?

Procuratura Republicii Moldova, cu spicherul Adrian Candu, la ceas aniversar în „epoca de aur” 
a corupției în justiție și politică.

prima femeie din repUbliCa moldova 
CArE A AjUnS pILOT dE AvIOn:  

„E o sEnzațiE wow, tu simţi că dEvii cEEa cE ai vrut tu dE la încEput”

Perseverența este o calitate esențială pentru un om care 
vrea să-și realizeze visele. I se potrivește de minune 

Alexandrei, prima femeie din Republica Moldova, care, de 
două luni este pilot de avion cu acte în regulă.

Și-a urmat visul şi nu i-a fost frică să îmbrățișeze una dintre 
meseriile stăpânite de bărbați. Tânăra speră că experiența 
ei va inspira şi alte femei să aleagă calea aviației, transmite 
Tvrmoldova.md.

La doar 23 de ani, Alexandra a reușit să cucerească norii şi 
să obțină permisul într-una dintre cele mai dificile profesii, cea 
de pilot de avion. De mai bine de două luni, este mâna dreaptă 
a comandantului aeronavei şi mărturisește că se simte la locul 
potrivit. De mică și-a dorit să lucreze în domeniul aviației şi a 
avut toată susținerea părinților.

ALEXANDRA, copilot: „E o senzație wow, tu simţi că devii 
ceea ce ai vrut tu de la început. Părerea mea că totul este greu 
când nu ştii, dar când începi să înveți şi ești sigur în tine, în 
cunoștințele tale, totul devine mult mai uşor. Este un domeniu 
în care şi femeia poate să lucreze. Asta nu este ceva wow, 
deosebit. În Europa este altfel un pic. Sunt multe femei piloţi şi 
e ceva normal.”
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Cristina Toma  
CoCHinesCu

apreCiază-l, sUrprinde-l, înȚeleGe-l,
arată-i Ca îȚi pasă de el!

Hai să vedem 
ce vrea un 

bărbat de la soția lui. 
În primul rând, nu 
vrea. În principiu ar 
fi perfect să îl laşi în 
pace. Să facă ce vrea, 
când vrea, cu cine 
vrea. Iar tu să nu îl 
cicăleşti în legătură cu 
asta.

Trecând, totuşi, la 
un nivel mai profund, hai să vedem ce i-ar plăcea 
bărbatului să facă o femeie.

Sex. Aici greşesc aproape toate femeile măritate. 
La un moment dat, după câțiva ani, femeia ajunge 
să bifeze sexul. Soția ştie (a auzit, crede, aşa se 
spune) că daca nu îi mai oferă bărbatului sex, acesta 
va căuta satisfacție în altă parte. Aşa că ajunge să 
facă sex cu o oarecare periodicitate, ca îndatorire 
bifată. Ce i-ar plăcea bărbatului? În primul rând, 
să fie dorit şi să simtă asta. Cum faci să îți doreşti 
soțul? În mod natural, doreşti ceva ce îți place. 
Mergând pe firul apei, ce îți place la soțul tău? Ce 
te-a făcut să vrei să te măriți cu el? Daca numai 
faptul că erai îndrăgostită şi îl iubeai necondiționat, 
chiar dacă nu avea calitățile bărbatului perfect, 
nu te îngrijora. Descoperă omul de lângă tine. Cu 
atenție şi cu dorința de a găsi esența lucrurilor 
care merită apreciate. Deschide-te cu iubire spre 
el, zâmbeşte-i pentru a-i regăsi zâmbetul. Odată 
conectați fie şi doar la nivelul ăsta, vei începe să 
descoperi ce îți place el. Apreciază-l cu putere în 
interiorul tău. Dă-ți voie să descoperi o scânteie pe 
care să doreşti să o transformi în flacără, apoi în 
văpaie. Transformă flacăra în acțiune, fii pasională 
din interior, dă-ți voie să iubeşti! Nu vei pierde 
nimic, nici teritorii, nici bătălii, nici orgolii. Fii 
creativă, joacă-te, descoperă. Bucură-te de fiecare 
moment nou. Incită-l, încurcă-l. Vei fi surprinsă să 
constați că ai aceste resurse în tine. 

Apreciază-l, însă nu doar în intimitatea sufletului 
tău. Spune-i cu orice ocazie cât de mult contează 
ceea ce face pentru tine, pentru relația voastră, 
pentru familie sau pentru casă. Bărbații au nevoie 
de confirmări şi de aprecieri sincere. Omul tău nu 
ți-a fost dat degeaba: are o mulțime de calități, iar 
pe unele dintre ele nici măcar nu le-ai descoperit. 
Bucură-te de ele!

Mulțumeşte-i! Nu e nevoie să o faci neapărat 
verbal, însă lasă-l să simtă asta. Găteşte-i mâncarea 
preferată, chiar dacă durează mai mult. Oferă-i un 

număr de striptease în seminîntuneric. Trimite-l 
cu băieții la o bere şi spune-i că poate să vină când 
vrea. Nu trebuie să faci asta tot timpul, dar când o 
faci, lasă-l să se bucure şi, eventual, aşteaptă-l acasă 
înfometată de el, zâmbitoare şi tandră.

