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 „Pacientul nu trebuie să facă eforturi prea mari, pentru a nu fi  ticălos”.
- Culese de Tata  Samuel Johnson (1709 - 1784) eseist englez
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Le-o crăpa primarilor Le-o crăpa primarilor 
din ultimii 20-25 de ani din ultimii 20-25 de ani 
obrazul de rușine?obrazul de rușine?

Scurt și la obiect. Dacă te prinde...în centrul 
orașului, ce faci? Da. Ce faci? Pe tine te 

întreb, nenea (încă) primarule.
Să zicem că, nemairezistând, te-ai dat jos 

din autobuz la rondul unu, după ce ai plecat 
cu intenția vitejească de a verifi ca condițiile pe 
care le îndură călătorii TCE veniți de la gara 
de sud, fără aer condiționat, la 40 de grade și, 
pentru că ai mâncat o gogoașă luată în grabă de 
la una din “superbele” tonete din fața gării, te-a 
apucat o...crampă. Una serioasă, care anunță 
“urgia”. Iar pentru că n-ai curaj să bagi capul 
în Conpet (clădirea aia mare din sticlă, fi er și 
beton, care dă ca nuca în perete în arhitectura 
Bulevardului), de frica lui Volo, o iei spre birou, 
pe jos, în grabă. Mare grabă.

Apar primii stropi de transpirație...rece...
transpirație de crampă. Te cauți instinctiv după 
cheile de la birou. Le ai la tine. Îți vine să răsufl i 
ușurat. Dar “ușurat” nu e tocmai cuvântul de 
care ai nevoie acum. Grăbești pasul. Inima 
începe să îți bată în tâmple. Te uiți în stânga, 
te uiți în dreapta, te uiți, normal, și în spate...în 
jos. Începi să îți imaginezi rușinea. Nu ai unde 
să scapi de ea. Niciun WC. Crampa simți că îți 
taie respirația. Ai lua-o la fugă. Dar nu dă bine...
nici ca imagine, că doar ești la costum, nici la 
crampă. Încerci să o păcălești. “Hai că mai ai 
puțin”...îți zici. Parcă era un WC la Hale...Ai da 
o avere să fi e mai aproape. Dar nu e. Stai așa! 
Nu mai e WC-ul de la Hale deschis de câțiva 
ani. Uff f! Simți cum explodezi. Opa! Crampă. 
Una mare!!! Ochii încep să-ți joace în cap. Cauți 

cu gândul alt WC. Gata. Mai e unul la Galerii. 
Nu. Nu mai e. E închis de ani buni și ăla. Ce 
Doamne ferește faci? Te scapi pe tine. Simți că 
mori. Îți vine să te ascunzi în tufi șuri și să scapi 
de chin. Dar nu poți. Îți zici în gând “Înger-
Îngerașul meu”, doar-doar ajungi la birou. Și, cu 
noroc, o faci. Treci ca o rachetă pe lângă portar, 
urci în fugă în lift , izbești ușa biroului de perete 
și...îți dai drumu pe tine.

De ce Dumnezeule n-ai fost în stare în atâția 
ani să faci măcar un WC public în mijlocul 
orașului!?!?

Acum îți poți da drumu! Ești la tine în 
birou...biroul de primar al Ploieștiului!

Felicitări! Ai...scăpat!

DAR’AR ... ÎN VOI!DAR’AR ... ÎN VOI!

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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Administrațiile Administrațiile 
publice au început publice au început 
marile investițiimarile investiții

Şah prudent al Şah prudent al 
Washingtonului în Washingtonului în 
„vecinătatea imediată” a Rusiei„vecinătatea imediată” a Rusiei

cu gândul alt WC Gata Mai e unul la Galerii

Spuneam că, poate și pentru faptul 
că 2020 este an electoral, în Prahova 

s-au deschis foarte multe investiții fi nanțate 
din fonduri europene, guvernamentale, 
județene și locale. În aproximativ fi ecare 
așezare rurală sau urbană se lucrează, mai 
mult s-au mai puțin, la asfaltarea străzilor și 
drumurilor de interes local, la alimentarea 

cu apă, la rețelele de canalizare etc. Ei 
bine, zilele acestea și spitalele din Ploiești 
fac efortul de a intra... în rândul lumii. La 
două dintre acestea (Maternitate și SJU) se 
asfaltează aleile din curte și, sperăm noi, 
poate se îndură cineva să tundă și bălăriile 
care au năpădit unele secții ale Spitalului 
Județean!

Prahova insistă să 
nu respecte regulile 

elementare de protecție 
împotriva Covid-19.

Consecință: numărul 

îmbolnăvirilor a ajuns la 614 și 
cel al deceselor-să le spunem 
grăbite de coronavirus-la 
30! În 60 de zile de stare de 
urgență, când au fost aplicate 

măsurile draconice împotriva 
răspândirii maladiei, județul a 
înregistrat 79 de cazuri, ceea 
ce a însemnat o rată zilnică de 
îmbolnăvire de 1,31 persoane 
pe zi. În starea de alertă (54 de 
zile până pe 7 iulie), când s-au 
relaxat restricțiile, în județ au 
fost confi rmate pozitiv 535 
de persoane, cu 9,9 de cazuri/
zi. Deci avem o creștere de 
7,55 a îmbolnăvirilor, Prahova 
urcând pe poziția 19 în țară, ca 

număr de persoane infectate. 
În județ au apărut mai multe 
focare de Covid în zone de o 
vulnerabilitate extremă (cămin 
de bătrâni, centre de dializă și 
spitale), situația părând să scape 
oarecum de sub control. Dar cel 
mai grav este că populația, în 
majoritatea sa, nu respectă cele 
câteva măsuri obligatorii (mască 
în spații închise, distanțarea, 
măsuri de igienă), aspect care 
nu va aduce deloc lucruri bune!

M

rahova insistă să îmbolnăvirilor a ajuns la 614 și

UN VOLUM UN VOLUM 
JURIDIC JURIDIC 
CE N-AR CE N-AR 

TREBUI SĂ TREBUI SĂ 
LIPSEASCĂ LIPSEASCĂ 

DE LA DE LA 
PRIMĂRIIPRIMĂRII

A ieșit de sub tipar, chiar în anul 
scrutinului electoral, cartea semnată 

de conf. univ. dr. Mihai Apostolache, „Legea 
pentru alegerea autorităților administrației 
publice locale-comentată și adnotată,” 
volum unic în peisajul literaturii juridice 
din România. De ce este importantă 
această scriere o spune în prefață prof. 
univ. dr. Verginia Vedinaș, dar de preferat 
ar fi  ca tomul să fi e parcurs de toți cei care 
emit legislația în domeniu și mai ales de cei 
care o aplică, autorități centrale și locale 
deopotrivă. ROMÂNIA A PIERDUT ROMÂNIA A PIERDUT 

LOCUL I LA CREDINȚĂLOCUL I LA CREDINȚĂ

În 2019, românii se declarau cei mai religioși europeni. Un studiu din acest an, 
realizat de Pew Research Centre,  arată însă că maltezii sunt pe primul loc în 

Europa, 94% din populație declarând credință absolută în Dumnezeu. Românii au 
căzut pe locul secund, cu 92% din 
cetățeni care cred în Dumnezeu, 
clasamentul fi ind completat de 
Cipru, Grecia, Polonia, Italia, 
Irlanda și Portugalia. Cei mai 
puțin credincioși europeni sunt 
suedezii și estonienii ( cu 18% din 
populație religioasă), urmați de 
francezi (27%), olandezi (28%), 
danezi (28%), sloveni (32%) și 
fi nlandezi (33%).
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Upuneam că poate și pentru faptul cu apă la rețelele de canalizare etc Ei

PRAHOVA, PRAHOVA, 
TREZEȘTE-TE!TREZEȘTE-TE!

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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Cică la Ploiești s-au înmulțit 
ciorile și pescărușii și n-are 

nimeni ce să le facă, în sensul de 
a le stârpi. Serios, bre? Dar ce v-a 
cășunat pe bietele păsări, vă cârâie 
prea tare în urechi, vă deranjează 
somnul, vă ia peisajul de pe cer, nu 
mai auziți bine manelele alea care 
urlă prin tot orașul? Mă rog, cică 
o soluție pe Bdul Independenței, 
acolo unde ciorile își fac veacul, 
murdărind cu găinaț bănci, 
trotuar, iarbă și câte un mormoloc 
în cap, ar fi  să se taie castanii, care 
să fi e înlocuiți cu alt arboret de 
talie mică, așa cum s-a procedat 
în Singapore. Oho, dacă vreți să 
introduceți metoda asta, poate îl 
aduceți în Ploiești și pe primarul 
de-acolo, poate chiar cetățenii, 
care să-i înlocuiască pe ai noștri 

și-atunci să vezi că n-o să mai 
avem deloc ciori. Pescăruși da, că 
poate inundăm pe alocuri orașul 
cu Marea Neagră...

Se aude că deștepții ăștia de 
la Clubul Sportiv Municipal 

Ploiești, numiți în funcție de și 
mai deștepții aleși municipali, au 
contractat servicii de transport la 
o sumă ce reprezintă echivalentul 
a 21.000 de kilometri, adică 
jumătate din circumferința 
teoretică a globului pământesc, pe 
la Ecuator. Aaa, păi ce vă mirați, la 
inteligența lor cred că au socotit 
transport inclusiv deplasarea lor 
pe la consilieri, atunci când și-au 
aranjat posturile. Mă rog, drumul 
străbătut de țuică, de la gură până 

în mațe și a alcoolului, prin vasele 
de sânge. În fi ne, e calculată și 
informația care a chinuit ăia 16-18 
miliarde de neuroni, cu cele 7 000 
de conexiuni sinaptice, în luarea 
acestei decizii...

Nici n-a început bine 
campania electorală și 

au apărut primele contre între 
candidații la Primăria Ploiești. 
Miza: acordarea gratuităților pe 
mijloacele de transport în comun 
pentru toți elevii, indiferent de 

veniturile părinților. Bravo, dragă, 
așa ne demonstrați că ați preluat 
cu fi delitate tarele partidelor 
voastre și talentul de mituire 
a electoratului. Fix de pomeni 
ducea lipsă Ploieștiul! Orașul are 
de toate, plus un tren de bani și, 
nemaiavând în ce-i investi, hai să-i 
împrăștiem pe ajutoare sociale. Ia 
ziceți voi, puteți oare să ne plătiți 
ca să nu mai meargă nimeni la 
muncă? Ne achitați și masajul sau 
tratamentele cosmetice? 

Toată lumea s-a scandalizat 
că Ludovic Orban i-a 

îndemnat pe români să nu asculte 
decizia CCR, cea prin care cei 
infectați de Covid pot să ceară 
externarea sau nu mai sunt obligați 
să stea în carantină și izolare. Cu 
alte cuvinte, pot plimba liniștiți 
coronavirusul prin România și să-l 
ofere în dar tâmpiților care poartă 
mască (probabil din lotul ăla 
neconform) și păstrează distanța 
de siguranță. Desigur că boborul 
frustrat are dreptate. Deci, dacă 
într-o bună zi, CCR ne spune să 
ne aruncăm în cap sau în fântână, 
e musai să ne aruncăm! Dacă 
CCR ordonă ca toate femeile să 

se tundă, atunci să vezi cheloșenie 
în Românica. Așadar, dragă, 
Dumnezeu ca Dumnezeu, dar ce 
spune Dorneanu e sfânt, ok?

Deputații PSD Adrian 
Solomon și Irinel Stativă 

au fost amendați pentru că au 
refuzat să poarte măști de protecție 
în interiorul unui fast-food din 
București. Cei doi susțin că sunt 
victimele unui abuz. În plus, ei nu 
recunosc nici că le-ar fi  adresat 
cuvinte urâte polițiștilor care i-au 
legitimat. Vai, ce tupeu pe capul 
uniformelor, să îndrăznească 
să le ceară actele acestor zei ai 
României! Băieți, eu nu știu de ce 
vă consumați energia. Chemați-o 
la ordin pe Renate Weber, puneți-o 
să facă o reclamație la CCR și 
totul se rezolvă. Voi doi nu veți 
mai fi  obligați să purtați mască, 

dar sunteți liberi să le puneți 
botniță organelor care se iau de 
Luminățiile Voastre. Marș, mă!

De la Victor Viorel Ponta 
citire: „Dacă aș câștiga 

Primăria București, nu aș mai 
candida la prezidențiale”. Care va 
să zică recurgi la șantaj, Ghiorele, 
mamă? Deci bucureștenii ar cam 
fi  obligați să te facă primar general 
al Capitalei, asta de teamă să nu te 
voteze babele și moșii președinte 
peste patru ani, nu? Bună tactică! 
Dar ia uite coalea variantă: nu 
te-ai mulțumi totuși cu un mandat 
la Ciumații din Deal ori Crăcăneii 
din Vale? 

Cheloo, băiatul ăla liber, 
condamnat cu suspendare 

pentru droguri, component al 
juriului de la „I-Umor” și  creator al 
trupei Paraziții, a decis: „O să cred 
în virusul vedetă doar în momentul 
în care morții vor fi  adunați din 
șanțuri cu buldozerele.” Da, nene, 
dar atunci nu vei mai avea timp să 
crezi, fi indcă vei fi  deja în șanț...

Ciolacu l-a invitat pe Orban 
să iasă de la băutură. 

„Domnule Iohannis, treziți-l și 

spuneți-i că țara nu e o crâșmă! ” 
Deh, Ciolacule, doar voi, 
politicienii, ați inventat moda 
asta, fi ecare cu defectele lui ! 
Dacă n-ar fi  tras la măsea, Orban 
sigur nu ajungea premier. Cum și 
Veorica: dacă știa românește, n-ar 
fi  ajuns la Victoria. Sau Olguțu`: 
nu era europarlamentar dacă nu 
era bărbatul Mănduței. Ori tu: nu 
devenei interimar dacă nu mergeai 
la pește cu Liviu... Și așa mai 
departe!

Cică la Ploiești au ieșit șerpii 
pe trotuare. Și ce vă mirați 

așa, e campanie electorală și 
pentru ei, na, vin la drumul mare, 
măcar să vă muște, dacă altceva 
nu pot face. Deci: Adi Dobre, 
Cristi Ganea, George Pană, bre, 
aleși și funcționari, cam în asta 
se măsoară statul vostru degeaba 
vreme de patru ani. Deci ne-ați 
luat prin învăluire: întâi țânțarii, 
apoi șobolanii, gândacii, bălăriile, 

ciorile, pavimente dezastru, oraș 
pocit, gunoaie etc. și acum ați 
ajuns la reptile, neh? Unde dracu` 
s-a mai pomenit, bre, să fi ți plătiți 
de noi ca să populați orașul cu 
șerpi în loc de curățenie și fl ori? 
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BĂRBAȚI REȚINUȚI PENTRU 
LOVIRE, AMENINȚARE ȘI 

ULTRAJ
Polițiștii din cadrul Poliției 

orașului Plopeni au fost sesizați 
cu privire la faptul că o persoană 
a fost agresată, în timp ce se afl a 
pe stradă. La fața locului au fost 
identifi cați apelantul, persoana 
vătămată și alți doi bărbați. „Din 
verifi cări a reieșit faptul că între 
aceștia a avut loc o discuție în 
contradictoriu, în urma căreia un 

bărbat din localitate a fost agresat 
fi zic de cei doi presupuși autori. 
Totodată, în timpul intervenției, 
a mai sosit un al treilea bărbat, 
care împreună cu ceilalți doi, s-au 

manifestat agresiv, în sensul că 
au adresat injurii și amenințări 
atât persoanelor implicate, cât 
și altor trecători, refuzând să se 
supună solicitărilor polițiștilor”, 
a precizat IJP Prahova. În cauză 
a fost întocmit dosar penal, sub 
aspectul savârșirii infracțiunilor de 
tulburarea ordinii și liniștii publice, 
amenințare, lovire sau alte violențe  
și ultraj contra bunelor moravuri. 
Cei trei bărbați au fost reținuți 
pentru 24 de ore, cercetările fi ind 
continuate în vederea stabilirii 
tuturor împrejurărilor în care 
s-a produs evenimentul și luarea 
măsurilor legale.

