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 „Dacă vrei să te înalți, ajută pe cineva să se înalțe”.
- Culese de Tata  Taliaff ero Booker (1858 - 1915) om de cultură american
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54% dintre români 54% dintre români 
nu și-au putut permite o nu și-au putut permite o 
vacanță departe de casăvacanță departe de casă

JURĂ-TE CĂ-ȚIJURĂ-TE CĂ-ȚI
 DAI DEMISIA! DAI DEMISIA!
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Oricare ai fi  tu, viitorule primar, te rog 
din toată inima mea de cetățean cu 

pretenții medii, să nu ne mai chinui alți patru 
ani și tu. Iar dacă îți dai seama în primele 
șase luni că nu ești în stare să schimbi ceva 
în orașul ăsta, fi e pentru că realizezi că e 
pălăria prea mare pentru un cap atât de mic, 
fi e pentru că nu te ajută Consiliul, sau că nu 
te ajută partidul, sau că cineva te sabotează, 
sau că cineva ți-a băgat sub nas niscaiva 
hârtii de semnat, nu tocmai ok, sau că te bate 
vicele, sau că nu te înțelegi cu economista 
șefă, ori că soției începe să nu-i mai ajungă 
salariul tău de primar, sau simți că cineva 
ți-a făcut vrăji, ori îți dă sângele pe nas de la 
zece ore lucrate pe zi, sau dacă te simți jignit 
că te trage de mânecă vreun cetățean, pe 
stradă, ca să te “certe” spre binele orașului, 
ori îți este frică să dai ochii cu “nenorociții” 
de ziariști puși pe întrebări “meschine”, sau 
dacă simți că merita mai mult să te duci la o 
bere cu băieții, după fotbal, decât fotoliul de 
primar, ori dacă începe să te strângă cureau 
de la brăcinari, de la prea mult protocol...
deci, pentru toate astea și mai puțin decât 
atât, JURĂ-TE CĂ-ȚI DAI DEMISIA! Nu 
de alta dar dacă nu o faci tu, ne jurăm noi, 
ploieștenii, că nu mai avem răbdare încă o 
tură de bătaie de joc, la adresa noastră și a 
orașului nostru!

Adrian Mutu - ”gladiatorul” și Adrian Mutu - ”gladiatorul” și 
”superfi cialul”, povești cu Zlatan Ibrahimovic și ”superfi cialul”, povești cu Zlatan Ibrahimovic și 
declarații de dragoste pentru ”lupii galbenideclarații de dragoste pentru ”lupii galbeni

Partidele își „fură” Partidele își „fură” 
candidații sau aleșii s-au candidații sau aleșii s-au 
trezit cu doctrine noi în sângetrezit cu doctrine noi în sânge

Deunăzi vreme, primarul Adrian Dobre a 
anunțat că a semnat contractul de fi nanțare 
pentru cea de-a doua etapă a proiectului 

„Asigurarea mobilității trafi cului prin 
prelungirea legăturii rutiere și de transport 
public între Gara de Sud și Gara de Vest 

(strada Libertății), inclusiv lucrări de 
reabilitare a domeniului public al piețelor 
gărilor”.

VIITORUL PRIMAR AL PLOIEȘTIULUI ARE SERIOS DE MUNCĂ:

(strada Libertății) inclusi lucrări de

După o negociere maraton, 
liderii țărilor europene 

și ai instituțiilor UE au aprobat 
un buget multianual pentru 
perioada 2021-2027 în valoare 
de 1.074 de miliarde de euro. În 
plus, a fost aprobat Fondul UE 

de relansare economică post-
pandemie, în valoare de 750 de 
miliarde de euro, format din 
subvenții nerambursabile de 390 
de miliarde de euro și din credite 
de 360 de miliarde de euro. 
Prezent la aceste negocieri extrem 

de complicate, președintele 
României, Klaus Iohannis, a 
anunțat că România a obținut 
pentru următorii șapte ani o cifră 
istorică, respectiv, alocări de 79,9 
miliarde de euro: 46,4 miliarde 
de euro reprezintă bugetul 
multianual 2021-2027 (fonduri 
nerambursabile, utilizate 
pentru Politica de Coeziune, 
Politica Agricolă Comună 
și pentru aplicarea planului 
Green Deal); 33,5 miliarde 

de euro sunt din  Pachetul 
de relansare economică, din 
care  16,8 miliarde de euro 
înseamnă granturi (fonduri 
nerambursabile) și 16,7 miliarde 
de euro sunt împrumuturi. Șeful 
statului a spus limpede că banii 
vor fi  utilizați pentru a reface 
infrastructura în România, 
pentru a construi spitale, școli, 
pentru a moderniza marile 
sisteme publice și pentru 
relansarea economică.

upă o negociere maraton de relansare economică post

PRAHOVA A AJUNS PE POZIȚIA A 8-A PRAHOVA A AJUNS PE POZIȚIA A 8-A 
CA NUMĂR DE INFECTAȚI CU COVID-19CA NUMĂR DE INFECTAȚI CU COVID-19
Dintr-un județ care 

se părea că ține sub 
control răspândirea bolii, 
cel puțin în primele trei 
luni de pandemie, Prahova 
a ajuns, marți, cu 1.183 de 
îmbolnăviri, să se claseze 
pe poziția a 8-a în țară, 
ca număr de îmbolnăviri, 
după București, Suceava, 
Brașov, Argeș, Galați, 
Vrancea și Dâmbovița. În 
ultima vreme au apărut 
focare noi la Spitalul 
Județean de Urgență 
Prahova, Primăria Ploiești, 
Primăria Câmpina, la 
o fabrică din Ploiești, 
precum și în câteva centre 
de asistență socială din 
cadrul DGASPC. De la 
începutul pandemiei și 

până astăzi, în Prahova 
au existat 26 de focare de 
covid, din care 7 fuseseră 
lichidate până săptămâna 
trecută. Până marți, au 
fost confi rmate ca 
infectate cu virusul 
Sars-Cov 2, cum 
spuneam, 1.183 
persoane. Dintre 
acestea, 184 au fost 
declarate vindecate 
și externate, iar la 
terapie intensivă 
erau 18 pacienți. 
Alte 56 de persoane 
au pierdut lupta 
cu viața, din 
cauze asociate 
coronavirusului. 

La nivelul 
României, cele mai 

puține cazuri de Covid-19 
s-au înregistrat în județele 
Satu-Mare (85), Sălaj 
(132) și Caraș-Severin 
(164). Zicem și noi, poate 

ne povestesc medicii și 
autoritățile de acolo cum 
au procedat de vreme ce 
au reușit să țină în frâu 
virusul.

ÎNCEPE A DOUA ETAPĂ ÎNCEPE A DOUA ETAPĂ 
DE ÎNSCRIERE LA LICEUDE ÎNSCRIERE LA LICEU

În perioada 24-30 iulie 
are loc a doua etapă de 

înscriere în învățământul 
liceal de stat a absolvenților 
de clasa a VIII-a, seria curentă 
și anterioare, care au susținut 
Evaluarea Națională și, din 
diferite motive, nu au fost 
repartizați computerizat la 
unitățile de învățământ din 
județ în prima etapă. În această 
situație se găsesc 276 de elevi. 
Cererile și documentele 

justifi cative se depun la Comisia 
de Admitere Județeană din 
cadrul Inspectoratului Școlar 
Județean, conform programului 
afi șat și în condițiile respectării 
normelor sanitare impuse de 
pandemie. În intervalul 31 
iulie-3 august va fi  anunțată 
decizia referitoare la modul de 
soluționare a cererilor și  pe 3 
august Inspectoratul Școlar 
Județean Prahova va elibera 
adresele de repartiție la liceu. 

79,9 MILIARDE DE EURO 79,9 MILIARDE DE EURO 
PENTRU ROMÂNIA PENTRU ROMÂNIA 

URMĂTORILOR 7 ANIURMĂTORILOR 7 ANI

17 PROIECTE EUROPENE 17 PROIECTE EUROPENE 
SEMNATE DE ADRIAN DOBRESEMNATE DE ADRIAN DOBRE
Despre orașul Ploiești, în mandatul primarului Adrian Dobre, s-au scris râuri de pagini, 

cele mai multe din ele nefavorabile. De fapt, nici nu trebuie confi rmarea sau infi rmarea 
cuiva: e sufi cient să ne uităm în jur și vedem starea jalnică în care se afl ă urbea. Pentru toate 
acestea, vinovatul de serviciu este primarul. Deși, între noi fi e vorba, nu este singurul responsabil 
pentru lipsa de curățenie, de exemplu. Astăzi însă vă oferim un domeniu în care Adrian Dobre 
a performat: fondurile europene!

n perioada 24 30 iulie justificative se depun la Comisia

Drama Drama 
nepoatei lui nepoatei lui 
PicassoPicasso
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Senatorul PNL Daniel 
Fenechiu a adormit în 

platou, la Antena 3. Asta e recidivă 
după ce, în timpul dezbaterilor 
online din Comisia juridică a 
Senatului asupra legii carantinei 
și izolării, a desfăcut o sticlă de 
coniac franțuzesc și a băut: „e adus 
de la o podgorie de undeva de lângă 
Luxemburg. Un coniac din anul 
nașterii mele, are 50 de ani. Așa 
când e un moment important, beau 
câte un păhărel, îmi stimulează 
creativitatea. E foarte ok. Și ca 
lumea să nu știe ce fac beau din 
ceșcuță.” Daniele, dar ce-ați pățit, 
dragă, v-a lovit pe toți... Sică 
Mandolină?  E vreo modă în PNL? 
Ca să intrați în voia șefului, cu cât 
mai mult gâl-gâl-gâl, cu atât urcați 
pe scara socială? Frate, mie mi se 
pare că ți-ai depășit maestrul, acuși 
ești de grupa mare, adică chiar 
trebuie să te transferi la partidul 
lui Băsescu, că la Nicu Văcăroiu 
nu prea se mai poate. Pe bune, 
dacă așa faci tu legile, nu-i nici de 
mirare că ies atât de proaste!

O anumită parte a presei scrie 
că „un celebru cântăreț de 

muzică populară s-a înscris în PSD 
Prahova”. Na, când am auzit de 
celebritate, m-am gândit la vreun 
import gen Benone Sinulescu, 
Furdui Iancu, măcar Constantin 
Enceanu. Când colo, ce să vezi, e 
vorba despre un oarecare Costică 
G., despre care nu a auzit nici 
mama-mare. În fi ne, va auzi; dacă 
a intrat la PSD, e clar că are toate 
șansele să se facă foarte cunoscut. 
Măcar în comuna lui.  Apropo: vă 
faceți cumva și echipă de dansuri, 
asta ca să vă scutească pe voi să mai 
jucați lumea pe degete?!! Și ce-o să 

dănțuiți? Bătuta ca la Nevesteasca, 
Fedeleșul, Hora taie rața și cocoșul, 
Întoarsa ca la Ploiești, Învârtita 
pe sub mână, Sârba în căruță 
sau Sorocul? Ehei, când v-o veni 
sorocul să vă citim doar în cartea 
cu amintiri, să vezi ce tontoroi prin 
țară!

Cică ministrul Costel Alexe 
a vorbit în engleză, la un 

summit de la Madrid, iar acum 
râde tot internetul de romgleza lui. 
Dar ce vreți, fl ăcăi, fi ecare guvern 
are Dănciloza lui, ok? Cât despre 
Costeluș, ăsta nici păsăreasca n-o 
știe. Nu vedeți? Lumea îi arată 
camioanele cu lemne în pădure, el 
zice că a lichidat furturile. Apațipi 
îpânțepelepesâpî? Copostipicăpa 
nupuaparepe hapabapar nipicipi 

depe păpadupuripi, nipicipi depe 
ropomâpanăpă, nipicipi depe 
epenglepezăpă, nipicipi pepe 
cepe lupumepe trăpaipiepeștepe! 
Apastapa epe clepeipi! Tupufăpa 
depe Vepenepețipiapa!

De la Codrin Ștefănescu 
citire: „E haos general și 

se vede clar! Guvernul liberal și 
comitetul ăla de urgențe au fācut 
totul praf și pulbere! Economia e în 
colaps, sute de mii de români fără 
loc de muncā, afacerile private sunt 
blocate, lumea-i în depresie. Avem 
cel mai idiot  guvern  din istoria 
României!” Nu, Codrine: cel mai 
idiot guvern va fi  cel condus de 

tine! La ăla nu mai e nevoie de 
vreun Covid global, că ai tu în tine 
și pe lângă tine ciumă destulă!

Zece negaționiști au răspuns, 
luni, la apelul lui Dan Chitic, 

de a veni la sediul Avocatului 
Poporului pentru a face un „lanț 
uman” de susținere a lui Renate 

Weber. Ei sunt convinși ca Weber 
va ataca legea carantinei la CCR și 
au vrut astfel să-și arate susținerea. 
Păi, măi, fraierilor, cum oare vă 
încolonați voi după unul ca Chitic? 
Ăsta prin chiar numele său e făcut 
să tacă sau e un pește prea mic, că 
de-aia s-a lăsat prins de-un guvid 
de la Sputnik. Pe de altă parte, vi se 
pare că Weber poate fi  susținută? 
Când s-o așeza cu fi zicul și tona 
de ticăloșie pe voi mă tem că nu va 
mai rămâne din toată demonstrația 
nici măcar prostia care vă mână.

Călin Popescu Tăriceanu 
zice că  nu mai suportă 

„isteria întreținută de guvernanți 
în privința infectărilor cu 
coronavirus.” Ehei, nene Molicene, 
sincer, nici noi nu mai suportăm 
mumii ca tine în Parlament, dar 
n-avem ce face, asta e! Pe de 
altă parte, că tot ești obișnuit cu 
trădarea politică, uite, așteaptă 
nițel și, pe 23 august, întoarce 
armele împotriva guvernanților și 
luptă alături de Covid, să-i dai jos, 
ok?

 Săptămâna pe scurt 
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SCURGERI DE COMBUSTIBIL 
PE CAROSABIL. TAMPONĂRI 

PE DN1
Incidentul a avut loc pe DN1, 

în cartierul Posada, localitatea 
Comarnic. Potrivit primelor 
cercetări, un autobuz care se 
deplasa pe sensul Brașov-Ploiești,  
a acroșat glisiera montată pe 
marginea părții carosabile, iar 
în urma avariilor s-au produs 
scurgeri  de carburant pe șosea, 
între km 112 și km 113+300m. În 

aceeași zonă,  pe fondul nepăstrării 
distanței de siguranță în mers a 
mai avut loc un accident rutier 

în care au fost implicate 3 auto 
(coliziune față-spate). Din fericire, 
accidentele s-au soldat doar cu 
pagube materiale. ISU Prahova 
a intervenit cu o autospecială de 
stingere. 
INCENDIU PE AUTOSTRADA 

A3 BUCUREȘTI – PLOIEȘTI
Pompierii militari au fost 

solicitați să intervină pentru 
stingerea unui auto, pe Autostrada 
A3 București – Ploiești. Incidentul a 
avut loc la km 48, pe sensul de mers 
Bucuresti -Ploiesti. La fața locului, 
potrivit ISU Prahova, a intervenit o 
autospecială de stingere. 

