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 „Cel mai limpede ne văd defectele acei oameni cărora le face plăcere 
să ni le treacă cu vederea.”

- Culese de Tata  Jean Racine (1630 - 1699) dramaturg francez
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O sută de milioane 
de locuitori şi 
multe probleme

Vă spun sincer că zilele astea  mă 
încearcă unul dintre cele mai 

ciudate sentimente. Un amestec de 
nerăbdare și ușurare în același timp. De 
ce? Pentru că în istoria de peste 29 de ani 
postdecembriști ai ziarului, indiferent 
cât de mari au fost piedicile, nimic nu 
a reușit să oprească apariția ziarului. 
Asta până acum trei luni și jumătate, 
când nenorocita asta de boală cu nume 
apropiat de al colivei, a spus STOP 
apariției pe print a Ziarului Ploieștii. 
N-a fost ușor deloc. Și totuși...acum 
pot spune răspicat că tot răul a fost spre 
bine. Și nu o fac din obișnuința felului 
meu de a vedea lucrurile, ci pentru că 
timpul scurs în izolare a lucrat pentru 
noi, cei care ne rupem coatele în presă. 
De ce spun asta? În primul rând pentru 
că ne-a obligat să ne adaptăm vremurilor 
în care trăim, iar nevoia asta de a ajunge 
la cititori ne-a împins în mediul virtual 
mult mai mult decât eram obișnuiți, 
prin intermediul celui mai dinamic ziar 
on-line, ZPL.ro. (vă amintim aici doar 
fi lmul făcut de la Sala Sporturilor la 
începutul pandemiei, unde zeci de tineri 
se distrau, ignorând pericolul bolii, live 
cu peste 200.000 de vizualizări). Pentru 
că ne-a obligat să găsim calea cea mai 
rapidă de a livra informația către cititori. 
Pentru că distanța impusă ne-a făcut 
să ne crească dorul de voi, iar asta ne-a 
făcut mai empatici. Pentru că v-am 
simțit dorul de noi iar asta ne obligă să 
nu vă dezamăgim. Pentru că, cu toții, am 
realizat cât de importantă este informația 
și presa în ansamblu.

Pentru toate astea și nu numai, vă 
mulțumim, dar cel mai mult vă suntem 
recunoscători că ați crezut în noi!

PRIMĂRIILE DIN ROMÂNIA AU FINALIZAT PRIMĂRIILE DIN ROMÂNIA AU FINALIZAT 
DOAR 7,75 % DIN PROIECTELE EUROPENE 
FINANȚATE PRIN PNDRFINANȚATE PRIN PNDR

Suntem în ultimul an din exercițiul 
fi nanciar european 2014-2020. 

Teoretic ar fi  trebuit să avem până acum 
măcar 70% dintre proiecte cu fi nanțări 
nerambursabile europene fi nalizate. 
Procentul de realizare a investițiilor, cel 
puțin pe măsurile rezervate autorităților 
locale, prin intermediul Programului 
Operațional de Dezvoltare Rurală, este 
unul care ar trebui să ne îngrijoreze: 8,10% 
investiții terminate apă/canal, drumuri și 
școli; 10,58% protejarea patrimoniului 

cultural sau/ și de realizare a investițiilor 
pentru conservarea moștenirii de interes 
local, a așezămintelor monahale, inclusiv a 
modernizării   așezămintelor culturale. 
Cât despre subiectul împăduririlor, aici 
lucrurile stau grav de tot: zero proiecte 
fi nalizate până în această lună. Dar ca să 
nu spună cineva că vedem doar partea 
goală a paharului, trebuie să amintim 
că primăriile sunt campioane la depus 
proiecte. Cu aprobarea lor și cu execuția 
lucrărilor în sine stăm rău! Continuare în pagina 7

c
n
c
p
c
a
A
c
a
a
N

Se împlinesc 30 
de ani de la 

momentul când, la 
data de 1 iulie 1990, în 
Municipiul Ploiești am 
pus bazele S.C. Calliope S.R.L., societate 
comercială cu capital integral românesc, 
unul dintre cei mai importanți agenți 
economici din distribuția publicațiilor 
și cărților. În prezent ne desfășurăm 
activitatea comercială în peste 100 de 
puncte de desfacere pe raza a trei județe 
– Prahova, Dâmbovița și Brașov, având 
în portofoliu colaborări cu zeci de 
edituri centrale și locale. 

30 de ani în care am editat, în 
anumite perioade de timp, săptămânalul 
”Tinerama”, cotidianele ”Ziua – Ediția 
de Prahova” și ”Șocul Cotidian”.

30 de ani de participare la asigurarea 
dreptului la informație, accesului la 
cultură, libertății de exprimare.

CALLIOPE CALLIOPE 
– LA CEAS – LA CEAS 

ANIVERSARANIVERSARDE PIRUETELE PARTIDELOR DE LA CHIȘINĂU TE APUCĂ AMEȚELILE
Muzică, fl aguri cu steluțe 

roșii și șampanie în 
ograda PSRM, sărbătorind 23 de 
ani de la fondare. Să fi e sănătos! 
Zinaida Greceanîi: „Consecvența 
Partidului Socialiștilor în 

susținerea intereselor țării 
noastre și poporului nostru a 
transformat partidul în cea mai 
infl uentă formațiune politică 
din Republica Moldova.” 
Care consecvență, tovarășă 
„Carabina”? De ce nu ați fost 
consecvenți, dumneata și Dodon, 
să vă înscrieți din capul locului 
și al vostru în partidul socialist, 
dar nu să părăsiți-trădați, vorba 
nașului vostru Voronin, PCRM-
ul? Cât de consecvenți ați fost 
când ați negociat luni întregi cu 
Plahotniuc, ca în ultima zi să faceți 
alianță cu Maia Sandu împotriva 

aceluiași Plahotniuc? Iar în fi nal 
ați debarcat Guvernul Sandu 
ca să faceți co-alianță cu foștii 
co-echipieri ai lui Plahotniuc? 
Frumoasă consecvență, curat 
incoruptibil pentru binele 
poporului! Câte piruete fac 
partidele de la Chișinău pentru 
„binele poporului” te apucă 
amețelile. 

Igor Dodon, ofi cial ne-
președinte al PSRM: „Este 
partidul pe care am onoarea 
să-l conduc din decembrie 2011 
și care mi-a acordat încredere, 
înaintându-mi candidatura în 

2016 la funcția de Președinte. 
Este cu adevărat un partid al 
poporului, care stă la straja 
statalității moldovenești, 
identității, păcii interetnice, 
neutralității, politicii externe 
echilibrate, valorilor tradiționale, 
care apără interesele omului 
simplu. Începând cu 2014, 
PSRM este cel mai mare partid 
parlamentar din țara noastră. 
Anul trecut a avut rolul principal 
în înlăturarea regimului oligarhic 
al lui Plahotniuc și a format două 
coaliții parlamentare. 

Construcțiile de la Pasajul pietonal „Nichita Stănescu”, 
ridicate în urmă cu 17 ani, au început să fi e demontate. 

Primarul Adrian Dobre a anunțat, scurt: „ Am dispus 
ridicarea foișoarelor din zona pietonală centrală. Spațiul va 
fi  reamenajat integral și va deveni un loc pentru petrecerea 
timpului liber. Vreau ca zona centrală să devină una atractivă 
pentru ploieșteni”. Acum chiar nu știm ce înseamnă „atractiv” 
pentru ploieșteni. Dar se pare că în fi nal vom avea terase –un 
soi de centru vechi al Ploieștiului- ci nicicum anticariatul în 
aer liber, care devenise brand pentru această zonă a orașului.

onstrucțiile de la Pasajul pietonal Nichita Stănescu”

Rata de promovare a 
examenului de bacalaureat 

(promoțiile curentă și anterioare) la 
nivel național este de 62,2%, fi ind 
cea mai mică din ultimii șase ani. În 
Prahova, promovabilitatea înainte de 
contestații este peste media pe țară, 
de 67,5%, cifră care ne plasează pe 
locul 10. Anul acesta însă am excelat 
în altceva: cu 16 note maxime, 
Prahova se situează, 
alături de Vâlcea, pe 
primul loc în țară 
la medii generale 
de 10 obținute de 
absolvenți! Topul este 
completat de Suceava 
(13 medii de 10), 
Timiș și Iași (câte 12 
fi ecare) și Dolj (11 
medii). În București, 
au fost obținute 39 

de medii generale de 10. Cei 16 
elevi de frunte provin de la colegiile 
naționale „M. Viteazul” Ploiești (4), 
„Nicolae Grigorescu” Câmpina (3), 
„Dimitrie Cantemir” Breaza (2), 
„I.L.Caragiale” Ploiești (2), „Al. I. 
Cuza” Ploiești (2), „M. Cantacuzino” 
Sinaia (1) și liceele teoretice „Aurel 
Vlaicu” Breaza (1) și „Brâncoveanu 
Vodă” Urlați (1).
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SE DEMONTEAZĂ SE DEMONTEAZĂ 
FOIȘOARELE DIN FOIȘOARELE DIN 

CENTRUL PLOIEȘTIULUICENTRUL PLOIEȘTIULUI

PRAHOVA, LOCUL I PE PRAHOVA, LOCUL I PE 
ȚARĂ LA MEDII DE 10ȚARĂ LA MEDII DE 10

OO
dd
mm

Muzeul de artă Muzeul de artă 
populară populară 
„Traian Frâncu”„Traian Frâncu”
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ACTUALITATE

PERCHEZIȚII ÎN 
MAI MULTE JUDEȚE, 

INCLUSIV ÎN PRAHOVA, 
PENTRU COMBATEREA 

CONTRABANDEI CU TUTUN
Polițiștii au efectuat 41 de 

percheziții în județele Ilfov, 
Ialomița, Călărași, Bacău, Prahova, 
Satu Mare și în municipiul 
București la domiciliile mai 
multor persoane bănuite că ar fi  
produs și comercializat în mod 
ilegal tutun de fumat.  Acțiunea a 

avut loc sub coordonarea Direcției 
de Investigare a Criminalității 
Economice, polițiști din cadrul 

inspectoratelor de poliție județene 
Giurgiu, Călărași, Prahova, 
Ialomița, Bacău, Satu Mare, 
București și Inspectoratului 
Teritorial al Poliției de 
Frontieră Giurgiu, în cadrul 
unui dosar penal instrumentat 
sub coordonarea Parchetului 
Militar București.    „Din datele și 
probele administrate în cauză, au 
rezultat indicii că o parte dintre 
persoanele bănuite ar fi  constituit 
un grup infracțional specializat în 
prelucrarea tutunului brut în tutun 
de fumat, obținut prin fi erbere, 
adăugare de arome și mărunțire. 
La grupul în cauză ar fi  aderat 

alte persoane care aveau atribuții 
de promovare online, primirea 
comenzilor telefonic și vânzare”, 
a anunțat IGPR. Tutunul ambalat 
sub diferite mărci cunoscute 
era comercializat prin rețele de 
curierat, încasând contravaloarea 
ramburs. Pe numele a 22 de 
persoane au fost emise mandate 
de aducere, urmând a fi  conduse 
la sediul Direcției de Investigare 
a Criminalității Economice 
pentru activități procedurale. 
Prejudiciul estimat prin activitatea 
infracțională este de 1.000.000 de 
euro, reprezentând accize datorate 
bugetului consolidat.

FURT DE BICICLETĂ ÎN 
OBORUL DIN PLOIEȘTI

Polițiștii de investigații criminale 
din cadrul Secției de Poliție nr. 1 
Ploiești au fost sesizați, în jurul orei 
14.00, că o persoană necunoscută 
a sustras o bicicletă, în Oborul 
Ploiești. „În urma verifi cărilor 
efectuate, a fost depistat un bărbat 
bănuit de comiterea faptei, acesta 
fi ind condus la sediul unității de 
poliție pentru audieri. Cu această 
ocazie, bărbatul a recunoscut fapta 
comisă. În cauză s-a întocmit dosar 
penal, cercetările continuând sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
furt, în vederea stabilirii întregii 
activități infracționale”, a precizat 
IJP Prahova.

 Săptămâna pe scurt 

A făcut ocolul și miștoul țării 
dom` deputat și dom` 

doctor în dracu` știe ce Mitică-
Marius Mărgărit, cu „ciasurile” 
lui de vreo 12.000 de coco. Băietul 

aista piesedist va reprezenta 
Parlamentul Românicii în Comisia 
de control a activității Serviciului 
Român de Informații. Ce știm 
sigur e că individul are greutate 
mare, ohooo, dar ce greutate! Cât 
despre scriere, no, nu-i bai, omul 
e sufi cient să știe să ridice deștili, 
să voteze ce-i zic ăia din ciata de 
partid și, eventual, să numere 
ciasurile din dotare și cientimetri 
din ciafa groasă. Dacă până acum 
nu auzise nici mama mare de el, 
acușica cietățeanul Mărgărit, ciel 
din Galați ghinit, și-a asigurat 
cielebritatea pe vieci.

Aoleu și văleu, presa din 
Prahova e oft icată rău de 

tot că pârlita de Anisie și-a tras 
un teren de vreo 700 mp la noi în 
județ. Ia uitați colea logică de dulău 
al democrației: „Când toți membrii 
Guvernului Orban aprobau pe 
bandă rulantă hotărâri care limitau 
libera circulație a românilor, unul 
dintre miniștrii liberali a avut, 
se pare, cu totul alte ocupații. 
Este vorba despre Monica Anisie, 
ministrul Educației Naționale, care, 
potrivit propriei declarații de avere, 
a achiziționat un teren agricol în 
intervalul aprilie-iunie 2020! Și nu 
oriunde, ci în județul Prahova, la 
Valea Doft anei. Merită urmărit ce 
se va întâmpla cu acest teren agricol 
și la ce îl va folosi Monica…” Ei, 
bre, dar ce te miri atâta? Dacă tot 

ai zis că-i teren agricol, ce să facă, 
o să cultive și biata femeie ceapă 
sau urzici, când o s-o dați voi afară 
de la minister. Aaa, trasnaia naibii, 
pesemne că Monica trebuia să vă 
ceară voie vouă să intre pe teritoriul 
Republicii Prahova care, nu-i așa, 
e pământ roșu și comunist, neh? 
Hei, pupătorilor, voi aveți ciafa 
chiar mai groasă decât Mărgărit...

