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 „Lucrul acesta nu are nicio importanţă. Iată de ce este atât de 
interesant.”

- Culese de Tata  Agatha Christie (1890 - 1976) scriitoare engleză

Ziarul   Ploiestii,

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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A 5-a tentativă de A 5-a tentativă de 
cumpărare a Casei cumpărare a Casei 
CăsătoriilorCăsătoriilor

VĂ JIGNIȚI VĂ JIGNIȚI 
ALEGĂTORII, BĂ!ALEGĂTORII, BĂ!
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Îngrijorare greacă Îngrijorare greacă 
după o ocupaţie după o ocupaţie 
militară turcămilitară turcă

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

N-am să înțeleg, în ruptul capului, 
de ce partide mari, precum PSD 

și PNL, au nevoie de alianțe preelectorale 
cu...(ïmi pare rău dar asta îmi inspiră) 
resturi de partide? Daca aș fi  membru al 
unuia dintre cele două formațiuni, jur 
că m-aș simți jignit, nu pentru că aliații 
ar fi  de ocară, ci pentru că asta arată 
neîncrederea în propriile forțe.

Cum nu pot să înțeleg nici 
disponibilitatea partidelor “noi”, pline de 
aceiași “oameni noi”, de care sunt sătul, 
de a face pact cu marii “diavoli” roșii sau 
galbeni. Am senzația că asist la cea mai 
proastă partidă de șah politic, în care miza 
nu este victoria ci obținerea unui “pat”- 
în care, la fi nal, să doarmă alți patru ani, 
aceleași interese.

Până și impredictibilii (chiar și între 
ei) +USR-isti, au găsit de cuviință să bată 
palma cu PNL, lucru care arată nu doar 
disperare ci și aplecarea acestora spre 
încălcarea principiilor cu care s-au tot 
bătut în piept.

Cât despre Ponta!? Același mod 
îmbârligat și oportunist, care îl 
caracterizează pe liderul partidului 
apendic, face ca să asistăm la aceleași 
mișcări de trupe în sânul polului de 
stânga, iar rezultatul fi nal va fi , după 
umila-mi părere, dizolvarea încet dar 
sigur a partidului mamă și am numit aici, 
evident, PSD.

Nu mor însă de grija asta și revin...Ceea 
ce mă uimește este spaima autoinsufl ată și 
lipsa de reacție bolnăvicioasă a membrilor 
de partid, în special din cele mari, care 
nu sunt în stare să-și strige mândru 
apartenența la partidul propriu care nu 
are nevoie de alianțe preelectorale ci de 
parteneri post electorali.

Abia atunci n-o să mai consider politica 
o doamna de moravuri ușoare! Clar!?

Ce salarii primesc Ce salarii primesc 
aleșii care conduc aleșii care conduc 
CJ Prahova și Primăria PloieștiCJ Prahova și Primăria Ploiești
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Papa forţează o Papa forţează o 
singură religie singură religie 
mondialămondială

Șeful Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 
Organizată și Terorism a infi rmat parțial ordonanța de 

clasare a Dosarului 10 august și a decis redeschiderea urmăririi 
penale pentru foștii șefi  ai Jandarmeriei Laurențiu Cazan, 
Sebastian Cucoș, Mihai Chirică și Ionuț Sindile. Cu alte cuvinte, 
cercetările vor fi  reluate, după ce tot procurorii acestei structuri 
au închis cauza la 15 iulie 2020, decizie care a stârnit un val de 
nemulțumire în rândul societății civile. Ordonanța a fost înaintată 
judecătorului de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel 
București în vederea confi rmării, urmând ca, după rămânerea 
defi nitivă, dosarul să fi e declinat către Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casație și Justiție-Secția Parchetelor Militare.

Curtea de Apel s-a 
pronunțat, marți, în procesul 
pe care Primăria Gornet l-a 
intentat Departamentului 
pentru Situații de Urgență, 
cu privire la instituirea 
carantinei pentru o perioadă 
de 14 zile. Instanța a anulat 
Ordinul șefului DSU nr. 
4659202/22.07.2020 privind 
carantinarea, însă a respins 

capătul de cerere în pretenții, 
respectiv, 4 milioane de 
euro solicitate de avocat 
drept daune morale aduse 
localnicilor, considerându-l 
neîntemeiat. Decizia nu este 
defi nitivă, putând fi  atacată 
cu recurs în termen de două 
zile, dar devine executorie, în 
sensul ridicării carantinei, care 
oricum a expirat ieri. 
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INSTANȚA A SCOS COMUNA INSTANȚA A SCOS COMUNA 
GORNET DIN CARANTINĂGORNET DIN CARANTINĂ

PRIMĂRIA N-A PRIMIT ÎNSĂ PRIMĂRIA N-A PRIMIT ÎNSĂ 
DAUNELE MORALE DE 4 MIL. EURODAUNELE MORALE DE 4 MIL. EURO

CETĂȚENII POT OPTA ÎNSĂ ȘI PENTRU CI SIMPLE, FĂRĂ CIPCETĂȚENII POT OPTA ÎNSĂ ȘI PENTRU CI SIMPLE, FĂRĂ CIP

Președintele Klaus Iohannis a 
promulgat legea privind evidența 

persoanelor și actele de identitate ale 
cetățenilor români, iar pentru prima dată, 
va putea fi  emis buletin și copiilor sub 14 
ani,  dar numai la solicitarea părinților. 
Cartea electronică  de identitate (cu cip), 

ce se aliniază reglementărilor UE, va ține 
locul cardului de sănătate, aceasta putând 
fi  folosită și la autentifi carea în sistemele 
informatice ale instituțiilor statului 
și nu numai.  Actul normativ   include 
însă și posibilitatea eliberării actului 
de identitate simplu, fără cip. Pentru 

a deveni funcțională, legea prevede și 
modifi carea altor dispoziții, în sensul 
asigurării condițiilor necesare pentru 
ca titularul unui document electronic să 
se autentifi ce on-line, pentru a benefi cia 
de diverse servicii electronice-bancare, 
fi scale, sociale, fi nanciare, educație etc.