BĂRBAT LOVIT GRAV DE UN 
CAL LA CRASNA

Medicii au fost solicitați să 
intervină după ce un bărbat a fost 
lovit grav de un cal. Incidentul a 
avut loc în satul Crasna, comuna 
Izvoarele. Echipele medicale 
ajunse la fața locului l-au găsit pe 

bărbat în stare de inconștiență, 
victima fi ind lovită la cap. 
Victima a fost preluată de un 
elicopter Smurd de la București și 
transportată la spital.
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Weber Ei sunt convinși ca Weber

BĂRBAT LOVIT GRAV DE UN

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
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CONTROALE ÎN PRAHOVA 
PENTRU VERIFICAREA 

MĂSURILOR DE LIMITARE A 
RĂSPÂNDIRII COVID

Echipe mixte, formate din 
aproximativ 350 de polițiști, 
jandarmi, polițiști locali, 
reprezentanți ai Direcției Sanitar-
Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor, Comisariatului 
Județean pentru Protecția 
Consumatorilor Prahova, 
Inspectoratului Teritorial de 

Muncă Prahova și ai Direcției 
de Sănătate Publică Prahova, 
au continuat să verifi ce modul 
de respectare a normelor legale 
impuse în perioada stării de alertă, 
acționând în zonele aglomerate, 
terase și în mijloace de transport 
în comun. „În cadrul activităților 
au fost controlate 174 de obiective/
locații (societăți comerciale, 
restaurante, terase, parcuri, 
mijloace de transport în comun), 
fi ind legitimate 396 de  persoane 

și verifi cate 131 de autovehicule 
(dintre acestea 52 de mijloace 
de transport public în comun). 
Astfel, au fost efectuate verifi cări 
la 116 societăți comerciale, fi ind 
aplicate în total 97 de sancțiuni 

contravenționale, în cuantum 
de peste 30.900 de lei”, a precizat 
IJP Prahova. Dintre acestea, 
49 de sancțiuni au fost aplicate 
pentru nerespectarea măsurilor 
de protecție individuală, 1 pentru 

organizarea de activități în 
spațiul public/privat/închis 
pentru care au fost instituite 
restricții/interdicții, 6 de 
natură economică și 41 
pentru fapte de încălcare a 
unor norme de conviețuire 
socială. „Acțiunile au vizat 
și verifi cări în mijloacele de 
transport în comun, pentru 
conștientizarea cetățenilor 

cu privire la respectarea normelor 
legale în vigoare”, a precizat IJP 
Prahova. Polițiștii din cadrul 
Poliției Stațiunii Azuga  au depistat 
9 persoane care consumau produse 
alimentare și băuturi alcoolice 
și nealcoolice în spațiul comun 
de servire a mesei din interiorul 
unui restaurant din localitate, 
deși această activitate este 
suspendată conform prevederilor 
legale în vigoare,  motiv pentru 
care, operatorul economic a 
fost sancționat contravențional 
conform prevederilor Legii nr. 
55/2020, cu    amendă în valoare 
de 5.000 de lei.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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 PROIECTE EUROPENE DE 
56,5 MIL. LEI LA UPG PLOIEȘTI56,5 MIL. LEI LA UPG PLOIEȘTI

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

GUVERNUL ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI 
TRIMITE PESTE 3 MIL. LEI 

LA SJU PRAHOVALA SJU PRAHOVA

Președintele Consiliului Județean 
Prahova, Bogdan Toader, a făcut 

o vizită pe șantierul Centrului Școlar 
de Educație Incluzivă nr. 1 (fosta Școală 
Specială nr. 1) din Ploiești. Șeful CJ a afi rmat 
că, având în vedere ritmul bun al lucrărilor,  
„din toamnă, elevii acestei școli speciale 
vor avea parte de un sediu nou în care 
să-și desfășoare activitatea!” Reamintim că 
lucrările la imobil au început în 2017, dar 

acestea au fost sistate și contractul reziliat 
pentru nerespectarea grafi cului de lucru. 
Ulterior, CJ Prahova a organizat o nouă 
licitație de lucrări, investiția fi ind reluată 
în toamna anului trecut. Valoarea totală a 
obiectivului se ridică la 5.752.933,68 lei, 
fără TVA, banii fi ind asigurați din bugetul 
județului și bugetul de stat, prin Programul 
National de Dezvoltare Locală.

Universitatea de Petrol-Gaze din 
Ploiești a câștigat, de curând, un 

proiect fi nanțat din fonduri europene, prin 
Programul Operațional Regional 2014-
2020, axa 10, „Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale”, în valoare de 29,23 milioane 
de lei. Este vorba despre o investiție care 
are în vedere extinderea, reabilitarea, 
modernizarea și dotarea spațiilor de 
învățământ compuse din corpurile C 20 - 

laboratoare, C 21 - laboratoare Foraj, C 22 
- laboratoare Foraj 2, C 23 - Post Trafo, C 24 
- magazie și C 25 - corp de legătură, aferente 
specialităților de Inginerie de Petrol și Gaze. 
Anul trecut, UPG a mai semnat cererea de 
fi nanțare pentru un proiect de modernizare, 
dotare și recompartimentare interioară la 
UPG Ploiești, Corp I, în valoare de 27,955 
milioane lei, din care 27, 396 mil. lei sunt 
fonduri nerambursabile.

DIRECTOR NOU LA DSP PRAHOVA
Medicul Bogdan Nica a fost detașat 

la Ministerul Sănătății, în calitate 
de director general al Direcției Generale de 
asistență medicală, medicină de urgență și 
programe de sănătate publică. În consecință, 
Direcția de Sănătate Publică Prahova își 
schimbă directorul pentru a treia oară numai 

în acest an. Poziția va fi  ocupată, cu caracter 
temporar, până la organizarea unui concurs, 
de doctorul Dan Decebal, care deținea 
până acum funcția de șef Departament 
supraveghere în sănătate publică la aceeași 
instituție. Deși ofi cial nu s-a spus nimic, 
apropo de apartenența politică a fostului 

director și având în vedere că numirile în 
pozițiile cheie se fac pe criterii de partid, am 
putea presupune că Bogdan Nica a revenit la 
PNL, după o escapadă de un an la ALDE, de 
vreme ce, iată, este plasat în funcții de foarte 
mare importanță sub o guvernare liberală.

Președintele PNL Prahova, Iulian 
Dumitrescu, a anunțat că Guvernul 

României, condus de Ludovic Orban, va 
aloca în regim de urgență 3,123 milioane 
de lei pentru Spitalul Județean de Urgență. 
Finanțarea vine în contextul pandemiei 
de Sars-Cov2, a difi cultăților pe care 
le întâmpină spitalul și a unei oarecare 
fi nanțări defi citare în aceste condiții 
excepționale, asigurate de la bugetul CJ 
Prahova. Fondurile vor fi  utilizate pentru 
achiziția următoarelor aparate: platformă 
electrochirurgie cu sigilare vasculară- 

234,00 mii lei; 3 bucăți ecograf doppler color 
-918,00 mii lei; dispozitiv încălzit pacienți 
-45,00 mii lei; 2 buc. nebulizator automat 
aerofl oră și suprafețe- 126,00 mii lei, 2 
buc. purifi cator aer cu lampă bactericidă 
cu UVC de perete-90,00 mii lei, 2 aparate 
de radiologie cu braț C-1.008,00 mii lei; 
aparat EKG portabil -27,00 mii lei, 30 de 
paturi terapie-540,00 mii lei; consolă balon 
contrapulsație-135,00 mii lei. Consiliul 
Județean va contribui la aceste achiziții cu 
suma de 347,00 mii lei.
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BOMBĂ DE 200 KG 
DESCOPERITĂ LA PLOIEȘTI. 

APROXIMATIV 300 DE 
PERSOANE EVACUATE

Pompierii militari au fost 
în alertă după ce, într-o zonă 
rezidențială din Ploiești, situat pe 
Bulevardul Republicii, în timpul 
unor lucrări, a fost descoperită o 
bombă de aviație de 200 kg din 
cel de-al Doilea Război Mondial. 
Având în vedere riscurile care ar 
fi  putut exista, zona a fost izolată 

rapid, iar ca măsură suplimentară 
s-a dispus evacuarea persoanelor 

afl ate în cinci magazine situate 
în apropierea șantierului. ISU 
Prahova a anunțat că s-a luat 
decizia evacuarii a cinci magazine 
vecine in vederea începerii 
operațiunilor de ridicare a bombei. 
Potrivit ISU Prahova, aproximativ 
200 de persoane au fost evacuate 
de la un supermarket, iar alte 
circa 100 din celelalte 4 magazine 
vecine. Cum bomba nu ar fi  putut 
fi  detonată la fața locului, a fost 
solicitat un echipaj specializat 
pentru ridicarea acesteia de la 
Unitatea Specială de Intervenție 
in Situații de Urgență Ciolpani. 
Proiectilul a fost transportat în 

siguranță la Unitatea Specială de 
Intervenție in Situații de Urgență 
Ciolpani.

INCENDIU LA O CASĂ 
DIN BREAZA. O FEMEIE 

ÎN VÂRSTĂ DE 94 DE ANI A 
SUFERIT ARSURI

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu care a 
izbucnit la o casă din localitatea 
Breaza. La fața locului s-au 
deplasat echipaje de stingere și o 
ambulanță Smurd. Potrivit ISU 
Prahova, focul a cuprins locuința 
pe o suprafață de 20 mp. Din 
păcate, o femeie, în vârstă de 94 de 

ani, s-a ales cu arsuri pe față și pe 
mâini. Victima a fost transportată 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești. 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

CELE MAI BOGATE JUDEȚE DIN ROMÂNIA: CLUJ, CELE MAI BOGATE JUDEȚE DIN ROMÂNIA: CLUJ, 
TIMIȘ, CONSTANȚA, ILFOV, BRAȘOV ȘI PRAHOVA

În privința veniturilor proprii, acestea 
refl ectând puterea economică reală 

a județelor, situația primelor clasate se 
schimbă oarecum, în sensul în care din top 
dispare Suceava, dar intră în clasament Ilfov 
și Brașov. Bucureștiul este în continuare 
lider, cu 7,88 miliarde lei, fi ind urmat de 
județele Cluj-1,51 mld. lei, Timiș-1,48 mld. 
lei, Constanța-1,35 mld. lei, Ilfov-1,23 mld. 
lei, Brașov-1,17 mld. lei și Prahova-1,06 
mld. lei. În ambele variante, Prahova se afl ă 
pe poziția a 7-a, loc nu foarte bun, având în 
vedere că, deunăzi vreme, județul se situa, 
ca putere economică, pe locul secund, 
după București. La polul opus, cu venituri 
proprii foarte mici realizate de primăriile 
de municipii, orașe, comune și consiliile 
județene, sunt județele Giurgiu-0,268 mld. 
lei, Sălaj-0,27 mld. lei, Ialomița-0,28 mld. 
lei, Covasna-0,28 mld. lei, Mehedinți-0,28 
mld. lei, Teleorman-0,29 mld. lei, Caraș 
Severin-0,303 mld. lei, Călărași-0,312 mld. 
lei, Vrancea-0,33 mld. lei, Botoșani-0,34 
mld. lei și Tulcea-0,395 mld. lei.
BUCUREȘTI ȘI CLUJ AU ATRAS CELE 

MAI MULTE FONDURI EUROPENE
Un 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 le permită acest lucru. Și veți vedea 
că avem o surpriză totală, aici regăsindu-se 
numai trei din județele cu cele mai mari 
venituri. Așadar, în privința fondurilor 

europene, însemnând sume achitate în 
contul investițiilor realizate, valoarea totală 
atrasă în 2019 este una modestă, respectiv, 
2,54 miliarde lei. Cei mai mulți bani au 
fost cheltuiți în București-0,270 miliarde 
lei, Cluj-0,242 mld. lei, Galați-0,131 mld. 
lei, Iași-0,126 mld. lei, Bistrița Năsăud- 
0,120 mld. lei și Dolj-0,109 mld. lei. La 
polul opus, cei mai puțini bani europeni 
au fost atrași de județele Ilfov-0,008 mld. 
lei, Giurgiu-0,015 miliarde lei, Covasna și 
Brăila-cu câte 0,017 mld. lei fi ecare. Dacă în 
privința județului Ilfov știm că are cele mai 
bogate localități din România, deci sunt 
bani la discreție pentru dezvoltarea locală, 
inexplicabilă este atitudinea autorităților 
din cele mai sărace județe în a atrage fonduri 
europene. În privința comunelor, cele mai 
multe fi nanțări europene au fost atrase de 
așezările rurale din județul Tulcea, cu 0,058 
miliarde lei, urmate de cele din Dolj-0,053 
mld. lei, Iași-0,044 mld. lei,  Mureș-0,042 
mld. lei, Suceava-0,038 mld. lei, Cluj-0,034 
mld. lei, Harghita și Bistrița-Năsăud- câte 

0,030 mld. lei fi ecare. Cei mai puțini bani 
europeni au mers înspre cel mai bogat 
județ, respectiv, Ilfov (0,0016 miliarde lei) și 
înspre Brăila-0,0029 mld. lei, Brașov -0,008 
mld. lei și Giurgiu-0,009 mld. lei.

