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 „Un om viu și fără minte este mai îngrozitor decât unul mort”.
- Culese de Tata  Charles Dickens (1812 - 1870) romancier englez
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Artifi cii fi nanciare pentru asigurarea Artifi cii fi nanciare pentru asigurarea 
fi nanțării proiectelor fi nanțării proiectelor 
europene, la Ploieștieuropene, la Ploiești

ACEEAȘI MĂRIE...ACEEAȘI MĂRIE...
MARE BĂȘCĂLIE!MARE BĂȘCĂLIE!
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Nu ne mai facem bine! Asta imi este 
clar de mult. Cu toate astea nu 

pot să nu mă minunez de cât de hamsteri 
acceptăm să fi m, alergând la fi ecare patru 
ani, pe loc, în roată, sub privirile cinice ale 
acelorași manipulatori ordinari de voturi 
și strategii care mai de care mai  perverse. 
Pentru păpușari nu suntem decât numere, 
voturi, masă de manevră. Nu contează 
mijlocul ci scopul.

Ce dacă dreapta se culcă cu stânga 
și, în urma violului...liber consimțit, se 
naște un ungur? Ori, credeți că are vreo 
importanță faptul că din afi șele electorale 
se scuipă unii pe alții dar saliva împroșcată 
este folosită drept adeziv pentru afi șele 
“dușmanilor de moarte”?...

Asistăm și în campania electorală 
2020 la același joc de strategii făcute în 
disprețul oricăror doctrine, principii, bun 
simt, onoare....Certuri, despărțiri, acuze, 
amenințări, toate făcute de ochii lumii. Ca 
la fi nal, prin retrageri, abandonuri, scuze, 
fente și bătut de palmă pe sub masă, să iasă 
din pălăria “magicienilor”, aceleași nume 
stabilite de la bun început. La asta asistăm 
zilele astea!

Iar până nu o să îi văd pe Oprea, 
Volosevici, Ganea, Enescu, Stănciulescu, 
Toader, Dumitrescu, Lupea și care or 
mai fi , luându-se de gulere cu proiecte 
și soluții pentru binele nostru și 
spărgându-și capetele cu acuzații dovedite 
și nu cu manipulări de tot rahatul...nu o să 
cred că se va schimba ceva cu adevărat!

Până una alta, asistăm la același joc de 
culise perfi d, cu alianțe făcute doar pentru 
a maximiza câștigul dintr-un eventual 
eșec. Și chiar dacă sună crud...eșecul nu 
este al lor ci tot al nostru...al hamsterilor!

Rosal: curățenie nu Rosal: curățenie nu 
prea, dar prea, dar 
tarife mai mari-DA!tarife mai mari-DA!

În afară că are de gestionat 
o criză sanitară, cu care 

România și întregul glob nu 
s-au mai confruntat în ultimii 
60-70 de ani, cu consecințe 
dramatice pentru economia 
lumii și a României, Guvernul 
Orban trebuie să facă față și unor 
presiuni politice interne enorme. 
Mai exact, Executivul ar trebui să 
dubleze alocațiile și să majoreze 

punctul de pensie cu 40%, așa cum 
a stabilit, prin lege, anul trecut, 
Parlamentul României. Ori, în 
condițiile în care economia și 
bugetul au fost dramatic afectate, 
e greu de presupus că un guvern 
responsabil va arunca țara în haos, 
cel puțin în acest moment, prin 
creșteri ce angrenează bugetul de 
stat.
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Moțiunea care a 
fost și belelele care 
vin: Opriți-l pe Dodon!
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Execuția bugetului general consolidat în primele șase luni 
ale anului 2020 a înregistrat un defi cit de 45,17 miliarde 

lei (4,17% din PIB), conform datelor publicate de Ministerul 
Finanțelor Publice. Potrivit unor estimări ale ofi cialilor MFP, anul 
2020 se va încheia cu un defi cit bugetar de 6,7% din PIB. Mai mult 
de jumătate din defi cit, respectiv 23,04 miliarde lei (2,13% din PIB), 
este generat de sumele lăsate în mediul economic prin facilitățile 
fi scale și cheltuieli excepționale adoptate pentru combaterea 
efectelor epidemiei de COVID-19, au anunțat ofi cialii MFP.

ÎNCĂ 10 AUTOBUZE ÎNCĂ 10 AUTOBUZE 
NOI ÎN PLOIEȘTI

Primarul Adrian Dobre a 
anunțat că au ajuns încă 

10 autobuze noi în Ploiești, iar 
pe străzile Ploieștiului circulă, 
în prezent, 28 de mijloace de 
transport ieșite din fabrică 
recent. Achiziția face parte din 
contractul semnat cu BMC 
Truck & Bus, fi rma turcească 
din Ciorogârla care a câștigat 

licitația organizată de Primăria 
Ploiești, pentru cumpărarea a 
50 de autobuze noi. Prețul unui 
autobuz este 765.000 lei (circa 
160.000 de euro), valoarea totală 
pentru cele 50 de autobuze fi ind 
de 38,28 milioane de lei, fără 
TVA, față de 41 milioane de lei, 
valoarea estimată la lansarea 
licitației.

rimarul Adrian Dobre a licitația organizată de Primăria

Prahova, exceptând 
nordul muntos, se 

afl ă și astăzi sub cod galben 
de caniculă și disconfort 
termic accentuat, cu 
maxime ce vor depăși 
frecvent 35 de grade, iar pe 
arii restrânse, temperaturile 
se vor situa peste 37...38 

de grade. În următoarele 
două săptămâni, ANMH 
prognozează pentru 
Muntenia căldură multă: 
în intervalul 31 iulie -2 
august vom avea o răcire, 
dacă se poate numi astfel, 
spre media de 30 de grade, 
apoi maximele termice 

vor crește din nou, spre 
33 de grade, în medie, pe 
4 august. În continuare, 
până la sfârșitul celei de-a 
doua săptămâni, media 
temperaturilor maxime 
va oscila ușor în jurul a 32 
de grade.  Noaptea, vom 
avea temperaturi care se 

vor plasa sub 20 de grade, 
iar ulterior vor fi  de 17...18 
grade până la sfârșitul 
intervalului de prognoză. 
Probabilitatea pentru 
averse va fi  mai ridicată în 
intervalul 31 iulie - 1 august 
și în unele zile ale celei de-a 
doua săptămâni.

DOUĂ SĂPTĂMÂNI DE CANICULĂ

ALOCAȚII MAJORATE CU ALOCAȚII MAJORATE CU 
10-15%, DE LA 1 AUGUST10-15%, DE LA 1 AUGUST

DEFICIT DEFICIT 
BUGETAR DE BUGETAR DE 

4,17% ÎN 4,17% ÎN 
PRIMELE 6 LUNIPRIMELE 6 LUNI
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De la Ciolacu vorbire, trăire, 
prostire, gândire, (ne)

simțire: „Guvernul Orban trebuie 
să plece pentru că a eșuat să atragă 
cetățenii de partea sa în lupta cu 
pandemia.” Bre, Ciolacule, ești 
rău și invidios! Cum dracu` n-a 
atras PNL populația? Dar Brigitte 
Pastramă ce este? Vrei să zici că 
fosta Top Model România, ex-
nevastă de miliardar (Sfăt) și de 
Ilie Năstase, actuală soție de Sorin 
Pastramă, cu nițică închisoare în 
tinerețe, nu-i achiziție de nădejde 
a PNL? Te pomeni că mori de 
ciudă, că voi n-ați reușit să atrageți 
decât o reptiliană, Oana, aia care 
seara face video deocheate și ziua 
proteste anti-Covid! Dar acuma, 
pe bune: zi-ne tu cum să te atragă 
pe tine Orban și să te determine să 
porți mască în Parlament? 

Gabriela Firea a anunțat că 
a fost un record de gravide 

în București, după perioada de 

izolare. În lunile iunie și iulie s-au 
depus 5.000 de solicitări pentru 
stimulente fi nanciare. Ei, mă, 
vedeți că până la urmă ați găsit 
modalitatea prin care creșteți 
natalitatea? Tura viitoare băgați o 
stare de urgență cu cazare liberă 
la hoteluri, haleală asigurată de 
stat, să vedeți atunci gravideală în 
România! 

Patronul Antenelor, Dan 
Voiculescu, zice că „presa 

din România are nevoie de o formă 
de asociere care să lupte, printre 
altele, cu un fenomen care s-a 

dovedit periculos. Este vorba despre 
fake news, care se concretizează, 
în fi ecare zi, în vieți pierdute și 
în îmbolnăviri care s-ar fi  putut 
preveni printr-o atitudine mai 
echilibrată și responsabilă a unor 
instituții media.” Mișto să vorbești 
de funie în casa spânzuratului, 
nu? Păi, nene, n-ai putea să începi 
cu A3, unde știrile false sau 
minciunile gogonate apar cum 
deschid Badea, Ciuvică, Gâdea, 
Ursu, Oana, Chireac gura? Bre, dar 
am uitat să te întreb: tu chiar faci 
presă sau ești agenția de știri de la 
ușa Rahovei?

În sfârșit, să-i dăm dreptate 
lui Călin fi le de neveste, 

zis și Tăriceanu. Omul zice că 
desfășurarea alegerilor locale 
poate fi  foarte periculoasă pentru 
sănătatea oamenilor: „Suntem 
într-o uriașă brambureală generată 
de actualul Guvern. Vom avea o 
creștere a virusului în secțiile de 
vot. Votul nu se poate desfășura 
în condițiile în care unii oameni 
vor fi  timorați, speriați, nu vor 
avea curajul să iasă din casă. Vor 
fi  cu adevărat democratice sau va 
fi  un simulacru de alegeri? Va fi  
ca în 1946”. Da, Tăricene, numai 
că, în 1946, votul a fost furat și 
măsluit de PCR, în dauna PNL și 
PNȚCD. Deci tu vrei să spui că 
azi vine răzbunarea, în sensul în 
care liberalii îi vor fura pe urmașii 
comuniștilor, alias alianța din care 
faci parte?

Fostul premier al României, 
Mihai Tudose, vine cu 

ironii după alianța electorală între 
Negoiță, primarul Sectorului 3 și 
Ponta, președintele Pro România, 
în vederea alegerilor din această 
toamnă: „îmi pare tare rău de 
Robert... Avea un ceas frumos la 
mână... Nu o să-l mai aibă după 
ce va sta un pic cu Victor....” Hopa! 

Mihăiță, să spui drept, de când e 
acest defect? Adică vrei să zici că 
Victoraș a învățat ceva de la PSD, 
n-a stat chiar mână moartă, nu? 
Na, zic și eu, dacă e crescut de 
Bombonel, apoi a stat la umbra 
lui Liviu și la urmă v-a condus pe 
voi toți, chiar șparlind ceasuri, n-a 
trecut ca gâsca prin apă în stagiul 
din partidul vostru, a învățat și el 
ceva! Apropo: când ai fost la Pro 
România, ție ți-a furat Ponta vreun 
orologiu?

Europarlamentarul PNL, 
Cristian Busoi, a anunțat, 

pe Facebook, că va lupta pentru a 
sprijini alocarea și implementarea 
celor 80 miliarde de euro acodate 

României de UE. Bine, Bușoi, 
dar să ne zici și nouă: cum lupți, 
ca mortu-n păpușoi, adică fi x ca 
până acum, nefăcând nimic, în 
afară de a încasa niște zeci de mii 
de euro/an? Sau chiar ai de gând să 
stârnești vreun confl ict continental 
în iatagane, buzdugane, bâte, 
ciomege, săbii, pistoale, pumnale, 
baionetă, omletă, chiuvetă, tabletă, 

microfoane, baloane, săgeți, 
găleți...

Ludovic Orban a declarat că 
liberalii analizează atacarea 

la Curtea Constituțională a deciziei 
Legislativului privind stabilirea 
datei alegerilor parlamentare. 
Acesta susține că parlamentarii 
afl ați în mandat au interesul de 
a-l prelungi, iar din acest motiv 
este un confl ict de interese: 
„Nu-mi aduc aminte ca, în 30 de 
ani, Parlamentul să stabilească 
data alegerilor. Adică, interesul 
lor e să rămână cât mai mult în 
funcție, deci cum să-i lași pe cei 
care au interes să-și prelungească 
mandatul să stabilească data 
alegerilor?”  Orbane, dar o 
modalitate să ataci Covid găsești? 

Dar să ataci un plan economic real 
poți? Dar să ataci canicula îți vine? 

Cică la o zi după ce 
președintele Iohannis a fost 

în vizită la Ford, un angajat a fost 
depistat pozitiv, ca urmare, Klaus 
ar trebui să stea în izolare, scrie 
un redactor de la România TV. 
Da, mă, dacă a trecut o cometă la 
milioane de kilometri de Pământ, 
înseamnă că te-a lovit pe tine în 
cap, ok? Pe de altă parte, ce izolare 
îi mai trebuie Neamțului, nu e și 
așa el sihastru la Cotroceni? Mai 
puneți voi urmărul să-i mai ia 
Parlamentul vreo prerogativă și se 
poate socoti, bietul om, în totală 
izolare, asta chiar și fără Covid.

 Săptămâna pe scurt 
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NOI CONTROALE ÎN 
PRAHOVA. VERIFICĂRI LA 
TERASE, ÎN PARCURI ȘI ÎN 

MIJLOACE ÎN COMUN
Aproximativ 270 de polițiști, 

jandarmi, polițiști locali și 
reprezentanți ai instituțiilor de 
control au efectuat noi controale 
pentru verifi carea modului de 
respectare a măsurilor de limitare 
a răspândirii virusului SARS-
COV-2. Echipele mixte au verifi cat 
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 
167 de obiective/locații (societăți 
comerciale, restaurante, terase, 
parcuri, mijloace de transport 
în comun), fi ind legitimate 182 
de  persoane și verifi cate 116 de 
autovehicule (dintre acestea 43 
de mijloace de transport public în 
comun)”, a anunțat IJP Prahova, 
care a precizat că au fost efectuate 
verifi cări și la 111 societăți 
comerciale. În total au fost aplicate  
64 de sancțiuni contravenționale, 

în cuantum de peste 24.460 de lei.  
„Dintre acestea, 16 sancțiuni au 
fost aplicate pentru nerespectarea 
măsurilor de protecție individuală, 
45 pentru fapte de încălcare a unor 
norme de conviețuire socială, iar 3 
pentru fapte de natură economică”, 
a mai precizat IJP Prahova, care 
recomandă cetățenilor să respecte 
măsurile de protecție sanitară și de 
distanțare fi zică.