Teodor Țigan a fost numit 
de PNL la conducerea 

Romsilva. În primul său interviu, 
acesta a spus că 90% din ONG-
urile care activează în domeniul 
forestier și împotriva tăierilor 
ilegale sunt antiromânești. Adică 
„sunt plătite cu bani din afară 
pentru a pune frâne dezvoltării 
economiei românești! De ce să 
exploatăm pădurile României? 
De ce să nu lăsăm lemnul să 
putrezească în păduri? România 
are păduri foarte bune din punct 
de vedere calitativ, duse la un ciclu 
de producție la 120-140 de ani, 
cu lemn excepțional, ceea ce face 
o concurență enormă Austriei, 
Germaniei, Franței.” Ptiu!, peneule, 
vezi că ai greșit adresa, Țigan ăsta 
e posibil să fi e infi ltrat de PSD la 
voi. Că numai ăia erau toată ziua 
în gură cu imperialiștii care ne 
sug sângele, cu statul paralel, cu 
Soros, cu multinaționalele, cu 
conspirația mondială împotriva 
iubitei noastre țărișoare. Poate ar fi  
mai bine să vă luați ciudățenia, să 
o duceți în pădure și să o legați de-

un ciot, poate vede și dinozaurul 
ăsta al vostru, venit din PCR și 
Sovietul Suprem, munții ăia cheliți 
de păduri!

Călin Popescu Tăriceanu 
zice că, la începutul stării 

de urgențe, Orban a scos pe străzi 
militarii cu mitraliere și TAB-uri, 
ca să bage spaima în români. Te 
înșeli, Molicene! Sică Mandolină 
de fapt a vrut să împuște Covidul, 
dar mai mult decât pe el, a zis 
să tragă în microbii ăia care vă 
țin pe voi în Parlament până la 
putrefacția creierului. Dar el a 
declarat că pe-al tău l-a căutat cu 

microscopul și tot nu l-a găsit, cică 
e complet descompus. Se și vede, 
la ce buruieni vorbești în ultimii 
5-6 ani. Sau dintotdeauna, dar 
abia acum am văzut și noi că ai 
defecțiune la mansardă.

Politicienii PSD din Prahova 
și-au adus aminte de 

Neamț: „Zilele trecute, președintele 
Iohannis vorbea despre împăduriri. 
Cum marea este făcută din 

picături, mi-am adus aminte de 
copacul plantat cu ocazia vizitei 
sale la Ploiești. Pozele ne arată că, 
la Ploiești, Iohannis nu are mână 
bună...Și nu doar la copaci!” Da, 
băieți, dar ce nu spuneți este cât 
pipi ați făcut voi la rădăcina acelui 
copac, de teamă să nu înverzească. 
Ce v-ați zis: mamăăă, dacă prinde 
ăsta rădăcină la noi, ne-am lins 
pe bot de Primăria Ploiești și anul 
ăsta!

Cică Adrian Dobre ar candida 
pentru un nou mandat la 

Primăria Ploiești ca independent, 
asta pentru că liberalii l-au trădat 
și nu au vrut să meargă și tura 

asta pe mâna lui. Ba el susține că, 
de când cu proiectele europene 
semnate, ar fi  crescut cu 7% în 
ochii ploieștenilor. Da, Dobrică, 
dar zi-ne și ai cui sunt ochii ăia, 
că ai noștri sigur nu. La cât ne-
ai lăsat să ne mănânce țânțarii, 
șerpii, șobolanii, la câte paradituri 
sunt prin oraș, la câte nimicuri 
ai... realizat, slabe speranțe să te 
aleagă cineva șef de bloc, darămite 
primar. Eu zic să păstrezi prietenia 
cu PNL, că de-acolo mai ai nădejde 
la un oscior; altfel, pe piața liberă, 
la câte nu știi să faci, ești aleluia, 
garantat!

Cică în comuna Lipănești ar 
fi  cel mai frumos cimitir 

din Prahova. Toate mormintele 
sunt îngrijite, aleile- betonate, 
iar spațiile verzi sunt tunse după   
model englezesc, la centimetru. 
În cazul mormintelor abandonate, 
chiar preotul este cel care le 
întreține. Ohooo, asta e de bine, 
bre! Le sugerez partidelor să dea 
fuga la preot și să-l convingă 
să candideze pentru Primăria 
Ploiești. Vă dați seama, dacă ar 
arăta orașul nostru pe jumătatea 
țintirimului, ar da norocul peste 
capul nostru, ar fi  ca-n paradis!

Când a fost în vizită la 
Rădăuți, să inspecteze 

șantierul centurii ocolitoare a 
orașului, premierul Ludovic Orban 
a fost primit cu pâine, vioară și cort 
roșu, în caz că plouă. Filiala PNL a 
adus la fața locului și o turmă de 
mașini și oameni, să-l aplaude pe 

cel mai iubit fi u al peneleului și 
poporului liberal. Acușa, pentru 
cei pe bună dreptate ofensați 
de această imagine, trebuie să 
le reamintim un lucru: regia i-a 
aparținut lui Gheorghe Flutur, ăla 
care, amu` vreo cinșpe ani, când 
era la PDL, a scris pe deal, cu 
trupuri de oi, „Bine ați venit”, asta 
în onoarea lui Băsescu. Să ziceți 
merci că nu i-a trăznit ăluia prin 
țeastă să facă vreo paradă de boi... 
Nu de alta, dar n-ar fi  încăput toți 
în acea poaiană vastă!
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CONTROALE LA TERASE 
PENTRU PREVENIREA 

RĂSPÂNDIRII COVID-19
Polițiștii prahoveni au acționat 

în vederea verifi cării  respectării 
măsurilor care se aplică pe durata 
stării de alertă, pentru prevenirea 
și combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19, precum și pentru 
asigurarea climatului de ordine 
publică și sigurață rutieră. 
„Acțiunile s-au desfășurat, în 
sistem integrat, prin participarea 

a peste 300 de polițiști, 130 de 
jandarmi și 100 de polițiști locali, 
precum și reprezentanți ai Agenției 

Naționale pentru Protecția 
Consumatorului, ai Autorității 
Naționale Sanitar Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor, 
ai Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Prahova și ai Direcției 
Publice de Sănătate Prahova”, a 

anunțat IJP Prahova. Pe 
durata controlului au fost 
verifi cate 325 de societăți 
comerciale, pentru 
neregulile identifi cate 
fi ind sancționați 
contravențional  peste 
100 de operatori 
economici. „Cu ocazia 
controalelor efectuate 

au fost aplicate 448 de sancțiuni 
contravenționale, dintre acestea 
90 fi ind pentru nerespectarea 
prevederilor Legii nr. 61/1991 
privind normele de conviețuire 
socială, 302 pentru încălcarea 
regulilor privind circulația pe 
drumurile publice, 15 conform 
Legii nr. 55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19, 31 în domeniul 
economic și 10 pentru alte abateri”, 
a mai precizat IJP Prahova, care 
recomandă respectarea măsurilor 
specifi ce combaterii și prevenirii 
răspândirii infecției cu virsul 

SARS-COV-2.
FEMEIE ÎN STARE DE 

EBRIETATE LA VOLAN, ÎN 
PLOIEȘTI

Polițiștii rutieri din Ploiești 
au oprit pentru control, în jurul 
orei 00.30, un autoturism condus 
de o femeie. „În urma testării 
cu aparatul etilotest, rezultatul 
înregistrat a fost de 0,73 mg/l 
alcool pur în aerul expirat. În 
cauză a fost întocmit dosar penal 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de conducerea unui vehicul pe 
drumurile publice sub infl uența 
alcoolului”, a anunțat IJP Prahova.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

CJ ANUNȚĂ CĂ VA REDESCHIDE ȘANTIERUL DE LA UPU

Încep să intre în linie dreaptă procedurile 
premergătoare lucrărilor de înlocuire a  arzătoarelor 

cu NOx redus la cazanul nr. 5, de la CET Brazi. Investiția 
presupune costuri totale de 12,3 milioane de lei. Banii 
provin în proporție de 85% de la Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și Administrației, prin programul 
„Termofi care” (10,4 mil. lei), diferența (1,8 mil. lei) 
urmând să fi e suportată din bugetul Consiliului Județean 
Prahova. Autoritățile județene sunt deocamdată în faza 
de depunere a proiectului pentru obținerea fi nanțării, 
iar una dintre obligații este să facă dovada cofi nanțării 
lucrărilor. Obiectivele preconizate a fi  atinse prin 
realizarea investiției se fundamentează pe reglementările 
impuse de legislația de mediu, respectiv Legea 278/2013 
în sensul că emisiile de substanțe poluante la cazanul nr. 
5 CET Brazi, rezultate din evacuarea gazelor de ardere 

din instalația de ardere, trebuie să respecte valorile limită 
măsurate la evacuarea la coș. Valorile limită admise 
pentru emisiile de Nox la IMA care utilizează gaze 
naturale sunt: limita Nox este de 100 mg/mcN; limita 
pentru CO este 100 mg/mcN; limita pentru pulberi este 
de 5 mg/mcN.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Pe 21 octombrie 2019, Consiliul Județean 
Prahova anunța că a predat constructorului 

amplasamentul pentru lucrările de extindere, 
reabilitare și modernizare a Unității de Primiri 
Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Județean de 
Urgențe Ploiești. Administratorul unității spunea, 
la acea vreme, că investiția va parcurge mai multe 
etape. Prima dată se va realiza extinderea UPU, 
iar ulterior vor fi  efectuate lucrări de reabilitare și 
modernizare a actualelor spații existente, moment 
în care activitatea UPU se va muta, pentru o 
perioadă, în zona ambulatoriului. În ianuarie, 
conducerea CJ Prahova a efectuat o primă vizită 
pe șantier, apreciind calitatea lucrărilor și faptul 
că acestea se încadrează în grafi cul prevăzut 
de constructor. Între timp însă a intervenit 
alerta globală de coronavirus și, în consecință, 

lucrările au fost abandonate aproximativ la 
stadiul fi zic din ianuarie. Și așa au rămas vreme 
de trei luni. Autoritățile județene promit însă 
că investiția va fi  reluată în curând, astfel încât 
să poată fi  realizată în perioada prevăzută în 
contract. Reamintim că proiectul este fi nanțat 
din Fondul European de Dezvoltare Regională, 
prin Programul Operațional Regional 2014-2020. 
Valoarea totală a lucrărilor este de 18.566.621 de 
lei, din care 6.700.260 de lei reprezintă cheltuieli 
nerambursabile, iar 11.729.621,00 lei înseamnă 
contribuția solicitantului în proiect, adică a CJ 
Prahova. Inițial, lucrările au fost estimate să fi e 
fi nalizate în 18 luni de la semnarea angajamentului 
cu fi rma constructoare, deci UPU ar trebui dată 
în folosință în primăvara anului viitor. 
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CENTRUL DE COPII 
DE LA CÂMPINA, DE LA CÂMPINA, 
TRANSFORMAT TRANSFORMAT 
ÎN UNITATE DE ÎN UNITATE DE 

OCROTIRE ADULȚIOCROTIRE ADULȚI
Consilierii județeni au fost chemați să voteze închiderea 

Centrului de Plasament de la Câmpina, din strada Voila 67, 
afl ată în rețeaua Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Prahova.  De asemenea, ei au aprobat desfi ințarea unui 
număr de 51 de posturi de natură contractuală (2 de conducere și 
49 de execuție). Personalul disponibilizat ca urmare a închiderii 
centrului, se mai scrie în proiectul de hotărâre, va fi  preluat de 
celelalte unități de asistență socială pentru copii și adulți din 
cadrul DGASPC, în limita numărului maxim de posturi aprobat 
și în funcție de cerințele posturilor. Clădirea va căpăta însă altă 
utilitate. Aleșii au adoptat înfi ințarea, la aceeași adresă și în aceeași 
clădire, a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilități Câmpina, instituție cu personalitate juridică 
în subordinea DGASPC, cu un număr de 42 de posturi (2 de 
conducere și 40 de execuție). Ocuparea funcțiilor din centrul nou 
înfi ințat se asigură prin preluarea personalului disponibilizat ca 
urmare a reorganizării activității din celelalte unități de asistență 
socială pentru copii și adulți din cadrul DGASPC Prahova, în 
limita numărului maxim de posturi aprobat.

Declanșarea Primului Război Mondial a fost 
provocată de asasinarea arhiducelui  Franz 

Ferdinand al Austriei, moștenitor al tronului Austro-
Ungariei, de către naționalistul iugoslav  Gavrilo 
Princip, crimă ce a avut loc   la Sarajevo, pe data de 28 
iunie 1914. La 106 ani distanță, 20 de suporteri ai Stelei 
au mers, duminică, la Crucea comemorativă a eroilor 
români din Primul Razboi Mondial, de pe Caraiman, 
ca să comemoreze cumva declanșarea confl agrației 
mondiale. Și au făcut-o în felul lor, aprinzând torțe, așa 

înțelegând ei să-i omagieze pe eroii români 
care și-au pierdut viața în război. Gestul 
lor a fost aplaudat de unii, dar a și stârnit 
indignare în rândul altora. Turiștii prezenți 
în număr mare pe munte au crezut inițial 
că este vorba despre un foc scapăt de sub 
control și au cerut inervenția pompierilor. 
Ulterior s-a descoperit proveniența fumului, 
iar jandarmii montani au indentifi cat o parte 
dintre participanți și au decis să-i amendeze 
pentru că... nu au respectat normele de 

distanțare impuse de starea de alertă. Reamintim că 
Războiul cel Mare sau Războiul Națiunilor, denumit 
ulterior Primul Război Mondial, a fost un confl ict global 
declanșat în Europa, care a durat de la  28 iunie 1914 
până pe 11 noiembrie 1918, la care au participat peste 
70 de milioane de militari (60 de milioane de europeni). 
Peste nouă milioane de combatanți și șapte milioane 
de civili au murit pe fronturile deschise în lume în acel 
fatidic început de secol trecut.

eclanșarea Primului Război Mondial a fost
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12,3 MILIOANE DE LEI PENTRU 12,3 MILIOANE DE LEI PENTRU 
TERMOFICAREA PLOIEȘTIULUITERMOFICAREA PLOIEȘTIULUI

COMEMORARE CU TORȚE COMEMORARE CU TORȚE 
LA CRUCEA CARAIMANLA CRUCEA CARAIMAN
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RAZIE ÎN ZONA DE NORD 
DIN PLOIEȘTI. ZECI DE 

AMENZI
Polițiștii din cadrul Poliției 

Municipiului Ploiești și Biroului 
Drumuri Naționale și Europene, 
alături de specialiști ai Registrului 
Auto Român, au efectuat o amplă 
acțiune de control pe șoselele din 
Ploiești, pentru reducerea riscului 
rutier, dar și pentru verifi carea 
modului de respectare a măsurilor 

de prevenire și combatere a 
răspândirii Covid-19. „Cu 
această ocazie, au fost controlate 
peste 200 de autovehicule și 
238 de persoane, fi ind aplicate 
44 de sancțiuni, dintre care 37 
pentru încălcarea prevederilor 
O.U.G. 195/2002. Din totalul 
sancțiunilor, 16 au fost aplicate 
pentru nepurtarea centurii de 
siguranță, 4 pentru nerespectarea 
regimului legal de viteză, 13 
pentru abateri privind starea 

tehnică a vehiculelor și 11 pentru 
alte abateri. În cadrul activităților 
desfășurate, au fost reținute 6 
certifi cate de înmatriculare și 1 
permis de conducere”, a precizat 
IJP Prahova. Valoarea amenzilor 
aplicate depășește 11.400 lei.