581 DE COMUNE DIN ROMÂNIA, 
BUGETE MAI MARI DE 10 MIL. LEI
Vorbind acum strict despre comune, 

anul trecut, 581 de localități (20,30% din 

totalul așezărilor rurale) au avut bugete mai 
mari de 10 milioane de lei. Cele mai multe 
sunt din Iași, Ilfov, Prahova și Suceava. 
Cum spuneam însă, această cifră nu este 
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 întodeauna 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 59 de așezări rurale 
din România au bugete de venituri proprii 
peste 10 milioane de lei anual. Județul Ilfov 
concentrează cele mai multe localități de 
acest fel (18), acesta fi ind urmat de Prahova, 
Timiș, Cluj și Constanța. (vezi tabel)
CJ CLUJ, CEL MAI BOGAT CONSILIU 

JUDEȚEAN DIN ȚARĂ
Cu privire la consiliile județene, bugetul 

de venituri, la nivel național, s-a cifrat 
la 12,018 miliarde lei. Cele mai bogate 
instituții de acest fel au fost, în 2019,  CJ 
Galați-0,448 miliarde lei,  CJ Cluj-0,436 
mld. lei și Iași-0,434 mld. lei. Când vorbim 
însă despre venituri proprii, cei mai mulți 
bani sunt asigurați de CJ Cluj- 0,287 
miliarde lei, CJ Timiș-0,270 mld. lei, CJ 
Ilfov-0,246 mld. lei, CJ Brașov-0,223 mld. 
lei și Constanța 0,213 mld. lei. CJ Prahova 
a avut, anul trecut, un buget total de 0,335 
miliarde de lei și venituri proprii de 0,168 
mld. lei. Cele mai sărace consilii județene 
sunt cele din Covasna-0,141 miliarde lei, 
Ialomița și Sălaj- câte 0,175 mld. lei fi ecare, 
Călărași - 0,200 mld. lei și Teleorman-0,207 
mld. lei.

Număr de comune, pe județe, cu bugete anuale mai mari de 10 milioane de lei
Județ Nr. comune 

după:
Județ Nr. comune 

după:
Venit 
total

Venit 
propriu

Venit 
total

Venit 
propriu

Alba 12 - Harghita 8 -
Arad 7 1 Hunedoara 14 -
Argeș 9 3 Ialomița 2 -
Bacău 16 - Iași 30 2
Bihor 14 2 Ilfov 29 18
Bistrița-Năsăud 19 - Mehedinți 12 1
Botoșani 16 - Mureș 13 -
Brașov 9 3 Neamț 17 1
Brăila 13 - Olt 15 -
Buzău 12 - Prahova 26 6
Caraș-Severin 6 - Satu Mare 7 -
Călărași 18 - Sălaj 5 -
Cluj 15 5 Sibiu 9 2
Constanța 24 5 Suceava 26 1
Covasna 2 - Teleorman 8 -
Dâmbovița 21 - Timiș 17 6
Dolj 20 1 Tulcea 16 -
Galați 19 - Vaslui 19 -
Giurgiu 17 2 Vâlcea 13 -
Gorj 9 - Vrancea 6 -
Maramureș 11 -

0 030 mld lei fiecare Cei mai puțini bani totalul așezărilor rurale) au avut bugete mai

Anul trecut, potrivit Direcției pentru Politici Fiscale și Bugetare Locale din 
cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), 

veniturile realizate de primăriile și consiliile județene din țară au însumat 63,9 miliarde 
lei. Bucureștiul este lider detașat, cu un buget anual de 9,55 miliarde lei. Capitala 
este urmată, dar la mare distanță, de județele Cluj-2,36 mld. lei, Timiș -2,13 mld. lei, 
Iași-2,10 mld. lei, Constanța-2, 08 mld. lei, Suceava-1,88 mld. lei și Prahova-1,86 mld 
lei. Cele mai sărace județe sub aspectul banilor întorși la bugetele locale sunt județele 
Covasna-0, 599 mld. lei, Ialomița-0,699 mld. lei și Sălaj-0,751 mld. lei.
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FĂRĂ PERMIS ȘI ÎN STARE DE 

EBRIETATE, LA VOLAN, ÎN 
URLAȚI

Un bărbat a fost depistat, la 
volan, fără permis și în stare de 
ebrietate de către polițiștii din 
cadrul Secției de Poliție Urlați, 
care au demarat cercetări cu 
privire la săvârșirea infracțiunilor 
de conducerea unui vehicul fără 
permis de conducere și refuzul 
de la prelevarea de mostre 
biologice. Bărbatul a fost oprit de 

polițiști pentru control în Urlați. 
„În urma verifi cărilor efectuate, 
s-a stabilit că acesta nu posedă 
permis de conducere pentru 
nicio categorie de vehicule. 

Întrucât bărbatul emana halenă 
alcoolică, a fost testat cu aparatul 
etilotest rezultatul fi ind de 1,31 
mg/l alcool pur în aerul expirat. 
Persoana în cauză a fost condusă 
la spital pentru recoltarea de probe 
biologice de sânge, în vederea 
stabilirii alcoolemiei, unde a 
refuzat prelevarea”, a precizat IJP 
Prahova. În urma administrării 
probatoriului, pentru bărbat a fost 
dispusă măsura reținerii pentru o 
perioadă de 24 de ore. 

ACCIDENT PE DN1B, LA 
BUCOV

Accidentul s-a produs pe 

DN1B, pe raza localității Bucov, 
după ce o autoutilitară cu 
remorcă a intrat în coliziune 
cu un autoturism. Din primele 
verifi cări, un bărbat, în vârstă de 
40 de ani, afl at la volanul unui 
ansamblu de vechicule compus 
din autoutilitară și semiremorcă, 
care circula pe banda numărul doi, 
din direcția Bucov către Ploiești, 
posibil pe fondul neasigurării 
la schimbarea direcției de mers, 
a intrat în coliziune cu un 
autoturism care circula în aceeași 
direcție, pe banda numărul unu, 
condus de un bărbat de 72 de 

ani. Cei doi conducători auto au 
fost testați cu aparatul etilotest, 
iar rezultatul a fost negativ. Din 
fericire, accidentul rutier nu s-a 
soldat cu victime. Trafi cul în zonă 
s-a desfășurat în condiții normale, 
potrivit IJP Prahova. 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Luni, Comitetul Executiv al 
PSD Ploiești s-a întrunit 

pentru a desemna un nou 
președinte al fi lialei municipale, 
poziție rămasă vacantă, după 
plecarea  viceprimarului 

Cristian Ganea la Pro România. 
Cum era de anticipat, cu 
majoritate de voturi, noul șef 
interimar a fost ales senatorul 
Radu Oprea, care este în același 
timp (deocamdată) și candidatul 

PSD pentru funcția de primar 
al Ploieștiului. Consilierul 
local George Botez a fost votat 
de social-democrați să ocupe 
funcția de președinte executiv al 
organizației municipale.

Directorul adjunct al SC „Hale și Piețe”, ing. Corneliu Comendat, 
și-a dat demisia din funcție, nemulțumirea invocată ținând de 

situația sa salarială. Acesta a declarat presei locale: „Nemulțumirea 
a fost legată de situația salarială. Mi s-a promis mărirea salariului, 
însă acest lucru nu s-a întâmplat, în contextul în care diferența de 
natură salarială pentru directorii cu contract de management era 
dublă. În plus, pentru mine, au existat o serie de sarcini, date prin 
decizii, care nu aveau legătură cu fi șa postului. Salariul meu nu a 
mai fost negociat în ultimii ani. Singurul lucru care a avut loc a 
fost introducerea sporurilor în salariu. M-am hotărât să fac acest 
gest și după ce am văzut că și noul CA continuă aceeași politică și 
a considerat că solicitarea mea este absurdă.” Comendant a acționat 
în instanță societatea pentru a-și câștiga drepturile. Fostul director 
nu este la primul demers de acest fel. Acesta a mai câștigat în justiție 
drepturi salariale pe care SC Hale și Piețe este obligată să le achite 
(dosar nr. 1655/281/2012). Reamintim că salariul cel mai mare de 
la SC „Hale și Piețe” este al directorului general care a primit, anul 
trecut, potrivit declarației de avere, 8.518 lei net/lună.

Executivul Orban a alocat 
din Fondul de intervenție 

la dispoziția Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2020, suma de 327, 308 
milioane lei pentru efectuarea 
unor lucrări de refacere a 
infrastructurii locale afectate 
ca urmare a calamităților 
naturale produse în acest an. 
Hotărârea este însoțită de o 
anexă în care sunt prevăzute 
în mod expres localitățile și 
drumurile care vor benefi cia 
de intervenții. Prahova a primit 
fonduri în cuantum de 63,298 

mil. lei. Cea mai mare sumă a 
mers către Consiliul Județean 
Prahova, 27,857 mil. lei, bani 
ce vor fi  utilizați la refacerea 
următoarelor căi rutiere: DJ 
233 Ariceștii Zeletin, DJ 214 
în satele Pietriceaua și Brebu 
Mânăstirei, comuna Brebu, DJ 
235 Lapoș,  DJ 102 I (pe șapte 
tronsoane diferite), DJ 101 S și 
DJ 101 T, din Valea Doft anei. 
Primăria Valea Doft anei a 
mai primit separat o sumă 
considerabilă-21,393 milioane 
lei, pentru refacerea străzilor 
Lacului, Castelului, Podu Înalt, 

Eremia Grigorescu, Șoseaua 
Nordului, Calea Brașovului, 
Sorica, Răsăritului, MS Mihai 
I, Calea Mogoșoaiei, Malul 
Negrașului și consolidarea a 
trei poduri (Eremeasca, Mușița 
și Cartier Negraș). Alte sume 
au fost repartizate comunelor 
Poiana Câmpina-4,32 mil. 
lei, Gornet-2,45 mil. lei, Gura 
Vadului-2,44 mil. lei, Ariceștii 
Zeletin -1,9 mil lei, Cornu-1,19 
mil. lei, Iordăcheanu- 0,78 
mil. lei, Telega-0,603 mil. lei și 
Posești-0,261 mil. lei.
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Eurostat (Ofi ciul European 
de Statistică) arată că, anul 

trecut, aproape o treime (29%) 
dintre rezidenții cu vârsta de 16 
ani sau mai mult din Uniunea 
Europeană nu și-au putut permite 
să-și cumpere măcar o săptămână 
de vacanță departe de casă. În 
rândul statelor membre UE, cel mai 
mare procent de persoane care nu au 
reușit să plece în străinătate măcar 
7 zile s-a înregistrat în România 
-54%, urmată de Grecia-49%, 
Croația-48%, Cipru-45% și 
Italia-44%. În contrast, numai 10% 
dintre suedezi nu își puteau permite 
acest lucru anul trecut, ei fi ind 
urmați de danezi și luxemburghezi 
(11%), fi nlandezi (12%), nemți și 
austrieci (13%). Comparativ cu 
2010, procentajul persoanelor care 
nu își permiteau anul trecut să plece 
o săptămână/an în vacanță departe 

de casă a scăzut în toate statele 
membre UE, cu excepția Italiei și 
Greciei, unde a crescut cu patru 
puncte procentuale și, respectiv, 
cu trei puncte procentuale. Cea 
mai semnifi cativă scădere s-a 

înregistrat în Letonia (minus 35 
puncte procentuale), Malta (minus 
30 puncte procentuale), Bulgaria 
și Polonia (minus 27 puncte 
procentuale) și Estonia (minus 26 
puncte procentuale).

de casă a scăzut în toate statele înregistrat în Letonia (minus 35

PRAHOVA: 63,298 MIL. LEI PRAHOVA: 63,298 MIL. LEI 
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RADU OPREA, ALES PREȘEDINTE RADU OPREA, ALES PREȘEDINTE 
AL PSD PLOIEȘTIAL PSD PLOIEȘTI
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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!

În postarea de pe site-ul 
administrației municipale se 

anunță că, prin acest proiect, „pe 
lângă reducerea poluării generată 
de trafi cul rutier, răspundem 
noilor nevoi de mobilitate ale 
municipiului, venim cu soluții 
moderne privind organizarea 
trafi cului rutier în zona Gării de 
Sud și reconfi gurăm infrastructura 
rutieră prin introducerea 
legăturii cu Gara de Vest.
Conform proiectului, se va crea 
un nou traseu auto și pietonal, 
care va asigura legătura directă 
între Gara de Sud și Gara de 
Vest, evitându-se tranzitarea 
centrului orașului. Astfel, se va 
scurta timpul de călătorie pentru 
transportul public în municipiul 
Ploiești, se va moderniza și 
extinde rețeaua de troleu, se va 
amenaja și reconfi gura carosabilul, 
legătura Piața 1 Decembrie 1918 - 
Gara de Vest, se vor realiza piste si 
parcări pentru biciclete.” Proiectul 
este fi nanțat din fonduri europene 
nerambursabile, prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, 
valoarea totală a acestuia  fi ind de 
92. 711.199,23 lei.

PROIECTE EUROPENE 
SEMNATE DE DOBRE 
ÎN VALOARE DE 352 

MILIOANE DE LEI
Acesta este al 17-lea proiect 

pe care șeful administrației 
locale ploieștene îl semnează. Și 
vorbim numai despre Programul 
Operațional Regional 2014-
2020, fi indcă Primăria mai 
derulează alte două proiecte prin 
POCU (Programul Operațional 

Capital Uman), plus cele la care 
este benefi ciar, gestionate de 
Ministerul Lucrărilor Publice, 
Administrației și Dezvoltării, 
pentru achiziționarea a 20 de 
troleibuze, 20 de tramvaie și 
11 autobuze electrice. Valoarea 
contractelor parafate cu 
organismul intermediar de la 
Călărași, am numit Agenția de 
Dezvoltare Regională 3 Sud-
Muntenia, este de 352 milioane lei. 
Partea mai puțin favorabilă este că 
birocrația de la ADR Muntenia 
(evaluarea și aprobarea dosarelor), 
poate și termenul în care Primăria 
Ploiești a depus documentația 
de fi nanțare, plus birocrația de 
după (licitație proiectare, licitație 
execuție proiecte, avizare etc.) 
fac ca majoritatea proiectelor să 
nu poată fi  începute în acest an, 
ultimul din exercițiul fi nanciar 
european 2014-2020. Execuția 
acestora va fi  o mare provocare 
pentru următorul primar, fi indcă 
termenul este comprimat și 
nimeni nu dorește să se ajungă, așa 
cum s-a întâmplat cu precedenta 
serie de proiecte europene (pod 
Mărășești, Parc Vest, Hipodrom, 
modernizare linii de tramvai), în 
etapa penalizărilor. Cert este că 
Dobre și echipa de la Primăria 
Ploiești au meritul de a fi  semnat 
cele 17 proiecte europene, iar acest 
lucru nu poate fi  negat, indiferent 
de ce alte „păcate” are primarul 
orașului:
-Efi cientizare energetică la Colegiul
Național „Alexandru Ioan 
Cuza”- 4.529.844,80 lei (din 
care 4.398.316,94 lei fonduri 
nerambursabile);
-Efi cientizare energetică blocuri
în municipiul Ploiești, lot 1 