ROMÂNII AU ACCES LA CARTEA 
ELECTRONICĂ DE IDENTITATEELECTRONICĂ DE IDENTITATE

SE REDESCHIDE SE REDESCHIDE 
DOSARUL 10 AUGUSTDOSARUL 10 AUGUST

Datele Institutului Național de 
Statistică arată că, în prima lună a 

verii, România a avut o scădere a numărului 
de turiști români de 68% și a celor străini de 
95%, în comparație cu perioada similară a 
anului trecut. În luna iunie, în unitățile de 
cazare au sosit 334.000 de turiști, față de 
1,3 milioane, în 2019. În prima jumătate a 
anului, hotelierii au înregistrat 1,8 milioane 

de turiști, ceea ce reprezintă cam 50% față 
de anul trecut. În Europa, cele mai mari 
pierderi în această industrie s-au înregistrat 
în Croația, unde scăderea a fost de 86% și 
Cipru, aproape 80%. Pe locul al treilea al 
pierderilor se situează Slovacia, la egalitate 
cu România. Interesant este că Irlanda a avut 
o creștere a numărului de turiști, iar Grecia 
nu raportase pierderi semnifi cative.
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ROMÂNIA, PE LOCUL AL TREILEA PE CONTINENT, ROMÂNIA, PE LOCUL AL TREILEA PE CONTINENT, 
CA PIERDERI ÎN INDUSTRIA TURISTICĂCA PIERDERI ÎN INDUSTRIA TURISTICĂ
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Fostul gazetar Carmen Avram, astăzi 
europarlamentar PSD, face mișto de 

ministrul agriculturii, Adrian Oros, care ar fi  
semnat un ordin privind incendiile în lanuri: 
„ministrul le cere fermierilor ca, în caz de 
incendii în lanuri, să dea alarma cu <<sisteme 
de semnalizare acustică (clopot, toacă, trompetă, 
sirenă)>> și să se deplaseze cu <<mijloace 
auto-moto, biciclete sau cai de călărie>>. Aceste 
prevederi, copiate probabil din documente de 
pe vremea lui Ștefan cel Mare, apar în 2020, 
an în care agricultura se face cu net, sateliți, 
drone, senzori. PNL, pe cai și pe mai târziu! 
Și nu uitați să sunați trompeta când plecați”. 
Da, Carmencita, ai dreptate, fato, dar vezi tu, 
lanurile alea nu-s în mijlocul Capitalei, ci se 
pot întâmpla incendii și la Cucuieții din Deal 
sau la Pocraca din Vale, unde nu-i net și nici 
șosele asfaltate, așa că oamenii, ce să le faci, 
mai merg și călare și mai bat și toaca, dacă au 
noroc să aibă o biserică. Deh, așa e când crezi 
că România se întinde de la Antena 3 până la 
Kiseleff ...

Nemulțumit că PMP-ul a fost exclus total 
de la negocierile pentru alegerile din 

Capitală, fostul președinte Traian Băsescu a 
anunțat că va intra în lupta politică: „Eu nu prea 
știu să pierd, n-am învățat treaba asta în politică 
și dacă intru în competiție o să fac tot ce se poate 
să câștig. Pe de altă parte, obiectivul meu major 
este să dau o mână de ajutor PMP-ului, dar poate 
că vreau să dau și o lecție USR-ului”. Traiane-
Traiane, acuma știm și noi cum ai câștigat 
mandatul cu numărul doi la Cotroceni, deci 
ai grijă, se prea poate ca ulciorul să se fi  spart 
atunci... Pe de altă parte, să dai vrabia din mână 
pe cioara de pe gard, asta nici măcar tu nu o să 
faci, crede-mă. Ok, ai rezerve multe și neștiute, 

dar chiar și așa nu te văd dând zecile de mii 
de euroi pe lună pe balamucul de la Primăria 
Capitalei. Asta dacă nu cumva, în varianta în 
care o să câștigi, ceea ce nu cred, o să fi e nevoie 
apoi de sloganul... „păzea la buzunare!”

Liderul ALDE,  Călin Popescu 
Tăriceanu,  nu dorește doar demiterea 

Guvernului Orban, ci și suspendarea din 
funcție a președintelui Klaus Iohannis: „Aș 
putea să pun pariu că la Cotroceni se lucrează 
din greu la decretele de decorare ale marilor 
luptători pe frontul COVID-19. Nu e normal 
să le umple pieptul de medalii unor mediocri 
ca Orban, Cîțu sau Alexandru? Sau unor valori 
intelectuale inestimabile ca Alexe, Anisie sau 
ministrul Grindă? Eu sper că dl Iohannis nu se 
va opri doar la aceste celebrități și va decora și 
poneii și struții lui Alexe, laolaltă cu drapelul de 
luptă din Modrogan!” Ehei, Molicene, pot să pun 
și eu pariu că, la o suspendare a președintelui 

propusă de tine, îți vei lua adio de la somnul tău 
de peste 25 de ani din Parlamentul României. 
Pesemne că o fi  vremea să te mai culci și pe 
acasă, nu? Nu de alta, dar dacă te lasă nevasta, 
nu cred că mai ai timp de a șasea nuntă...

Președintele PSD al Consiliului Județean 
Galați, Costel Fotea, îl acuză pe ministrul 

Nelu Tătaru că a inaugurat a doua oară un 
dispensar: „Sunt stupefi at și indignat de modul 
în care domnul ministru acționează în timpul 
unei crize sanitare. El are timp de campanie 
electorală, iar în țară crește numărul de cazuri de 
Covid-19. Luni, a inaugurat un dispensar care a 
mai fost inaugurat în urmă cu 4 ani. Înainte de 
alegeri, din patru în patru ani, un penelist sau un 
pedelist inaugurează același sediu.” Neluțule, fi i 
și tu atent pe unde tai fundițe! Măcar când re-re-
deschizi un obiectiv, vino în Prahova, că aici ai 
o scuză, neh? Doar la noi s-a născut Pristanda... 
Așadar, fi i atent: două la prefectură, două pe 
piața lui 11 Fevruarie, patru, două la primărie, 
unul la școala de băieți, unul... la școala de fete, 
opt, unul la spital, două... la catrindală, unșpe, 

două la prefectură... paispce..., două la primărie, 
optspce, patru la școli, douăzeci și patru, două 
la catrindală la Sf. Niculae, treizeci..