ACCIDENT PE DN1A, LA 
BLEJOI. UN MOTOCICLIST 

A AJUNS LA SPITAL
Accidentul rutier s-a produs 

pe DN1A, la km 87+500 m, 
după ce un motociclist a intrat 
în coliziune cu un auto. Potrivit 
primelor verifi cări, un bărbat 
în vârstă de 53 de ani, care se 

deplasa pe un motociclu,  pe sensul 
de mers Ploiești - Blejoi, posibil 
pe fondul nepăstrării distanței 
de siguranță în mers, pentru a 
evita impactul cu autoturismul 
din fața sa, ar fi  pătruns pe 

contrasens, intrând în coliziune 
cu auto care circula din sens 
opus. Ulterior, motociclul a fost 
proiectat în  primul autoturism. 
În urma evenimentului rutier,  
motociclistul a fost transportat 

la spital,  rănit ușor la 
prima vedere. În zona 
accidentului trafi cul 
rutier a fost blocat pentru 
a permite intervenția 
echipajelor de salvare.
 Potrivit IJP Prahova, în 
zonă a fost luată măsura 
de deviere a circulației 
de la km 87 până la km 
87+600 m.

Maria BOGDAN; 
www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Casa Națională de Asigurări 
de Sănătate a anunțat că, 
începând cu 1 iulie 2020, 
a redevenit obligatorie 
utilizarea cardului național 
de sănătate pentru serviciile 
medicale acordate în spitale, 
investigațiile paraclinice 
(analize medicale), serviciile 
de îngrijiri la domiciliu, 
acordarea de medicamente, 
materiale sanitare și 
dispozitive medicale. Excepție 
vor face serviciile acordate în 
cabinetele medicilor de familie 
și în ambulatoriul clinic de 

specialitate, care pot fi  accesate 
fără utilizarea cardului de 
sănătate până la data de 30 
septembrie. De asemenea, 
s-a prelungit până la data de 
30 septembrie termenul de 
valabilitate pentru următoarele 
documente a căror valabilitate 
expiră până la această dată: 
biletele de trimitere pentru 
specialități clinice, inclusiv 
pentru specialitatea medicină 
fi zică și de reabilitare; biletele 
de trimitere pentru specialități 
paraclinice; recomandările 
medicale pentru dispozitive 

medicale, tehnologii și 
dispozitive asistive; deciziile 
de aprobare pentru procurarea 
dispozitivului medical, 
tehnologiilor și dispozitivelor 
asistive; deciziile de aprobare 
emise de către comisia de 
specialitate de la nivelul Casei 
Naționale de Asigurări de 
Sănătate pentru efectuarea 
investigației PET-CT. Medicii 
de familie pot prescrie în 
continuare pentru pacienții 
cronici inclusiv medicamentele 
restricționate din Lista de 
medicamente compensate 
și gratuite care se acordă în 
cadrul programelor naționale 
de sănătate, cu mențiunea că 
pentru medicamentele care 
se eliberează în baza unor 
protocoale terapeutice și a 
unor formulare specifi ce este 
necesară evaluarea periodică 
a medicului de specialitate 
pentru a confi rma sau 
modifi ca schema de tratament, 
la termenele prevăzute în 
protocoalele terapeutice 
sau în scrisorile medicale. 
Reamintim că s-a prelungit cu 
7 ani valabilitatea cardurilor 
naționale de sănătate emise 
până la 31 decembrie 2014.

CARDURILE DE SĂNĂTATE, 
OBLIGATORII DE PE 1 IULIE

RATA DE MORTALITATE DIN 
CAUZA COVID ESTE MAI MARE 

DECÂT CEA PROVOCATĂ DE 
SIDA ȘI MALARIE

Eurostat a publicat primele 
estimări legate de evoluția 
indicatorului PIB pe locuitor în 
raport de puterea de cumpărare 
a țărilor convergente la zona 
euro. În România, PIB/locuitor 
la paritatea puterii de cumpărare 
ca procent din media Zonei Euro 
a crescut de la 62%, în 2018, la 
65%, în 2019. Indicatorul este mai 
bun decât în Bulgaria, dar inferior 
comparativ cu alte țări din fostul 
bloc comunist: Polonia, creștere 
de la 67%, în 2018, la 69%, în 
2019; Cehia-de la 85% ,în 2018, la 
87%, în 2019; Ungaria-de la 67% 
,în 2018, la 69%, în 2019; Bulgaria- 
de la 48%, în 2018, la 50% în 2019.
Ritmul mediu anual al acestui 
indicator în perioada 2009-

2019 relevă o dinamică de 3% în 
România,

Iar pe locurile doi și trei se 
poziționează Polonia și Bulgaria, 
cu ritmuri medii anuale de 2,13%, 
respectiv, 2,08% . În Ungaria, 
indicatorul a prezentat o dinamică 
medie anuală de 1,3%, iar în Cehia 
ritmul înregistrat a fost de 0,77%. 
Distanța dintre Europa Centrală 
și de Est și Zona Euro este mult 
mai mare din perspectiva PIB/
locuitor în termeni nominali. 
Exemple: în România, PIB/
locuitor a crescut cu 9,4% /an, la 
11.500 euro în 2019, reprezentând 
33,1% din nivelul mediu al Zonei 
Euro; Bulgaria- 8, 8%/ an, la 8.680 
euro în 2019, sub 25% din media 
Zonei Euro; Ungaria -7,5% /an, 

la 14.720 euro în 2019, 42,3% 
din ponderea Zonei Euro; Cehia- 

5,7% /an, la 20. 640 euro în 2019, 
reprezentând 59.3% din media 

Zonei Euro. Provocările României 
pe termen scurt și mediu țin de: 
încorporarea Revoluției Digitale 
și dezvoltarea pieței de capital; 
tranziția de la cantitativ la calitativ 
-modernizare prin organizare și 
accent pe reforme structurale; 
identifi carea unui nou model 
de convergență și dezvoltare; 
transformarea potențialului în 
realitate; implementarea unui 
mix permanent echilibrat de 
politici economice; apropierea 
de țările cele mai dezvoltate 
din regiune și integrarea mai 
puternică în circuitul economic 
mondial; intensifi carea gradului 
de integrare între regiuni prin 
investiții inteligente și efi ciente în 
infrastructură.

Casa Națională de Asigurări specialitate care pot fi accesate

Agenția de știri Reuters a 
calculat, pornind de la o medie 

înregistrată în perioada 1-27 iunie, că 
peste 4.700 de oameni mor la fi ecare 
24 de ore din cauza Covid-19. Cifra 
echivalează cu 196 de persoane pe oră, 
trei persoane la fi ecare minut sau o 
persoană la fi ecare 18 secunde. Pe întreg 
mapamondul, de la începutul pandemiei 
și până pe 28 iunie au fost infectate cu 
noua boală 10.134.060 persoane, mai 
mult de jumătate (5.222.705 persoane) 
au fost vindecate, iar  503.140 oameni 
și-au pierdut viața. Asta ar însemna, la 
aproximativ 106 zile de la declanșarea 
măsurilor, o medie zilnică a deceselor 

de 4.746 persoane (198 persoane/oră), 
rezultat oarecum asemănător cu cel 
din analiza ziariștilor germani. Ei au 
comparat cifra lunară de deces din cauza 
Covid (141.000 pers.) cu mortalitatea 
provocată de SIDA (64.000/lună) și 
malarie (36.000 cazuri/lună) și au ajuns 
la concluzia că noul coronavirus omoară 
dublu sau triplu în comparație cu alte 
boli grave care afectează planeta.

Experții din domeniul sănătății 
avertizează că datele ofi ciale probabil 
nu spun povestea completă, mulți 
considerând că, în unele țări, probabil 
că atât cazurile, cât și decesele au fost 
subraportate.

GREU LA DEAL CU BOII MICI!

PUTEREA DE CUMPĂRARE ÎN ROMÂNIA, 
LA 65% DIN MEDIA ZONEI EURO
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Anul trecut, Guvernul României a emis Ordonanța de urgență nr. 46 privind 
operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „Ro-

Alert”. Potrivit acestui document, din data de 27 iunie 2020, în toată țara va fi  interzisă 
vânzarea aparatelor mobile care nu pot recepționa mesajele sistemului național de 

avertizare în situații de urgență. Operatorii care mai 
dispun de astfel de telefoane ar trebui, teoretic, să 
le retragă de la comercializare. Toți comercianții 
au avut de fapt un an la dispoziție să-și lichideze 
stocurile. În mod normal, de sâmbăta trecută, 
magazinele care vor continua să vândă aceste 
dispozitive mobile riscă amenzi cuprinse între 5.000 
și 50.000 de lei, iar în caz de recidivă, sancțiunile 
pot ajunge până la 100.000 de lei. Sancțiunile vor fi  
aplicate numai de Protecția Consumatorului. 

GREU LA DEAL CU
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TELEFOANELE CARE NU POT 
TRANSMITE RO-ALERT, INTERZISE 

DE LA COMERCIALIZARE
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Primarul PNL din Tătaru, 
Dorina Mareș, va depune 

plângere penală împotriva 
candidatului PSD la fotoliul de edil 
șef pentru că ar fi  fost în mod repetat 
hărțuită. În plus, competitorul 
social-democrat vrea sa aducă 
cateva zeci de persoane care locuiesc 
în alte comune, să le facă   viză de 
fl otant pentru a se asigura că îl vor 
vota astfel la scrutinul electoral din 
septembrie. Dorina Mareș a declarat 
presei: „De-a lungul celor patru ani 
de mandat, nu am făcut altceva decât 
să fi u în slujba cetățenilor comunei 
și cred că rezultatele vorbesc de la 
sine. De când am ieșit din starea 
de urgență, cei de la PSD au luat-o 
razna. M-au urmărit în comună, 

mi-au vorbit urât, m-au amenințat 
și, într-un fi nal, m-au și bruscat. Au 
ajuns chiar să îi amenințe până și pe 
cetățenii comunei care au îndrăznit 
să discute cu mine. Pur și simplu vor 
să instaleze o atmosferă de teroare 
la noi în localitate. Dacă se dedau la 
asemenea acte cu trei luni înainte de 
alegeri, mi-e și groază să mă gândesc 
unde ar putea să ajungă. În dorința de 
a reinstaura normalitatea în comuna 
Tătaru, am luat decizia de a depune 
plângere penală împotriva celui 
care mă hărțuiește.” Și președintele 
PNL Prahova, Iulian Dumitrescu,  
a luat poziție: „Un individ care 
amenință și hărțuiește o femeie 
ziua în amiaza mare, profi tând de 
absența unor paznici,  nu trebuie 
să acceadă într-o funcție publică. 
Speranța mea este că PSD nu 
confundă golănia cu bărbăția. După 
ce că avem foarte puține doamne 
care aleg să se implice în  politică, 
mai apar și astfel de specimene care 
încearcă să le timoreze cu atitudini 
de grotă.  Cer  PSD Prahova să nu 
coboare atât de jos ștacheta.” Numai 
PSD nu a avut o reacție la asemenea 
grozăvie. O atitudine de respect i-ar 
face să-l retragă pe respectivul din 
poziția de candidat al partidului.

ACTUALITATE

 Săptămâna pe scurt 
ACCIDENT MORTAL PE 
DJ 101P, LA IEȘIRE DIN 

FILIPEȘTII DE TÂRG
Accidentul rutier s-a produs 

pe DJ 101P, la ieșire din Filipeștii 
de Târg către Călinești, după ce 
un motociclist și o autoutilitară 
au intrat în coliziune. La fața 
locului s-au deplasat echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului de 
Ambulanță Prahova. Din păcate, 
în urma impactului, motociclistul 
a decedat. Potrivit primelor 

verifi cări, un  motociclu condus de 
un tânăr de 25 de ani, pe DJ101P, 
în comuna Filipeștii de Târg, 

către DJ720, a intrat în coliziune 
cu o autoutilitară, ce circula în 
același sens și care s-ar fi  angajat în 
efectuarea manevrei de întoarcere 
spre stânga. Conducătorul 
autoutilitarei a fost testat cu 
aparatul etilotest, iar rezultatul a 
fost negativ. Cercetările, potrivit 
IJP Prahova, continuă în vederea 
stabilirii tuturor împrejurărilor în 
care s-a produs evenimentul rutier 
și luarea măsurilor legale.