OPERAȚIUNE DE SALVARE ÎN 
BUCEGI, DUPĂ CE O FEMEIE 

A FOST SURPRINSĂ DE O 
VIITURĂ

Pompierii prahoveni și 
salvamontiștii au fost solicitați să 
intervină pentru a salva o femeie 
surprinsă de o viitură pe Valea 
Caraiman din Bușteni. Victima, în 
vârstă de 40 de ani, se afl a pe un 
traseu montan alături de alți 19 
turiști.

Potrivit ISU Prahova, femeia 
a fost coborâtă de pe munte. 
Ulterior, aceasta a fost evaluată de 
către echipajul Smurd. Din fericire, 
turista nu avea leziuni. Aceasta 

a refuzat transportul la spital, 
pentru investigații suplimentare.

se tundă atunci să vezi cheloșenie
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Parcul Memorial „Constantin Stere”, 
de la Bucov, are o suprafață de 

135.334 mp care arată ca un hățiș mizerabil. 
Vorbim de ceea ce era, în urmă cu 25-30 
de ani, locul de distracție și agrement al 
ploieștenilor, dotat cu restaurant, plajă, alei, 
compoziții fl oristice, lac, terenuri sportive 
etc. Ei bine, de prin 1995, în această zonă, 
care face parte din suprafața totală de 101 
ha a Parcului „C. Stere”, nimeni nu s-a 
mai îngrijit de nimic: lacul s-a colmatat, 
plaja s-a umplut de arboret și bălării, toate 
construcțiile au fost demolate, fostele alei 
au devenit urme de betoane degradate, iar 
în partea de peisagistică avem un mărăciniș 
plin de murdărie îngrozitoare. E drept, mai 
bine de un deceniu, aici nu s-a putut face 
nimic, terenul fi ind disputat în instanță 

între primăriile din Bucov și Ploiești. De 
câțiva ani, autoritățile parcului, dar și cele 
municipale, inclusiv Consiliul Local Ploiești, 
se chinuie să întocmească documentația, 
să obțină avizele, să scrie proiectul pentru 
reamenajarea locului. De cel puțin trei ani 
se discută și s-au rezervat fonduri pentru 
amenajarea plajei, dat tot de trei ani nu 
s-a mișcat un băț. Investiția nu presupune 
lucruri din cale afară de grele, ci chestiuni la 
îndemână, precum: defrișarea zonei aferente 
lacului, decopertare și compactare; captarea 
de apă prin intermediul unei prize mal stâng 
din râul Teleajen; amenajare traversă de 
colmatare la nivelul talvegului dintr-un mal 
în altul cu o lungime de 93 m; apărări de 
mal cu lungimea totala de 34 m și înalțimea 
de 3 m;  amplasare tub de beton de 540 ml, 

capabil să preia din albia râului Teleajen un 
debit sufi cient pentru alimentarea lacului; 
amenajare plajă. Deocamdată însă în această 
parte a parcului avem ceea ce puteți observa 
în imagini, fotografi i pentru care ar trebui 
să le crape orazul de rușine primarilor și 
viceprimarilor din ultimii 20-25 de ani!
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PERCHEZIȚII. PERSOANE 
FĂRĂ VENIT, RACOLATE 

PENTRU INDEMNIZAȚIA DE 
SPRIJIN

Poliţiștii de investigare a 
criminalității economice din 
cadrul Inspectoratului Județean 
de Poliție Prahova au efectuat 19 
percheziții la persoane bănuite de 
comiterea mai multor infracțiuni 
de înșelăciune, fals în înscrisuri 
sub semnătură privată și uz de fals. 
Percheziţiile s-au desfășurat atât la 

sediile unor societăți comerciale, 
cât și la domiciliile persoanelor 
bănuite de comiterea faptelor, în 
locații din municipiul București, 
județul Ifl ov, și județul Prahova. 
„Din cercetări au rezultat indicii 
că, în perioada aprilie-mai a.c., 
doi bărbați ar fi  racolat mai multe 
persoane care nu aveau surse de 
venit sau aveau venituri foarte mici, 
în scopul obținerii indemnizației 
de sprijin cuvenite persoanelor a 
căror activitate a fost întreruptă 
pe perioada stării de urgență. 

Astfel, unul dintre cei bănuiți 
de comiterea faptelor, în calitate 
de administrator al mai multor 
societăți comerciale, ar fi  încheiat 
contracte fi ctive de cesiune drepturi 
de autor în domeniul realizării de 
fotografi i, videofi lmări, traduceri 
din limbi străine sau drepturi 
asupra unor opere muzicale cu 

14 persoane fi zice, care, în baza 
documentelor fi ctive, ar fi  solicitat 
acordarea indemnizației de sprijin, 
invocând întreruperea activităților 
specifi ce conform prevederilor 
ordonanțelor militare”, a precizat 
IJP Prahova. Fiecare solicitant, 
spun polițiștii, ar fi  întocmit și o 
declarație pe propria răspundere 
cu privire la veridicitatea datelor 
referitoare la obținerea de venituri 
din drepturi de autor și drepturi 
conexe și imposibilitatea de a-și 
desfășura activitatea pe durata 
stării de urgență. Prejudiciul cauzat 
este estimat la o valoare totală de 
60.000 de lei, din care aproximativ 
jumătate din sumă ar fi  fost deja 

încasată, diferența urmând a fi  
oprită de la efectuarea plății, a 
mai precizat IJP Prahova. De la 
locațiile vizate au fost ridicate mai 
multe bunuri susceptibile a fi  fost 
folosite în activitatea infracțională, 
precum înscrisuri, sume de bani 
și ștampile. 16  persoane au fost 
conduse la sediul poliției pentru 
audieri. Cercetările continuă în 
vederea stabilirii întregii activități 
infracționale, sub coordonarea unui 
procuror din cadrul Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Ploiești. În 
urma probatoriului administrat în 
cauză, față  de un bărbat în vârstă 
de 46 de ani a fost luată măsura 
reținerii pentru 24 de ore.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

CARE CALAMITĂȚI, ERA SĂ 
ÎNTREBĂM?!!

Comitetul Județean pentru Situații 
de Urgență Prahova (CJSU) a aprobat 
întocmirea unui proiect de Hotărâre de 
Guvern (HG) privind alocarea banilor 
din fondul de intervenție la dispoziția 
Executivului, prevăzut în bugetul de stat 
pe anul 2020, pentru înlăturarea efectelor 
calamităților naturale produse în județul 
Prahova, în luna iunie 2020. Valoarea totală a 
sumelor solicitate se ridică la 64, 802 milioane 
lei. Banii ar trebui să meargă înspre Ariceștii 
Zeletin, Cornu, Gornet, Iordăcheanu, 
Poiana Câmpina, Gura Vadului, Posești, 
Telega și Valea Doft anei. Alte fonduri au 
fost cerute de Consiliul Județean Prahova, 
pentru reabilitarea unor drumuri județene 
în Lapoș și Brebu. Interesant este că, în luna 
iunie, pe site-ul Prefecturii Prahova nu apare 
niciun comunicat de presă al Comitetului 
Județean pentru Situații de Urgență Prahova 
privind eventuale calamități survenite la 
nivelul județului. Și, din câte ne amintim, că 
doar trăim aici, Prahova chiar a fost ferită 
în iunie și în acest an de dezastre naturale 
cel puțin până acum, în sensul că nu am 
avut inundații, nu au fost viituri ca în alte 
zone ale țării (Botoșani, Suceava, Bacău, 
Neamț, Maramureș, Alba, Buzău, Caraș-
Severin, Sălaj etc.). E foarte posibil ca ofi cialii 
prahoveni să ... încerce marea cu degetul! 
Adică să ceară despăgubiri pentru înlăturarea 
efectelor calamităților naturale produse anul 
trecut sau acum doi ani. Se știe foarte bine 
că Guvernul nu a trimis aproape nimic în 
teritoriu în ultimii doi ani-cu excepția unui 
ajutor de urgență pentru comuna Sângeru, 
grav lovită de viituri anul trecut- deci e 
posibil ca ai noștri să încerce să ia acum ce 
nu au obținut anii din urmă.

PRAHOVA A PRAHOVA A 
SOLICITAT 65 SOLICITAT 65 
DE MILIOANE DE MILIOANE 

DE LEI PENTRU DE LEI PENTRU 
ÎNLĂTURAREA ÎNLĂTURAREA 

EFECTELOR EFECTELOR 
CALAMITĂȚILOR CALAMITĂȚILOR 

NATURALE NATURALE 
PRODUSE ÎN PRODUSE ÎN 
LUNA IUNIELUNA IUNIE

ȘANTIER ANL ȘANTIER ANL 
ABANDONAT, LA ABANDONAT, LA 

BOLDEȘTI-SCĂENI

În iunie 2018, reprezentanți ai Agenției Naționale a Locuinței 
(ANL), ai județului și orașului Boldești Scăeni și-au făcut 

o fotografi e de colecție odată cu predarea terenului pe care ar 
fi  urmat să se construiască 24 de apartamente pentru tineri, 
destinate închirierii. În luna august a aceluiași an, la deschiderea 
șantierului, ofi cialii se lăudau cu construirea, până în decembrie 
2019, a 10 garsoniere și 14 apartamente cu 2 camere, valoarea 

totală a contractului fi ind de 2.974.680,16 lei, banii fi ind asigurați 
de la bugetul central, prin Ministerul Dezvoltării Regionale si 
Administrației Publice.  În urma licitației, proiectarea a fost 
asigurată de SC Structuri SRL-Focșani, iar execuția lucrărilor, 
de SC Blue Konnyk, din Golești, județul Vrancea. Cele două au 
în comun faptul că aparțin familiei (tată și fi u) unui fost consilier 
județean al UNPR (CJ Vrancea). În fi ne, presupunem că acest 
aspect este unul minor.

Suntem în anul 2020. Investiția nu doar că nu este  fi nalizată, ci 
practic lucrările sunt paralizate, undeva, la zidăria primului etaj. 
Șantierul se vede că a fost părăsit de ceva vreme, poate mai bine 
de un an, deci nu este valabilă explicația, cum ar fi  unii tentați să 
speculeze, că totul este din pricina schimbării conducerii ANL (un 
membru al PSD, înlocuit cu unul din anturajul PNL). Am afl at 
că la mijloc ar fi  unele greșeli de proiectare, alte surse vorbesc 
despre refuzul ANL de a majora prețul de execuție, ce n-ar mai 
fi  corespuns, din cauza majorării tarifului materialelor. Se pare că 
e nevoie de o expertiză, o actualizare a proiectului de execuție, o 
nouă licitație etc., lucruri care vor costa din nou timp și bani! 

LE-O CRĂPA PRIMARILOR DIN ULTIMII LE-O CRĂPA PRIMARILOR DIN ULTIMII 
20-25 DE ANI OBRAZUL DE RUȘINE?

capabil să preia din albia râului Teleajen un
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Anunț
PILIWOOD PRODSERV SRL cu sediul în 

Comarnic, cartierul Poiana, nr. 31 A, județul 
Prahova, anunță depunerea documentației 
tehnice în vederea obținerii autorizației 
de mediu pentru obiectivul ATELIER 
PRELUCRARE LEMN, cu amplasamentul în 
Comarnic, cart. Poiana, nr. 31 A, jud. Prahova. 
Documentele pot fi  consultate la sediul  APM 
Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, de 
luni până vineri între orele 09.00 - 15.00.

P Publicitate
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INCENDIU LA O CASĂ DIN 
TOMȘANI

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu izbucnit 

la o casă din Tomșani. O persoană 
a sunat la 112 și a anunțat că 
focul se manifestă pe o suprafață 
de 130 mp și a cuprins și 
mansarda. La fața locului, potrivit 
Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență Prahova, s-au deplasat 
patru echipaje de pompieri. 

ACCIDENT FEROVIAR ÎN 
SATUL DÂMBU

Accidentul feroviar s-a produs 
după ce un autoturism a intrat 
în coliziune cu o locomotivă, la 

trecerea la nivel cu calea ferată 
fără bariere din satul Dâmbu, pe 
ruta Ploiești Est-Brazi. Potrivit 
primelor verifi cări, conducătorul 
auto, un bărbat în vârstă de 
30 de ani, ar fi  observat târziu 
locomotiva, autoturismul fi ind 
avariat ușor cu scara locomotivei. 
Din fericire, în urma impactului 

dintre auto și locomotivă nicio 
persoană nu a fost rănită. Cele 
două persoane din autoturism 
implicate în accidentul feroviar au 
refuzat transportul la spital. 
ACCIDENT ÎN LOCALITATEA 

MĂLĂIEȘTI
Două autoturisme au intrat 

în coliziune, pe raza localității 
Mălăiești, iar în urma impactului 
unul dintre auto a ajuns într-un 
pom. Potrivit primelor verifi cări, 
un tânăr în vârstă de 26 de 
ani,  care se deplasa la volanul 
unui autoturism dinspre Râfov 
spre DN1A, posibil  pe fondul 
neasigurării corespunzătoare la 

efectuarea manevrei de întoarcere, a 
intrat în coliziune cu un autoturism 
care circula în același sens, condus 
de o femeie. În urma impactului, 
al doilea autoturism ar fi  ricoșat 
într-un pom de pe marginea părții 
carosabile, ulterior ajungând într-o 
stivă de lemne. La testarea cu 
aparatul etilotest a tânărului de 26 
de ani a rezultat valoarea de 0,38 
mg/l alcool pur în aerul expirat. 
În urma evenimentului rutier, 
conducătoarea auto și doi pasageri 
minori din același autovehicul 
au fost transportați la spital. 
Cercetările continuă sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

ROMÂNII SPERĂ LA PENSII ROMÂNII SPERĂ LA PENSII 
MAJORATE ÎN SEPTEMBRIEMAJORATE ÎN SEPTEMBRIE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Uniunea Salvați România a cerut 
Parlamentului să adopte o 

decizie de organizare a referendumului 
„Fără penali în funcții publice” în 
ziua sau zilele în care vor fi  organizate 
alegerile locale și/sau parlamentare.  
Inițial, majoritatea din Camera 
Deputaților și Senat au acceptat un 
asemenea exercițiu de consultare 
publică a populației, dar au vorbit ceva 
despre luna august. Adică noi cheltuieli 
în plus, bașca faptul că se mizează pe 
absența masivă din cauza pandemiei 
și a vacanței de vară. Reamintim că 
USR a inițiat o campanie de strângere 
de semnături prin care s-ar interzice 
accederea în orice funcție publică a 
celor care au avut probleme penale. 
În această clipă, în Parlament, sunt 
demnitari condamnați la închisoare cu 
suspendare, dar care în continuare își 
exercită funcția, ne conduc și emit acte 
normative inclusiv în domeniul justiției. 
Chiar recent, la numirea conducerii 

Consiliului Concurenței, legislativul 
a eliminat, la propunerea lui Șerban 
Nicolae, interdicția ca membrii să nu 
fi  fost condamnați pentru infracțiuni 
contra patrimoniului prin nesocotirea 
încrederii, de corupție, delapidare, fals 
în înscrisuri, evaziune fi scală etc. Cu 
alte cuvinte, hoții au liber chiar de la 
statul român să ocupe înalte poziții în 
sectorul public... De asemenea, USR a 
propus ca alegerile să fi e organizate în 
două zile consecutiv: „Vrem un proces 
electoral corect și accesibil tuturor 

cetățenilor în condiții de siguranță 
sanitară. De aceea Alianța USR PLUS 
susține organizarea alegerilor locale din 
toamnă pe parcursul a două zile. Nu 
este doar o măsură susținută de Alianța 
USR PLUS, ci și o măsură recomandată 
de către experți în materie de alegeri. 
În condițiile în care accesul în secțiile 
de votare se va face mai difi cil, pentru 
că trebuie respectate măsurile de 
distanțare, mulți dintre cetățeni nu 
vor apuca să voteze.”

66,9% dintre români cred că 
pensiile ar trebui majorate în 
septembrie, în timp ce alți 30,5% 
dintre cei intervievați consideră 
că nu ar trebui crescute pensiile 
în actualul context (pandemie, 
criză economică, șomaj etc.). 
Un barometru de opinie 
realizat de IMAS, la comanda 
Europa FM, mai arată că, dintre 

cei care susțin creșterea, mai 
mult de jumătate consideră 
că majorarea ar trebui să fi e 
mai mică de 40 la sută, cât 
prevede legea, 15,2% sunt de 
părere că 10 procente ar fi  
mai potrivit, 25,2% susțin o 
majorare de 20 de procente, iar 
13,4% cred că nivelul creșterii 

ar trebui să fi e de 30 procente. 
Potrivit sondajului, majorarea 
prevăzută de lege, de 40 de 
procente, e susținută de 26,3% 
dintre cei care aprobă măsura, 
iar 12,8% dintre cei intervievați 
consideră că ar fi  potrivită o 
majorare chiar mai mare de 40 
de procente.