Surprinde-l! Fă lucruri pe care nu le-ai mai făcut. 
Nu îl întreba pe el unde veți petrece următorul 
concediu. De obicei pe bărbați îi oboseşte să 
ia decizii de genul ăsta. Vino tu cu propuneri 
îndrăznețe şi nu te supăra dacă le refuză. Trimite-i 
mesaje surprinzătoare în timpul zilei. Nu îi mai 
cumpăra ceasuri sau parfumuri ci, eventual, fă-i 
un cadou senzorial (voi povesti la un moment dat 
despre aceste cadouri interesante, uşor de înfăptuit).

Înțelege-l, fii empatică, inclusiv în cadrul unei 
dispute.

Lasă-i timp cu prietenii. Încurajează-l să se 
bucure de pasiunile lui.

Află ce nu îi place şi evită să faci acele lucruri.
Lasă-l în Nothing Box. Singur. Are nevoie 

enorm de momentele în care să nu facă nimic. Se 
spune chiar că ar fi cele mai râvnite momente din 
viața bărbatului.

 Zâmbeşte-i lui, personal, cu iubire şi, uneori, cu 
dorința de a-l avea atunci, năvalnic, oriunde v-ați 
afla. Sau doar zâmbeşte-i.

Nu îl întreba dacă te iubeşte sau cu ce pantofi să 
te încalți.

Îți pasă de el. Arată-i asta. Întrebă-l dacă vrea să 
îi faci un masaj la tălpi, seara, după o zi grea. Fă-i un 
ceai fără să îl mai întrebi, dacă e răcit.

Nu îi mai reproşa nimic. Păstrează nemulțumirile 
pentru discuția periodică despre aşteptări şi spune-i 
atunci, calm, ce ai pe suflet.

Ştiu, ai senzația că tu ar trebui să faci totul şi 
că nu e corect. Crede-mă, însă, că dacă vei face şi 
numai jumătate din ce ți-am povestit, soțul tău va 
zâmbi mai mult. Ție, nu celeilalte. 

Ce BăRBAți îşi îNşALă SoțiiLe?
 Teoretic, bărbații slabi care nu prea au parte de 

sex acasă.
Practic, majoritatea bărbaților sunt implicați cel 

puțin o dată într-o aventură extraconjugală. Cei 
care nu o fac, ori au acasă o soție minunată, ori îşi 
iubesc soția necondiționat (există şi astfel de bărbați, 
însă numărul lor este foarte mic), ori conviețuiesc 
într-un cuplu care are la bază comunicarea, ori, în 
cele mai multe cazuri, trăiesc o stare de frustrare 
permanentă, dar nu calcă strâmb sub nicio formă. 
Adunați la un loc, toți aceşti bărbați nu însumează 

nici un sfert din numărul bărbaților care îşi înşală 
soțiile...

Am avut ocazia în ultimii ani să discut cu 
numeroşi bărbați căsătoriți. Cei mai mulți dintre 
ei şi-au înşelat soția măcar o dată sau au relații de 
lungă durată cu o amantă. Doar o foarte mică parte 
dintre soții au aflat despre relația extraconjugală a 
soțului. La celălălalt capăt al poveştii, soția preferă 
să nu ştie, să nu afle sau e convinsă că soțul ei nu o 
va ínşela, pentru că îl cunoaşte, îi ştie principiile, 
ştie că o iubeşte etc. Wrong! De cele mai multe ori, 
bărbații îşi iubesc soțiile şi le respectă, chiar dacă 
le înşală. Ceea ce îi determină pe bărbați să îşi 
îndrepte privirile sau sentimentele spre altă femeie 
nu sunt sânii sau fesele acesteia (de unde întrebarea: 
Cu aia, mă, cu aia?), ci exact ceea ce nu găseşte 
bărbatul acasă. Cunosc un cuplu a cărui relație în 
plan sexual era excelentă, însă omul a plecat cu o 
alta care îl asculta şi îi făcea masaj la ceafă când era 
tensionat (pe el îl innebunea gestul ăsta).

    Ce îi PoAte oFeRi CeALALtă?
1. Sex, mult sex (acasă barbatul nu se bucură 

suficient de acest plan sau, uneori, chiar deloc). 
Pasiune, erotism, conexiune fizică, imaginație etc.;

2. Îmbrățişări, săruturi, tandreţe;
3. Mâncare gătită cu bucurie;
4. Curățenie, ordine, linişte;
5. Grija ei față de ea însăşi (în plan fizic, 

emoțional sau chiar spiritual);
6. Lipsa copiilor (sub acest aspect, ai totuşi 

soluții temporare);
7. Îi pasă de el, îl apreciază, îl respectă, îl laudă;
8. E vulnerabilă şi singură;
9. Îl ascultă fără să îi ofere soluții;
10. Îl surprinde plăcut;
11. Comunică. Transmite sincer dacă ceva îi 

place sau, din contră, o deranjează;
12. Nu îl ceartă;
13. Zâmbeşte;
14.Îi arată că are nevoie de el;
15. Şi, din nou, sex.
Salvează undeva această listă scurtă şi acceseaz-o 

din când în când. Ai să observi în curând schimbări 
ale comportamentului tău, uneori involuntar. 
Suntem dotate cu toate aceste resurse despre care 
ți-am povestit. Problema e că soția, de cele mai 
multe ori, le foloseşte ori când se simte amenințată, 
ori când e prea târziu.