ACCIDENT RUTIER PE 
BULEVARDUL REPUBLICII 

DIN PLOIEȘTI
Potrivit primelor verifi cări, o 

femeie care se deplasa la volanul 

unui autoturism pe strada 
Constantin Dobrogeanu Gherea 
către strada Take Ionescu, ar fi  
pătruns în intersecție pe culoarea 
verde a semaforului electric, dar în 
urma schimbării culorii acestuia, 
a rămas blocată pe Bulevardul 
Republicii, moment în care a 
fost surprinsă de o motocicletă 
care circula dinspre Gara de Sud 
spre Șoseaua Nordului. În urma 
impactului dintre cele două 
vehicule au rezultat, din fericire, 
doar pagube materiale. Atât 
motociclistul, cât și conducătoarea 
auto au fost testați cu aparatul 
etilotest, iar rezultatul a fost negativ. 

ACCIDENT PE DN1, LA IEȘIRE 
DIN COMARNIC SPRE SINAIA

Accidentul rutier a avut loc, pe 
DN1, pe sensul de mers Ploiești 
– Brașov. O femeie în vârstă de 
52 de ani, care se afl a la volanul 
unui autoturism, a pierdut 
controlul direcției și a intrat cu 
mașina într-un stâlp de susținere 
a cablurilor electrice. În urma 
impactului, stâlpul a căzut în 
afara carosabilului, iar cablurile au 
rămas pe șosea. Trafi cul rutier a 
fost inițial blocat, iar apoi circulația 
s-a desfășurat dirijat. Din fericire, 
accidentul rutier s-a soldat numai 
cu pagube materiale. 
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Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

 PSD ACUZĂ PNL CĂ A  PSD ACUZĂ PNL CĂ A 
FURAT STARTUL CAMPANIEI 
ELECTORALEELECTORALE

30 de ani în care Calliope a devenit 
o a doua familie pentru câteva sute de 
tineri care s-au format profesional. 
Unii au rămas și reprezintă 
managementul actual al societății, 
alții și-au continuat activitatea în alte 
domenii, cu rezultate deosebite care 
ne-au dat  satisfacția de a-i fi  avut, în 
timp, colegi.

30 de ani de perseverență și 
strădanii, de depășire a difi cultăților 
inerente perioadelor de tranziție, 
de lucru în echipă, de dezvoltare și 
consolidare. În toți acești ani am  
construit în comunitatea locală o 
veritabilă tradiție economică.

Acum, la ceas aniversar, gândurile 
și mulțumirile noastre se îndreaptă cu 
recunoștință către salariați, clienți și 
partenerii de afaceri, către toți cei care, 
la un moment sau altul, ne-au fost 
alături.  Le dorim, tuturor,  sănătate, 
perseverență și multe bucurii!

Conducerea Calliope S.R.L.

CALLIOPE CALLIOPE 
LA CEAS LA CEAS 

ANIVERSARANIVERSAR
Ion Ceban, candidat PSRM, a devenit 

primul reprezentant al forțelor de stânga 
din toată istoria Moldovei independente, 
care a câștigat alegerile primarului general al 
municipiului Chișinău. Astăzi, reprezentanții 
PSRM conduc 20 de raioane, 8 centre raionale 
și aproximativ 200 de localități. Fiecare 
deputat socialist, fi ecare primar, președinte de 
raion, consilier local, precum și fi ecare activist 
al partidului este membru al echipei mele. 
Am încredere și știu că mă pot baza pe ei în 
orice situație critică. Sunt sigur că principalele 

victorii și succese ale PSRM abia urmează”. 
Adevăr a grăit dublu-președintele Dodon. 

Exact a doua zi primul deputat socialist a 
rupt iezătura – medicul Ștefan Gațcan (cel 
care la 15 martie a câștigat pe circumscripția 
uninominală nr. 38, Hâncești) a părăsit 
fracțiunea PSRM și a aderat la grupul „Pro 
Moldova”. Ștefan Gațcan:„Am ajuns să-mi 
fi e rușine să privesc în ochii colegilor mei 
de breaslă. Echipa PSRM a avut o șansă 
unică de a rezolva problemele oamenilor și a 
salva țara din criza în care s-a pomenit, dar 
luptele politice interminabile, gravele greșeli 
de management, deciziile neprofesioniste și 

chiar admiterea de falsuri în gestionarea crizei 
COVID-19 m-au determinat să mă detașez 
de acțiunile lui care nu sunt în interesele 
cetățenilor și ale statului”. 

E greu de spus dacă a plecat de la PSRM 
de rușine sau de frica dosarelor despre care 
morsoacă lumea prin târg că e omul lui 
Plahotniuc, listând mai multe fotografi i cu cei 
doi împreună. Ori poate a adulmecat și dânsul 
vreun kuliok? Cert este că mai stau vreo doi-
trei la rând, fi e până le crapă obrazul de rușine, 
fi e până se mai adună la „Pro Moldova” vreo 
2-3 milioane – tot greu de spus. Dar deputați 
care l-au citit pe Caragiale, se grăbesc să-l 
„felicite” pe președintele Dodon: „La mulți 
ani, Igor Nicolaevici! Ca să nu te trezești până 
în toamnă cu vreo 4-5 deputați – Greceanîi, 
Bătrîncea și alți vreo 2-3 socialiști, mai bine 
prezintă-ți demisia”. 

Cât despre Zina-Carabina, tot ea Greceanîi 
și spicher, care se laudă că partidul ei e cel mai 
infl uent, colegii din opoziție o avertizează că 
înaintea PSRM-ului și comuniștii lui Voronin 
au fost cei mai infl uenți, călărind vectorul 
geopolitic pro-rus. Și abia așteaptă să vadă 
consecvența socialiștilor după ce va cădea 
guvernul Chicu…

DE PIRUETELE PARTIDELOR DE LA CHIȘINĂU TE APUCĂ AMEȚELILEDE PIRUETELE PARTIDELOR DE LA CHIȘINĂU TE APUCĂ AMEȚELILE
 continuare din pagina 1

M. BAIBOLEANU

Președintele PSD, Bogdan Toader, îi acuză 
pe liberali de dispreț la adresa ploieștenilor. 

Motivul? Panourile electorale montate deja în 
oraș. Iată ce spune Toder: „Liberalii demonstrează 
din nou că, în momentele critice, respectarea 
propriilor reguli este opțională! Apariția unor 
panouri cu iz electoral la toate colțurile de stradă 
din Ploiești, deși încă nu este bătută în cuie nici 
măcar data alegerilor locale, refl ectă disprețul 
Partidului Național Liberal față de ploieșteni și față 
de prahoveni!

Lipsa de considerație este cu atât mai mare 
cu cât aseară reprezentanți ai Guvernului Orban 
anunțau că nu se ridică nicio restricție începând de 
la 1 iulie, ci, mai mult decât atât, există posibilitatea 
de a impune alte noi măsuri pentru combaterea 
răspândirii SARS CoV-2! Avertismentele generale 
par să nu fi  ajuns și la urechile PNL Prahova, care a 

început campania electorală înainte de a se fi  sfârșit 
măcar primul val al epidemiei din România, cum 
înșiși reprezentanții lor anunță pe toate canalele 
media! Respect? Empatie? Reguli? Acestea nu fac 
parte din atitudinea liberalilor, care se gândesc 
doar la propriile benefi cii, și nu la cetățenii cărora 
le vor cere votul, peste câteva luni!”

rimarul PNL din Tătaru

e

început campania electorală înainte de a se fi sfârșit

PRIMARUL DIN TĂTARU, PRIMARUL DIN TĂTARU, 
AGRESAT DE CANDIDATUL AGRESAT DE CANDIDATUL 

PSD PENTRU PSD PENTRU 
ALEGERILE LOCALEALEGERILE LOCALE

PNL CREȘTE ÎN SONDAJE, 
PSD A PIERDUT UN PROCENT
Rezultatele unui sondaj realizat de IMAS în 

luna iunie, la comanda Europa FM, arată o 
scădere a PSD cu cel puțin un procent, asta deși 
social democrații se afl ă în opoziție. Astfel, PSD a 
ajuns la 21,9%, față de 23%, în luna mai și un maxim 
de 25,8%, în februarie. În schimb, PNL, partid care 
asigură guvernarea în vremuri extrem de tulburi 

(epidemie, secetă, inundații, criză economică), a 
crescut în sondaje de la 32,6%, în luna mai, la 33%, 
în luna iunie. USR crește în această lună, ajungând 
la 12,3% în preferințele electoratului, după ce luna 
trecută avea 11,6%, iar PLUS este creditat cu 5,8% 
din optiunile de vot. Pro Romania staționează la 
11,2%, fi ind al patrulea partid în ierarhia politică.
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CUM S-A NĂSCUT IDEEA 
UNUI MUZEU PRIVAT
L-am întrebat pe interpret cum s-a născut 

această idee de sufl et, căci colecționarea 
obiectelor din gospodăria tradițională și 
a costumelor populare nu poate să țină 
de altceva, decât de sufl etul omului legat 
indisolubil de vatra sa rurală. Iar povestea 
începe așa: „Pe vremea când eram student, 
am venit acasă la un moment dat, atunci îmi 
trăiau părinții, și am auzit fără să vreau o 
discuție între ei. Mama îi zicea tatei: <<măi, 
Nicule, am crescut șase copii, toți au plecat, 
o să rămânem ca niște cuci, o să se aleagă 
praful de tot ce-am agonisit. Uite, am cusut 
la lumina lămpii atâtea carpete, am țesut 
atâtea covoare și cuverturi, ștergare, o să 
rămână totul de izbeliște.>> Atât de tare 
m-a tulburat și m-a mișcat conversația asta 
încât le-am promis că voi avea grijă să nu se 
piardă nimic, că voi păstra cusăturile mamei 
și obiectele tatălui, că și el le avea moștenite 
de la bunici, ca pe ceva sfânt. Nu aveam 
foarte clar conturat atunci ce voi face. Dar 
ideea n-a întârziat să apară. S-a întâmplat 
să merg în Maramureș, la colega mea de 
facultate și de cântec Ileana Matus; ea are în 
curte o casă a bunicului ei, strămutată din 
munți, reasamblată întocmai, unde a deschis 
un muzeu al satului maramureșan. Și m-am 

gândit așa: dacă ea a putut să aducă o căsută 
din creierul munților, bucată cu bucată, 
n-aș putea și eu să fac un muzeu la mine 
acasă? De atunci m-am apucat de treabă! 
Mai exact, când mi-am făcut lucrarea de 
licență, am mers mult în teren. Ajungând pe 
la bătrâni, am văzut  la ei tot felul de piese-
costume, ștergare, țesături, obiecte din vechea 
gospodărie țărănească- și le-am cerut. Ei mi 
le-au oferit fără tăgadă, zicând ceva de genul 
„ia-le, că și așa copiii noștri o să le arunce pe 
foc”. Am mers prin case dărăpănate, părăsite 
și am recuperat obiecte pe care eu le consider 
de mare preț. Mai apoi, ascultându-mă la 
radio povestind despre ceea ce vreau să fac, 
m-am trezit cu oamenii la poartă, cu diverse 
costume sau ustensile vechi. Și uite așa, în 
timp, am strâns o mulțime de piese care se 
regăsesc, astăzi, în muzeu.”

ȚESĂTURILE MAMEI ÎMI 
SUNT CELE MAI DRAGI
Muzeul este deschis la Slon, în casa 

solistului. L-a amenajat inițial într-o cameră 
la casa părintească, dar pentru că a strâns 
foarte multe exponate, a mansardat special 
clădirea, să aibă spațiu sufi cient. Locului nu 
i-a dat un nume, dar crede că îi va spune 
Muzeul de artă populară „Traian Frâncu”. 
Cum arată colecția, ce exponate sunt 

prezentate, care e povestea celor mai dragi 
obiecte, ne-a lămurit creatorul expoziției: 
„Sentimental, cea mai mare valoare o au 
obiectele lucrate de mama, cărora le-am 
rezervat un spațiu special. Iar povestea 
care-mi adună mereu o lacrimă este că 
am războiul de țesut, cu o năvădeală în el,  
țolul pe care biata de ea n-a mai reușit să-l 
termine, când a plecat din lumea aceasta. 
Din acest colț aș începe turul muzeului. Apoi 
vine camera de port popular. Prima dată 
am colecția din satul meu, iar cele mai vechi 
costume, dat fi ind faptul că strămoșii noștri 
vin din Ardeal, au similitudini cu cele din 
zona Făgărașului, cusute în negru. Am-și e o 
piesă la care țin enorm-un costum popular de 
mireasă din Slon; persoana care mi l-a oferit 

a împlinit 82 de ani, iar acesta a aparținut 
bunicii sale. Deci numără, să zic, pe puțin 
150-160 de ani, dacă nu mai bine. Istoria 
portului popular de la noi e mai complicată 
un pic. Avem o primă inspirație ardelenească, 
o alta muntenească, de pe Valea Drăjnuței, 
care încorporează și comuna Cerașu și o 
alta care s-a insinuat în urmă cu 45-55 de 
ani. Despre această a treia infl uență trebuie 
să spun că a alterat cumva fi lonul din zona 
aceasta a Prahovei. Pe timpul comunismului, 
căminele culturale erau obligate- era o 
„obligație” foarte bună până la un punct- să 
creeze costume populare pentru ansamblurile 
artistice. La noi s-a confecționat unul, dar de 
fapt modelul era adus din Breaza, nu inspirat 
de cusăturile sau țesăturile femeilor de la noi. 
În toate comunele s-a procedat cam la fel, 
ajungându-se astăzi să se spună-iar afi rmația 
este complet eronată-că acesta este costumul 
de Prahova. Nu, Slonul are alt costum, la fel 
Valea Doft anei sau Valea Teleajenului, care 
diferă semnifi cativ față de cel din Breaza. Mai 
am apoi câteva piese din Maramureș, Ardeal, 
Muscel, Banat etc. Pe urmă trecem în camera 
țesăturilor și cusăturilor, după care urmează 

alte obiecte, inclusiv din gospodăria rurală 
tradițională. Toate sunt din zona noastră, 
mă rog, un pic extinse din zona Munteniei, 
fi indcă nu colecționez nimic din alte regiuni. 
Vorbesc strict despre țesături și cusături.”