Clasa politică se arată stupefi ată de 
afi rmațiile prof. univ. dr. Alexandru 

Rafi la, care a zis că direcțiile de sănătate publică 
„nu pot să gestioneze la timp situația” din cauza 
faptului că „sunt conduse multe dintre ele de 
persoane care n-au studii medicale”. Nu vă 
mai dați, dragă, ochii peste cap, că n-a venit 
Aesculapius să vă pună șefi  la DSP-uri. Hai, 
amintiți-vă, voi v-ați plantat acolo amantele, 
verii, nepoții, prietenii de pahar și de șmen și 
alte pile de partid... Și-acum vă mirați că astea 
nu funcționează precum bolizii voștri! Să ziceți 
merci că au mai rămas niște medici pe-acolo; 
dacă era după fufele voastre de partid, la ora 
asta am fi  mâncat... săpun și eram aleluia!

Ion Cristoiu afi rmă că actualul președinte 
interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a 

primit binecuvântarea ambasadei SUA pentru 
a conduce partidul după congres. Și asta după 
declarațiile laudative ale lui Adrian Zuckerman, 
care a gavarit: „Îl încurajez să continue să 
înlăture persoanele corupte din PSD. România 
nu poate reveni la corupția din ultimii câțiva 
ani”.  Ioane, bă, nene, deci tu sugerezi că dacă 
tot PSD-ul va vota împotriva lui Ciolacu, el tot 
va fi  președinte, că așa vor americanii, nu? Deci 
la noi nici păsările nu zboară, dacă nu primesc 
aviz de la SUA, așa-i? Pe raționamentul ăsta 
pot și eu să zic că tu ai niște sovietici în cap de 
pe vreme când erai turnător la securitate și ăia 
vorbesc în locul tău... Bre, sunăm la 112?

 Săptămâna pe scurt 
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CRIMĂ LA BOLDEȘTI SCĂENI. 
BĂRBAT UCIS PENTRU O 

CĂPIȚĂ DE FÂN
Polițiștii prahoveni au fost 

solicitați să intervină, prin 112, 
după ce un bărbat, în vârstă de 47 de 
ani, a fost găsit decedat, prezentând 
mai multe leziuni traumatice. La 
fața locului, potrivit IJP Prahova, 
s-a deplasat un procuror criminalist 
din cadrul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Prahova împreună cu 
polițiști din cadrul Inspectoratului 

de Poliție al Județului Prahova și 
un medic legist care au efectuat 
cercetări, stabilind faptul că 
persoana decedată este victima unui 

omor. „Din cercetările efectuate a 
rezultat faptul că persoana a fost 
chemată pentru a strânge fân la o 
adresă învecinată, apoi pe fondul 
consumului de alcool și al unor 
neînțelegeri legate de o capiță de 
fân, doi bărbați l-ar fi  lovit cu un 
obiect contondent și un obiect 
tăietor-înțepător în zona toracelui 
și abdomenului, acesta decedând”, 
a precizat IJP Prahova. Cei doi 
bărbați au fost prinși de polițiști, 
procurorul dispunând reținerea 
acestora pentru 24 de ore, fi ind 
prezentați instanței cu propunere 
de arestare preventivă. Ulterior, în 
urma administrării probatoriului, 

cei doi bărbați au fost prezentați 
instanței de judecată, care a dispus 
arestarea preventivă pentru 30 de 
zile.

ACCIDENT PE DN1, ÎN 
APROPIERE DE BĂICOI

Accidentul rutier s-a produs 
după ce două auto au intrat în 
coliziune. Din cercetări a rezultat 
faptul că, un bărbat, de 47 de ani, 

care se deplasa la volanul unei 
autoutilitare, pe DN1, în apropiere 
de localitatea Băicoi, nu ar fi  păstrat 
distanța de siguranță față de o 
autoutilitară care circula în fața 
sa, pe sensul de deplasare Brașov-
Ploiești, condusă de un bărbat de 
33 de ani, intrând în coliziune cu 
aceasta. În urma evenimentului 
rutier, bărbatul de 47 de ani a 
fost transportat la spital pentru 
îngrijiri medicale. Rezultatul 
testării cu aparatul etilotest, 
potrivit IJP Prahova, a fost negativ 
în cazul conducătorului de 33 de 
ani. Trafi cul rutier a fost blocat, pe 
sensul spre Ploiești.

propusă de tine îți vei lua adio de la somnul tău

două la prefectură paispce două la primărie
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FEMEIE LOVITĂ DE TIR PE 
DN1A, LA COCORĂȘTII COLȚ

Accidentul rutier s-a produs pe 
DN1A, la Cocorăștii Colț, după 
ce o femeie care se deplasa pe o 
bicicletă a fost acroșată de un TIR. 
Din primele verifi cări, potrivit IJP 
Prahova, o femeie, în vârstă de 75 
de ani, care se deplasa pe bicicletă 
pe DJ 101 A către DN1A, ar fi  
pătruns în intersecție unde a fost 
lovită de un  ansamblu de vehicule 
care circula pe drumul prioritar. 

În urma evenimentului rutier, 
femeia a fost rănită și a necesitat 
transportul la spital. Conducătorul 
auto,  a anunţat IJP Prahova, a 
fost testat cu aparatul etilotest, 
rezultatul fi ind negativ. Trafi cul în 
zonă s-a desfășurat îngreunat.