ACCIDENT PE DN1, ÎN 
BUȘTENI

Accidentul rutier s-a produs, 
potrivit primelor cercetări, după ce 
un conducător auto, în vârstă de 41 

de ani, care se deplasa în stațiunea 
Bușteni, pe sensul de mers Ploiești 
către Brașov, posibil pe fondul 
neacordării de  prioritate, ar fi  
efectuat un viraj către stânga fără 
să acorde prioritate de trecere 
pentru doi conducători de 
motociclete, intrând în coliziune 
cu aceștia. În urma evenimentul 
rutier, cei doi conducători de 
motociclete, o tânără în vârstă de 
27 de ani și un bărbat în vârstă de 
39 de ani, au fost transportați la 
spital. Cele trei persoane implicate 
în accidentul rutier au fost testate 
cu aparatul etilotest, iar rezultatul 
a fost negative.

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
î d 6 d l d
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O PERSOANĂ A FUGIT DIN 
GORNET, LOCALITATE 

AFLATĂ ÎN CARANTINĂ 
ZONALĂ, CA SĂ MEARGĂ... 

LA MARE 
Polițiștii din cadrul Secției 

de Poliție Rurală Bălțești s-au 
autosesizat, cu privire la faptul 
că o persoană din satul Gornet, 
localitate care se afl ă în carantină 
zonală, ar fi  mers, la data de 25 
iulie, în stațiunea Costinești și 
ar fi  încălcat măsura impusă 

pentru prevenirea răspândirii 
virusului SARS-COV-2. „Polițiștii 
efectuează verifi cări în cadrul unui 

dosar penal, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de zădărnicirea 
combaterii bolilor”, a precizat 
IJP Prahova. În satul Gornet, din 
comuna cu același nume, a fost 
instituită carantină zonală pe o 
perioadă de 15 zile, în baza unei 
hotărâri a Departamentului pentru 
Situații de Urgență Prahova, la 
propunerea Comitetului Județean 
pentru Situații de Urgență 
Prahova.
COPIL ÎN VÂRSTĂ DE 11 ANI, 
ÎNECAT ÎN RÂUL TELEAJEN

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină după ce un 

băiat în vârstă de 11 ani s-ar fi  
înecat în râul Teleajen, în zona 
podului de la intrare în localitatea 
Bucov. La fața locului s-au deplasat 
mai multe echipaje ale Poliției, ale 

Serviciului de Ambulanță și ale 
ISU Prahova. După ce pompierii 
au încercat să caute copilul cu 
ajutorul unei bărci, mai mulți 
tineri care au venit la fața locului 
au sărit în apele Teleajenului și 
au început căutarea. Aceștia au 
fost cei care l-au găsit pe copil 
în apele Teleajenului. Minorul 
se afl a în stop cardio-respirator. 
Medicii ajunși la fața locului au 
început manevrele de resuscitare. 
Copilul a fost transportat la 
Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești însă nu 
a mai putut fi  salvat, fi ind declarat 
decesul.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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ARTIFICII FINANCIARE PENTRU ASIGURAREA ARTIFICII FINANCIARE PENTRU ASIGURAREA 
FINANȚĂRII PROIECTELOR EUROPENE, LA PLOIEȘTI

Spuneam, săptămâna trecută, 
că Primăria Ploiești a semnat 

contracte de fi nanțare pentru 
17 proiecte europene, în valoare 
cumulată de 352 milioane de lei. 
Dar nu întreaga sumă reprezintă 
fonduri nerambursabile. O parte 
din bani, respectiv, aproximativ 30 
de milioane de lei, vor fi  asigurați 
din bugetul local. Și, atenție, 
municipalitatea mai are câteva 
proiecte în evaluare la ADR Sud 
Muntenia (POR 2014-2020) și 
Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației. Cum 
autoritățile publice stau destul de 

rău cu bugetul de peste 10 ani, 
acum dau din colț în colț, pentru 
a găsi soluții să asigure partea 
de cofi nanțare, dar și fondurile 
pentru începerea investițiilor, în 
fi ne, măcar a fazelor preliminare 
execuției propriu-zise. Rămâne 
de văzut dacă aleșii locali sunt 
de acord cu soluțiile propuse 
de primarul Adrian Dobre și 
Primăria Ploiești.

DIMINUAREA 
RATELOR LA CEC

Prima propunere, fi indcă 
Primăria Ploiești este împovărată 

de alte datorii la bănci, ar fi  
modifi carea termenelor și ratelor 
pentru împrumutul din 2014, 
contractat la CEC Bank, în valoare 
de 79 de milioane de lei. Soluția 
administrației ar fi  aceea de 
diminuare a ratelor pe o perioadă 
de șase luni, respectiv, august-
decembrie 2020, cu suma de 
500.000 lei/lună. Ca să fi e posibil 
un astfel de artifi ciu este nevoie 
de un act adițional cu banca. Și, 
fi rește, de aprobarea aleșilor locali.

LISTA DE INVESTIȚII 
DIN CREDITUL BCR, 

MODIFICATĂ PENTRU A 
PATRA OARĂ

O altă sugestie este modifi carea 
listei de investiții aferente 
împrumutului intern contractat 
la BCR, aprobat prin HCL 619/21 
decembrie 2018, în valoare de 
34,013 mil. lei, realizat strict 
pentru asigurarea cotei de 
cofi nanțare a proiectelor europene. 
Lista a mai fost schimbată până 
acum de câteva ori. Însă, pentru 
că în cazul unor investiții nu 
au fost încă semnate cererile 
de fi nanțare (grădinițele de pe 
Aleea Strunga și Bdul Petrolului, 
regenerarea urbană în cartierele 
Pictor Rosenthal și Râfov sau 
modernizarea străzii Cantacuzino 

în zona Podul Înalt), banii inițial 
alocați acestor proiecte în bugetul 
anual vor fi  transferați către alte 
obiective pentru care s-au semnat 
contractele de fi nanțare (gen 
terminalul multimodal Nord, 
modernizarea piețelor Gării de 
Sud și Gara de Nord, efi cientizarea 
energetică a blocurilor de locuințe 
etc.).

NOU ÎMPRUMUT PENTRU 
FINANȚAREA PROIECTELOR 

EUROPENE
Pe de altă parte, Adrian Dobre 

solicită un alt împrumut bancar 
intern, în valoare de 13,34 mil. 
lei, bani care să fi e utilizați 
pentru proiectele europene, 
respectiv, cota de cofi nanțare ce 

revin autorităților publice locale. 
Este vorba despre reabilitarea, 
modernizarea și dotarea Liceului 
Tehnologic „1 Mai” Ploiești, 
reabilitarea Liceului Tehnologic 
„Sf. Apostol Andrei”, construirea 
grădinițelor cu program prelungit 
de pe Aleea Strunga și Bdul 
Petrolului, construirea grădiniței 
cu program normal de pe str. 
Trestioarei 27, regenerarea urbană 
în Pictor Rosenthal și Râfov, 
modernizare str. Cantacuzino 
la Podul Înalt. Cu alte cuvinte, 
toate investițiile scoase de pe lista 
împrumutului BCR din 2018 vor fi  
transferate în contul noului credit, 
dacă aleșii locali vor aproba un 
astfel de angajament.

Primăria Ploiești va aloca, 
în acest an, 160.000 pentru 

pachetul cu rechizite „Primul 
Ghiozdan”, acordat copiilor înscriși 
în clasa I, în anul școlar 2020-
2021, la unitățile de învățământ 

din oraș. Proiectul de hotărâre, 
care cel mai probabil va fi  votat 
favorabil în ședința ordinară a CL 
Ploiești de astăzi, a fost inițiat de 
primarul Adrian Florin Dobre și de 
consilierii Marilena Stanciu, Larisa 

Băzăvan, Sorin Văduva, 
Marius Andrei Dinu și 
Florina Alina Sorescu. 
Un pachet conține câte 
un ghiozdan, creion, 
stilou, acuarele, creioane 
color, penar neechipat, 
riglă și 9 caiete. Tot ceea 
ce va rămâne neacordat 
va fi  redistribuit către 
familiile cu copii, 
benefi ciare de servicii sau 
prestații sociale afl ate în 
evidența Administrației 
Serviciilor Sociale și 
Comunitare Ploiești.

Autoritatea publică locală vine în ajutorul 
agenților economici care au avut sau au încă 

de suferit din cauza pandemiei de coronavirus. 
Astfel, Primăria e gata să acorde o reducere a 
impozitului pe clădiri aferent anului 2020 cu o cotă 
de 25% pentru imobilele nerezidențiale, afl ate în 

proprietatea persoanelor juridice sau fi zice, folosite 
pentru o activitate economică proprie sau date în 
folosință, prin contracte de comodat sau închiriere, 
altor entități în scop strict economic. Condiția ar fi  ca 
proprietarii sau utilizatorii clădirilor să fi  fost obligați 
să-și întrerupă total activitatea în perioada stării 
de urgență ori să dețină certifi catul pentru situații 
de urgență emis de Ministerul Economiei pentru 
întreruperea parțială a activității. De asemenea, 
Consiliul Local și Primăria Ploiești intenționeză să 
acorde scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri 
datorate de concesionari, locatari, titularii dreptului 
de administrare sau folosință a unei construcții 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale dacă, în perioada 
stării de urgență, agenții economici și-au întrerupt 
total activitatea.
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puneam săptămâna trecută rău cu bugetul de peste 10 ani

utoritatea publică locală vine în ajutorul

MIC AJUTOR PENTRU MEDIUL ECONOMIC MIC AJUTOR PENTRU MEDIUL ECONOMIC 160.000 LEI PENTRU 160.000 LEI PENTRU 
„PRIMUL GHIOZDAN”„PRIMUL GHIOZDAN”

Șantierul deschis în curtea Spitalului Municipal 
„Schuller” în vederea construirii Laboratorului 

de Radioterapie cu Energii Înalte a fost vizitat de 
ofi ciali ai Primăriei Ploiești, iar concluzia este că 
lucrările se desfășoară conform grafi cului. Valoarea 
investiției, respectiv, contrucție-montaj, se ridică 

la 8,102 mil. lei, banii fi ind asigurați de Primăria 
Ploiești și Consiliul Județean Prahova. Laboratorul 
va urma să fi e dotat cu aparatură de ultimă generație: 
accelerator liniar-fotoni 6-15 MeV, accelerator liniar 
medical 6-15 MeV, instalație de brahiterapie, CT 
simulator.

ȘANTIERUL LABORATORULUI ȘANTIERUL LABORATORULUI 
DE RADIOTERAPIE, ÎN GRAFICDE RADIOTERAPIE, ÎN GRAFIC
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ACTUALITATE

ÎN STARE DE EBRIETATE, LA 
VOLAN 

Polițiștii din cadrul orașului 
Mizil au oprit, pentru control, o 
autoutilitară pe raza localității. 
Pentru că șoferul auto emana 
halenă alcoolică, acesta a fost testat 
cu aparatul etilotest. Rezultatul, 
potrivit IJP Prahova, a fost de 
0,55 mg/l alcool pur în aerul 
expirat. „În cauză a fost întocmit 
dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunii de conducere a unui 

vehicul sub infl uența alcoolului”, a 
precizat IJP Prahova.
TÂNĂR ACUZAT DE FURTUL 

A DOUĂ TELEFOANE MOBILE 
DINTR-UN AUTOTURISM
Polițiștii de investigații criminale 

din Câmpina efectuează cercetări 
într-o cauză penală privind 
sustragerea a două telefoane 
mobile dintr-un autoturism. 
Polițiștii au fost anunțați că 
persoane necunoscute au sustras 

cele două telefoane mobile de pe 
bancheta din dreapta față a unui 
autoturism lăsat neasigurat. „În 
urma verifi cărilor efectuate, s-a 
reușit identifi carea persoanei 
bănuite de comiterea faptei, 
respectiv un bărbat de 24 de ani 

și totodată, recuperarea bunurilor 
sustrase”, a anunțat IJP Prahova. 
Față de acesta a fost dispusă 
măsura reținerii pentru 24 de 
ore. „În continuare se desfășoară 
cercetări în vederea stabilirii 
întregii activități infracționale, în 
cauză fi ind întocmit dosar penal 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de furt”, a precizat IJP Prahova.

TÂNĂR DEPISTAT BĂUT 
ȘI SUB INFLUENȚA 

SUBSTANȚELOR 
PSIHOACTIVE

Polițiștii din cadrul Secţiei de 
Poliţie Rurală Câmpina au oprit, 
pentru control, un autovehicul în 

comuna Şotrile. „Conducătorul 
autoturismului, un tânăr de 18 
ani, emana halenă alcoolică, motiv 
pentru care a fost testat cu aparatul 
etilotest, rezultatul fi ind de 0,61 
mg/l alcool pur în aerul expirat. 
De asemenea, întrucât manifesta 
un comportament suspect, s-a 
procedat la testarea tânărului cu 
aparatul Drugtest rezultatul fi ind 
pozitiv”, a precizat IJP Prahova. 
În cauză, s-a întocmit dosar penal 
pentru săvarșirea infracţiunilor 
de conducerea unui vehicul sub 
infl uenţa alcoolului şi conducerea 
sub infl uenţa substanţelor 
psihoactive.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

LUCRĂRILE DE LUCRĂRILE DE 
LA AZUGA SUNT LA AZUGA SUNT 

ÎN GRAFICÎN GRAFIC Săptămâna aceasta este programată recepția primului 
tronson de autostradă terminat în 2020. Bucata 

din Autostrada „Transilvania”, de la Biharia la Borș, se 
va lega direct la autostrada M4 și mai departe cu M35 
din Ungaria, iar trafi cul rutier va fi  deschis odată ce 
se fi nalizează toate formalitățile pentru noul punct de 
trecere al frontierei, amenajat de către partea ungară. 
Lotul de autostradă Biharia (la nord de Oradea)-Borș 
are o lungime de 5,3 kilometri și a fost construit de către 
românii de la Trameco (Selina). Contractul a fost semnat 
în decembrie 2018 pentru circa 28,5 milioane de euro, 
cu un termen de 19 luni pentru proiectare și execuție. 
Asociația Pro Infrastructura scrie: „constructorul Trameco 
execută ultimele retușuri la nodul rutier Biharia, la spațiile 
de servicii, punctul de sprijin și unele șanțuri și taluzuri. Și 
vecinii maghiari sunt într-un stadiu similar pe tronsonul 
M4 Borș-Berettyóújfalu (conexiune cu M35 spre Debrecen), 
însă deschiderea circulației va fi  undeva în august, timp 
necesar pentru soluționarea pașilor administrativi care țin 
de trecerea frontierei.” De la Biharia, tronsonul de circa 29 
de km de A3 până la Chiribiș a fost contractat pe 12 iunie, 

tot cu același constructor. A3 Biharia-Chiribiș fusese 
inițial început de pe vremea contractului cu Bechtel, apoi 
a fost abandonat, iar lucrările executate trebuie expertizate 
înainte ca antreprenorul să înceapă șantierul propriu-zis. 
Termenul pentru Biharia-Chiribiș este de 6 luni proiectare, 
18 luni execuție și 10 ani perioada de garanție.

Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor a 

lansat în dezbatere publică un nou 
program, în premieră în România, 
„Conservarea biodiversității prin 
coexistența dintre om și carnivore 
mari”. Programul fi nanțează pentru 
populație kit-uri complete de 
garduri electrice care pot fi  instalate 
de populație în jurul propriilor 
gospodării, stânelor, culturilor 
agricole, livezilor etc. Acestea au 
rolul de a împiedica incidente sau 
pagube produse de carnivorele mari 
(în special ursul brun și lup), prin 
îndepărtarea animalelor sălbatice 
de zonele locuite sau din cele în 
care oamenii au culturile agricole, 
animalele domestice, stupinele etc. 

Costel Alexe a declarat: „Suntem țara 
cu cea mai mare populație de urși 
din Europa. Pe de-o parte, o bogăție 
a biodiversității românești, pe de 
altă parte, o mare responsabilitate 
pentru  siguranța oamenilor. 
Programul nostru împacă 
dubla noastră responsabilitate: 
conservarea speciei și coexistența 
fără incidente între om și carnivorele 
mari. Vom acoperi în proporție 
de 100% costurile acestor sisteme 
pentru populația din județele țării în 
care s-au înregistrat în mod repetat 
incidente sau pagube produse de 
animalele sălbatice”. Populația poate 
primi până la 2.000 de lei pentru 
instalarea gardurilor electrice în 
jurul zonelor obiectivelor pe care 

vor să le protejeze. Suma fi nanțată 
prin Administrația Fondului 
pentru Mediu acoperă în proporție 
de 100% costurile unui astfel de 
sistem care include generatoare de 
impulsuri, izolator inel, role fi r gard 
electric etc. 

Programul este adresat 
populației din județele Alba, 
Argeș, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-
Năsăud, Brașov, Buzău, Cluj, Caraș-
Severin, Covasna, Dâmbovița, Gorj, 
Hunedoara, Harghita, Mehedinți, 
Maramureș, Mureș, Neamț, 
Prahova, Sibiu, Sălaj, Suceava, 
Timiș, Vâlcea, Vrancea. Programul 
va fi  multianual, pentru anul în 
curs suma rezervată ridicându-se la 
1.500.000 de lei.

GARDURI ELECTRICE ÎMPOTRIVA ANIMALELOR SĂLBATICE
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Compania Națională de Investiții a dat garanții că 
șantierul de la Azuga se afl ă în grafi c, iar lucrările de 

consolidare a versantului stâng Sorica vor fi  terminate în 
termen. În urmă cu ceva timp, mai precis pe 12 iunie 2020, 
a fost semnat contractul pentru realizarea de „Lucrări de 
protecție și regularizare a malurilor pârâului Azuga, în zona 
de surpare și alunecare masivă a versantului stâng Sorica, 
adiacent zonei locuite Umbroasa”. Investiția se desfășoară în 
cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public 
sau Social, implementat de Compania Naționala de Investiții, 
instituţie afl ată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor 
Publice, Dezvoltarii și Administrației. Valoarea contractului 
este de 11.038.966,20 lei (cu TVA, taxe si cote), iar durata 
de execuție este de 4 luni. Reamintim că, pe 10 aprilie 2020, 
versantul Sorica împădurit, aparținând Casei Regale, amplasat 
pe malul stâng al pârâului Azuga, a fost afectat de o alunecare 
masivă de teren, extinsă pe cca 10 ha. Pământul alunecat a 
barat cursul apei, fi ind afectate 30 de case, în care locuiau 125 
de persoane.

ALOCAȚII MAJORATE CU ALOCAȚII MAJORATE CU 
10-15%, DE LA 1 AUGUST10-15%, DE LA 1 AUGUST

Premierul Ludovic Orban a 
declarat totuși că Guvernul va 

majora alocațiile copiilor în mai multe 
etape, arătând că procentul și ritmul 
de creștere în cazul acestora depind 
de prognoze: „Ce pot să vă spun sigur 
este că vom crește alocațiile. Chiar 
ne-am gândit la un mecanism de 
majorare în mai multe etape, dar 
procentul și ritmul efectiv de creștere 
a alocaţiilor depind de prognozele pe 
care le vom face.” În ceea ce privește 
majorarea pensiilor, Orban a spus: 

„Trebuie să se fi nalizeze raportul 
pe primul semestru privind starea 
economiei și starea bugetului. De 
asemenea, să fi nalizăm prognozele 
referitoare la evoluția economiei 
românești în următorii ani pentru 
că în funcție de asta vom lua decizia 
și aici pot să vă spun sigur că vom 
crește pensiile, dar astfel încât să avem 
garanția că economia va putea suporta 
această majorare”.

Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, a 
declarat că majorarea alocațiilor pentru 

copii se va face în jur de 15% procente 
de la 1 august, urmând ca la 1 ianuarie 
să urmeze o altă creștere: „Legea o vom 
aplica și vom crește alocațiile începând 
cu 1 august. Procentul de creștere va 
fi  prezentat de premier, este în avizare 
proiectul de lege și va fi  prezentat în 
următoarea ședință de Guvern. (…) 
Va fi  în jurul a 15%, iar de la 1 ianuarie 
vom face o altă creștere a alocațiilor”. 

RECEPȚIE PENTRU PRIMUL CIOT DE RECEPȚIE PENTRU PRIMUL CIOT DE 
AUTOSTRADĂ FINALIZAT ÎN 2020

tot cu același constructor A3 Biharia Chiribiș fusese

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

 continuare din pagina 1

copii se va face în jur de 15% procente
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ACCIDENT PE DN1B, LA 
IEȘIRE DIN LOLOIASCA 
SPRE MIZIL. TREI AUTO 

IMPLICATE
Accidentul rutier s-a produs, 

potrivit primelor cercetări, după 
ce o femeie în vârstă de 41 de 
ani, care se deplasa la volanul 
unui autoturism, din direcția 
Loloiasca spre Mizil, posibil 
pe fondul nepăstrării distanței 
regulamentare în mers, ar fi  
intrat în coliziune  față-spate cu 

autoturismul care circula în 
fața sa, proiectând vehiculul  

într-un al treilea autoturism care 
circula pe același sens. În urma 
evenimentului rutier,  trei adulți și 
un copil în vârstă de 2 ani, toți din 
cel de-al doilea autoturism implicat 

în coliziunea 
față-spate, au 
fost transportați 
la spital. Cei trei 
șoferi au avut 
rezultat negativ 
la testarea cu 
aparatul etilotest. 
Trafi cul rutier  a 
fost dirijat de către 
polițiștii sosiți la 
fața locului.

DEPISTAT DUPĂ CE A 
FURAT MAI MULTE ARTICOLE 
DINTR-UN SUPERMARKET

Polițiștii din cadrul Secției 
de Poliție Rurală Blejoi au fost 
sesizați cu privire la faptul că 
un bărbat a sustras mai multe 
articole vestimentare dintr-un 
supermarket din localitate. „La 
fața locului, polițiștii au identifi cat 
apelanta, care a declarat că o 
persoană ar fi  sustras mai multe 
articole vestimentare, după care a 
părăsit incinta magazinului fără să 
achite contravaloarea produselor. 

Totodadă, femeia a indicat 
semnalmentele și direcția de 
deplasare”, a precizat IJP Prahova. 
În urma verifi cărilor efectuate, în 
aceeași zi, polițiștii au identifi cat 
și depistat un bărbat bănuit de 
comiterea faptelor, cu această 
ocazie fi ind recuperate și articolele 
vestimentare. „În cauză, polițiștii 
au întocmit un dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
furt, cercetările fi ind continuate 
pentru stabilirea cu exactitate a 
împrejurărilor în care s-a produs 
evenimentul”, a mai anunțat IJP 
Prahova.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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La sfârșitul săptămânii trecute a fost 
inaugurată, la Apostolache, substația 

Serviciului Județean de Ambulanță 
Prahova. Potrivit managerului interimar 
al SAJ, medicul Mădălin Ipatie, obiectivul 
era extrem de important dat fi ind faptul 
că, de exemplu, anul trecut, dintre cele 
peste 140.000 de solicitări înregistrate, 
aproximativ 2.500 au provenit din zona 

comunei   și a localităților limitrofe! Până 
acum, cea mai apropiată zonă de unde ar 
fi  putut interveni o autospecială era Urlați, 
localitate situată la 20 de kilometri distanță. 
Cu alte cuvinte, prin prezența unui nou 
punct de lucru, se va reduce foarte mult 
timpul de intervenție la cazurile de urgență 
medicală. În stația de la Apostolache vor 
asigura permanența șase cadre medicale.

ROSAL: CURĂȚENIE NU PREA, ROSAL: CURĂȚENIE NU PREA, 
DAR TARIFE MAI MARI-DA!DAR TARIFE MAI MARI-DA!

E curat sau nu pe străzi-și nu prea 
este ori, pe alocuri, nu e deloc- 

operatorul de salubritate știe una și bună, să 
solicite majorarea prețului pentru serviciile 
prestate. Rosal îi spune „actualizare tarif ”. 
Mai rău este că chiar RASP Ploiești a venit 
cu un referat favorabil. Sau alte direcții 
de la Primăria Ploiești, la fel. Se invocă în 
această actualizare și o adresă a Autorității 
Naționale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilități Publice, 
dar Autoritatea precis nu știe că la Ploiești 
curățenia căilor publice lasă de dorit. Mă 
rog, acest aspect ar intra în responsabilitatea 
Primăriei Ploiești și a RASP! În fi ne, tot ce 
ne rămâne e să sperăm ca aleșii locali să nu 

fi e de acord cu această majorare pe preț. 
Ce solicită Rosal? Ei bine, vrea schimbarea 
prețului după cum urmează (atenție, tariful 
este fără TVA): măturat manual- 25,49 
lei/1.000 mp, față de 21,29 lei, în prezent; 
măturat mecanizat-16,60 lei/1.000 mp., față 
de 15,91 lei, în prezent; spălat carosabil și 
trotuare-17,95 lei/1.000 mp, față de 17,07 
lei, în prezent; întreținerea curățeniei 
carosabil-13,35 lei/1.000 mp, față de 11.65 
lei, în prezent; curățat rigole manual-432,16 
lei/1.000 ml, față de 344,27 lei, în prezent; 
curățat manual zăpada-529,20 lei/1.000 mp, 
față de 419,31 lei, în prezent; curățat manual 
gheața-790,25 lei/1.000 mp, față de 625,63 
lei, în prezent.

INFECȚIE MARE ÎN INFECȚIE MARE ÎN 
ZONA ZERO A ORAȘULUIZONA ZERO A ORAȘULUI

E o infecție greu de descris în ceea ce 
noi numim Pasajul Pietonal „Nichita 

Stănescu”. Parcă toată lumea obscură a 
orașului și-a dat întâlnire în zona zero a 
orașului spre a crea o murdărie imposibil 
de suportat, întețită mai ales după ce au fost 
evacuați anticarii și fl orăresele. Deunăzi 
vreme, Primăria Ploiești anunța, triumfal, 
că a „dispus ridicarea foișoarelor din zona 
pietonală centrală. Spațiul va fi  reamenajat 
integral și va deveni un loc pentru petrecerea 
timpului liber.” Ideea e că au fost îndepărtate 
modulele, dar nu și foișoarele sau chișcurile 
în sine, ale căror acoperișuri sunt absolut 
degradate și pline de frunze uscate, rămase 
acolo de ani și ani. Dar noi ne-am fi  
așteptat să vedem un proiect de amenajare; 
dacă tot nu mai vrem carte la Ploiești 
(anticarii au fost mutați în Parcul „Toma 
Socolescu”), măcar am fi  dorit să afl ăm cum 
va arăta, într-un plan unitar, acea zonă de 

agrement, în fapt, terase pentru petrecerea 
timpului liber. Slabe șanse să avem așa 
ceva. Prin HCL 61/27.02.2020, s-a aprobat 
închirierea prin licitație publică a spațiilor 
cu altă destinație decât aceea de locuință, 
situate în Piața Victoriei-Pietonal Nichita 
Stănescu. Valorifi carea prin închiriere 
prin licitație publică a acestor ansambluri 
rămase libere va fi  adusă la cunoștința 
publicului inclusiv pe pagina de internet a 
primăriei. Modernizarea spațiilor cu altă 
destinație decât aceea de locuință, costurile 
și perioada de realizare intră în sarcina 
chiriașilor declarați câștigători, conform 
clauzelor contractuale. Tradus, zona va fi  
la discreția câștigătorilor licitației, să facă 
pe cheltuiala lor ce și cum vor, fără a avea 
un plan orientativ măcar. Adică s-ar putea 
să avem un bazar de toată jena, dacă vom 
rămâne la imaginația chiriașilor!

i f i d d i î î f

STAȚIE DE AMBULANȚĂ STAȚIE DE AMBULANȚĂ 
LA APOSTOLACHELA APOSTOLACHE

P

Pierdut Certifi cate Constatatoare ale SC MCENE MANAGEMENT SRL, CUI 
28255756, J29/501/2011, eliberate la data de 13.01.2016 pentru terti, la data de 13.01.2016 
pentru sediul social, la data de 07.2019 pentru prelungire contract comodat, la data de 
07.2019 pentru schimbare durata mandat administrator. Le declar nule.

OCPI PRAHOVA anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale numerele - 8, 
20 , 21, 9, 10 , 11 pe o perioadă de 60 de 
zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) 
si (2) din Legea cadastrului și publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modifi cările și completările ulterioare. 

Data de început a afi șării: 5. 08. 2020 
Data de sfârșit a afi șării: 3. 10 . 2020 
Adresa locului afi șării publice: Primăria 

Lipănești, str. Principală nr.47, județul 
Prahova.

Repere pentru identifi carea locației: 
centrul localității Lipănești.

Cererile de rectifi care ale documentelor 
tehnice vor putea fi  depuse la sediul: 
Primăria Lipănești str. Principală nr. 47, 
județul Prahova și site-ul ANCPI. 

Alte indicații utile pentru cei interesați: 
tel -0244/215217, fax -0244/215151, e-mail 
- primarie@lipanesti.ro.

Informații privind programul național 
de cadastru și carte funciară 2015-2023 se 
pot obține de pe site-ul ANCPI la adresa 
http://www.ancpi.ro/pnccf. 

ANUNȚURI • ANUNȚURI• Publicitate • Publicitate 
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Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

0244.546.501

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

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

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

SITUAȚIA DIN 
ROMÂNIA: 20-27 

IULIE, SĂPTĂMÂNA 
CU CELE MAI MULTE 

INFECTĂRI
Tot până luni, 27 iulie, în 

România erau confi rmate 
45.902 de cazuri de infecție 
cu noul coronavirus (SARS-
CoV-2). Dintre persoanele 
confi rmate pozitiv, 25.794 
de pacienți au fost declarați 
vindecați și 3.440 pacienți 

asimptomatici au fost 
externați la 10 zile după 
depistare. Grupul de 
Comunicare Strategică 
arata că, până pe 27 iulie, 
au fost prelucrate 1.110.534 
de teste. Numărul de decese 
în rândul persoanelor 
infectate ajunsese la 2.206 
persoane.