- 2.598.246,04 lei (din care 
1.504.921,61 lei fonduri 
nerambursabile);
-Efi cientizare energetică blocuri în
municipiul Ploiești, lot 2 - 
9.421.358,16 lei (din care 
5.488.492,76 lei fonduri 
nerambursabile);
-Efi cientizare energetică blocuri în
municipiul Ploiești, lot 3- 
3.897.037,02 lei (din care 
2.242.961,25 lei fonduri 
nerambursabile);
-Efi cientizare energetică blocuri în
municipiul Ploiești, lot 4- 4.743.569,01 
lei (din care 2.546.168,49 lei fonduri 
nerambursabile);
-Efi cientizare energetică la Grădinița 
cu program prelungit nr. 23
 - 4.140.392,03 (din care 4.016.653,23 
lei fonduri nerambursabile);
-Efi cientizare energetică la 
Grădinița cu program prelungit 
„Sf. Mucenic Mina” - 4.286.791,61 
(din care 4.150.168,57 lei fonduri 
nerambursabile);
-Efi cientizare energetică Liceul 
Tehnologic de Servicii „Sf. Apostol 
Andrei”- 1.283.168,04 lei (din 
care 1.205.712,45 lei fonduri 
nerambursabile);
-Efi cientizare energetică Școala
gimnazială „George Coșbuc”- 
1.773.694,57 lei (din care 
1.669.570,59 lei fonduri 
nerambursabile);
-Efi cientizare energetică „Liceul 
Tehnologic „1 Mai”, sala de 
sport - 1.953.308,49 lei (din care
1.862.854,79 lei fonduri 
nerambursabile);
-Efi cientizare consumuri energetice 
în municipiul Ploiești - Sistem 
iluminat public traseu tramvai 102 
(Str.Găgeni-Șoseaua Nordului-
Șoseaua Vestului-Str.Libertății 
(Gara de Vest)- 17.786.757,99 lei 
(din care 16.595.350,88 lei fonduri 
nerambursabile);
-Efi cientizare consumuri energetice 
în municipiul Ploiești - Sistem 
iluminat public traseu tramvai 101 
Bd.Republicii - Str.Gheorghe Doja 
- Str.George Coșbuc - Str.Ștefan 
Greceanu - Str.Nicolae Bălcescu - 
Str.Ștefan cel Mare - Str.Democrației 
- Gara de Sud- 11.478.350,03 lei 
(din care 10.738.902,82 lei fonduri 
nerambursabile);
-Asigurarea mobilității trafi cului 

prin prelungirea legăturii rutiere și 
de transport public între Gara de Sud 
și Gara de Vest (strada Libertății), 
inclusiv lucrări de reabilitare a 
domeniului public al piețelor 
gărilor - Etapa I- 42.255.561,00 lei 
(din care 37.190.671,70 lei fonduri 
nerambursabile);
-Asigurarea mobilității trafi cului 
prin prelungirea legăturii rutiere și 
de transport public între Gara de Sud 
și Gara de Vest (strada Libertății), 
inclusiv lucrări de reabilitare a 
domeniului public al piețelor 
gărilor - Etapa II- 92.711.199,23 lei 
(din care 85.895.260,73 lei fonduri 
nerambursabile);
-Creșterea mobilității trafi cului 
prin realizarea Terminalului Multi-
Modal Nord-Vest incluzând și 
spații de parcare pentru moduri 
de transport auto și biciclete (Zona 
Spital Județean)- 98.197.848,83 lei 
(din care 51.542.210,42 lei fonduri 
nerambursabile);
- Reabilitare bază materială transport
auto (Depou Tramvaie și 
Autobază Troleibuze și 
Autobuze)- 91.410.227,31 lei (din 
care 89.420.970,54 lei fonduri 
nerambursabile);
- Construire grădiniță cu program
prelungit pe str.Poștei nr.23- 
6.223.202,68 lei (din care 
2.808.983,40 lei fonduri 
nerambursabile).

PENTRU FELUL 
DEPLORABIL ÎN CARE 

ARATĂ ORAȘUL, 
VINOVAȚI SUNT, ÎN 

AFARĂ DE PRIMAR, ȘI 
DIRECTORII POLITICI 
AI INSTITUȚIILOR DIN 

SUBORDINEA CL PLOIEȘTI
Revenind la calitatea actului 

administrativ în mandatul 
exercitat de Adrian Dobre, dincolo 
de meritele în ceea ce privește 
absorbția fondurilor europene, 
primarul actual este văzut ca 
unul dintre cei mai slabi edili-
șefi  pe care i-a avut Ploieștiul, 
cel puțin din cauza felului în 
care arată orașul. În ceea ce ne 
privește, admitem că Dobre nu 
s-a impus ca lider autentic, nu 
a gestionat lucrurile elementare 

în funcționarea orașului, nu are 
pesemne iscusința de a media 
confl ictul politic, pe care l-a 
întreținut, în loc să-l stingă, nu 
e un bun gospodar. Dar trebuie 
să spunem că în Ploiești există și 
niște instituții care sunt la fel de 
culpabile pentru felul deplorabil 
în care se prezintă orașul sau 
modul în care sunt asigurate 
serviciile publice de bază. Iar pe 
acestea le știți: Regia Autonomă 
de Servicii Publice, SC Servicii de 
Gospodărire Urbană, SC „Hale și 
Piețe”,  Transport Public Călători 
„Express” SA etc. Ei bine, aceste 
societăți sunt în subordinea 
Consiliului Local Ploiești, iar 
directorii acestor unități-dincolo 
de sacrilegiul concursului de 
guvernanță corporativă- au fost 
numiți de majoritatea politică 
din CL Ploiești, respectiv, PSD-
ALDE. La RASP manager 
general este un membru al PSD, 
la SC „Hale și Piețe”-unul din 
proximitatea ALDE, la TCE-
tot membru al PSD, iar la SGU 
s-au succedat mai mulți șefi , de 
regulă tot anturajul majorității. 
Toate aceste instituții trebuiau 
să asigure egal (cu primarul) și 
curățenia în oraș, și întreținerea 
spațiilor verzi, și ridicarea la timp 
a gunoiului menajer, și dezinsecția 
ori deratizarea, și schimbarea 
pavajelor degradate, și igienizarea 
mijloacelor de transport, și tăierea 
bosecheților și a ierburilor de 
pe trotuare etc. Dacă nu au făcut 
asta- și nu au făcut!- înseamnă 
că respectivii directori sunt fi e 
incapabili, fi e au primit ordin, pe 
linie de partid, să nu-și facă treaba 
foarte bine, spre compromiterea 
adversarului politic, adică a 
primarului. Când sunt întrebați 
de toate aceste aspecte, directorii 
invocă lipsa banilor. Sau arată cu 
degetul înspre Dobre. În fi ne, un 
primar ar fi  trebuit să știe totuși, 
dincolo de adversități politice, să 
pună la treabă serioasă instituțiile 
din subordinea CL, lucru care nu 
s-a întâmplat, motiv pentru care 
nimic nu poate fi  folosit ca scuză 
de Adrian Dobre, pentru acest 
mandat în mare parte nereușit. 
Sau ratat de-a dreptul!

17 PROIECTE EUROPENE SEMNATE DE ADRIAN DOBRE

continuare din pagina 1 Capital Uman) plus cele la care

VIITORUL PRIMAR AL PLOIEȘTIULUI ARE SERIOS DE MUNCĂ:VIITORUL PRIMAR AL PLOIEȘTIULUI ARE SERIOS DE MUNCĂ:

Ofi ciul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară 

(OCPI) Prahova a fi nalizat 
lucrările de cadastru general 
în comuna Olari.  Noile cărți 
funciare ale celor 3.686 de 
imobile din localitate   au fost 
înmânate autorităților locale la 
începutul acestei săptămâni. În 
Olari, lucrările de înregistrare 
sistematică a proprietăților 

au vizat o suprafață de 1.807 
de hectare și au început în 
anul 2018. Directorul OCPI 
Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, 
a declarat:  „Olari este prima 
unitate administrativ-teritorială 
(UAT) din Prahova,care a   fost 
cadastrată integral. Comunele 
Bărcănești, Berceni, Brazi, 
Măgureni, Poiana Câmpina, 
Râfov și Valea Doft anei au fost 

scoase la licitație de ANCPI 
luna trecută și vor fi  cadastrate 
integral, cu fonduri europene. 
În prezent, din totalul de 104 de 
UAT-uri din județul Prahova, 
una (Olari) este cadastrată în 
proporție de sută la sută, iar 
în alte 64 se desfășoară lucrări 
de cadastru general în cadrul 
PNCCF, atât la nivel de UAT, cât 
și la nivel de sector cadastral.”

COMUNA OLARI, PRIMA DIN COMUNA OLARI, PRIMA DIN 
PRAHOVA CADASTRATĂ 100%
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PARTIDELE ÎȘI „FURĂ” CANDIDAȚII SAU ALEȘII PARTIDELE ÎȘI „FURĂ” CANDIDAȚII SAU ALEȘII 
S-AU TREZIT CU DOCTRINE NOI ÎN SÂNGES-AU TREZIT CU DOCTRINE NOI ÎN SÂNGE

În Prahova, și nu doar în Prahova, PSD 
urmează să semneze o alianță electorală 

cu sateliții săi obișnuiți: Pro România, partid 
desprins din PSD, dar care și-a manifestat 
dintotdeauna, prin liderul său Victor Ponta, 
afi nitatea față de formațiunea politică 
mamă; Partidul Umanist Român, fondat 
de patronul Antenelor, fostul condamnat 
penal de drept comun Dan Voiculescu; 
UNPR (sau ce mai există din acest partid) 
al fostului membru PSD Gabriel Oprea, 
cercetat și acesta penal în cazul polițistului 
Gigină, mort într-un accident rutier, produs 
în coloana ofi cială a fostului vicepremier. La 
rândul lor, liberalii încearcă și ei, pe alocuri, 
alianțe cu USR, dar se pare că în Prahova 
așa ceva nu e deocamdată posibil. Până una 
alta se face schimb de candidați între partide 
sau mai degrabă PSD și PNL își „fură” 
reciproc candidații sau au loc reașezări ale 
unor lideri de eșalon doi în această plajă 
politică instabilă sau plină de interese din 
județ și din țară. Interesant este că, în mod 
normal, după lege, toți cei care au anunțat 
plecările la alte partide ar trebui să-și piardă 
mandatele de primari sau consilieri locali; 
în realitate, într-o înțelegere transpartinică, 
nimeni nu a operat în documente demisia 
dintr-o formațiune politică și înscrierea 
într-un alt partid.
VICEPRIMARUL GANEA A PLECAT 
LA AMICII DE LA PRO ROMÂNIA
Viceprimarul Ploieștiului, Cristian 

Mihai Ganea, fost președinte al PSD 
Ploiești, a anunțat că va demisiona din 
rândul social-democraților și va candida la 
fi ncția de primar al Ploieștiului din partea 
Pro România. Pe pagina sa de socializare, 
Ganea scrie, cu nuanțe melodramatice 
sau exagerate față de ceea ce, în realitate, e 
doar un aranjament politic, devoalat chiar 
în textul care anunță alianța PSD-Pro 
România: „Dragi prieteni, anunț astăzi o 
decizie luată după o difi cilă și lungă analiză. 
Am acceptat propunerea Pro România de a 
candida la funcția de primar al municipiului 
Ploiești! Nu a fost o alegere ușoară, las în 

urmă camarazi care au crezut, ca și mine, că 
începând cu anul 2020 vom reuși să facem 
echipă, pentru a conduce orașul Ploiești 
către progres. Alegerea mea de a intra într-o 
nouă familie politică se bazează pe libertatea 
pe care conducerea Pro România o acordă 
membrilor săi. După patru ani de târguială 
politică între Consiliul Local și conducerea 
PNL, am înțeles că Ploieștiul are nevoie 
de o echipă care să fi e permanent ancorată 
în realitate și de un management coerent. 
Proiectele de infrastructură, curățenia 
orașului, viitorul învățământului, sistemul 
de sănătate orășenesc, ajutorarea mediului 
de afaceri sunt deziderate care nu se pot 
implementa decât cu susținerea unui partid 
progresist de centru stânga, așa cum este Pro 
România. Mulțumesc echipei Pro România 
Prahova și domnului Victor Ponta pentru 
încrederea acordată! Și nu în ultimul rând, 
mulțumesc familiei mele, ploieștenii care 
m-au susținut și mă susțin în tot ceea ce fac!”

PSD L-A LUAT PE PRIMARUL PNL 
DIN BĂRCĂNEȘTI

Primarul din Bărcănești, Valeriu Lupu, 
ales în urmă cu patru ani pe listele PNL, 
va candida anul acesta din partea social-
democraților. Liderul PSD Prahova, 
Bogdan Toader, a anunțat noul curent 
politic pe care l-a îmbrățișat edilul șef din 
Bărcănești: „Mă bucur că încă unul dintre 
oamenii competenți ai administrației locale 
prahovene, domnul Valeriu Lupu, primarul 
comunei Bărcănești, s-a alăturat echipei PSD 
Prahova! Este încă o dovadă a faptului că 
Partidul Social Democrat formează echipe 
de încredere, apropiate de oameni și care 
lucrează în folosul comunităților locale! 
Sunt sigur că, împreună, vom continua 
să modernizăm comuna Bărcănești, să 
dezvoltăm fi ecare sat component al acesteia, 
așa cum am făcut și până acum, în perioada 
2012-2020, când domnul Valeriu Lupu 
s-a afl at la conducerea administrației 
locale, ca viceprimar și, ulterior, ca primar. 
Experiența sa administrativă este un punct 
forte pentru viitoarele proiecte destinate 

dezvoltării localității, pentru că doar un 
primar capabil și devotat poate să asigure 
bunăstare și siguranță comunității locale!” 
În urmă cu două săptămâni, PSD anunțase 
că și primarul din comuna Sângeru, Radu 
Gheorghe, va părăsi PNL, în favoarea 
social-democraților.
LA SCHIMB, PNL L-A COOPTAT ÎN 
RÂNDURILE SALE PE PRIMARUL 

PSD DIN BĂNEȘTI
Primarul din Bănești, Gheorghe Stoica, 

a anunțat că a părăsit PSD, dar nu a 
dezvăluit și faptul că va candida pentru 
un nou mandat din partea PNL. Aici 
racolarea a fost mai pe ocolite. Pe 14 iulie, 
PNL Prahova a organizat ședința Biroului 
Permanent Județean la Brebu. Cu această 
ocazie, șefi i liberali  au dizolvat organizația 
PNL Bănești, condusă de un oarecare Mihai 
Ungureanu. La întrevedere a participat 
și primarul social-democrat din Bănești, 
Gheorghe Stoica, despre care se știe că a 
hotărât să transfere la PNL întreaga echipă 
a PSD Bănești. Stoica a anunțat ulterior că a 
părăsit PSD. Primarul a și postat pe pagina 
sa de socializare un mesaj mai ales că, în 
ceea ce-l privește, au apărut și câteva atacuri 
în mass-media: „Dragi băneșteni, după mai 
bine de 12 ani în calitate de membru PSD, 
timp în care mi-am făcut datoria neîncetat 
față de acest partid, am luat decizia de a 
nu mai candida pentru un nou mandat din 
partea PSD, iar astăzi am făcut public acest 
lucru. Întâmplător sau nu, la mai puțin de 
două ore de la momentul anunțului, au 
început să apară știri false despre mine, fi ind 
preluate exact aceleași minciuni utilizate și 
în campania electorală din anul 2016. Site-ul 
cu pricina este un site fals, care nu prezintă 
niciun fel de date de contact, iar articolul 
a fost distribuit mai departe pe rețelele de 
socializare tot prin intermediul unor conturi 
fi ctive. Dincolo de asta, țin să multumesc 
tuturor celor din PSD cu care am colaborat 
în decursul acestor ani, celor care mi-au fost 
aproape și să îi asigur de toată prețuirea 
mea. Chiar dacă astfel de știri false vor mai 
apărea probabil și în perioada următoare 

odată cu apropierea campaniei electorale, vă 
asigur că voi rămâne în continuare aceeași 
persoană onestă și dedicată intereselor 
acestei comunități.” Înainte de Bănești, PNL 
a anunțat că și primarul din Păulești, Sandu 
Tudor, a revenit la liberali, după o perioadă 
de câțiva ani, în care a fost membru al PSD.