FIRMELE AR FIRMELE AR 
PUTEA FI PUTEA FI 

OBLIGATE SĂ OBLIGATE SĂ 
ANGAJEZE ANGAJEZE 
PERSOANE PERSOANE 
VÂRSTNICEVÂRSTNICE

Mai mulți parlamentari, printre care și prahovenii 
Teodor Meleșcanu și Grațiela Gavrilescu, 

au inițiat un proiect de lege prin care  fi rmele cu cifra 
de afaceri de peste 5 milioane de lei și cu cel puțin 5 
angajați  ar trebui să fi e obligate să angajeze pensionari. 
Și nu în orice posturi, ci în cele de consilieri, din care să 
împrumute agenților  economici din vasta lor experiență 
căpătată într-un domeniu de activitate sau altul. Pentru 
persoanele angajate astfel nu se datorează contribuțiile 
de asigurări sociale și contribuția de asigurări de sănătate 
pentru partea din salariu mai mică sau egală cu căștigul 
salarial mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat. Inițiatorii 
argumentează că pensionarii devin din ce în ce mai săraci 
comparativ cu ceilalți membri ai societății, iar pentru 
o mică parte dintre ei venitul suplimentar reprezintă 
o reală sursă de existenţă, surplusul fi ind direcționat 
pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere, sănătate 
și alimentație. De asemenea, ei susțin  că retragerea din 
activitate, lipsa de comunicare cu foștii colegi de breasIă, 
renunțarea la unele activități obișnuite contribuie la o 
izolare socială treptată a persoanelor vârstnice.

Consiliului Concurenței legislativul cetățenilor în condiții de siguranță

USR VREA REFERENDUM ȘI SCRUTIN DE USR VREA REFERENDUM ȘI SCRUTIN DE 
DOUĂ ZILE LA ALEGERILE DIN TOAMNĂDOUĂ ZILE LA ALEGERILE DIN TOAMNĂ

Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii 

Rutiere va deschide, mâine, ofertele 
pentru contractul de servicii de 
curățenie pentru spațiile de parcare și 
toaletele publice afl ate pe autostrada 
București-Ploiești. Valoarea acestuia 
se ridică la 10,2 milioane de lei fără 
TVA, pentru servicii asigurate timp de 
doi ani. Stupefacția vine atunci când... 
numărăm parcările de pe magistrală 
sau grupurile sanitare. Potrivit CNAIR, 
deci ofi cialii o spun cu gura lor, „sub 
incidența acestui contract vor intra 
cele 12 parcări de pe A3”, chit că la 
această oră sunt fi nalizate, recepționate 
și utilizate doar două astfel de spații! 
Teoretic, tot două toalete publice 
sunt valide! Deci pe ce plătește 

Ministerul Transporturilor o căruță 
de bani? În fi ne, fi rma câștigătoare 
ar trebui să asigure ordinea, 
curățenia, igiena grupurilor sanitare 
și a întregii suprafețe a parcărilor, 
precum și materialele sanitare pentru 
toalete (hârtie igienică, prosoape 

de hârtie, săpun lichid, odorizant 
WC, odorizant pentru încăperi, saci 
menajeri, soluții de curățat, pastile de 
dedurizare și tratament fose septice) 
și funcționalitatea grupurilor sanitare, 
plus vidanjarea foselor septice, becuri 
LED pentru iluminat etc.

10,2 MILIOANE DE LEI PENTRU CE?10,2 MILIOANE DE LEI PENTRU CE?
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ACCIDENT RUTIER ÎN 

PLOIEȘTI
Două autoturisme au intrat în 

coliziune la intersecția străzilor 
Gheorghe Doja și Calomfi rescu. 
Din primele verifi cări,  un bărbat 
care se deplasa la volanul unui 
autoturism, ajungând la intersecția 
celor două străzi,  posibil pe 
fondul nepăstrării distanței 
regulamentare în mers, a intrat 
în coliziune cu autovehiculul 
care circula în fața sa, condus de 
un bărbat de 61 de ani.  În urma 

evenimentului, pasagera din 
mașina bărbatului de 61 de ani, 
o femeie în vârstă de 54 de ani, 
afl ată pe locul din dreapta față, a 
acuzat dureri, motiv pentru care a 
fost solicitată o ambulanță. Ambii 
conducători auto au fost testați cu 
aparatul etilotest, iar rezultatul a 
fost negativ.
ACCIDENT LA DRĂGĂNEȘTI

Accidentul rutier s-a produs 
la intersecția DN1D cu DJ 100B. 
Trei auto au intrat în coliziune, 

posibil pe fondul neacordării de 
prioritate. Din primele verifi cări,  
un auto care circula dinspre 
localitatea Fulga spre Drăgănești, 
ajungând la intersecția cu DN1D, 
nu ar fi  acordat prioritate de trecere 
autovehiculului care se deplasa 
pe drumul prioritar,  intrând 
în coliziune cu acesta. În urma 

impactului, al doilea autoturism 
a ricoșat într-un alt auto, care era 
oprit pentru a acorda prioritate de 
trecere celor care aveau acest drept. 
Evenimentul rutier s-a soldat, din 
fericire, doar cu pagube materiale. 
Conducătorii auto au fost testați 
cu aparatul etilotest, iar rezultatul 
a fost negativ. 

ACCIDENT PE DN1, LA 
CORNU

Accidentul s-a produs pe DN1, 
la km 94+700 m, pe raza localității 
Cornu, după ce două auto au 
intrat în coliziune. Din primele 
verifi cări, un bărbat de 63 de ani, 
care se deplasa dinspre Câmpina 

către  DN 1, cu intenția de a vira 
către  Ploiești,  posibil pe fondul 
neacordării priorității de trecere, 
a pătruns  în intersecție, a intrat 
cu mașina în coliziune cu un auto, 
condus de o femeie 31 de ani, 
care circula din direcția  Ploiești 
- Brașov. În urma impactului, 
patru persoane au fost rănite ușor. 
Este vorba despre o femeie și un 
minor, în vârstă de 6 ani, din auto 
care circula pe DN1, precum și de 
conducătorul auto împreună cu o 
pasageră din celălalt autovehicul. 
Potrivit IJP Prahova, conducătorii 
auto au fost testați cu aparatul 
etilotest, iar rezultatul a fost 
negativ. 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

ÎN PLINĂ PANDEMIE ȘI CRIZĂ ECONOMICĂ, SUNTEM CHEMAȚI ÎN PLINĂ PANDEMIE ȘI CRIZĂ ECONOMICĂ, SUNTEM CHEMAȚI 
SĂ PLĂTIM VACANȚA BUGETARILOR DE LA PRIMĂRIA PLOIEȘTI

Puchenii Mari, modernizare 
drumuri

Primăria Puchenii Mari a câștigat, 
anii trecuți, un proiect cu fi nanțare 
europeană, derulat prin Programul 
Național de Dezvoltare Regională, pentru 
modernizarea unor drumuri de interes 
local. Valoarea investiției se ridică la 
981.914 euro și presupune asfaltarea a 14 
străzi: Moara - DN1 - Intersecția Portofel, 
Moșneni - Popilor - DN11 - Intersecția 
Cimitirul Vechi - Vale, Zona Viișoara 
(Baicu), Satul Nou - străzile 3 și 5, DN1 
- Stație de Apă, legătura str. 1 și 5 în Satul 
Nou, Pietroșani-spre terenul de fotbal 
și drumul de legătură între str.Adunării 
și Bărzoi, Odăile - drumul către Biserica 
și cimitir, Puchenii Mari - 2 străzi, 
Miroslăvești - DN1 - Cimitirul Nou și 
accesul lateral la Căminul de bătrâni,  și 
drumul comunal înspre cimitirul din  
Pietroșani. Primăria a semnat contractul 
cu fi rma constructoare, iar de câteva 
zile se lucrează intens la modernizarea 
arterelor de circulație.

În comuna Drajna se lucrează 
concomitent la patru investiții de 

anvergură
În comuna Drajna se lucrează, în 

paralel, la patru investiții. Trei dintre 
acestea sunt lucrări fi nanțate din fonduri 
europene. Primul proiect, înfi ințare 
canalizare în Drajna de Jos, este în valoare 
de 982. 425 euro, fi ind derulat prin 

intermediul Programului Național de 
Dezvoltare Rurală (AFIR). Contribuția 
localității se ridică, separat, la 1.165.760 
lei. Programul este completat de un alt 
proiect, de data aceasta plătit din fonduri 
guvernamentale, prin Programul Național 
de Dezvoltare Locală, în valoare de 
10.840.547 lei, care presupune 
modernizarea și extinderea rețelei de 
canalizare + stație de epurare în satele 
Drajna de Jos și Ogretin. De asemenea, 
Primăria a început lucrările de asfaltare, 
proiect fi nanțat din fonduri europene, 
prin PNDR, valoarea investiției 
ridicându-se la 943.346 euro. În fi ne, 
de aproape două luni se lucrează și la 
reabilitarea monumentului istoric de 
importanță națională Moara de Apă 
Warthiadi. Finanțarea de 3,4 milioane 
de lei a fost obținută prin intermediul 
Programului Operațional Regional 2014-
2020. Deunăzi vreme, primarul localității, 
Violeta Gonțea, a cărei echipă a reușit să 
câștige 7 proiecte cu fi nanțare europeană, 

ne spunea că partea cea mai grea este 
după scrierea proiectelor și obținerea 
fondurilor UE, din cauza procedurilor 
încărcate de birocrație pentru organizarea 
separată a licitațiilor de proiectare și 
execuție a lucrărilor, bașca timpul pierdut 
cu contestațiile!

Asfaltul din Mitică Apostol, 
revendicat politic 

Au început lucrările de asfaltare a 
străzilor și din cartierul Mitică Apostol, 
Ploiești. Banii-peste 9 mil. lei- au fost recent 
alocați de la bugetul municipal. Ofi cialii 
PSD și-au adjudecat primii meritul 
acestei investiții: „Acum 3 săptămâni, 
împreună cu domnul viceprimar Cristian 
Mihai Ganea și doamna Cristina Toma 
Cochinescu, am venit în cartierul 
dumnevoastră și împreună am dezbătut 
problema străzilor nemodernizate și am 
promis că va începe asfaltarea lor!” În 
realitate, Cristina Cochinescu este cea 
care a invitat, pe 10 iunie, ofi cialitățile 
în cartier, iar prezent a fost și primarul 
Adrian Dobre. Deocamdată acesta n-a 
sufl at un cuvânt despre această investiție, 
dar ca primar în mandatul căruia se 
execută asfaltarea ar putea foarte lejer 
trage jarul sub turta electorală a PNL. 
Numai că nu va face acest lucru dat fi ind 
faptul că liberalii au alt candidat, iar Dobre 
nu va furniza muniția, în cazul în care s-ar 
gândi să candideze ca independent...

BINE AȘA:

Bugetarii din administrație rămân 
în continuare neatinși fi nanciar 

de pandemia de Coronavirus. Ei nu 
doar că au primit până acum salariile 
integral, chit că mulți n-au fost la lucru, 
dar acum e musai să le plătim și vacanța 
din 2020. Cu alte cuvinte, angajații 
din mediul privat și fi rmele, afectate 
sever de criza economică generată 
de Covid, trebuie acum să scoată 
bani din buzunar și pentru concediul 
funcționarilor publici. Poate sute de mii 
de români nu-și permit azi câteva zile 
de odihnă în stațiuni, pe fondul acestui 
recul economic sever, dar din taxele 
lor, sunt obligați, iată, să le plătească 
funcționarilor publici vacanța!

Primăria Ploiești a emis, recent, 
Regulamentului privind acordarea 
voucherelor de vacanță pentru anul 
2020. Tichetele, cu o valoare de 1.450 lei, 
vor fi  distribuite pe suport electronic, 
având valabilitate de un an de la data 
emiterii. Voucherele sunt atribuite, 
cităm din regulament, „în scopul 
recuperării și întreținerii capacității de 
muncă și a motivării personalului”! Și 
era să zicem iar: „da, Măriile Voastre, 
sluga este la dispoziție, doriți cumva 
să vă plătim un sejur în Seychelles?” 
În document sunt prevăzute reguli de 
acordare a tichetelor. Astfel, „în cazul 
cumulului de funcții, voucherele de 
vacanță se acordă de către angajatorul 

unde salariatul are funcția de bază. 
Angajatului care declară pe propria 
răspundere că la funcția de bază nu 
benefi ciază de vouchere de vacanță i se 
acordă acest drept de către municipiul 
Ploiești. Salariații detașați la alte entități 
publice vor benefi cia de acest benefi ciu 
de Primărie, în cazul în care entitatea 
respectivă nu le acordă. Tichetele se 
atribuie proporțional cu perioada de 
exercitare a raportului de serviciu sau 
durata contractului de muncă în anul 
2020, exprimată în zile calendaristice 
(împărțirea sumei de 1.450 de lei la 366 
de zile calendaristice și înmulțirea cu 
numărul de zile calendaristice lucrate, 
cu rotunjire la 0.50).”

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Prahova face parte dintr-o serie exclusivistă în 
România, fi ind unul dintre cele patru județe în care 

sediile palatelor administrative au trecut în proprietatea 
consiliilor județene. Ce au în comun toate acestea? Păi, 
dacă ne uităm atent, câte un președinte supranumit 
baron local PSD la putere, la data efectuării transferurilor. 
Rememorăm:  anul 2000, Palatul Administativ din 
Alexandria trece la Consiliul Județean Teleorman, 
condus de Liviu Dragnea; 2001- palatul din Ploiești ia 
același drum, în vremea exercitării primului mandat a 
lui Mircea Cosma; 2013- au fost transferate clădirile cu 
această funcțiune din Brăila (Bunea Stancu) și Constanța 
(Nicușor Constantinescu). Recent a dorit același lucru un 
alt lider al PSD, respectiv, Marian Oprișan, de la Vrancea. 
Proiectul de lege a fost inițiat de către deputatul PSD de 
Vrancea, Nicușor Halici, președintele Comisiei juridice a 
Camerei Deputaților. Deși Consiliul Legislativ si Consiliul 
Economic și Social au dat aviz nefavorabil, legea a trecut 
de Parlament în 12 iunie. Numai că  președintele Klaus 
Iohannis a atacat la CCR actul normativ validat de către 
Parlament pentru simplul motiv că palatele administrative 
din toate județele sunt bunuri proprietate publică de 
interes național, în administrarea instituției prefectului.

PRAHOVA, PE LISTA PRAHOVA, PE LISTA 
EXCLUSIVISTĂ EXCLUSIVISTĂ 
A CONSILIILOR A CONSILIILOR 

JUDEȚENE CARE AU JUDEȚENE CARE AU 
PRELUAT PALATELE PRELUAT PALATELE 
ADMINISTRATIVEADMINISTRATIVE

uchenii Mari modernizare intermediul Pr

ADMINISTRAȚIILE PUBLICE AU ADMINISTRAȚIILE PUBLICE AU 
ÎNCEPUT MARILE INVESTIȚIIÎNCEPUT MARILE INVESTIȚII

Că e sau nu an electoral ori pentru că au terminat procedurile 
premergătoare abia acum (licitații proiectare, proiectarea 

propriu-zisă), primăriile au dat drumul investițiilor de anvergură la 
începutul acestei veri. Pe mai multe șantiere din județ se lucrează din 
plin, iar în unele localități, de pildă, la Ploiești, politicienii încep să 
tragă jarul sub... turta lor electorală!
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0244.546.501

EDITURĂ și TIPOGRAFIEEDITURĂ 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!

Potrivit Institutului Național de Statistică, în luna mai 2020, comparativ cu luna corespunzătoare din 
anul precedent, sosirile în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au scăzut cu 96,9%, iar 

înnoptarile, cu 97,0%. De asemenea, sosirile vizitatorilor străini au scăzut cu 81,5%, iar plecările în străinătate 
ale vizitatorilor români, cu 83,9%. Altfel spus, pandemia de coranavirus a adus cea mai severă prăbușire a 
turismului din ultimii 30 de ani, cel puțin în ceea ce privește luna mai, dacă nu cumva tot începutul de an.