OPERAȚIUNE DE SALVARE.  
ȘASE TURIȘTI, BLOCAȚI ÎN 
ZONA BARAJULUI PALTINU

Jandarmii montani au fost 
solicitați să intervină după ce 
șase turiști din București au 

rămas blocați în zona împădurită 
din zona Barajului Paltinu către 
Valea Doft anei. Inițial, grupul a 
fost format din șapte persoane. 
Conducătorul grupului, de fel din 
Breaza, în momentul în care, din 
cauza întunericului, a observat că 
nu mai se poate ajunge la șosea, a 
hotărât coborârea pe coardă pentru 
ieșirea către drumul de legătură 
către baraj. „Acesta a fost singurul 
care a reușit să coboare în siguranță 
în drum, de unde a apelat SNUAU 
112, solicitând  ajutor. Cei șase 
turiști au fost contactați de către 
jandarmi și îndrumați să rămână 

statici, în loc sigur, până la sosirea 
echipajului format din 4 jandarmi 
montani bine pregatiți și echipați 
cu materialele necesare intervenției 
în coardă și coborâre în rapel”, 
a precizat IJJ Prahova. Turiștii 
au fost preluați și transportați în 
siguranță în localitatea Șotrile fără 
a avea probleme medicale.

ACCIDENT PE DN1, LA 
SINAIA

Accidentul rutier a avut loc 
pe DN1, după ce un auto a intrat 
în coliziune cu o motocicletă. În 
urma impactului, un bărbat în 
vârstă de 34 de ani a fost rănit. 
O persoană a sunat la 112, iar la 
fața locului s-au deplasat echipaje 
ale Poliției, ale Serviciului de 
Ambulanță și ale ISU Prahova. 
Victima accidentului a fost asistată 
medical la fața locului, iar ulterior 
a fost transportată la spital. Trafi cul 
rutier s-a desfășurat pe un singur 
sens, fi ind înregistrate scurgeri de 
combustibil pe carosabil.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

CONTRACTE EUROPENE 
DE PESTE 140 MIL. LEI, 

LA SINAIALA SINAIA

Minsterul Mediului, Apelor și 
Pădurilor a prezentat un program 

multianual, în premieră pentru România, 
„Conservarea biodiversității prin 
coexistența dintre om și carnivore mari”, 
prin care statul va fi nanța kit-uri complete 
de garduri electrice ce pot fi  instalate de 
populație în jurul propriilor gospodării, 
stânelor, culturilor agricole, livezilor. 
Acestea, spun ofi cialii MMAP, „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.” Noi am adăuga în listă și un 
mamifer sălbatic omnivor, care provoacă 
daune mai mari în gospodării, porcul 
mistreț. Ministrul Costel Alexe a declarat, 
la lansarea în dezbatere publică a ghidului 
de fi nanțare: „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 obiectivelor pe care 
dorește să le protejeze, ceea ce ar reprezenta 
100% din cheltuielile eligibile, respectiv: 
achiziția și montajul de dispozitive de tipul 
gardurilor electrice (generator impulsuri, 

role fi r gard electric, izolator inel gard 
electric, conectori fi r gard electric și tijă 
împământare), cheltuielile cu montajul și 
TVA. 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.

Pentru anul 2020, MMAP a rezervat 
pentru acest proiect suma de  1,5 milioane 
de lei.

Primarul orașului Sinaia, Vlad 
Oprea, a anunțat că a semnat, 

la ADR Sud-Muntenia, contractul 
pentru Proiectul „Sinaia 3.0 Educație. 
Social. Mobilitate”,  fi nanțat din fonduri 
europene, prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 13. 
Valoarea toală a noii investiții se ridică 
la 22.998.517,45 lei și presupune patru 
obiective: realizarea unui bloc de locuințe 
sociale cu 19 garsoniere și 20 apartamente 
cu 2 camere, pe  Aleea Kusadasi, în locul 
unei clădiri ce se va demola; reabilitarea 
Școlii „Principesa Maria” ( termoizolarea 
pereților exteriori și a soclului, înlocuire 
tâmplărie, reabilitare și modernizare 
instalații de încălzire și sanitare, montarea 
panoului solar) și extinderea acesteia cu 
un corp nou, care va găzdui două săli de 
curs, sală de sport cu vestiare, laborator de 
chimie etc.; modernizarea Școlii „George 
Enescu” (renovare, dotarea cu mobilier, 
material didactic de specialitate) precum și 
extinderea pentru amenajarea facilităților 
sportive, respectiv, o piscină la parterul 
construcției și o sală de sport la etaj; 
modernizarea străzii Badea Cârțan (348 
ml, cu o suprafață carosabilă de 2.051mp 
și trotuare de 608 mp). Primăria Sinaia a 

mai semnat, până în prezent, contracte în 
fi nanțare din fonduri europene, în valoare 
de peste 120 de milioane de lei:

-realizarea Centrului multifuncțional 
educațional- recreațional „ZINO - 
Educație de la A la Z”- în valoare de 22, 
455 milioane lei (22,005 mil. lei fi nanțare 
nerambursabilă);

-Centrul S  loc de bine- în valoare de 
5,163 mil. lei ( 4,34 mil. lei  fi nanțare 
nerambursabilă);

-dezvoltarea infrastructurii de sănătate, 
dotare Ambulatoriu Spitalul Orășenesc 
Sinaia- în valoare de 9,705 mil. lei ( 9,507 
mil. lei fi nanțare nerambursabilă);

-amenajare Grădina publică „Parc 
Știrbei”-în valoare de 7,219 mil. lei (7,060 
mil. lei fonduri nerambursabile);

-construire PARK & RIDE - în valoare 
de 27,097 mil. lei (22,414 mil. lei fi nanțare 
nerambursabilă);

-NOCO2 Cale pentru pietoni- în valoare 
de 22,755 mil. lei ( 22,300 mil. lei fi nanțare 
nerambursabilă);

-ECO-BUS-în valoare de 18,314 mil. lei 
(15,605 mil. lei fi nanțare nerambursabilă);

-efi ciență energetică și extindere iluminat 
zona istorică – în valoare de 11,834 mil. lei 
(11,562 mil. lei fi nanțare nerambursabilă).