DE CE NU-ȘI PIERD CEI TREI 
FUNCȚIA DE VICEPRIMAR SAU DE 

PRIMAR?
Pentru trecerea la un partid sau altul, 

cei trei de mai sus ar fi  trebuit, teoretic, 
să-și piardă mandatele. Mă rog, acest lucru 
era obligatoriu dacă politica ar avea ceva 
onoare. În cazul viceprimarului Ganea, 
acesta ar putea rămâne fără calitatea 
de consilier local, dacă s-ar respecta 
prevederile articolului 144, litera „c”, din 
Codul administrativ, care se referă la 
validarea mandatelor de consilier: „nu și-a 
pierdut calitatea de membru al partidului 
politic pe lista căruia a fost ales, urmare 
a demisiei sau urmare a excluderii prin 
hotărârea defi nitivă a forului competent al 
partidului politic ori prin hotărâre defi nitivă 
a unei instanței judecătorești, fapt dovedit 
prin confi rmările prevăzute la art. 121 alin. 
(1) sau prin hotărâre defi nitivă a instanței 
judecătorești, după caz”. Ori, în acest caz, nu 
se va aplica legislația fi indcă, deși a anunțat 
că a părăsit PSD, Ganea nu și-a depus 
demisia și nu a fost nici exclus de PSD. În 
plus, el este salvat de art. 152, alineat „5”, 
care spune, printre altele, că „eliberarea din 
funcție a viceprimarului nu se poate face în 
ultimele 6 luni ale mandatului consiliului 
local.” În privința primarilor, la articolul 
160, litera „h”, din Codul administrativ, se 
arată că mandatul poate înceta de drept 
prin „pierderea, prin demisie, a calității 
de membru al partidului politic sau al 
organizației minorității naționale pe a cărei 
listă a fost ales”. În cele două cazuri de mai 
sus să spunem că primarii n-au demisionat 
încă din PNL, respectiv, PSD? Asta ne 
duce cu gândul la o înțelegere între social-
democrați și liberali de a nu-i forța pe foștii 
lor membri să-și depună demisia...

POLITICA ÎN PANDEMIE: VEMURI NOI, NĂRAVURI VECHIPOLITICA ÎN PANDEMIE: VEMURI NOI, NĂRAVURI VECHI

Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020. 
Actul normativ prevede că alegerile pentru consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, precum și pentru primari, Consiliul 

General București, consiliile județene și președinții consiliilor județene vor avea loc în data de 27 septembrie. Termenele privind procesul electoral încep să curgă de la data de 29 
iulie. Reamintim că alegerile vor avea loc într-un singur tur de scrutin, iar președinții consiliilor județene vor fi  aleși prin votul direct al cetățenilor. De altfel, pentru această ultimă 
funcție cu mare miză pentru partide, a fost schimbată de patru ori modalitatea de alegere, după cum le-a venit bine celor afl ați la putere: până în 2008 (decizie PSD), poziția a fost 
stabilită prin votul indirect al consilierilor județeni,  în 2008 (decizie PDL-PNL) s-a trecut la votul uninominal direct, în 2016 (decizie PSD) s-a revenit la alegerea prin trocul dintre 
partide, respectiv, votul consilierilor, iar în 2019 (decizie PSD) avem din nou vot al cetățenilor.

 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
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După spectacolul „Ștefan Gațcan și socialiștii” și votarea forțată, la a patra încercare, a asumării de răspundere de către Guvernul Chicu, opoziția s-a decis în sfârșit să recurgă 
la o moțiune de cenzură împotriva guvernului Chicu-Dodon. Prin această tentativă trei componente ale opoziției – Partidul „Platforma Demnitate și Adevăr”, partidul 

„Pro-Moldova” și Partidul „ȘOR” – se ambiționează să obțină demiterea executivului acuzat că a eșuat în gestionarea crizei „COVID-19” și a consecințelor ei economice, dar și că ar 
fi  izolat Republica Moldova, neglijând intenționat parteneriatele strategice cu UE și SUA, diminuând la maxim parteneriatele cu România și Ucraina, lipsind republica de ajutorul 
necesar în lupta cu pandemia și orientând-o exclusiv pe alt vector, cu repercusiuni deosebit de riscante economic, social și politic. Partidul „Acțiune și Solidaritate”, care multă vreme 
nu era sigur că moțiunea e o idee bună în condițiile în care matematica voturilor nu încuraja deloc această acțiune, s-a decis să subsemneze în ultimul moment, explicând că astfel 
ar dori să prevină fraudarea viitorului scrutin prezidențial.

MOȚIUNE DE CENZURĂ ÎNTRE ARITMETICĂ MOȚIUNE DE CENZURĂ ÎNTRE ARITMETICĂ 
ȘCHIOAPĂ ȘI LIPSĂ DE DISCERNĂMÂNT POLITICȘCHIOAPĂ ȘI LIPSĂ DE DISCERNĂMÂNT POLITIC

DOUĂ PARTIDE DE ȘAH 
CÂȘTIGATE DEOCAMDATĂ DE 

DODON
După spectacolul-scandal cu Ștefan 

Gațcan, de astă dată Dodon și polit-
tehnologii săi au fost mai circumspecți și au 
îmbrăcat mănuși, fi e și murdare. Altminteri, 
cazul Gațcan, califi cat de același Dodon 
„un gest frumos, omenesc”, nu a fost atât „o 
premieră, în politica moldovenească”, cum 
încearcă să se disculpe șeful statului, ci mai 
degrabă o probă în plus ce demonstrează 
cât de hidoasă este fața și esența noului 
PCUS moldovenesc, care acum poartă 
nume de Partidul Socialiștilor din 
Republica Moldova. Epopeea deputatului 
Gațcan a scos la iveală ceea ce mulți știau 
demult: Igor Dodon și PSRM sunt de 
fapt o grupare de crimă organizată, care 
exploatează Republica Moldova folosind 

și mai grosolan decât Vladimir Plahotniuc 
instituțiile statului. Apropo, în ziua 
când a fost sechestrat, deputatul Gațcan 
a fost bătut crunt de colegii săi. Bătaie 
începută pe hol (surprinsă de camerele de 
supraveghere) și „desăvârșită” la podele, 
în biroul președintelui Comisiei juridice 
Vasile Bolea. Gest cât se poate de „frumos” 
și „omenesc”. Filmările de la camerele 
de supraveghere au dispărut pe motiv că 
aparatura de stocare era suprasolicitată. În 
toate acele zile lipsă, Ștefan Gațcan nu a fost 
în România, ci în Bulgaria, în „compania” 
mai multor agenți de la Serviciul Pază și 
Protecție de Stat. Nu în zadar președintele 
Dodon a semnat un decret, în aceeași zi 
cu dispariția deputatului, potrivit căruia 
angajaților SPPS li se oferă pașapoarte 
diplomatice. La Iași, jurnaliștii români l-a 
descoperit în drum spre casă, unde era adus 

să asigure votul de aur la a patra încercare 
a premierului Chicu să treacă de parlament 
asumarea răspunderii. Iar în legislativ, a 
fost ridicat, tot „frumos și omenește”, de 
la locul său din sectorul doi și adus (de azi 
înainte și până la sfârșitul mandatului) între 
liderul fracțiunii Corneliu Furculiță și alt 
coleg, ca să fi e burdușit pe sub coaste dacă 
va uita eventual să ridice mâna la comanda 
colegilor săi. Din acea zi Ștefan Gațcan s-a 
văzut nevoit să suporte nu numai o escortă 
umilitoare a colegilor socialiști până și la 
veceu, dar și replici acide ale colegilor din 
tabăra opusă: „Aveți toți dinții în gură? 
Sunt reduceri la mall”. 

De data aceasta Igor Dodon a devansat 
opoziția prin acțiunile sale. În primul 
rând, deputații socialiști au fost convocați 
in corpore de șeful statului și mai mult 
al PSRM într-o ședință fulger, la care toți 

cei 37 de deputați din fracțiune, inclusiv 
Ștefan Gațcan, au jurat, pe sub mască și sub 
stricta supraveghere a „părintelui” acestora, 
dar și semnat „Declarația în susținerea 
Guvernului condus de prim-ministrul 
Ion Chicu”. Strângerea rândurilor în jurul 
guvernului Chicu a fost secundată și de 
PDM, care a fost și el impus să semneze o 
declarație similară. 

Mai departe au urmat lucruri de rutină. 
Dodon i-a convocat pe cei doi, spicherul 
și premierul, la obișnuita lui ședință de 
planifi care, dar că nu luni, ci chiar în week-
end, unde le-a comunicat planul său de 
răsturnare a moțiunii și împreună au bătut 
ultimele cuie în scenariu. Ceea ca a urmat 
a doua zi, luni, 20 iulie, a fost desprins din 
spectacolul „O noapte furtunoasă”, decât că 
într-o versiune „modernă” și o regie cât se 
poate de hidoasă.

ANDREI NĂSTASE, 
PRINCIPALUL PERDANT AL 

EȘECULUI MOȚIUNII
Până la urmă, soarta moțiunii, ca și 

„patriotismul și dragostea de neam” a 
aleșilor poporului s-au topit sub teascul 
bădărănismului cinic al premierului Chicu, 
forțarea unor momente de procedură a 
spicherului Greceanîi, între fl uierăturile 
și datul în spectacol a unor deputați din 
opoziție, care au culminat cu altercații 
deloc onorabile între cele două tabere. 
Frânturi de adevăr și minciuni cu sacii, 
probe unilaterale și „argumente” false și lașe 
s-au rânduit haotic în luările de cuvânt pe 
marginea moțiunii. Votul fi nal a fost un eșec 
– pentru demiterea guvernului Chicu nu s-a 
acumulat decât 46 de voturi, cu 5 mai puține 
decât preconizata aritmetică din ajun. 

Scenariul după care a fost pregătită și 
desfășurată ședința legislativului a oferit 
societății basarabene o nouă probă că 
republica e guvernată în continuare de 
interese și grupuri obscure ce au substituit 
instituțiile și însuși statul. PDM a dat dovadă 
și de astă dată că rămâne în cârdășie cu clanul 
Dodon, iar liderul său, Pavel Filip, printr-
un discurs cu argumente de patriotism 
românesc și pro-european a dezamăgit total 
așteptările propriului electorat în scădere 
drastică. Mai degrabă a reafi rmat că, pur și 
simplu, și-a schimbat stăpânul și îl slujește 
acum pe Dodon cu același zel și fi delitate cu 
care îl slujise pe Plahotniuc. 

Principalul perdant din acest exercițiu 
a ieșit nu atât Platforma DA, cât Andrei 
Năstase. Planul de debarcare a lui Chicu și de 
asumare a unui nou guvern a fot mai puțin 
inspirat, urmând calapodul rezoluțiilor 

de pe timpul protestelor. S-a lucrat prost 
și insufi cient și la pregătirea pentru 
desfășurarea propriu-zisă a exercițiului. 
Însuși Andrei Năstase s-a limitat în această 
perioadă doar la apeluri politico-civice 
către conștiința unor deputați imaginari, 
iar fruntașii partidului nu au întreprins 
altceva decât să scrie textul moțiunii și 
să forțeze admiterea ei pe ordinea de zi. 
Căderea în sondaje a Platformei DA și a 
liderului ei Andrei Năstase, ca și încrederea 
electoratului, va fi  de acum încolo până 
în toamnă și mai accentuată. Singurii 
câștigători, trebuie să credem, sunt PAS 
și Maia Sandu, care s-a ales cu un dram 
de imagine în plus acceptând să susțină 
moțiunea, dar conștienți că nu votul lor 
putea fi  hotărâtor. 

După războiul de luni din legislativ 

unele voci s-au grăbit să afi rme că ar mai 
fi  loc de o moțiune împotriva Guvernului 
Chicu în cadrul unei sesiuni parlamentare 
extraordinare sau cel târziu în septembrie, 
în debutul sesiunii de toamnă-iarnă. Doar 
că până atunci opoziția rămâne cu aceeași   
restanță la matematică: numărul de voturi 
necesare. Or, perpetuarea actualului 
executiv și acțiunile anemice anti-Dodon, 
calculele pur electorale sunt rețeta perfectă 
de a-l mai avea încă patru ani pe Dodon 
în fruntea statului. Dacă, poate, eventual 
partidele pro-europene nu-și vor  reorienta 
eforturile spre trimiterea în fața instanței a 
tuturor celor implicați în cazul Gațcan sau 
debarcarea președintelui Dodon pentru 
înaltă trădare de Patrie. Probe sunt destule, 
urmează doar a fi e administrate cu mai mult 
discernământ politic.