Sosirile înregistrate în 
structurile de primire 

turistică în luna mai 2020 au 
însumat 34,6 mii de călători, mai 
puțin cu 96,9% față de cele din 
luna mai 2019, din care 96,2 % au 
fost români și 3,8% străini.

Înnoptările au însumat 65,7 
mii, în scădere cu 97,0 % față de 

cele din luna mai 2019 (93,9% 
turiști români și 6,1% străini).

Durata medie a șederii a fost 
de 1,9 zile la turiștii români și 3,0 
zile, la turiștii străini. Indicele de 
utilizare netă a locurilor de cazare 
a fost de 6,9% pe total structuri 
de cazare turistică, în scădere 
cu 23,4% față de luna mai 2019.  

Indici mai mari de utilizare s-au 
înregistrat la moteluri (10,4%), 
vile turistice și cabane turistice 
(fi ecare cu câte 9,0%), pensiuni 
turistice (8,5%), bungalouri 
(7,5%), hosteluri (7,2%) și hoteluri 
(6,7%).

Sosirile vizitatorilor străini în 
România, înregistrate la punctele 
de frontieră, s-au cifrat la 196,1 
mii, în scădere cu 81,5% față 
de luna mai 2019, iar plecările 
vizitatorilor români în străinătate, 
înregistrate tot la punctele de 
frontieră, au fost de 302,0 mii, în 
scădere cu 83,9% comparativ cu 

perioada similară din 2019. 

Prahova, pe locul al III-lea 
la nivel național, ca număr 

de turiști
Pe o perioadă de cinci luni, 

respectiv, 1 ianuarie-31 mai 2020, 
cifrele sunt un pic mai bune: 
sosirile au însumat 1.814,2 mii, în 
scădere cu 57,9% față de perioada 
similară din 2019 (români-84,3%, 
străini-15,7); numărul de nopți 
petrecute în structurile de cazare 
s-a cifrat la 3,574,7 mii, în scădere 
cu 57,5% față de anul trecut 
(82,7% turiști români, 17,2%  

străini). Durata medie a șederii 
pe primele cinci luni a fost de 1,9 
zile la turiștii români și de 2,2 zile 
la turiștii străini, iar indicele de 
utilizare netă a locurilor de cazare 
a fost de 21,1% pe total structuri 
de cazare turistică, în scădere cu 
5,4 puncte procentuale față de 
2019.

Pe județe, numărul de sosiri 
ale turiștilor a înregistrat valori 
mai mari în București (302,0 mii), 
Brașov (250,1 mii), Prahova (101,2 
mii), Cluj (89,4 mii), Mureș (80,8 
mii), Bihor (79,6 mii), Sibiu (70,2 
mii) și Suceava (69,9 mii).

PRĂBUȘIRE DRAMATICĂ A TURISMULUI ROMÂNESCPRĂBUȘIRE DRAMATICĂ A TURISMULUI ROMÂNESC

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Planul de relansare pleacă de la 
un obiectiv ambițios: asigurarea 

convergenței cu economiile europene, 
astfel încât Produsul Intern Brut pe cap de 
locuitor, la paritatea de cumpărare standard, 
să ajungă la 87% din media UE27, la 
orizontul anului 2025, de la 69%, în prezent.

Prioritatea pe termen scurt a Guvernului 
rămâne asigurarea capitalului de lucru 
necesar pentru întreprinderile afectate de 
Covid-19, ca urmare a închiderii temporare 
a activităților, a reducerii cererii de consum 
ș i a întreruperilor din lanțul de aprovizionare 
(programe de acces la fi nanțare pentru 
capital de lucru, investiții cu garanții de 
stat, granturi și scheme de ajutor de stat 
pentru investiții noi și pentru reluarea sau 
reconversia activităților economice).

Pe termen mediu și lung, obiectivul 
este demararea și realizarea unui program 
amplu de investiții publice, cu o alocare 
bugetară din fonduri europene și naționale, 

rambursabile și nerambursabile, de 
aproximativ 100 de miliarde euro, în 
perioada 2020-2030:

-transport: fi nalizarea lucrărilor de 
infrastructură care înregistrează mari 
întârzieri, din cauza defi ciențelor anterioare 
de pregătire a proiectelor. Acestea însumează 
407,3 km de autostrăzi și drumuri expres, 
cu o fi nanțare necesară de 4,3 miliarde de 
euro. Pe termen mediu și lung, Guvernul își 
propune să asigure conectarea cu autostrăzi 
a provinciilor istorice ale României și cu 
rețelele de transport pan-europene, prin 
demararea lucrărilor la aproximativ 3.000 
de km de autostrăzi și drumuri expres, cu 
un cost estimat de 31 miliarde de euro. La 
acestea se adaugă investiții în cca. 3.000 
de km de cale ferată, cu un cost estimat de 
aproximativ 18 miliarde de euro și investiții 
în domeniul naval și aerian, care însumează 
peste 6 miliarde de euro;

-sănătate: construirea primelor 3 spitale 

regionale la Iași, Cluj și Craiova, cu o 
valoare totală de 1,64 miliarde de euro, 
precum și construirea, modernizarea și 
reabilitarea a 25 de spitale județene și 110 
spitale orășenești, cu o alocare bugetară de 
17,5 miliarde de lei, în perioada 2021-2027;

-învățământ: un pachet de investiții 
pentru infrastructura de învățâmânt, 
pentru perioada 2021-2027, care urmărește 
modernizarea și reabilitarea a 2.488 
de unități școlare, construcția a 346 
de grădinițe, 40 de campusuri școlare, 
construirea a 30 de cămine studențești și 
reabilitarea a 8 centre universitare, costurile 
totale ridicându-se la 14 miliarde de lei;

-comunități locale: investiții în drumuri 
județene și locale, infrastructura de apă 

și canalizare, stații de epurare a apei, 
extinderea rețelei de distribuție a gazelor 
naturale, construcția de unități școlare, 
centre medicale și baze sportive, program  
care însumează 102 miliarde de lei, în 
perioada 2021- 2027;

-agricultură: reabilitarea infrastructurii 
de irigații existente, în perioada 2021-2024, 
prin punerea în funcțiune a 138 amenajări 
de irigații, cu un buget estimat de 3,4 
miliarde de euro,  reabilitarea infrastructurii 
de desecare ce deservește o suprafață de 2,8 
milioane de ha, cu o valoare de 1,1 miliarde 
de euro, lucrări de combatere a eroziunii 
solului pentru 510 mii de ha, cu o valoare 
de 500 milioane de euro. 

PLANUL GUVERNULUI ORBAN: INVESTIȚII DE PLANUL GUVERNULUI ORBAN: INVESTIȚII DE 
100 DE MILIARDE EURO, ÎN PERIOADA 2020-2030100 DE MILIARDE EURO, ÎN PERIOADA 2020-2030

Ca orice partid care vine vremelnic la putere, Guvernul PNL Ludovic Orban spune 
că Planul de relansare economică va schimba strategia de dezvoltare a României și 

viziunea asupra modului în care țara trebuie să se modernizeze. Noi am mai „petrecut” 
promisiuni de acest fel vreme de 30 de ani, de care mai apoi s-a ales, într-un fel, praful. 
Dovadă: niciun spital public construit de Guvern în trei decenii, nicio autostradă 
fi nalizată cap-coadă, penultima cifră din UE la indicatorul nivel de trai, primii în Europa 
la incidența bolilor cardiovasculare, cancer, diabet, mortalitate infantilă, pe locurile 
fruntașe la corupție etc. Să sperăm, dacă Guvernul PNL chiar are o viață mai lungă decât 
ar vrea majoritatea politică din Parlament, că lucrurile se vor schimba măcar acum.

Aproximativ 400 de polițiști, jandarmi, polițiști 
locali și pompieri, dar și inspectori din cadrul 

Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcției de Sănătate 
Publică și DSVSA Prahova au verifi cat modul de respectare 
al măsurilor de prevenire și limitare a virusului SARS-

CoV-2, pe perioada stării de alertă. „În cadrul activităților 
au fost verifi cate 169 de obiective/locații, dintre acestea 109 
societăți comerciale și 10 mijloace de transport în comun, 
fi ind legitimate peste 450 de persoane și verifi cate în total 94 
de autovehicule. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 
107 sancțiuni contravenționale, dintre care 11 pentru 
încălcarea prevederilor Legii nr. 55/2020, 28 pentru fapte 
de natură economică, 69 pentru nerespectarea normelor 
de conviețuire socială prevăzute de Legea nr. 61/1991, 
valoarea totală a amenzilor fi ind de 75.600  lei”, a anunțat IJP 
Prahova. În urma verifi cărilor efectuate, polițiștii au depistat 
10 persoane care nu au respectat măsurile de protecție 

individuală (nu au purtat masca de protecție), acestea fi ind 
sancționate contravențional (avertisment) și o societate 
comercială care nu a respectat măsura privind suspendarea 
consumului produselor alimentare și al băuturilor alcolice 
și nealcolice, în spațiile comune de servire a mesei, din 
interiorul clădirilor. În Bușteni, de exemplu, au fost 
depistate patru persoane care consumau băuturi alcoolice 
și nealcoolice în interiorul unei cafenele. Atât cele patru 
persoane, cât și  administratorul societății au fost avertizați 
cu privire la respectarea măsurilor impuse prin Legea nr. 
55/2020.

CONTROALE LA TERASE, CENTRE COMERCIALE, CONTROALE LA TERASE, CENTRE COMERCIALE, 
PIEȚE ȘI ÎN ZONE DE AGREMENTPIEȚE ȘI ÎN ZONE DE AGREMENT
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Situația este totuși una înșelătoare. 
Veniturile totale nu refl ectă decât 

într-o anumită măsură puterea economică 
reală a cumunelor dintr-un județ sau altul. 
Acestea sunt infl uențate în fi ecare an, de 
exemplu, de subvențiile acordate prin 
programele guvernamentale, iar acestea 
sunt atribuite de regulă pe criterii să zicem 
de ordin politic. Așa că ne vom uita puțin la 
volumul veniturilor proprii, care ne apropie 
mai mult de adevăr. Veți vedea că, într-un 
top 5, dispar din clasament județele Iași, 
Suceava, Olt sau Dolj și se „califi că”, pe bună 
dreptate, Cluj și Argeș. (vezi tabel 1)

CELE MAI BOGATE COMUNE DIN 
ROMÂNIA

Cea mai bogată comună din România 
este Chiajna, din județul Ilfov, care a avut în 
2019 venituri totale în valoare de 79,24 mil. 
lei, ea fi ind urmată de comuna Florești, din 
județul Cluj, cu un buget de venituri de 64,53 
mil. lei. Ambele au dezvoltat pe teritoriul 
lor importante capacități economice 
(inclusiv parcuri industriale), care aduc 
sume importante la bugetele locale sub 
formă de impozit pe venitul global, impozit 
pe terenuri și clădiri etc. De altfel, în toată 
România, există 20 de localități rurale cu 
venituri anuale mai mari de 30 de milioane 
de lei. Patru dintre acestea au fost ajutate să 
ajungă la această performanță prin volume 
mari de bani virate prin PNDR. Cele mai 
multe așezări rurale bogate provin din 
Ilfov, iar motivul este limpede de înțeles, 
apropierea de București. Dar iată și celelalte 
centre rurale cu mare putere economică, 
într-o ordine aleatorie: Mogoșoaia 
(Ilfov)-41,98 mil. lei, Afumați (Ilfov)-37,84 
mil. lei, Dragomirești (Ilfov)-34,23 mil. 
lei, Balotești (Ilfov)-33,48 mil. lei, Jilava 
(Ilfov)-32,96 mil. lei, Snagov (Ilfov)-30,95 
mil. lei, Ariceștii Rahtivani (Prahova)-30,74 
mil. lei, Dumbrăvița (Timiș)-45,78 
mil. lei, Giroc (Timiș)-40,023 mil. lei, 
Ghiroda (Timiș)-33,88 mil. lei, Cristian 
(Brașov)-41,945 mil. lei, Apahida (Cluj)-
37,66 mil. lei, Cumpăna (Constanța)-34,53 
mil. lei (comuna a avut 12,6 mil. lei subvenții 
de la stat), Sânmartin (Bihor)-34,34, Mihail 
Kogălniceanu (Constanța)-32,95 mil. lei 
(subvenții de la stat în valoare de 11,22 mil. 
lei), Valu lui Traian (Constanța)-34,78 mil. 

lei (10,5 mil. lei subvenții de la stat), Ciurea 
(Iași)-35,65 mil. lei (13,64 mil. lei subvenții 
de la stat) și Miroslava (Iași)-39,29 mil. lei.
26 DE COMUNE DIN PRAHOVA AU 

AVUT BUGETE MAI MARI DE 10 
MIL. LEI

Vorbind strict despre comunele din 
Prahova, bugetul total de venituri în 2019 
s-a cifrat la 757,716 mil. lei. Cei mai mulți 
bani provin din veniturile proprii-335,024 
mil. lei, sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor-193,26 mil. lei și 
subvenții-165, 33 mil. lei. Cea mai avută 
așerare rurală este Ariceștii Rahtivani, cu un 
buget de venituri cifrat la 30,74 mil. lei. Este 
adevărat, această bogăție, câștigată după 
dezvoltarea parcurilor industriale private 
pe teritoriul administrativ al localității, nu 
se refl ectă încă în modernizarea satelor 
și a infrastructurii publice. Probabil că în 
anii următori va trebui să vedem acești 
bani în școli, grădinițe, dispensare de elită, 
în utilități (gaze, apă, canalizare) duse 
în cel mai îndepărtat colț al comunei, în 
infrastructură rutieră fără cusur etc. În 
afară de A. Rahtivani, alte 26 de comune au 
avut, în 2019, bugete de venituri mai mari 
de 10 milioane de lei: Păulești-25,78 mil. lei, 
Blejoi-25,27 mil. lei, Târgșoru Vechi-24,48 
mil. lei, Brazi-24,24 mil. lei, Măneciu-19,54 
mil. lei, Valea Călugărească-17,43 mil. lei, 
Albești Paleologu-16,056 mil. lei, Filipeștii 
de Pădure-14,93 mil. lei, Tomșani-13,86 
mil. lei, Florești-13,72 mil. lei, Filipeștii 
de Târg-13,62 mil. lei, Posești-13,28 
mil. lei, Bucov-12,79 mil. lei, Valea 
Doft anei-12,51 mil. lei, Vărbilău-12,36 mil. 
lei, Gorgota-12,27 mil. lei, Râfov-11,20 
mil. lei, Starchiojd-11,17 mil. lei, 
Izvoarele-10,81 mil. lei, Colceag-10,69 mil. 
lei, Plopu-10,42 mil. lei, Măgureni-10,38 
mil. lei, Drajna-10,28 mil. lei, Lapoș-10,29 
mil. lei, Bărcănești-10,25 mil. lei. Trebuie 
să mai spunem că, în 2019, nicio comună 
nu a avut un buget mai mic de 2 milioane 
de lei. Astfel, cei mai puțini bani au avut la 
dispoziție Salcia-2,37 mil. lei, Jugureni-2,40 
mil. lei, Ariceștii Zeletin-2,55 mil. lei, 
Cosminele-2,62 mil. lei, Predeal Sărari-2,8 
mil. lei, Chiojdeanca-2,91 mil. lei, 
Călugăreni-2,94 mil. lei.

CARE ESTE TOTUȘI PUTEREA 
ECONOMICĂ REALĂ A 
AȘEZĂRILOR RURALE?

