
Răspunsul Armatei, care a preluat 
comanda acestei unități în 2017, este 

afi rmativ. Numai că veștile nu sunt extrem 
de bune: Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” 
nu va putea produce un vaccin gripal 
mai devreme de 7-8 ani. Deocamdată se 
vorbește despre o investiție din fonduri 

europene în 
valoare de 150 
de milioane 
de euro. Ați 
reținut bine: 
se vorbește! 
Banii nu 

au fost accesați încă și nici nu se știe în 

ce orizont de timp se va întâmpla acest 
lucru. Dar poate autoritățile române vor 
trage niște învățăminte: să acționeze 
urgent pentru a repune în funcțiune 
singura instituție strategică din România 
care ar trebui, teoretic, să aibă rolul de 
imunizare a populației contra pandemiilor 
și epidemiilor.

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,  20
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În 2019, Prahova a În 2019, Prahova a 
fost a cincea fost a cincea 
economie a Românieieconomie a României

Îmi plac oamenii care își fac viața 
frumoasă și în condiții vitrege. Pun 

ei o fundă rahatului ca să îl facă să pară 
cadou. De ce o fac? De plictiseală poate, 
poate că au un simț artistic dezvoltat 
peste medie, pentru că așa s-au născut...
cine știe!? E bine însă că o fac. Așa, cu 
zâmbetul amar, încearcă măcar să 
trăiască frumos.

Ceea ce mă intrigă este însă categoria 
cealaltă de oameni, care fac tot posibilul 
să otrăvească viața, și pe a lor și pe a 
celor din jur, cu rău și urât, uzând de 
argumentul suprem și anume, “adevărul 
lor!”, care este, invariabil și cel universal, și 
are în spate exemple din lumea civilizată 
de “așa nu!”, pe care noi, astăzi, trebuie 
să nu le repetăm. Și, de bine ce divinizăm 
până la absurd prostiile altora, mimăm 
cult, cu spatele drept și degetele adunate 
în aer, a expozeu simandicos și ferm, lecții 
de civilizație bune pentru alții. Afi șăm 
pe toate gardurile, pentru toți proștii, 
avertismente și îndemnuri la a sta în 
casă, dar ieșim cu capul în pâmânt ca 
nu cumva să ne vadă vreun răspândac 
feisbucist cum ne bălăngănim printre 
rafturile magazinelor, după mălai, deși 
habar nu avem să facem o mămăligă, 
ne facem poze cu masca pe față deși nu 
avem nici pe dracu, ne spălăm cu spirt si 
în fund, dar mâncam rahat cu gura plină, 
avem pretenții ca nu cumva să luam de 
la “vecini” boala, dar scuipăm cu febră și 
spume la gură, din ușa apartamentului, 
ne maimuțărim a dans italian la geam, 
dar nu am face nici cel mai mic gest 
de ajutorare a celor fără adăpost, care 
îndură foamea și frigul...și pot continua 
cu alte exemple de pseudocivilizatie și 
pseudogrijă și pseudoempatie.

Dar o să mă opresc aici și vă rog să 
încercați să aveți grijă de voi în liniște, 
să ieșiți din casă doar dacă e neapărat 
nevoie iar dacă o faceți, nu uitați să luați 
măcar un buchet de fl ori și să zâmbiți 
tuturor celor pe care îi întâlniți în cale.

Continuare în pagina 7

FĂRĂ IPOCRIZIE!FĂRĂ IPOCRIZIE!

EURO 2020 SE AMÂNĂ PENTRU 2021!

Institutul Cantacuzino, o istorie Institutul Cantacuzino, o istorie 
de 100 de ani, pusă în genunchi de 100 de ani, pusă în genunchi 
de tranziția româneascăde tranziția românească

Având în vedere situația fără 
precedent generată de pandemia 
virusului COVID-19, îngrijorată de 
pericolul în sine, dar și de posibilul blocaj 
informațional ce se poate produce ca 
urmare a măsurilor de urgență ce se 
impun, Uniunea Ziariștilor Profesioniști 
din România vă solicită sprijinirea 

activității de editare și distribuție a 
presei scrise prin încadrarea acesteia 
în categoria activităților vitale pentru 
desfășurarea cât mai normală a vieții 
publice.  

De asemenea, vă rugăm să înlesniți, 
în perioada instituirii stării de urgență, 
de la Ministerul Administrației sau de la 

Ministerul Transporturilor, eliberarea 
autorizațiilor de transport pentru 
autovehicule sub 3.5 t, pentru a putea 
transporta presa pe teritoriul României. 
Se poate rezolva operativ în formula 
cerere tip online și emitere autorizație 
de transport, tot online. Presa scrisă, ca 
și televiziunea, radioul sau presa online, 

sunt mai necesare ca oricând pentru 
informarea corectă și atenuarea, prin 
aceasta, a situației critice pe care o 
traversează România în acest moment.

UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI 
DIN ROMÂNIA

Departamentul de Comunicare

Consiliul Județean Prahova a adoptat în 
regim de urgență rectifi carea bugetului 

pentru a debloca o sumă de bani necesară în 
contextul epidemiologic actual. În acest fel 
se va pune la dispoziția Spitalului Județean 
de Urgență suma de 1,513 milioane de lei 
pentru dotarea cu aparatură necesară tratării 
Covid-19. Este vorba despre platforma de 

analiză a probelor biologice prin tehnica 
Real Time PCR (valoarea alocată fi ind de 
400.000 de lei), 10 ventilatoare de înaltă 
performanță cu conectare la sursă de 
oxigen (suma alocată fi ind de 601.000 de 
lei), monitoare (215.000 de lei) și 1 stație 
centrală de monitorizare a pacienților 
(297.000 de lei).

FF
„„
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Mari Mari 
valori ale valori ale 
neamuluineamului
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Până marţi seara, în România au fost 
declarate 217 cazuri de români 

infectați cu Covid-19. Harta răspândirii 
coronavirusului SARS-CoV-2 începe la 
București-69 de cazuri și continuă cu județele 
Hunedoara-21, Timiș-17, Constanța-13, Iași-
13, Brașov-11, Arad-8, Caraș-Severin, Neamț, 

Ilfov-câte 5 fi ecare, Mureș, Suceava, Cluj, 
Covasna-câte 4 fi ecare, Dolj-3, Bacău, Buzău, 
Galați, Mehedinți, Prahova, Vâlcea, Gorj, 
Brăila, Ialomița, Olt, Teleorman, Vrancea-câte 
2 fi ecare, Bihor, Botoșani, Maramureș, Satu 
Mare, Bistrița-Năsăud, Vaslui și Sălaj-câte 1 
fi ecare. În carantină instituționalizată erau 
3.373 persoane, iar alte 18.965 de persoane 
erau în izolare la domiciliu.

În întreaga lume, s-au înregistrat 7.869 de 
decese, 196.106 de persoane erau infectate 
cu Covid-19, iar alte 80.840 de bolnavi au fost 
vindecați. Cele mai dramatice situații sunt în 

China (3.111 decese și 81.058 de îmbolnăviri 
confi rmate), Italia (2.503 de decese și 31.506 
de îmbolnăviri), Iran (988 de decese și 16.169 
de îmbolnăviri), Spania (509 decese și 11.309 
de îmbolnăviri). 

Alte decizii și constatări de ultimă oră: 
începând de marți, România a suspendat 
zborurile și pe relația România-Spania; 
statele membre ale Uniunii Europene au 
decis în unanimitate să interzică timp ce 
30 de zile intrarea în UE a persoanelor care 
nu sunt cetățeni ai blocului comunitar; alte 
29 de cazuri au fost confi rmate miercuri 
dimineaţa în România.

STARE DE URGENȚĂ ÎN ROMÂNIASTARE DE URGENȚĂ ÎN ROMÂNIA

După o videoconferință la care au 
participat 55 de federații afi liate, 

ofi cialii Uniunii Asociațiilor Europene 
de Fotbal (Union of European Football 
Associations) au decis: turneul fi nal al 
Campionatului European de Fotbal, 
programat inițial pentru perioada 11 
iunie-11 iulie 2020, se va amâna pentru 

2021, în același interval calendaristic. 
La EURO 2021 de-acum vor participa 24 
de echipe,  iar meciurile vor fi  găzduite 
de  12 orașe, între care și București. Pe 
Arena Națională se vor disputa patru 
meciuri, trei din grupe și o optime de 
fi nală.

APARATURĂ PENTRU APARATURĂ PENTRU 
TRATAREA COVID-19TRATAREA COVID-19

ÎN ATENȚIA GUVERNULUI ȘI A PARLAMENTULUI ROMÂNIEIÎN ATENȚIA GUVERNULUI ȘI A PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

MAI ARE VREUN VIITOR INSTITUTUL „CANTACUZINO”?MAI ARE VREUN VIITOR INSTITUTUL „CANTACUZINO”?
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Primăria Ploiești, Consiliul 
Județean Prahova și 

Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii 
Rutieră se laudă, care mai de 
care, că au modernizat giratoriul 
„rușinii”, de la intrarea în Ploiești 
dinspre Bucov (intersecție DN1D 
și Centura de Est). Cum ar veni, 

„trei nevoi pe-un sac de foi”... 
Bun, cu bucurie sinceră pentru 
această reușită epocală, am dat 
și eu fuguța la vechiul ștrand de 
la Bucov, să văd minunea, că nu 
puteam să ratez așa ceva. Și-am 
văzut-o! Privit de sus, giratoriul 
seamănă, așa, ca o mămăliguță 
trântită în mijlocul șoselelor. În 
fi ne, cu puțin efort de imaginație, 
e ca o farfurie zburătoare, dar din... 
mămăliguță pur românească. 
Bravo, dragă, dacă v-au trebuit 10 
de ani pentru o pleșcuță ca asta, 
îmi iau gândul pentru secolul 
acesta de la autostrada Ploiești-
Buzău!

Cică Doina Gradea, șefa TVR, 
încasează lunar 28.500 de 

lei brut, plus un spor de vechime 
de 25%, suma fi ind cu  aproape 
1.000 de euro mai mare decât cea 
încasată de premierul României. 
Ei, și voi, să conduci o țară e 
un fl eac! Acolo, la televiziunea 
națională, e chinul lumii! Na, să 
mergi pe sârmă, ca să nu superi 
pe nimeni, să ai nas cât să miroși 
din vreme cui trebuie să te supui 
ori să-i faci sluji, să ai mușchi 
cât să te iei la trântă cu nătângii 
care vor să facă jurnalism, să ai 

talentul să aduni capete pătrate 
la Ro9 a lui Cristache, astea toate 
necesită efort uriaș, care trebuie 
plătit și răsplătit din plin. Plus de 
asta, uitați-vă și voi la Doina, în 
comparație cu Orban. Doar nu 
aveți pretenția ca amândoi să se 
hrănească cu o sumă egală de 
bani...

La 83 de ani, fostul premier 
italian, Silvio Berlusconi, și-a 

părăsit iubita de 34 de ani pentru 
o alta mai tânără, în vârstă de 
numai 30 de ani. Întrebat de presă 

de noua sa relație amoroasă, 
miliardarul din Peninsulă ar 
fi  spus că nu se așteaptă ca 
Marta Fascina, așa o cheamă 
pe cuconetă, să-i gătească, să-i 
calce sau să-i spele. Cel mult, vor 
să discute pe teme politice. Te 
cred și eu că o să discuți discuții, 
altceva, la moșnegia ta, ce naiba 
să faci!

România și-a dat seama că 
nu mai produce nimic-

nimicuț de 10-15 ani, nici măști, 
nici combinezoane, nici mănuși, 
nici substanțe bacteriologice, 
ci lua totul de la capitaliștii de 
aiurea. Aș zice, dar nu pot, că se 
interpretează, ceva cu mintea 
românului de pe urmă... Dar 
noi ce vă spunem, bre, de 15-
20 de ani? Că dacă vine o criză, 
economia noastră o să cadă 
din copac ca poamele stricate. 
Dar voi...ați avut alte treburi 
importante de guvernanți, cum 
să tăiați frunze la câini pe bani 
mulți, cum să vă furați unii altora 
scaunul și cum să-i fraieriți pe 
oameni, ca să vă mai dea un vot. 
Ironia este că de suferit nu suferiți 
voi, ci fi x băbuțele și moșneguții 
pe care i-ați păcălit. Dar și când 
s-or trezi ăștia...

Ce face românul când nu 
mai găsește explicație 

ori nu mai are soluție pentru 
o problemă? Simplu: apelează 
la vrăjitoare, clarvăzătoare, 
ghioc, babe Vanga, scrierile lui 
Nostradamus etc. Noroc că noi 
nu ducem lipsă de așa ceva 
și fi ecare post de televiziune, 
fi ecare tabloid, fi ecare rețea de 
socializare își are vizionarul ei/
lui. Deci acușica e mai simplu 

pentru toți... Carmen Harra, de 
pildă, e sigură că toate situațiile 
au un fi nal fericit. Serios? Uite, îți 
dau exemplul cel mai bun că nu-i 
așa. Fii atentă: dacă te desparți de 
bărbat nu e sfârșitul lumii. Dacă 
te măriți cu el a doua oară sigur e!

Ați auzit de Vulpița și Viorel? 
Nu-i nimic, nici eu! Cică 

ăștia sunt doi soți din Vaslui, 
făcuți vedete la Antena 1, la 
„Acces direct”. Acușica, să vedeți 
tragedia neamului. Vulpița vrea să 

se despartă de Ghiorelul ei, după 
ce-au ajuns-o aerele de vedetă și 
a scăpat de noroaiele din satul ei 
și a dat peste lenea din București. 
Sunteți fraieri, mă! Dacă n-o faceți 
pe-asta comentator la A 3 sau 
n-o băgați în politică, cel puțin 
pe un post de deputat, n-ați făcut 

nimic. Adică și prostia are viața ei: 
rezistă cât e văzută; cum dispare 
de pe micul ecran, cum nu mai e. 
Bine, la talentul vostru, îi ia locul 
alta, dar cum să scăpați voi o așa 
mare investiție printre degete?

Șoc și groază! Bianca 
Drăgușanu s-a despărțit de 

Alex Bodi. Cum, n-ați auzit cine-s 
ăștia doi? Calm, nici eu, nici noi. 
Dar Bodi ăsta, înzestrat cu mulți 

mușchi, motiv pentru care l-a 
și plăcut creierul Biancăi, îi cere 
acum înapoi fostei sale neveste 
bolidul pe care i l-a făcut cadou. 
Mda, omule, fi x așa se procedează 
la divorț, iei tot ce ai dus în casă. 
Vezi să nu uiți de făină, ulei, zahăr, 
chiloți, haltere, microbi, șosete, 
caviar, zeamă de varză, orez și...
silicoanele! Apropo: nu-ți căuta 
bicepșii, că ăia s-au evaporat ca 
neuronul Biancăi...
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DOSAR PENAL PENTRU 
NUMERE FALSE DE 
ÎNMATRICULARE

Polițiștii din Băicoi au oprit 
pentru control un bărbat care 
conducea pe raza comunei 
Cocorăștii Mislii, un autoturism 
prevăzut cu numere de 
înmatriculare provizorii. „În 
urma verifi cărilor s-a stabilit 
faptul că numerele montate pe 
autoturism erau false și, mai mult, 
conducătorul auto, un bărbat de 

32 de ani, nu deținea permis de 
conducere pentru nicio categorie 
de vehicule”, a precizat IPJ Prahova. 
În cauză, a fost întocmit dosar 
penal pentru conducere fără 
permis și conducerea unui vehicul 
cu număr fals de înmatriculare.
DOSAR PENAL PENTRU TRAFIC 
DE PRODUSE SAU SUBSTANȚE 

TOXICE
Polițiști ai Serviciului Arme, 

Explozivi și Substanțe Periculoase 
au acționat pentru prevenirea, 

identifi carea și sancţionarea 
faptelor de natură penală și 
contravenţională la regimul 
produselor de protecţie a plantelor. 
Șase agenți economici care au 
ca obiect principal de activitate 
cultivarea cerealelor au fost 
verifi cați. „Cu ocazia controlului 
efectuat la sediul unei societăți 
comerciale din localitatea Olari 
au fost identifi cate în magazia de 
produse de protecție a plantelor, 
tablete având ca substanță activă 
fosfură de aluminiu, depozitate 
într-un borcan de sticlă, pentru 
care administratorul societății nu 
a putut prezenta documente de 
proveniență. Având în vedere că 

substanța face parte din grupa 
de toxicitate T+(foarte toxic), iar 
societatea nu era autorizată să 
folosească produse de protecție 
a plantelor din grupele toxic 
și foarte toxic, s-a procedat 
la ridicarea acestor tablete și 
predarea în custodie către o 
societate autorizată”, a precizat 
IPJ Prahova. În cauză a fost 

întocmit dosar penal pe numele 
administratorului societății, pentru 
săvârșirea infracțiunii de trafi c de 
produse sau substanțe toxice. 
Acesta nu a fost însă singurul 
control efectuat de polițiști. „În 
urma verifi cărilor efectuate la 
un agent economic din comuna 
Balta Doamnei, s-a constatat 
că societatea nu returnase către 
furnizori ambalajele de la produsele 
de protecţie a plantelor consumate. 
S-a procedat la sancționarea 
contravențională a societății pentru 
nerespectarea prevederilor art. 31 
alin. 1 lit. b din O.G. nr. 4/1995”, a 
mai anunțat IPJ Prahova.
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LĂZI CU STICLE CU BERE, 
ÎMPRĂȘTIATE PE DN1A

Incidentul a avut loc pe 
DN1A, la ieșire din Măneciu 
către Cheia, la km 135+200, pe 
sensul de urcare. Dintr-un TIR 
au căzut mai multe lăzi cu sticle 
cu bere care s-au împrăștiat pe 
șosea, blocând astfel trafi cul 
pe o bandă. Totul s-ar fi  produs 
pe fondul neadaptării vitezei la 
condițiile de drum în curbă. Se 

pare că prelata remorcii a cedat, 
iar aproximativ 150 de lăzi cu 

sticle cu bere s-au împrăștiat 
pe carosabil. La fața locului s-au 
deplasat echipaje ale Poliției și 
de la Secția de Drumuri. Trafi cul 
rutier a fost reluat după mai 
multe ore, timp în care circulația 
s-a desfășurat dirijat, alternativ. 