A 5-A TENTATIVĂ DE CUMPĂRARE 
A CASEI CĂSĂTORIILORA CASEI CĂSĂTORIILOR
Consilierii județeni 

au votat, la ultima 
ședință din iulie 2020, 
constituirea unei comisii 
de negociere în vederea 
cumpărării casei monument 
istoric și de arhitectură 
Radu Stanian, din Ploiești, 
reținută în memoria 
localnicilor drept Casa 
Căsătoriilor. Dacă va intra în 
posesia Consiliului Județean 
Prahova, clădirea urmează 
să fi e reabilitată cu fonduri 
europene, iar ulterior 
aici va fi  relocat Muzeul 
„I.L.Caragiale”, secție a 
Muzeului Județean de Istorie 
și Arheologie Prahova, 
găzduit, astăzi, în „Casa 
Dobrescu”, monument de 
arhitectură de la sfârșitul 
secolului al XVIII-lea, 
retrocedat și el foștilor 
proprietari.

Expunerea de motive 
este copiată integral 
dintr-un alt document al CJ 

Prahova. Pentru că, ei da, o 
hotărâre similară a mai fost 
adoptată de CJ Prahova pe 
16 decembrie 2015 (HCJ 
169) și se numea tot așa, HCJ 
pentru „constituirea unei 
comisii speciale de analiză 
și verifi care a oportunității 
achiziționării imobilului 
situat în Ploiești, B-dul 
Independenței nr. 15, Județul 
Prahova.” Scopul acțiunii era 
același, de achiziție, renovare 
și relocare a Muzeului „I.L. 
Caragiale”.  

De-a lungul timpului 
au mai fost încercări de 
cumpărare a imobilului. În 
2012, de exemplu, Consiliul 
Local Ploiești adoptă, pe 14 
iulie, la propunerea proaspăt 
alesului primar Iulian 
Bădescu, HCL 259 prin 
care se numește o comisie 
de negociere în vederea 
cumpărării construcției. 

Prin 2007, președintele 
UGIR 1903, Sebastian Ghiță, 

declara că oamenii de afaceri 
din Ploiești vor susține 
fi nanciar cumpărarea Casei 
Căsătoriilor.

În 2006, în mandatul 
primarului Emil Calotă, 
se adoptă HCL 207/06 
septembrie prin care se 
aprobă cumpărarea Casei 
Radu Stanian și se numește o 
comisie de negociere. Acela 
a fost momentul în care s-a 
ajuns cel mai departe, în 
sensul că au existat întâlniri 
între comisie și proprietari, 
au fost înaintate oferte de 
preț, iar până la urmă nu s-a 
ajuns la vreo înțelegere. 

Reamintim că imobilul 
considerat simbol al 
Ploieștiului-am numit 
Casa Căsătoriilor- a 
fost retrocedat foștilor 
proprietari în 2005, printr-o 
hotărâre judecătorească, 
cu obligația de a menține 
activitatea pe o perioadă de 
3 ani.

GARDURI ELECTRICE SUBVENȚIONATE GARDURI ELECTRICE SUBVENȚIONATE 
DE STAT PENTRU ANIMALELE SĂLBATICEDE STAT PENTRU ANIMALELE SĂLBATICE
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PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
IMPLICATE ÎN TRAFICUL DE 

ETNOBOTANICE 
Polițiștii din cadrul Brigăzii 

de Combatere a Criminalității 
Organizate Ploiești - Serviciul 
Antidrog, împreună cu procurorii 
D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploiești, 
au efectuat șase percheziţii 
domiciliare, în județele Prahova 
și Brăila, la persoane implicate în 
trafi cul de substanțe psihoactive 
(„etnobotanice”). „Din cercetări 

a rezultat faptul că, începând cu 
luna ianuarie 2019, 6 membri ai 
unei grupări infracționale ar fi  
distribuit substanțele psihoactive 
către diferiți consumatori de 
pe raza celor două județe. Până 

în prezent au fost identifi cate 
peste 50 de persoane care s-ar fi  
aprovizionat cu astfel de substanțe, 
pentru consum, de la membrii 
grupării”, a precizat IJP Prahova. 
În urma perchezițiilor efectuate, 
a anunțat IJP Prahova, au fost 
ridicate aproximativ 330 grame 
de materie vegetală susceptibilă 
a reprezenta noi substanțe 
psihoactive, 2 grame de substanță 
solidă sub formă de cristal, 2 
grindere, substanțe folosite la 
prepararea de produse psihoactive 
(acetonă, diverse cantități de 
ceaiuri de nalbă), ambalaje, bunuri 
și diferite ustensile folosite pentru 
trafi cul și consumul de substanțe 

psihoactive și 6 telefoane mobile. 
În cauză, 60 de persoane se afl au 
pe lista celor vizați de audieri.

PERSOANE SANCȚIONATE 
ÎN PLOIEȘTI, PENTRU 

TULBURAREA LINIȘTII 
PUBLICE ȘI PENTRU JOCURI 

DE NOROC
Jandarmii prahoveni au aplicat 

mai multe sancțiuni în zona 
pasajului Mărășești, locul unde 
anumite persoane certate cu 
legea își fac veacul. Jandarmii din 
cadrul IJJ Prahova au depistat, 
aici, mai multe persoane care 
au consumat băuturi alcoolice, 
au făcut scandal și s-au luat la 

bataie, spărgând sticle și adresând 
cuvinte obscene trecătorilor. 
Cele 6 persoane depistate au fost 
sancționate contravențional, a 
precizat IJJ Prahova. Aceasta nu 
a fost însă singura intervenție. 
Tot în zona pasajului Mărășești, 
dar în apropiere de calea ferată, a 
fost depistat, potrivit IJJ Prahova, 
„un grup de patru persoane de sex 
masculin, care practicau jocuri de 
noroc neautorizate de lege (barbut) 
și consumau băuturi alcoolice”. 
Toate cele patru persoane au fost 
sancționate, potrivit legii 61/1991, 
iar sumele de bani găsite asupra lor 
au fost ridicate urmând a fi  predate 
organului de trezorerie.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

AVERTISMENT AVERTISMENT 
ONU DESPRE ONU DESPRE 
ÎNCHIDEREA ÎNCHIDEREA 
ȘCOLILORȘCOLILOR

Autoritățile pentru situații de urgență din 20 de județe plus 
Capitala au decis că masca de protecție este obligatorie 

și în spațiile deschise. Așadar, de la 1 august, masca trebuie 
folosită în Arad, Argeș, Botoșani, Brașov, Buzău, Constanța, 
Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Iași, 
Prahova, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiș, Vâlcea, Vrancea și 

București. În Călărași, accesoriul anti-Covid este recomandat în 
spațiile deschise, dar măsura nu este încă obligatorie.