Tu ai ocazia să aplici aceste mici secrete feminine 
oricând. Şi, cel mai important, integrează-le natural, 
fără să faci nimic forțat!

Locuitorii orașului San Diego din 
California au fost martorii unui fenomen 

curios: OZN-uri care traversează cerul. 
Luminile lor le-au stârnit interesul, aceștia 
întrebându-se dacă nu cumva sunt martorii 
unei întâlniri extraterestre. Pe Twitter au fost 
postate sute de imagini și videoclipuri cu 
obiectele zburătoare care formau o piramidă 
inversă deasupra Oceanului Pacific, conform 
The Independent. Departamentul local de Poliţie 
a admis că luminile au fost cel mai probabil 
rachete de lumină care proveneau de la exerciţii 
militare, întrucât în San Diego se află multiple 
baze militare navale ale Statelor Unite, unde 
sunt staţionaţi aproximativ 15.000 de militari. 
Cu toate acestea, nu există încă o certitudine 
asupra originii luminilor misterioase, declară 
oficialii a două baze navale din apropiere. Air 
Station North Island și Camp Pendleton.

extratereştrii vizitează sUa
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remedii de casă simple şi eficiente:

Cămara cu plante

boGaţii lUmii se asCUnd sUb pământ 

Cererea de buncăre antiatomice subterane a explodat în toată lumea 
după invadarea Ucrainei de către Rusia. Un fenomen similar s-a 

petrecut și la începutul pandemiei de Covid-19.
Vladimir Putin și-a pus forţele nucleare în stare de alertă maximă. 

Ambele tabere par mai preocupate de alimentarea mașinăriilor de război 
decât de încetarea conflictului, iar în acest moment perspectivele de pace 
sunt infime.

Toate acestea au dus la o explozie a cererii de buncăre personalizate 
pentru bogătașii paranoici ai lumii, care speră să scape de o apocalipsă 
nucleară ascunzându-se sub pământ.

Garry Lyach, directorul general al companiei Rising S, din Texas, o 
companie specializată în construirea de buncăre de lux, a declarat pentru 
The Sun că cererea pentru produsele sale a crescut cu 1.000%, de când 
Rusia a invadat Ucraina, pe 24 februarie a.c.

„Afacerile au avut o creștere astronomică în ultimele zile. De obicei, vând 
între două și șase adăposturi pe lună și de obicei iarna este un anotimp 
destul de liniștit pentru noi. Dar am vândut cinci bucăţi doar în două zile. 
Nu se știe câte comenzi vom primi. Telefonul nu se oprește din sunat și am 
trimis o grămadă de devize.”

La începutul pandemiei de Covid-19, s-a înregistrat de asemenea un 
„boom” la cererile de adăposturi subterane. Potrivit lui Lynch, cel mai 
ieftin buncăr costă 40.000 de dolari, dar preţul său poate ajunge la mai 
multe milioane de dolari, în funcţie de cerinţele clientului.

Buncărele au structura din oţel și sunt îngropate la patru metri în 
pământ, fiind proiectate să salveze vieţi în eventualitatea unor dezastre 
naturale, atacuri nucleare ori alte evenimente apocaliptice.
Directorul Rising S a explicat că solicitările de adăposturi subterane vin 
din lumea întreagă.
„Avem oameni interesaţi din Italia. Am primit cereri din Marea Britanie, 
Danemarca, Japonia, Canada, Statele Unite – și asta doar în weekend. 
Interesul nu se limitează doar la Statele Unite, este de peste tot”. Clienţii 
sunt, în mod evident, persoanele cu mulţi bani: celebrităţi, sportivi 
profesioniști, miliardari din domeniul tehnologic sau politicieni.

Cum așa? Simplu: în cantităţi mari apa taie pofta de mâncare, nu 
lasă grăsimea să se depună și topește săculeţii de ţesut adipos. 

Cât se poate de… provocator.

Câtă apă va trebui să bei? Ideal ar fi opt pahare pe zi, de cel puţin 200 ml 
fiecare. Este foarte important ca apa să fie de bună calitate.

Întrucât cea de la robinet conţine clor și alte impurităţi, indicat este, 
în cazul în care vrei s-o folosești la băut, să suplimentezi instalaţia cu un 
sistem de filtrare, pentru a avea garanţia că bei… doar apă. Sau să cumperi 
apă plată, tot de bună calitate. După care, nu înseamnă să te așezi lângă 
sticla cu apă și s-o golești cât mai repede.