ACCIDENT PE DN1D, LA 
DRĂGĂNEȘTI

Evenimentul rutier s-ar fi  
produs după ce un ansamblu 
de vehicule, care transporta 
bere, a fost acroșat de un 
autoturism. Accidentul a avut 
loc pe DN1D, la km 15, pe fondul 
unei neacordări de prioritate. 

În urma impactului, TIR-ul s-a 
răsturnat pe partea dreaptă a 
drumului, după intersecția de la 
Ciorani. Din fericire, nu au existat 
victime. În schimb, trafi cul a fost 
blocat pentru mașinile de mare 
tonaj, iar circulația rutieră pentru 
autoturisme s-a desfășurat 
alternativ. Polițiștii continuă 
cercetările pentru a stabili 
cu exactitate cum s-a produs 
evenimentul rutier. 

ACCIDENT PE DJ 102, LA 
DRAJNA

Două autoturisme au intrat în 
coliziune pe DJ 102, la km10, pe 

raza localității Drajna. Un tânăr 
în vârstă de 24 de ani, afl at la 
volanul unui autoturism, posibil 
pe fondul unei neasigurări 
la efectuarea manevrei de 
depășire, ar fi  acroșat un alt 
auto condus de un bărbat în 
vârstă de 49 de ani. În urma 
impactului, ultimul autoturism a 
depășit partea carosabilă, a intrat 
într-un gard și a acroșat un alt auto 
care staționa. Două persoane au 
necesitat transportul la spital. 
Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate cum 
s-a produs evenimentul rutier. 
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Pentru această perioadă vor fi  restrânse unele 
drepturi constituționale care țin de libera circulație,

dreptul la viață intimă, familială și privată, inviolabilitatea 
domiciliului, dreptul la învățătură, libertatea întrunirilor, 
dreptul de proprietate privată, dreptul la grevă și 
libertatea economică.

Pe durata stării de urgență, Ministerul Afacerilor 
Interne preia gestionarea în totalitate a crizei. Acesta va 
fi  ajutat de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, 
Departamentul pentru Situații de Urgență, Ministerul 
Sănătății, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul 
Justiției, Ministerul Afacerilor Externe etc. În acest interval, 
toate instituțiile din România, pesoanele fi zice și juridice, 
sunt obligate să respecte prevederile decretului privind 
starea de urgență.

MĂSURI DE PRIMĂ URGENȚĂ CU APLICARE 
IMEDIATĂ

Potrivit decretului, o serie de măsuri au fost luate în 
regim de primă urgență. De interes pentru publicul larg 
consemnăm:

-cursurile din toate unitățile și instituțiile de învățământ 
se suspendă;

-autoritățile administrației publice centrale și locale 
vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel 
încât să fi e evitat, pe cât posibil, contactul direct între 
persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice 
de comunicare;

-autoritățile și instituțiile publice, precum și profesiile 
de avocat, notar public, executor judecătoresc etc.
stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea 
desfășurării optime a activității; 

-Organele de poliție, jandarmerie sau alți agenți ai forței 
publice, după caz, sunt obligați să sprijine îndeplinirea 
promptă și efectivă a măsurilor; 

-Autoritățile publice centrale pot rechiziționa unități de 
producție materiale și echipamente necesare combaterii 
acestei epidemii;

-Pe perioada stării de urgență se pot plafona prețurile 
la medicamente și aparatură medicală, la alimentele 
de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică 
(energie electrică și termică, gaze, alimentare cu apă, 
salubritate, carburanți etc.), în limita prețului mediu din 
ultimele 3 luni înaintea declarării stării de urgență;

-Se vor dispune măsuri pentru asigurarea continuității 
în aprovizionare, respectiv extracție, producție, 
procesare, transport, distribuție, furnizare, mentenanță 
întreținere și reparații a resurselor și materiilor prime și/
sau semiprocesate necesare funcționării corespunzătoare 
a sistemului energetic național, precum și asigurarea 
continuității funcționării acestuia și a tuturor serviciilor 
de utilitate publică;

-Poliția Locală se subordonează operațional 
Ministerului Afacerilor Interne;

-Serviciile publice comunitare de evidență a 
persoanelor se subordonează operațional unităților 
teritoriale de poliție; 

-Serviciile voluntare de pompieri (situații de urgență) 

se subordonează operațional unităților 
teritoriale pentru situații de urgență;

-Serviciile publice de ambulanță 
se subordonează operațional 
inspectoratelor pentru situații de 
urgență;

-Ministerul Apărării Naționale 
sprijină, la cerere, Ministerul 
Afacerilor Interne pentru asigurarea pazei și 
protecției unor obiective/zone, transportul de 
efective, materiale și tehnică pentru îndeplinirea 
misiunilor specifi ce, triaj epidemiologic, asistență 
medicală și alte misiuni în funcție de evoluția situației;
-Instituțiile din cadrul Sistemului național de ordine 
publică și securitate națională suplimentează, la nevoie, 
efectivele și tehnica pentru intervenție, prevăzute în 
planuri, în funcție de evoluția situației.

De reținut: dacă în această perioadă vă expiră un act 
sau document, nu se aplică sancțiuni; dacă aveți rate 
sau alte taxe de plătit la stat, acestea se pot decala, fără 
penalități de întârziere.

MĂSURI DE PRIMĂ URGENȚĂ CU APLICABILITATE 
GRADUALĂ

 -Izolarea și carantina persoanelor provenite din zonele 
de risc, precum și a celor care iau contact cu acestea; 
măsuri de carantinare asupra unor clădiri, localități sau 
zone geografi ce;

-Închiderea graduală a punctelor de trecere a frontierei 
de stat;

-Limitarea sau interzicerea circulației vehiculelor sau a 
persoanelor în/spre anumite zone ori între anumite ore, 
precum și ieșirea din zonele respective;

-Interzicerea graduală a circulației rutiere, feroviare, 
maritime, fl uviale sau aeriene pe diferite rute și a 
metroului;

-Închiderea temporară a unor restaurante, hoteluri, 
cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale 

altor localuri publice;
-Asigurarea pazei și protecției instituționale a stațiilor 

de alimentare cu apă, energie, gaze, a operatorilor 
economici care dețin capacități de importanță strategică 
la nivel național;

-Identifi carea și rechiziționarea de stocuri, capacități 
de producție și distribuție, de echipamente de protecție, 
dezinfectanți și medicamente utilizate/utilizabile în 
tratarea COVID-19;

-Limitarea activității spitalelor publice la internarea și 
rezolvarea cazurilor urgente: urgențe de ordin I, pacienți 
internați prin Unități de primiri urgențe/Compartimente 
de primiri urgențe care își pot pierde viața în 24 de 
ore; urgențe de ordin II, pacienți care trebuie tratați în 
cadrul aceleeași internări (odată diagnosticați nu pot 
fi  externați); pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2, 
respectiv diagnosticați cu COVID-19.

MĂSURI ADOPTATE DE PRIMĂRIA PLOIEȘTI
În afară de sistarea activităților instituțiilor publice 

de cultură, a Grădinii Zoologice și a Oborului, Primăria 
Ploiești a mai adoptat o serie de hotărâri:

-Plăți online către Seviciul Public Finanțe Locale se pot 
face prin ghișeul unic al Sistemului Național Electronic de 
plată online cu Cardul Bancar GHISEUL.RO; Plata online cu 
telefonul în aplicația pentru terminale mobile disponibilă 
pentru sistemele Android - si IOS. Consultați www.spfl .ro 
– secțiunea plăți online;

- hrana pentru persoanele afl ate în centrele de 
carantină va fi  asigurată de Centrul Social pentru 
Persoanele în Vârstă din cadrul Administrației Serviciilor 
Sociale Comunitare Ploiești. Poliția Locală va asigura 
transportul hranei respective către centrele de carantină;

- programul de transport public de călători se va 
realiza între orele 6.00-22.00, cu excepția curselor de pe 
platformele industriale;

-la fi nalul fi ecărei zile, autobuzele vor fi  dezinfectate 
de angajații societății Coral Impex S.R.L.,companie 
specializată în servicii de dezinsecție, iar pe parcursul 
întregii zile, mijloacele de transport în comun din 
municipiul Ploiesti vor fi  dezinfectate după fi ecare cursă, 
la capăt de traseu;

-colectarea, evacuarea și neutralizarea deșeurilor 
provenite de la persoanele afl ate în spațiile de carantină, 
avizate de DSP, se va face de către fi rma specializată, prin 
încheierea unui act adițional la contractul de prestări 
servicii existent la ASSC;

- RASP și operatorul de servicii SC Rosal SA  vor spăla 
cu substanțe dezinfectante numai arterele principale din 
oraș, respectiv, zone cu trafi c intens de persoane, stațiile 
de autobuz, gările, piețele, zonele din preajma spitalelor, 
parcuri, locuri de joacă, platforme de gunoi. 

altor localuri publice;

ROMÂNIA A INTRAT ÎN STARE DE ROMÂNIA A INTRAT ÎN STARE DE 
URGENȚĂ PENTRU 30 DE ZILEURGENȚĂ PENTRU 30 DE ZILE

Președintele României, Klaus Iohannis, a decretat stare de urgență pe întreg teritoriul 
României, pe o durată de 30 de zile. Măsura survine ca urmare a evoluției situației 

epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la 
nivelul a peste 150 de țări, în care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate și peste 
5.800 au decedat, precum și declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății, 
la data de 11.03.2020. Decretul emis va fi  contrasemnat de premier și votat de Parlamentul 
României. Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

TELEFOANE LA CARE PUTEȚI APELA
-Linia verde: 0800.800.358
-112: cetățenii afl ați în situații de urgență pot suna la 
acest număr 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, pentru 
a solicita asistența serviciilor specializate de intervenție 
(ambulanță, SMURD, poliție, pompieri, jandarmi).
-Direcția de Sănătate Publică Prahova: 0244/ 407.776; 
0244/407.780; 0244/407.760; 0244/595.402, de luni 
până joi, între orele 8,30-16,00 și vineri, între 8,30-
14,00,  și 0745/633.707, după orele de program, pentru 
înregistrarea persoanelor venite din ţările cu mai mult 
de 500 de cazuri de îmbolnăviri cu noul virus;
-Consiliul Județean Prahova: 0244/920;
-Serviciile Sociale Comunitare Ploiești: 0749/149.966, 
între orele 8.30-16,30, de luni până vineri, pentru 
persoanele afl ate în difi cultate, pentru aprovizionarea, pe 
cost propriu, cu apă, alimente și bunuri necesare traiului.
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Ziarul   Ploiestii

 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploieştii.ro

ACTUALITATE

RAZIE PE ȘOSELE DIN 
PRAHOVA

Polițiști ai Serviciului Rutier 
au acționat pe raza județului 
pentru prevenirea și combaterea 
cauzelor generatoare de 
accidente, în special pentru 
identifi carea și sancționarea 
conducătorilor de autovehicule 
care încalcă regimul legal de 
viteză, a celor care au consumat 
băuturi alcoolice, precum și 
pentru verifi carea transporturilor 

de persoane. Polițiștii au aplicat 
59 de sancțiuni contravenționale, 
în valoare de 26.170 lei, iar ca 
măsuri complementare au reținut 
șapte permise de conducere 

și au retras două certifi cate 
de înmatriculare auto. 32 de 
conducători auto au fost testați 
cu aparatul etilotest. O acțiune 
pentru verifi care a stării tehnice a 
autovehiculelor a fost organizată 
și executată de polițiști din 
cadrul Biroului Rutier Ploiești, 
în colaborare cu reprezentanți 
ai R.A.R. Prahova. Polițiștii au 
verifi cat 43 de autovehicule, iar 
pentru neregulile constatate 
au fost aplicate 21 de sancţiuni 
contravenţionale, în valoare 
de 9.270 lei. Totodată, polițiștii 
au retras două certifi cate de 
înmatriculare auto. 

PERICOL PUBLIC PE ȘOSELE! 
ȘOFERI FĂRĂ PERMIS SAU ÎN 

STARE DE EBRIETATE
Patru conducători auto s-au 

ales cu dosare penale pentru 
infracțiuni la regimul rutier. 
Primul incident a avut loc în 
Ploiești. Polițiștii au depistat, 
pe Bulevardul Republicii, un 
bărbat în vârstă de 35 ani, care 
conducea un autoturism, deși 
se afl a sub infl uența băuturilor 
alcoolice, înregistrând o valoare 
de 0,80 mg/l alcool pur în aerul 
expirat. Un alt conducător auto 
afl at sub infl uența alcoolului 
a fost depistat pe Bulevardul 

Independenței din Ploiești. 
Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, 
a înregistrat o valoare de 0,84 
mg/l alcool pur în aerul expirat. 
Ambii șoferi sunt cercetați penal. 
Alte două dosare penale au 
fost întocmite pe numele unor 
prahoveni care au fost depistați 
circulând pe drumurile publice 
deși nu dețineau permis de 
conducere. În primul caz, polițiștii 
au depistat la volan un tânăr în 
vârstă de 26 de ani, iar în cea de a 
doua situație „protagonistul” este 
un bărbat în vârstă de 65 de ani. 
Acum, cei doi șoferi sunt cercetați 
pentru conducere fără permis.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

INVITATIE LA PROCEDURA COMPETITIVA

S.C. LOMBARCHI&POP S.R.L., cu sediul social 
Sat Păulestii Noi, Comuna Păulești, nr. 118A2, 
Judeţul Prahova, telefon: 0748.116.846 e-mail: silviu.
popescu24@yahoo.com, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J29/1261/2017, CUI 37666394, 
intenţionează să achiziţioneze

Servicii de consultanţă pentru întocmirea 
documentaţiei în vederea obţinerii fi nanţării 
în cadrul POR 2014-2020 Axa prioritară 2, 
Prioritatea de investiții 2.2, a proiectului cu 
titlul “Creșterea competitivităţii economice  
prin inovare”.

Serviciile de consultanţă se vor presta atât la sediul 
solicitantului/benefi ciarului cât și la sediul ofertantului.

Tipul contractului: prestări servicii - 
consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în 
vederea obţinerii fi nanţării a proiectului cu titlul 
“Creșterea competitivităţii economice  prin 
inovare”;

Durata contractului: 31.12.2020.
Valoare estimată fără TVA=300.000 lei.

Preţul contractului nu poate fi  ajustat.
Ofertele vor fi  depuse, până la data de 31.03.2020, 

ora 17,00, direct la sediu, sau prin poștă/curier, 
la adresa: Sat Păuleştii Noi, Comuna Păuleşti, nr. 
118A2, Judeţul Prahova.

Ofertantul va prezenta: 
Oferta tehnică-economică care trebuie să conţină: 

specifi caţiile tehnice, oferta fi nanciară și dovada 
capacităţii tehnice de a presta serviciile solicitate.

Specifi caţiile tehnice se pot obţine de la sediul 
societăţi: Sat Păuleștii Noi, Comuna Păulești, nr. 118A2, 
Judeţul Prahova, sau pe e-mail: silviu.popescu24@
yahoo.com.

S.C. LOMBARCHI&POP S.R.L. va asigura, la cerere, 
accesul imediat și neîngrădit la informaţii.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta: 
e-mail: silviu.popescu24@yahoo.com.

    Întocmit,
ADMINISTRATOR: 

POPESCU SILVIU ALIN

INVITATIE LA PROCEDURA COMPETITIVA

S.C. SILGIMAR PROD S.R.L., cu sediul social Sat 
Garvan, Comuna Jijila, Str. Școlii, nr. 28, Judeţul Tulcea, 
telefon: 0731 303 030, e-mail: offi  ce@silgimar.ro, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J36/438/2012, 
CUI 18594267, cu punct de lucru deschis în Municipiul 
Ploiești, Str. B-dul Republicii, nr 295, Judeţ: Prahova, 
intenţionează să achiziţioneze:

Servicii de consultanţă pentru întocmirea 
documentaţiei în vederea obţinerii fi nanţării 
în cadrul POR 2014-2020 Axa prioritară 2, 
Prioritatea de investiții 2.2, a proiectului cu 
titlul “Inovare prin automatizare”.