În Prahova, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență 
a decis că purtarea măștii, astfel încât să acopere nasul și gura, 
va fi  obligatorie în spațiile publice deschise, cum ar fi  piețele, 
târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane și altele 
asemenea), zonele în care se desfășoară serbări publice sau 
pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice. Curios însă, aceasta 
este obligatoriu de purtat între  07.00-11.00 și 15.00-23.00. De 
parcă de la orele 11-15.00 și-ar lua virusul pauză! Exceptați 
de la această regulă sunt copiii cu vârsta mai mică de 5 ani. 
Nerespectarea deciziei CJSU echivalează cu amendă de până la 
2.500 lei.

Secretarul general al ONU, Antonio 
Guterres, a avertizat că lumea se confruntă 

cu o „catastrofă generațională” din cauza 
închiderii școlilor în timpul pandemiei și a 
spus că aducerea elevilor înapoi, în siguranță, 
în sălile de clasă, trebuie să fi e o „prioritate de 
top”. Gutteres a declarat că la mijlocul lunii iulie 
școlile erau închise în aproximativ 160 de țări, 
afectând peste un miliard de elevi și studenți, 
în timp ce 40 de milioane de copii au pierdut 
din cauza închiderii grădinițelor. Cifrele se 
adaugă la cei peste 250 de milioane de copii 
afl ați deja în afara școlarizării dinainte de 

pandemie. Ofi cialul ONU a comentat: „acum 
ne confruntăm cu o catastrofă generațională 
în care se irosește potențial uman incalculabil, 
se subminează decenii de progrese și se 
exacerbează inegalități deja înrădăcinate. Odată 
ce transmiterea comunitară a Covid-19 va fi  
sub control, readucerea elevilor și studenților 
înapoi în școli și unități de învățământ, în cele 
mai bune condiții de siguranță posibile, trebuie 
să fi e o prioritate de top. Consultarea părinților, 
profesorilor și tinerilor este esențială”.

55% DINTRE ROMÂNII CARE MUNCESC 55% DINTRE ROMÂNII CARE MUNCESC 
SUNT FOARTE ÎNGRIJORAȚI DE COVID

55% dintre angajații români se 
declară foarte îngrijorați de 

creșterea numărului de îmbolnăviri 
cauzate de coronavirus, dar nu consideră 
că ar trebui reintrodusă starea de urgență. 
Cei mai mulți dintre respondenți (47%) 
sunt de părere că o nouă stare de urgență 
ar distruge economia, iar alți 10% spun 
că situația nu este încă atât de gravă. 36% 
dintre angajații români consideră, însă, 
că e nevoie de măsuri mai drastice pentru 
a limita răspândirea virusului, se arată 
într-un sondaj realizat de platforma de 
recrutare BestJobs. Creșterea numărului 
de cazuri de Covid-19 din ultima lună 
este cauzată de nerespectarea regulilor de 
igienă și distanțare socială, consideră 58% 
dintre angajați și doar 15% cred că de vină 
ar fi  autoritățile, care nu au impus reguli 

mai stricte și nu au asigurat respectarea 
lor. În acest context, 61% dintre salariați 
se așteaptă ca numărul de cazuri active 
să crească în continuare. Majoritatea 
românilor cu un loc stabil de muncă 
spun că iau măsuri proprii de precauție 
atunci când ies din casă sau merg în spații 

închise: poartă mască (84%), se spală des 
pe mâini (73%), evită locurile aglomerate 
(70%), își dezinfectează mâinile ori de 
câte ori intră în contact cu obiecte sau 
suprafețe din afara casei (63%) și evită 
să atingă nasul, gura și ochii cu mâinile 
nedezinfectate (58%).

CURIOS ÎNSĂ, ÎNTRE ORELE 11.00 
ȘI 15.00, MĂSURA NU SE APLICĂ

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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Autoritățile din România au actualizat lista cu țările 
considerate în „zona galbenă” pentru care este obligatorie 

carantina sau izolarea la domiciliu timp de 14 zile. Aceste state 
sunt: Africa de Sud, Arabia Saudită, Argentina, Armenia, 
Bahamas, Bahrain, Bolivia, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, 
Capul Verde, Chile, Columbia, Costa Rica, El Salvador, Eswatini, 

Guineea Ecuatorială, Honduras, Insulele Turks și Caicos, 
Insulele Virgine ale Statelor Unite, Irak, Israel, Kazahstan, 
Kîrgîzstan, Kosovo, Kuweit, Luxemburg, Macedonia de Nord, 
Maldive, Moldova, Muntenegru, Oman, Palestina, Panama, 
Peru, Puerto Rico, Qatar, Republica Dominicană, Singapore, 
Sint Maarten, Statele Unite ale Americii și Surinam. În același 
timp, alte țări din lume a impus restricții la intrarea cetățenilor 
români pe teritoriile lor. De exemplu, Belgia impune carantina 
pentru 24 județe din România, printre care și Prahova, Grecia 
solicită un test molecular prelevat cu maximum 72 ore înainte 
de momentul intrării pe teritoriul lor național, Cehia cere testare 
pe proprie cheltuială etc. Alte țări care ne impun fi e testarea, fi e 
izolarea, sunt Austria, Elveția, Italia, Slovenia, Olanda, Estonia, 
Letonia, Ungaria, Bosnia și Herțegovina, Irlanda, Slovacia. În 
Cipru, Moldova, Danemarca, Lituania, Finlanda, Malta cetățenii 
români nu pot să treacă granița în această perioadă.