Va trebui să respecţi un program. Și câteva reguli. Altfel, nu-și va putea 
îndeplini „misiunea”.

1 Pe parcursul zilei. Întrucât apa accelerează semnificativ procesele 
metabolice și îi conferă organismului un plus de energie, ar fi păcat să 

nu profiţi de acest „avantaj”, întotdeauna la îndemână.
Apa este lipsită de calorii, colesterol și grăsimi. În mod individual, 

„porţia” zilnică de apă ar trebui stabilită pornind de la greutatea  corporală, 
fiecare kg din aceasta având nevoie de 40 ml apă. În funcţie de aceasta, 
pe parcursul unei zile ar trebui să bei aproximativ 6-8 pahare cu apă. O 
asemenea cantitate de lichid va face ca întregul mecanism al aparatului 
digestiv să funcţioneze cum trebuie. În plus, va dispărea senzaţia de foame 
și dorinţa de a tot ronţăi sau gusta ceva. Dacă faci sport sau stai într-un 
mediu cald, această cantitate trebuie, într-o oarecare măsură, mărită.

2 De dimineaţă, pe nemâncate, începe ziua cu un pahar cu apă. Dă-i 
timp să acţioneze, mâncând micul dejun cu trei sferturi de oră. 

Poţi adăuga în apă câteva picături de suc de lămâie și, în proporţie de 1:1 
bunădispoziţie și speranţă că vei avea o zi excelentă.

3 Cu ochii pe ceas. Apoi urmează să mai bei apă cu 20-30 de minute 
înainte de masa de prânz și cam la două ore după aceasta! În timpul 

mesei, indicat ar fi să n-o faci. Altfel, te expui riscului perturbării procesului 
digestiv, din cauză că apa dirijează sucul gastric. Nu este indicat s-o faci 
nici imediat după ce ai mâncat, căci lichidul va fi eliminat în 15 minute, 
măturând în  cale, adică din stomac, alimentele încă nedigerate, sortindu-le 
unei grabnice descompuneri, adică putrefacţiei. Acesta este motivul pentru 

care ar trebui să bei apă la câteva ore după ce ai mâncat – 2 ore, după o 
masă constând din alimente ce conţine amidon, și 4 ore după una bogată 
în proteine -, adică doar după ce alimentele au fost digerate.

4 Schimb avantajos, în perioada cât ţii o asemenea dietă, pentru a-ţi 
atinge scopul, ar fi bine să faci și alte modificări în modul de a te 

alimenta: înlocuiește băuturile carbogazoase îndulcite (doar n-ai nevoie de 
calorii din ele, nu-i așa?!), chiar și cola dietetică, cu apă. Ceva mai greu s-ar 
putea să-ţi fie, firește, să renunţi la câte un pahar de bere sau vin, o cană cu 
ceai sau cafea, cu care te amăgești că-ţi potolești setea.

În realitate, acestea din urmă, în special cafeaua și ceaiul cu efect 
diuretic, contribuie în  mod serios la deshidratarea organismului. Ceea 
ce, bineînţeles, ar trebui să eviţi. Dacă la cafea nu poţi nicicum să renunţi, 
așează lângă ceașca de cafea un pahar cu apă cristalină. Și, evident, bea-o.

5 Simte-i gustul. Obișnuiește-te să bei apă cu înghiţituri mici, în felul 
acesta nu suprasoliciţi stomacul și rinichii. Poate chiar cu un pai. Și 

fă-o cu plăcere.

6 Cu măsură. Nu ignora avertismentul medicilor potrivit cărora dieta 
cu apă poate avea și efecte nedorite. Asta în situaţia în care întreci 

măsura și în loc de 2-3 litri de apă pe zi, bei vreo 5-6 litri, din dorinţa 
de a slăbi cât mai repede și mai mult. Ar fi într-adevăr o performanţă, 
întunecată însă de neplăceri ulterioare cât se poate de serioase: „spălând 
organismul de substanţe minerale, te expui, printre altele, și creșterii 
presiunii intracraniene. Nu-ţi asuma asemenea riscuri, nu merită ca pentru 
câteva kilograme în plus să îţi riști viaţa. Măsura este cheia succesului”.

slăbeşte bând apă
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hipism

pUnCte și rezUltate

Baschet

Petrolul Ploiești este marea revelație a 
începutului de sezon în Superliga României 

la fotbal și acest fapt nu poate decât să îi bucure pe 
înfocații suporteri ai „lupilor galbeni”. După ce, în 
primele trei etape, nu acumulase decât un singur 
punct (acasă, cu Sepsi și înfrângeri cu Voluntari 
și UTA), ploieștenii au strâns trei victorii scurte, 
la limită, cu același scor, 1-0 și erau vineri seara 
pe locul 2 al clasamentului, la un singur punct 
distanță de liderul FC Botoșani.

Așa cum a făcut și în play-off-ul din Liga 
2, antrenorul Nae Constantin nu este dispus 
la riscuri inutile, conștient fiind că DOAR 
rezultatele îi mulțumesc pe fani și asigură liniștea 
la echipă. Vedem că adversarii se plâng de faptul 
că Petrolul preferă să se apere supranumeric și să 
conserve avantajul de pe tabelă în detrimentul 
spectacolului, dar fiecare își face strategia de joc 
așa cum crede de cuviință. 