Serviciile de consultanţă se vor presta atât la sediul și 
puctul de lucru al solicitantului/benefi ciarului cât și la 
sediul ofertantului.

Tipul contractului: prestări servicii - 
consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în 
vederea obţinerii fi nanţării a proiectului cu titlul 
“Inovare prin automatizare”.

Durata contractului: 31.12.2020.
Valoare estimată fara TVA=280.000 lei.

Preţul contractului nu poate fi  ajustat.
Ofertele vor fi  depuse, până la data de 31.03.2020, 

ora 17,00, direct la punctul de lucru, sau prin poșta/
curier, la adresa: Municipiul Ploiești, B-dul Republicii, 
Nr 295, Judeţul Prahova.

Ofertantul va prezenta: 
Oferta tehnică-economică care trebuie să conţină: 

specifi caţiile tehnice, oferta fi nanciară și dovada 
capacităţii tehnice de a presta serviciile solicitate.

Specifi caţiile tehnice se pot obţine de la punctul 
de lucru al societăţi: Municipiul Ploiești, B-dul 
Republicii, Nr 295, Judeţul Prahova, sau e-mail: 
offi  ce@silgimar.ro.

S.C. SILGIMAR PROD S.R.L. va asigura, la cerere, 
accesul imediat și neîngrădit la informaţii.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta: 
e-mail: offi  ce@silgimar.ro.

 
Întocmit,

ADMINISTRATOR:
 ROATIS CHETAN RADU GHEORGHE 

INVITATIE LA PROCEDURA COMPETITIVA

S.C. TOPMAR DUOINVENT S.R.L., cu sediul social 
Sat Albești Paleologu, Comuna Albești Paleologu, nr. 
471, Judeţul Prahova, telefon: 0728.494.469 e-mail: 
opreamariant@yahoo.com, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J29/1628/2017, CUI 37858977, 
intentionează să achiziţioneze

Servicii de consultanţă pentru întocmirea 
documentaţiei în vederea obţinerii fi nanţării 
în cadrul POR 2014-2020 Axa prioritară 2, 
Prioritatea de investiții 2.2, a proiectului cu titlul: 
“Deschiderea unei unităţi noi de prestări 
servicii”.

Serviciile de consultanţă se vor presta atât la sediul 
solicitantului/benefi ciarului cât și la sediul ofertantului.

Tipul contractului: prestari servicii - consultanţă 
pentru întocmirea documentaţiei în vederea 
obţinerii fi nanţării proiectului cu titlul: 
“Deschiderea unei unităţi noi de prestări 
servicii”;

Durata contractului: 31.12.2020.
Valoare estimată fără TVA=300.000 lei.

Preţul contractului nu poate fi  ajustat.
Ofertele vor fi  depuse, până la data de 31.03.2020, 

ora 17,00, direct la sediu, sau prin poșta/curier, 
la adresa: Sat Albești Paleologu, Comuna Albești 
Paleologu, nr. 471, Judeţul Prahova.

Ofertantul va prezenta: 
Oferta tehnică-economică care trebuie să conţină: 

specifi caţiile tehnice, oferta fi nanciară și dovada 
capacităţii tehnice de a presta serviciile solicitate.

Specifi caţiile tehnice se pot obţine de la sediul 
societăţi: Sat Albești Paleologu, Comuna Albești 
Paleologu, nr. 471, Judeţul Prahova, sau e-mail: 
opreamariant@yahoo.com.

S.C. TOPMAR DUOINVENT S.R.L. va asigura, la 
cerere, accesul imediat și neîngrădit la informaţii.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta: 
e-mail: opreamariant@yahoo.com.

    Întocmit,
ADMINISTRATOR:

OPREA MARIAN TEODOR:

Ofi cialii români au descoperit 
și ei, în sfârșit, că România 

nu prea mai produce nimic de 
vreo 10-15 ani. Noi am zice că 
chiar de mai mult timp. Ministrul 
Economiei, Virgil Popescu, a 
arătat că în țară nu există fabrici 
pentru a confecționa măști, 
combinezoane, biocid, mănuși 
etc. Și și-a propus să sprijine 

relansarea acestor sectoare. 
Asta dacă are cu ce, având în 
vedere că sunt peste 20 de ani 
de când s-a distrus industria de 
fi bre. Acesta a spus, la TVR, că a 
discutat cu reprezentanții din 
industria de confecții, iar aceștia 
sunt mai mult decât dispuși să 
schimbe linia de producție și să 
înceapă să scoată pe piață măști 

medicinale și combinezoane. 
De la Cluj, Farmec le-a luat-o 
cumva inainte, cerând și primind 
autorizare pentru producția de 
biocid. Virgil Popescu a declarat: 
„Acum am observat cât de rău 
s-a făcut în România pentru că 
nu mai producem mare lucru de 
10-15 ani. Producem confecții, 
am vorbit cu patronajul din zona 
confecțiilor și acum vom începe să 
producem măști și echipamente 
de protecție pentru medici. Acum 
ne chinuim să găsim materiale 
și vom începe să producem. Nu 
este foarte greu să faci o astfel 
de schimbare. Gândiți-vă că un 

combinezon pentru medici este 
asemănător cu o salopetă. Avem 
linii de producție, am foarte multe 
solicitări la minister pentru aceste 
schimbări. Problema noastră 
este să găsim materialele. Pentru 
măștile de protecție este ceva mai 
ușor, dar tot problema materialului 
rămâne. Am convingerea că în 
această săptămână vom găsi 
materialele și imediat ne vom 
apuca de lucru. În câteva zile 
vom produce măști de protecție 
în România. Pe de altă parte, 
Farmec Cluj a depus o cerere 
pentru a putea produce biocide. 
În România nu mai produce 

nimeni biocide și am discutat 
astăzi cu ministrul Sănătății, am 
deblocat și va începe producția, 
pentru a nu mai depinde doar 
de import. Cred că această criză 
ne-a trezit și pe noi și pe cei din 
Europa și mai cred că am înțeles 
cu toții cât este de important să 
producem materiale vitale în țara 
noastră. Importurile din China, ați 
văzut ce s-a întâmplat, s-au tăiat 
brusc. Cred că este momentul să 
repornim industria esențială în 
România. Nu vorbim doar despre 
materiale sanitare, vorbim despre 
toate produsele de care are 
nevoie o țară în situație de criză”.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

ficialii români au descoperit relansarea acestor sectoare

AU AFLAT ȘI POLITICIENII CĂ ÎN ROMÂNIA AU AFLAT ȘI POLITICIENII CĂ ÎN ROMÂNIA 
NU PREA SE MAI PRODUCE NIMICNU PREA SE MAI PRODUCE NIMIC

MINISTRUL ECONOMIEI: „CRED CĂ ESTE MOMENTUL SĂ REPORNIMMINISTRUL ECONOMIEI: „CRED CĂ ESTE MOMENTUL SĂ REPORNIM
   INDUSTRIA ESENȚIALĂ ÎN ȚARĂ”   INDUSTRIA ESENȚIALĂ ÎN ȚARĂ” Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploieştii.ro

PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
BĂNUITE DE FURT CALIFICAT

Polițiștii de investigații 
criminale din cadrul Secției de 
Poliție nr. 1 Ploiești au efectuat 
percheziții pe raza municipiului și 
a localităților Șirna și Gherghița, 
la domiciliile unor persoane 
bănuite de comiterea unei 
infracțiuni de  furt califi cat. 
„Din cercetări a rezultat faptul 
că, în noaptea de 5/6 martie 
a.c., persoanele bănuite ar fi  

pătruns prin efracție în incinta 
unei societăți comerciale din 
municipiul Ploiești, de unde ar fi  
sustras bani și cartușe cu țigări”, 
a precizat IPJ Prahova. Prejudiciul 
cauzat se ridică la 8.000 de lei. Doi 
bărbați au fost reținuți pentru 24 
de ore.

TÂLHĂRIE ÎNTR-UN CAZINO 
DIN PLOIEȘTI

Polițiștii de la Secția nr. 2 
Ploiești au efectuat o percheziție 

la domiciliul unei persoane 
bănuite de săvârșirea unei 
infracțiuni de tâlhărie califi cată.  
„În fapt, se pare că bănuitul, un 
ploieștean în vârstă de 16 ani, în 
timp ce se afl a într-un cazino din 
municipiu, profi tând de faptul că 
victima era în stare de ebrietate, 
i-a smuls o sumă de bani din 
mână și a părăsit incinta localului”, 
a precizat IPJ Prahova. Tânărul 
a fost depistat și a fost condus 
la sediul secției pentru audiere. 
Polițiștii au luat măsura reținerii 
pentru 24 de ore, iar ulterior 
instanța a emis pe numele lui un 
mandat de arestare preventivă 

pentru 30 de zile. 

PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
BĂNUITE DE FURT, LA 

BOLDEȘTI - SCĂENI
Polițiștii din cadrul Poliției 

orașului Boldești-Scăeni au 
efectuat trei percheziții pe raza 
localității, la domiciliile unor 
persoane bănuite de comiterea 

unei infracțiuni de  furt califi cat. 
„Din cercetări a rezultat faptul că, 
în luna februarie a.c., persoanele 
bănuite ar fi  pătruns prin efracție 
într-o locuință de pe raza 
orașului Boldești-Scăeni și în 
mai multe dependințe, de unde 
ar fi  sustras diverse unelte și 
aparatură electronică”, a precizat 
IPJ Prahova. Prejudiciul cauzat 
prin activitatea infracțională a 
fost estimat la 5.000 de  lei. Doi 
bărbați, în vârstă de 30 de ani, 
au fost reținuți pentru 24 de ore, 
ulterior fi ind arestați preventiv 
pentru o perioadă de 30 de zile.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

CANDIDATUL PENTRU FUNCȚIA DE PRIMAR VA FI AJUTAT DE 
ROBERTA ANASTASE, NUMITĂ ȘEF INTERIMAR LA PNL PLOIEȘTI 

ÎN 2019, PRAHOVA A FOST A CINCEA ECONOMIE A ROMÂNIEI

Potrivit Comisiei Naționale de 
Strategie și Prognoză, Prahova 

a avut, în 2019, un Produs Intern Brut 
(PIB) de 40.856 milioane de lei, cifră 
care situează economia județului pe 
locul 5 la nivel național, după București 
(248.127 mil. lei), Cluj (50.421 mil. lei), 
Timiș (49.361 mil. lei) și Constanța (46.582 
mil. lei). Aportul Prahovei la economia 
regiunii Sud-Muntenia este de 32,05%, 
iar la PIB-ul național, de 3,9%. Capitala 
României asigură 23,84% din economia 
țării, iar primele cinci județe contribuie cu 
41,82% la formarea PIB-ului național. Cele 
mai sărace județe rămân, în continuare, 
Covasna (7.507 mil. lei), Mehedinți 
(7.525 mil. lei), Tulcea (8.120 mil. lei), 
Vaslui (9.796 mil. lei), Giurgiu (9.850 mil. 
lei), Călărași (9.666 mil. lei), Ialomița 
(9.588 mil. lei) și Sălaj ( 9.197 mil. lei). Pe 
regiuni de dezvoltare, pe primele locuri 
sunt București-Ilfov, cu 276.363 mil. lei, 
regiunea Sud-Muntenia, cu 127.438 mil. 
lei, regiunea Nord-Vest, cu 124.538 mil. 
lei și regiunea Centru, cu 119.455 mil. lei. 
Interesant este că, deși fi gurează pe locul 
al doilea, Regiunea Sud-Muntenia are cele 
mai multe județe cu PIB sub 10.000 mil. lei.

PRAHOVA, ÎN TOP 10 CA PIB /
LOCUITOR

Situația se schimbă semnifi cativ când 

este vorba despre produsul intern brut 
pe cap de locuitor, exprimat în euro. 
Prahova se situează pe locul 9 după 
acest indicator. Pe primele 12 poziții, 
cu un PIB/locuitor mai mare de 10.000 
euro, se situează București-28.573 euro/
cap locuitor și județele Cluj-15.011 euro, 
Timiș-14.727 euro, Constanța-14.596 
euro, Brașov-13.695 euro, Sibiu-12.999 
euro, Ilfov-12.139 euro, Prahova-12.049 
euro, Alba-11.995 euro, Arad-11.058 euro, 
Argeș-10.846 euro, Gorj-10.572 euro. 
Cele mai mici valori sunt înregistrate în 
Vaslui-5.554 euro, Botoșani- 5.688 euro, 
Suceava-6.482 euro, Teleorman-6.527 
euro, Mehedinți-6.630 euro, Olt-6.757 
euro și Neamț-6.951 euro, ceea ce menține 
nordul Moldovei și Oltenia în punga de 
sărăcie. Pe regiuni de dezvoltare, PIB-ul 
brut/locuitor în 2019 arăta astfel: Nord-
Est, 7.081 euro, Sud-Est, 9.659 euro, 
Sud-Muntenia, 9.223 euro, Sud-Vest 
Oltenia, 8.487 euro, Vest, 11.747 euro, 
Nord-Vest, 10.300 euro, Centru, 10.878 
euro și București-Ilfov, 25.101 euro. Cât 
privește câștigul net salarial, locuitorii 
din București-Ilfov câștigă dublu decât 
cei din celelalte zone ale țării. Urmează, 
ca venituri, românii din regiunile Banat, 
Crișana, Maramureș și Transilvaia, cei mai 
prost plătiți fi ind salariații din Moldova, 
Oltenia și Muntenia.

Valoarea produsului intern brut pe județe și regiuni 
 - milioane lei, preturi curente

Specifi care 2018 2019 2020 
PIB total economie 944.220 1.040.785 1.129.218 
Regiunea Nord - Est 95.965 107.116 116.782 
Bacău 18.334 20.731 22.656 
Botoșani 9.264 10.173 11.098 
Iași 29.221 32.716 35.681 
Neamț 12.797 14.513 15.789 
Suceava 17.486 19.186 20.880 
Vaslui 8.863 9.796 10.678 
Regiunea Sud - Est 99.087 109.268 118.703 
Brăila 10.157 10.962 11.937 
Buzău 13.363 14.815 16.084 
Constanța 42.188 46.582 50.473 
Galați 16.080 17.969 19.559 
Tulcea 7.519 8.120 8.850 
Vrancea 9.780 10.819 11.800 
Regiunea Sud Muntenia 116.544 127.438 138.479 
Argeș 26.718 29.726 32.218 
Călărași 8.698 9.666 10.599 
Dâmbovița 16.239 17.523 19.005 
Giurgiu 8.771 9.850 10.771 
Ialomița 8.760 9.588 10.445 
Prahova 38.275 40.856 44.276 
Teleorman 9.084 10.229 11.164 
Regiunea Sud-Vest Oltenia 70.337 77.142 83.924 
Dolj 24.846 27.015 29.375 
Gorj 14.375 15.741 17.147 
Mehedinți 6.795 7.525 8.223 
Olt 11.551 12.537 13.598 
Vâlcea 12.771 14.324 15.581 
Regiunea Vest 90.555 98.810 107.290 
Arad 19.900 21.827 23.694 
Caraș-Severin 10.668 11.854 12.921 
Hunedoara 14.318 15.767 17.206 
Timiș 45.670 49.361 53.468 
Regiunea Nord-Vest 111.552 124.538 135.438 
Bihor 21.495 24.132 26.238 
Bistrița-Năsăud 9.802 10.741 11.696 
Cluj 44.801 50.421 54.706 
Maramureș 15.941 17.553 19.155 
Satu Mare 11.312 12.494 13.593 
Sălaj 8.201 9.197 10.049 
Regiunea Centru 108.227 119.455 130.140 
Alba 16.710 18.452 20.039 
Brașov 32.246 35.884 39.028 
Covasna 6.832 7.507 8.236 
Harghita 10.006 11.173 12.246 
Mureș 19.848 21.712 23.688 
Sibiu 22.586 24.727 26.903 
Regiunea Bucureș   - Ilfov 251.343 276.363 297.769 
Ilfov 25.105 28.235 30.624 
Bucureș   226.238 248.127 267.145 
EXTRA-REGIUNI 609 657 694 

                   Câștigul salarial mediu net lunar- lei/salariat 

An 2018 2019 2020

Total economie 2.642 3.025 3.324 
Regiunea Nord - Est 2.317 2.666 2.941 

Regiunea Sud - Est 2.257 2.592 2.854 
Regiunea Sud Muntenia 2.370 2.678 2.910 
Regiunea Sud – Vest Oltenia 2.324 2.693 2.995 
Regiunea Vest 2.545 2.931 3.240 
Regiunea Nord - Vest 2.419 2.793 3.091 
Regiunea Centru 2.453 2.837 3.148 
Regiunea București - Ilfov 3.559 4.030 4.380 

otrivit Comisiei Naționale de este vorba despre produsul intern brut
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CTITORIA DE LA GURA 
MOTRULUI

Se povestește că Sfântul Cuvios 
Nicodim cel Sfi nțit de la Tismana, pe când 
întemeia schitul de la Vodița (1369), a 
primit veste sfântă că trebuie să zidească 
o altă mănăstire undeva, între două ape. 
Și a purces la drum, prin păduri și locuri 
sălbatice, neumblate de oameni, până a 
găsit o vatră care i s-a părut că seamănă 
cu cea din vedenie. S-a așezat aici și a 
ridicat un schit, cu câteva chilioare, la Gura 
Motrului, aproape de confl uența râului 
Motru cu Jiul și la granița de azi dintre 
județele Mehedinți și Gorj. După ce și-a 
săvârșit opera, a afl at că de fapt nu aici 
era zidirea poruncită, ci mult mai sus, „la 
Cascade”; astfel a fost ridicată și cea mai 
faimoasă mănăstire de prin părțile de 
nord ale Olteniei, ctitoria de la Tismana.