ISTORIA UNUI COVOR
Traian Frâncu a investit și bani în muzeu, 

nu are numai obiecte donate de săteni. De 
exemplu, a găsit la cineva o țiteră și n-a 
vrut să i-o ofere decât pe o sumă generoasă. 
Altcineva are un țambal de gât, dar tot așa, 
l-a procurat contra-cost, plus că a plătit 
parte din costume. Dar acest aspect are 
puțină importanță; esențial este rezultatul 
pe care interpretul nu-l măsoară în bani, 

ci în sentimente, în sufl et: „Am o poveste 
frumoasă cu un covor pe care l-am găsit 
la o stână; l-am văzut acolo și am făcut 
schimb cu o mochetă. Covorul acela a fost 
luat de bunicul ciobanului de la Castel, o 
constucție-dărâmată între timp-ridicată de 
Eforia Spitalelor Civile, o  organizație care 
administra spitalele în Muntenia și Moldova, 
fondată de generalul  Pavel Kiseliov  în 1832 
și care a supraviețuit până în 1948, la 
venirea comuniștilor. Pe urmă am secțiuni 
cu carte veche bisericească, icoane și de 
peste 100 de ani, una chiar e din 1832, ceva 
numismatică, documente vechi legate de 
satul Slon și comuna Cerașu, ceramică veche 
( un vas de sarmale în cenușă, printre altele, 
pe care au pus ochii mai multe muzee, dar 
am refuzat categoric să-l dau), obiecte vechi 
din gospodăria țărănească- topor, barda de 
cioplit, rindea, vârtelniță, furcă și fus de tors, 
suveică de război, un dispozitiv de înfășurat 
ața, cufere, doniță, cădițe din lemn, fi er 
de călcat cu jar, lăzi de zestre, instrument 
de pieptănat lâna, lampă de gaz, felinare, 
ploscă, mașină de răsucit și de tors lână etc.”

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

MUZEUL DE ARTĂ POPULARĂ 
„TRAIAN FRÂNCU”„TRAIAN FRÂNCU”

0244.546.501

EDITURĂ și TIPOGRAFIE
OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 

fl yere,   pliante,   broşuri,   reviste,   ziare fl yere,   pliante,   broşuri,   reviste,   ziare 
cataloage,   mape de prezentare,   cărţi de vizită,   foi cu antet,   plicuri,   afi şe,   

orice tip de formular fi nanciar-contabil personalizat,   agende şi calendare personalizate!

Pe interpretul de muzică populară Traian Frâncu l-am urmărit încă din vremea 
când a câștigat trofeul Festivalului-Concurs „Irina Loghin”, de la Vălenii de 

Munte. De atunci au trecut poate 20-22 de ani. Între timp a câștigat mai multe concursuri 
naționale de folclor, a absolvit o facultate, a devenit solist vocal al Filarmonicii „Paul 
Constantinescu”, concertează pe toate scenele din Prahova și oriunde este invitată 
Orchestra populară „Flacăra Prahovei”. Dar Traian Frâncu a mai făcut ceva: a rămas 
credincios satului în care s-a născut și mai cu seamă se profi lează a fi  unul din păstrătorii 
a ceea ce țăranul român a zidit în veacuri și a transmis din generație în generație, arta, 
meșteșugul tradițional și portul popular. Artistul a amenajat în locuința sa un muzeu, 
nu neapărat unic în județ (mai există unul la Brebu), dar singurul aranjat de un solist 
de muzică populară.
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Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro continuare din pagina 1

PRIMĂRIILE DIN ROMÂNIA AU FINALIZAT DOAR 7,75 % PRIMĂRIILE DIN ROMÂNIA AU FINALIZAT DOAR 7,75 % 
DIN PROIECTELE EUROPENE FINANȚATE PRIN PNDRDIN PROIECTELE EUROPENE FINANȚATE PRIN PNDR

Primăriile din mediul rural au 
avut la dispoziție mai multe 

instrumente fi nanciare prin care 
puteau atrage fonduri europene 
pentru dezvoltarea localităților. 
Unul dintre acestea, derulat 
prin intermediul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
(MADR), respectiv, Agenția 
pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale (AFIR), a fost Programul 
Național de Dezvoltare Rurală 
(PNDR), prin intermediul căruia 
autoritățile locale au avut acces 
la fonduri de 1,428 miliarde euro 
pentru introducerea rețelelor de 
apă și canalizare, modernizarea 
drumurilor locale, construirea 
școlilor și grădinițelor, precum 
și a centrelor sociale, renovarea 
patrimoniului cultural, refacerea 
fondului forestier etc. Ei bine, la 
începutul acestei luni, doar 7,75% 
din banii alocați au fost învestiți 
realmente în anumite obiective 
deja fi nalizate, date în folosință. 
Să recunoaștem, având în vedere 
că anul acesta este ultimul din 
exercițiul fi nanciar-bugetar 2014-
2020, situația este una... îi zicem 
deschis, pe românește, să înțeleagă 
toată lumea... proastă! Veți spune 
că lucrurile nu stau deloc astfel 
având în vedere că 91,44% din 
cota alocată a fost contractată prin 
1.607 proiecte (1.306,305 milioane 
de euro), care înseamnă tot atâtea 
investiții în comunele României. 
Da, dar e posibil ca multe dintre 
acestea să nu poate fi  terminate în 
grafi cul îngăduit (prelungire până 

în 2022 sau 2023) și România fi e 
va pierde parte din bani, fi e va plăti 
penalizări consistente. În cel mai 
bun caz, Uniunea Europeană va 
accepta reportarea sumei pentru 
perioada 2021-2027. (VEZI 
TABEL)

Apropo de îngăduința de care 
ne-am bucurat până acum de la 
Uniunea Europeană: România a 
primit aprobarea de a transfera 
câteva sute de proiecte din 
exercițiul bugetar 2007-2013 în 
perioada fi nanciară 2014-2020. 
A fost vorba, evident, tot despre 
proiecte nefi nalizate la termen. 
Autoritățile au numit această 
operațiune „proiecte transferate 
prin procedura de tranziție”. 
Atenție, nici măcar acestea nu au 
fost fi nalizate în totalitate:

-apă/canal: 66 de proiecte, în 
valoare de 54,86 mil. euro, din 
care 44 de investiții, în valoare de 
27,45 mil. euro, sunt fi nalizate, iar 
1 proiect (1,53 mil. euro) a fost 
reziliat;

-infrastructura rutieră locală: 
141 de proiecte, în valoare de 
81,711 mil. euro, din care au fost 
fi nalizate 115 de investiții, în 
cuantum de 51,356 mil. euro;

-împăduriri: 10 proiecte, 
în valoare de 0,562 mil. euro, 
niciunul fi nalizat.

1.108, 881 MILIOANE 
DE EURO PENTRU APĂ, 

CANALIZARE, EDUCAȚIE, 
CULTURĂ

Benefi ciarii submăsurii 

7.2, cu o alocare fi nanciară 
de peste 1,1 miliarde de euro,  
puteau fi  primăriile, asociațiile 
intercomunitare și ONG-urile, 
ultimele pentru investiții în 
infrastructura educațională 
(grădinițe) și socială (creșe, aft er-
school). Obiectivele constau 
în crearea infrastructurii de 
interes local  care să contribuie 
la diminuarea tendințelor de 
declin social și economic, la 
îmbunătățirea nivelului de trai 
în zonele rurale și stoparea 
fenomenului de depopulare, prin 
reducerea decalajelor rural-urban. 
În ce punct ne afl ăm astăzi cu aceste 
investiții în infrastructura rutieră, 
de utilități, educațională, socială și 
culturală din mediul rural, vedem 
din cifrele următoare:

Investiții în infrastructură 
apă/apă uzată

-proiecte depuse: 501, în valoare 
de 726,335 milioane euro;

-proiecte selectate: 335, în 
valoare de 476, 597 milioane de 
euro;

-proiecte contractate: 306, în 
valoare de 427,977 milioane de 
euro;

-proiecte fi nalizate: 10,  în 
valoare de 9,8 mil. euro.

La acestea se adaugă 12 proiecte 
accesate în cadrul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ITI 
Delta Dunării, în valoare de 16,11 
mil. euro, din care contractate sunt 
11, în valoare de 14,47 mil. euro, 
dar niciunul nu este  fi nalizat.

Infrastructură rutieră de 
interes local

-proiecte depuse: 972, în valoare 
de 1.002,998 milioane de euro;

-proiecte selectate: 489, în 
valoare de 510,942 milioane euro;

-proiecte contractate: 480, în 
valoare de 493,356 mil. euro;

-proiecte fi nalizate: 71, în 
cuantum de 68,469 mil. euro.

Și aici, în cazul ITI Delta 
Dunării au fost depuse alte 30 de 
proiecte, în valoare de 28,748 mil. 
euro, din care contractate 29, în 
valoare de 27,694 mil. euro.

Infrastructură educațională 
și socială

-proiecte depuse: 444, în valoare 
de 168,742 mil. euro;

-proiecte selectate: 325, în 
valoare de 121,037 mil. euro;

-proiecte contractate: 313, în 
valoare de 115,744 mil. euro;

-proiecte fi nalizate: 36, în 
cuantum de 11,627 mil. euro;

-proiecte reziliate: 1, în valoare 
de 0, 412 mil. euro.

-ITI Delta Dunării, 11 proiecte 

depuse, în valoare de 3,781 mil. 
euro, din care contractate 9, în 
valoare de 2,818 mil. euro.

PROTEJAREA 
PATRIMONIULUI 

CULTURAL: 108,74% 
PROIECTE CONTRACTATE, 

10,58% INVESTIȚII 
FINALIZATE

Investițiile sprijinite în cadrul 
acestei submăsuri țin de protejarea 
patrimoniului cultural  sau/ 
și de realizare a  investițiilor 
pentru conservarea moștenirii 
de interes local, a așezămintelor 
monahale, inclusiv  a 
modernizării  așezămintelor 
culturale. Suma alocată s-a ridicat 
la 188,010 mil. euro:

-proiecte depuse: 912, în valoare 
de 304,396 mil. euro;

-proiecte selectate: 661, în 
valoare de 211,735 mil. euro;

-proiecte contractate: 651, în 
valoare de 207,192 mil. euro;

-proiecte fi nalizate: 92, în 
valoare de 20,855 mil. euro;

-proiecte reziliate: 4, în valoare 
de 0,723 mil. euro.

Pentru ITI Delta Dunării (9 
mil. euro rezervate) s-au depus 
27 de proiecte, în valoare de 8,405 
mil. euro și au fost contractate 25 
de proiecte, în valoare de 7,051 
mil. euro.

ÎMPĂDURILE, ZERO 
PROIECTE FINALIZATE

Scopul investițiilor sprijinite în 
cadrul acestei submăsuri se referă 
la: creșterea suprafeței ocupate 
de păduri la nivel național; 
acoperirea costurilor lucrărilor 
de înfi ințare a plantației, a celor 
de întreținere a plantațiilor pe 

o perioadă de maximum 6 ani 
până la închiderea stării de 
masiv; acoperirea costurilor 
determinate de efectuarea a două 
lucrări de îngrijire a arboretelor 
după închiderea stării de masiv; 
acoperirea pierderilor de venit 
agricol pentru o perioadă de 12 ani 
pentru suprafața împădurită. Deși 
o țară întreagă se vaită de defrișări 
masive, este foarte curios că 
potențialii benefi ciari (deținătorii 
publici și privați de teren agricol 
și neagricol și forme asociative ce 
dețin teren agricol și neagricol) 
nu s-au dat peste cap să utilizeze 
fondurile nerambursabile. 
Procentul de proiecte contractate 
(9,16%) este unul de-a dreptul 
ridicol.

Submăsura a avut o alocare 
totală de 106,801 mil. euro. Până în 
luna mai 2020, situația depunerii 
proiectelor era una deplorabilă și 
aproape de neînțeles:

-proiecte depuse: 98, în valoare 
de 19,305 mil. euro (18,07%);

-proiecte selectate: 68, în valoare 
de 10,638 mil. euro (9,96%);

-proiecte contractate: 63, în 
valoare de 9,972 mil. euro (9,16%);

-proiecte fi nalizate: niciunul.
Și pentru submăsura 7.4  tot 

zero scrie în dreptul investițiilor 
fi nalizate. Autoritățile au avut 
o alocare de 13,762 mil. euro. 
Ea s-a constituit în sprijin 
pentru investițiile în crearea, 
îmbunătățirea sau extinderea 
serviciilor locale de bază destinate 
populației rurale, inclusiv a 
celor de agrement și culturale și 
a infrastructurii aferente. Până 
în mai 2020 nu a fost depus 
niciun proiect în cadrul acestui 
instrument fi nanciar.

SEMNAL DE ALARMĂ:SEMNAL DE ALARMĂ:

Măsura Alocare 
(mil. euro)

Proiecte contractate 
%

Proiecte fi nalizate
%Număr 

proiecte 
Sumă (mil. 

euro)
Număr 
proiecte

Sumă
(mil. euro)

Submăsura 7.2 1.108, 881 868 1.082, 09 97,58 117 89,928 8,10
Submăsura 7.4 13, 762 - - - - - -
Submăsura 7.6 197,010 676 214,243 108,74 92 20,855 10,58
Submăsura 8.1 108,801 63 9,972 9,16 - -

TOTAL 1.428,454 1.607 1.306,305 91,44 209 110,783 7,75

rimăriile din mediul rural au în 2022 sau 2023) și România fie

depuse în valoare de 3 781 mil o perioadă de maximum 6 ani
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L-AM GĂSIT PE CEL MAI SEXY SPORTIV ROMÂN!

Dacă îl privești pe teren, în 
timpul unui joc, s-ar putea 

să vrei să îți iei rapid tălpășița 
din fața lui. Sau măcar să nu îl 
superi. Adrian Ion e fi oros, acolo, 
când sare în tușă, când împinge 
la grămezile organizate sau când 
pleacă să culce mingea în terenul 
de țintă. E ultimul căpitan al 
echipei naționale, la ultima 
partidă ofi cială jucată și câștigată 
de ”stejari” la Botoșani, cu Rusia. 