Comitetul Național pentru Situații de 
Urgență a decis, ca măsuri pentru limitarea 

răspândirii Covid, să restricționeze programul 
teraselor, barurilor, cluburilor operatorilor de 
jocuri de noroc. Măsura se aplică însă numai  în 
București, Argeș, Brașov, Constanța, Dâmbovița, 
Ilfov, Prahova și Galați. Programul teraselor nu 
poate începe înainte de ora 06.00 și nu poate 
fi  prelungit după ora 23.00. Măsura a intrat  în 
vigoare de duminica, 2 august, pentru o perioadă 
de 14 zile.
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MASCA DEVINE OBLIGATORIE MASCA DEVINE OBLIGATORIE 
ȘI ÎN PRAHOVAȘI ÎN PRAHOVA

mai stricte și nu au asigurat respectarea închise: poartă mască (84%), se spală des 
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BĂRBAT DIN GIURGIU, 

DEPISTAT CU COVID, LA 
PICNIC PE VALEA PRAHOVEI

Un bărbat, în vârstă de 41 de ani, 
din Giurgiu, diagnosticat cu Covid 
– 19, a fost depistat în timp ce se 
afl a, la picnic, pe Valea Prahovei. 

Turistul, alături de alte două familii, 
se afl a la Cota 1000 din Sinaia. 
Bărbatul, potrivit IJJ Prahova, a fost 
depistat pozitiv cu Covid-19, iar la 
data respectivă a refuzat internarea 
în unitatea spitalicească, fi indu-i 
stabilită ca măsură de limitare a 
răspândirii noului virus izolarea 
la domiciliu, în județul Giurgiu. 
Bărbatul a declarat jandarmilor că 
știa că măsura izolării a încetat cu 
o zi înainte de plecarea la munte. 
„Singurul lucru a fost că am crezut 
că s-a terminat carantina(...) 

N-am știut că și astăzi, inclusiv, 
este carantină”, a susținut bărbatul 
în fața jandarmilor. În acest caz, 
potrivit IJJ Prahova, „s-a impus 
informarea autorităților competente 
și întocmirea procesului verbal 
de sesizare privind săvârșirea 
infracțiunii de ,,zădărnicirea 
combaterii bolilor epidemiologice”.
PERCHEZIȚII LA PERSOANE 

BĂNUITE DE TÂLHĂRIE, 
LIPSIRE DE LIBERTATE ȘI 

CONDUCERE FĂRĂ PERMIS
Polițiștii de investigații criminale 

din cadrul Poliției municipiului 
Ploiești au efectuat trei percheziții 
pe raza județului Prahova, la  

domiciliile unor persoane bănuite 
de comiterea infracțiunilor de 
tâlhărie califi cată, lipsire de 
libertate și conducere fără permis. 
„Din cercetări a rezultat faptul că, 
la începutul lunii iunie, persoanele 
bănuite ar fi  săvârșit asupra unui 
bărbat o infracțiune de lipsire de 
libertate și, totodată, ar fi  sustras, 
prin violență, bunuri personale 
și bani. Totodată, una dintre 
persoanele bănuite ar fi  condus 
un autoturism deși nu deținea 
permis de conducere pentru nicio 
categorie de vehicule”, a precizat 
IJP Prahova. Prejudiciul cauzat 
prin activitatea infracțională este 
de aproximativ  7.000  de  lei. De la 

domiciliile acestora, a anunțat IJP 
Prahova, au fost recuperate bunuri 
și bani, ce par a face obiectul 
activității infracționale. În urma 
perchezițiilor și a probatoriului 
administrat, trei persoane au 
fost reținute pentru 24 de ore. La 
activități au participat luptători din 
cadrul Serviciului pentru Acțiuni 
Speciale. Acțiunea a benefi ciat de 
suportul operațional al Direcției 
Operațiuni Speciale din cadrul 
Inspectoratului General al Poliției 
Române. Ulterior, cei trei bărbați 
au fost prezentați instanței, fi ind 
dispusă arestarea preventivă a 
acestora pentru o perioadă de 30 
zile.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Guvernul Orban e emis OUG nr.122/31.07.2020 prin care cele 
opt agenții pentru dezvoltare regională, inclusiv ADR Sud-

Muntenia, care include și Prahova, devin autorități de management 
(AM) în cadrul viitorului exercițiu fi nanciar, pentru Programul 
Operațional Regional 2021-2027. Până în prezent, aceste agenții 
au jucat rolul unor organisme Intermediare pentru POR, cu 
responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. 
Măsura are la bază necesitatea utilizării efi ciente a fondurilor externe 
nerambursabile, subsidiaritatea procesului decizional, importanța 
corelării nevoilor reale ale benefi ciarilor cu obiectivele strategice 
europene, necesitatea simplifi cării procedurale și, nu în ultimul rând, 
principiul debirocratizării instituționale. În ceea ce privește ADR Sud-
Muntenia, în calitate de autoritate de management (AM), aceasta va 
elabora, în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, Programul 
Operațional Regional Sud Muntenia, va selecta operațiuni, va încheia 
contracte de fi nanțare, va efectua plăți către benefi ciari, va gestiona 
POR, va implementa acțiuni de prevenire și detectare a eventualelor 
nereguli sau fraude, va asigura înregistrarea și stocarea în format 
electronic a datelor aferente operațiunilor, va sprijini Comitetul de 
monitorizare a Programului și va elabora declarațiile de cheltuieli.

Președintele Consiliului 
Județean Prahova, Bogdan 
Toader (37 ani), a primit, 
anul trecut, un salariu net de 
164.268 lei, ceea ce echivalează 
cu o leafă lunară netă de 13. 689 
lei. În declarația sa de avere, 
Toader menționează că deține 2 
apartamente în Ploiești moștenite, 
în cotă de 3/8, 2 terenuri  agricole 
(5.180 mp) în Blejoi și trei terenuri 
intravilan (25.200 mp), în Blejoi 
și Bucov, primite ca moștenire, 
în cotă de 3/8, unul singur fi ind 
prin contract de donație și cotă 
de proprietate de 100%. Soția sa 
a încasat indemnizație pentru 
creșterea copilului în valoare de 
15.500 lei și salarii de la primăriile 
Scorțeni și Blejoi, în cuantum de 
5.000 lei.