Nu există documente care să lege 
Mănăstrirea Gura Motrului de Sf. Nicodim, 
dar oamenii țin cu sfi nțenie la această 
legendă, numind o apă vie de aici 
„izvorul Sf. Nicodim”, iar un alt loc, unde 
se presupune că ar fi  existat o podgorie, 
„via lui Nicodim”. Ofi cial, mănăstirea, a 
cărei biserică este închinată Sf. Cuvioase 
Parascheva, a fost construită de Harvat, 
mare logofăt al Sf. voievod Neagoe 
Basarab, între anii 1512 și 1521. Într-un 
hrisov al domnitorului, din 13 ianuarie 
1519, se menționează această ctitorie 
atribuită „jupânului Harvat”, precum și 
dania de moșii în satele Șușița și Grosieri. 
130 de ani mai târziu,  prin anii 1642-1643, 
mănăstirea va fi  rezidită din temelie de 
voievodul Matei Basarab. Mărturie stă 
înscrisul din 1960 al patriarhului Partenie 
al Constantinopolului: „fi ind veche (n.n.-
mănăstirea Gura Motrolui) și uitată de 
mulți ani și de tot stricată, Matei Basarab au 
ridicat-o din temelie cu multa cheltuială și 
strădanie și au înnoit-o cu multe sfi nte vase 
și danii mișcătoare.” Probabil intervenția 
nu viza și biserica de vreme ce, în 1653, 
aceasta este refăcută, tot din temelie, de 
marele vornic Preda Brâncoveanu, nimeni 
altul decât bunicul faimosului voievod 
Constantin Brâncoveanu. Pelerinul Paul 
de Alep consemnează: „Biserica de aici, 
în vechea ei formă, era mică și simplă și a 
fost dărâmată de unul dintre dregătorii 
din aceasta țară, care era mare vornic și al 
cărui nume era Preda Brancoveanu, rudă 
a răposatului Matei voievod. De la tatăl 
său și de la strămoșii săi el avea multe 
moșii, mănăstiri, biserici și sate. El a zidit-o 
din nou, a doua oară și a făcut clădire 
măreață și aleasă, cu trei turle.” Pictura 
a fost realizată o jumătate de secol mai 
târziu, între anii 1702-1704, pe cheltuiala 
domnitorului  Sf. Ctin Brâncoveanu, 

ocazie cu care, în pronaos, a fost așezată 
următoarea pisanie: „Această Sfântă și 
Dumnezeiască Mănăstire de la Motru, 
al carei hram se prăznuiește probedeba 
Parascheva, din temelia ei este zidită de 
jupan Preda Brâncoveanul, vel vornic, la 
anul de la zidirea lumii 7161 (1653), care 
de la aceea vreame până acum au stătut 
nezugrăvită, iară după aceea, luminatul 
și înalțatul Io Constantin Brâncoveanul 
Basarab Voevod, nepotul lui de fecior, 
într-al șaptesprezecelea an al Domniei Sale, o 
au zugrăvit și o au și mai înfrumusețat, cum 
vede la leat 7213 (1705), săvârșind-o în bună 
pomenire și slavă veșnica. Luna septembrie, 
20 zile.” În 1712, prin strădania starețului 
mănăstirii, cuviosul Ștefan, a fost adăugat 
un zid cu „ferecături la poarta de fi er de 
sub turnul clopotniței”, pesemne cu rol de 
apărare, iar în 1852, pictura a fost refăcută 
pe cheltuiala domnitorului Barbu Știrbei și 
prin osteneala starețului Eufrosin Poteca.

MUZEUL CASA ROMANȚEI
Situat în capitala romanței, în Târgoviște, 

este un muzeu relativ nou,  inaugurat 
în 2017, sub patronajul Federației 
Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor 
UNESCO din Europa și America de Nord, la 
jubileul Festivalului Național „Crizantema 
de Aur”, prin strădania unor mari iubitori 
de romanță și, în general, de cultură, 
Alina Mavrodin Vasiliu (director artistic al 
festivalului și al Centrului Cultural Unesco 
„Cetatea Romanței” Târgoviște) și Teodor 
Vasiliu (autorul monografi ei „Istoria 
Crizantemei de Aur”). Firește, ei sunt cei 
care au pus în mișcare proiectul susținut, 
cum era și fi resc, de autoritățile publice 
locale și județene. Este găzduit de fosta 
clădire de protocol a Consiliului Județean 
Dâmbovița, situată pe bulevadrul Regele 
Carol I ( fost al Castanilor), în apropiere de 
Teatrul „Tony Bulandra”. Firește că muzeul 
este indisolubil legat de „Crizantema 

de Aur”, festival care a debutat în 1968, 
așezând în imagini și obiecte o istorie 
realmente aparte, încărcată de nume 
uriașe ale genului muzical, Ioana Radu 
sau Mia Braia. Despre „Casa Romanței” 
se spune că este unică în România și în 
lume. Evident că da, este unic în lume, 
fi indcă romanța nu se mai cântă nicăieri 
în altă parte în afară de România și 
români. De altfel, chiar artista poporului, 
Ioana Radu, încearcă să-i caute izvoarele: 
„Romanța se revendică din doină, această 
comoară eternă a folclorului nostru“. 
Sau: „Cred că la începutul începutului, în 
muzica românească a fost romanța. Căci 
ce este doina? O splendidă romanță!“ (Mia 
Braia, artist emerit); „Romanța s-a născut 
din spiritualitatea profund originală a 
poporului român și refl ectă caracterul său“ 
(Octav Enigărescu, artist emerit). Mai clar 
o spune renumita soprană Felicia Filip: „Ce 
e romanța? Este, desigur, melodie,  melodie 
izvorâtă din doina și baladele noastre 
străbune. Este, apoi, poezie, poezie de 
dragoste, dar și pastel, cu versuri generoase 
și… muzicale. Dar, mai presus de toate, este 
trăire, expresie a sufl etului, acel sentiment 
numit DOR, cuvânt de negăsit în alte 
graiuri ale lumii”. În fi ne, muzeul în sine 
adăpostește, ca piesă de rezistență, pianul 
salvat, ca prin minune, din incendiul care 
a mistuit Casa Sindicatelor, o bogată 
colecție de partituri și manuscrise, imagini 
din edițiile festivalului, fotografi i cu 
laureații concursului, recuzită etc.

BISERICA FORTIFICATĂ DIN 
PREJMER

Biserica evanghelică fortifi cată din 
Prejmer (Brașov), cel mai bine păstrat 
obiectiv medieval din estul Europei, a 
fost înscrisă, în 1999, în lista patrimoniului 
cultural mondial  UNESCO, alături de alte 
6 cetăți săsești fortifi cate din Transilvania 
(Biertan,  Câlnic,   Darjiu,  Saschiz, Valea 

Viilor și Viscri).
Începurile sale sunt strâns legate 

de Ordinul Cavalerilor Teutoni care au 
primit, în anul 1211, de la regele  Andrei 
al II-lea al Ungariei, act de donație și 
drept de stăpânire peste Țara Bârsei, cu 
condiția apărării acestui fl anc al regatului 
de invazia cumanilor, care pătrundeau 
în zonă prin trecătorile Buzăului. Deși 
se vorbește despre un ținut pustiu, în 
realitate, acesta era locuit de o populație 
autohtonă predominant română, dar și 
de sași colonizați în sudul și sud-estul 
Transilvaniei de regele Geza al II-lea, 
prin anii 1141-1162, care aveau aceeași 
misiune de apărare. Biserica în stilul 
gotic burgund  a fost construită de primii 
cavaleri teutoni pe ruinele unei bazilici 
romane. Dar nu lor li se datorează întreaga 
zidire, așa cum o vedem astăzi, deoarece 
aceștia au fost alungați în anul 1225, din 
cauza nesupunerii și pentru faptul de a fi  
închinat bisericile  Romei și ar fi  încercat 
numeroase expansiuni în Țara Românească 
(cetatea de la Tabla Buții). Clădirea a fost 
compusă inițial din patru brațe egale 
dispuse în jurul unui careu centrat de un 
turn octogonal. Fiecare braț avea câte 
două travee, una pătrată și alta poligonală, 
corul fi ind fl ancat pe ambele laturi de câte 
două perechi de capele rectangulare. Mai 
târziu, când Sigismund de Luxemburg a 
dispus ridicarea unor sisteme de apărare 
în țara Bârsei, a început și fortifi carea 
bisericii din Prejmer, prin construirea 
unei incinte puternice și amenajarea unor 
șanțuri umplute cu apă. Aceasta avea 
ziduri groase de 3-4 m și înalte de 12 m, 
bastioane, porți de fi er, poduri de intrare 
(dispuse peste șanțuri) care aveau sistem 
de ridicare și guri de foc fi xate în zid. 
Foarte interesantă este așa-numita „orgă a 
morții”, alcătuită din mai multe arme care 
trăgeau deodată, provocând pierderi și 
panică printre atacatori. Accesul în cetate 
se realizează prin bastionul de intrare, care 
duce într-o curte interioară și traversează 
un tunel prevăzut, la un moment dat, de 
o poartă de fi er cu țepușe, acționată cu 
scripeți. Cetatea țărănească s-a ridicat în 
jurul bisericii și avea rolul de a adăposti, pe 
timpul asediului, populația civilă a satului, 
iar în restul timpului, proviziile. Aceasta 
număra 272 de camere, dispuse pe patru 
niveluri, având totodată și o sală care ținea 
loc de școală.  Biserica a suferit numeroase 
intervenții de-a lungul timpului, dar cea 
mai completă restaurare a întregului 
complex a fost realizată, o să vă mirați, 
în timpul comunismului, între anii 1960 
și 1970, când Direcția Monumentelor 
Istorice a făcut în așa fel încât toată cetatea 
să capete forma inițială.

CTITORIA DE LA GURA ocazie cu care în pronaos a fost așezată

MARI VALORI ALE NEAMULUIMARI VALORI ALE NEAMULUI
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

de Aur” festival care a debutat în 1968 Viilor și Viscri)
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INSTITUTUL CANTACUZINO, O ISTORIE DE 100 DE ANI, INSTITUTUL CANTACUZINO, O ISTORIE DE 100 DE ANI, 
PUSĂ ÎN GENUNCHI DE TRANZIȚIA ROMÂNEASCĂPUSĂ ÎN GENUNCHI DE TRANZIȚIA ROMÂNEASCĂ

În 1901, când a fost numit profesor la 
Facultatea de Medicină din București, 

renumitul doctor Ioan Cantacuzino 
(n. 25 noiembrie 1863-d. 14 ianuarie 
1934) a fondat și a condus „Laboratorul 
de Medicină Experimentală.” Pe lângă 
activitățile didactice și științifi ce, acesta a 
avut drept sarcină, în 1904, să prepare, în 
premieră, serul antistreptococic și serul 
antidizenteric, considerate a fi  de strictă 
necesitate pentru medicina românească. 
Laboratorul a avut un rol esențial în Primul 
Război Mondial, după cum chiar creatorul 
său scrie, într-un raport, dar în același 
timp, apare și necesitatea extinderii sale: 
„Încă de la începutul războiului național 
și de-a lungul întregii sale durate (1916-
1918), laboratorul nostru a avut ca sarcină 
de a produce toate vaccinurile și serurile 
necesare armatei (era vorba atât de armata 
română, cât si de cea rusă și, apoi, de 
misiunea Aliată), cât și populației din 
Moldova, unde laboratorul nostru a fost 
evacuat. În aceste împrejurări și în ciuda 
difi cultăților tehnice, am reușit să facem 
fată necesităților colosale ale războiului, 
fără a fi  obligați să apelăm la un ajutor 
venit din străinătate. Când s-a instaurat 
pacea, noi am continuat să producem 
aceeași cantitate de vaccinuri și seruri, 
deoarece cererea crescuse prin mărirea 
teritoriului României și a populației sale 
și prin generalizarea practicii de vaccinare 
și serotipie. În ziua de azi, nevoile au 
crescut atât de mult încât mijloacele de 
care dispunem au devenit total insufi ciente. 
Ne afl ăm deci în imposibilitatea materială 
absolută ca pe viitor să ne putem realiza 
sarcina.”

Regele Ferdinand I al României și puterea 
de atunci au înțeles imediat sugestia și, la 1 
aprilie 1921, s-a înfi ințat, prin Inalt Decret 
Regal, Institutul de Seruri și Vaccinuri „Dr. 
I. Cantacuzino”, care avea rolul de 
imunizare a populației contra pandemiilor 
și epidemiilor. Legea privind înfi ințarea 
institutului a fost votată de Parlament și 
promulgată de Regele Ferdinand I la 13 iulie 
1922, prin Decretul No. 3068. În anul 1924, 
sediul a fost stabilit într-o clădire nouă, 
construită lângă Institutul „Victor Babeș”, 
din Capitală.

UNITATEA, SUB COMUNIȘTI
La sfârșitul celui de-al Doilea Război 

Mondial, clădirea principală, distrusă de 
bombardamentul din aprilie 1944, a fost 

refăcută și i s-a adăugat un etaj. În noiembrie 
1945, Institutul se angajează să producă 
vaccinul antirabic și vaccinul variolic. Apar 
însă alte probleme de ordin economic și, 
mai târziu, politice, respectiv, de impunere 
a modelului sovietic de organizare în tara 
noastră. Ca să înlăture conducerea veche, 
„capitalistă”, de la „Cantacuzino”, noii șefi  
comuniști înfi ințează alte două unități: 
Institutul de Parazitologie și Malarie, condus 
de profesorul Mihai Ciucă și Institutul de 
Imunologie, condus de profesorul Ionescu-
Mihăiești. Totuși, Institutul Cantacuzino 
s-a reorganizat în două sectoare: unul se 
ocupa cu cercetarea științifi că și altul cu 
producția. Dar chiar și în aceste condiții 
vitrege, eforturile unității au dus la 
eradicarea variolei în România și au ferit 
populația de tuberculoză, tetanos, dift erie, 
dizenterie, holeră etc. Pe linia de producție 
s-au afl at medicamente precum cantastimul 
(stimulator al capacității de apărare a 
organismului, cu rezultate în unele forme 
de cancer) și polidinul (care putea oferi 
rezistența împotriva unora dintre infecții), 
dar și alte aproape 400 preparate. Producția 
de vaccinuri a funcționat neîntrerupt, 
imunizând milioane de români de-a lungul 
istoriei sale. 

TRANZIȚIA LA ECONOMIA DE PIAȚĂ 
A ȘTERS O ISTORIE DE UN SECOL DE 

SERURI ȘI VACCINURI
Comuniștii au mai făcut însă un mare 

rău: au izolat România prin anii 1970 și, 
în consecință, s-au blocat importurile, s-a 
întrerupt accesul la informație și, cu timpul, 
s-a ajuns la un decalaj tehnologic uriaș între 
noi și restul lumii, între „Cantacuzino” și 
„Pasteur”, din Franța, în principal. Așa s-a 
intrat în anii 90. Recuperările decalajelor au 
fost apoi mult prea lente și timide. Cei de 
aici au mers pe tehnologiile vechi până când 
nu s-a mai putut, iar statul, ca deținător, nu 
a fost interesat să facă investiții ritmice și de 
anvergură. A fost acel blestemat „lasă-mă să 
te las”, poate interese ascunse și tentația unora 
de a se îmbogăți pe spinarea unității.  Plus 
de asta, conducerile au început să fi e numite 
politic, aspect care nu mai trebuie comentat, 
sub aspectul competenței manageriale. 
Odată cu intrarea României în Uniunea 
Europeană, standardele europene au cerut 
dotarea institutului cu aparatură modernă. 
Ministerul Sănătății a împrumutat 11, 5 
milioane de euro de la Banca Mondială 
(încă plătim acea datorie!); banii au fost 
cheltuiți, dar proiectul de modernizare 

a aparaturii nu s-a fi nalizat. În 2010, din 
toate vaccinurile și serurile,  Institutul 
„Cantacuzino” mai producea un singur 
vaccin, cel gripal sezonier. Dar s-a terminat 
repede și cu acesta. Povestea începe așa: 
în toamna anului 2009, în plină pandemie 
gripală, unitatea a primit de la Ministerul 
Sănătății comanda de a fabrica 5 milioane 
de doze de vaccin gripal pandemic (diferit 
de cel gripal sezonier). Agenția Națională 
a Medicamentului a acordat autorizația 
pentru fabricarea vaccinului, se începe 
procesul de fabricație, dar în ianuarie 
2010, fără nicio explicație credibilă, ANM 
retrage autorizația și suspendă producția. 
Contractul dintre unitate și minister a 
fost anulat la jumătatea derulării sale și 
aproximativ 2 milioane de doze, afl ate 
în diferite stadii de producție, nu au mai 
putut fi  livrate. Institutul Cantacuzino a fost 
obligat, printr-o decizie a Curții de Conturi, 
să returneze banii Ministerului Sănătății, 
rămânând cu cheltuielile de producție 
neacoperite. Aceasta a fost un soi de lovitură 
de grație. Pe undeva se spune că au existat 
și interese obscure, executate chiar de unii 
care au condus, la un moment dat, unitatea, 
pentru închiderea defi nitivă a institutului. 
Într-un fel cam așa s-a întâmplat...