Cineva spunea că o finală nu se joacă, ci se 
câștigă, iar acest adevăr este mai mult decât 
valabil pentru Petrolul Ploiești. Mai bine să ne 
critice adversarii că sacrificăm spectacolul pentru 
rezultat decât să plângem după puncte.

Hipodromul Ploieşti a găzduit, duminică, 
o nouă reuniune dedicată exclusiv 

trapului, pe care CSM Ploieşti, prin Complex 
Hipodrom, a organizat-o în parteneriat cu 
firma Oltina, sponsor al celor cinci întreceri din 
program.

Cea mai importantă cursă a zilei, „Premiul 
de Vară Oltina”, a fost câştigată de Harmon 
Boko, armăsarul condus de Marian Costache 
impunându-se fără mari emoţii în faţa 
urmăritorilor Bailando (driver Adrian Marciu) 
şi Thunderpedia (driver Mihai Păun). În celelalte 
patru curse de trap ale reuniunii s-au impus 

Dijon Sti (Premiul Morino), Viking (Premiul 
Urlaţi), Wicked from Heaven (Premiul Is-Pita) 
şi Brigitta Gold (Premiul Fitness). Festivităţile 
de premiere ale curselor au fost oficiate de 
directorul CSM Ploieşti, Donald Constantin, şi 
de reprezentantul firmei Oltina, Florin Cârlan.

Cei prezenţi în tribune au putut asista, într-
una dintre pauze, la un moment artistic oferit de 
Teatrul Ancuţa, reprezentat astăzi de micii artişti 
ai Clubului ProArt MusicKid, coordonat de 
Adela Ancuţa. Au încântat publicul cu prestaţiile 
lor Diana Florea, Natalia Oprea, Sophia Curelea, 
Bianca Hanu şi coordonatoarea Adela Ancuţa.

O altă pauză a fost rezervată sportivilor secţiei 
de karate a CSM Ploieşti, pregătiţi de antrenorul 
coordonator Liviu Apostol şi Ileana Apostol, 
care au făcut o demonstraţie de circa 20 de 
minute apreciată de cei circa 400 de spectatori 
prezenţi în tribună.

Spectatorii au fost întâmpinaţi în holul 
principal al hipodromului de pianistul Cristian 
Duca, de la Filarmonica „Paul Constantinescu” 
din Ploieşti şi, ca de obicei, cei mai mici 
dintre spectatori s-au putut plimba gratuit cu 
calul Mokka, având, totodată, amenajat un 
„fun corner” unde s-au putut juca sub atenta 
supraveghere a angajaţilor Complex Hipodrom.

Csm petrolUl ploiești, 
pLAnUrI pEnTrU nOUL 

sezon al liGii naȚionale

Echipa de baschet seniori CSM Petrolul 
Ploieşti şi-a reluat, săptămâna trecută, 

pregătirile în perspectiva sezonului 2022-2023 al 
Ligii Naţionale, prezentând, într-o conferinţă de 
presă, planurile pentru următorul an, amfitrioni 
fiind directorul clubului - Donald Constantin, 
coordonatorul secţiei de baschet - Ionuţ Ivan şi 
antrenorul principal -  Mihai Popa.

„Aş începe prin a spune că satisfacţia 
principală este că vorbim despre un proiect care a 
prins rapid, iar după un an de participare în Liga 
Naţională, echipa i-a atras pe copiii oraşului spre 
baschet. Avem cereri foarte multe de înscriere 
la baschet, iar asta nu poate decât să ne bucure. 
Sperăm ca şi în acest sezon echipa de seniori 
să-i facă fericiţi pe ploieşteni, iar Sala Olimpia 
să fie plină la fiecare meci jucat de băieţi”, a spus 
directorul Donald Constantin în deschiderea 
conferinţei.

Pe aceeaşi idee a mers şi Ionuţ Ivan, cel care 
a declarat că „obiectivul primordial al echipei 
de seniori este să ofere modele, idoli copiilor 
din oraş, iar planul funcţionează, atâta timp cât 
numărul sportivilor din cadrul secţiei de baschet 
a trecut deja de 200! Sportul de masă poate merge 
mână în mână cu performanţa, dovadă că, în 
sezonul precedent, echipa U13 a fost campioană 
naţională, cea de U19 a fost medaliată cu bronz, 
iar fetele de la U16 au ocupat locul al 5-lea, după 
ce au fost vicecampioane cu un an în urmă”.