Cum spuneam însă, cifra veniturilor totale 
la bugetul local nu este una concludentă. 
Dacă dăm la o parte subvenția de la stat 
(PNDL sau alte programe guvernamentale), 
care un an poate să fi e, iar anul următor nu, 
apoi fondurile europene, eventual și sumele 

pentru echilibrare, care nu sunt atribuite 
întotdeauna după formule fi xe, ci deseori 
după interese conjuncturale, puterea reală 
economică a unei așezări este refl ectată  
de veniturile proprii. Din acest punct de 
vedere, doar 6 comune au bugete de venituri 
proprii mai mari de 10 mil. lei: Ariceștii 
Rahtivani-29,85 mil. lei, Brazi-23,28 mil. 
lei, Blejoi-20,38 mil. lei, Păulești-13,23 
mil. lei, Filipeștii de Pădure-11,36 mil. lei 
și Florești-11,23 mil. lei. Observați, față 
de clasamentul ulterior, au ieșit dintr-un 
top 5 comunele Păulești, Blejoi și Târgșoru 
Vechi, care au benefi ciat de „atenții” de la 
bugetul de stat. Deci Brazi, localitate ce nu a 
primit niciun leu subvenție, revine pe locul 
secund ca putere reală economică! În mod 
corespunzător, mai multe primării ar pune 
lacătul pe ușă dacă n-ar fi  ajutoarele de la 
Consiliul Județean Prahova sau Guvernul 
României: Lapoș-0,88 mil. lei, Salcia-0,91 
mil. lei, Tătaru-0,92 mil. lei, Jugureni-0,92 
mil. lei, Ariceștii Zeletin-092 mil. lei, 
Adunați-0,93 mil. lei, Surani-0,99 mil. lei și 
Bătrâni-0,99 mil. lei.

COMUNA GORGOTA, RECORD 
DE ABSORBȚIE A FONDURILOR 

EUROPENE
Un alt merit real al localităților îl reprezintă 

fondurile europene atrase. De fapt în această 
zonă este refl ectat interesul autorităților 
pentru dezvoltarea localităților, mai ales în 

lipsa unor venituri proprii sau ajutor național 
care să permită acest lucru. Așadar, cele mai 
multe fonduri europene, însemnând lucrări 
efectuate și achitate, au plecat înspre comuna 
Gorgota. Alte 47 de localități n-au atras 
nici măcar un leu din banii nerambursabili 
europeni. (vezi tabel 2)
TOP COMUNE CARE AU EXECUTAT 

ȘI DECONTAT LUCRĂRI CU BANI 
DE LA STAT

În 2019, comunele din Prahova au primit 
subvenții în cuantum de 165, 336 mil. lei. 
Suma a însemnat în special lucrări executate 
și decontate prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală I + II, precum și de alte 
proiecte fi nanțate integral de la bugetul de 
stat. Cele mai mari sume au mers înspre 
comunele Abești Paleologu-9,69 mil. lei, 
Târgșoru Vechi-8,88 mil. lei, Lapoș-8,09 
mil. lei (așa se explică și bugetul de peste 10 
mil. lei, anul trecut, al acestei așezări rurale 
îndeobște săracă), Păulești-7,08 mil. lei, 
Plopu-6,72 mil. lei, Starchiojd-6,32 mil. lei, 
Tomșani-6,20 mil. lei, Posești-6,039 mil. lei, 
Măneciu-5,32 mil. lei și Șotrile-5,19 mil. lei. 

LOCALITĂȚI RURALE CARE AU 
PRIMIT SUME CONSISTENTE

DIN TVA
Cu privire la sumele defalcate din TVA 

pentru echilibrarea bugetelor locale, 
observăm și aici o alocare ce nu ține cont 
de vreo formulă de calcul, astfel încât 
banii să plece automat de la Guvern înspre 
teritoriu. De unde concluzia că fondurile au 
fost direcționate după considerente care ne 
scapă. Cele mai mari sume au mers înspre 
Târgșoru Vechi-6,68 mil. lei, Măneciu-5,6 
mil. lei, Valea Doft anei-5,06 mil. lei, 
Filipeștii de Târg-4,9 mil. lei, Sângeru-4,86 
mil. lei, Vărbilău-4.08 mil. lei, Posești-4,06 
mil. lei, Râfov-4,02 mil. lei, Păulești-3,7 
mil. lei, Valea Călugărească-3,7 mil. lei, 
Colceag-3,6 mil. lei, Tomșani-3,52 mil. lei, 
Iordăcheanu-3,5 mil. lei, Puchenii Mari-
3,39 mil. lei și Gorgota-3,07 mil. lei. Cele 
mai mici sume au plecat înspre Ariceștii 
Rahtivani-0,45 mil. lei, Blejoi-0,47 mil. lei, 
Brazi-0,55 mil. lei, Vadu Săpat-0,84 mil. lei, 
Cornu-0,86 mil. lei, Talea-0,93 mil. lei și 
Fântânele-0,99 mil. lei.

Cu un total de 757,716 milioane lei, Prahova se afl ă pe locul al treilea din țară, 
ca venituri realizate în cele 90 de comune, se arată în situația pentru anul 2019 

publicată de Direcția pentru Politici Fiscale și Bugetare Locale din cadrul Ministerului 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA). Județul se plasează după Iași 
(912,76 milioane de lei) și Suceava (811, 33 mil. lei), dar înaintea jud. Ilfov (754, 55 mil. 
lei),Timiș (736, 60 mil. lei), Olt (723, 06 mil. lei) și Dolj (718, 12 mil. lei). O singură 
localitate fi gurează într-un clasament al celor mai bogate comune din România. Vorbim 
despre Ariceștii Rahtivani, care face parte din cele 20 de așezări rurale care au avut, în 
2019, un buget mai mare de 30 mil. lei.

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

CELE MAI PUTERNICE AȘEZĂRI RURALE DIN PUNCT DE VEDERE 
ECONOMIC RĂMÂN ARICEȘTII RAHTIVANI, BRAZI ȘI BLEJOIECONOMIC RĂMÂN ARICEȘTII RAHTIVANI, BRAZI ȘI BLEJOI

Cele mai mari venituri proprii în 2019
Județ Val. (mil. lei)
Ilfov 487, 085
Timiș 407,422
Cluj 357, 372
Prahova 335,024
Argeș 297,323

Comună Sume atrase 
(mii lei)

Gorgota 2.746,094 
Vărbilău 910,259
Colceag 710,154
Drăgănești 709,342
Cocorăștii Mislii 528,114
Lipănești 439,445
Albești Paleologu 398,515
Gornet 394,008
Tomșani 382,292
Măgurele 350,912
Valea Călugărească 311,948
Cărbunești 311,657
Dumbrăvești 309,695

Tabel 2

pentru echilibrare care nu sunt atribuite lipsa unor venituri proprii sau ajutor național

ANUL TRECUT, 26 DE COMUNE ANUL TRECUT, 26 DE COMUNE 
DIN PRAHOVA AU AVUT DIN PRAHOVA AU AVUT 

BUGETE DE VENITURI MAI BUGETE DE VENITURI MAI 
MARI DE 10 MILIOANE DE LEIMARI DE 10 MILIOANE DE LEI
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MINTE, TRUP, SUFLET

Interviu de Eva Podeanu; www.ziarulploieştii.ro

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

V-AM LUAT IDOLII LA ÎNTREBĂRI:V-AM LUAT IDOLII LA ÎNTREBĂRI:

-Ne știm de foarte mulți ani, dar nu 
te-am întrebat niciodată...Ai avut mustață 
când erai fotbalist sau încurc eu lucrurile, 
te confund cu fratele tau, Nicu? Și dacă da, 
de ce ai dat-o jos, ai pierdut vreun pariu?

Da, am avut și eu mustață! Am dat-o jos 
când eram în Israel. Am fost oprit în piața 
Carmel din Tel Aviv de două fete soldat 
care m-au legitimat! Mi-au zis ca semăn a 
arab! Au făcut ceva verifi cări! Piețarii mă 
cunoșteau și știau ca joc la Hapoel Tel Aviv... 
Am ajuns acasă și am renunțat la mustață... 
Era in Octombrie 1992

-Hai să trecem la lucruri serioase....
Să ne întoarcem puțin așa, cât putem, 
cu mintea, în timp... Unde ai vrea să te 
oprești și să schimbi ceva? Un moment 
din carieră, o decizie, o pasă, o fază sau un 
meci?

Întoarcere in timp?... Aș reveni la 
decembrie 89.... Da, acolo aș reveni, să mă 
gândesc mai bine. Și aș fi  trecut mai din 
vreme la profesionism...

-Care este cel mai frumos, cea mai 
frumoasă reușită din cariera ta? Apropo, 
te-ai îmbătat vreodată după o victorie 
mare, un succes?

Am avut multe reușite, scuză-mi lipsa de 
modestie, dar cele mai frumoase goluri sunt 
întotdeauna cele marcate împotriva Stelei 
și a lui Dinamo... Cu bețiile nu le-am avut, 
dar chiar și așa, de fericire, oricum, dacă nu 
le ai, te îmbeți din două beri... Momente de 
fericire am trăit însă și ca om de conducere 
într-un club: de la  promovare, la câștigarea 
campionatului - aici vorbesc despre Astra, 
câștigarea Cupei în 2014, am luat două 
super cupe... Și foarte tare m-am mai 
bucurat când am fost convocat la națională, 
e visul oricărui fotbalist...

-Dar dezamăgirea peste care n-ai putut 
să treci? Sau nu ai așa ceva?

Sigur că am trăit și momente mai puțin 
plăcute, de pildă când nu am jucat în Cupa 
UEFA împotriva lui Anderlecht, deși eram 
principalul marcator al echipei.... Și dureros 
a fost și faptul că nu am luat un titlu de 

golgheter fi ind la bătaie cu dinamoviștii 
Gerstenmejer și Demollari, ei se ajutau altfel 
între ei... în fi ne...

-Ce ai făcut cu primii bani câștigați din 
fotbal?

Evident ca mi-am cumparat ghete de 
fotbal.... Nu erau mulți, dar ajungeau pentru 
o pereche de ghete bune....

-Dacă nu ai fi  fost fotbalist, ce ți-ar fi  
plăcut să fi i? 

Mi-ar fi  plăcut să fi u diplomat sau 
translator...

-Calm, pedant, elegant, nu-mi amintesc 
să te fi  văzut vreodată altfel... În tinerețe, 
ai avut însă vreun moment de rebeliune?

Momente de revoltă am avut în liceu, 
când eram în clasa a unsprezecea, eram 
vreo patru băieți, toți aveam mustăcioară. Și 
aveam un prof de fi zică, nu ne mai primea 
până nu ne rădeam mustața, am refuzat și 
în orele lui mergeam la baza Voința și jucam 
fotbal...

-Cum ai descrie, în câteva cuvinte, 
relația ta cu pretențioasa galerie a Lupilor 
Galbeni?

Avem o relație de respect reciproc, 
este una dintre cele mai frumoase galerii 
din țară, care tot timpul a contribuit la 
performanțele echipei...

-De ce ești la birou și nu ”în iarbă”?
A fost un moment în 2005, am renunțat, 

deși luasem categoria A, odată cu Oli și 
Grigoras... Dar ministrul sportului de 
atunci a zis că nu avem... experiență. Și 
am renunțat, am trecut la costum, mi-ar fi  
plăcut să continuu, dar nu acum, acum îi 
lăsăm pe cei mai tineri...

-Știu că era o vreme când vă întâlneați, la 
rememorat povești, voi, foști mari jucători 
ai Petrolului, cu Tavi Grigore, cu Marcel 
Catinca - Dumnezeu să-l odihnească... 
Mai există reuniunile acelea? 

In ultimul timp, nu prea, cu Tavi mă văd 
zilnic însă, ne auzim la telefon... Despre 
Marcel, ce pot să spun? Gândește-te că am 
fost colegi de la 7-8 ani, am fost și vecini, am 
stat cu el ușă-n ușă, era prietenul meu, mai 
mergeam seara pe la el ca să povestim, s-a 
sfârșit sub privirile mele...

- Ți-am promis că nu vorbim despre 
Petrolul cel de astăzi, că toată lumea vrea 
să știe cine și cum de are coronavirus... Mă 
abțin, mă țin de cuvânt... Te mai întreb 
atât: cum de te menții așa fi t la 58 de ani?

Am cam pus pe mine, nu râde, că am pus 
câteva kilograme... Cum mă mențin? Cred 
că nu e deloc o fi losofi e, un secret: program 
ordonat - cât se poate să fi e, lipsa exceselor, 
alimentație corectă, și probabil mă ajută și 
altceva, mă ajută gena. 

STABILIZAREA 
GLICEMIEI, CU 

FRUCTE, FRUNZE ȘI 
LĂSTARI DE ZMEURI
Se spune că zeiţele 

Greciei își începeau ziua cu 
o cupă de zmeură proaspăt 
culeasă sau un pahar de suc 
de zmeură cu rodie, astfel 
apărând mitul că „zmeura 
este elixirul tinereţii”. Cu 
ani în urmă, zmeurișurile 
erau spontane, pentru că 
abia acum vreo 200 de ani 
să apară zmeura de cultură. 
Specialiștii spun însă că este 
o diferenţă considerabilă 
între cele două soiuri, 

zmeura de pădure fi ind 
preferată în întreaga 
lume. România, alături de 
Serbia, Rusia și Polonia, 
recoltează zmeură de cea 
mai bună calitate, având 
mare căutare în Europa. 
Zmeura proaspătă este 
foarte gustoasă, pe când 
cea congelată sau preparată 
termic, deși își păstrează 
parfumul, are gustul ușor 
modifi cat, proprietăţile 
terapeutice modifi cându-se 
și ele.

O cură de 20 de zile cu 
zmeură proaspătă, asociată 
cu trei căni de ceai din 

frunze de zmeur pe zi, 
constituie un tratament 
foarte util în tratarea 
alergiilor și a tumorilor 
benigne în fază incipientă. 
Acidul elagic, acidul salicilic 
și fl avonoidele (quercitina) 
din zmeură conferă efecte 
de inhibare a dezvoltării 
celulelor canceroase, 
încetinind sau chiar oprind 
evoluţia tumorilor deja 
formate. O cură cu 150 
g de zmeură proaspătă, 
consumată de trei ori pe zi, 
este un adevărat pansament 
pentru pancreas. Bolnavilor 
cu afecţiuni diabetice le este 
utilă o astfel de cură pentru 
stabilizarea glicemiei. 
Acestora li se recomandă 
patru cure pe an, a câte 20 
de zile, cu fructe, frunze și 
lăstari de zmeur, în vederea 
stabilizării glicemiei și 
pentru stimularea secreţiei 
de insulină a pancreasului.
SIROP ANTIOXIDANT, 

VITAMINIZANT ȘI 
ENERGIZANT DIN 

ZMEURĂ
Pentru că nu avem 

întotdeauna la îndemână 
zmeură proaspătă, siropul 
preparat din aceste 

fructe ne poate ajuta să 
ne bucurăm de efectele 
benefi ce ale zmeurei pe tot 
parcursul anului. Deși am 
precizat faptul că zmeura 
de pădure este de preferat 
celei de cultură, pentru 
obţinerea siropului pot fi  
folosite ambele sortimente. 
Diferenţa o va face faptul 
că siropul din fructele de 
pădure va avea o culoare și 
o aromă mai pronunţate. 
Avem nevoie de 2 kg de 
zmeură proaspătă, 1 kg 
și jumătate de zahăr și o 
lămâie. După ce se spală bine 
zmeura, se zdrobește într-o 
cratiţă și se acoperă cu un 
tifon lăsându-se 48 de ore 
la fermentat. Se amestecă de 
două ori pe zi cu o lingură 
de lemn, pentru a împiedica 
formarea mucegaiului. 
După acest timp se udă 
un tifon dublu cu apă și 
se stoarce bine, prin el 
strecurându-se totul și 
presându-se fructele 
fermentate până la 
obţinerea unui suc mai 
consistent. Acesta se pune 
într-un borcan de cinci 
litri și se lasă la limpezit 
timp de 10 ore, după care 

se scurge în alt vas, cu mare 
grijă să nu se răscolească 
drojdia care s-a depozitat 
pe fundul borcanului. Se 
adaugă apoi zahărul și 
zeama de lămâie și se pune 
totul la fi ert într-un vas de 
cinci litri. Se amestecă până 
la dizolvarea completă a 
zahărului, lăsându-se să 
fi arbă la foc mic. Pentru ca 
spuma formată la suprafaţă 
să dispară, trebuie să 
amestecăm aproape tot 
timpul cât fi erbe siropul. 
După 30 de minute, siropul 

de zmeură este gata. Se pune 
fi erbinte în sticle, care vor fi  
bine închise cu dopuri noi și 
opărite în prealabil. Până a 
doua zi, sticlele cu sirop se 
ţin la sterilizare în pături 
groase, apoi se păstrează 
chiar și un an în cămară, la 
rece. Siropul se poate folosi 
oricând, cu precizarea că, 
băut în cure mai lungi, acest 
deliciu devine vitaminizant 
și energizant.