DOI ANI DE CONDUCERE MILITARĂ, 
PRIMELE SPERANȚE

În  2017, unitatea a fost trecută 
de la Ministerul Sănătății în 
subordinea  Ministerului Apărării 
Naționale, sub denumirea de Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare Medico 
Militară   „Cantacuzino”, cu scopul de a-l 
revigora și a se relua producția de vaccinuri 
și de alte produse prin care a fost renumit. 
Doi ani se pare că acest statut special n-a 
adus nimic important în soarta unității. 
Abia în februarie 2020, pesemne pe fondul 
apariției coronavirusului, apar primele 
ecouri dintre pereții semiruinați. Pe 7 
februarie, printr-un comunicat de presă, 
Guvernul României anunța:

„Din viitorul   exercițiu fi nanciar al 
Uniunii Europene, România are la dispoziție 
8 miliarde de euro pentru cercetare și 
dezvoltare. Pentru dezvoltarea vaccinului 
gripal tetravalent, România poate 
atrage 150 de milioane de euro. Institutul 
Cantacuzino va putea să-și extindă 
capacitatea de cercetare-dezvoltare la nivel 
de laborator cu două unități tehnologice 
complexe noi. Cercetătorii își vor desfășura 

activitatea într-un spațiu nou, modern, 
cu o suprafață de 7000 mp. Activitatea 
dezvoltării de vaccin va fi  corelată cu cea 
de cercetare și dezvoltare farmaceutică, iar 
la fi nalul proiectului Institutul va fi  capabil 
să producă vaccin gripal tetravalent și să 
creeze oportunități de dezvoltare de noi 
produse farmaceutice.” 

7-8 ANI PÂNĂ LA PRODUCEREA 
PRIMULUI VACCIN

Numai că lucrurile nu stau așa de simplu 
și de bine. Locțiitorul comandantului 
instituției, colonelul Dragoș-Alexandru 
Necula, spunea că Institutul Național de 
Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară 
„Cantacuzino” nu va putea produce un 
vaccin gripal mai devreme de 7-8 ani: „E 
nevoie de 150 de milioane de euro pentru 
echipamente, bani ce ar putea fi  atrași 
de la Uniunea Europeană. În plus, trebuie 
aduși noi cercetători care să găsească noi 
formule pentru vaccinuri, mai ales că o 
parte dintre substanțele folosite în trecut la 
„Cantacuzino” au fost interzise între timp. Nu 
putem să spunem că se scoate într-un an, doi. 
Trebuie studii preclinice, în vivo, în vitro, sunt 
o sumedenie de activități premergătoare 
pentru a scoate acest vaccin pe piață. Ori, 
Armata va scoate un produs la o tehnologie 
la fel sau mai performantă decât ceea ce 
este pe piață. Acesta este nivelul nostru de 
ambiție.” 

Deocamdată, până la atragerea fondurilor 
europene, Institutul „Cantacuzino” participă 
la diagnosticarea Covid-19. În perioada 
12-16 martie a.c., la solicitarea Comitetului 
Național pentru Situații Speciale de Urgență 
adresată Ministerului Apărării Naționale 
(MApN), specialiștii Laboratorului infecții 
respiratorii virale din Institutul Național 
de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară 
„Cantacuzino”, au efectuat teste de 
diagnostic molecular pentru aproximativ 
1.000 de probe recoltate de la persoane 
suspecte de infecție cu noul Coronavirus.

Pe buzele tuturor românilor stă o întrebare: ce-ar fi  fost dacă, pe fondul acestei crize planetare fără precedent, provocată de 
Covid-19, Institutul „Cantacuzino” ar fi  fost funcțional, inclusiv sau mai ales pe linia de producere a vaccinurilor? Sau, dacă 

soarta a fost ca această unitate de elită să fi e pusă la pământ, vine o altă întrebare: după această experiență tulburătoare, va exista o 
politică la nivel național prin care să se aloce fonduri în regim de urgență pentru redresarea unității, astfel încât România să fi e pusă 
cumva la adăpost? Cum a fost distrusă o istorie de peste 100 de ani de performanță, încercăm să rememorăm astăzi.
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Salajan Bogdan-Lucian Salajan Bogdan-Lucian GHEORGHE BOLDESCU – 
GOSPODARUL FILANTROP

Gheorghe Boldescu-Clucerul a fost 
omul potrivit al timpurilor de început ale 
urbanismului în Ploiești. A înțeles că noile 
orânduieli pe care Regulamentul Organic le 
cerea erau benefi ce (cu limitele de rigoare) 
locuitorilor din Ploiesti (și din Valahia). 
Vorbind de limitele Regulamentului,  
chiar Clucerul  Gh. Boldescu, în calitate de 
proprietar al  moşiilor Boldeşti şi Şipotu, 
aduce la cunoştinţa ocârmuirii județului  
Saac (Secuieni) că locuitorii din satele 
Şipotu, Vlădăreni şi Paţa au intrat cu vitele în 
„livezile de fîneţe şi holdele de bucate”. Exista 
aici un vid legislativ privind pășunatul.

Dar să revenim la orașul Ploiești.
În 1827 izbucnește în Ploiesti ciuma. 

Se iau măsuri drastice pe care  locuitorii, 
de frica molimei, le aplică (strângeau 
gunoaiele, afumau gospodăriile, erau cioclii 
care strângeau morții și pe cei molipsiți, 
restricții de adunări).   În 10 martie 1828 
în casele  lui Kir Gheorghe Panait-Ceaușu 
(rang mic boieresc) s-a ținut “cuviincioasă 
petrecere “ unde în “taifasele cinstitelor 
obraze despre trebile și nevoile obștești, 
dumnealui Gheorghe Boldescu-Clucerul 
a făgăduit că, pe locurile pe care le are în 
mahalaua Sfi ntei Parascheva, va ardica 
de iznoavă bină mare (construcție mare 
nouă), cu nămestiile (acareturi) potrivite, ca 
să se întemeieze un așezământ spitalicesc 
țentral, care să fi e oblăduit și îndrumat de 
Sfatul târgului. Va zidi și o biserică pentru 
spital. Dumnealui Ispravnicul (boier Scarlat 
Bărcănescu) tare s-a bucurat de protima 
(bunăvoința) dumnealui Clucerul și a zis 
că va face năpristan (imediat) scrisoare de 
pliroforie (informare) către Înaltul Divan.” 

Clucerul avea loc pe drumul Brașovului 
(str. Romana de azi) aproape de strada 
Văleni  și în 1831 a mai cumpărat două 
locuri în preajma gârliței Dâmbului “ ca să 
rotunjească bunul dumisale ce este ohabnic” 
(mostenit). Se pare că l-a convins și pe Kir 
Nicolae sân  (fi ul lui) Gheorghe Băcanu, 
să-i vândă un teren în dosul drumului 
Isprăvnicatului (străzile Transilvanie, 
Calomfi rescu, Ion Creangă si Alexandru 
Vlahuță). Boldescu a angajat maimar 
(arhitect), zidari dulgheri și  a adus țigani 
cărămidari de la Urlați și Muru și a pus pe un 
slivinean vrednic, Nicolae Ivanciu , meșter 
olangiu să facă cuptoare pentru cărămida 
și olane în fundul plațului (locului) menit 
spitalului . Clucerul Gheorghe Boldescu s-a 
mutat în locuința mică ce o avea pe drumul 
Brașovului lângă locul binalei (construcției) 
-lângă biserica Sf.Ștefan de azi de pe str.  
Romană. O parte din Casa clucerului se afl ă 
și azi în picioare cu pridvor cu stâlpi și cu 
bolți circulare. 

Prima alegere a maghistratului 
(conducerii) orașului după modelul 
Regulamentului  Organic, are loc la 29 
septembrie 183, când au fost aleși un 
prezident, un secretar, un casier și doi 
mădulari (funcționari) și încă  64 de  
reprezentanți ai  mahalalelor.         

În 26 octombrie 1831  se inaugurează 
spitalul. Din cauza molimei (holera care 
a fost adusă de soldații ruși la scurt timp 

după încetarea celeilalte molime izbucnită 
în 1827 - ciuma) nu sunt prea multe 
ofi cialități .Clucerul se îngrijește și de plățile 
pentru lefuri, pentru hrană, de “dohtori”. 
Spitalul a fost sfi nțit de preotul Constandin 
Duhovnicu de la Sf. Parascheva. A fost 
ridicată și o mică biserică în curtea spitalului. 
Târnosirea acestui sfânt locaș, clucerul 
a hotărât  să o  facă cu slujbă arhierească 
numai dupa ce o fi  trecut “molima urâtă” 
(holera) și are să-l închine Sf. Gheorghe. 
Nu am găsit alte informații despre această 
„mică biserică”. Presupun că peste aceasta 
se va ridica mai târziu biserica Sf. Gheorghe 
Nou.  În 1833 este ales prezident al 
Maghistratului (Primăriei) Medelniceru 
(rang mic boieresc) Iordache Suslănescu 
iar unul din mădulari a fost ales  Clucerul 
Gheorghe Boldescu care va răspunde de 
“secsia enginereasca a politiei (orașului)“, 
umblând pe ulițe și priveghind pietruirea 
drumurilor și binalele (construcțiile) care se 
mermetisesc (aranjează) pentru casele de 
ofi țuri (instituții ofi ciale). 

Clucerul în activitatea sa, a stabilit și 
drumul cărăușilor de sare ce vin de la 
Telega și merg la Dunăre , pe șleaul de la 
bariera Găgeni la drumul Domnișori, ca să 
nu mai treacă pe pajiștile mocanilor . Prin 
oras li se interzisese cărăușilor să mai treacă 
pentru a nu strica pavajul (atât cât era). 

În 1835 este fi nalizată cartografi erea 
Ploieștilor  de către “gheodezii rusi”.

Ploieștii “ ar fi  după înștiințare pe rândul 
al doilea după București în Valahia”, cu  3180 
de curți de gospodărie, puțuri, moară, 
zalhana mare (cel mai mare abator din 
Valahia la acea vreme). În 1835 Clucerul 
inaugurează noile sale case care se afl au la 
intersecţia dintre str. Unirii şi str. Braşovului 
(Romană)- aproximativ în spațiul dintre 
fostul Palat al telefoanelor și Casa Albă.  
Casele au fost demolate în 1870-1880 iar 
terenul a fost vândut ca parcelă. Grădina 
clucerului se întindea până în str Constanței 
și str Gh Coșbuc. (vezi schița). În 1836 la 
ședinta prezidentului Maghistratului se 
face analiza stării politiei (orașului). Străzile  
au început să fi e  pavate, orașul s-a întins. 
E nevoie de o școală de fete. Este lăudat 
Clucerul Gheorghe Boldescu pentru 
spitalul “țentral”, pentru “tocmirea de un 
doftor și o doftoroaie pentru lehuze”. Precum 
și pentru promisiunea de al mări și dota 
corespunzator.

 O zi importantă, 8 octombrie  1837!  
Raport al prezidentului maghistratului. 
Se propune să nu mai fi e ales prezident  
cinovnici (funcționari publici) cu moșii. Este 
ceartă între boieri și negustori. S-a ajuns la 
un compromis dorindu-se un” ins care are 
eftaxie (bun organizator) și cunoaștere de 
legi” După o ședință prelungită dincolo  de 
miezul nopții este ales Gheorghe Boldescu 
-Clucerul “ care a fost măjar (staroste al 
pescarilor) și e om cu stare și cu mare ipolipsie 
(respectuos).”

În 1838 se face recensământ. Rezultă 
8580 de sufl ete în 16 mahalale toate cu 
biserici.  În același an la 6 aprilie se face 
“soarea” (serată) la casa prezidentului 
Gheorghe Boldescu. Sunt discuții între  
clucer și  președintele Tribunalului 

Prahova, Nicolae Pardalos, 
privind grăbirea judecăților în 
“daraverile cu șandramalele” 
pentru  grăbirea mermetiserii (aranjării) 
piețelor și străzilor.

În 1838 Gheorghe  Boldescu, în calitate 
de prezident al Maghistratului,  s-a implicat 
în rezolvarea crizei bulgarilor slivineni. 
Cu multă înțelepciune i-a ascultat și le-a 
dat voie să se așeze în oraș până se va 
ofi cializa situația lor la Domnie. A încercat 
chiar să-i puna față în față pe reprezentanții 
slivinenilor, Starostele Mino , Popa Hrisant, 
capii de familie cu boierul Sachelarie. Însă 
bulgarii  au refuzat orice dialog prezentând 
într-o jalbă către prezidentul Maghistratului 
- Clucer Gheorghe Boldescu - situația lor, 
iar acesta “s-a minunat de eftaxia (buna 
organizare) și bărbăția slivinenilor”. După 
primirea înștiințării de la dominie, că sunt 
liberi să se așeze în Valahia oriunde doresc, a 
dat lui Nicoli Olangiul (cel de la care a plecat 
supărarea bulgarilor cu boier Sachelarie 
pentru că dorea să-l pună la clacă pe moșia 
lui), un teren în vecinătatea spitalului unde 
acesta și-a  ridicat cuptor pentru cărămizi 
și olane. Și care cu siguranță  ceva mai 
târziu va contribui la ridicarea biserici 
Sf. Gheorghe Nou. 

Mai mult, a pus doi mădulari (funcționari 
ai primăriei) să urmărească așezarea în 
oraș a slivinenilor care unde și-au dorit. 
În poziția de “prezident al Maghistratului” 
Gheorghe Boldescu a avut și situații mai 
puțin comode. Amintesc aici de vizita 
neașteptată a domnitorului Alexandru 
Ghica în 22 august 1838 , într-o duminică. 
Domnitorul s-a oprit întâi la biserica 
Precistei unde a ascultat evlavios întreaga 
slujbă iar apoi a stat de vorbă cu preotul 
paroh, protoreu Dumitru Duhovnicu, și 
preot Sterie Dobrescu, apreciind starea 
bisericii și cum arată întreg așezământul. 
Apoi s-a îndreptat spre casa  prezidentului, 
Gheorghe  Boldescu, unde domnitorul 
a fost întâmpinat de acesta și de către 
mădularii Maghistratului (Primăriei). 
Domnitorul s-a arătat nemulțumit de 
starea străzilor, acestea fi ind în număr mic 
pavate iar ulițele nu aveau scurgeri (rigole).  
Gheorghe Boldescu a fost certat de 
Domnitor că nu grăbește construcția unei 
case a Maghistratului (Primărie). Raspunsul 
lui Gheorghe  Boldescu a fost pe măsura fi rii 
sale milostive, de bun gospodar cu inițiativă  
și anume că va muta “ casa orasului “ într-o 
clădire cuviincioasă și că va face pe cheltuiala 
sa și o aripă nouă a spitalului care să aibă  
două caturi”. Tot în 1838  cu ocazia alegerii 
noului prezident, Gheorghe  Boldescu 
s-a confruntat și cu o puternică opoziție 
din partea micilor negustori, care erau 
nemulțumiți de părtinirea pe care clucerul o 
facea toptangiilor (angrosiștilor). Cu această 
ocazie Gheorghe Boldescu s-a supărat și nici 

n-a vrut să mai audă de alegeri. Se trimisese 
și la conducerea vorniciei județului jalbă 
din partea nemulțumiților, iar prefectul, 
Alecu Cocorăscu (cu care Gheorghe 
Boldescu nu s-a înțeles niciodată și și-a 
manifestat deschis bucuria când acesta a 
fost schimbat în 1843 cu Iancu Krețulescu ), 
a dispus o anchetă. Alegerea prezidentului 
Maghistratului a durat mai bine de o lună. 
I se reproșa lui Gheorghe Boldescu că nu 
este “oroșan pământean în politia Poieștilor” 
și că se poartă rău cu neguțătorii. De la 
vornicia județului s-a dat dispoziție ca 
alegerile să se facă după regulament iar 
Gheorghe Boldescu să “ nu fi e departat 
de la alegeri”  căci este” destoinic și a făcut 
însemnător bine spre folos obștesc”. Și astfel 
Gheorghe  Boldescu – Clucerul a fost 
reales prezident al Maghistratului pentru al 
doilea mandat (cum să se dispenseze de un 
asemenea OM!).      