Cu 7.763 de cazuri noi 
în ultimele 7 zile, România 
înregistrează o nouă 
creștere a numărului de 

infectări față de intervalul 
13-20 iulie (5.191 cazuri 
noi). De fapt, este perioada 
cu cea mai mare creștere 
săptămânală  și a opta 
săptămână la rând în care 
numărul de cazuri noi 
crește de la o săptămână la 
alta, după ce în anterioarele 
șase săptămâni consecutive 
s-au înregistrat scăderi ale 
numărului de cazuri noi de 
la o săptămână la alta.

Situația perioadei 20-27 

iulie 2020, pe zile, a fost 
următoarea: 20 iulie - 681 
de cazuri noi; 21 iulie - 994 
cazuri noi; 22 iulie-1.030 
cazuri noi; 23 iulie-1.112 
cazuri noi; 24 iulie-1.119 
de cazuri noi; 25 iulie-1.284 
cazuri noi; 26 iulie-1.127 
cazuri noi; 27 iulie-1.104 
cazuri noi. Evoluția 
deceselor la 24 de ore, în 
intervalul 20-27 iulie, a 
oscilat între 12 și 36.

EVOLUȚIA 
NUMĂRULUI DE 

CAZURI ÎN ULTIMELE 
16 SĂPTĂMÂNI

Iată și care este situația 
îmbolnăvirilor din ultimele 
16 săptămâni: 6-13 aprilie 
(circa 2.500 cazuri noi); 
13-20 aprilie (circa 2.300 
cazuri noi); 20-27 aprilie 
(circa 2.400 cazuri noi); 27 
aprilie-4 mai (circa 2.200 
cazuri noi); 4-11 mai (2.076 

cazuri noi); 11-18 mai 
(1.448 cazuri noi); 18-25 
mai (1.247 cazuri noi); 25 
mai-1 iunie (1.115 cazuri 
noi); 1-8 iunie (1.206 cazuri 
noi); 8-15 iunie (1.561 
cazuri noi); 15-22 iunie 
(2.126 cazuri noi); 22-29 
iunie (2.291 cazuri noi); 29 
iunie-6 iulie (2.641 cazuri 
noi); 6-13 iulie (3.725 
cazuri noi); 13-20 iulie 
(5.191 cazuri noi), 20-27 
iulie (7.763 cazuri noi).

ACȚIUNE ÎN INSTANȚĂ 
ÎMPOTRIVA CARANTINĂRII

Autoritățile locale, reprezentate de 
avocatul Bogdan Dumitru, au introdus în 
instanță o acțiune de anulare a ordinului 
de carantinare. Potrivit documentelor 
puse la dispoziția presei de către avocat, 
Primăria cere și obligarea DSU la plata 
sumei de 500.000 de euro, echivalent în lei, 
către comuna Gornet, cu titlul de „daune 
morale/daune interese, în condițiile în care 
peste 450 de persoane au rămas fără locuri 
de muncă pentru că nu au mai fost primite 
de către angajatori din alte localități, 
iar cetățenii comunei nu sunt primiți în 
magazine, farmacii și alte locuri publice din 
comunele limitrofe, fi ind total izolați și chiar 
apostrofați”. În realitate, carantinarea nu 
presupune interzicerea deplasării la locurile 
de muncă, deci nu se știe dacă acțiunea 
chiar va avea rezultat favorabil în instanță.

CE SPUNE LEGEA
Cât despre a fi  sau nu abuzivă instituirea 

izolării, ne uităm în Legea 136 din 18 iulie 
2020, modifi cată la sânge de majoritatea 

politică din Parlamentul României. La 
articolul 12 se precizează explicit ce instituții 
sau organisme decid carantinarea zonală. Și 
avem: comitetele județene pentru situațiile 
de urgență, direcțiile de sănătate publică și 
Departamentul pentru Situații de Urgență. 
Dar toate au la bază avizul Institutului 
Național de Sănătate Publică. În Ordinul 
nr. 1309/2020 privind modalitatea de 
aplicare a măsurilor de prevenire și limitare 
a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, intrat 
în vigoare de la 22 iulie 2020, se enumeră 
criteriile pentru declanșarea analizei 
amănunțite în vederea propunerii deciziei 
de carantinare zonală, iar printre acestea 
avem: trend crescător pentru ultimele 14 
zile; rata de infectare peste nivelul de alertă 
(3 cazuri/1.000 de locuitori). Ei bine, în 
clipa în care o comunitate a atins acest nivel 
de alertă, cifră stabilită de specialiști, dar 
în baza recomandărilor OMS, organism la 
care România a aderat și cu care a semnat 
acorduri, nu se mai poate pune problema 
de abuz. La nivel european, în lista galbenă 
se intră și pentru situații mai puțin grave, 
respectiv, de la 0,14 cazuri până la 1,19 

cazuri de Covid la mia de locuitori. Să fi m 
noi așadar mai speciali, ca să fi xăm reguli 
separate, așa ceva nu se prea poate într-o 
țară UE!

CE OBLIGAȚII AU AUTORITĂȚILE 
LOCALE ÎN GESTIONAREA CRIZEI 

COVID
Autoritățile publice, indiferent cum 

se numesc ele, sunt obligate să ia măsuri 
pe plan local pentru evitarea răspândirii 
bolii. Deci și la Gornet cineva trebuia să 
muncească eventual cot la cot cu CJSU 
și cu Guvernul pentru a evita o asemenea 
situație. Și ca să nu existe dublii, iată ce 
scrie în Codul administrativ, la art. 154, 
alineat 1: „Primarul asigură (...) punerea în 
aplicare a legilor, a decretelor Președintelui 
României, a ordonanțelor și hotărârilor 
Guvernului, a hotărârilor consiliului local. 
Primarul dispune măsurile necesare și 
acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor 
și instrucțiunilor cu caracter normativ ale 
miniștrilor, ale celorlalți conducători ai 
autorităților administrației publice centrale, 
ale prefectului, a dispozițiilor președintelui 
consiliului județean, precum și a hotărârilor 
consiliului județean, în condițiile legii.” La 
alineatul 5, Codul este mai explicit: „în 
exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. 
1 lit. d, primarul ia măsuri pentru prevenirea 
și, după caz, gestionarea situațiilor de 

urgență”. Cât despre consiliile locale, nici ele 
nu sunt absolvite de răspundere. În același 
Cod administrativ, la art. 129, alineat 7, se 
arată explicit: „în exercitarea atribuțiilor (...) 
consiliul local asigură, potrivit competenței 
sale și în condițiile legii, cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes local privind (...) sănătatea și starea 
de urgență.” Altfel spus, autoritățile din 
Gornet erau obligate să pună în aplicare și 
Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 și Legea 
nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul sănătății publice 
în situații de risc epidemiologic și biologic. 
E adevărat, potrivit prevederilor din ultimul 
act normativ citat, respectiv, la art. 15, actele 
administrative cu caracter normativ privind 
instituirea, modifi carea sau încetarea 
măsurilor din Legea 136 „pot fi  atacate 
de către orice persoană care se consideră 
vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim la instanța competentă”. Este 
ceea ce a făcut Primăria, însă ea uită că este 
întâi de toate culpabilă că nu a asigurat 
toate măsurile pentru evitarea răspândirii 
bolii. Să mai amintim de faptul că primarul, 
viceprimarul, secretarul unei localități 
conduc comitelele locale pentru situații de 
urgență???

ACȚIUNE ÎN INSTANȚĂ politică din Parlamentul României La

CARANTINĂ ÎN COMUNA GORNETCARANTINĂ ÎN COMUNA GORNET
Comuna Gornet este prima din Prahova care a intrat în stare de carantină din cauza 

numărului de infectări cu Covid 19. Ordinul de carantinare pentru 14 zile a fost 
emis de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, în baza Hotărârii Comitetului 
Județean pentru Situații de Urgență nr. 40 din 22.07.2020, emisă la propunerea Direcției 
de Sănătate Publică Prahova, în baza evaluării epidemiologice avizată de către Institutul 
Național de Sănătate Publică, prin care se constata că riscul răspândirii comunitare nu 
poate fi  controlat prin alte metode, iar procentul persoanelor infectate depășise pragul de 
3 cazuri/1.000 de locuitori. De fapt, la o populație de 2.900 de locuitori, incidența a fost de 
5 persoane infectate la mia de locuitori (15 cazuri în comună).

l f O Ț A )

ȚĂRILE CU CELE MAI MULTE CAZURI ȚĂRILE CU CELE MAI MULTE CAZURI 
DE ÎMBOLNĂVIRI DIN LUMEDE ÎMBOLNĂVIRI DIN LUME

La 27 iulie, ora 13.00, potrivit hărții Arcgis, realizată de Centrul Johns Hopkins pentru Știință 
și Ingineria Sistemelor, SUA erau pe primul loc în lume ca număr de persoane infectate de 

noul coronavirus, respectiv, cu 4.234.140 de îmbolnăviri. Pe locurile urmăroare se situau Brazilia- 
2.419.091 cazuri, India-1.435.616, Rusia-811.073, Africa de Sud -445.433, Mexic-390.516, Peru-
375.961, Chile-345.790 și Regatul Unit-301.020 cazuri. Peste 200.000 de cazuri de infectări au mai 
avut Iran-291.172, Pakistan-274.289, Spania -272.421, Arabia Saudită-266.941, Columbia-248.976, 
Italia-246.118, Turcia-226.100, Bangladesh-223.453, Franța-217.801 și Germania-206.751.

Țările cu cele mai multe decese la nivel mondial erau: Statele Unite-146.935 decese, Brazilia-87.044, 
Regatul Unit-45.837, Mexic-43.680, Italia-35.107, India-32.771, Franța-30.195, Spania-28.432, 
Peru-17.843, Iran-15.700 și Rusia-13.249 etc. În Europa, statele cu cele mai multe îmbolnăviri 
(peste 200.000) erau Rusia, Regatul Unit, Spania, Italia și Germania. Cele mai puține infectări, sub 
20.000, erau în Vatican (12), Liechtenstein (86), San Marino (699), Malta (700), Andorra (897), 
Cipru (1.057), Letonia (1.219), Islanda (1.847), Lituania (2.008), Estonia (2.034), Slovenia (2.082), 
Slovacia (2.179), Muntenegru (2.799), Grecia (4.193), Ungaria (4.448), Albania (4.763), Croația 
(4.857), Luxemburg (6.272), Kosovo (6.917), Finlanda (7.393), Bosnia și Herțegovina (9.767).



PAGINA 7

Ziarul   Ploiestii
30 iul. - 5 aug. 2020

CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA 
Pagină realizata de Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Barajul și lacul de acumulare Stânca (România)-Costești (R. Moldova), 
al doilea cel mai mare din țară, după Porțile de Fier I,  cu o suprafață de 

69,5 kmp, a fost construit într-un timp record, de cinci ani, între anii 1973 și 
1978. De fapt, încă din 1969 s-a pus problema unei soluții pentru atenuarea 
viiturilor și evitarea inundațiilor, Prutul creând destule difi cultăți de la intrarea 
în țară, până la vărsarea în Dunăre. Construcția hidrotehnică a lăsat, dincolo 
de utilitatea fără echivoc, niște răni adânci: șapte sate din Botoșani și 11 din 
actualul raion Râșcani au fost strămutate. Și știți cum sunt țăranii legați de 
glie; cu greu și cu lacrimi amare și-au părăsit gospodăriile și chiar și azi merg 
la marginea lacului, să-și aducă aminte cam pe unde s-au născut unii dintre 
ei. Dar timpul s-a scurs, au trecut de-atunci 42 de ani. Și în vremea aceasta s-a 
născut o nouă bogăție, e drept – și nu știm dacă e bine sau e rău- neexplorată 
turistic: o vegetație bogată, bucle ale lacului artifi cial, un fel de Delta Dunării 
în miniatură. Și știm că Botoșaniului (cu lacul extins în orașul Ștefănești și 
comunele Manoleasa și Ripiceni) tare bine i-ar prinde, la puțina dezvoltare 
pe care o are, o zonă vastă de agrement, care să producă locuri de muncă 
și bani. În fi ne, acest lucru este limitat astăzi, având în vedere că, în 2007, 
lacul de acumulare Stânca-Costești a fost declarat sit Natura 2000-tipul Arie 
de Protecție Specială Avifaunistică. Scopul includerii în Rețeaua ecologică 
europeană Natura 2000 îl constituie conservarea unor specii de păsări sălbatice 
de interes comunitar. Zona se afl ă de-a lungul unei căi de migrație (drumul 
est-elbic), respectiv, Europa nordică și Bazinul Mării Negre. Avifauna din 
perimetrul lacului numără 178 de specii de păsări, printre care  stârc galben, 
stârc roșu, stârc pitic, stârc de noapte, acvilă țipătoare mare și mică, pescăruș 
albastru, acvilă de câmp, gâscă de vară, rațe (mică, mare, cu ciuf, moțată, 
cârâitoare, lingurar, cu cap castaniu, scufundătoare, sunătoare), gâsca cu piept 
roșu,  șorecar comun și încălțat, barză albă și neagră, lebede de vară și de 
iarnă, șerpar, erete vânăt și alb, ciocănitoare de grădină, prigori, vânturel de 
seară și roșu, cufundar mic și polar, codalb, vultur pescar, cormoran mic etc. 
Și vegetația și-a creat un habitat din specii protejate prin lege, dar cele mai 
spectaculoase au devenit zonele împădurite, în care Prutul și apele lacului au 
„desenat” meandre absolut unice.