Iar dacă te mai uiți și la ce 
conține, de pildă, ”meniul zilnic” 
la antrenamente cum a fost 
perioada de pandemie, sigur te 
mai gândești înainte să intri într-o 
discuție cu cel căruia i se spune 
Tarzan. Însă ca întotdeauna în 
viață, surprizele fac parte din 
joc. Iar durul și experimentatul 
fl anker, ales cel mai bun rugbist 
din România în 2019, poate fi  

oricând și un model de succes. 
După... modelul francezilor de la 
Stade Francais, al căror calendar 
cu rugbiști dezbrăcați a devenit un 
generator de fonduri de milioane 
de euro anual, bani care se duc, 
mare parte, în acțiuni caritabile.

COLOSUL  CU ALURĂ DE 
STAR DE CINEMA

Nu, să ne înțelegem, Adrian 
Ion nu a pozat nud precum 

protagoniștii ”Dieux du Stade”. 
Nu. Are la activ un pictorial de 
bun-simț, extrem de apreciat 
de publicul feminin, în revista 
GQ. Și cum fl erul nu m-a părăsit 
niciodată, așa cum i-am descoperit 
cu ani în urmă pe francezi și 
calendarul lor, așa am dat și peste 
imaginile cu Tarzan al nostru.

Dar să vă povestesc și ce face 
într-o zi de antrenament, ca să 

aibă fi zicul pe care-l admirați 
în poze. Pentru forță și masă 
musculată, Adrian Ion aleargă zeci 
de kilometri zilnic, ridică sute de 
kilograme și lovește cu ciocanul de 
câteva sute de ori un cauciuc. 

Și dacă rugby-ul nu este la fel 
de popular la noi ca în Franța 
sau alte țări, doamnelor, nu ar fi  
păcat să lăsați acest sport de golani 
jucat de domni fără galerie, când 
în pachetul de înaintare îl puteți 
vedea pe... Tarzan! Sau, mai bine 
zis, pe fi ul lui, pentru că adevăratul 
Tarzan este tatăl lui Adrian, 
Gheorghe.

ADEVĂRATUL TARZAN 
ERA... TAICĂ-SU!

Adrian Ion a început rugby-
ul la 8 ani. Pentru că nici nu se 
putea altfel. Îl are în genă. Tatăl lui, 
Gheorghe Ion, a inventat noțiunea 
de sacrifi ciu pentru echipa 
națională. În timpul unui meci 
cu Franța, seniorul a fost călcat 
pe cap și a avut nevoie de 9 copci 
pe ureche și 6 sub pleoapă. Era să 
rămână fără un ochi. 

Dar cea mai mare cumpănă a 
avut-o la o partidă contra Spaniei, 
când era să rămână paralizat. O 
grămadă în 5 s-a rupt și Gheorghe 
Ion a căzut în cap. Nu-și mai 

simțea picioarele, a fost scos pe 
margine, dar și-a revenit. Și s-a 
întors la joc. Și grămada s-a rupt 
iar și iar, dar nu s-a lăsat...

Însă doar la televizor poveștile 
cu super eroi au un fi nal fericit. 
Înainte de Cupa Mondială din 
anul 1995, tatăl lui Adrian a 
primit o veste cruntă: medicii l-au 
diagnosticat cu entorsă cervicală 
cu fractură a apofi ziei spinoase. 
Dar a riscat să-și termine cariera 
într-un scaun cu rotile, a jucat pe 
semnătură în preliminarii, doar 
ca să ajungă în Africa de Sud. 
Antrenorii au avut alte socoteli. 
Și l-au lăsat acasă, provocându-i 
o dezamăgire care nu va dispărea 
niciodată. 

simțea picioarele a fost scos pe

ADRIAN ION este 
veteranul naționalei de rugby, 

are pedigree de performer, tatăl 
său fi ind o legendă

 a rugby-ului românesc, și i se 
spune Tarzan!

Federația Internațională de 
Handbal a creat Academia 

Virtuală IHF, un element nou 
și inovativ pentru pregătirea 
antrenorilor, a arbitrilor, a 
delegaților și a profesorilor de 
educație fi zică din toată lumea. 
La startul acestei noi platforme 
de educație online, Academia 

Virtuală IHF prezintă primul 
Simpozion Online pentru 
antrenori și artbitri din toată 
lumea, care a început la fi nalul 
săptămânii trecute.

Astfel, până pe 25 iulie, 
antrenori de top, precum 
Patrice Canayer (antrenor la 
Montpellier HB) și Oh Seong Ok 

(antrenoarea echipei naționale 
a Coreei de Sud), arbitri cu 
experiență, precum surorile 
Julie și Charlotte Bonaventura, 
și lectori IHF oferă, în total, 20 
de seminarii live, cu prezentări 
despre varii subiecte de 
actualitate, majoritatea fi ind de 
interes atât pentru antrenori, cât 

și pentru arbitri.
În plus, nu doar cei 

care activează în handbal 
pot urmări seminariile 
online, ci oricine dorește 
să-și dezvolte cunoștințele 
despre handbal, putându-
se înscrie pe site-ul 
forului internațional: 
ihfeducation.ihf. info/
Registration.

Sursa: frh.ro
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A ÎNCEPUT PRIMUL SIMPOZION A ÎNCEPUT PRIMUL SIMPOZION 
ONLINE AL FEDERAȚIEI ONLINE AL FEDERAȚIEI 

INTERNAȚIONALE DE HANDBALINTERNAȚIONALE DE HANDBAL

ACOMODARE CU ACOMODARE CU 
TERENUL SINTETIC

Petroliștii au intrat pe ultima 
linie dreaptă a pregătirilor 

înainte de startul fazei play-off  a Ligii 
2 Casa Pariurilor. Elevii lui Costel 
Enche și-au mutat antrenamentele 
pe teren sintetic, pentru a se 
acomoda, astfel, cu condițiile pe 
care le vor întâlni la Arad, în jocul 
cu UTA.

Ședința de pregătire s-a derulat 
la Câmpina, iar tehnicienii 

„galben-albaștrilor” au avut la 
dispoziție întreg lotul de jucători.

Reamintim că prima „fi nală” 
din lupta pentru promovare 
este programată să se desfășoare 
sâmbătă, de la ora 17.00, atunci când 
FC Petrolul o va întâlni pe UTA, 
partida urmând să fi e găzduită de 
către stadionul „Motorul” din Arad.

Sursa:fcpetrolul.ro
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INEDIT

Ca și cum recunoașterea făcută și 
folosirea amprentelor digitale nu ar 

fi  sufi cient de înfricoșătoare, Pentagonul a 
dezvoltat o metodă pentru identifi carea și 
urmărirea de la distanţă a persoanelor pe 
baza bătăilor inimii. 

Bătăile inimii sunt la fel de unice și 
distinctive ca amprentele, dar, în plus, ele 
pot fi  citite de la distanţă. Și de asta profi tă 

Pentagonul, potrivit unui 
raport din MIT Technology 
Review.

Dezvoltată pentru a 
identifi ca luptătorii din 
zonele de război, ideea este 
de a asculta acele semnături 
cardiace unice, folosind 
un laser cu infraroșu. Spre 
deosebire de alte metode 
de identifi care, cum ar 

fi  recunoașterea facială, este imposibil 
să deghizezi bătăile inimii în vreun fel. 
Metoda laser funcţionează, de asemenea, 
prin îmbrăcăminte la o distanţă de până la 
200 de metri (219 yarzi). În viitor, aceasta ar 
putea fi  extinsă pentru a fi  și mai mare.

„Nu vreau să spun că ai putea să faci 
identifi carea din spaţiu”, a spus Steward 
Remaly, de la Biroul de asistenţă tehnică de 

combatere a terorismului de la Pentagon, 
„dar identifi carea de la distanţe mai lungi ar 
fi  de așteptat să fi e posibilă”.

Prototipul de ascultare cu laser infraroșu 
se numește Jetson și funcţionează folosind o 
tehnică numită vibrometrie laser. Măsoară 
vibraţiile de pe o suprafaţă prin examinarea 
deplasării Doppler a fascicolelor laser 
refl ectate și poate detecta bătăile inimii prin 
măsurarea mișcării pe suprafaţa trupului, 
cauzată de bătăile inimii. Aceasta înseamnă 
că tehnica permite citirea bătăilor inimii 
prin îmbrăcăminte mai subţire, cum ar fi  
cămășile, dar nu și prin îmbrăcămintea mai 
groasă, cum ar fi  paltoanele.

Cercetătorii care lucrează la proiect spun 
că detectarea semnăturilor cardiace este mai 
precisă decât recunoașterea facială, care 
este afectată de probleme, în special atunci 
când caută să identifi ce feţele femeilor sau 

ale persoanelor de culoare. Remaly spune 
că metoda de identifi care a semnăturilor 
cardiace are o rată de precizie de 95%, ceea 
ce este cu siguranţă impresionant.

O limitare a tehnologiei constă însă 
în faptul că are nevoie de o bază de date 
cu semnături cardiace, pentru a potrivi 
semnalele detectate cu persoanele. 
Pentagonul colectează deja date biometrice 
în zone precum Irak și Afganistan, astfel că 
poate începe acum să colecteze informaţii și 
despre semnături cardiace.

Deși dezvoltatorii tehnologiei spun că 
are multe alte utilizări, cum ar fi  ajutarea 
medicilor să depisteze de la distanţă 
problemele cardiace ale pacienţilor, este, 
de asemenea, un imens semnal de alarmă 
cu privire la cât de imposibil este să 
eludezi supravegherea în societatea noastră 
modernă.

PENTAGONUL VĂ POATE PENTAGONUL VĂ POATE 
IDENTIFICA PRIN BĂTĂILE INIMII 
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VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare,   Împreună vom găsi soluţii inovatoare,   

capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 
• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • fi rme luminoase

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

La oameni, bebeluşii cresc în pântecele 
mamelor şi primesc tot ceea ce le 

trebuie printr-un cordon ombilical care 

transportă o parte din oxigenul pe care 
mama îl respiră, împreună cu alte forme de 
hrănire. 

Cu toate acestea, atunci 
când vine vorba de alte 
animale (precum puii de 
pasăre) care cresc în interiorul 
unui ou, procesul nu este la fel 
de simplu. 

Întrucât un ou este complet 
sigilat de lumea exterioară, ne 
întrebăm cum respiră micile 
animale înăuntru. 

De asemenea, atunci când 
oxigenul este utilizat pentru a 

produce energie, rezultă dioxid de carbon 
ca produs secundar. 

Este binecunoscut faptul că prea mult 
dioxid de carbon într-un spaţiu închis 
poate fi  periculos. Întrebarea este: cum este 
eliminat dioxidul de carbon din ouă? 

CARE ESTE EXPLICAŢIA. CUM 
RESPIRĂ PUII?

Sub coaja de ouă se afl ă două membrane 
foarte subţiri, iar când în ouă încep să se 
dezvolte pui, sunt foarte calde. Atunci când 
se răcesc, membranele din interiorul oului 
se micşorează puţin, ceea ce le determină să 

creeze un mic buzunar de aer în interiorul 
oului. 

Pe măsură ce pasărea creşte, respiră 
aerul care se acumulează între membrane şi 
expiră dioxidul de carbon, care este eliminat 
prin coaja oului, aceasta având nişte pori 
microscopici ce permit trecerea. 

Tot aceşti pori asigură ca oul să fi e 
hidratat, astfel încât pasărea din interior să 
se dezvolte corect. 

De asemenea, tot datorită acestor pori, 
ouăle încălzite în apă ajung să devină mai 
grele decât cele neîncălzite, deoarece apa 
intră prin aceste mici găuri. 

www.atlas-geografi c.net

Green Lake sau Lacul Verde din 
Austria este, de fapt, o vale situată 

în localitatea Stiria, Austria, în apropierea 
oraşului Tragill. Lacul şi parcul sunt 
înconjurate de păduri şi munţi. 

În această zonă verile sunt blânde și nu 
este niciodată caniculă. Lacul are vara cam 
6-8 grade Celsius. 

Acest loc este jumătate de an parc, iar 
în cealaltă jurmătate de an devine un lac 
de munte. În lunile reci de iarnă, zona este 
uscată, iar turiştii pot face drumeţii de 
munte. 

Apa limpede şi cristalină provine de la 
topirea zăpezii de pe munţi, iar culoarea este 

dată de fauna subacvatică. 
În timpul primăverii, atunci când 

temperatura creşte, zăpada se topeşte şi se 
strânge în această vale. Astfel se formează un 
lac cu o adâncime maximă de 12 metri, care 
are acest nivel din luna mai, până în iunie.

Atunci când are 12 metri, este cea mai 
frumoasă perioadă din an în care turiştii pot 
admira frumuseţea subacvatică a lacului. 
Din luna iulie, nivelul apei din lac începe să 
scadă. 

Interesant este că autorităţile au profi tat 
de acest fenomen şi au amenajat aici un parc 
subacvatic pentru turişti. 

www.atlas-geografi c.net
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CUM RESPIRĂ PUII DE PĂSĂRI ÎN INTERIORUL OUĂLOR? 

FENOMEN BIZAR - PARCUL CARE FENOMEN BIZAR - PARCUL CARE 
SE TRANSFORMĂ VARA ÎN LAC SE TRANSFORMĂ VARA ÎN LAC 
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Pe 15 iunie curent Veaceslav Platon este eliberat din penitenciarul nr.13, Chișinău, la demersul 
procurorului general, Alexandr Stoianoglo, demers de suspendare a executării pedepsei. După patru 

ani de detenție, „de luptă pentru supraviețuire între pereți”, controversatul om de afaceri vrea să obțină 
dreptate în cazul său și susține că, „în anturajul toxic” în care a fost, „viziunile asupra vieții” i s-au schimbat, 
iar acum își propune să demonstreze „poporului” că poate să aducă „acestei țări” un folos: „voi rămâne în 
țară și voi ajuta oamenii noștri”. Cu totul de alte păreri sunt experți, analiști politici, mass media și cei din 
opoziția actualei guvernări. 

Veaceslav Platon, un jurist cu 
„potențial încă neexploatat”? 