Începând cu 1839 se lucrează la lărgirea 
piețelor alinierea caselor, prăvăliilor. 
Clucerul ia primele măsuri de amenajare / 
asanarea  bălților și  apelor de pe teritoriul 
Ploieștilor.

Este preocupat și de alte aspecte ale 
vieții urbei. Apreciază  munca profesorului 
de muzică psaltică de la Sf Gheorghe Vechi, 
Ioniță Stoicescu, printr-o scrisoare semnată 
de toți cei 42 mădulari ai Maghistratului.

La 1 iulie 1843 în trecere spre Petersburg, 
Honore de Balzac a făcut un popas în 
Ploiești. Scriitorul a fost întâmpinat de 
consulul Franței la București, Falloux Pierre 
și de Vasile Alecsandri, Ion Ghica, Petrache 
Poenaru, dr. Krețulescu precum și prefectul 
Prahovei, Scarlat Bărcănescu și Prim 
Magister al Ploieștilor Clucer Gheorghe 
Boldescu. Dacă faptul a fost reținut de 
istorie, înseamnă că a fost o întâlnire 
plăcută, iar Ploieștii aveau la acea vreme 
potențialul de a oferi un cadru adecvat de 
manifestare a unor valori spirituale.

În 1840 Gheorghe Boldescu-Clucerul  
pune piatra de temelie a hanului său  
lângă hanul (“Hotel Bucuresci” mai târziu 
Moldavia)  ridicat de Nica Hagi-Filip pe 
drumul Brașovenilor în Târgul de Sus. 
Domnitorul Alexandru Ghica l-a sfătuit pe 
prezidentul Maghistratului, să mute piața 
mare în acea zonă (zonă unde mai târziu se 
vor ridica Halele Centrale).  Aici se preconiza 
să fi e și noua “stanție” de poștă. Tot în 
anul 1840 mocanii fac demersuri de a-și 
ridica propria mahala cu numele Sf. Vasile. 
Unul din motive a fost că în jurul bisericii 
Sf. Ioan se înmulțiseră slivinenii (bulgarii) și 
nu se prea înțelegeau (mai ales toptangii 
slivineni) cu mocanii, deși maghistratul 
hotărâse ca mocanii să aparțină de această 
mahala. Trebuie spus că mocanii au fost 

Casa de pe strada Romană în care a stat Gheorghe Boldescu în 1831 ca să supravegheze construcția 
spitalului (parțial se mai păstrează)

PIAȚA SÂRBEASCĂPIAȚA SÂRBEASCĂ (GHEORGHE BOLDESCU) (GHEORGHE BOLDESCU)(VII)(VII)
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susținuți de Popa Ioachim- viitor ctitor al 
bisericii Sf. Vasile. Gheorghe  Boldescu – 
Clucerul  se grăbește cu ridicarea hanului  
(cu vreo 12 camere) întrucât Nica Hagi-Filip 
a început sa-și amenajeze în curtea hanului 
său “ stanție de schimbare de olac (poștaș)”. 
În 18 septembrie 1840 s-a făcut sfeștanie la 
hanul cel nou al Boldescului. Hanul are birt 
și șase bolți de prăvălie pe care le-a închiriat 
bogasierului (negustor de țesuturi) Neculai 
Radovici. Lucrătorii de la han s-au și mutat cu 
șantierul la spital pentru a-l mări. Se anunța 
că din primavara anului 1841 vor incepe 
să circule “dilijanurile” de la Pesta (de pe 
drumuri “evropenești”) până la București. În 
1841  Clucerul Gheorghe  Boldescu pune în 
practică  proiectul de  ridicare a unei biserici 

mari cu hramul Sf Gheorghe. Înca din 1842 
ginerele lui Gheorghe Boldescu , Costache 
Florescu Serdarul (boier de rang mijlociu)  a 
început să se ocupe de șantierul spitalului. 
Deja Gheorghe Boldescu era bolnav. De 
remarcat modul categoric și profesionist  în 
care Costache Florescu se impune în fața 
datornicilor către socrul său. Cu atât mai 
mult cu cât “ este om de pravalie si prezident 
de tribunal”. În 18 septembrie 1842, deși 
bolnav este ales tot Clucerul Gheorghe 
Boldescu prezident al Maghistratului. 
Treburile urbei merg înainte și se pun 100 
de felinare în Ploiești.

  O altă mare încercare a ploieștenilor 
și a prezidentului Maghistratului , a fost 
incendiul din 1843 din mahalaua Sf-ții  
Împărați, de Bunavestire. S-a făcut  cu 

sprijinul Domniei  o subscripție națională 
pentru întrajutorarea năpăstuiților . Mulți 
păgubiți au fost nevoiți să- și vândă locurile 
pe mai nimic iar dintre profi tori au fost 
mocanii si slivinenii. Gheorghe  Boldescu era 
bolnav la pat și nu s-a putut deplasa la locul 
urgiei. Însă l-a trimis pe “polițmaistru” să 
vadă pojarul și să-l informeze. În noiembrie 
la alegerea prezidentului maghistratului 
cu toții l-au dorit pe Gheorghe Boldescu . 
Acesta însă a refuzat motivând starea sa de 
sănătate, propunându-l pe Enuță Baldovin. 
În  20 aprilie 1844 se face sfeștania spitalului 
cel nou. În noiembrie 1844 Gheorghe 
Boldescu, fi ind “greu bolnav”, este trimis la 
București de către dr. Lucaci . În București va 
sta în casele lui Matei Cantacuzino, viitorul 
ginere al lui Costache Florescu (ginerele lui 

Gh. Boldescu), case ce se afl au în mahalaua 
bucuresteană Sf. Spiridon. În 30 iulie 1845 
Gheorghe  Boldescu s-a stins din viață. 
Afl am că în momentul morții sale alături de 
el se afl a Marghioala a Bărbătescului, soția 
lui.  În 30 septembrie sunt ofi cial doua noi 
mahalale in Ploiesti Sf.Vasile si Sf Gheorghe 
Nou ( Piața Sârbească).

Respectând proporţiile, putem să-l 
comparăm pe Gheroghe Boldescu cu 
biblicul Moise (care a văzut țara Canaanului 
dar nu a intrat în ea), clucerul nostru 
ctitorind o nouă biserică pe care nu apucă 
să o vadă terminată și o nouă mahala 
ofi cializată dupa moartea lui.

  IAR GHEORGHE BOLDESCU  NU ARE ÎNTRU 
AMINTIREA SA O AMĂRÂTĂ DE PLACĂ COMEMORATIVĂ, 
NU MAI VORBESC DE UN BUST SAU O STATUIE!

INEDIT

Cămara cu planteCămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:Remedii de casă simple şi efi ciente:

Pe lângă adoptarea unui regim  
alimentar adecvat, de ajutor îţi 

sunt remediile din plante ce te ajută să 
gestionezi dischinezia biliară pentru 
a preveni o „criză de fi ere”. Acestea 
curăţă căile biliare, stimulează 
secreţia bilei (lichidul galben-verzui, 
produs de fi cat și depozitat în vezica 
biliară) și alungă durerea, prin 
combaterea spasmelor.

1. Suc de ridiche neagră
Intensifi că procesul de eliminare a 

bilei. Contribuie la dizolvarea calculilor 
biliari (așa-numitele pietre la bilă) și 
la scăderea în intensitate a durerilor. 
Amestecă o cană de suc proaspăt de 
ridiche neagră cu o jumătate de pahar 
cu miere. Ia trei-șase linguri pe zi, între 
mese. Mai poţi prepara suc astfel: ia 
o ridiche neagră mare, scobește-o și 
umple-o cu miere peste noapte. Sucul 
de ridiche neagră nu se recomandă 
persoanelor care suferă de gastrită 
superacidă.

2. Infuzie din gălbenele 
Au un rol antiinfl amator, sedativ. 

Stimulează secreţia bilei și evacuarea 
acesteia. Pentru infuzie toarnă o cană 
cu apă clocotită peste două linguriţe de 

plantă uscată. Lasă la infuzat timp de 
15 minute, apoi bea ceaiul pe parcursul 
unei zile, înaintea meselor. Infuzia de 
gălbenele nu este recomandată femeilor 
afl ate în ultima perioadă a sarcinii.

3. Ceai de măceșe
Frunzele măceșului stimulează 

secreţia biliară și elimină toxinele din 
fi cat. Pentru infuzie folosește o lingură 
de măceșe la o cană cu apă clocotită. 
Lasă la infuzat o jumătate de oră, bea 
două căni pe zi. Atenţie! Preparatele pe 
bază de măceșe nu sunt recomandate în 
sarcină și în perioada cât alăptează.

4. Macerat de sunătoare
Are rol de a intensifi ca funcţia 

hepatică. Pentru infuzie pune o linguriţă 
de plantă mărunţită într-o cană cu 
apă clocotită, timp de 15 minute. Bea 
două-trei căni pe zi. Din sunătoare poţi 
prepara și ulei. Macerează circa 20 g de 
plantă mărunţită în 20 ml de alcool, timp 
de 12 ore. Adaugă 200 ml ulei de fl oarea 
soarelui, fi erbe amestecul la bain-marie 
timp de trei ore, la foc mic, apoi mai 
lasă-l două-trei zile la macerat. Strecoară 
uleiul și lasă-l „la odihnă” timp de 24 de 
ore. Pune lichidul rezultat în sticluţe 
închise la culoare, astupate ermetic, ia 

câte o linguriţă de ulei, 
după mese.

5. Ceai de salvie
Infuzează, timp de 

zece minute, o linguriţă 
de frunze într-o cană 
cu apă clocotită. Bea 
două căni pe zi. Infuzia 
de salvie crește secreţia 
bilei, are acţiune 
antiinfl amatoare, 
antiseptică, ușor 
sedativă. Nu se 
recomandă femeilor care 
alăptează.

CIA a declasifi cat documente ce descriu 
modul în care mai mulţi porumbei 

au fost folosiţi pentru misiuni de spionaj 
în Uniunea Sovietică, în timpul Războiului 
Rece.

Rapoartele arată cum erau dresaţi 
porumbeii pentru misiunile clandestine 
în care erau fotografi ate anumite puncte 
considerate importante de pe teritoriul 
URSS. De asemenea, descriu cum erau 
folosiţi corbii pentru a arunca pe pervazuri 
dispozitive minuscule de înregistrare și 
cum erau dresaţi delfi nii pentru misiuni 
subacvatice.

BBC relatează despre o misiune din 
anii 1970, denumită „Tacana” în care 
au fost folosiţi porumbei cărora li s-au 
atașat camere minuscule ce făceau poze 
automat. CIA s-a folosit astfel de o abilitate 
incredibilă a porumbelului, el poate fi  trimis 
în locuri extrem de îndepărtate și, totuși, are 
capacitatea de a găsi drumul înapoi.

Aceste păsări sunt folosite de mii de 
ani pentru transmiterea de informaţii, dar 
abia în Primul Război Mondial au început 
să fi e folosite pentru culegerea de date. În 
a doua confl agraţie mondială, o ramură a 
serviciilor de informaţii britanice, MI14 (d) 
a trimis în Europa ocupată porumbei cărora 
le-au atașat chestionare. Peste o mie dintre 
ei s-au întors cu aceste fi șe completate. 
Mesajul venit de la un grup de rezistenţă a 
contribuit la întocmirea unor rapoarte de 
12 pagini, care a ajuns direct la premierul 
de atunci al Marii Britanii, Winston Churchill.

Ulterior, serviciile britanice au abandonat 
operaţiunile cu porumbei. Nu, însă, și CIA.

În pregătirea operaţiunii „Tacana”, 
serviciul secret american a antrenat întâi 
un corb ca să poată lăsa, dar și lua înapoi 
obiecte de până la 40 de grame la ferestrele 
unor clădiri inaccesibile. Un laser roșu a fost 
folosit pentru a indica ţinta, iar o lampă 
specială îl ajuta pe corb să se întoarcă. La un 
moment dat, CIA a trimis o pasăre să lase un 
dispozitiv de ascultare undeva în Europa, 
ceea ce pasărea a și reușit, deși ulterior 
niciun semnal audio nu a fost captat de 
aparat.

CIA a încercat apoi să afl e dacă păsările 
migratoare pot fi  folosite pentru a plasa 

senzori speciali, care să detecteze dacă 
Uniunea Sovietică a testat arme chimice. 
Se pare că s-a încercat și un fel de stimulare 
electrică a creierului, pentru a ghida câinii 
de la distanţă. În acest caz însă, multe detalii 
sunt clasifi cate încă. Iar o altă operaţiune 
numită „Acoustic Kitty”m” a presupus 
plasarea unor dispozitive dew ascultare în 
corpul unei pisici.

În anii 1960, CIA a încercat să utilizeze 
delfi ni pentru a intra în diverse porturi. 
În orașul Key West, din Florida, o echipă a 
încercat să folosească o specie de delfi ni 
pentru atacuri subacvatice asupra navelor 
inamice. Au existat, de asemenea, verifi cări 
dacă delfi nii pot transporta senzori care să 
capteze sunete de la  submarinele nucleare 
sovietice sau care să detecteze urme de 
radioactivitate de la facilităţi din apropiere. 
În plus, agenţii americani au mai încercat 
să afl e dacă delfi nii pot extrage sau plasa 
obiecte pe vase afl ate în mișcare.

Până în  1967, CIA cheltuia mai bine de 
600.000 de dolari pe trei programe în care 
erau testaţi și dresaţi delfi ni, câini, pisici și 
păsări. Dintre toţi, porumbeii s-au dovedit 
a fi  cei mai efi cienţi, așa că CIA a început o 
serie de misiuni-test. Una a fost deasupra 
unei închisori, alta deasupra cartierului 
New York din Washington DC. Camera a 
costat 2000 de dolari și cântărea doar 35 
de grame. Testele au arătat că jumătate din 
cele 140 de fotografi i de pe un fi lm erau de 
bună calitate. Pozele surprindeau detalii 
de-a dreptul remarcabile cu oameni și 
mașini din New York.

Misiunea la care lucra CIA era ca 
porumbeii să fi e trimiși la ţinte precise din 
Uniunea Sovietică. S-au luat în calcul mai 
multe variante în privinţa modului în care 
acest lucru avea să fi e făcut, fără a atrage 
atenţia sovieticilor.

Un document din septembrie 1976 
indică faptul că, într-un fi nal, ţinta a fost 
aleasă – șantierele din Leningrad, unde erau 
construite cele mai avansate submarine 
sovietice. Informaţiile declasifi cate se 
opresc, însă, aici. Încă rămâne un secret la 
câte misiuni au participat porumbeii-spion 
și ce date au reușit aceștia să colecteze.

CUM FOLOSEA CIA PORUMBEI CUM FOLOSEA CIA PORUMBEI 
PENTRU MISIUNI DE PENTRU MISIUNI DE 

SPIONAJ ÎN URSS

IA a declasificat documente ce descriu senzori speciali care să detecteze dacă
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5 LEACURI CONTRA CRIZELOR DE FIERE5 LEACURI CONTRA CRIZELOR DE FIERE
Durerea puternică resimţită în partea dreaptă a abdomenului, imediat 

sub coaste, este semn că suferi de colici biliari. De regulă, colicile apar în 
urma unei mese copioase sau bogate în alimente grase. În crizele acute, durerea 
iradiază către centrul abdomenului sau către partea dreaptă a spatelui și este 
însoţită de crampe, gust amar, febră, greţuri și vărsături.

Sfatul specialistului, Adriana Vlad, specialist nutriţie și fi toterapie,
Clinica E-lite-Nutriţie, Deva
Ca să previi crizele de fi ere, evită grăsimile, prăjelile, sosurile grele, carnea roșie 

(porc, vită), lactatele cu grăsimi sau procesate (ai voie iaurt, lapte bătut, brânză slabă 
de vaci). Scoate din dietă dulciurile, înlocuiește-le cu miere, cu fructe proaspete sau 
deshidratate. Ocolește mezelurile, conservele, afumăturile, tocăturile, pâinea albă, 
alimentele cu mulţi conservanţi, alcoolul, cafeaua în exces, oţetul, sarea în exces. 
Mănâncă cereale integrale, germeni de cereale, tărâţe, seminţe decorticate de in, 
susan, cânepă, oleagenoase crude, leguminoase uscate (mazăre, fasole, linte, soia, 
năut), uleiuri presate la rece. Gătește la abur, la grătar sau la cuptor.
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Stimate domnule Chircă, în schema 
furtului miliardului au fost implicate peste 
65 de jurisdicții, ceea ce face, practic, 
imposibilă recuperarea mijloacelor 
fi nanciare. „Grupul Șor”, cel mai probabil, 
a subcontractat companii care au mai pus 
în aplicare astfel de operațiuni, iar acum 
Ilan Șor încearcă să șantajeze autoritățile 
prin ultimele sale declarații pentru a mai 
slăbi din presiunea investigațiilor penale? 