În Țara Moților, pe Valea Arieșului ( DN 
75), drumeții au ocazia să poposească 

și să admire un monument istoric aparte, 
biserica din lemn a Mănăstirii Lupșa, 
din comuna cu același nume, județul 
Alba. Micuțul lăcaș, care stă sub semnul 
modestiei, este cea mai veche zidire din 
lemn din Transilvania. Ea datează din 1421 
și ctitoria este pusă pe seama boierului 
Stanislav, din familia cneazului Cândea 
de Lupșa. Are forma de navă, la început 
cuprinzând numai altar și naos, pronaosul 
și turnul clopotniță fi ind adăugate mult mai 
târziu, prin 1810. Viața monahală a fost 
dintru-începuturi restrânsă. Inițial viețuiau 

aici vreo 5 călugări. Multă vreme, în chilii a 
funcționat o școală bisericească de pregătire 
a tinerilor pentru preoți și cântăreți și, de 
asemenea, o școală și un atelier de pictură pe 
sticlă. Călugării erau deopotrivă profesori, 
preoți și duhovnici atât pentru cursanți, cât 
și pentru sătenii de pe Valea Arieșului. De la 
această mănăstire provine un Tetraevanghel 
pe pergament, decorat cu frontispicii, 
caligrafi at în Moldova și care se afl ă, astăzi, 
la Biblioteca Academiei din Cluj.  Pe la 
mijlocul secolului XVIII, mănăstirea era 
condusă de egumenul Procopie.  Acesta se 
afl a printre susținătorii Cuviosului Sofronie 
de la Cioara (Săliștea de astăzi), cel care a 

încurajat o răzvrătire pașnică a populației 
ortodoxe românești din Transilvania 
împotriva politicii habsburgice de a-i sili pe 
români să adere la Biserica Unită. Acest fapt 
a atras represaliile generalului Buccow care 
a înscris Mănăstirea Lupșa pe lista lăcașelor 
ortodoxe ce urmau a fi  dărâmate. Ea a 
fost salvată de episcopul unit Petru Pavel 
Aron, originar din Bistra, care i-a sugerat 
ofi cialului habsburgic ca așezământul să 
fi e oferit credincioșilor greco-catolici, iar 
monahii ortodocși să fi e alungați, lucru care 
s-a și întâmplat. Mănăstirea a fost utilizată 
de greco-catolici până în 1948, 
când ea este înapoiată Bisericii 
Ortodoxe Române, fi ind folosită 
totuși numai ca biserică de mir. 
Între anii 1975-1978 s-au realizat 
lucrări de restaurare, iar în 1980, 
biserica a fost resfi nțită.

Lăcașul a revenit la viață în 1991, 
la stăruința ÎPS Andrei, episcopul 
de atunci al Alba-Iuliei. Primul 
stareț a fost preotul Ioan Chirali. 
În anul 1994 a venit să viețuiască 
aici un grup de monahi de la 
Mănăstirea Brâncoveanu- Sâmbăta 
de Sus, iar în 1998 este ales stareț 

Arhimandritul Melhisedec (Ungureanu), 
care dezvoltă așezământul sub inspirație 
athonită. Prin anii 2000,  arhimandritul 
Efrem, egumenul Mănăstirii Vatopedi 
de la Sfântul Munte, dăruiește M. Lupșa 
o părticică din lemnul Cinstitei Cruci și 
o copie a icoanei făcătoare de minuni a 
Maicii Domnului „Mângâietoarea”. Între 
timp biserica a fost renovată și pictată, s-au 
construit  corpul de chilii, stăreția, trapeza, 
un paraclis, altarul de vară și s-a executat 
împrejmuirea cu turnul-clopotniță. Astăzi, 
obștea monahală numără 25 de călugări.

Situat în Târgoviște și unic în țară, muzeul a 
fost înfi ințat în anul 2000, într-o clădire de 

patrimoniu de pe Calea Domnească, construită 
în stil neoclasic, între anii 1867-1893, pe locul 
fostei „Case a coconilor”, ridicată de Constantin 
Brâncoveanu în 1701, de la care se mai păstrează 
vechile beciuri. Imobilul a funcționat ca prefectură 
(Ocârmuirea Județului) și Muzeu de Etnografi e. 
Muzeul este imaginat într-un circuit care respectă 
cumva etapele istorice ale Poliției Române: 
prima sală este dedicată Agiei, întâia instituție 
polițienească; următoarele două încăperi sunt 
rezervate perioadei moderne a Principatelor 
Unite și apoi, după Marea Unire, a României 
Mari; a patra sală se referă la activitatea din 
contemporaneitate, cu trimiteri și la învățământul 
de profi l; a cincea prezintă o colecție de uniforme 
și caschete de poliție din diverse state ale lumii; 
ultima este consacrată Asociației Internaționale 
a Poliției, instituție înfi ințată în 1950 și conține 
fanioane și plachete, însemne de armă, insigne 
etc. În fi ecare încăpere sunt expuse uniforme, 
arme, documente, facsimiluri din diverse epoci, 
fotografi i din activitatea instituției, o motocicletă 
a Poliției Rutiere etc. Vizitatorii au posibilitatea 
să parcurgă astfel o cronologie în date a Poliției 
Române. Astfel, primele atestări datează din 

vremea lui Neagoe Basarab, când se crează 
instituția agiei (nume împrumutat de la turci, 
în veacul al XVI-lea), însărcinată cu ordinea 
publică. Mai târziu, Mihai Șuțu organizează 
paza Capitalei, cu reglementarea portului și 
folosirea armelor și tot în acea perioadă se emit 
primele acte de identitate. În 1806, organele de 
pază și ordine din Capitală primesc denumirea 
de poliție, membrii acesteia fi ind scutiți de taxe 
și impozite (1821, Tudor Vladimirescu), iar în 
1831, atribuțiile sunt extinse în alte orașe. În 
1850, domnitorul Ghica Vodă emite „Cronica 
polițienească” în 158 de articole prin care erau 
reglementate sarcinile „înaltei” și „obișnuitei” 
poliții; atunci se creează prima structură centrală 
cu rol de a dirija activitatea subordonaților din 
Țara Românescă. Prima lege a poliției este legată 
de numele domnitorului Alexandru Ioan Cuza; 
în 1903, aceasta este înlocuită sau completată de 
Legea Vasile Lascăr, iar în 1929 se emite Legea 
pentru organizarea poliției generale a statului, 
care extinde competențele. În 1949, prin Decretul 
25, se schimbă denumirea în miliție, perioadă mai 
puțin fastă, din cauza supunerii ei uneori oarbă 
față de regimul totalitar, iar în decembrie 1989, 
instituția redevine poliție.

DELTA MOLDOVEI

î Tâ î l l b â d

n Țara Moților pe Valea Arieșului ( DN aici vreo 5 călugări Multă vreme în chilii a

CEA MAI VECHE ZIDIRE DE CEA MAI VECHE ZIDIRE DE 
LEMN DIN TRANSILVANIALEMN DIN TRANSILVANIA

MUZEUL NAȚIONAL MUZEUL NAȚIONAL 
AL POLIȚIEI ROMÂNEAL POLIȚIEI ROMÂNE
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

A trecut și  moțiunea de cenzură. Mai exact,  a picat la vot. Moțiunea a întrunit 
doar 46 voturi, cu alți 2 deputați bolnavi de COVID-19, care nu au fost lăsați să 

voteze. Deși, și fără ei, 2-3 voturi au lipsit, în funcție de modul de calcul, pentru a permite 
căderea Guvernului lui Igor Dodon, în care ce a mai rămas din PDM cu Pavel Filip s-a 
solidarizat total cu socialiștii și i-au ținut trena președintelui. Lecțiile învățate sunt dure 
și arată că actuala majoritate va face orice să-l mențină pe Dodon președinte, că PDM e 
o cauză pierdută și că atât timp cât nu există o majoritate în Parlamentul de la Chișinău, 
pro-europenii se pot aștepta la toate blestemățiile din partea lui Dodon și președintelui 
legislativului Zinaida Greceanîi – neregularități, încălcarea regulamentului, ignorarea 
voinței deputaților și cetățenilor, a normelor și uzanțelor parlamentare. Coaliția „Totul 
pentru Dodon” nu poate fi  învinsă decât de Coaliția „Opriți-l pe Dodon!”

OPRIȚI-L PE DODON!

REPREZENTAREA 
CETĂȚENILOR REPUBLICII 

MOLDOVA SAU CONTESTAREA 
ALEGERILOR

Prima greșeală a fost faptul de a contesta 
rezultatul alegerilor parlamentare  și de a 
persista într-o grotescă nerecunoaștere 
a componentei Parlamentului, unde 
se adoptă legile țării. Pe  principiul 
intervențiilor nefaste  ale oligarhului 
Vladimir Plahotniuc, dar  negând sau 
ignorând intervențiile cel puțin la fel 
de nefaste ale lui Dodon,  contestarea 
nesfârșită a formulei legislativului ales de 
cetățeni a lăsat opoziția  fără instrumentul 
cel mai important, care, pe de altă parte, 
îl servește neîntrerupt pe președintele 
Dodon. Ori votările se desfășoară în acest 
parlament, care mai are, formal, măcar doi 
ani și jumătate, dacă nu intervin alegerile 
anticipate, și acelea extrem de greu de 
declanșat și cu rezultate greu previzibile.

Parlamentul Republicii Moldova face 
reprezentarea cetățenilor. Și dacă instituțiile 
statului nu au decis altfel,  alegerile au fost 
validate și recunoscute internațional  în 
formula cunoscută și, vrem-nu vrem, 
recunoscută deja – vot mixt, derularea 
cu probleme, cu vicieri de rezultat, 
dar  nu cu fraude care să modifi ce sensibil 
rezultatul fi nal. După ce toate căile de 
atac au fost utilizate, oricine trebuie să 
realizeze nu neapărat că e de acord cu 
componența existentă, ci că  întregul 
joc politic se desfășoară în acest cadru. 
După cum spuneam acum un an și mai 
bine,  pierderea poziției de președinte al 
Parlamentului în favoarea socialiștilor a 
fost o mare greșeală la acea vreme, odată ce 
partidul pro-sovietic avea deja președintele 
statului. Această realitate i-a permis lui Igor 
Dodon impunitatea și acumularea unor 
atribuții noi, excepționale, pe care nu le are 
potrivit Constituției. Contestarea prelungită 
a scrutinului din 2019 și rezultatelor lui azi, 
la mai bine de un an și jumătate, nu ajută. Iar 
faptul că votul la moțiunea de cenzură a fost 
programat luni – când toată lumea aștepta 
ziua de joi sau vineri – și  rezultatul  este 
ilustrator în acest sens. În actualul context, 
având în vedere această repartiție a voturilor 
și în actualul cadru,  opoziția trebuie să 
învingă regimul Dodon și să-l trimită acasă 
pe ostentativul pro-sovietic din fruntea 

Republicii Moldova.
Or, rezultatul din 13 iulie (regimul 

Dodon a ales și o dată cu ghinion!) a arătat 
că  moțiunea a subliniat mai degrabă o 
întărire a lui Igor Dodon. Că a fost un eșec al 
opoziției, mai exact  al celor care au inițiat 
moțiunea de cenzură împotriva guvernului 
Chicu-Dodon și că planul lor a fost greșit. 
Că au eșuat cu momentul declanșării 
moțiunii care nu avea sorți de izbândă. De 
unde întrebarea fi rească – cine își asumă 
eșecul și dacă nu cumva am asistat la un joc 
îngust, scontând avantaje personale și de 
partid sau dacă acest vot nu e o sancțiune a 
proiectului propus de PPDA, al guvernului 
uni-partinic, condus de reprezentantul celui 
mai mic partid din opoziție. Fără discuții 
reale, negocieri și coordonare coerentă  cu 
celelalte partide, de unde și absența celor 
câteva voturi necesare.

PDM ȘI „PRO MOLDOVA”: 
CARE-I PARTIDUL OLIGARHIC, 

CINE-I CORUPT?
Lecțiile moțiunii respinse pe 13 iulie – și 

mai ales discursurile publice și producțiile 
tunurilor mediatice care au susținut 
acoperirea cu foc propagandistic majoritatea 
parlamentară – arată că Republica Moldova 
este într-un joc al absurdului, joc  care 
trebuie expus și distrus ca percepție. El se 
bazează pe  un fals  și o mutație nedemnă, 
care include viziunea lui Dodon de a scoate 
din reprezentarea parlamentară două 
grupuri parlamentare – „Pro-Moldova” și 
grupul „ȘOR”, califi cate de PSRM-Dodon ca 
reprezentând partide oligarhice.

Dodon a mutat lupta în care 
anume el era ținta  și, în egală măsură, 
dezbaterea  eliminării celui de-al doilea 
Mare oligarh al Țării, singurul rămas la 
putere. El însuși, autor al contrării politicilor 
profund geopolitice, ale înclinației exclusive 
și ostentative euro-asiatice de la Chișinău, a 
mutat dezbaterile într-o falsă bătălie între 
tabăra Filip versus Candu, ca succesori ai 
PDM-ului lui Plahotniuc. Și cât  PDM-ul 
lui Filip – profund ancorat și docil ridicător 
de mână la carul PSRM – se bate cu „Pro-
Moldova” lui Candu care dintre ei este mai 
mare succesor al oligarhului Plahotniuc, 
președintele Dodon jubilează.

Unde a dispărut coaliția anti-Dodon? Că 
doar parcă erau  două rele în Republica 
Moldova  lui februarie 2019, ce  trebuiau 

ambele eliminate. Mai mult decât atât, după 
alegeri s-a probat, tot acum un an și mai 
bine, că  Dodon este corupt și el, Dodon 
încalcă regulile fi nanțării partidelor și ia 
bani din surse externe  – a recunoscut-o 
cu gura lui când negocia plata banilor de 
către Plahotniuc în schimbul unei alianțe. 
Mai mult, Dodon acum e la putere, Dodon 
corupe, regimul său este  incompetent, 
impotent, dezastruos pentru Republica 
Moldova. Și, având puterea, el e cel care are 
cum să ofere avantaje, posturi, privilegii și 
bani, nu cei de la opoziție. Deci oricât se dă 
fată mare, cu Dumitru Diacov și mai ales 
cu Eugeniu Nichiforciuc, PDM este  polul 
corupției actuale, alături de Dodon și 
PSRM. Acum Dodon, dintr-o simplă 
mișcare de baghetă,  a împins bucățile 
PDM una împotriva celeilalte  pentru a 
pune blamul pe „Pro Moldova”, care e în 
opoziție, și pentru a scăpa el basma curată 
de oprobiul și mânia publică. Ori până 
forțele sănătoase din parlament nu-și 
asumă că  liniile de confruntare sunt cele 
cu Dodon  (mai ales că urmează alegeri 
prezidențiale), Actualul Oligarh Suprem 
și Unic al Republicii Moldova riscă să mai 
stea un mandat în fotoliul (și poziția!) de 
Președinte. Distrugând defi nitiv  Republica 
Moldova, democrația și statul de drept.

Cea mai ciudată postură e cea a  pro-
românului și pro-europeanului autodeclarat 
Pavel Filip. El a acceptat să țină trena lui 
Dodon și să voteze alături de pro-sovietici. 
Pare să nu realizeze că-și distruge partidul, 
mai drept, ce a mai rămas din el, că e ostaticul 
părții celei mai conservatoare, pro-sovietice 
și comuniste  rămasă în partid și că își 
distruge orice viitor politic. Ba mai mult, își 
întinează defi nitiv memoria în istorie. 
Când vor începe să curgă nemerniciile 
pregătite la președinție și prin actualul 
legislativ, să vedem cum va mai  explica 
federalizarea Republicii Moldova, 
ofensivele separatiste și distrugerea unității 
statului  prin legile aberante privind UTA 
Găgăuzia. Totul pentru Gloria realegerii lui 
Dodon Președinte!