Leacuri mănăstirești, 
Mariana Borloveanu

ZMEURAZMEURA

se scurge în alt vas cu mare de zmeură este gata Se pune

Nu cred că are nevoie de vreo introducere, pentru dumneavoastră, pentru noi, 
fanaticii sportului prahovean și fanaticii Petrolului Ploiești. Cam ce nu a fost scris 

și nu se știe despre Costel Lazăr, unul dintre jucătorii emblematici ai ”lupilor galbeni” din 
toată istoria acestui club? Nu știu, sincer, de aceea, am încercat să ies puțin din tiparul 
clasic, dar să nu omit niște lucruri. Ce a ieșit din discuția cu Costel, pe care-l consider un 
conducător de club dacă nu la fel, cu siguranță mult mai priceput, și un domn? Citiți, că 
merită... Costel Lazăr e un personaj elegant. Chiar? L-ați vazut vreodată pe directorul 
Petrolului în vreun clinci, spunând fraze nepotrivite, având vreun derapaj? Eu nu-mi 
amintesc...

Ne știm de foarte mulți ani dar nu Care este cel mai frumos cea mai

ș
t
c
c
m
P
a

COSTEL LAZĂR, CEL MAI COSTEL LAZĂR, CEL MAI 
ELEGANT DINTRE „LUPI”!ELEGANT DINTRE „LUPI”!
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Războiul ruso-turc din1828 – 1829, încheiat cu pacea 
de la Adrianopole (azi Edirne în Turcia), a fost 

unul al intereselor geopolitice ale marilor puteri având, 
în același timp, un puternic impact asupra principatelor 
dunărene Valahia și Moldovlahia, dar și asupra urbei 
noastre prin așezarea aici a bulgarilor slivineni. Frumos 
context geopolitic mai ales că Ploieștii vor mai avea parte 
de asemenea infl uențe internaționale însă nu întotdeauna 
cu fi nal fericit ! Despre acest război câteva cuvinte . A fost 
generat de dorința Rusiei de a avea infl uență în Balcani, 
a Angliei de control al comerțului pe Dunăre și în Marea 
Neagră, lupta de independență a grecilor începută încă din 
1821, a celorlalte puteri europene de slăbire a Imperiului 
Otoman. Motivul imediat a fost închiderea strâmtorilor 
Bosfor și Dardanele de către turci, circulației navelor rusești 
și declararea jihadului (războiul sfânt) de către sultanul 
Mahmud al II-lea. Trupele Rusiei țariste au trecut Prutul 
și, în câteva zile, au ocupat Moldova și Țara Românească. 
În locul domnilor celor două principate (Sturdza, Domn al 
Moldovei și Ghica, Domn al Țării Românești), obligați să se 
retragă, s-a instituit o administrație militară rusă. Războiul 
încheiat în septembrie 1829 cu Pacea de la Adrianopol s-a 
soldat cu ocuparea Țărilor Românești de către armatele 
țariste până la 1856 (după pierderea războiului Crimeei 
de către ruși), instituirea Regulamentului Organic în cele 
două principate, înfi ințarea “ strajei pământene” (începutul 
armatei române moderne). În Dobrogea multe localități 
au fost distruse (fortărețele de la Hârșova, Isaccea, Măcin, 
Tulcea, Constanța, Mangalia). Populația a avut de suferit 
nu numai datorită războiului dar și a ciumei (în Constanța 
au mai rămas 60 de case iar în Mangalia turcii au adus 
spre repopulare mai multe familii de tătari). Profi tând de 
prezența trupelor ruse pe teritoriul Principatelor Române, 
Milos Obrenovici anexează cu forța la principatul său 
Serbia, afl at sub suzeranitatea Turciei, teritoriile din Timoc 
în 1830. Timocul făcea parte dintr-un județ turcesc dar 
populația era de origine română. Turcii nu se opun din 
cauza rușilor și pentru că teritoriile timocene rămâneau 
tot sub suzeranitatea lor. Obrenovici inițiază imediat un 
program agresiv de asimilare forțată a românilor din 
Timoc. Dascălii români sunt înlocuiți de alții sârbi, care nu 
vorbeau româna. Toți locuitorii au fost forțați să-și modifi ce 
numele adăugând terminația “ici, ovici sau evici”. Procesul 
de asimilare forțată a românilor din Timoc a durat zeci 
de ani și a crescut în intensitate și complexitate. Ce spun 
istoricii nostrii, ce-au facut politicienii noștrii ? Nimic. 
Nicio condamnare a sârbilor, nicio pretenție emisă vreodată 
nici atunci și nici mai încoace. Nu a fost nicio acțiune de 
asimilare a vreuneia dintre etniile conlocuitoare precum au 
făcut ungurii sau sârbii sau rușii în Basarabia, sau grecii în 
Th esalia Vlahă. Ba mai mult, sârbii “prieteni” n-au contenit 
să aibă pretenții asupra Banatului românesc deși au fost și 
sunt o minoritate. Si iată cum lipsa de reacție a autorităților 
române, a boierilor pământeni, de-a lungul istoriei noastre 
moderne, a permis continui atentate la identitatea noastră 
și pretenții teritoriale nejustifi cate.

ȘI TOTUȘI PLOIEȘTII…
Pe 8 mai 1830 un “sârb” pe nume Kir Tilu – Abagiu îl 

anunță pe preotul Ionită Duhovnicul de la Sf. Ioan că la 
prăvălia sa au venit niște “bulgari băjeniți de frica beșliilor 
turci care s-au pus să-i căznească pe creștinii care s-au 
avut bine cu rușii” (motiv pentru care le era frică să-și mai 
spună bulgari și spuneau că sunt sârbi). Au venit pribegi , 
cu neveste și copii și cu slugi în căruțe. Kir Tilu îi cunoștea 
de la bâlciurile din Gabrovo, Târnovo și Sliven unde se 
ducea an de an și nu numai el ci și alți negustori ploieșteni. 
“ Pribegii sunt oameni de nădejde și sunt mulți și sunt încă 
pe drum: unii au plecat în urma muscalilor către Brăila iar 
alții vin către Ploești și Buzău: și vine și popa lor cu toate 
cărțile și odoarele de la biserica lor din Slivina; cu voie de la 
zapciu i-au adăpostit oameni miloși din drumul Vălenilor”.

În iulie 1830 așa cum zice Kir Tilu-Abagiu, au venit 
mulțime de bulgari băjeniți , din Slivina cu căruțe mari cu 
covilitir, cu câte trei și patru cai; și și-au adus tot neamul, cu 
scule de gospodărie și de meșteșuguri și au adus și turme de 
oi de soi bun. Și s-au apucat de treabă pe locul de dincolo 
de apa Dâmbului, pe moșia Bereasca. Locul l-au ales căci 
semăna cu locurile lor natale. Au cumpărat locurile pe 
seama lor cu învoire de la Isprăvnicat dar și cu plata arendei. 
Bulgarii au plătit 286.000 groși (veche monedă de argint) 
pe moșia boierului Iancu Bălăceanu. După alte surse,încă 

din decembrie 1829 baronul grec Cristofor Sachelerie ar fi  
cumpărat această moșie (C.N.Debie).

Au pus piatra de temelii pentru case și “nămestii” 
(acareturi ) și au ridicat furcile pentru căpriori. Au făcut 
în devălmășie cuptor pentru cărămizi și olane. Se duceau 
“sălășuitorii” din Sfânta Vineri și se uitau la slivineni, cât de 
vrednici și buni meșteșugari erau. Au adus cu ei și icoanele 
și odoarele din biserică. În ziua Adormirii Maicii Domnului 
au făcut slujba pe locul cumpărat; au agățat icoanele către 
răsărit ca în catapeteasmă, și duhovnicul lor, popa Hrisant 
a cântat o liturghie, și în deplină cucernicie, a sfi nțit locul 
unde va fi  așezat altarul bisericii pe care urma să o clădească 
după asemănarea hramului din satul lor.

În 16 septembrie 1830 Înaltul Divan a dat încuviințare 
pentru întemeierea târgului Slivina – Nouă, pe moșia 
Bereasca; “s-au adunat 320 de familii de bulgari pribegi 
(820 de bărbaţi şi 772 de femei după M. Sevastos) care până 
la zăpadă se vor adăposti în casele noi ce mai toate au ajuns 
la căpriori” (actuala comună Țânțăreni) se spune în Cronica 
ploieșteană a lui C.N. Debie.

În 7 ianuarie 1832 Popa Hrisant si epitropii au participat 
la biserica Sf.Ioan la sfi nțirea icoanelor împărătești. Iar 
bulgarii “s-au minunat de buna orânduială și frumusețea 
cântărilor pe românește și i-au lăudat pe psalți.”

Pe la 1833 au venit să strângă dările în Ploiești niște 
cazaci . Dările merg acum la ruși dupa pacea de la 
Adrianopole(1829) . Erau cazacii foarte evlaviosiși nu 
de puține ori cântau la slujbă în biserică. S-au dus și-n 
târgul Slivina Nouă și-au cântat în biserica coloniștilor. 
Nu s-au înțeles cu popa Hrisant căci bulgarul cânta când 
bulgărește când grecește după tipicul țarigrădean (de la 
Constantinopole) iar cazacii cantau frumos însă rusește 
după tipicul nou al Lavrei Kievului.

În mahalaua Sf. Vineri aveau case lângă râpa Dâmbului 
niște robi țigani gospod (domnești), spoitori si zugrafi  
(aduși de Gh. Boldescu ajutoare la ridicarea spitalului) care 
băteau toba cu genunchiul, cântau din zurnale (vezi foto) 
și se duceau duminica în Slivina Nouă să cânte bulgarilor 
manele și zoralii (bătute). Oamenii se mai și distrau!

O zi memorabilă 20 aprilie 1838. Slivineni părăsesc 
moșia Bereasca. Starostele lor Mino Dimitrie și cu Popa 
Hrisant au fost la maghistrat (Clucer Gheorghe Boldescu) 
și-au cerut cuviincioasă învoire să se așeze slivinenii în oraș.

Cauza: În februarie 1831, începea un proces între 
paharnicul Nae Bălăceanu și nepotul său, Iancu Balăceanu, 
proprietarul moșiei Bereasca, cu slivineni cumpărători, 
proces care se va întinde pe mai mulți ani și care v-a duce 
la decăderea si dizolvarea “Noului Sliven”. Între slivineni 
intervin anumite disensiuni de care va profi ta baronul 
Cristofor Sachelarie, care reușește să pună mâna pe moșia 
Bereasca, rămânând să se judece el în continuare cu 
Bălăcenii. Mai mult, grecul reușeșete să încheie un contract 
împovarător cu 51 dintre slivineni în urma căruia aceștia 
recunoșteau într-un fel statutul de clăcași. În 1832 “orașul” 
bulgarilor număra deja 398 de case și 63 de prăvălii. În 1834 
grecul Sachelarie încheie un nou contract cu slivinenii prin 
care aceștia își recunosc statutul de clăcași iar după doi ani 
se dă sentința în procesul dintre slivineni și grec prin care 
grecului îi este recunoscut dreptul de proprietate asupra 
moșiei Bereasca, deci și a terenului pe care se ridicase “Noul 
Sliven”. Motivul imediat: Logofătul baronului Cristofor 
Sachelarie a cerut lui Nicoli Penciu Olangiul să vină la 
clacă pe moșia boierului. Iar logofătul a fost gonit cu pietre. 
Gâlceava s-a întins când au venit să-l “arestuaeasca” pe 
Nicoli dar “celovecii” (oamenii) nu s-au lăsat și l-au apărat 
pe Nicoli de dorobanți. Și atunci multe “lude” (denumire 
a unității de contribuabili în Țara Românească, alcătuită 
dintr-un număr variabil de persoane care plăteau bir în 
cazul de față familii) au plecat spre Râmnicul Sărat și Brăila. 

În oraș au intrat 182 de familii. Clucerul Gheorghe Boldescu 
i-a lăsat să stea până “vine cinovnicul (funcționar de stat) cu 
pitacul (act ofi cial) de la vornicie (domnie)”.

Pe 4 mai 1838 ceaușul (curierul) maghistratului (primăriei) 
a făcut înștiințare obștească chemând toți slivinenii să 
facă întelegere cu boierul Sachelarie. Dar n-a venit cineva. 
Celovecii se țineau tare. Au fost în audiență la maghistrat, 
Popa Hrisant, gospodin (domnul) Mino Starostele și cu 
Nicoli Olangiul. Au depus o jalbă în care au arătat că ei 
când s-au așezat în 1829 pe moșia Bereasca au făcut-o cu 
încuviințarea Înaltului Divan și nu au avut niciun contract 
cu îndatorire de clacă sau dajdie (datorie) către boierul grec 
Sachelarie. După întelegere, la trecerea a cinci ani au început 
să plătească dările către vistierie și vămile domnești (din alte 
surse erau scutiți de “dajdie” trei ani și alți șapte să platească 
jumătate). De la boier Sachelarie au cumpărat cu bani peșin 
pământ pentru case și biserică. Dumnealui prezidentul, 
Clucerul Gheorghe Boldescu, i-a ascultat cu răbdare și 
s-a minunat de “eft axia” (buna organizare, rânduială) și 
bărbăția slivinenilor. În 26 iunie Vornicia a dat pitac că nu-i 
poate obliga pe slivineni să se întoarcă așa cum vrea boier 
Sachelarie. Slivinenii aveau slobozenia de a se așeza unde 
vor în Valahia. Slivinenii au cumpărat sau închiriat terenuri 
în partea de nord a orașului acolo unde mai tarziu va fi  Ulița 
Sârbului (Calomfi rescu) și Piața Sârbească. Jupân Nicoli 
Olangiul a primit de la Clucerul Gheorghe Boldescu o curte 
mare megieșă (învecinată) cu spitalul unde și-a construit 
cuptorul pentru cărămizi și olane. Tot în această zonă, 
viitoarea Piață Sârbească, s-au așezat pe strada Muzelor, 
Cășari (azi Victor Babeș), pe alte străzi care duceau spre 
Dâmbu unde lucrau grădini, creșteau oi, ori au înfi ințat 
cășării (cășăritul era o operație de aplicare pe țesături a unui 
strat de substanțe care conferea țesăturii respective un tușeu 
moale, ca de piele). Alții, tot grădinari și cășari, s-au asezat 
către biserica Sf Apostoli tot în apropierea gârlei Dâmbului. 
Unii s-au așezat în mahalaua Sfi nții Împarați (mai ales 
negustorii cu amănuntul). În Sf Ioan, pe drumul Câmpinii, 
s-au așezat toptangii (angrosiștii), băcani și importatori. 
Poate de aceea aici a apărut Piața Mare unde mai tarziu vor 
fi  construite Halele Centrale, devenind centru negustoresc al 
Ploieștilor. Mai știm că Popa Hrisant a predicat până în 1859 
în biserica Sf. Ioan.

“ALIȘVERIȘUL” (NEGUSTORIA) DIN PIAȚA 
SÂRBEASCĂ

În scurt timp s-au înmulțit slivinenii din orașul Ploiești. 
“Pe ulița ce duce la tahtul (resedința) Ocârmuirii (Ulița 
Sârbilor care azi este Calomfi rescu și se prelungește cu Ion 
Creangă și Alexandru Vlahuță), în dosul binalei bisericii 
ce ardică dumnealui Gh. Boldescu și-au rostuit un plaț în 
care fac târg fi eștecare miercuri și sâmbătă. Îi zice Piața 
Sârbească. Și fac slivinenii bun alișveriș că au multă marhă 
bună și meșterită; și umblă pe acolo și oameni de prin alte 
mahalale, după târguială.”

Aș mai aminti faptul că pe locul pe care a fost ridicată 
Gara de Nord fusese cimitirul bulgarilor din 1830 (anul în 
care au venit bulgarii la marginea orașului), dar probabil 
dupa 1838 o data cu stabilirea lor în mahalele Ploieștilor, 
numărul celor îngropați aici a scăzut. Deja pe la 1900 nu 
se mai cunoșteau locurile de veci, iar găsirea osemintelor 
a fost o surpriză pentru constructorii care au început 
ridicarea gării.