La rândul lui, antrenorul principal Mihai Popa 
a vorbit despre ce va urma în viitorul apropiat: 
„M-am bucurat că am primit propunerea de a 
continua colaborarea şi vom încerca pentru noul 
sezon să avem o continuitate în evoluţia echipei, 
jocurile bune urmând să ne aducă, bineînţeles, şi 
rezultate pe măsură. Ne propunem să practicăm 
un baschet de calitate, care să aducă tot mai 
mulţi oameni la sală şi să ne asigure, bineînţeles, 
şi rezultatele dorite. În ceea ce priveşte lotul, a 
trebuit să ne adaptăm în funcţie de buget pentru 
a crea această echipă. Am încercat încă din 
sezonul trecut să obţinem semnăturile unora 
dintre jucătorii care ne-au mulţumit, dar, cum se 
ştie, după evoluţii bune cresc şi pretenţiile lor, aşa 
că a trebuit să găsim alte soluţii. Acestea pot fi 
mai bune, aşa cum credem şi ne dorim, dar există 
şi riscul de a scădea la nivel de omogenitate şi, 
implicit, de a avea probleme în exprimare. În noul 
sezon vor fi patru echipe care vor retrograda, iar 
bugetele au crescut semnificativ la majoritatea 
echipelor, aşa că va trebui să luptăm în prima 
fază a campionatului pentru primele 5 locuri ale 
competiției pentru a accede în Grupa Elite”.

Directorul CSM, Donald Constantin, a 
precizat că „la nivel de Primărie a fost aprobat 
un buget de circa 500.000 de euro, pe care 
facem eforturi să-l completăm cu sponsorizări, 
capitol la care depinde doar de noi dacă reuşim 
să producem o emulaţie în jurul echipei şi să 

atragem fonduri private”. În completare, Ionuţ 
Ivan a menţionat că „suntem în discuţii cu o 
serie de parteneri pe care sperăm să-i convingem 
să ni se alăture, unele fiind deja concretizate, iar 
altele la nivel de negocieri. Ne dorim ca oamenii 
de afaceri din Ploieşti şi nu numai să vină lângă 
noi, să facem echipă şi să reprezentăm oraşul cât 
mai bine!”

În acest moment, lotul CSM Petrolul Ploieşti 
pentru sezonul 2022-2023 arată astfel: Point 
Guard – Kwamain Mitchell (SUA), Octavian 
Popa Calotă, Mihai Comănescu; Shooting Guard 
– Kenney Funderburk (SUA), Christian Chiţu, 
Codruţ Dinu, Robert Pătraru; Small Forward 
– Andris Misters (Letonia), Odysseas Iancu, 
George Angelian; Power Forward – Bogdan 
Popa; Center – Mihailo Sekulovic (Muntenegru), 
Veljko Brkic (Serbia).

Până la finalul lunii septembrie, când este 
programată prima etapă din Liga Naţională 
de Baschet Masculin, CSM Petrolul Ploieşti va 
susţine 5 sau 6 meciuri de verificare, majoritatea 
fiind deja stabilite: pe 28 august cu CSO Voluntari 
(la Ploieşti), pe 4 septembrie cu SCMU Craiova 
(la Ploieşti), pe 9 septembrie cu CSM Focşani 
(la Ploieşti) şi pe 15-16 septembrie un turneu la 
Ploieşti cu CSA Steaua, Dinamo Bucureşti şi CSO 
Voluntari. Se mai caută un adversar pentru data 
de 22 septembrie, atunci când ar avea loc ultima 
repetiţie dinaintea startului oficial al sezonului.

harmon boko a CâștiGat premiUl 
de vară oltina
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Fotbal

Baschet

petrolUl ploiești a 
UrCAT pE LOCUL 2 în 

sUperliGă! al treilea 
sUCCes CU 1-0

Petrolul Ploiești continuă seria rezultatelor excelente, învingând 
vineri  seara, la Târgu Jiu, pe FCU Craiova 1848, cu scorul favorit al 

ultimelor 3 etape: 1-0 (1-0), golul fiind reușit de catre brazilianul Jair, în al 
doilea minut de prelungiri al primei reprize.

În urma acestui succes, echipa lui Nae Constantin (care nu a putut sta pe 
bancă, fiind suspendat) a acumulat 10 puncte și a urcat provizoriu pe locul 
2 în clasament, la un singur punct în spatele liderului FC Botoșani!

Deși a fost dominată autoritar, mai ales în mitanul secund, Petrolul a 
rezistat forcingului alb-albaștrilor și a cucerit toate cele 3 puncte, chiar dacă 
elevii lui Marius Croitoru au ratat trei imense ocazii, dintre care două bare.

În etapa viitoare, Petrolul va juca pe teren propriu cu CS Mioveni, 
învinsă în această rundă în derby-ul județului Argeș, scor 0-1, de către FC 
Argeș Pitești.

Pentru victoria din partida cu Echipa din Craiova și-au adus contribuția: 
Vâlceanu – Meijers, Tamaș, Huja – Pashov, Cebotaru, Tavares, Ticu – Cioiu, 
Ivanovski, Măzărache. Au mai intrat: Irobiso, Tucaliuc, Dumitriu si Velisar.