MOȚIUNE, SMULSĂ CU PUMNUL ÎN MASĂ
Inițiată de Platforma DA și citită de vicepreședintele 

acestui partid Alexandru Slusari, moțiunea a fost depusă 
în Parlamentul de la Chișinău pe 16 iulie. Susținută și 
semnată de deputatul neafi liat Octavian Țâcu și, în ultimul 
ceas, de deputații PAS, moțiunea urma să fi e dezbătută și 
votată sau respinsă pe parcursul ultimei săptămâni din 
iulie, nu mai devreme decât în ședința de joi, 23 iulie, după 
cum și se anunțase, înainte ca sesiunea de primăvară-vară 
a legislativului să tragă cortina. „Matematica voturilor” se 
rezuma la o aritmetică simplă, dar cu aproximații foarte 
șubrede. Fracțiunile parlamentare PAS și Platforma DA 
însumează împreună 26 de voturi. Deputații de la „Pro 
Moldova” numără acum 14 deputați, iar cei de la Partidul 
„ȘOR” alți nouă, ambele formațiuni anunțând că vor 
susține moțiunea. Cu votul deputatului neafi liat Octavian 
Țâcu opoziția parlamentară adună cât de cât lesne 50 de 
voturi. Dar deputatul Ilan Shor este lipsă încă de la fuga 
lui Plahotniuc nu numai din sala de ședință, dar și din 
republică, așa încât moțiunea de cenzură putea conta 
doar pe 49 de deputați, iar pentru demiterea Guvernului 

Chicu ar mai fi  nevoie de două voturi. Ba și această cifră e 
o aproximație, chiar dacă nu e rotundă. 

Or, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată în dimineața 
zilei de luni, 20 iulie. Spicherul Zinaida Greceanîi a convocat 
în zorii zilei Biroul permanent al parlamentului care a decis 
– de capul lui oare? – să convoace la mijlocul zilei ședință 
plenară a legislativului. Și asta în pofi da faptului că, potrivit 
regulamentului, lunea este pentru deputați zi de lucru în 
teritoriu. La un interval de un minut-două și premierul 
Ion Chicu a declarat, cu nonșalanța-i caracteristică, că 
Parlamentul se va întruni să dezbată moțiunea de cenzură 
împotriva Guvernului. Anunțurile i-au luat nu că prin 
surprindere, ci pe drept cuvânt, în lenjerie pe deputații 
din opoziție. În plus, colac peste pupăză, tot în această dis-
de-dimineață doi deputați din opoziție (Partidul „ȘOR) 
au fost testați pozitiv la CVOVID-19, iar mai mulți colegi 
de-ai lor au fost anunțați cu febră și interziși la ședință, 
urmând să fi e testați la coronavirus (lucru despre care n-ai 
fi  zis, văzând cât de activ s-au manifestat în ședință, după 
ce au fost admiși totuși). Anume în aceste circumstanțe 
opoziția a fost impusă să-și prezinte și să-și apere moțiunea 

de cenzură. Întâmplătoare oare această întorsătură a 
lucrurilor? Firește că nu. Se vor găsi sau nu voturile 
necesare pentru demiterea Guvernului Dodon-Chicu prin 
moțiunea care a fost obținută prin bătăi de picioare și cu 
pumnii în  mese în ziua depunerii? Întrebare ce se citea nu 
numai în agitația disperată a deputaților din opoziție, dar 
și în creierii miilor de cetățeni car au urmărit cu înfrigurare 
transmisiunea în direct.  

MAIA SANDU, NU ANDREI 
NĂSTASE, ÎN CĂUTARE DE 

VOTURI 
În cele două zile de la depunerea moțiunii 

și după, întreaga „clasă politică” a fost în 
fi erbere mai mult în fața microfoanelor 
presei și camerelor de luat vederi decât 
printre colegii care ar fi  trebuit convinși și 
în rândurile cărora să identifi ce 3-4 voturi 
în favoarea moțiunii. Maia Sandu, care 
până la depunerea moțiunii declara că 
formațiunea pe care o conduce nu va semna 
moțiunea decât când vor exista 51 de voturi 
în parlament care să asigure aprobarea 
ei și sufi ciente voturi pentru a instala un 
nou guvern, joi dimineață, cu doar o oră 

înainte de începutul ședinței în care a fost 
citită moțiunea, pare să se fi  răzgândit. Nu 
că s-ar fi  împăcat cu gândul că va trebui să 
voteze alături de cei de la „Pro Moldova” sau 
Partidul „ȘOR”, ci având mari îndoieli că 
scrutinul electoral prezidențial din toamnă 
ar putea fi  corect în condițiile Guvernului 
Chicu. „Noi nu-i vom permite lui Igor 
Dodon să transforme procesul democratic 
într-un iarmaroc, unde voturile se cumpără 
cu 20 de dolari, bani furați tot de la noi, iar 
loialitatea primarilor este cumpărată cu bani 
din bugetul de stat”, a declarat lidera PAS 
după ce formațiunea sa a semnat moțiunea. 
Mai și sperând că cei ce vor asigura 
voturile lipsă vor fi  totuși democrații, nu 
formațiunea „ȘOR”. Mai mult. Maia Sandu 

a încercat, cu o zi înainte de depunerea 
moțiunii, să convingă PDM-ul să se alăture 
semnatarilor moțiunii într-o întâlnire cu 
Pavel Filip. Liderul democraților a respins 
însă și după întâlnire posibilitatea unui vot al 
democraților alături de grupurile lui Candu 
și Șor, pe care le acuză că i-au cumpărat 
jumătate din fracțiunea parlamentară. Chiar 
dacă în ultimele zile se trezise cu o scrisoare 
de la mai mulți consilieri locali și primari 
democrați din raionul Râșcani, expediată 
conducerii PDM, în care se cerea ca partidul 
să susțină demiterea Guvernului Chicu. 

Decizia Maiei Sandu de a se alinia 
moțiunii i-a surprins oarecum și pe cei 
de la PSRM, iar Corneliu Furculiță, șeful 

fracțiunii socialiste, i-a și administrat o 
etichetă acidă: „O felicităm pe Maia Sandu. 
Azi s-a închis capcana oligarhică în care a 
intrat cu succes”. Și președintele Dodon 
a pus la îndoială succesul moțiunii de 
cenzură. Îndată după depunerea ei, Dodon 
a aruncat în spațiul public premoniția că 
soarta moțiunii împotriva legislativului va fi  
similară celei depuse împotriva ministrului 
sănătății Viorica Dumbrăveanu. Și că în caz 
de succes, nu va semna decretul de numire 
a unui alt candidat la funcția de prim-
ministru, preferând un executiv interimar 
condus de Ion Chicu până la alegerile 
anticipate. Dar nu s-a limitat numai la 
aceasta. 

de cenzură Întâmplătoare oare această întorsătură a
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

Cu ocazia comemorării a 100 de ani 
de la Tratatul de la Trianon, a avut 

loc dezvelirea unei statui centenare a Păsării 
Turul, după care prim-ministrul a ţinut un 
discurs în care a subliniat: „Perioada celor 
o sută de ani de singurătate s-a terminat, 
avem iar aliaţi, avem vecini buni cu care ne 
putem pregăti pentru viitor”. El a accentuat 
ideea că deceniul următor nu va fi  cel al 
scăderii și al pierderilor, ci al prosperării și 
al construcţiei ţării. Generaţia noastră are 
posibilitatea de a întoarce soarta Ungariei, 
de a-și îndeplini menirea să ducă ţara până 
la poarta victoriei, însă bătălia fi nală va 
trebui dusă de generaţia ce ne va urma, ei 
vor fi  încredinţaţi să facă pașii fi nali – s-a 
exprimat prim-ministrul, adăugând: Nu va 
fi  ușor, dar va merita, pentru că „pe voi vă 
așteaptă vremuri mari”.

El a afi rmat: „Noi maghiarii, nu am 
dispărut, nu am pierit, ci ne-am întemeiat 
aici o ţară păstrându-ne calitatea deosebită. 
Am primit cu inimă deschisă creștinismul, 
am ascultat și am urmat cuvântul lui 

Dumnezeu și am făcut din el temelia 
organizării statului”.

Prim-ministrul a continuat: „Am 
rezistat atacurilor imperiilor din Vest, am 
supravieţuit loviturilor nimicitoare ale 
păgânilor din Est; ne-am cucerit locul în 
Europa l-an adaptat exigenţilor noastre 
și l-am menţinut până azi, Timp de 400 
de ani, Ungaria a fost un stat puternic și 
independent, care a luptat apoi 300 de ani 
împotriva Imperiului Otoman; după încă 
200 de ani îngreunaţi de răscoale și lupte 
pentru libertate nereușite, am intrat în secolul 
XX ca naţiunea parteneră a unui mare 
imperiu european – a reamintit, adăugând: 
„Cu toate că, de-a lungul secolelor, au murit 
mulţi maghiari pe câmpul de luptă, naţiunea 
maghiară și-a dovedit puterea de a se ridica 
iar în picioare”.

Viktor Orban a remarcat: în calvarul 
maghiarilor, un rol aparte revine femeilor, 
deoarece ele au compensat pierderile de 
sânge de fi ecare dată, mulţumită lor „purtăm 
în gene arta supravieţuirii și a construcţiei 

ţării”, lor le datorăm faptul că „suntem 
campionii europeni ai supravieţuirii”.

Apoi a accentuat: „Nu am devenit 
provincie germană, nici vilaiet turcesc sau 
republică sovietică. Noi, maghiarii, suntem 
o mare naţiune făuritoare de cultură și 
organizatoare de stat”. A evocat trecutul 
recent, când comploturile de la Budapesta 
au atacat Ungaria din spate, au dat ţara pe 
mâna dușmanilor, iar guvernul pe mâna 
bolșevicilor, după care „Vestul a violat 
graniţele milenare ale Europei Centrale” și 
„ne-a înghesuit între frontiere care nu pot 
fi  apărate, ne-a privat de bogăţiile naturale, 
ne-a izolat de resurse, făcând din această 
ţară o celulă a condamnaţilor la moarte”. 
Vestul a redesenat Europa Centrală fără 
scrupule, ceea ce nu i-o vom uita niciodată, 
a declarat Orban.

El a spus: am crezut că nu putem păţi 
mai rău de atât, însă, după al Doilea Război 
Mondial, „ne-au lăsat pradă comuniștilor 
fără nicio remușcare”, împreună cu restul 
ţărilor din Europa Centrală. Asta să fi e o 
învăţătură pentru totdeauna popoarelor 
din această regiune.

Prim-ministrul a reamintit: „Au fost 
mulţi care s-au oferit pentru a îngropa 
Ungaria cu plăcere”, și-au unit forţele 
ca să ne piardă, noi însă am rămas în 
picioare și am rezistat. Astăzi nu mai există 
Cehoslovacia, nici Iugoslavia, nici Uniunea 
Sovietică, nu mai există Imperiul Britanic, 
nici cel Francez, în timp ce noi „încă vom 
fi  prezenţi la înmormântarea celor care 
au vrut să ne bage pe noi în mormânt”, a 
accentuat, completând: noi, maghiarii, „am 
rămas în viaţă pentru că suntem acasă, deci 
vom rămâne în viaţă”.

Viktor Orban a comparat naţiunea 
maghiară cu inima umană care se contractă și 
se dilată și care trăiește de 1100 de ani în locul 
desemnat de marii întemeietori ai statului, 
apărând cu demnitate Bazinul Carpatic. 

„Trebuie să trăim cu încredere de sine și cu 
ţinuta morală a unui popor care știe că a dat 
lumii mai mult decât a primit de la ea”. A 
adăugat de asemenea: această performanţă ne 
îndreptăţește să ne continuăm istoria, pentru 
că „am avut în trecut graniţe și mai ciuntite și 
totuși suntem aici”. 

El a declarat: „Construim cu bucurie 
viitorul comun împreună cu Slovacia, 
Serbia, Croaţia și Slovenia, ţări mândre 
de caracterul lor naţional, istoria a oferit 
popoarelor din Europa Centrală șansa de a 
deschide o nouă epocă, să se ridice împreună. 
În ultimii zece ani s-a dovedit că, dacă 
forţa vitală a părţilor naţiunii maghiare se 
reunește, aceasta este bine și pentru vecinii 
noștri”.

Argumentul? „Frontiere are doar statul, 
nu și naţiunea”, iar cei care încă nu au 
înţeles acest lucru trebuie să se grăbească, 
pentru că timpul lor este pe terminate.

Viktor Orban a amintit: vedem la vecinii 
noștri aspecte care ne despart, dar vedem 
și ceea ce ne unește, iar „noi vrem să 
facem mare Bazinul Carpatic împreună cu 
popoarele care trăiesc alături de noi”.

În ultimii o sută de ani niciodată nu am 
fost atât de puternici ca acum , forţa noastră 
politică, spirituală, economică și culturală 
crește pe zi ce trece, a început reîntoarcerea 
acasă a maghiarilor, „suntem o insulă a 
păcii și a siguranţei”. Forţa înseamnă și 
responsabilitate, suntem conștienţi de acest 
lucru, a adăugat acesta.

Prim-ministrul și-a exprimat 
recunoștinţa faţă de comunităţile naţionale 
desprinse din trupul ţării, pentru fermitatea 
cu care acestea au rămas credincioase 
naţiunii și pământului natal pe care trăiesc: 
„Ungaria înainte de toate, Bunul Dumnezeu 
deasupra noastră. Hai, Ungaria, hai 
maghiarii!”, și-a încheiat discursul Viktor 
Orban.

Mai exact, generalul Flynn, fost consilier pentru 
securitate naţională al președintelui Donald 

Trump a fost acuzat că a facilitat ingerinţa Rusiei în 
alegerea președintelui Trump. Flynn a fost ţinta anchetelor 
procurorului Mueller a cărui investigaţie ar fi  trebuit să 
demonstreze faptul că Rusia a intervenit pentru alegerea lui 
Donald Trump.

FBI I-A ÎNSCENAT CAZUL LUI 
MICHAEL FLYNN

Flynn a pledat iniţial vinovat și a fost de acord să 
coopereze pentru a i se reduce pedeapsa, dar ulterior, după 
ce și-a pregătit apărarea și-a retras declaraţiile și a început 
ofensiva pentru a-și demonstra nevinovăţia. Era târziu, 
cazul Flynn a fost prezentat denaturat ani de zile în media 
democrată, iar imaginea sa părea pătată defi nitiv. Doar că, 
acum câteva zile, Departamentul Justiţiei a detonat bomba 
și a retras dosarul de acuzare împotriva lui Flynn. Generalul 
american era acuzat că a minţit în legătură cu contactele sale 
cu un diplomat rus, în ancheta privind ingerinţa Moscovei 
în alegerile prezidenţiale americane din 2016.