INEDIT

PIAȚA SÂRBEASCĂ (BULGARII 2) (IX)

Salajan Bogdan-Lucian Salajan Bogdan-Lucian 

Părintele Regulamentului Organic Pavel 
Kiseleff   

Zurna – oboi 
turcesc 

i l l l i O i lZ b i

În oraș au intrat 182 de familii Clucerul Gheorghe Boldescu

Arcul de triumf ridicat în Sankt Petersburg (1836-1838) Arcul de triumf ridicat în Sankt Petersburg (1836-1838) 
după victoria împotriva tucilor în războiul din 1828-1829după victoria împotriva tucilor în războiul din 1828-1829

Ruinele bisericii slivinenilor din Bereasca așa cum Ruinele bisericii slivinenilor din Bereasca așa cum 
arătau până la cutremurul din 1977 arătau până la cutremurul din 1977 
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro

„Mi-e rușine să răspund la întrebările colegilor de la Stanford 
despre starea de la noi, nu mi se dă limba să pronunț numele 

președintelui, prostiile care le debitează zilnic și acțiunile iraționale 
întreprinse de guvern. Am ajuns după aproape 30 de ani de independență 
într-o stare dezastruoasă, iar clasa politică are un comportament barbar. 
Deputăția s-a transformat într-o acrobatică parlamentară, parlamentul a 
devenit un „teatru al absurdului”, unii deputați au uitat sau poate nici n-au 
știut care-s responsabilitățile lor de bază. Traseismul politic înfl orește, cei 
care zilele trecute l-au condamnat, părăsesc fracțiunile, partidele și trec în 
„altă gașcă”. Cazul Gațcan arată situația proastă în care se afl ă Republica 
Moldova. Fugă prin vii, declarații și comentarii iresponsabile, învinuiri cu 
găleata... Credeam că mai jos și mai adânc nu se poate de căzut, ei, vedeți, 
după ultimele știri, se poate... Sunt sigur, circul politic va continua, ne va 
aduce noi surprize, că suntem în an electoral. Un singur gând: „Doamne, 
unde și cu ce am greșit?” 

REPUBLICA MOLDOVA – QUO VADIS?REPUBLICA MOLDOVA – QUO VADIS?

Se întreabă prietenul meu, istoricul Sergiu Mustață, la 
capătul rândurilor de jurnal de mai sus. Le scrie în 

drum spre casă, revenind de la Stanford (California, SUA), 
unde și-a propus să fi nalizeze studiul „Pe urmele Europei 
Libere”, studiu despre contribuțiile lui Nicolae Lupan la 
postul „Radio Europa Liberă”. Acasă, retras în autoizolare, 
încearcă să se readapteze fusului orar local, dar și iureșului 
unui spectacol din teatrul absurdului. Locația celor câteva 
acte fi ind un vârtej de acțiuni în capitală, în incinta 
legislativului, altercații la porțile președinției, protagonistul 
principal „liber” la o margine de podgorie, iar la capăt …o 
groapă, un hău ceva mai negru decât cel din piesa lui Maxim 
Gorki „Azilul de noapte”. Eroul principal – deputatul Ștefan 
Gațcan, ceilalți fi guranți nici el nu știe cum să-i califi ce: 
deputați în legislativ sau pacienți de la balamuc? 

Anunțam în numărul trecut despre prima „rândunică” 
ce zburase din cuibul PSRM, Ștefan Gațcan. Cronologia 
evenimentelor consumate în nici trei zile e demnă de un 
detectiv hollywoodian. A părăsit PSRM, a aderat la „Pro-
Moldova”. Ar fi  demisionat, ar fi  rămas „alături” de cei ce 
l-au propulsat în legislativ. A dispărut subit, a reapărut 
subit. Sechestrat? Bătut și impus să demisioneze? A părăsit 
Republica Moldova în direcția României pentru reabilitare 
psiho-emoțională sau a înfundat subsolurile Serviciului 
Pază și Protecție de Stat (SPPS)? Acțiunile guvernării și 
știrile ce au curs gârlă în aceste zile te duc spre cele mai 
sumbre gânduri.  Aprecieri clare încă nu poți da. Încerci să 
le mai depeni o dată, de două, trei ori… În zadar. 

După ce în dimineața de 30 iunie „socialistul” Ștefan  
Gațcan anunța într-o conferință de presă  că părăsește 
PSRM, dezamăgit de „decizii neprofesioniste și admiterea 
de falsuri în gestionarea crizei COVID-19” etc., și că aderă 
la „Pro Moldova”, impresionat de „curajul, abnegația și 
forța cu care noul partid politic se luptă pentru interesele 
cetățenilor și țării”. Mă rog, așa credea sau pur și simplu 
motiva deputatul Gațcan. Reacția socialiștilor a fost una 
imediată și necruțătoare. Vlad Bătrîncea, vicespicher, l-a 
numit „prostituată politică”, cerând să-și depună mandatul. 
„Condamnăm un act de prostituție politică… Domnule 
Gațcan, dacă în dumneavoastră mai este un pic de bun simț 
aduceți-vă aminte că acest mandat aparține cetățenilor din 
Hâncești și PSRM. Așteptăm depunerea mandatului, noi nu 
vom ierta”, a tunat Bătrîncea. Adică cel care două scrutine 
fi gurase la subsolul listelor PCRM, ca în 2011, împreună cu 
18 secretari de sectoare, să plece de la comuniști, urmându-i 
pe Dodon și Greceanîi, să urce pe locul 7 în listele PSRM la 
scrutinul din 2014. Pe atunci în legislativ sau PSRM nu erau 
trădători? Nici prostituate politice? 
TREI-CINCI SOCIALIȘTI SAU O GAȘCĂ TREI-CINCI SOCIALIȘTI SAU O GAȘCĂ 

DE HULIGANI? DE HULIGANI? 
Foc și pară, socialiștii cei mai războinici, în frunte cu 

Vasile Bolea, Vlad Bătrîncea, Grigore Novac, au declanșat 
ofensiva. Câteva ore mai târziu, după ce au scris pe ușa 
cabinetului lui Gațcan „Trădător! IUDA!”, au organizat un 
„protest” în fața maternității „Extramed”, fondată de Ștefan 
Gațcan, intimidând medicii de acolo și scandând „Vrem 
depunerea mandatului”, „Trădător!”, „Rușine!”. Ba chiar au 
agățat de poarta instituției o coroană funerară cu inscripția, 
în rusă și română, cu greșeli și confundând buchile latine cu 
cele chirilice: „În această zi ți-a murit covistea”. După care 
au mers și acasă, să-i admonesteze și familia. Spre seară, 
în spațiul virtual apare un fi lmuleț, care demonstrează 
prea evident cum autoturismul lui Gațcan, în drum spre 
maternitate, pe podul de la Telecentru (au ce au socialiștii 
cu acest loc – ba primesc medicii români sub pod, ba își 
atacă colegii neascultători pe pod) este oprit abuziv pe 
dreapta. Dintr-un BMW X6, cu numerele legislativului, 
trece în autoturismul oprit o persoană în civil, urmată la 
câteva minute de Vlad Bătrîncea și de președintele fracțiunii 

PSRM, Corneliu Furculiță. O discuție deloc amicală, cu 
șantaj, intimidări agresive de a semna imediat cererea de 
depunere a mandatului, după cum se va afl a a doua zi din 
cererea depusă la procuratură. 

A doua zi războiul continuă în incinta legislativului și la 
porțile președinției. Socialistul Corneliu Furculiță anunță 
în spațiul virtual că Ștefan Gațcan „și-a dat demisia din 
deputat”, dar „rămâne parte a echipei PSRM”. Pe holurile 
legislativului prinde picioare zvonul că a fost sechestrat 
abuziv de un grup de socialiști din cei mai agresivi – Vasile 
Bolea, Nicolae Pascaru, Grigore Novac și Anatol Labuneț – 
și închis în biroul lui Bolea, președintele Comisiei juridice, 
numiri și imunități. În spațiul virtual apare și o fotografi e 
din care se vede că Gațcan nu e deloc fericit, nu are în 
față nici o foaie de hârtie. Dimpotrivă, „cererea” pare a 
fi  în fața lui Bolea. Pe la amiază, mai mulți deputați de la 
„Pro-Moldova”, îngrijorați că noul lor coleg nu răspunde 
la telefon de 5 ore, au asediat porțile președinției și s-au 
pus pe verifi cat mașinile care ieșeau din curtea instituției. 
Insistența de a intra în clădire „pentru a vedea dacă Gațcan 
e bine și nu e în bucățele” a trecut în altercații cu polițiștii pe 
care îi chemaseră în ajutor chiar ei: Vladimir Cebotari este 
acostat pe capota unei mașini a SPPS, ceilalți luați pe sus 
din fața porții pe care urmau să iasă alte mașini ale pazei 
prezidențiale. Spiritele s-au temperat abia după ce pe contul 
de Facebook al lui Gațcan, la câtva ore, a apărut un fi lmuleț, 
în care deputatul, în carne și oase, îmbrăcat la patru ace, 
la marginea unei podgorii, singur-singurel, cu o masca ce-i 
acoperă aproape toată fața, declară scurt: „Mă simt bine, 
nu am probleme, nu sunt sechestrat. Sunt bine, cu familia. 
O să fi m o perioadă fără comunicare cu nimeni pentru că 
am nevoie de reabilitare psiho-emoțională”. Filmuleț ce a 
generat și mai multe nedumeriri: cum a ajuns la marginea 
plantației de viță-de-vie, dacă mașina sa a rămas parcată 
lângă clădirea legislativului? dacă era să fi e bine, n-ar fi  
trebuit să fi e acasă, lângă familie sau la „Extramed”, între 
colegi? cum a ajuns în câmp și cine l-a dus într-acolo? a 
făcut benevol aceste declarații sau impus de cei care l-au 
sechestrat? Întrebări ce și le puneau deja nu numai cei de 
la „Pro-Moldova”, ci și restul deputaților, boicotând ședința. 
Seara, poliția de frontieră confi rma că Gațcan a părăsit 
teritoriul Republicii Moldova, la ora 17.30. 

MINCIUNI ȘI DIVERSIUNI DE PROBE MINCIUNI ȘI DIVERSIUNI DE PROBE 
CU SACIICU SACII

Pe 2 iulie, exclusiv în spațiul virtual, linia frontului 
trece pe făgașul minciunilor și diversiunilor de probe. 
Corneliu Furculiță plasează un mesaj, potrivit căruia 
Gațcan renunță la mandat. „Ca urmare a înțelegerilor 
între Vlad Batrîncea și Corneliu Furculiță, astăzi 
deputatul Ștefan Gațcan a participat la ședința fracțiunii 
socialiștilor…, a prezentat viziunea sa în privința 
situației din țară, în mod special, ce ține de lupta cu 
pandemia. În context, a salutat inițiativa (guvernului 
– N.M.) de dublare a salariilor angajaților în sistemul 
medical. În final, Ștefan Gațcan a anunțat decizia de a 
renunța la mandatul de deputat pentru a se dedica plenar 
medicinei.” Tot Batrîncea și Furculiță declară că „Gațcan 
nici nu știa că a aderat la Pro Moldova”. Și că există probe la 
procuratură (despre care încă nu pot oferi detalii?!) că 
dânsul ar fi  fost presat să părăsească fracțiunea PSRM și 
că cererea a fost prezentată în legislativ de deputatul „Pro 
Moldova” Sergiu Sîrbu. Între timp, „Pro Moldova” publică 
o plângere depusă de Gațcan la Procuratura Generală, în 
care reclamă „hărțuirea, intimidarea și șantajul” la care a 
fost supus pe 30 iunie de un grup de deputați PSRM și cere 
crearea unei Comisii de anchetă. În tot acest timp Gațcan 
avea telefonul deconectat și nu a comentat anunțul.

Într-adevăr, toate cererile, ale „Pro-Moldova” la 
procuratură și ale socialiștilor la secretariat, nu au fost 

depuse personal de Ștefan Gațcan. Cât despre cererea 
de demisie socialiștii par să fi  dat în bară. Deputatul PAS 
Dumitru Alaiba demonstrează că demersul din 28 iunie (de 
a părăsi PSRM) are nr. de ieșire 08, data fi ind scrisă de mâna 
lui. Ca și cererea de la procuratură, atestată cu nr. de ieșire 
09. Pe când cea de depunere a mandatului este cu nr. de 
ieșire 04 (?!), acesta fi ind printat. Într-un document a lăsat 
spații la titlu, în altul – nu, într-unul semnează „Stefan 
Gațcan, Deputat în Parlament”, în altul – „Deputat în 
Parlamentul Republicii Moldova”; într-un antet e bold, 
în altul – nu e bold, chiar și codurile poștale jos sunt 
diferite. Ceea ce denotă că blancul documentului de 
demitere nu e al lui. Întrebarea e dacă semnătura e a sa. 
Cererea sa de a pune la dispoziția deputaților filmări de 
pe holurile parlamentului (camere de supraveghere sunt 
destule!) rămâne fără răspuns.   

Seara târziu, pe mai multe posturi TV, luați la rost, 
„fruntașii” PCRM mai prezintă un filmuleț cu un mesaj 
similar de la Gațcan, deja dintr-o încăpere, dar tot cu 
mască  acoperindu-și fața. Dubioasă și această secvență, 
în care deputatul sechestrat  nu privește direct în cameră, 
ci se pare că citește de pe un panou alăturat. Secvență 
video distribuită de pe celularul lui Vlad Bătrîncea… 

O MAJORITATE SAU UN PARLAMENT O MAJORITATE SAU UN PARLAMENT 
DUPĂ CARE PLÂNGE CODUL PENAL? DUPĂ CARE PLÂNGE CODUL PENAL? 
După toate cele întâmplate, îmi revin în memorie secvențe 

din discursurile lui Dodon: „Țariocii” de la Curtea de Apel 
amână examinarea dosarului Plahotniuc… Trebuiesc băgați 
la pușcărie câțiva”. Sau: „Eu dacă aș fi  avut posibilitatea, 
demult era Kuzkina mati (vestita înjurătură a lui Hrușciov de 
la tribuna ONU, pentru care a plătit o amendă usturătoare) 
cu ei, pentru asta trebuie să facem stat prezidențial… În 
Belarus este stat prezidențial, acolo a spus președintele, s-a 
terminat discuția. Altfel cu acești bandiți nu poți, până nu îi 
dai cu bâta în cap el nu înțelege”. Și mă întreb: dar cine sunt 
adevărații bandiți, hoți, trădători?  Minciuna și demagogia 
sunt pilonii doctrinei socialiste. PSRM declară că a solicitat 
SPPS să asigure pază doctorului Ștefan Gațcan, care, după 
ce și-ar fi  depus mandatul, ar fi  fost amenințat, inclusiv cu 
răfuiala fi zică, de membrii „Pro-Moldova”. Asta după ce 
procuratura a deschis dosar penal în urma plângerii în care 
deputatul Gațcan scrie că a fost oprit forțat pe pod de un 
om de afaceri din Hâncești, impus să urce în alt automobil, 
în care Corneliu Furculiță și Vlad Bătrîncea îi impuneau 
prin șantaj și amenințări să semneze cererea de renunțare la 
mandatul de deputat. Minte fără remușcări și șeful statului. 
În toiul altercațiilor de la poarta președinției, serviciul lui 
Dodon nega că deputatul Ștefan Gațcan s-ar afl a în sediul 
instituției. Ca a doua zi Dodon să recunoască: „Cei care l-au 
scos și i-au impus să scrie cerere, nu agreez acțiunilor pe 
care le-au făcut… I-am dat pază de stat și i-am spus că paza 
se oferă oricărui deputat care este amenințat. Dumnealui a 
avut nevoie de pază de stat doar până la frontieră. SPPS m-a 
informat că a avut suport doar până la ieșirea din țară, în ce 
direcție a plecat nu cunoaștem”. Oare?

Cazul deputatului Ștefan Gațcan, care seamănă leit 
cu cel al răpirii și extrădării celor șapte profesori turci 
(acum pare să fi e clar cine a fost autorul) arată până unde 
poate merge președintele Igor Dodon, care controlează de 
facto acum toată puterea, instaurând propria dictatură și 
supunere fără cârtire atât din partea executivului, cât și a 
legislativului. Prostește, fără mănuși și fără mască, speriat 
că pierde puterea, regimul Dodon și-a dat arama pe față și 
toată lumea a văzut imaginea lui adevărată. Banditească! 
Regim după care plânge Codul penal. Statul capturat pe 
timpul lui Plahotniuc a devenit acum, pe timpul lui Dodon, 
și sechestrat pe de-asupra. Acum și cetățenii lui.