ABORDAREA GREȘITĂ A 
MOȚIUNII FĂRĂ MAJORITATE 

ȘI COSTURILE VISULUI 
INIȚIATORILOR

Moțiunea de cenzură anti-Chicu a fost 
fără istoric  și trebuia oprită, adică retrasă, 
atunci când s-a constatat clar absența 
majorității din primele momente. Nu-ți poți 
dori  să dărâmi un guvern, susținând că ai 
majoritatea necesară, când  nu ești în stare 
măcar să impui agenda în Parlament. Acolo 
nu Zinaida Greceanîi e șef, nici Biroul 
Permanent, ci  Parlamentul în întregul său 
e suveran  și poate bloca aberațiile, poate 
respinge sau schimba agenda, dacă are 
majoritatea necesară trecerii unei moțiuni 
de cenzură.

Când  regimul Dodon  cu liota lui de 
slugi în diferite poziții publice a reușit să 
impună propriul scenariu al desfășurării 
lucrărilor Parlamentului, apoi  să impună 
și dezbaterea moțiunii, lucrurile au devenit 
clare. Majoritatea se verifi că la vot, iar un vot 
pe agendă avusese loc deja. El a arătat că nu 
există voturi pentru doborârea Guvernului 
lui Dodon. De ce să o faci atunci? De ce 
ai merge mai departe, dacă nu cumva 
interesele sunt altele? Ca să te faci de râs? 
Agenda Parlamentului a fost primul test al 
deținerii majorității, și unul crucial. El a 
probat că nu există majoritate și că totul nu 
a fost decât un exercițiu de imagine. Dacă 
nu cumva a însemnat  chiar sancționarea 
visătorilor cu viziuni de mărire individuală 
și de partid în fața realității politice curente. 

Au negociat prost, s-au pripit, au ratat un 
moment, totul până la o eventuală sesiune 
extraordinară sau până în toamnă. Dar 
ceea ce e mai grav, l-au întărit pe Dodon în 
perspectiva alegerilor prezidențiale. Și-i 
permit preluarea inițiativei, dacă a pierdut-o 
vreodată. O gafă de începători în ale politicii, 
cum par să fi e autorii acestei idei.
O PERSPECTIVĂ ELECTORALĂ 
ȘI DEMOCRATICĂ SUMBRĂ 

A PERPETUĂRII REGIMULUI 
DODON

Perspectivele sunt sumbre astăzi. Și la 
nivel electoral, prin Codul Electoral afl at încă 
în Parlament. Regimul Dodon a demonstrat 
că nu va cruța nici un efort, nu va respecta 
nici o regulă pentru a-l înscăuna Jupân pe 
Igor Dodon, cu sprijinul larg se știe al cui. 
Cine urla că trebuie constituită în Republica 
Moldova națiunea civică și că geopolitica e 
inutilă și ar trebui lăsată deoparte? Unde au 
dus îndemnurile iraționale și aberante de 
atunci la un an distanță? La  consolidarea 
puterii lui Dodon, căruia nu i-a păsat de 
nici o națiune civică, ci doar de orientarea 
geopolitică euro-asiatică. Asta înseamnă 
chiar  distrugerea Republicii Moldova ca 
stat. Iar germenii se văd tot mai prezenți: 
în  aranjamentele cu Krasnoselski  și în 
nerușinarea cu care Transnistria separatistă 
înaintează cu posturi de pază  în interiorul 
Zonei de Securitate și pe teritoriul controlat 
de autoritățile legitime de la Chișinău. 
Firește, cu acordul explicit-tacit al lui 
Dodon, care visează doar la voturile pe care 
le vor aduce separatiștii pentru realegerea 
sa. În pretinsele  drepturi acordate ilegal 
și neconstituțional UTA Găgăuzia, prin 
diferite legi afl ate în Parlamentul Republicii 
Moldova. Fără nici o justifi care faptică 
de discriminare sau de apărare a unei 
minorități etnice – și acest fapt reprobabil 
se întâmplă în secolul 21. Prin  viitoarea 
federalizare a Republicii Moldova  cu trei 
componente, așa cum o arată actualele 
propuneri legislative. Și prin re-sovietizarea 
din rărunchi a societății din stânga Prutului.

Tratarea  veteranilor din Războiul de pe 
Nistru  cu violențe și bastoane pe spinare 
și  modul de a privi istoria  sunt adevărata 
hârtie de turnesol pentru Dodon. Asta arată 
că Președintele Republicii Moldova trăiește 
cu altă patrie în sufl et și că nu-l interesează 
nimic la nivel politic pentru cetățeni și 
statul pe care-l conduce. Interesele Uniunii 
Euroasiatice  și agenda acesteia e singura 
care contează. O demonstrează  eliberarea 
lui Platon  și reluarea spălătoriei de bani a 
potentaților prieteni-parteneri, eforturile 
de  supunere politică a Băncii Naționale  și 
alte aberații mai subtile afl ate în curs de 
instrumentare la diferite niveluri.

Acestea ar fi   veștile rele. Este și  o 
veste bună, totuși: există motive de noi 
și nenumărate  moțiuni de cenzură. Doar 
că de această dată trebuie foarte clar 
marcată  realitatea votului și a majorității 
parlamentare  ce poate fi  constituită, iar 
narațiunea dominantă – Opriți-l pe Dodon! 
Oligarhul suprem! Regimul Dodon târăște 
Republica Moldova, federalizată, pe 
bucăți, în străfundurile Siberiei  – trebuie 
să devină fapt și percepție unanimă. 
În timp ce coagularea tuturor forțelor 
politice pentru a realiza pasul doi al luptei 
de eliberare din captivitate a statului 
Republica Moldova  înseamnă  distrugerea 
Regimului Dodon. Cu sau fără Filip de 
partea bună a istoriei, valorifi când toate 
resursele pentru a scăpa și de cel de-al treilea 
cap al căpcăunului ce ucide încet statalitatea 
Republicii Moldova, după Plahotniuc și 
Shor: Igor Dodon!

MOȚIUNEA CARE A FOST ȘI BELELELE CARE VIN: 

 Iulian CHIFU, director al Centrului pentru Prevenirea Confl ictelor și Early 
Warning, Chișinău
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

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

Directorul National Intelligence, Richard Grenell, 
a declasifi cat recent informaţii care schimbă 

percepţia asupra scandalului implicării Rusiei în alegerile 
americane din 2016.

Ziaristul Fox News, Ed Henry, a afi rmat că noile 
documente declasifi cate din dispoziţia lui Grenell 
demonstrează că John Brennan, care a condus CIT 
în timpul lui Barack Obama, „deţinea informaţii ce 
demonstrau că Rusia dorea ca Hillary Clinton să câștige 
alegerile prezidenţiale, deoarece personalitatea ei era 
cunoscută, a fost secretar de stat, iar echipa lui Vladimir 
Putin considera că era mai maleabilă, în vreme ce Donald 
Trump era mai impredictibil.

Fostul șef al Consiliului pentru Securitate Naţională, 
Fred Fleitz, a făcut o afi rmaţie similară într-un articol 
publicat de Fox pe site-ul său: „Persoane din Comisia 

pentru Informaţii a Camerei mi-au spus că, după o 
investigaţie exhaustivă în care au fost revizuite informaţii 
și au fost audiaţi ofi ţeri de informaţii de înaltă calitate, 
sugerând că Putin dorea în realitate ca Clinton, mai 
previzibilă și mai maleabilă, să câștige alegerile din 2016”.

„În loc de acestea, Brennan a răspândit informaţii 
de proastă calitate, care nu corespundeau normelor 
comunităţii informaţionale, pentru a susţine afi rmaţia 
politică potrivit căreia conducătorii ruși doreau ca Trump 
să câștige, a dezvăluit personalul Comisiei de Informaţii a 
Camerei Reprezentanţilor. Ei au declarat că analiștii CIA 
s-au opus ca aceste informaţii eronate și de slabă calitate 
să fi e incluse în evaluare”.

Ed Henry a declarat că a obţinut o confi rmare 
independentă a alegaţiilor formulate de Fleitz în acest 
raport.

Mii de suedezi au pledat în favoarea 
utilizării microcipurilor futuristice 

care pot fi  implantate pe mână, sub 
piele și care pot fi  utilizate zilnic pentru 
diferite operaţiuni, precum accesarea 
telefonului smart, deschiderea ușii sau 
programarea alarmei. Cei afl aţi în spatele 
realizării microcipului – care are mărimea 
unui bob de orez și se implementează 
cu ajutorul unei seringi – fac demersuri 
pentru accesarea și a altor zone ale 
Europei. Eric Larsen, care conduce fi liala 
fi rmei suedeze Biohax în Italia, a declarat 
că așteaptă aprobarea pentru Italia de la 
centrele medicale și Ministerul italian al 
Sănătăţii. Eric Larsen a mai spus că, potrivit 
estimărilor, cipul va fi  implementat în 
aproximativ 2.500 persoane în primele șase-
opt luni, în  Milano și Roma. Chiar și fără 
aprobare de la Ministerul italian al Sănătăţii, 
Biohax Italia a implantat deja astfel de 
microcipuri mai multor sute de persoane, cu 
ajutorul unui centru medical. „Este un pas 
înainte spre viitor… Este extrem de futurist, 
dar deja se întâmplă. Această tehnologie s-a 
născut pentru a ne ajuta, pentru a ne da mici 
superputeri”,  a declarat, pentru Euronews, 
Eric Larsen. Dar Covid-19 ar putea 
neliniști mai mult pe oameni în ce privește 
preocupările lor, datorită îngrijorării 
publicului privind demersurile guvernelor 
de a introduce aplicaţii de urmărire a rutei 
de contagiere în timpul pandemiei, a mai 
spus Eric Larsen. „Vedem că mulţi în Italia 
nu sunt deloc fericiţi să mai adauge un GPS 
sau altceva care le poate urmări mișcările. 
Acest lucru ar putea reprezenta un pericol 
pentru noi”, a spus managerul Biohax Italia 
și a adăugat: „Noi nu urmărim mișcări, nu 
avem GPS în microcip, dar cred că mulţi nu 
știu asta”.

NU MAI AVEM NEVOIE DE 
PORTOFEL

Arhitectul suedez de soluţii IT, Martin 
Lewin, utilizează cele două microcipuri 
implementate în propria mână pentru 
acţiuni precum logarea (legarea?) la 
computerul personal, programarea alarmei 
biroului în care lucrează și lansarea profi lului 
său de LinkedIn. Dar punctul de cotitură în 
această tehnologie va fi  acela în care Martin 
Lewin va utiliza cele două microcipuri ca 
alternativă la plăţi în numerar sau cu cardul. 
„Nu este altceva decât nevoia de a elimina 
necesitatea de a avea un portofel, de a elimina 
brelocurile de chei – de a elimina toate aceste 

„jetoane” separate care nu fac altceva decât 
să creeze riscuri, pentru că, dacă le pierzi, 
îţi pierzi identitatea”, a declarat fostul 
artist de tatuaje și implanturi cosmetice 
(body piercing), Jowan Osterlund, care în 
prezent este fondatorul companiei suedeze 
Biohax International. „Dacă îţi pierzi cheile, 
numai intră în propria casă. Dacă le găsește 
altcineva, atunci în mod logic poate să-ţi ia 
casa, așa cum se face în unele ţări”, a mai 
spus Jowan Osterlund.

În Suedia, microcipurile pot fi  utilizate 
pe post de bilet de metrou sau tren, dar 
Martin Lewin speră că foarte repede se 
vor putea face și plăţi prin intermediul lor. 
„Asta sper să devină o funcţie de bază. Abia 
aștept crearea unui ecosistem unde cipul 
este capabil să livreze toate tipurile de acces, 
unde identitatea ta poate fi  purtată cu tine 
într-un mod atât de simplu”, a declarat, 
pentru Euronews, Martin Lewin. Dar se pare 
că tehnologia nu a luat avântul la care se 
aștepta IT-istul suedez. „Durează mai mult 
decât am sperat. Am deja de trei ani de zile 
cipul implantat și se pare că mai trebuie să 
treacă un an înainte ca cipul să funcţioneze și 
în zona plăţilor”, subliniază Lewin.

Între timp în Italia, după cum spune 
Eric Larsen, Biohax negociază cu Vodafone 
și Paypal pentru a face posibile plăţile 
prin microcipuri. O companie din Marea 
Britanie , BioTeq, face, de asemenea, 
demersuri pentru a facilita plăţile prin 
microcip. Steven Northam, director al 
companiei BioTeq, a declarat că „acesta 
este momentul pentru o adaptare în masă 
a microcipurilor, argumentând că fi rma sa 
primește zilnic întrebări legate de plăţile 
prin microcip.

Din nou se pare că tehnologia nu s-a 
mișcat atât de repede cum se așteptau unii. 
Operatorul feroviar SJ din Suedia a declarat 
că va stopa experimentul cu utilizarea 
sistemelor de scanare a microcipurilor 
implantate în mâinile călătorilor și 
renunţarea la tradiţionalele bilete, pentru 
că în ultimii doi ani s-a înregistrat „o foarte 
mică creștere”, numărul total al călătorilor 
cu microcipuri implantate fi ind în prezent 
de doar 3.000. Un purtător de cuvânt al 
SJ a precizat că operatorul feroviar nu va 
renunţa la noua tehnologie, dar „se va 
îndrepta deocamdată în altă direcţie”.
OAMENII SUNT ÎNGRIJORAȚI

Microcipurile utilizează comunicaţiile 
în câmp apropiat NFC (Near Field 

Communications) și identifi carea prin 
frecvenţă radio (RFID) pentru a comunica 
cu un sistem. NFC și RFID sunt unde radio 
care sigură comunicaţii pe distanţe scurte. 
„Este, practic, aceeași tehnologie pe care o 
avem pe telefon sau pe cardul de credit”, 
explică Rob van Eijk, director general 
pentru Europa al ONG-ului Future of 
Privacy Forum (Forumul pentru Viitorul 
Confi denţialităţii). Microcipurile prezintă 
aceleași elemente de protecţie a datelor 
personale, inclusiv posibilitatea ca cineva 
să poată primi semnalul. „Este similar cu 
ascultarea la un microfon direcţional și 
poţi selecta și semnalul RFID”, explică Rob 
van Eijk, care în trecut a lucrat pentru 
Autoritatea Olandeză de Protecţie a Datelor. 
În teorie, microcipul „poate fi  utilizat 
într-un mod care te face să ieși în evidenţă 
într-o mulţime, ca individ în mijlocul unui 
grup … dacă tu porţi biocip și toţi ceilalţi 
nu poartă”, a adăugat Rob van Eijk. „În 
versiunile lor viitoare, microcipurile ar putea, 
de asemenea, să fi e legate de aspecte mai 
complexe care ţin de date personale, cum ar fi  
să vă supravegheze starea de sănătate și alte 
informaţii personale”, a subliniat Eijk. 