Departamentul a declasifi cat sute de documente ale FBI 
în cazul Flynn. Din documentele analizate și de jurnalista 

Sorina Matei pe portalul presacurata.ro. lucrurile sunt 
cât se poate de clare în mod cu adevărat șocant pentru o 
democraţie precum cea a SUA, conducerea FBI i-a înscenat 
cazul lui Michael Flynn. Înscenările au fost menite să-l 
determine pe Flynn să mintă, pentru ca mai apoi să-l poată 
pune sub acuzare. Lucru care s-a și întâmplat.

Donald Trump a explodat după documentele apărute 
în presa americană, salutând decizia Departamentului și 
reiterând faptul că Michael Flynn era nevinovat. Mai mult, 
Trump a acuzat o tentativă de lovitură de stat condusă de 
fostul establishment american, considerând că Flynn a fost 
„o ţintă doar pentru a încerca să mă dea pe mine jos”.

OBAMAGATE
Dar situaţia s-a agravat după ce directorul interimar 

al Biroului Naţional de Informaţii, Richard Grenell, a 
trimis Congresului american o listă cu înalţi ofi ciali ai 
administraţiei Obama care ar fi  solicitat discreditarea lui 
Flynn. Printre numele care apar pe acea listă se numără 
și Joe Biden, fostul vicepreședinte al lui Barack Obama și 
actualul candidat democrat la alegerile prezidenţiale din 
noiembrie a.c. Potrivit Politico Donald Trump a acuzat 
administraţia Obama că ar fi  încercat să spioneze echipa 

sa de campanie și ulterior, după câștigarea alegerilor, să-l 
discrediteze folosind tema ingerinţei Rusiei în alegeri.

Pe lista publicată de Biroul Naţional de Informaţii cu 
ofi ciali ai lui Barack Obama care ar fi  fost implicat în cazul 
Flynn se regăsesc nume importante precum: Samantha 
Power, fost ambasador american la ONU, John Tefft  , 
ambasadorul Statelor Unite în Rusia, James Comey, fost 
director FBI, John Brennan, fost director CIA, și, cireașa 
de pe tort, Joe Biden, fostul vicepreședinte al lui Barack 
Obama și actualul candidat al Partidului Democrat în 
alegerile prezidenţiale în care îl va înfrunta pe Trump. Pe 
listă se regăsesc și înalţi ofi ciali ai administraţiei Obama în 
domeniul apărării, dar și în cadrul structurilor NATO. 

Pe reţelele de socializare și în interviurile ulterioare, 
președintele Trump a numit această criză politică fără 
precedent într-o democraţie precum cea a SUA – Obamagate.

CAZUL GENERALULUI FLYNN

sa de campanie și ulterior după câștigarea alegerilor să l

Obamagate: cazul generalului cu trei stele Michael Flynn a aruncat SUA în cel mai mare scandal politic de la 
Washington încoace. Și nu puţini analiști și politicieni republicani consideră că ceea ce se petrece în acest 

moment în America este un scandal mai mare decât afacerea Watergate, rezuma Tudor Curtifan pentru Defense 
România. 

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

DISCURSUL EXPLOZIV AL LUI VIKTOR DISCURSUL EXPLOZIV AL LUI VIKTOR 
ORBAN LA ANIVERSAREA TRIANONULUIORBAN LA ANIVERSAREA TRIANONULUI

Nicio altă naţiune din lume nu ar fi  reușit să reziste unui secol ca acesta, iar 
noi nu numai că am rezistat, ci avem iar sorţi de izbândă – a declarat prim-

ministrul Viktor Orban în orașul Satoraijaujhely din nordul Ungariei, conform 
Agenţiei maghiare de știri MTI, scrie Flux24.ro, preluat de CorectlPolitica.
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Interviu de Eva Podeanu; www.ziarulploieştii.ro

ADRIAN MUTU - ”GLADIATORUL” ȘI ”SUPERFICIALUL”, ADRIAN MUTU - ”GLADIATORUL” ȘI ”SUPERFICIALUL”, 
POVEȘTI CU ZLATAN IBRAHIMOVIC ȘI DECLARAȚII DE POVEȘTI CU ZLATAN IBRAHIMOVIC ȘI DECLARAȚII DE 

DRAGOSTE PENTRU ”LUPII GALBENI”DRAGOSTE PENTRU ”LUPII GALBENI”

Redeschiderea ofi cială a noului sezon de 
antrenamente a fost marcată printr-un 

eveniment ce a avut loc la CSN Snagov-Baza 
Nouă. Alături de sportivi au fost Elisabeta Lipă, 
Președintele Federației Române de Canotaj, Ionuț 
Stroe, Ministrul Tineretului și Sportului și Mihai 
Covaliu, Președintele Comitetului Olimpic și 
Sportiv Român.

„Antrenamentele pe apă sunt esențiale, iar 
continuitatea antrenamentelor este și ea vitală. 
Timp de 2 luni, sportivii s-au antrenat așa cum au 
putut, de acasă. La ergometru, bicicletă, cu greutăți 
și antrenamentele au fost supervizate online de 
antrenori. Cu toate astea, le-a lipsit apa. Acum o lună, 
au revenit la Complexul Sportiv Național Snagov, dar 
au avut voie să se antreneze doar în ambarcațiuni 
de simplu și duble. S-au respectat toate regulile de 
siguranță și distanțare socială impuse de autorități. În 

urma măsurilor de relaxare adoptate după 15 iunie, 
cantonamentul lor a putut reveni la normal. Bucuria 
lor e imensă, iar a mea, de asemenea! Mulțumim 
autorităților că au înțeles importanța continuității 
în sportul de performanță. Mulțumesc și domnului 
Președinte Mihai Covaliu, și domnului Ministru 
Ionuț Stroe că au fost  alături de noi. Le mulțumesc 
și reprezentanților mass-media că au venit în număr 
atât de mare”, declară Elisabeta Lipă, Președintele 
Federației Române de Canotaj.

3 CAMPIONATE ÎN AGENDĂ
• Pe 05 – 06 septembrie, la Duisburg (Germania), 

va avea loc Campionatul European Under 23.
• Urmează, pe 26 – 27 septembrie, la Belgrad 

(Serbia), Campionatul European de Canotaj la Juniori.
• Pe 09 – 11 octombrie, Poznan (Polonia) va 

găzdui Campionatul European de Canotaj.
http://www.frcanotaj.ro/

CANOTORII ROMÂNI AU ÎNCEPUT OFICIAL NOUL SEZON 
DE ANTRENAMENTE LA SNAGOVDE ANTRENAMENTE LA SNAGOV

p

Adrian Mutu, n-am știut niciodată 
cum să îți zic, când a fost vorba despre 
supranume... Il Fenomeno sau Briliantul? 
Ce preferi?

Ce prefer? (n.r. râde...) E simplu, în Italia, 
prefer Il Fenomeno, iar în România, să mi se 
spună Briliantul.

Și că tot te-am luat cu preferințe, vreau 
să te întreb ce ai fi  preferat, dacă nu erai 
fotbalist... Sigur toată lumea pune astea 
trei opțiuni - actor, cântăreț, politician - 
dar simte-te invitat să mă surprinzi...

Aici m-ai surprins tu pe mine. Nu 
știu ce să zic pentru că nu m-am gândit 
niciodată, dar știu sigur că nu aș fi  făcut 
niciodată carieră ca politician, de fapt, nu 
aș intra în politică. Și acum sunt apolitic... 
Ce aș fi  fost dacă nu eram fotbalist? Cred că 
baschetbalist sau tenisman... 

Legenda spune că prin Florența, te-a 
oprit cineva și ar fi  vrut să-ți șteargă 
pantofi i... Dar care a fost cel mai șocant 
gest făcut vreodată de vreun fan pentru 
tine?

Chiar acesta a fost gestul cel mai șocant pe 
care l-a făcut vreodată un fan... Se întâmpla 
la Florența, mă plimbam prin centru. Și a 
venit la mine un bărbat în vârstă, care s-a 
aplecat să-mi șteargă pantofi i... Am rămas 
interzis, dar nu l-am lăsat, l-am îmbrățișat și 
i-am oferit un autograf. A fost emoționant.

Și mai spune legenda că nu oricine 
poate fi  prieten cu Zlatan Ibrahimovic... 
Povestește-mi ceva, o farsă, o glumă cu 
tine și cu Zlatan...

Hahahaha, Zlatan, da.... Păi sunt multe, 
dar îmi vine asta în minte. Eram colegi de 
cameră la Juventus, și se trezește Zlatan la 
miezul nopții: ”Adri, trezește-te, am avut 
un coșmar, se făcea că Ronaldo era mai bun 
decât mine!”. Îți dai seama că i-am zis să se 
culce liniștit că el este cel mai bun... Și chiar 
este un băiat extraordinar.

Tot la capitolul legende, se zice că erai 
un copil cuminte... Așa este? Ce pedeapsă 
primeai dacă nu-ți făceai temele, de 
exemplu?...

Am fost un copil super cuminte, chiar. 
Nici nu îndrăzneam să nu-mi fac temele. 
Și așa, făceam câte 30 de probleme de 
matematică pe care mi le dădea tata, care 
e matematician... Și le rezolvam, pentru că 

altfel nu puteam să plec la antrenament.

Cum a fost când ai intrat prima dată 
în vestiarul lui Inter? Sau cum a fost când 
ai urcat în același autocar cu Hagi, la 
națională pentru prima dată?

Șocant, direct, viața mi se schimbase de 
o așa manieră că dintr-o dată m-am trezit 
în vestiar alături de idolii mei. Îi văzusem 
la televizor, și dintr-o dată mă schimbam 
alături de ei, mergeam la masă cu ei... Asta 
da, a fost șocant.

În ce fi lm ți-ar fi  plăcut să joci, ce rol 
anume ți-a plăcut în mod special? 

Filmul meu preferat este ”Gladiatorul” și 
îți dai seama că aș fi  vrut să joc în rolul lui 
Maximus...

Știu că ai întâlnit personalități de talie 
mondială, ai amici vedete internaționale... 

Dar cu ce actor ai fi  vrut să te întâlnești și 
iei masa o dată? 

Nu mă decid, dar cu unul dintre aceștia 
doi aș vrea să stau o seară la o șuetă: Al 
Pacino sau Robert de Niro.

Ce l-ar enerva acum pe antrenorul 
Mutu la fotbalistul Mutu?

Știi ce i-aș reproșa, ce m-ar enerva? Că 
în anumite momente, Mutu fotbalistul e 
superfi cial. 

Un mesaj pentru fanii Petrolului și fanii 
tăi de la noi care citesc Ziarul Ploieștii...

Îi salut pe toți cititorii Ziarului Ploieștii, 
tuturor le doresc să fi e sănătoși, să aibă 
grijă de ei în această perioadă. Iar fanilor 
Petrolului, le spun că am fost onorat că am 
jucat pentru ei, vreau să le mulțumesc pentru 
primirea incredibilă pe care mi-au făcut-o și 
m-aș bucura ca Petrolul să promoveze!

altfel nu puteam să plec la antrenament Dar cu ce actor ai fi vrut să te întâlnești și

ADRIAN MUTU e greu de prins. E greu de prins pentru un interviu, așa cum era și greu 
de prins de adversarii lui de pe teren... Și nu e usor să faci un interviu cu el nu pentru că are 
fi țele unui star internațional, ci pentru că un om ca el, acum antrenor al echipei naționale 
de tineret, tată cu normă întreagă, are agenda încărcată. Chiar și așa, din respectul purtat 
reciproc și mai ales, din respectul pe care el i-l poartă galeriei ”lupilor galbeni”, Adrian 
Mutu s-a lăsat ”faultat” la limită cu câteva întrebări, altfel decât cele cu care este obișnuit. 
Mutu excentricul, Mutu rebelul, Mutu controversatul, Mutu prins dopat, Mutu la altoit de 
ospătari? Haideți să ne învățăm totuși și înainte de asta să le spunem celor care încă nu știu 
că Adrian Mutu este golgheterul all time al echipei naționale alături de Hagi. Și un fotbalist 
care are în CV pe 100 de goluri marcate în serie A și echipe precum Internaționale Milano, 
pe Chelsea, pe Juventus Torino sau Fiorentina, pe FC Argeș, pe Dinamo sau pe Petrolul.

Adrian Mutu n am știut niciodată

Â ÎÂ Î

După două luni în care s-au antrenat exclusiv de acasă și încă o 
lună în care au avut voie să se antreneze doar în ambarcațiuni 

de simplu și dublu, cantonamentul sportivilor din Lotul Olimpic de 
Canotaj al României și-a reluat cursul normal, mulțumită noilor 
măsuri de relaxare adoptate după 15 iunie.
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Povestea misterioasei comori naziste a fost 
scrisă recent de Daily Mail, în conformitate cu 

informaţiile furnizate de cercetătorii de la Fundaţia 
Polish-German Silesian Bridge. Potrivit președintelui 
fundaţiei, polonezul Roman Furmaniak, locaţia 
ascunzătorii apare în paginile presupusului jurnal 
al lui Egon Ollenhauer, ofi ţer SS care a colaborat la 
îngroparea mărfurilor preţioase. Acest jurnal, potrivit 
lui Furmaniak, ar fi  fost declarat autentic de către niște 
experţi germani.

Potrivit documentului istoric, care ar fi  fost cedat 
cercetătorilor fundaţiei de către o lojă masonică activă 
în Germania, tezaurul de un miliard ar fi  format din „28 
de tone” de materiale preţioase: lingouri de aur, bijuterii 
și monede antice.

Înainte de a ajunge în mâinile SS la încheierea 
confl ictului, bunurile în cauză au fost păstrate într-o 
instituţie de credit și în reședinţe elegante situate în 
sudul Poloniei, susţine publicaţia. În special, o parte 
din comoară a fost păstrată în seifurile sucursalei 
Reichsbank, banca naţională teutonică de atunci, activă 
în orașul polonez Vratislav, actualul Wrickaw. Restul 
prăzii făcea , în schimb, parte din colecţiile private ale 
unor familii înstărite din aceeași zonă.

În 1945, odată cu înaintarea trupelor sovietice 

împotriva celui de-al Treilea Reich, trupele SS, inclusiv 
Ollenhauer, s-au angajat să salveze de furia comunistă 
toate acele tone de bunuri preţioase. Prin urmare, 
conţinutul seifurilor din Reichsbank și bijuteriile 
familiilor înstărite din sudul Poloniei, care atunci și-
au încredinţat în mod voluntar colecţiile istorice în 
mâna soldaţilor lui Hitler, explică ziarul britanic, au 
fost ascunse în subteranul grădinii unei vile situate la 
periferia orașului Wrockaw.

Cele 28 de tone de obiecte preţioase, potrivit 
jurnalului ofi ţerului, au fost îngropate la 60 de metri 
adâncime, în grădina reședinţei de la ţară a familiei 
Hochberg.