Omul de afaceri (al șaselea în topul 
milionarilor din Republica Moldova), cum 
îl califi că unii, raiderul nr. 1 din spațiul CSI 
sau șeful celei mai mari spălătorii de …bani 
din lume, cum mai e titrat în mass-media, 
iar până nu demult, în deciziile justițiarilor, 
criminal deosebit de periculos, Veaceslav 
Platon pare să mai fi  jinduit acest scop – de a 
aduce folos țării – cu vreo 15 ani în urmă, când 
a fost deputat în legislativul de la Chișinău. 
Și atunci era considerat „om de afaceri”, 
dar fi gurând pe listele Alianței „Moldova 
Noastră” (AMN) ca „jurist, referent, Direcția 
relații externe, BC „Moldinconbank” SA” 
(al 11-lea pe 5 aprilie) și „jurist, deputat, 
Parlamentul Republicii Moldova” (al 7-lea 
la anticipatele din 29 iulie 2009). Dar de fapt 
de pe atunci era deja cunoscut ca „un genial 
om de fi nanțe sau un mare escroc” în ale 
jurisprudenței. Ca viitor milionar a debutat 
cu afaceri în domeniul zahărului, după 
care, obținând acțiuni, a ajuns  să dețină 
funcții de vicepreședinte al Consiliului de 
Administrare la BC „Moldindconbank” SA, 
ulterior la BC „Investprivatbank” SA. Funcții 
care îi garantau mai puțină răspundere, în 
schimb posibilități enorme de a se îmbogăți 
din circuitul banilor. În plină ascensiune de 
„glorie” fi nanciară recunoștea public presei 
că principala sursă ce l-a și făcut milionar 
sunt procesele de judecată, în cadrul cărora 
face uz de anumite chichițe ale imperfecțiunii 
legislației, „găuri” prin care strecoară o 
anume logică a argumentelor, ce îi asigură în 
fi nal câștig de cauză în procese unde se pun pe 
tapet sume cu multe-multe zerouri. Astfel în 
februarie 2009 ajunge în vizorul procurorilor, 
care cer reținerea lui. Dar Platon i-a anticipat 
și s-a pus la adăpostul mandatului de 
candidat în deputați, pe listele AMN. CEC 
respinge demersul procurorului Marin Popa, 
în care  se indica că este intentat dosar penal 
pe numele vicepreședintelui „Moldova-
Agroindbank”, Veaceslav Platon, iar la CEC 
el fi gura ca jurist, referent în Direcția relații 
externe, BC „Moldindconbank”. Adăpostul 
i-a fost asigurat de Serafi m Urecheanu, ex-
primarul capitalei și liderul AMN, Palton 
fi nanțând copios campaniile preelectorale 
ale formațiunii. Doar în campania din iulie 
2009, Urecheanu investea în UTA Găgăuzia 
peste 2 milioane de dolari donate de Platon, 
scontând un scor impunător, însă care nu i-au 
adus de la găgăuzi decât puțin peste 3% din 
sufragii. După ce AMN eșuează în scrutinul 
din 2010, curând fuzionând cu PLDM, 
Platon se va dedica totalmente afacerilor 
fi nanciare dubioase. „Recunosc, sunt un 
jurist cu potențial încă neexploatat până la 
capăt”, declara într-un interviu acordat în 
2016 reporterului RISE-Moldova, deja fi ind 

întemnițat. În ultimii ani de libertate ajunsese 
să facă afaceri chiar în domeniul atomo-
energetic din Ucraina, având cetățenia și 
acestui stat, de rând cu cea a Federației Ruse.

Traseul dosarelor lui Platon 
prin instanțele de la Chișinău

Veaceslav Platon a fost eliberat pe 15 
iunie curent, în urma demersului repetat 
al procurorului general Stoianoglo de 
suspendare a executării pedepsei. Eliberarea 
s-a produs mai degrabă decât se așteptau însuși 
Platon și avocații lui, numai bine în zilele când 
actuala guvernare rămânea fără majoritate 
parlamentară, adică cu doar 50 de deputați. 
Încă în mai, când coaliția PSRM+PDM se 
lipsea de alți 7 democrați și fi ind majoritară 
doar cu un singur vot, Stoianoglo s-a produs 
cu o declarație neașteptată că „dosarul în 
privința cetățeanului Platon a fost falsifi cat 
în totalitate”. Considerând că Platon a fost 
„ilegal condamnat și respectiv ilegal își 
ispășește pedeapsa”, Stoianoglo mai preciza 
că „procuratura va iniția procedura de 
revizuire a sentinței”.  

Reținut la Kiev pe 25 iulie 2016, exact 
în ziua în care autoritățile de la Chișinău îl 
dădeau în urmărire internațională, Platon 
este extrădat la o lună. Apărarea va acuza 
procuraturile ambelor state de încălcarea 
protocolului de extrădare, iar gurile sparte de 
la Chișinău vorbeau de niște milioane oferite 
ucrainenilor pentru arestarea lui. Aproape 
un an inculpatul este plimbat pe holurile 
judecătoriei, procurorii acuzând că ar fi  
obținut fraudulos credite de 800 de milioane 
lei de la Banca de Economii (BEM) și cerând 
23 de ani închisoare. Platon striga pe holuri că 
e nevinovat și că dosarul său a fost comandat 
de Vlad Plahotniuc. În 20 aprilie 2017 prima 
instanță îl condamnă la 18 ani cu executare. 
Apărarea contestă decizia, dar Curtea de Apel 
în decembrie menține sentința în vigoare. 
Tot în decembrie 2017 Platon e condamnat 
la alți 12 ani pentru tentativă de escrocherie 
în proporții deosebit de mari (ar fi  încercat 
să corupă mascații de la Detașamentul cu 
Destinație Specială „Pantera” cu mașini de 
lux și câte 5 mii de euro lunar în schimbul 
unor avantaje după gratii). Sentință clasată în 
februarie 2019 și trimisă la rejudecare. Primul 
dosar mai ajunge și la CSJ, care menține în 
vigoare sentința de 18 ani închisoare, decizie 
defi nitivă și irevocabilă. Irevocabilă și nu 
prea, căci drumul lui Platon spre libertate 
prinde a fi  pavat încă din septembrie 2019, 
când avocații săi cer revizuirea sentinței, iar 
pe 18 mai 2020 Stoianoglo face declarația ce-l 
scoate basma curată din ancheta ce vizează 
frauda de la BEM. 

Toate ședințele de judecată s-au derulat 
cu ușile închise, adesea în lipsa inculpatului, 
iar majoritatea probelor avocaților nu au 

fost admise. În acest sens Stoianoglo pare 
să aibă dreptate. Însă toate „afacerile” 
lui Platon, rulate prin sistemul bancar în 
perimetrul triunghiului Plahotniuc-Shor-
Platon, îl divulgă ca un criminal iscusit ori 
un hoț vestit. Pe lângă dosarele din Moldova, 
Platon și Plahotniuc sunt cercetați penal și 
în Rusia că ar fi  creat o grupare criminală 
ce ar fi  spălat peste 20 miliarde de dolari, 
folosind mecanismul recuperării unor 
false datorii prin decizii ale instanțelor 
judecătorești din Moldova. Justiția de la 
Chișinău deconspirase mai demult schema 
generală a „spălătoriei rusești”, în cadrul 
căreia ieșiseră la iveală doar câteva episoade 
de mituire a judecătorilor în schimbul 
legalizării datoriilor aproape astronomice în 
temeiul unor copii îndoielnice de pe pretinse 
contracte. Întrebarea este de ce abia acum și 
cui servește eliberarea lui Platon?
Eliberarea lui Platon –  „mărul 

otrăvit” pentru Dodon?
Disculparea lui Platon a trezit mai multe 

speculații în presă și proteste în tabăra 
opoziției. Ar exista informații că eliberarea 
lui a fost coordonată de serviciile speciale 
rusești, ale cărui agent ar fi  Platon. Presa de 
la București și Chișinău validează opinii că 
Dodon are șanse minime să mai câștige al 
doilea mandat, lucru de care ar fi  conștienți 
și curatorii de la Moscova. Costurile politice 
pentru Dodon pot fi  destul de mari – această 
„mișcare”, cu puternice efecte electorale, ar 
fi  trebuit lăsată după realegerea lui Dodon. 
Eliberarea lui Platon se poate transforma 
în „mărul otrăvit” al Maiei Sandu, doar că 
pentru Dodon.PAS atribuie eliberarea lui 
Platon „justiției lui Dodon”, plus riscul că 
eliberarea lui ar putea avea un efect catastrofal 
asupra economiei și sistemului fi nanciar-
bancar al republicii. Or, Platon nu este doar 
una din cele trei fi guri principale implicate 
în furtului miliardului, ci și inculpat în alte 
dosare penale ce ilustrează preponderent 
acțiuni criminale. Și Platforma DA declară 
că eliberarea lui Platon servește direct 
președintelui Dodon – anume Plahotniuc 
și Platon, prin atacul raider din 2011-2012, 
au demarat procesul devalizării sistemului 
bancar. Și doar Dodon face o declarație ce-i 
trădează circumspecția: „Platon cu siguranță 
nu este un înger. Trebuie să colaborăm cu 
el în această situație sau nu? Putem folosi 
informațiile, experiența lui”. 

Este posibil ca procuratura generală să 
încerce să facă din „furtului miliardului un 
paravan de neinvestigare a celorlalte dosare 
de rezonanță, acoperind criminali ce au 
jefuit în ultimii 10 ani Moldova? Mai ales 
că, deși alolingv (provine dintr-o familie 
de moldoveni vorbitori de rusă), Platon 
declară că „unica soluție de ieșire din situația 

groaznic de proastă în care ne afl ăm e unirea 
cu România”. Mă rog, vrabia mălai visează. 
O „spălătorie” în România și-ar extinde 
lesne schemele în tot spațiul UE.
Enigmele metamorfozelor din 

vârful piramidei 
După ce Stoianoglo a cerut revizuirea 

dosarului Platon și în toiul declarațiilor lui 
Dodon că procuratura a înaintat demersurile 
de rigoare privind extrădarea oligarhului 
Plahotniuc (potrivit unor informații de 
ultimă oră acesta s-ar afl a deja în Argentina), 
pușcăriașul Platon o ținea una și bună că 
principalul benefi ciar și arhitect al furtului 
miliardului este Plahotniuc. Când Dodon 
a înțeles că nici extrădarea, nici urmărirea 
penală a bunurilor acestuia pe teritoriul 
SUA nu este posibilă (SUA au acorduri de 
extrădare cu peste 100 de state, dar Moldova 
nu se numără printre ele), iar coaliția sa 
parlamentară a rămas cu doar 50 de voturi, 
declarațiile lui Platon au suferit peste 
noapte o metamorfoză enigmatică. Acum 
principalii arhitecți ai furtului miliardului 
sunt nimeni alții decât …Andrian Candu, 
Denis Ulanov, fost avocat al lui Shor, în 
prezent deputat. Ținta, ca și metamorfoza, e 
clară: liderul proaspătului partid înregistrat 
„Pro-Moldova” și partidul „SOR” sunt vârf 
de lance în decapitarea Guvernului Chicu. 

Între timp și premierul Chicu a adoptat 
o altă pistă de descoperit furtul miliardului, 
procurorii moldoveni și compania „Kroll” 
nemaifi ind credibili. Pentru că au descoperit 
că frauda bancară a avut loc în perioada 
2007-2014 – schemele de acordare a 
creditelor neperformante ar fi  fost puse la 
cale încă pe când Igor Dodon era ministru 
al economiei, iar Zinaida Greceanîi al 
fi nanțelor în Guvernul Tarlev.  Greceanîi a 
numit reprezentanții statului în Consiliul 
de Administrare al BEM când statul deținea 
56% din acțiunile băncii și infl uența politica 
de creditare. În 2008, Greceanîi, deja 
premier, și-a numit soțul, Alexei Greceanîi, 
în Consiliul de Administrare al Fabricii de 
Vin din Cojușna, funcția soției ajutându-l 
să obțină de la BEM un împrumut de peste 
1,6 milioane de euro și jumătate de milion de 
dolari.  Doi ani mai târziu, întreprinderea a 
falimentat, iar în 2011, prin intermediul unei 
companii off -shore, la care era proprietar-
benefi ciar, Alexei Greceanîi obține de la 
BEM un nou credit de 40 de milioane 
lei, spre a răscumpăra gajul Fabricii de 
Vinuri din Cojușna. Numele său fi gurează 
și în raportul Kroll.  Cât despre Dodon, 
Telegraph.md scrie că între 2006-2010 mai 
multe companii afi liate lui au împrumutat 
de la BEM peste zece milioane de dolari. 
Proprietarul acestor companii, intrate în 
insolvabilitate, ar fi  unul dintre fi nanțatorii 
PSRM și prietenul lui Dodon. În fi ne, Chicu: 
„Și ultimul moment, care o să bucure cred 
99,9% din populație, mai puțin pe unii care 
s-au pricopsit cu partide ieri. Procuratura 
Generală a Republicii Moldova a încheiat 
acord cu autoritățile Letoniei pentru crearea 
echipei comune de investigare a furtului 
miliardului. Felicitări celor care au creat 
partidul. Asta așa, un cadou din partea 
noastră la botezul partidului”. Motivul noii 
întorsături a investigării furtului miliardului 
este că banii au trecut prin unele instituții 
fi nanciare din Letonia, susține premierul. 
Noi însă ne întrebăm: până la urmă, cui 
servește eliberarea lui Platon? Dar justiția de 
la Chișinău?

VEACESLAV PLATON – OM DE AFACERI, 
POLITICIAN SAU HOȚ VESTIT?POLITICIAN SAU HOȚ VESTIT?
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Până acum, responsabilii 
politici francezi criticau 

„comunitarismul” ceea ce desemna 
de fapt tendinţa unor comunităţi 
de a trăi în cerc închis, de a se replia 
în ele însele, de a se ghetoliza… 
Acest termen „comunitarism”, 
rămânea însă destul de vag și nu 
capta ideea de confl ict cu restul 
Republicii Franceze. În urmă cu 
șapte, opt ani, Manuel Valls, în 
calitate de ministru de externe 
și apoi de premier, a utilizat o 
sintagmă mai acuzatoare, el a 
vorbit de „secesionismul cultural” 
promovat de islamul radical și 
vizibil în unele orașe și regiuni ale 
Franţei. Președintele Emmanuel 

Macron merge acum mai departe 
și recurge la termeni și mai clari. 
Cuvântul „secesiune” poate că 
rămânea obscur pentru unii 
francezi. În schimb, formula 
„separatism islamist” sună foarte 
precis și înţelegem din prima 
clipă că desemnează un delict. 
Republica Franceză a luptat, 
în orice caz, dintotdeauna 
împotriva „separatiștilor” și a 
„separatismului”, de exemplu 
împotriva separatismului basc sau 
corsican.