TrEI bASChETbALISTE 
de la Csm ploiești, 

la fiba Womens 
EUrOpEAn  

Championship, 
division b, de la 

pOdgOrICA

Trei sportive ale CSM Ploieşti au făcut parte din lotul 
naţional de cadete al României care a participat, la 

FIBA Womens European Championship, Division B, de 
la Podgorica. Este vorba despre Ioana Savu (play-maker), 
Karina Munteanu (small forward/power forward) şi Daria 
Tănase (power forward/center), care se numără printre cele 12 
jucătoare pe care staff-ul tehnic „tricolor”, format din Veronica 
Gavrilă (antrenor principal), Florina Pora şi Melania Kokovay 
(antrenori secunzi), le-a ales pentru competiţia continentală.

România a făcut parte din Grupa D a turneului din 
Muntenegru şi a jucat cu Marea Britanie, Luxemburg, Austria 
și Slovacia. Ioana Savu, Karina Munteanu şi Daria Tănase 
sunt pregătite la CSM Ploieşti de Loredana Munteanu şi 
Corina Savu.

emil săndoi și daniel 
panCU, noii seleCȚioneri 
ai româniei la U21 și U20

Emil Săndoi este noul selecționer al 
României U21, iar Daniel Pancu a preluat 

reprezentativa U20, iar anul viitor, la Campionatul 
European Under 21, cei doi vor face echipă pe 
banca tehnică. 

Săndoi revine la naționala de tineret după 9 
ani, el activând la acest nivel de vârstă în perioada 
2006-2013. Ca antrenor a mai lucrat la cluburile 
Universitatea Craiova, Pandurii Târgu Jiu, FC 
Vaslui, Concordia Chiajna, FC Argeș și Chindia 
Târgoviște.

În vârstă de 57 de ani, Emil Săndoi și-a început 
cariera de fotbalist la Craiova, unde a cucerit trei 
trofee: titlul în Liga 1 (1991) și Cupa României 
(1991 și 1993). A mai evoluat în Franța, la Angers, 

și la FC Argeș. Pentru echipa națională a României a bifat 30 de selecții. Fostul fundaș 
central va continua munca începută de Florin Bratu, aceea de a crea o selecționată U21 
pentru Campionatul European, unde România e calificată din postura de țară gazdă.

„Va fi o muncă dificilă, chiar dacă inițial ne gândim că un turneu final e peste 
un an, acțiunile pe care le vom avea până în perioada respectivă vor fi puține. E o 
repsonsabilitate foarte mare pentru mine. În momentul în care antrenezi una dintre 
echipele naționale, consider că reprezinți o națiune”, a spus Emil Săndoi.

Și naționala Under 20 a României are un nou selecționer: fostul internațional român, 
Daniel Pancu. Campion al României, cu Rapid (1999), și al Turciei, cu Beșiktaș (2003), 
Pancu a debutat la seniori la Politehnica Iași. A mai evoluat în cariera sa la Cesena, 
Bursaspor, Akhmat Groznîi, FC Vaslui, ȚSKA Sofia și FC Voluntari. În palmares mai 
are: trei Cupe ale României (1998, 2002, 2006), două Supercupe ale României (1999, 
2002) și o Supercupă a Turciei (2006). Pentru echipa națională a reușit 9 goluri în 27 de 
partide. Ca antrenor, Daniel Pancu, 44 de ani, se află la a treia experiență, după ce a mai 
activat la Rapid și Politehnica Iași.

„E o zi de mare bucurie, o postură care mă onorează și responsabilizează. Îmi doresc 
ca până la sfârșitul acestui mandat să promovez cât mai mulți jucători la naționala U21. 
Voi merge la cluburi, voi merge la academii, voi ține legătura cu antrenorii și selecția o 
voi face și în funcție de informațiile pe care le voi primi”, a spus Pancu.

Pentru că la Campionatul European U21 este posibil să se regăsească și jucători U20, 
cei doi vor colabora pentru a construi cel mai bun lot pentru a reprezenta România la 
EURO 2023. La turneul final, Daniel Pancu va face parte din staff-ul lui Emil Săndoi.

La rândul său, șeful Comisiei Tehnice a FRF, Mihai Stoichiță, a precizat: „Amândoi 
au un CV impresionant din punct de vedere al activității, atât ca fotbaliști, dar, pe viitor, 
sper și ca antrenori ai loturilor naționale. Argumentele care au dus la desemnarea lor 
sunt foarte multe, pentru că au fost foarte bine analizate toate aspectele. Vreau să le urez 
baftă multă!”.

Următoarele partide ale naționalelor U21 și U20 sunt: CEHIA U20 – ROMÂNIA 
U20 (pe 22 septembrie), ROMÂNIA U20 – GERMANIA U20 (pe 26 septembrie), 
ROMÂNIA U21 – SPANIA U21 (pe 23 septembrie) și ROMÂNIA U21 – ȚĂRILE DE 
JOS U21 (pe 27 septembrie).
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Pentru că a intrat intenționat cu turma de 
oi pe o suprafață de 0,75 ha cultivată cu 

grâu, un cioban din Iași, Iulian Bogdan Hamciuc 
pe numele său, a fost obligat de instanța de 
judecată să urmeze un curs de pregătire școlară 
ori de calificare profesională. De asemenea, el a 
fost obligat să presteze o muncă neremunerată 
în folosul comunității în cadrul Consiliului 
Local Ruginoasa sau al oricărei instituții aflate 
în subordinea acestuia, pe o perioadă de 80 de 
zile... Nu-i bine deloc! Dacă dă ăsta de abecedar, 
e posibil să se închipuie apoi deputat... 