Nu cred că sunt dezvăluiri noi în cazul 
furtului miliardului pentru că astfel de 
surse cum sunt Kroll 1, Kroll 2 și probabil 
anumite aspecte ce țin de anchetă sunt mult 
mai veridice și mai pline de informații. 
Este mai degrabă o interpretare cu multe 
chestiuni inexacte. S-a simțit o dorință de a 
discuta de pe poziția de fugar, în care se afl ă, 
în încercarea de a negocia sau a amenința 
actuala guvernare pentru a obține o marjă de 
manevră pentru eventuale discuții, inclusiv, 
și despre securitatea sa. Ceea ce a relatat 
Ilan Șor este puțin relevant pentru anchetă, 
dat fi ind că a început focusarea pe furtul 
miliardului exclusiv pe segmentul apariției 
creditului de urgență de la BNM către cele 
trei bănci. Dar a omis complet perioada 
când Șor însuși s-a afl at în fruntea BEM și 
întreaga fraudă bancară a numit-o eufemistic 
drept o „bancă ce a avut mici probleme, dar 
care putea să supraviețuiască”, ceea ce nu 
este adevărat. Kroll 1 și, în special, Kroll 2, 
denotă o schemă vastă de devalizare a celor 
trei bănci și implicarea lui în acest proces. 
În acest vârtej, până la 2,6 miliarde au fost 
scoase prin băncile Letoniei, ca mai apoi 
să fi e întoarse 1,6 miliarde. Deci, această 
mișcare de fonduri a fost gestionată și 
controlată, inclusiv de această persoană și, 
cu siguranță, Șor cunoaște mai multe detalii 
despre benefi ciarii fi nali ai acestor mijloace 
în peste 65 de jurisdicții. Probabil că a fost 
implicat nemijlocit în procesul de devalizare. 
Toate aceste aspecte au fost omise și s-a 
focusat pe perioada de post-devalizare, care 
are foarte multe carențe, dar există și multe 
aspecte generale.

Acum Șor afi rmă că intervenția BNM cu 
acele 13 miliarde drept credit de urgență 
nu a fost necesară pentru salvarea celor 
trei instituții care îi aparțineau. Căci 
spune că nu s-a cerut ajutor, iar Banca 
Națională ar fi  oferit banii nejustifi cat, 
creditul făcându-se în favoarea lui 
Veaceslav Platon.

Ilan Șor de fapt a făcut trimitere la 
practica internațională, precum că celor trei 
bănci li s-a impus acele credite de urgență și 
nicăieri în lume banca centrală nu impune 
credite similare în situații similare. Dar 
nu este deloc așa. Greșeala cea mai mare a 
guvernării de atunci a fost modul secretizat 
în care s-a acționat, inclusiv aceste credite 
fi ind secretizate. Ori o gaură atât de mare nu 
putea fi  ascunsă prin acte secrete și nu putea 
fi  mușamalizată. În practica internațională, 
ca linii generale, există așa practici. Dar dacă 
privim în detaliu, au fost anumite deraieri de 
la mărimea creditului de urgență și modul în 
care au fost gestionați acești bani. Trebuie să 
vedem dacă majoritatea acestor bani au fost 
îndreptați pentru despăgubirea anumitor 
deponenți, așa cum s-a declarat sau au fost și 
alte utilizări, pentru că anumite mijloace au 
fost utilizate nu întocmai pentru despăgubirea 

deponenților. Dar per ansamblu, atunci când 
s-a produs această daună, BNM a acționat în 
context general corect, de redresare, atunci 
când bănci sistemice erau în prag de a intra în 
colaps și existau riscuri mari pentru sistemul 
bancar. Modul în care s-au identifi cat soluții 
deja impune semne de întrebare. Mărimea 
sumei totale a deponenților nu depășea suma 
de 2,4 miliarde de lei. Au existat și companii 
de stat care își țineau banii la BEM, cum e 
Ministerul de Finanțe, Trezoreria. Deci 
existau argumente în favoarea acordării 
acestor credite de urgență. Că, în totalitate, 
creditul de urgență a fost utilizat priceput 
și aruncat anume la stingerea focului... mai 
rămâne de investigat. Mai ales că a existat 
și acea rambursare de 2 miliarde către BC 
„Victoriabank” SA, și aceste aspecte trebuie 
investigate.

Ca să înțelegem corect: pe lângă 
miliardul furat până la intervenția BNM, 
se pare că cel puțin jumătate din creditele 
cu care s-a intervenit tot au fost cumva 
furate?

Juridic nu au fost furate, pentru că existau 
niște obligațiuni ce trebuiau onorate. E 
cazul să facem diferență între expertiza 
economică a fenomenelor pe care noi putem 
să o oferim și probe sau acțiuni ilicite comise 
de actori în acea perioadă. Dacă existau 
obligațiuni ale acestor bănci către părți terțe 
la acea perioadă, aceste rambursări poate 
nu erau după destinație, în conformitate cu 
creditul de urgență, dar, juridic, acestea sunt 
obligațiuni curente. Toate pot fi  demonstrate 
în cadrul anchetei. De exemplu, dacă în urma 
acestor acordări de credite de urgență au fost 
create contracte fi ctive pentru a îmbogăți 
anumite terțe persoane, atunci cu siguranța 
asta constituie o fraudă. Există două tranșe 
de acordare a creditului de urgență. Una a 
fost acordată în noiembrie 2014 și a doua 
în aprilie 2015. Ceea ce înseamnă că prima 
tranșă a fost folosită pentru despăgubirea 
deponenților, a anumitor conturi curente 
deținute inclusiv de către companii de stat 
și modul în care a fost utilizat a fost mai 
aproape de ceea ce înseamnă destinația 
creditului de urgență. Când s-a văzut că 
situația a funcționat, toți au tăcut, iar sistemul 
de secretizare a hotărârilor guvernamentale 
a fost unul funcțional, atunci multă lume 
și-a pus întrebarea: care este rostul celui 
de-al doilea credit de urgență? Iată aici cred 
că organele de anchetă se pot concentra, în 
special pe a doua tranșă a creditului pentru 
a vedea cine sunt benefi ciarii. Probabil în a 
doua listă partea deponenților despăgubiți 
este mai mică și partea potențialilor 
benefi ciari ilegali este mai mare.

Cele trei bănci au rămas fără licență 
și se afl ă în proces de lichidare. Ilan Șor 
solicită întoarcerea licențelor băncilor în 
schimbul restituirii a 13 miliarde de lei.  

Ce spune practica internațională în acest 
sens?

Ceea ce s-a spus la conferință despre 
vânzarea activelor la prețuri derizorii 
este un lucru doar pe jumătate adevărat. 
Dacă scoatem substratul politic, practica 
internațională arată că în situații de faliment, 
majoritatea activelor se vând mult sub 
valoarea acestora. Însă, ținând cont de 
aspectele politico-economice autohtone, 
putem presupune să existe acțiuni căpușe 
cu interese de a prelua aceste active. Deși nu 
ași pune acest lucru ca obiectiv principal în 
gestionarea post-furt bancar, ci mai degrabă 
ca una marginală și unele persoane de rang 
mult mai jos au benefi ciat de unele active 
mici, gen automobile, imobile. Din cele 
ce a declarat Șor, obiectivul lui nu este să 
restabilească activitatea acestor bănci. El va 
contesta retragerea licenței, dar mi s-a părut 
de fapt că mesajul transmis ar putea hărțui 
Republica Moldova, un mesaj de contra-atac, 
pentru că este o procedură foarte costisitoare. 
Este un mesaj pentru guvernare de a slăbi, 
probabil, acțiunile de urmărire penală sau 
de a obține capital politic. Spun asta pentru 
că dacă admitem, ipotetic, că vreo instanță 
i-ar putea da câștig de cauză, acest lucru ar 
hărțui semnifi cativ Republica Moldova. Ceea 
ce este însă puțin probabil. Aceste declarații 
sunt un șantaj, pentru că sunt declarații 
ce vin ca o amenințare. În realitate, aceste 
lucruri se pot realiza peste ani de zile, ceea 
ce diminuează din puterea șantajului asupra 
actualei guvernări. Urmează să vedem dacă 
declarațiile vor fi  urmate și de careva acțiuni.

Ilan Șor spune că  nu are nicio vină 
pentru ceea ce s-a întâmplat în sectorul 
bancar și chiar ar fi  întors bani în Banca 
de Economii.

La sigur, are probe că a întors unele 
mijloace în Banca de Economii, pentru că 
asta de fapt și a fost esența schemei fraudei 
bancare. Este creat acel vârtej, prin care se 
generează artifi cial in și out de mijloace, de 
credite false, documentate, scoase în afară 
prin băncile letone și înapoi, prin aceleași 
bănci, prin diferite companii, probabil afi liate 
grupului Șor, au fost întoarse în Republica 
Moldova. În cadrul schemei, o parte din 
aceste mijloace trebuiau să fi e întoarse, iar 
acele urme lăsate în rezultatul acestei scheme 
pot fi  pretinse drept mijloace întoarse. Doar 
că în realitate lucrurile stau altfel. Trebuie 
luată lista mijloacelor scoase și de făcut 
bilanțul, ca să vedem că aceste mișcări au fost 
în favoarea celor trei bănci sau în favoarea 
grupului Ilan Șor.

Până acum statul a reușit să recupereze 
foarte puțin din aceste miliarde. De ce?

Din furt practic nimic nu s-a recuperat. 
2,4 miliarde de lei numite drept recuperare 
au fost acele active comercializate la licitație, 
ale celor trei bănci sau unele credite luate de 

cetățeni, întoarse prin decizii ale instanțelor 
de judecată.

A doua zi după declarațiile lui Șor 
spicherul Zinaida Greceanîi începe 
ședința plenului legislativului cu… 
felicitări de ziua de naștere a lui Șor. 
Credeți că actuala guvernare este 
interesată cu adevărat să întoarcă măcar 
o parte din acești bani?

Sunt foarte multe jurisdicții care trebuie 
apelate, peste 65 la număr. A fost o acțiune 
complicată, cu multe companii ce existau de 
mai mult timp. Probabil că acestea aparțineau 
unui grup specializat în astfel de operațiuni 
și nu cred ca grupul Șor ar fi  deschis atâtea 
companii. Acest lucru ar fi  fost mult mai 
costisitor decât mijloacele extrase. Probabil 
că a subcontractat anumite rețele deja 
existente, iar ceea ce se vehiculează în presă 
și comisiile parlamentare despre benefi ciarii 
fi nali nu sunt decât acele verigi intermediare. 
Este expres menționat în raportul Kroll că 
mijloacele au fost scoase, imediat convertite 
în mai multe valute, redirecționate spre mai 
multe conturi. Urme sunt lăsate, dar pentru 
recuperare ar trebui deschise dosare și 
urmăriri penale inclusiv în acele state, ar fi  
necesară cooperarea acelor state. Majoritatea 
sunt state care respectă cadrul legal, dar sunt 
și multe state care se afl ă în afară, cum ar fi  
Iranul sau alte state din Asia prin intermediul 
cărora au trecut aceste mijloace. Deci este un 
lucru extrem de difi cil, pentru că, pe lângă 
dosare civile, urmărire penală, este necesar a 
deconspira acele scheme ale instrumentului 
utilizat, lucru care mă face să cred că 
întoarcerea fi zică a miliardului este puțin 
probabilă. Făceam o analogie că miliardul 
pentru Republica Moldova va deveni un 
subiect ca tezaurul pentru România – visat, 
dorit și niciodată redobândit.

Cum vedeți decizia de redistribuire 
a profi tului BNM pentru reducerea din 
povara pusă pe sistemul bugetar ca 
urmare a furtului miliardului?

În fi nal, este o decizie de echilibru, pentru 
că inițial se discuta să fi e luat tot profi tul, 
ceea ce ar fi  diminuat capacitatea BNM de 
recapitalizare a propriului capital. Faptul că 
s-a ajuns la decizia de 50 la 50 este într-adevăr 
un lucru care ar scădea povara pusă asupra 
bugetului. Este o practică internațională 
normală. Este o decizie în favoarea BNM că se 
va redistribui doar 50 la sută din profi tul său.

Mulți spun că e o decizie preelectorală, 
că acești bani trec dintr-un buzunar în 
altul. Este adevărat și nu cumva această 
decizie poate să infl uențeze cursul 
valutar?

De fapt, anume pentru a nu fi  infl uențat 
s-a decis ca acele credite de urgență să fi e 
întoarse din bugetul public. În caz contrar 
am fi  avut o Bancă Națională decapitalizată, 
care și-ar fi  redus considerabil marja de 
manevră în politica monetară, creditară, cu 
efecte, inclusiv, și asupra cursului valutar. 
Ceea ce acum se discută că se trec banii 
dintr-un buzunar în altul, vorbesc oameni 
care nu înțeleg cum funcționează de fapt 
acest sistem, cum e pus banul în circulație 
și ce este Banca Națională, ce înseamnă bani 
publici. Și aceste confuzii sunt într-adevăr 
dejucate mai degrabă pe scena politică, dar 
nu au nimic comun cu realitatea.

Vă mulțumit pentru acest interviu.  

Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.rowww.ziarulploieştii.ro

Stimate domnule Chircă în schema

FURTUL MILIARDULUI, „ȘANTAJUL” LUI FURTUL MILIARDULUI, „ȘANTAJUL” LUI 
ILAN ȘOR, „ADEVĂRUL SPUS PE JUMĂTATE”ILAN ȘOR, „ADEVĂRUL SPUS PE JUMĂTATE”

Pas cu pas, guvernarea actuală de la Chișinău își întoarce busola tot mai mult pe linie dreaptă spre alegerile prezidențiale. 
De acest lucru ne-au convins ultimele subiecte de pe agenda politică din prima săptămână a lui martie, care par să fi  

umbrit chiar și cel mai durabil eveniment cultural, Festivalul „Mărțișor-2020”, ajuns la a 54-a ediție! Trei subiecte au dominat 
săptămâna: revenirea la dosarul miliardului cu arestul a 4 funcționari din actuala și fosta conducere a Băncii Naționale a 
Moldovei (ex-guvernatorul Dorin Drăguțan, fost viceguvernatoare Emma Tăbârță, actualii viceguvernatori Ion Sturzu și Aureliu 
Cincilei), votarea legii privind redirecționarea profi tului BNM în bugetul de stat și „propunerea lui Ilan Șor ca foștii proprietari să 
restituie 13 miliarde de lei în schimbul restituirii celor trei licențe retrase de la băncile lichidate. Pe marginea acestor subiecte este 
interviul realizat cu expertul economic Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață.
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EUROPA ÎN CARE NU POŢI AVEA ÎNCREDERE!

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a 
declarat, într-un interviu pentru Financial 

Times, că Europa trebuie să-și dezvolte potenţialul 
militar și să fi e pregătită să-și asume mai multă 
responsabilitate în politica mondială, pentru 
că relaţiile cu Statele Unite sunt în schimbare, 
relatează NSN. 

Potrivit cancelarului, atenţia Washingtonului faţă 
de Europa slăbește, motiv pentru care ţările Uniunii 
Europene, în special Germania, trebuie să-și asume 
mai multă responsabilitate, inclusiv în domeniul 
militar. Merkel este de părere că Europa trebuie 
să-și sporească potenţialul, mărind bugetele 
destinate apărării și cheltuind, în acest scop, mai 
mult de 2% din PIB.

Konstantin Voronov, șeful Departamentului 

pentru probleme regionale și confl icte al Institutului 
de Economie Mondială și Relaţii Internaţionale 
(IMEMO), a văzut în cuvintele lui Merkel o tentativă 
de a schimba direcţia în relaţiile cu SUA.

„În contextul transformării globale și a politicii 
lui Trump, Europa a început să spună că trebuie 
să-și consolideze poziţiile, să dobândească un plus 
de independenţă. Ceea ce presupune că și în plan 
politico-militar trebuie să se bazeze pe propriile 
forţe. Europa începe să se maturizeze, nu-i mai vin 
pantalonașii scurţi de pe vremea când era în umbra 
Statelor Unite. După părerea mea, Europa va adopta 
o poziţie mai de centru. Din moment ce se schimbă 
relaţiile cu aliaţii euro-atlantici, înseamnă că se 
schimbă și relaţiile cu Rusia”, a estimat expertul rus.

În același timp, cancelarul a subliniat că relaţiile 
de colaborare dintre Europa și SUA vor continua 
și vor avea o mare importanţă „în special în 
soluţionarea chestiunilor fundamentale referitoare la 
valorile și interesele mondiale”.

În opinia politicianului, garantul succesulul 
Germaniei și al Europei în politica internaţională 
va fi  unitatea UE, pentru că „Germania este prea 
mică pentru a exercita singură o infl uenţă geopolitică 
substanţială” în lume.