„Singura informaţie pe care o aveţi despre 
microcipurile implantate este cultura pop de 
la Hollywood și, când e vorba de cultura pop 
hollywoodiană, fi e Arnold Schwarzengger 
scoate un GPS gigant din nas, fi e poloniu de-al 
KGB-ului, fi e alt dispozitiv de urmărire. Din 
acest motiv sunt oamenii speriaţi”, consideră 
Jowan Osterlund, care insistă că mulţi 
clienţi de-ai săi și-au implantat microcipuri 
doar pentru a-și accesa contul de Linkedin 
și a-și distribui mai repede profi lul. În plus, 
ei sunt surprinși de preţul extrem de scăzut 
al microcipului, aproximativ 150 de euro. 
Jowan Osterlund a precizat, însă, că fi rma sa, 
Biohax International, colaborează cu diverși 
parteneri pentru a include în microcipuri 
informaţii despre sănătatea deţinătorului. 
În cazul în care cineva ajunge inconștient 
la spital, un paramedic poate scana cipul și 
primește imediat informaţii despre starea 

de sănătate a pacientului sau despre alergiile 
acestuia. În prezent se lucrează intens la 
reglementarea microcipurilor în ce privește 
materialul utilizat și nivelul de protecţie a 
datelor personale. „Facem presiuni pentru a 
obţine legislaţia necesară creării unui cadru, 
pentru că deocamdată acţionăm într-o zonă 
gri din punct de vedere legal, care este bună 
pentru dezvoltare și pentru tehnologiile 
perturbatoare, dar obiectele astea ajung în 
corpul oamenilor și rămân acolo, deci trebuie 
să ne asumăm această responsabilitate”, a 
mai spus Jowan Osterlund și a precizat că, 
totuși, tehnologia microcipurilor există 
deja în cel puţin 20 de ţări ale lumii. BioTeq 
din Marea Britanie a realizat implanturi 
cu microcip pentru aproximativ 250 de 
persoane, dar aceste implanturi nu sunt 
„reglementate ca fi ind dispozitive medicale 
și din acest motiv le poate implanta oricui”, 
afi rmă Steven Northam de la BioTeq, care 
a precizat că fi rma sa apelează la medici 
pentru a face implanturile.

„Din punctul meu de vedere, nu există 
niciun fel de dezavantaj. Știu că oamenii 
sunt îngrijoraţi că pot fi  urmăriţi, dar este 
o tehnologie pasivă, deci nu există vreun 
motiv pentru care să crezi că nu poţi avea 
controlul asupra propriei persoane. Trebuie 
să te apropii foarte mult ca să poată fi  citită 
informaţia de pe microcip. De asemenea, 
mulţi cred că implementarea este dureroasă, 
dar nu doare mai mult ca o înţepătură de 
albină”, insistă Martin Lewin.

Popularitatea acestor microcipuri „se va 
reduce la problema pe care o rezolvă pentru 
noi”, susţine Rob van Eijk de la Future of 
Privacy Forum. „Uitaţi-vă numai cât de 
repede am trecut de la banii lichizi la plăţile 
făcute fără niciun fel de contact – și asta 
numai în câţiva ani”, a adăugat Eijk. Acum 
deja se pune problema dacă un telefon poate 
deveni atât de mic încât să încapă sub piele 
– „dar ăsta este următorul nivel, nu despre 
acest tip de tehnologie de biocip vorbim la 
momentul actual”, a punctat Rob van Eijk.

Communications) și identificarea prin de sănătate a pacientului sau despre alergiile
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Interviu de Eva Podeanu; www.ziarulploieştii.ro

Doina, cum este? Canotajul te-a 
ales pe tine, nu tu pe el, parcă așa ai 
zis mereu... Îmi povestești puțin cum 
a fost?

Într-adevăr, domnul Gioga Nicolae 
era antrenor la Steaua în 1984, a 
plecat în țară într-o selecție și a ajuns 
și la mine acasă în Miorcani, judetul 
Botoşani. Atunci mi-a explicat ce 
înseamnă canotaj, mi-a spus să vin în 
Bucureşti pentru niște probe deoarece 
aveam înălțimea și parametrii necesari 
acestui sport.

Dacă ar fi , așa, să aduni kilometri 
pe care i-ai strâns dând la vâsle, cam 
cât ar fi ? De aici până unde?

Nu cred că aș înconjura Pământul, 
dar până în Noua Zeelandă cu siguranță 
aș fi  ajuns.

Știu că gimnastele, de pildă, au 
”suferit” de dorul dulciurilor prin 
cantonamente. La tine cum a fost? 
Ceva restricții cu greutatea sau cu 
dieta?

Noi la „Open” nu am avut niciun fel 
de restricții, dar nici nu puteam să fi m 
ca și fetele de la aruncări, dar nici ca 
fetele de la categorie ușoară.

Apropo de mâncare, ești din 
Moldova, te pricepi la pârjoale, 
la poale-n brâu sau nu îți place în 
bucătărie?

De priceput, mă pricep, fac când 
sunt nevoită, dar nu pot să spun că 
bucătăria este un punct forte pentru 
mine.

Ce fel de mamă ești pentru fi ica ta? 
Una de modă veche, cicălitoare, sau 
modernă?

Nu sunt nici de modă veche, dar nici 
modernă. Încerc să le combin astfel 
încât sa fi u mândră de educația fi icei 
mele, și nu mă laud, dar chiar am un 
copil educat.

Că tot suntem aici, între noi, 
femeile... Comedie sau dramă? Ce 
fi lme preferi, ești romantică, plângi 
la fi lmele de dragoste?

Eu sunt o fi re romantică, îmi plac 
fi lmele de dragoste. Cel mai mult îmi 
place Pretty Woman, prima dată l-am 
văzut în 90, în avion, în drum spre 
Seattle, spre „Jocurile prieteniei”. Și 
da, obișnuiesc să plâng la fi lmele de 
dragoste.

Chiar, când ai plâns cel mai mult la 
o medalie?

Cel mai mult am plâns în 2008, la 
Beijing, când am luat bronzul, din 
păcate. Și acum când îmi aduc aminte, 
îmi dau lacrimile.

Este o istorie cu prima ta medalie 
de aur... Pe care ți-au furat-o hoții din 
garsonieră. Ca o ironie, tu ești acum 
comisar, ai vrea să-l găsești pe hoț? Ce 
l-ai întreba?

Normal ca aș vrea sa îl găsesc, și l-aș 
întreba dacă este împlinit, dacă este 
mândru pentru că o are?

Există vreo rețetă a succesului? 
Vreun secret? Care a fost secretul 
vostru, al fetelor de aur, fl otila de aur 
a României, cum vi s-a spus....

Muncă, muncă, muncă, disciplină, 
ambiție, sacrifi ciu, dedicație, toate puse 
la un loc. Și cel mai important, respect 
una față de cealaltă.

Într-un grup, se știe că există 
un responsabil cu glumele, un 
morocănos, știi, ca la piticii din Albă 
ca Zăpada... Din acel echipaj de vis, 
care dintre voi era responsabila cu 
farsele? 

Cu farsele și glumele nu prea, dar cu 
voia bună și cu distracția la petreceri, 
ne plăcea, într-adevăr. Eu dădeam tonul 
cu muzica și cu distracția, indiferent de 
starea mea de spirit.

Cea mai tare și mai amuzantă 
întâmplare la vreun concurs a fost...?

Cel mai amuzant a fost în 2004 
când toate l-am aruncat pe domnul 
Ion Țiriac, președintele Comitetului 

Olimpic Român, în apă de pe podiumul 
de premiere.

Dacă n-ai fi  fost o campioană, ce 
ți-ar fi  plăcut să faci? Dans, actorie, 
politică?

Mi-ar fi  plăcut sa fi u șofer de 
autobuz din satul meu spre Botoșani 
deoarece era o singură cursă pe zi, și 
aia era foarte aglomerată, iar oamenii 
stăteau în picioare, înghesuiți, supărați, 
amărâți... Și așa am zis, când o să fi u 
mare o să îmi cumpăr un autobuz al 
meu să fac mai multe curse și să îi duc 
pe toți.

Cu ce șef al lumii ai vrea să te 
întâlnești o dată față-n față: Putin, 
Trump, Boris Johnson...? Și de ce?

Cu Putin aș vrea să mă întâlnesc, 
pentru că el chiar mi se pare un om 
foarte serios, hotărât, și întotdeauna a 
vrut să arate că este mai deosebit și că 
vrea sa facă performanță.

Ce vrei să le transmiți celor care 
ți-au ținut pumnii strânși la cursele 
tale pentru aur și cititorilor Ziarului 
Ploieștii care iubesc canotajul, iubesc 
sportul și pe marii campioni?

Celor care ne-au ținut pumnii vreau 
sa le mulțumim, știu că au fost în număr 
mare și au trăit profund aceleași emoții 
odată cu noi, și sper în continuare ca 
Romania să aibă sportivi, rezultate și 
oamenii să ii susțină la fel cum ne-au 
susținut pe noi. Iar cititorilor Ziarului 
Ploieștii le doresc multă sănătate, o vară 
cât mai frumoasă, și să dea Dumnezeu 
să trecem cu toții peste acest virus 
cumplit.

Eu vă spun doar atât. Că a cucerit vreo 27 de medalii, 
dintre care 16 de aur, 8 de argint și 3 de bronz la 

Olimpiade, la Campionate Mondiale și Cupe Mondiale, 
în perioada 1997-2007. Nu noi, fanii ei și ai sportului 
românesc, ci Federația internațională de specialitate 
a plasat-o pe Doina Ignat, pe locul 3 în topul celor mai 
bune canotoare din toate timpurile. Despre ea, se spunea 
când era în activitate și făcea parte din ”fl otila de aur” a 
României, că are cel mai bun stroc din lume.

Ei bine, avantajul acestei meserii e că, prin conjuncturi 
anume, ajungi să vorbești, să socializezi și chiar să legi 
prietenii cu oameni de asemenea anvergură. Cu oameni 
pe care atunci când îi întâlnești, ar trebui să le faci o 
reverență sau să îți scoți pălăria în fața lor pentru că ți-
au oferit atâtea satisfacții și emoții și te-au reprezentat cu 
mândrie. Doina este unul dintre acei oameni cu zâmbet 
minunat, modest, care nu și-a pierdut nimic din educația 
simplă și onestă, primită de la părinții ei, într-un sătuc 
ascuns undeva, prin Moldova.

u vă spun doar atât Că a cucerit vreo 27 de medalii
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PETROLUL PLOIEȘTI; COSTEL PETROLUL PLOIEȘTI; COSTEL 

ENACHE PLEACĂ DE LA ECHIPĂ

Petrolul Ploiești a ratat orice 
șansă de promovare în Liga 1 

la fotbal, după înfrângerea de marți 
seară, 1-2, pe arena „Ilie Oană”, contra 
formației Campionii FC Argeș Pitești. 
Elevii lui Ionuț Badea (fost secund 
al selecționerului Christoph Daum 
la echipa națională a României) au 
întors rezultatul în favoarea lor în 5 
din ultimele 8 minute ale jocului!

Petrolul a deschis scorul după 
numai un sfert de oră de joc, când 
albanezul Vajushi a transformat un 
penalty, însă piteștenii au marcat cele 
două goluri în minutele 82 și 87, prin 
Andrei Prepeliță și Vasile Buhăescu, 
ultimul fi ind legitimat la Petrolul 
acum câțiva ani!

„Suporterii au tot dreptul să fi e 
supărați. Eu sunt cel mai trist, sunt 

pur și simplu dărâmat. Am crezut 
în totalitate în acest obiectiv, în 
promovare. Aveam nevoie de spirit 
și de suporteri pentru asta. Toți 
cei care au câștigat au făcut-o în 
deplasare. Lucrul ăsta e un semn de 
întrebare. Nouă chiar ne-au lipsit 
fanii. Categoric nu mai rămân. Așa 
a fost și contractul semnat în iarnă. 
E absolut normal să plătesc cumva”, 
a declarat antrenorul ploieștenilor, 
Costel Enache, după joc, la un post  
de televiziune.

Meciurile din ultima etapă din 
Liga 2 sunt programate duminică, la 
ora 18:30, după următorul program: 
FC Argeș – UTA Arad, CS Mioveni – 
Petrolul Ploiești, Rapid – Turris.

Petrolul ocupă ultimul loc în 
clasamentul play off -ului, cu 22 de 
puncte.

Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro

Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro

ERIC NIȚĂ, ÎNVINGĂTOR LA CUPA TENIS ERIC NIȚĂ, ÎNVINGĂTOR LA CUPA TENIS 
CLUB 2020 DE LA CURTEA DE ARGEȘ

Eric Niță, unul dintre cei mai promițători jucători 
de tenis din Prahova, legitimat la S&F Tennis Club 

Păulești, a câştigat trofeul la turneul Cupa Tenis Club 2020, 
organizat la Curtea de Argeș, la categoria 12 ani.

Cap de serie nr. 1 la categoria sa de vârstă, Eric a avut un 
traseu excelent, cedând doar trei ghemuri! El i-a eliminat pe 
rând, cu 6-1, 6-0, pe Constantin Hîrleșteanu (CS Ceramus), 
pe Mario Mihăilă (ACS Young Tennis), cu 6-2, 6-0, iar în 
fi nală l-a învins pe Matei Perniu (Tenis Club AS Pitești), cu 
un dublu 6-0. 

Cupei Tenis Club 2020 de la Curtea de Argeș a fost 
coordonat de echipa prof. Gheorghe Borţan şi arbitrat de 
piteşteanul Iordache Giban.
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CSO Plopeni preia, la început de august, 

speranțele iubitorilor de fotbal prahoveni legate de 
promovarea unei noi echipe în peisajul Ligii a III-a. 
Gruparea antrenată de Iulius Mărgărit și Silvian 
Dobre a fost repartizată într-o grupă echilibrată, 
cu adversari puternici, alături de reprezentantele 
județelor Ilfov și Călărași. Programul ofi cial al 
jocurilor este următorul:

1 august, ora 17:30
Stadion Gloria (Buzău) / ACSM Olteniţa – 
Viitorul Domneşti
5 august, ora 17:30
Gloria (Buzău) / CSO Plopeni – ACSM Olteniţa
9 august, ora 17:30
Gloria (Buzău) / Viitorul Domneşti – CSO 
Plopeni
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13 MISTERE ALE LUMII AŞTEAPTĂ SĂ FIE DESCIFRATE

1Pietrele Moeraki
Moeraki, bolovanii sferici 

neobișnuiţi de mari, care arată ca niște ouă 
de animale preistorice gigantice, se întind 
de-a lungul plajei Koekohe Beach, de pe 
coasta Otaho din Noua Zeelandă, între 
Moeraki și Hampden. Nimeni nu știe de 
unde au venit. Oamenii de știinţă susţin 
că pietrele sferice sunt opera naturii și sunt 
compuse din calciu cristalizat, dar legendele 
Maori spun că ar fi  rămășiţele unor coșuri 

în care se găsesc oasele unor animale care 
au trăit în Paleocen, acum 65 de milioane 
de ani.