-Nu-l trimiteți la cursuri pe cioban,
Mă rog, nu-l faceți pe ăsta școlar,
Că mâine omul s-o crede vreun titan
Și te trezești cu el...parlamentar!

Slujba oficiată de Arhiepiscopului Tomisului, 
IPS Teodosie, cu ocazia Zilei Marinei, a fost 

întreruptă de organizatori, după un decalaj în 
program. Decizia a fost luată pentru a nu întârzia 
zborul unor aeronave ce urmau să survoleze 
zona. IPS Teodosie și-a continuat apoi slujba 
pentru aproximativ cinci minute, fără sunet, 
după care a părăsit portul militar. Arhiepiscopul 
a declarat jurnaliștilor că este pentru prima oară 
când i se oprește microfonul în timpul unei 
slujbe religioase și că nu vrea să interpreteze 
acest gest, dar cei care i-au tăiat macaroana, 
pardon, microfonul, „vor răspunde înaintea lui 
Dumnezeu”.

-Ajunse marinarul la Sf. Petre-n cer:
-Ia zi, ai tu păcate cu vagonul?
Mărite, în iad să n-ajung... sper,
Că i-am tăiat lui Teo microfonul...

La care Petre prinse iute grai:
Fiule, ai ușa larg deschisă-n Rai! 

Ministrul Investițiilor și Proiectelor 
Europene, 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: 

„Peste 10.000 de carduri sunt în momentul de 
față blocate fie ca urmare a modului defectuos 
de folosire a lor, fie că sunt probleme de identitate 
a beneficiarilor de vouchere.”Deși ministrul nu 
spune explicit, beneficiarii care au rămas fără 
carduri au încercat să cumpere băutură și țigări și 
chiar să vândă vaucherele alimentare, deși legea 
interzice acest lucru. Cică unul dintre bețivi i-ar 
fi răspuns indirect ministrului:

-Când îmi spune că-s bețiv
Zău, greșește epitetul!
Eu nu beau fără motiv,
Beau că mi-a tăiat tichetul!

Un oarecare Florin Secureanu a ajuns, 
prin voia primarului, manager la Spitalul 

Orășenesc Jibou, jud. Sălaj. Numai că, ce să 
vedeți,  omul a fost condamnat, în aprilie 2022, 
în primă instanță, de către Tribunalul București, 
la 5 ani și 10 luni închisoare pentru că și-a făcut 
casa din banii delapidați de la Spitalul Malaxa, 

unde a fost director în perioada 2007-2016. 
Secureanu mai are pe rol încă un proces în care 
este acuzat de DNA că a furat echivalentul a două 
milioane de euro din același spital. Primarul PSD 
din Jibou susține că problemele sunt, de fapt, la 
presă, care prezintă într-o manieră eronată starea 
de lucruri de la spital...

-Cu un lup paznic la stână
Năravul se menține.
Mâncând turma la cină
Se scuză: nu m-am putut abține!
Așa și-al nostru Secureanu:
Îi face dreaq cu ochiul banu`...

Polițistul Marian Godină scrie că pagina de 
Facebook a Poliției Române, cu aproape 

un milion de urmăritori, este folosită pentru 
a-i face imagine publică ministrului de interne, 
Lucian Bode, prin redistribuirea mesajelor 
publicate pe pagina acestuia:  „băieți, promovați 
polițiștii. Domnul Bode e om politic, nu e polițist, 
chiar dacă merge el cu sirene și girofaruri prin 
trafic. Îl plictisesc oricum și îl ia somnicul de la 
ele. Opinez că e profund greșit ca Poliția Română 
să-i facă imagine unui om politic și pare ceva de o 
slugărnicie incredibilă.”

-Pe lângă șefi vă gudurați
Ca bietul meu cățel.
Acuma, nu vă supărați,
Eu îl jigneam pe el...

În timp ce facea curățenie în grădină, un 
pensionar din Germania a găsit în gardul 

viu un sac de gunoi cu bijuterii, inele, coliere 
și ceasuri de buzunar, a căror valoare a fost 
stabilită de un expert la 20.000 de euro. Totodată, 
pensionarul a făcut ochii mari când soarta i-a pus 
în brațe și suma de 100.000 de euro în numerar. 
Toată averea a rămas la cel ce a găsit comoara: 
potrivit Codului Civil din Germania, „deoarece 
proprietarul n-a putut fi identificat în timp util”, 
găsitorul rămâne cu tot...

-Acum vă explicați de ce la noi,
Deși ei nu găsesc averea la gunoi,
Rămân baștanii în cont cu gologanii?
Că nu-s găsiți în veci proprietarii...

Mă doare-n băşcălie!
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