„Există conceptul apropierii dintre Rusia și 
Germania. Tehnologiile ar putea deveni fundamentul 
viitoarelor relaţii de parteneriat, iar, având în vedere 
că SUA se retrag în regiunea asiatică, preocupate 
de relaţiile cu China, interesele lor vor diferi în mod 
obiectiv. În același scop, Europa vrea să păstreze 
raporturi de parteneriat cu SUA, care-și schimbă însă, 
confi guraţia și fundamentul”, a explicat Konstantin 
Voronov.

În 2014, ţările NATO au adoptat o declaraţie 
conform căreia, în decurs de 20 de ani, ele vor majora 
cheltuielile militare până la 2% din PIB. Începând 
din 2021, contribuţia Germaniei la bugetul comun 
al NATO va fi  egală cu cea a SUA: cota Germaniei 
va crește de la 14,8%, în prezent, la 16,35%. Merkel 
a promis, de asemenea, să majoreze cheltuielile 
Germaniei pentru apărare la 1,5% din PIB până în 
2024, și la 2% până la începutul anului 2030.

De ce era nevoie urgent în Libia? 
De încetarea focului. O încetare 

a focului atât pentru a opri vărsarea de 
sânge, cât și pentru a opri extinderea 
„seniorului războiului” Haftar.

Ce au făcut la Berlin? Au făcut ca 
armistiţiul să fi e uitat, l-au declarat și 
au amintit părţilor afl ate în confl ict de 

embargoul asupra armelor. Vigilenţi! 
Mai mult, au scris în documentul 
ofi cial că se dorește crearea, „într-un 
viitor apropiat, a unui guvern unic și 
unit” care, încet, încet, va distruge 
legitimitatea guvernului de la Tripoli, 
pe care Naţiunile Unite îl consideră 
legitim. 

Ca și cum nu ar fi  de ajuns că l-au 
susţinut pe Haftar să devină un actor cu 
reprezentare internaţională, au lansat 
un apel destul de ambiguu pentru 
ambele părţi, pentru „a pune  capăt 
acţiunilor militare”.Adică au ridicat din 
sprâncene și faţă de Turcia. Turcia va 
rămâne indiferentă? Bineînţeles că nu .

De fapt, în acest moment, nu 
problema libiană contează, ci 
„problema noastră europeană” ale 
cărei principale linii se retrasează. Nu 
știu dacă vă amintiţi titlul articolului 
meu din 14 octombrie 2019: „Europa 
– acum periculoasă”. Spuneam, în acel 
articol, că Europa a rămas în afara axei 
diplomatice pe care Turcia a creat-o 
între Washington și Moscova. Pe 
deasupra, și rana Brexit… Difi cultăţi 
în a rezista în Mediterana de Est… 
Și destrămarea planurilor de 40 de 
ani în nordul Siriei… Toate acestea îi 
enervează pe europeni. Bine, și ce se va 
întâmpla? În orice situaţie, Europa, în 
secret sau în mod deschis, va adopta o 
poziţie contrară Turciei.

Conferinţa de la Berlin și show-ul 
pregătit la repezeală de Angela Merkel 
reprezintă continuarea acestei situaţii 
despre care am vorbit. Să nu uităm, 
suntem în pragul neocolonialismului. 
Europa dorește să reînvie teritoriile de 
interes din Maghreb și Africa.

Este posibil ca Turcia să aibă de 
suferit. Europa ne va râde în faţă și va 
face ceea ce știe.

LA CE-I LA CE-I 
FOLOSEŞTE FOLOSEŞTE 

EUROPEI EUROPEI 
DEPENDENŢA DEPENDENŢA 

MILITARĂ MILITARĂ 
DE SUA?DE SUA?

„Nu sunt de acord cu ceea ce spuneţi, dar sunt dispus 
să lupt până la ultima sufl are pentru dreptul 

dumneavoastră de a o spune” – un cunoscut citat aparţinând 
celebrului scriitor și iluminist francez Voltaire, de care ar 
face bine să ţină cont și cei care au perturbat discursul 
co-fondatorului Partidului Populist de Dreapta AfD, Bernd 
Lucke, susţinut la Universitatea din Hamburg. Căci acest 
citat descrie însăși esenţa democraţiei: libertatea de opinie.

Acest principiu democratic este astăzi mai ameninţat 
în Germania, decât s-ar crede. E drept că, în Germania, 
cine susţine anumite poziţii care se abat de la așa-numitul 
mainstream nu ajung în închisoare. Formal există dreptul la 
libertatea de expresie. Acest drept este ameninţat însă prin 
ostracizarea de către societate sau cel puţin de către acea 
parte a societăţii care dă tonul.

Tocmai universităţile!
Cazul lui Bernd Lucke este unul 

extrem. Nu subiectul prelegerii 
sale pe teme economice, pe care a 
trebuit s-o întrerupă de două ori, 
continuând-o doar sub protecţia 
poliţiei, a fost cu adevărat 
motivul. Activiștii dezlănţuiţi au 
fost motivaţi de faptul  că Lucke 
este unul din fondatorii AfD. 
Numai că el a părăsit deja de 
multă vreme formaţiunea tocmai pentru că aceasta o virase 
mult prea spre dreapta. Potrivit demonstranţilor, Lucke n-ar 
trebui să mai aibă voie să vorbească în public, indiferent pe 
ce temă.

Într-o situaţie similară s-a afl at de curând și fostul ministru 
federal de interne, creștin-democratul Thomas de Maiziere. 
Prelegerea sa de la Universitatea din Gottingen a trebuit 
anulată în urma unei acţiuni de protest a unor militanţi de 
stânga. Dacă nici universităţile nu sunt un loc de dezbateri 
libere, atunci unde am ajuns?

Gradul de toleranţă al opiniei liber exprimate scade 
continuu, după cum arată mai multe sondaje. Astfel o 
clară majoritate a celor chestionaţi e de părere că, în cazul 
unor teme anume, e indicat să se chibzuiască foarte bine 
înainte de a spune ceva. Altfel persoana respectivă se va 
confrunta cu excluziune socială și izolare în rândul colegilor, 
în cercul de prieteni, între vecini. Și o ascensiune în cariera 
profesională devine astfel imposibilă.

Și care ar fi  aceste teme sensibile? Potrivit sondajelor 
menţionate, principala temă este migraţia. Un exemplu 
grăitor sunt așa-numitele operaţiuni de salvare a refugiaţilor 
din apele Mediteranei, context în care cu ușurinţă o persoană 
este declarată drept lipsită de omenie, dacă manifestă chiar 
și cel mai mic semn de îndoială privind motivul intervenţiei. 
Ori se știe că salvarea refugiaţilor nu este întâmplătoare, 
devenind parte a unui bine organizat trafi c de persoane din 
Africa spre Europa. Până și ministrul federal de interne, Horst 
Seehofer, a cotit-o susţinând preluarea refugiaţilor salvaţi 
pe mare. Aceasta înseamnă ceva pentru un politician cu 
un trecut de rebel ultraconservator în interiorul partidelor 
unionale CDU/CSU.

Ne punem singuri cătușe
Reguli nescrise și la fel de rigide sunt valabile și pentru 

alte subiecte sensibile, de pildă, 
când e vorba de modifi cările 
climatice. Dacă cineva 
menţionează prudent că ar fi  
poate bine să ţinem cont și de 
aspectele sociale pe care le 
implică o schimbare radicală a 
stilului nostru de viaţă, devine 
foarte suspect, bănuit că neagă 
practic dramatismul situaţiei. 
Iar cine susţine că se hrănește 

cu carne, zboară la distanţe lungi cu avionul și conduce un 
SUV, fără mustrări de conștiinţă, pierde orice acceptanţă ca 
persoană publică. Ecologiști radicali, precum Roger Hallam, 
co-fondatorul mișcării „Extinction Rebellion”, sau căpitanul 
vasului de salvare a refugiaţilor SeaWatch-3, Carola Racken, 
au voie, în schimb, să pună sub semnul întrebării democraţia 
ca formă de stat, fără a se teme de o excluziune socială. 

Nu există, bineînţeles, o listă cu opinii tabu. Și totuși 
toată lumea le știe. Cei mai mulţi oameni evită conștient 
în discursul public să depășească graniţele impuse de 
Zeigeist – de spiritul vremii. Iar acest lucru este fatal. Ne 
punem singuri cătușe. Uităm că democraţia se bazează 
pe controverse, pe diversitate și libertatea de expresie. 
Dacă tot mai mulţi dintre cei care în gândire se abat de la 
mainstream, se tem să-și spună deschis părerea, societatea 
va intra într-o letargie. Astfel societatea își va autoanula, 
în fi nal, principalul drept fundamental al democraţiei: 
libertatea de exprimare – chiar și a unor păreri incomode.

ORI TE CONFORMEZI, ORI TACIORI TE CONFORMEZI, ORI TACI

„Să spun de la început ce voiam să spun în sfârșit… Nu daţi deloc 
importanţă reuniunilor, summit-urilor! Europa nu va putea 

soluţiona problema libiană. Mai corect, nu o va soluţiona, o va face mai 
difi cilă. Asta-i Europa… Până când nu va fi  sigură de câștigul ei, va prefera 
negocierile, la masă, iar, pe teren, confruntările. La fel cum a făcut în 
procesul de la Geneva pentru Siria… Restul sunt vorbe goale, reuniuni fără 
sfârșit și declaraţii care să amăgească opinia publică mondială”, scrie ziarul 
turc Sabah, preluat de rador.ro.

În societatea germană, libertatea de opinie e tot mai puţin agreată, lăsând loc unei gândiri uniforme, periculoase. 
Democraţia își sapă astăzi singură groapa, constată Christoph Hasselbach, redactor la Deutsche Welle.
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FLACĂRA OLIMPICĂ TOKIO 2020 A FOST APRINSĂ… 
ŞI SPERANŢA NOASTRĂ DE BINEŞI SPERANŢA NOASTRĂ DE BINE

 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură,   care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,   nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei,   însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”

0372.032.313

Judoka cei mai tineri (7-14 ani), 23 de 
medalii la București

Reprezentată de cei mai tineri sportivi 
ai săi, structura CSM CFR CSȘ Ploiești, la 
o amplă competiţie deschisă lor – „Cupa 
Mărţișorului” (București, 28, 29.II.2020), a 
cucerit la diferite categorii de vârstă sau 
de greutate 23 de medalii (6 aur, 7 argint, 
10 bronz). „Aur”: Rhaya Ghigvaria (29 kg), 
Lucas Ghigvaria (30 kg), Richard Oghinciuc 
(38 kg) – toţi la Categoria 7-8 ani; Maria 
Pavel (48), Teodora Miron (30 kg), Damian 

Matei (46), 11-12 ani; „argint”: Alexandru 
Iosif, Antonia Păun, 7-8 ani; Ioana Buliga, 
Timotei Pistriţu 9-10 ani; Iasmina Tomescu, 
Isabela Neagu, 11-12 ani; Alexandru Tudor 
13-14 ani;  „bronz”: Darius Dragomir, David 
Lixandru, Mihai Costru 7-8 ani; Teodora 
Vasilică, Karina Popescu, Luca Nedelcu, 
9-10 ani; Nicolae Samson, Mara Nedelcu, 
Ioana Haralambie. Antonia Bănică, 11-12 
ani.

„Aur” U 14 și U 16 la Alexandria
La Campionatul Euroregiunii 3 

Muntenia, CSM CFR CSȘ Ploiești a reușit 
califi carea naţională pentru 24 de judoka 
U 14 și U 16 (Sala Sporturilor Alexandria, 
28, 29.II.2020) și și-a adjudecat 10 
locuri 1: David Ţugui, Ștefan Ilaș, Bianca 
Ungureanu, Bianca Croitoru, Ana Ciobanu 
(U 14), Vanessa Tolea, Alexandra Ciurcă, 
Iulian Cosma, Rareș Costache, Sebastian 
Petre (U 16).

„Aur” și „argint”, la U 16, la Sibiu
„Cupa Miado’s” (Sibiu, U 16, 320 sportivi, 

25 cluburi, 7.III.2020)  a adus structurii CSM 
CSȘ Ploiești o medalie de aur prin Vanessa 
Tolea (48 kg) și una de argint prin Rareș 
Costache (55 kg).

Succes și la U 15, la Câmpia Turzii…
Printre laureaţii „Cupei Transilvania” 

(Câmpia Turzii, 14-15.II.2020, 250 de 
sportivi, 40 cluburi, România și Moldova) 
s-a afl at o reprezentantă CSM CFR CSȘ 
Ploiești, judoka Vanessa Tolea, medaliată 
cu aur la categoria 52 kg.

Medalii la Deva, la U 18
Competitoare la Campionatul României 

de Judo (U 18, Sala Sporturilor Deva, 21/22.

II.2020, 325 sportivi, 85 de cluburi), CSM 
CFR CSȘ Ploiești și-a adjudecat o medalie 
de argint prin Andrei Cristescu (60 kg) și 
două de bronz prin Alexandra Stan (40 kg) 
și Alexandru Petre (81 kg).

„Aur”, „argint” și „bronz” la Oradea, la 
U 23

Prezentă cu onoare la Campionatul 
României de Judo (Tineret U 23, Sala 
Sporturilor „Antonio Alexe” Oradea. 7, 
8.III.2020, 159 sportivi, 45 cluburi), structura 
sportivă CSM CFR CSȘ Ploiești (antrenor 
emerit coordonator Gheorghe Savu, 
antrenori profesori Mihai Trandafi rescu și 
Doru Munteanu) a reprezentat cu onoare 
Prahova, cucerind medalia de aur prin 
Andrei Pârlogă (90 kg), una de argint prin 
Cătălina Șchiopu (52 kg) și alta de bronz 
prin Rareș Arsenie (81 kg).

Într-un moment greu (pandemia 
coronavirus…), în care și sportul (cu 
competiţii de tot felul și de peste tot, 
amânate…), este lovit din plin, le dorim 
tuturor sportivilor și tuturor oamenilor, 
multă, multă sănătate!

Imagini: csm ploieștiImagini: csm ploiești

Ceremonie la Olympia…Ceremonie la Olympia…

Foto: COSRFoto: COSR

Judo – sport popular și îndrăgitJudo – sport popular și îndrăgit

Vanessa Tolea, Vanessa Tolea, 
„aur”„aur”

Rareș Arsenie, Cătălina Schiopu, Rareș Arsenie, Cătălina Schiopu, 
Andrei Pârlogă, bronz, argint, aur…Andrei Pârlogă, bronz, argint, aur…

Judoka performeri și antrenorii lor Judoka performeri și antrenorii lor 
de la CSM CFR CSȘ Ploieștide la CSM CFR CSȘ Ploiești

Flacăra Olimpică pentru Jocurile Olimpice de la Tokio 
– Japonia (24 iulie – 9 august 2020) a fost aprinsă joi, 

12 martie 2020, de la razele soarelui din antica Olympia – 
Grecia, în cadrul unei ceremonii restrânse, fără spectatori, 
datorită riscului de contaminare cauzată de „Pandemia de 
coronavirus” declarată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
și care lovește, ca niciodată sportul mondial.

Prima purtătoare a Torţei Olimpice a fost vedeta sportului 
elen – Anna Korakaki (Campioană Olimpică Tir, Rio de 

Janeiro – Brazilia 2020), Grecia – prima femeie din istorie 
care a început „Ștafeta Torţei Olimpice”, care a predat „Torţa” 
atletei din Japonia Mizuki Noguki (Campioană Olimpică la 
Maraton – Atena, Grecia, 2004). Comitetul Olimpic Elen și 
Ministerul Sănătăţii din Grecia au întrerupt Ștafeta Torţei 
Olimpice în Grecia, însă Flacăra Olimpică va zbura (la bordul 
unei aeronave speciale) spre Japonia și apoi purtată pe 
pământ japonez, până la startul jocurilor olimpice, care, 
sperăm, va fi  dat…

Din ,,Știrile Comitetului Olimpic și Sportiv România”…

 STRUCTURA DE JUDO  STRUCTURA DE JUDO 
CSM CFR CSŞ PLOIEŞTI, ÎN PRIM PLAN NAŢIONALCSM CFR CSŞ PLOIEŞTI, ÎN PRIM PLAN NAŢIONAL

O disciplină sportivă – judo, populară și îndrăgită, care a adus Prahovei singura 
medalie olimpică de aur din istoria sa sportivă (Alina Dumitru, Petrom Ploiești 

/ Steaua București, Beijing, China, 2008), graţie unei structuri sportive admirabil 
organizată – CSM CFR CSȘ Ploiești (antrenor emerit coordonator Gheorghe Savu, 
antrenori profesori Mihai Trandafi rescu, Doru Munteanu, Cosmin Slăveanu, Roxana 
Creţu), cu o activitate prioritar juvenilă se afl ă de ani buni în prim plan naţional, cu 
rezultate onorante, la diferite categorii de vârstă.
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