Mărimea și forma pietrelor Moeraki 
sunt aspectele cele mai frapante cu privire 
la acestea. Cum a fost posibilă apariţia unor 
stânci de o formă… ideal de sferică? Încă nu 
există un răspuns fără echivoc.

2  Migraţia animalelor
Migraţia animalelor este un 

fenomen natural. Animalele călătoresc 
dintr-un loc în altul, de obicei în perioada 
aceluiași anotimp al anului.

Însă oamenii de știinţă nu pot explica 
existenţa unui instinct atât de important în 
tiparele genetice ale unor specii total diferite 
– pești, păsări, insecte și mamifere.

3Sfi nxul din Egipt
Capul Sfi nxului, uman, 

disproporţionat faţă de corpul 
felin, l-a determinat pe geologul Robert M. 
Schoch să presupună că statuia avea iniţial 
un cap de leu. Acest cap a fost sculptat 
sub forma feţei unui faraon care zâmbește 
misterios (sculptura a fost realizată la 
ordinul acestui faraon).

De asemenea, Schoch a analizat șanţurile 
de eroziune verticale de pe Sfi nx (cauzate 
de ploi masive și îndelungate) și a ajuns 
la concluzia că structura trebuie să fi  fost 

construită înainte ca regiunea să devină un 
deșert, adică în urmă cu cel puţin 9000 de 
ani.

Lucrurile sunt similare și în cazul 
supoziţiei lui Robert Bauval și a lui 
Graham Hancock, care au propus teoria că 
Piramidele din Egipt sunt aliniate cu stelele 
din constelaţia Orion, așa cum erau acestea 
dispuse în mileniul 11 î.H.

4 Piramida neterminată de la Zawiyet 
el-Aryan, Egipt

Piramida neterminată de la Zawiyet el-
Aryan, care nu poate fi  vizitată de zeci de 
ani de turiști, este datată de cercetători în 
timpul dinastiei timpurii sau mijlocii a 
4-a (2613-2494 î.H.), în perioada Vechii 
Împărăţii. Benefi ciarul piramidei nu este 
știut de cei mai mulţi egiptologi, deși 

specialistul Miroslav Verner crede că ar fi  
vorba de un rege cunoscut sub numele său 
elenizat, Bikheris, de la egipteanul Baka. 
Dimpotrivă, Hans Wolfgang Helck și alţi 
egiptologi se îndoiesc  de această atribuire.

Din 1964, nimeni nu a  primit 
permisiunea de a vizita acest sit arheologic, 
nici turiștii, nici măcar arheologii.

Dar ce a găsit guvernul în acest loc 
misterios de a interzis cercetările de peste 
50 de ani? Privind la fotografi ile făcute cu 
mulţi ani în urmă în acest loc, se poate 
observa cum coridorul a fost săpat în piatră 
dură, la circa 25 de metri adâncime, tăiat în 
stânca de calcar. În 1911, arheologul italian 
Alessandro Barsanti a fost pur și simplu 
uimit de ceea ce a găsit acolo: „Mărimea și 
bogăţia materialelor, perfecţiunea tăieturilor, 
fi nisajul exemplar al sarcofagului de granit, 
îndrăzneala structurii și înălţimea pereţilor 
– toate se reunesc pentru a compune acest 
ansamblu unic până acum. Este un adevărat 
șoc și nicăieri puterea și perfecţiunea vechilor 
arhitecţi egipteni nu este atât de evidentă ca 
aici”.

Oamenii de știinţă încă se întreabă cum 
au reușit egiptenii antici să realizeze niște 
pereţi atât de netezi fără ajutorul tehnologiei 
moderne. Se crede că aici se afl ă baza 
unei piramide, însă mărimea coridorului 
depășește mărimea oricărei piramide 
cunoscute. În plus, în Egipt nu există 
morminte ovale, iar greutatea blocurilor de 
piatră așezate pe podeaua acestui templu 
este imensă.

Piramida nu seamănă cu nicio altă 
piramidă din Egipt; de aceea, lumea 
știinţifi că încă se întreabă cum și de ce a fost 
construită.

5 Licuricii sincronizaţi
La fel ca rudele lor bioluminescente 

din Malayesia, gândăceii luminoși din 
Munţii Great Smoky, din sud-estul Statelor 
Unite, pâlpâie sincronizat în căutarea 
partenerilor. După ce ies din etapa larvară, 
masculii încetează să se mai hrănească și 
mai supravieţuiesc doar trei săptămâni. 
Având la dispoziţie numai 21 de zile pentru 
a atrage o parteneră, licuricii pâlpâie în masă 
pentru a ajuta femelele speciei să-i găsească 
mai ușor. Vârful sezonului de împerechere 
durează cam două săptămâni, undeva între 
jumătatea lunii mai și jumătatea lunii iunie.

În loc să lumineze aleatoriu, licuricii 
Photinus carolinus se aprind în același 
moment (la fi ecare secundă sau la două 
secunde), cu alte cuvinte sunt foarte bine 

sincronizaţi.
Prof. Jonathan Copeland, biolog la 

universitatea de Sud din Georgia, susţine că 
ar putea fi  vorba despre un ritual practicat 
de aceste insecte. Însă nimeni nu știe cu 
exactitate despre ce este vorba.

Pentru a prinde spectacolul, o experienţă 
vizuală de-a doua săptămână a lunii iunie 
la Great Smoky Mountains National Park 
(Tennessee)- Aici, într-unul dintre cele mai 
spectaculoase decoruri naturale din sud-
estul Statelor Unite, către ora nouă seara, 
toţi licuricii masculi din varietatea Photinus 
carolinus se luminează laolaltă, ca și cum 
ar fi  coordonaţi de un orologiu intern. Este 
vorba despre unul dintre cele mai fascinante 
comportamente animale observate vreodată 
în natură, care, de-a lungul timpului, a 
intrigat zeci de generaţii de etologi.

6   Piatra Meredith
Această piatră a fost descoperită 

în 1872, în timpul lucrărilor din orașul 
Meredith, situat pe malurile lacului 
Winniepesaukee (New Hampshire, 
ÂSUA). Piatra Meredith este o bucată de 

cuarţ lucrată migălos. Cum în statul New 
Hampshire nu au existat niciodată resurse 
de cuarţ, cel mai probabil piatra provine de 
altundeva. Originea și funcţia acestei pietre 
nu au fost încă stabilite de experţi.

7  Zumzetul din Taos
Locuitorii din Taos (New Mexico, 

SUA) aud de mulţi ani un murmur de 
frecvenţă joasă, cu origini necunoscute. 
Zumzetul din Taos amintește de zgomotul 
produs de vehiculele care se deplasează pe o 
șosea, deși lângă acest oraș nu se afl ă șosele 
mari.

8 Labirintele de piatră de pe insula 
Bolșoi Zalatski

Insulele arhipelagului Soloversky din 
Rusia sunt populare pentru o construcţie 
ciudată de piatră – labirintele în formă 
de spirală. Localnicii venerează această 
construcţie, numind-o „Babilon”. Intrarea și 
ieșirea este una și aceiași – dacă mergi pe 
calea dreaptă, atunci o să ieși tot acolo pe 
unde ai intrat.

Dar pentru ce slujea această construcţie 
în trecut? Unii oameni de știinţă vorbesc 
despre practicabilitatea ei: capcană pentru 
pești. Alţii – o zonă de amuzament, 
platformă pentru dans și jocuri. Dar 
majoritatea dintre savanţi sunt siguri că 
aceasta este o construcţie rituală – poate 
spre lumea de apoi.

9  Strălucirea roșiatică de pe Oceanul 
Pacifi c

Această lumină roșie ciudată a fost văzută 
pentru prima oară de pilotul și fotograful 
olandez Christian van Heijst. El zbura din 
Hong Kong spre Alaska cu un Boeing 747-
8, când a observat o strălucire roșiatică sub 
el, pe care a și imortalizat-o ca imagine.

Această strălucire a apărut după ce un 
fulger strălumina aerul la mare distanţă. 

Chiar și astăzi, acesta este un fenomen 
inexplicabil. Oamenii de știinţă cred că 
ar putea fi  refl exia unei erupţii vulcanice 
subacvatice, dar și aceasta este doar o 
presupunere.

10  Atlantida din Japonia
În 1986, un grup de scufundători 

a descoperit o serie de construcţii ciudate, 
care semănau cu niște clădiri, lângă insula 
Yonaguni, din Japonia. Numit și „Atlantida 
din Japonia”, monumentul Yonaguni 
prezintă elemente care indică faptul că 
această structură scufundată a fost făcută de 
mâna omului. Cercetătorii încă dezbat acest 
subiect.

11 Sferele de piatră din Bosnia
Unii presupun că strămoșii 

noștri au confecţionat astfel de pietre ca 
simboluri ale corpurilor cerești sau ca pietre 
de hotar. De fapt, originea sferelor de piatră 
descoperite în multe ţări din lume, printre 
care și Bosnia, este încă necunoscută și 
neexplicată.

12  Secretul de pe muntele Rushmore
Un alt loc demn de menţionat pe 

orice listă cu mistere ale lumii este Muntele 
Rushmore. În timpul construcţiei acestui 
monument celebru din statul Dakota de 
Sud, arhitectul Gurzon Borglum voia să 
creeze o sală a arhivelor înăuntrul unei feţe 
de pe faleză.

Din acest motiv, a săpat o peșteră în 
spatele capului lui Abraham Lincoln. În 
1998, la mai bine de 50 de ani după moartea 
sa, copii ale documentelor importante și 
memoriile mai multor președinţi americani 
au fost depuse în sala neterminată, care 
acum are rolul unei „capsule a timpului”.

Nimeni nu știe cum a fost folosită peștera 
în cei 50 de ani în care a stat goală. Unii cred 
că aici au existat niște laboratoare secrete, 
însă nu există nici un element care să susţină 
această teorie.

13 Mormântul lui Ginghis Han
Timp de sute de ani, oamenii 

au vrut să afl e unde se afl ă mormântul 
lui Ginghis Han. S-au făcut mai multe 
descoperiri în Mongolia și China, însă 
nimeni nu ar putea să spună cu siguranţă 
unde a fost îngropat marele conducător al 
mongolilor.

Nimeni nu știe cum a fost folosită peștera

în care se găsesc oasele unor animale care

construită înainte ca regiunea să devină un

Chiar și astăzi acesta este un fenomen

specialistul Miroslav Verner crede că ar fi

Planeta noastră nu va înceta niciodată să ne surprindă. Există multe lucruri și locuri care nu pot fi  analizate sau explicate. Acestea 
sunt încă un mister pentru omenire și tocmai de aceea continuă să ne atragă atenţia. Site-ul Incredibilla.ro a prezentat recent 13 

dintre locurile, lucrurile și fenomenele incredibile, despre care s-au scris mii de cărţi și s-au făcut sute de fi lme documentare.
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Poartă masca pentru că îți poate salva viața.

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

 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!”
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EFECTUL PUTERNIC 
ANTIOXIDANT DIN 
CEASCA DE CAFEA 

Există diferite sortimente de cafea, 
astfel încât fi ecare dintre noi o poate folosi 
pe cea care consideră că nu îi afectează 
sănătatea. Acizii fenolici (cafeic, ferulic, 
cofe-tanic, cafeoilchinic, feruloilchinic) 
generează aroma fi ecărui sortiment de 
cafea. Consumul de cafea este benefi c și 
datorită unor compuşi precum teobromina, 
teofi lina, trigonelina, hipoxantina, taninuri 
şi săruri minerale cu K, P, Mg, Ca, I, Mn, 
Zn. Acţiunea acestora ajută în multe 
forme de tratament naturist. În condiţiile 
în care cafeaua este consumată fi erbinte, 
după mese, aceasta favorizează digestia, 
stimulează secreţia biliară, în acelaşi timp 
reducând frecvenţa litiazei. Prin creşterea 
motilităţii intestinale, cafeaua caldă 
permite o mai bună asimilare a alimentelor, 
acţionând direct asupra peristaltismului 
gastrointestinal şi îndepărtând senzaţia de 

balonare. Maica Pelaghia mi-a mărturisit 
că, indiferent prin ce metodă obţine cafeaua, 
întotdeauna o strecoară printr-un fi ltru de 
hârtie. Ea spune că acest procedeu este 
singurul care diminuează acţiunea a două 
uleiuri (cafestol şi kahweol) responsabile 
de creşterea valorilor LDL. Măicuţele de 
la Eleon nu consumă decât astfel cafeaua, 
iar pentru a-i spori efectele antioxidante, la 
100 ml cafea fi erbinte adaugă şi un vârf de 
cuţit de cardamom (un condiment care se 
găseşte acum şi la noi). 

CONFORTUL PSIHIC POATE FI 
ÎNTREȚINUT CU O 
CEAȘCĂ DE CAFEA

Marea majoritate a consumatorilor de 
cafea o fac din plăcerea de a savura această 
băutură aromată și energizantă. Cafeaua 
este de departe una dintre băuturile favorite 
ale omenirii. Călugării, care au foarte multe 
restricţii comparativ cu oamenii care trăiesc 
în lume, își îngăduie din când în când 
această băutură energizantă din dorinţa 

de a face faţă mai ușor ascultărilor de 
fi ecare zi, urmate de slujbele de priveghere. 
De la ei am afl at cât de bine-venită este o 
ceașcă de cafea, mai ales când ai anumite 
probleme de sănătate. Maica Palaghia de 
la Elcon, care înainte de a se călugări a fost 
medic, spune că o ceașcă de cafea, băută 
din când în când, are efecte extraordinare 
în stimularea sistemului nervos central, 
dar este benefi că și în tratarea migrenelor, 
oboselii, somnolenţei și chiar a stării de 
anxietate. Cafeaua fi erbinte are și alte efecte 
benefi ce, precum cele acceleratoare și tonice 
pentru inimă, vaso-constrictoare (central 
și periferic), energizante, euforizante, 
diuretice, laxative. Este foarte importantă 
condiţia de a consuma moderat, o ceașcă de 
cafea pe zi, altfel efectele pot fi  nedorite, mai 
ales pentru cardiaci. Pentru psihic, o cafea 
caldă este un adevărat balsam. Chiar dacă 
este energizantă, aceasta conferă confortul 
psihic de care orice om are nevoie atunci 
când lucrează.
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