Prada miliardară a fost aruncată într-un puţ lângă 
fântâna amplasată în faţa faţadei clădirii, unde și astăzi 
își așteaptă descoperitorii.

Roman Furmaniak a declarat că a dezvăluit public 
informaţiile despre locul în care a fost îngropată 
comoara abia în aceste zile, în ciuda faptului că fundaţia 
sa a fost în posesia jurnalului secret timp de zece ani, 
cu obiectivul de a pune presiune pe guvernul polonez, 
subliniază ziarul. În abordarea autorităţilor de la 
Varșovia, cercetătorul a denunţat faptul că acestea ar 
bloca în mod inexplicabil săpăturile din zona indicată 
în documentul istoric.

El a explicat, apoi, că a supus acum un an conţinutul 
textului redactat de Ollenhauer spre atenţie Ministerului 
Culturii din Polonia, dar din acel moment instituţia 
guvernamentală nu ar fi  dat încă undă verde Fundaţiei 
Polish-German Silesian Bridge pentru a începe 
inspecţiile în subsolul Palatului Hochberg. Varșovia ar 
întârzia acordarea autorizaţiei de căutare a comorii, în 
ciuda faptului că echipa lui Furmaniak a obţinut deja 
acordul de a face săpături de la proprietarii vilei din 
apropierea orașului Wroclaw.

Reprezentantul fundaţiei, relatează Dally Mail, a 
adăugat în fi nal că același jurnal ar face referire și 
la multe alte comori îngropate de naziști la sfârșitul 
războiului și care în prezent așteaptă să fi e scoase la 
lumină.

În opinia lui Furmaniak, textul lui Ollenhauer ar 
menţiona alte 10 comori valoroase îngropate nu numai 
în Polonia, ci și în Republica Cehă și în Germania de 
Est.

Cele 28 de tone de obiecte preţioase îngropate în 
fântâna clădirii Hochberg ar face parte din încărcătura 
a peste 260 de camioane germane, constând în totalitate 
în obiecte de valoare care trebuiau salvate de armatele 
anti-Hitler.
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Marina Picasso, nepoata lui Pablo 
Picasso, a anunţat că a decis să 

scoată la vânzare colecţia de opere de artă 
moștenită de la bunicul ei, estimată la 
aproximativ 250 de milioane de euro, dar 
și celebra vilă din sudul Franţei în care a 
locuit artistul și care i-a revenit ei drept 
moștenire. Marina are în jur de 70 de ani 
și spune că nu o leagă niciun sentiment de 
opera bunicului ei, care și-a lăsat să trăiască 
în mizerie fi ul și nepoţii. Preferă să vândă, 
ca să uite primii ani din viaţă.

De altfel, genialul artist, la moartea sa, a 
lăsat o avere uriașă, dar și picturi și schiţe 
necunoscute publicului, evaluate neofi cial 
la câteva miliarde de dolari. Ce n-a lăsat 
Picasso, poate în derâdere pentru urmașii 
săi, a fost un testament: a fost nevoie ca 
moștenitorii săi să se judece șase ani de zile 
și să cheltuiască 30 de milioane de dolari 
pentru că existau și copii din aventurile 
nelegitime ale artistului, alături de cei 
legitimi, nepoţi, un uriaș arbore genealogic 
în care fi ecare „frunză” avea dreptul la o 
parte din avere.

Marina este nepoata de după fi ul lui 
Picasso, Paolo, care a venit pe lume în 
urma căsătoriei artistului cu balerina Olga 
Khokhlova. Amândoi părinţii ei s-au luptat 
cu alcoolismul și s-au despărţit când fi ica 
lor avea doar cinci ani. Din căsătorie mai 
rezultase un fi u, Pablito, iar amândoi copiii 

au rămas în grija mamei.
Marina a mai povestit cum ea și fratele ei 

au crescut în mari lipsuri materiale și cum 
tatăl lor, Paolo, trebuia să aștepte în jur de 
cinci-șase ore la poarta casei ca să coboare 
Picasso și să-i ofere niște bani. „Când am 
moștenit această vilă, care i-a aparţinut 
bunicului meu, primul meu gest a fost să 
întorc toate picturile cu faţa la perete”, a 
declarat ea pentru Th e Guardian, în urmă 
cu ceva vreme.

Vânzarea operelor lui Picasso este 
motivată și de faptul că Marina are 
cinci copii - dintre care trei adoptaţi din 
orfelinatele din Vietnam - care au crescut și 
au nevoie de bani. „Și oricum nu intenţionez 
să ţin aceste opere o veșnicie. Vânzarea este 
un fel al meu de a întoarce pagina nefericită 
a copilăriei mele. Să fi u nepoata lui Picasso 
a fost o povară, nu o mândrie. Îmi doresc 
să trăiesc ușor și să mă dedic în continuare 
operelor de caritate. Nu e ură ce trăiesc, nici 
amărăciune, nici răzbunare”, a spus Marina.

Ea a mai spus, pentru Th e Guardian, că 
nu are nevoie să ţină toate operele. „Este 
vorba despre o moștenire fără iubire, nu 
au existat relaţii de familie la noi. În mod 
normal, când bunica sau bunicul îţi lasă 
ceva moștenire, chiar și fără valoare, privești 
acel lucru cu dragoste. La noi nu este cazul de 
sentimente. Singurele opere la care ţin sunt 
două picturi, una a tatălui meu și cealaltă 

a bunicii, pe care am iubit-o și am pierdut-o 
când aveam doar șase ani. Picturile acelea 
m-au ajutat să cresc, nu opera lui Picasso.”

Marina a mai relatat că bunicul ei 
era inexistent pentru nepoţi. „Totul a 
devenit mai complicat când s-a căsătorit cu 
Jacqueline, care ca să-l protejeze, i-a exclus 
pe toţi ceilalţi din viaţa lui, inclusiv pe tatăl 
meu. Patru, cinci și șase ore trebuia ca tata 
să aștepte în faţa porţii, ca el să iasă din casă. 
Asta lasă o impresie negativă puternică unui 
copil de patru ani, cât aveam eu pe atunci. 
Încă am traume legate de noţiunea de timp, 
dacă trebuie să mă întâlnesc cu cineva și 
acea persoană întârzie, eu sufăr cu adevărat. 
Am încercat să rezolv problema cu mai mulţi 
psihologi, e poate prea adâncă rana pe care o 
am, am reușit să depășesc cumva, dar mi-a 
fost tare greu”.

Fratele Marinei, Pablito, a vrut să se 
sinucidă când avea 25 de ani, după ce nu a 
fost primit la funerariile lui Picasso. A băut 
înălbitor de rufe și a suferit dureri nesfârșite 
luni de zile, până s-a stins din viaţă. „Nu 
era nebun”, povestește, „doar că nu a reușit 
să se separe sufl etește de familia bunicului, 
de opera lui, era mândru că bunicul lui era 
celebru, dar suferea în tăcere că nu putea 
să-l vadă. Îl iubea cu adevărat, iar faptul 
că nu a fost primit la înmormântare a fost 
încununarea nefericirii lui”.

„Nu am fotografi i cu bunicul meu și nu 

mi-a dat nimic cât timp a trăit. Am avut 
o viaţă grea. Ar fi  putut să ne ofere măcar 
o schiţă, dar el le dădea femeii care făcea 
curăţenie în casă sau frizerului. Așa că 
moștenirea de la el îmi răscolește dureri peste 
care am crezut că am trecut. Iar de afecţiune 
nici nu poate fi  vorba”, a mai povestit ea. 
„Îmi mai aduc aminte că, în curtea acestei 
case pe care o vând, din Cannes, exista o 
capră. Eram copil și îmi dădeam seama că 
ea avea mai multă libertate ca mine, îl putea 
vedea pe bunicul mai des ca mine.” 

Aţi auzit vreodată de o sărbătoare numită Crăciunul în iulie? 
Se întâmplă în Australia în perioada de iarnă și este în plus 

faţă de Crăciunul real din decembrie. Despre ce este vorba?

Adevăratul Crăciun este doar o dată pe an – pe 25 decembrie. 
În Australia este o sărbătoare naţională, iar oamenii petrec ziua 
împreună cu prietenii și familia, se reunesc pentru a schimba cadouri 
și a se bucura de mâncare și băuturi bune.

Luna decembrie este la mijlocul verii în Australia. Așadar, 
Crăciunul este sărbătorit diferit aici în comparaţie cu emisfera 
nordică, unde este în mijlocul iernii.

În Australia este mai probabil să avem parte de bere pe plajă, decât 
de vinul fi ert din pieţe, așa cum se întâmplă în Europa. Mâncarea 
consumată aici va fi , de asemenea, mai ușoară, iar fructele de mare 
fi ind o alegere populară.

DE CE SĂRBĂTORESC CRĂCIUNUL ÎN LUNA IULIE?
Australienii sunt descendenţi ai britanicilor, așa că există 

un atașament puternic pentru tradiţia sărbătoririi Crăciunului pe 
vreme rece. De aceea există „Crăciunul în iulie”, care este cunoscut 
și ca Yulefest.

Iulie este, în general, cea mai rece lună de iarnă din Australia, astfel 
că sărbătoarea imită atmosfera din iarna emisferei nordice. Sunt la 
modă fripturile și băuturile calde în faţa șemineurilor și focurilor.

Crăciunul din iulie nu înlocuiește Crăciunul real din decembrie și 
oamenii sunt bucuroși de o sărbătoare în plus. Practic, sărbătoresc 
Crăciunul de două ori, dar cadourile sunt în cantităţi duble.

AUSTRALIENII AU ZĂPADĂ ÎN IULIE?
Cea mai mare parte a Australiei nu primește zăpadă în ce 

mai friguroasă lună din an (iulie). Cei care vor să vadă acest fenomen 
meteo merg în zonele muntoase: de exemplu, în Munţii Albaștri, 
situaţi la Vest de Sydney, există șanse să ningă în luna iulie.

Obiceiul Crăciunului în iulie se găsește și în alte ţări din emisfera 
sudică, precum Noua Zeelandă sau Africa de Sud.

www.atlas-geografi c.net

mi a dat nimic cât timp a trăit Am avut

DRAMA NEPOATEI LUI PICASSODRAMA NEPOATEI LUI PICASSO

MISTERUL COMORII ASCUNSE DE NAZIȘTI, MISTERUL COMORII ASCUNSE DE NAZIȘTI, 
CARE VALOREAZĂ PESTE UN MILIARD DE EURO

DE CE AUSTRALIENII DE CE AUSTRALIENII 
SĂRBĂTORESC SĂRBĂTORESC 

CRĂCIUNUL ÎN IULIE?CRĂCIUNUL ÎN IULIE?

E CE SĂRBĂTORESC CRĂCIUNUL ÎN LUNA IULIE?

Informaţii despre o „comoară nazistă” – ascunsă 
în sudul Poloniei au ieșit recent la iveală din 

presupusul jurnal secret al unui membru al trupelor 
naziste SS. Armata lui Hitler ar fi  îngropat în acea 
zonă bunuri în valoare totală de peste un miliard de 
euro. Trupele germane ar fi  îngropat prada nepreţuită 
spre sfârșitul celui de-al Doilea Războli Mondial, cu 
scopul de a nu ajunge în mâinile soldaţilor ruși, scrie 
Il Giornale, citat de rador.ro.
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MINTE, TRUP, SUFLET

Poartă masca pentru că îți poate salva viața.

ARDEIUL IUTE- ARDEIUL IUTE- afecțiunile reumatice afecțiunile reumatice 
se calmează cu alifi e de ardei iutese calmează cu alifi e de ardei iute

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

ODATĂ INSTALATE BOLILE REUMATICE NU SE MAI VINDECĂ, DAR ŢINEREA SUB CONTROL A ACESTORA ESTE ESENŢIALĂ

Fiecare afecţiune reumatică are 
anumiţi factori declanșatori, motiv 

pentru care și metodele de tratament vor 
fi  diferite de la o afecţiune la alta. După 
cum bine știm, toate tipurile de boli 

reumatice sunt declanșate în principal de 
temperaturile scăzute, având în vedere 
faptul că receptorii de la nivelul oaselor 
devin mai sensibili din cauza frigului, 
umezelii și schimbărilor atmosferice, 
producând astfel acutizarea bruscă a 
durerilor. Manifestările bolilor de natură 
reumatică diferă de la un pacient la altul, 
în funcţie de sensibilitatea și de puterea de 
adaptare a organismului la condiţiile de 
viaţă ale bolnavilor. Spre deosebire de alte 
afecţiuni, reumaticii au la îndemână o 
serie întreagă de unguente, uleiuri, creme, 
cataplasme, care, împreună cu ceaiuri 
calmante, ameliorează viaţa bolnavului. 
Se recomandă ca în timpul durerilor acute, 
dar și în reumatismul cronic să se apeleze 
la puterea tămăduitoare a plantelor: ardei 
iute, mesteacăn, ienupăr, castan, drăgaică, 
leurdă, tuia și chiar fl ori de fân.

Printre unguentele folosite pentru 
calmarea durerilor generate de boli 

reumatismale se numără și cele care au 

la bază ardeiul iute. Deși există în jur de 
20 de substanţe terapeutic active în ardeii 
iuţi fără îndoială cea mai importantă 
dintre acestea este capsaicina, care dă și 
gustul picant-arzător al ardeilor. Aceasta 
duce la reglarea reacţiilor sistemului 
imunitar, interacţionând cu substanţele 
care determină infl amaţia articulaţiilor sau 
apariţia proceselor degenerative.

O combinaţie utilizată în toate timpurile 
și în toate mediile este aceea dintre 
ardeiul iute și camfor. 
Aceste două ingrediente se 
potenţează și se corectează 
reciproc, având puternice 
efecte antireumatice, 
antinevralgice sau de 
stimulare a circulaţiei 
sangvine. Procedeul de 
obţinere a acestui unguent 
este unul foarte simplu: se 
lasă la uscat ardeiul iute 
până când devine casant, 

după care se îndepărtează cotoarele și se 
macină cu ajutorul unei râșniţe. Se amestecă 
o lingură de pulbere de ardei iute cu 30 ml 
camfor, o lingură de ceară de albine și două 
linguri de ulei de măsline. Amestecul se 
omogenizează prin încălzire și se păstrează 
în spaţii răcoroase. Se aplică pe locurile 
dureroase până la pătrunderea completă în 
piele (nu se apasă în timpul masării). Este 
recomandat în tratarea discopatiei lombare, 
a gonartrozei și în nevralgia sciatică.

Leacuri mănăstirești, Mariana Borloveanu

O

iecare afecţiune reumatică are
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