Moldova are viitor, îi place lui Dodon să se laude. Viitor 
de pușcărie sau de o nouă siberiadă?

REGIMUL LUI DODON, FĂRĂ MASCĂ ȘI FĂRĂ MĂNUȘIREGIMUL LUI DODON, FĂRĂ MASCĂ ȘI FĂRĂ MĂNUȘI
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ŞAH PRUDENT AL WASHINGTONULUI ÎN 
„VECINĂTATEA IMEDIATĂ” A RUSIEI„VECINĂTATEA IMEDIATĂ” A RUSIEI

Prin turneul său politico-diplomatic 
expeditiv – în patru zile, patru state 

din Europa și Asia Centrală care au frontieră 
cu Rusia -, secretarul de stat al SUA, Mike 
Pompeo, s-a lansat într-un demers ambiţios 
și delicat. Iniţiativa de politică externă a 
SUA readuce în actualitate conceptul de 
vecinătate/străinătate imediată, care include 
fostele republici unionale sovietice devenite 
independente prin dezmembrarea URSS. 
Restructurarea și consolidarea statalităţii 
Rusiei este una dintre priorităţile existenţiale 
ale președinţiei lui Vladimir Putin, pentru 
care vecinătatea imediată reprezintă zona de 
interese vitale prin excelenţă a Rusiei actuale, 
o zonă a cărei coeziune se materializează 
prin multiple interdependenţe și legături. 
Dispariţia URSS nu a anihilat – și nu 
putea să anihileze – coerenţa acestui spaţiu 
integrat, care se înrădăcinează în geografi e și 
istorie, în statutul de lingua franca al limbii 
ruse, în integrare economică și în prezenţa 
minorităţii ruse în toate aceste state. 
Reformatarea pe baze noi a relaţiilor bi-și 
multilaterale dintre Federaţia Rusă și statele 
recent independente din acest areal este un 
proces în plină desfășurare, iar în faţa sa se 
ridică sfi dări inerente sau explicabile, de 
natură internă și externă.

În partea europeană, exemplele cele mai 
evidente sunt criza ucraineană și proiectul de 
creare a unei Uniuni Ruse-Belarus, pe care 
vizitele lui Mike Pompeo la Kiev și Minsk le 
readuce în strictă actualitate. Tendinţele și 
acţiunile de distanţare a Ucrainei de Rusia 
au avut ca efect compensator realipirea 
Crimeii la teritoriul rus și secesiunea din 
Donbas. Prefaţând turneul cu o declaraţie 
în care a accentuat că Ucraina și Belarus 
„vor să fi e independente și suverane” și că 
Washingtonul le va acorda ajutor în acest 
sens, șeful diplomaţiei americane și-a 
anunţat explicit scopul vizitelor sale. Dar 
politologul rus Feodor Lukianov a replicat 
prompt: „Ne îndreptăm spre un stat unional 
cu drepturi depline; chestiunea este practic 
tranșată”.

Bilanţul escalei la Kiev nu a fost însă prea 
încurajator pentru actuala echipă afl ată 
la putere la Kiev. Senatorul rus Aleksei 
Puskov a ţinut să remarce cât de repede 
sunt gata SUA să se dispenseze de un aliat. 

Pompeo a reiterat că SUA „vor continua să 
susţină poporul ucrainean”, dar cu puţin 
înainte de vizită ar fi  spus: „Credeţi că 
americanii poartă de grijă Ucrainei?”.Și, 
potrivit surselor Novoie Vremia: „Crimeea 
este pierdută. (…) Ucraina a cedat Crimeea, 
iar Rusia nu este dintre aceia de la care se 
poate lua ceva”. Nici disputa impeachement, 
nici scandalul Biden (tatăl și fi ul) nu 
permit un sprijin masiv al Washingtonului 
pentru Kiev. Oricum, numirea unui nou 
ambasador american în Ucraina întârzie, 
ca și proiectata, dar mereu amânata vizită la 
Washington a președintelui Zelenski.

În Belarus, dialogul bilateral s-a axat 
în principal pe eforturi de normalizare 
a relaţiilor dintre cele două ţări, după 
întreruperea relaţiilor lor diplomatice, 
ca urmare a sancţiunilor aplicate de 
Washington. Pompeo a anunţat că SUA 
vor trimite în curând un nou ambasador la 
Minsk și că sunt gata să livreze Belarusului 
petrolul și gazele naturale necesare, după 
ce Rusia a sistat exporturile de produse 
energetice la expirarea contractelor 
existente, dar nu a promis că va suprima 
vizele de călătorie în SUA pentru cetăţenii 
belaruși.

„Este o eră a competiţiei între marile 
puteri și o oportunitate pentru competiţia 
de infl uenţă”, observă un înalt funcţionar al 
administraţiei americane, iar comentatorul 
Aliaksandr Kudrytski, de la agenţia 
Bloomberg, susţine că președintele 
Lukașenko „ameninţă să devină prieten cu 
Donald Trump”, căci a întrebat pe site-ul 
prezidenţial „Dacă Trump vine mâine aici, 
(rușii – n.n.) ce vor face?”.

Într-o notă maliţioasă, senatorul rus 
Aleksei Puskov a amintit că, în Ucraina, 
după venirea unui nou ambasador american, 
președintele de atunci, Ianukovici, a părăsit 
la scurt timp Kievul, iar criza internă s-a 
dezlănţuit devastator. De altfel, și agenţia 
Reuters a comentat că „Pompeo s-a dus la 
Minsk pentru a abuza de recentul dezacord 
apărut între Rusia și Belarus pe teme 
energetice” și a conchis: „Politica actuală 
a liderilor belaruși arată că președintele 
Lukașenko n-a tras concluziile după lecţiile 
altor regimuri autoritare care au fl irtat cu 
Statele Unite”. Oricum, președintele Belarus 
a precizat că Rusia va rămâne „principalul 
furnizor” de petrol și gaze al Belarusului, 
care însă își va diversifi ca furnizorii.

Pe ansamblu, vizitele secretarului de 
stat american în Ucraina și Belarus nu s-au 
soldat cu rezultate concrete semnifi cative, 
urmând ca viitorul să arate dacă intenţiile 
și proiectele anunţate de părţile implicate se 
vor fi naliza.

Turneul ofi cial al secretarului de 
stat american, Mike Pompeo, în ţări 
din „vecinătatea imediată” a Federaţiei 

Ruse, început în Ucraina și Belarus, s-a 
încheiat după Kazahstan  și Uzbekistan, cu 
participarea sa la summitul ministerial 5 
+ 1 de la Tașkent, care reunește cele cinci 
state foste republici unionale sovietice din 
Asia Centrală (Kazahstan, Kirghizstan, 
Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) și 
Statele Unite, unde șeful diplomaţiei de la 
Washington a avut convorbiri bilaterale cu 
miniștrii de externe ai fi ecăreia dintre aceste 
republici.

În cele două state central-asiatice vizitate 
Pompeo a tratat probleme ale cooperării 
bilaterale care au, în contextul regional, 
nuanţe specifi ce. Kazahstanul, ţara cea 
mai dezvoltată economic din regiune, 
este apreciată drept „cel mai apropiat 
aliat al Rusiei”, dar și principalul partener 
economic și benefi ciar al investiţiilor 
americane din zonă, iar Uzbekistanul ţara 
cea mai populată din regiune, are statut 
de observator în Uniunea Economică 
Euroasiatică și se pronunţă pentru 
reînnoirea cadrului de cooperare în 
interiorul acestei organizaţii. În ambele 
ţări s-au încheiat un număr de acorduri de 
cooperare economică semnifi cative. Statele 
Unite și-au reafi rmat intenţia de a dezvolta 
relaţiile și pe alte planuri, Ţinând seama 
că „această regiune se afl ă la încrucișarea 
strategică a Afganistanului, Chinei, Iranului 
și Rusiei”, cum remarca ziarista uzbekă 
Navbahor Imamova. „Washingtonul a 
declarat în trecut că nu dorește să fi e un 
competitor cu Rusia și China în regiune”, 
amintea ea, dar ministrul de externe uzbek, 
Abdulaziz Kamilov, a ţinut să sublinieze, 
în timpul vizitei, că ţara sa dorește să evite 
„consecinţele politice” pe care le poate 
avea „o competiţie în regiunea noastră între 
mari puteri”. Declaraţii similare au făcut și 
liderii Kazahstanului. De fapt, toate statele 
din zonă evită să adopte atitudini critice la 
adresa Moscovei și Beijingului.

În ce-l privește, înaltul demnitar 
american s-a abţinut să formuleze critici 
la adresa Rusiei, dar s-a pronunţat în 
termeni energici împotriva liniei politice 
a Beijingului în problema minorităţilor 
naţionale și a avertizat statele din 
zonă asuprea independenţei pe care ar 
reprezenta-o pentru ele strângerea relaţiilor 
economice cu China. „Statele Unite – scrie 
cotidianul rus Kommersant – caută să 
detașeze ţările din Asia Centrală de axa ruso-
chineză și să le implice în proiecte securitare 
și energetice gestionate de Washington, mai 
ales în ce privește Afganistanul”. Statele Unite 
negociază cu Kazahstanul și Uzbekistanul 
posibilitatea lansării de proiecte comune în 
domeniul tranzitului, dar mai ales în plan 
militar, solicitând acestor ţări să-și deschidă 
cerul pentru operaţiuni de recunoaștere 
ale Pentagonului,  adaugă ziarul citat. 

Kommersant mai face cunoscut că Rusia 
va participa în acest an, la o a treia rundă 
de negocieri cu statele central-asiatice și 
dorește să extindă colaborarea sa în cadrul 
Organizaţiei Tratatului de Securitate 
Colectivă.  Pe ansamblu, vizitele șefului 
diplomaţiei americane în statele ex-sovietice 
din Asia Centrală s-au soldat cu o serie de 
acorduri de cooperare economică, dar, în 
plan politico-diplomatic și militar, intenţiile 
Washingtonului nu s-au fi nalizat în decizii 
concrete. „Negocierile lui Pompeo cu liderii 
din aceste ţări au arătat că SUA caută să 
distrugă relaţiile îndelungate ale acestor ţări 
cu Rusia”, deși înaltul oaspete american a 
dat asigurări că „nu dorește să plaseze fostele 
republici sovietice în faţa unei decizii difi cile 
de a alege între Moscova și Washington” – 
încheie Kommersant.

În trecut, rememorează într-un 
comentariu agenţia France Presse, SUA 
și NATO au avut în zonă o importantă 
prezenţă logistică în anii războiului din 
Afganistan, prezenţă astăzi inexistentă. 
În schimb, Rusia și-a menţinut bazele 
militare și se afl ă în fruntea unei alianţe 
militare și a unei uniuni economice și 
vamale care cuprinde mai multe ţări din 
regiune și îi asigură o infl uenţă constantă, 
dincolo de legăturile istorice și culturale. 
Asia Centrală este, de asemenea, puternic 
legată economic de China, care a inclus 
regiunea în ambiţiosul său proiect al Noului 
Drum al Mătăsii. Demersurile actuale ale 
Washingtonului în raporturile sale cu statele 
din „vecinătatea imediată” a Federaţiei 
Ruse, fi e ele din Europa Răsăriteană sau 
Asia Centrală, par de aceea mai degrabă 
o replică întârziată a doctrinelor sterile 
ale administraţiilor americane din trecut, 
de „îngrădire” (containment) sau izolare a 
Rusiei. Nu întâmplător, editorul publicaţiei 
occidentale Th e Diplomat, Caterine Putz, 
amintea că Statele Unite intenţionează să 
formuleze o nouă strategie a SUA pentru 
regiunea Asiei Centrale.

rin turneul său politico diplomatic

Kommersant mai face cunoscut că Rusiat

Mike Pompeo

Aleksei Puskov

Chiar dacă este cea mai puternică economie din lume, 
China e o ţară comunistă cu niște reguli căt se poate 

de stricte pentru cetățenii săi și un grad de cenzură din ce 
în ce mai agresiv.

În China, se tinde să fi e din ce în ce mai difi cil să-ți 
ascunzi activitatea online de ochii autorităților. Autorităţile 
vor să existe o legătură cât se poate de clară între numele 
tău, faţa ta și site-urile pe care le accesezi. Din acest motiv, 
începând cu 1 decembrie 2019, oricine își cumpără un 
smartphone nou sau își face un abonament la un operator 
de telefonie nu are nevoie doar de buletin, ci trebuie 
să-și „dea” faţa. Practic, printr-o scanare facială de înaltă 
rezoluţie, confi rmi că tu vei fi  utilizatorul respectivului 
dispozitiv. În teorie, mecanismul a fost introdus pentru 
a preveni tentativele de fraudă. În realitate însă, tinde să 
devină imposibil să-ţi folosești serviciile de telefonie într-un 
mod anonim. Astfel, va fi  mult mai simplu pentru guvernul 

chinez să identifi ce, localizeze și captureze protestatari, 
disidenţi și orice alţi indivizi care fac ceva online ce poate fi  
considerat împotriva regimului sau a valorilor comuniste.

Această lege, care a intrat în vigoare de la 1 decembrie 
2019, completează un sistem foarte elaborat de recunoaștere 
facială, care era deja introdus în fi ecare colţ al Chinei. Ca 
referinţă, în trecut, China a folosit acest sistem pentru 
urmărirea minorităţilor etnice și pentru a localiza persoane 
sau autoturisme care se afl au pe o listă neagră a statului 
chinez.

Nu este exclus ca ofi cialii să șteargă scanările faciale 
după ce ţi-ai cumpărat telefonul și este clar că persoana din 
buletin este aceeași cu cea care s-a prezentat la magazin. 
Nimeni nu știe cât de mare ajunge să fi e volumul de 
informaţii pe care îl stochează guvernul chinez pentru 
toţi cetăţenii săi, dar este clar că recunoașterea facială va 
continua să fi e din ce în ce mai răspândită.

Cu alte cuvinte, viitorul chinezilor pare să fi e, din ce 
în ce mai mult, desprins din “1984”, romanul clasic al lui 
George Orwell. În momentul în care cetăţenii sunt privaţi 
până și de libertatea de a căuta ceva pe internet în confortul 
căminului, fără ca acea căutare să ajungă la autorităţi, mi-e 
frică de ce va urma în câţiva ani.

Cu alte cuvinte viitorul chinezilor pare să fie din ce

PENTRU A PUTEA CUMPĂRA UN TELEFON CHINA IMPUNE RECUNOAŞTEREA FACIALĂPENTRU A PUTEA CUMPĂRA UN TELEFON CHINA IMPUNE RECUNOAŞTEREA FACIALĂ
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ACTUALITATE

 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.

Administratia Natională de Meteorologie a concluzionat că, în luna iunie 2020, au fost transmise 
cel mai mare număr de avertizări meteo și hidro: 584 de tip now-casting de ploi și vijelii (85 cod 

roșu, 296 cod portocaliu, 203 cod galben, 25 de avertizări generale). În acest interval s-au înregistrat 
precipitații medii de 129,5 l/mp, acesta devenind a cincea cea mai ploioasă lună iunie din 1961 și până 
în prezent. Cantitatea medie de precipitații la nivel național a fost de 105,0 l/mp.

S-au înregistrat cantități de ploi în zonele de deal și de munte de peste 200 l/mp, iar în zona de 
câmpie,  cea mai mare cantitate a fost atinsă în zona orașului Slobozia, respectiv, 202,0 l/mp, din care 
185,2 l/mp în intervalul 13-15 iunie.

Iată și căteva date: Cantități acumulate în intervalul 1-28 iunie 2020: 450 litri/mp  la Apa Neagră, în 
județul Gorj, 390 litri/mp, Curtea de Arges, jud. Argeș, 340 litri/mp, Bozovici, jud.Caraș-Severin, 325 
litri/mp, Stâna de Vale, jud.Bihor, 280 litri/mp, Slobozia, jud. Ialomița;

Topul celor mai ploioase luni Iunie: 169,8 l/mp, în 1969, 158,7 l/mp, în 2018, 133,2 l/mp, în 1974, 
133,1 l/mp, în 2010 și 129,0 l/mp, în 2001.

LUNA IUNIE, A CINCEA CEA MAI LUNA IUNIE, A CINCEA CEA MAI 
PLOIASĂ DIN ULTIMII 59 DE ANIPLOIASĂ DIN ULTIMII 59 DE ANI