Emmanuel Macron a lansat 
această campanie de luptă 
împotriva „separatismului 
islamist” într-un cartier sensibil 

din orașul Mulhouse, unde 
trăiește o importantă comunitate 
musulmană. Este vorba despre 
un cartier de 15.000 de locuitori, 
Bourtzwiller, în care, după cum 
arată președintele francez, unele 
asociaţii infi ltrate de islamiști 
radicali cer efectiv separarea 
musulmanilor de Republica 
Franceză și, mai ales, vor să se 
ocupe ei de educaţia copiilor, 
pentru ca aceștia să nu fi e 
infl uenţaţi de cultura occidentală.

Acest cartier cu probleme face 
parte dintr-un  număr de alte 47, 
presărate pe tot teritoriul francez, 
pe care autorităţile vor să le 
„recucerească în spirit republican”.

Președintele francez consideră 
că, printr-o prezenţă de zi cu zi a 
Poliţiei, prin activităţi culturale 
și sportive, prin stimularea 
comerţului și a serviciilor, prin 
programe de creare a unor locuri 
de muncă pentru tinerii afl aţi în 
șomaj, precum și printr-un mare 
efort de educaţie în școli, aceste 

teritorii ar putea fi  „recucerite”. În 
același timp, ar urma să fi e stopată 
fi nanţarea moscheilor și a unor 
asociaţii cu bani venind din ţările 
Golfului, bani destinaţi de fapt 
reţelelor salafi ste și ale Fraţilor 
Musulmani.

Un specialist în materie de islam 
politic, Bernbard Rougier, arată 
în Le Figaro că islamiștii aplică în 
Franţa aceleași strategii adoptate 
între 1990 și 2000 în diverse ţări 
din Maghreb, precum Algeria. Ei 
dezvoltă veritabile „ecosisteme 
islamiste” prin crearea de lăcașuri 
de cult, de librării religioase, de 
magazine pentru musulmani și 
mai ales pentru femei musulmane, 
de asociaţii sportive, de grădiniţe și 
școli… Activismul lor pe internet 
este de asemenea, în creștere și 
foarte efi cient.

Toate aceste strategii sunt 
denunţate de multă vreme 
în cărţi și studii minuţioase. 
Bernard Rougier a coordonat, 
de exemplu, un studiu intitulat 

„Teritoriile cucerite de islamism”. 
Un responsabil politic francez, 
Francois Pupponi, care a fost 
și primar într-un mare oraș, 
a publicat o carte intitulată 
„Emiratele Republicii”. Un  alt 
specialist. Hugo Micheron, a scris 
un studiu intitulat „Jihadismul 
francez. Cartiere, Siria, închisori”. 
Într-un fel sau altul, toţi arată că 
Republica Franceză nu a reușit 
până acum să frâneze propaganda 
islamistă și extinderea infl uenţei 
salafi ste și a Fraţilor Musulmani 
nici măcar în închisori. Iar, dintre 
tinerii europeni plecaţi să lupte 
în Siria de partea jihadiștilor, 
un număr îngrijorător de mare 
provine din Franţa.

Va fi  mai efi cient planul de 
luptă împotriva islamului politic și 
a separatismului islamist anunţat 
de Emmanuel Macron? Voci 
din opoziţie se tem că și de data 
aceasta planul va rămâne doar la 
faza discursului, cum se întâmplă 
de peste patru decenii în Franţa.

În Franţa, președintele Emmanuel Macron a lansat o campanie de „recucerire republicană” a acelor cartiere și zone urbane care au început să fi e controlate de islamul radical. 
În cursul unei deplasări la Mulhouse, în nordul Franţei, șeful statului francez a trasat liniile generale ale unui plan de luptă împotriva „separatismului islamist”. Numeroși 

editorialiști, între care și Matei Vișniec de la AFI, observă că Emmanuel Macron folosește concepte noi, mai clare, de natură să sublinieze gravitatea acestui fenomen.

PLAN DE „RECUCERIRE  REPUBLICANĂ” A ZONELOR PLAN DE „RECUCERIRE  REPUBLICANĂ” A ZONELOR 
AFLATE SUB INFLUENŢA ISLAMULUI RADICALAFLATE SUB INFLUENŢA ISLAMULUI RADICAL

În 1990, populaţia egipteană era de 57 
de milioane de persoane, echivalentă 

cu cea a Franţei. Acum, cu peste o sută de 
milioane de locuitori, Egiptul ocupă, ca 
populaţie, locul al treilea în Africa, după 
Etiopia și Nigeria, iar pe plan mondial se 
situează la acest capitol, pe locul al 14-lea. 
Va putea însă această ţară să ofere o viaţă 
decentă populaţiei sale și mai ales tinerilor 
care intră anual pe piaţa muncii în valuri 
de câte 800.000?

Problemele cu care se confruntă 
autorităţile egiptene sunt gigantice, 
începând cu dezechilibrul dintre numărul 
de locuitori și suprafaţa mică viabilă. Ca și 
în antichitate, egiptenii depind de fl uviul 
Nil, precum și de Delta Nilului pentru a 
putea supravieţui, restul fi ind un deșert. 
Practic, 90 la sută din populaţie trăiește pe 
5 la sută din teritoriu. Nimeni nu știe precis 
câţi oameni se înghesuie în Cairo, probabil 
între 20 și 25 de milioane. 

Un egiptean din trei este considerat ca 

afl ându-se sub pragul sărăciei, conform 
standardelor internaţionale. Dar tot săraci 
sunt cei care fac cei mai mulţi copii, în 
speranţa că vor fi  ajutaţi de progeniturile 
lor. În 2017, președintele Abdel Fattah al-
Sissi a afi rmat că Egiptul este confruntat 
cu două probleme majore: terorismul 
și suprapopularea. O a treia problemă 
apare acum la orizont, pentru că Etiopia 
a construit un baraj gigantic pe Nil, iar 
egiptenii riscă să nu mai aibă în  curând 
sufi cientă apă pentru consum și irigaţii.

Autorităţile încearcă să limiteze explozia 
demografi că și au lansat o campanie 
chemându-i pe egipteni să nu facă mai 
mult de doi copii. Dincolo de problemele 
sociale, autorităţile se mai tem și de 
eventuale revolte, întrucât 60 la sută din 
populaţia ţării are sub 30 de ani. Tot tinerii 
au fost, de altfel, principala forţă care a 
provocat prăbușirea precedentului regim, 
în 2011, reprezentat de Hosani Mubarak.

DICTATORII DIGITALIDICTATORII DIGITALI

„După aparentul triumf al democraţiei 
liberale odată cu sfârșitul Războiului Rece, 
reapariţia statelor de tip poliţienesc părea 
ceva neverosimil. Noile tehnologii apărute la 
începutul mileniului, internetul și telefoanele 
mobile, păreau să vină în folosul cetăţenilor, 
oferindu-le acestora un acces mai bun la 
informaţie, la interconectare și posibilitatea 
formării de comunităţi viabile, într-un cadru 
și mai democratic.

Dar speranţele în acest sens s-au dovedit a 
fi  naive. S-a dovedit că noile tehnologii oferă 
liderilor autoritari metode noi prin care își pot 
menţine puterea, permiţându-le, de exemplu, 
să-și supravegheze oponenţii într-un mod 
mult mai puţin intruziv decât prin metodele 
tradiţionale ale poliţiilor politice , de tip STASI 
de exemplu.

Regimurile autocrate, în frunte cu China, 
folosesc acum internetul, reţelele sociale, 
inteligenţa artifi cială și alte noi tehnologii, 
pentru a rămâne cât mai mult timp la putere. 
Camerele de supraveghere cu rezoluţie mare, 
recunoașterea facială, virușii, programele de 
analizare automată a textelor fac parte acum 
din noile metode de supraveghere.

Partidul Comunist Chinez colectează 
în prezent o cantitate incredibilă de date 

personale ale cetăţenilor și ale afacerilor lor: 
taxe, declaraţii bancare, istoricul achiziţiilor, 
dosare medicale, caziere juridice… Cu ajutorul 
inteligenţei artifi ciale, toate aceste date sunt 
compilate pentru a stabili anumite „scoruri 
de credit social”, pe baza cărora se stabilește 
nivelul de comportament al cetăţeanului și 
gradul în care acesta trebuie supravegheat.

Astfel, regimul își permite să controleze 
(sau să blocheze, dacă e nevoie) accesul 
cetăţenilor la practic toate tipurile de servicii, 
de la pașapoarte și abonamente de transport 
în comun până la educaţie.

Represiunea de tip digital care are loc în 
ţări precum China, dar nu numai, nu fac 
decât să sporească drepturile statului și să 
reducă libertăţile individuale. Dar acesta 
este poate doar un punct de vedere pesimist. 
În perioada următoare, schimbările foarte 
rapide din lumea tehnologiei vor crea poate 
o dinamică de tipul jocului de-a șoarecele cu 
pisica, iar, dacă ar fi  să ne luăm după istorie, 
creativitatea și responsabilitatea caracteristice 
societăţilor deschise vor permite, pe termen 
lung, ca democraţiile să treacă cu bine peste 
această eră a transformărilor tehnologice”, 
estimează Foreign Aff airs.

O SUTĂ DE MILIOANE O SUTĂ DE MILIOANE 
DE LOCUITORI ŞI DE LOCUITORI ŞI 
MULTE PROBLEMEMULTE PROBLEME

n 1990 populaţia egipteană era de 57 aflându se sub pragul sărăciei conform

ână acum responsabilii Macron merge acum mai departe

Autorităţile egiptene au anunţat că, de curând, populaţia ţării a trecut de cifra de 
o sută de milioane. Egiptul era deja ţara arabă cea mai populată, iar explozia 

demografi că din ultimii 30 de ani nu este chiar o veste bună, consideră Matei Vișniec 
de la RFI.

Noile tehnologii vin în sprijinul regimurilor dictatoriale într-un mod pe care cu 
greu l-am fi  putut anticipa în urmă cu câţiva ani. Iată ideea articolului pe care 

îl găsim în revistele Foreigin Aff airs, prezentată de Ovidiu Nahoi și Șerban Georgescu 
pentru RFI.
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MINTE, TRUP, SUFLET

 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

Poartă masca pentru că îți poate salva viața.

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

Armurariul este o plantă medicinală de 
origine mediteraneeană, cunoscută 

de aproape 2000 de ani. Răspândit în Asia 
Centrală şi Europa, „ciulinul laptelui” creşte 
la noi în ţară, pe suprafeţe necultivate, dar, 
ceea ce este foarte interesant, acesta poate fi  
întâlnit pe suprafeţe întinse în Ţara Sfântă. 
Indiferent de zona în care creşte, armurariul 
este folosit pentru bogăţia de seminţe cu 
gust amărui, care au o acţiune benefi că în 
tratarea mai multor boli. 

Naturalistul roman Pliniu cel Bătrân 
atribuie multe proprietăţi vindecătoare 
acestei plante. Cel mai des, acesta vorbeşte 
despre afecţiunile hepatice, mai ales despre 
cele în stadiu avansat. Au existat numeroşi 
naturalişti şi medici ai acelor timpuri care 
au folosit armurariul atât în tratamentele 
hepatice, cât şi în litiazele renale, dar 
şi împotriva muşcăturilor unor şerpi 
veninoşi. Alături de învăţaţii vremii mai 
erau și vracii, care aveau propriile metode 
de vindecare, dar foloseau tot puterea 
terapeutică a armurariului. 

Seminţele de armurariu conţin 
silimarină, care este formată din fl avonide, 
silibină, silidianină, aminoacizi, glicină, 
cisteină, leucină, tiramină, acid glutamic, 
lipide, cu proprietăţi eupeptice, tonic amare, 
hepato-protectoare. Silimarina este foarte 
utilă în menţinerea concentraţiei normale 
a colesterolului în sânge, pentru calmarea 
mâncărimilor generate de psoriazis, dar 
şi pentru protejarea celulelor împotriva 

stresului oxidativ. În perioada de început 
a secolului al XIX-lea, mai mulţi medici 
germani au continuat studiile în ceea ce 
priveşte efectul benefi c al silimarinei, 
administrându-se pacienţilor o licoare 
tămăduitoare, cunoscută sub numele de 
„Tinctura Cardui Mariae Rademacher”. 
De departe, tincturile de silimarină sunt 
cele mai efi ciente dintre toate formele de 
administrare, asigurând o mare protecţie 
faţă de unii dintre cei mai puternici toxici 
hepatici (amanitina şi faloidina). Pe lângă 
tratarea afecţiunilor hepatice, silimarina 
este un antidot pentru multe substanţe 
toxice, ajutând, de asemenea, în bolile 
dermatologice cronice. 

SEMINŢELE DE ARMURARIU 
AJUTĂ REFACEREA CELULEI 

HEPATICE 
Seminţele de armurariu acţionează 

favorabil în reconstrucţia celulei hepatice. 
Planta este căutată, în principal, pentru 

a ajuta fi catul bolnav, dar şi pentru alte 
afecţiuni. Acest scaiete plin de ţepi, cu 
tulpini groase, cu frunze verzui şi fl ori 
violacee, care ajunge pănă la înălţimea de 
un metru, este, de asemenea, un antitoxic 
foarte efi cient, ajutând organismul în lupta 
cu cele mai puternice otrăvuri ingerate în 
mod involuntar.

Pentru astfel de tratamente este nevoie 
de seminţe şi frunze bine uscate, obţinute 
în urma unui procedeu pe care călugării îl 
aplică în spaţii bine aerisite, fără umezeală. 
Există şi posibilitatea ca această plantă 
să poată fi  achiziţionată din magazinele 
naturiste, însă poate fi  administrată numai 
la recomandarea unui fi toterapeut.

ARMURARIULARMURARIUL
CEL MAI PUTERNIC ANTIDOT AL TOXICILOR HEPATICI

a ajuta ficatul bolnav dar şi pentru alte
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