Ludmila Sfârloagă (60 ani), 
vicepreședinte CJ Prahova, 
a cumpărat, chiar în acest an, 
un apartament în suprafață de 
107,3 mp, în Ploiești, dar a și 
înstrăinat, în ultimele 12 luni, 
două apartamente, la prețurile 
de 90.000 euro, respectiv, 83.400 
lei. Un al treilea a fost transmis 
ca donație. Sfârloagă mai deține 
un depozit de 37.500 lei, iar ca 
venituri este declarat salariul net 
de la CJ Prahova, în cuantum de 
146.016 lei (12.168 lei/lună).

Pătrașcu Vasile (67 ani), 
vicepreședinte al CJ Prahova, 
declară că nu deține absolut 
nimic, în afară de o datorie de 1,2 
milioane lei la o bancă. Veniturile 
provin din pensie (22.800 lei, plus 
soția-18.000 lei) și salariul de la CJ 

(146.016 lei net/an, 12.168 lei net/
lună).

Primarul Ploieștiului, Adrian 
Dobre (44 ani), deține o mașină 
și are datorii de 25.000 euro, 
scadente în 2040. Veniturile sunt 
asigurate din indemnizația de 
primar, de 164.268 lei net/an 
(13.689 lei/lună).

Viceprimarul Cristian Ganea 
(51 ani ) pare a fi  sărac lipit 
pământului. Acesta n-are casă, 
mașină, terenuri, bijuterii, ci două 
datorii de 83.000 euro, respectiv, 
11.000 euro, scadente în 2030. 
Veniturile familiei provin din 
leafa netă de la Primăria Ploiești 
(116.035 lei/an) și a soției, de la o 
fi rmă (42.350 lei).

Vicele Pană George (52 ani) 
e ceva mai avut. Acesta are în 

proprietate un teren intravilan la 
Mănești, o casă și un apartament 
la Ploiești, o casă la Mănești, 3 
autoturisme, ceva bani prin bănci 
(17.000 dolari și 59.000 lei), o 
datorie de 40.000 (nu se spune 

dacă lei sau euro), cadouri sau 
servicii de 17.046 dolari și venituri 
din leafă (115.655 lei net/an, 9.637 
lei/lună), la care se adaugă salariul 
soției, tot la o instituție bugetară, 
de 66.002 lei.

proprietate un teren intravilan la dacă lei sau euro) cadouri sau

CE SALARII PRIMESC ALEȘII CARE CONDUC CE SALARII PRIMESC ALEȘII CARE CONDUC 
CJ PRAHOVA ȘI PRIMĂRIA PLOIEȘTICJ PRAHOVA ȘI PRIMĂRIA PLOIEȘTI

ANANP A LANSAT BRANDUL „PRODUS ANANP A LANSAT BRANDUL „PRODUS 
ÎN ARIE NATURALĂ PROTEJATĂ”ÎN ARIE NATURALĂ PROTEJATĂ”

Președintele Agenției 
Naționale pentru Arii 

Naturale Protejate (ANANP), 
Adi Croitoru, a lansat proiectul  
național „Produs în arie naturală 
protejată”, instrument de marketing 
prin care produsele românești din 
ariile naturale protejate pot să 
devină un brand în magazinele 
românești și europene. Ideea a 
plecat de la faptul că  producătorii 
din comunitățile locale afl ate în arii 
naturale protejate suferă din cauza 
restricțiilor impuse de directivele 
europene, prin care orice activitate 
economică trebuie să se incadreze 
în respectarea normelor de 
conservare a habitatului natural 
și a biodiversității. Cu alte 
cuvinte, gospodarii vor fi  sprijiniți 
să-și promoveze și comercializeze 
produsele care înmagazinează 
tradiții și obiceiuri străvechi, parte 
a tezaurului istoric al țării. Adi 
Croitoru, președintele ANANP, 
a declarat: „Brandul  „Produs în 
Arie Naturală Protejată” nu se dă 
unui anumit tip de comunitate. Se 
dă tuturor românilor care trăiesc 
într-o arie naturală protejată, 
care au posibilitatea de a produce 
fi e un produs alimentar, fi e non-
alimentar, fi e pensiune, fi e activități 
turistice, dar care să înglobeze 
valori ale tradițiilor naționale 

străvechi, care fac diferența, care 
ne fac unici în peisajul culturii și 
civilizației europene. Diferența dă 
valoare, atunci când vorbim de 
conservarea tradițiilor naționale 
culturale și civilizaționale.”  Pentru 
obținerea mărcii se poate aplica 
pentru următoarele categorii 
de produse sau prestări servicii: 
toate alimentele, băuturile, 
care sunt caracteristice ariilor 
naturale protejate din România 
și a căror producție este efectuată 
într-un mod ecologic și caracteristic 
comunităților locale; produse 
meșteșugărești; cazare/masă 
(toate acele unități comerciale, în 

cadrul cărora gazda oferă cazare și 
mâncare într-un mod ecologic, pe 
teritoriul ariilor naturale); produse 
turistice (serviciile de agrement 
prestate într-un mod ecologic, cum 
ar fi   observarea păsărilor, plimbări 
pedestre prin natură, apicultură, 
coacerea produselor de panifi cație 
etc.). Prahova deține 134 de arii 
naturale protejate de importanță 
locală, 14 arii naturale protejate de 
importanță județeană și 7 rezervații 
naturale de importanță națională 
și de importanță europeană. 
Producătorii din aceste zone se pot 
adresa așadar autorităților pentru 
a obține marca.

ADR SUD-MUNTENIA CAPĂTĂ ADR SUD-MUNTENIA CAPĂTĂ 
COMPETENȚE SPORITECOMPETENȚE SPORITE
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Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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0244.546.501

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

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

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

PSD VA DEPUNE MOȚIUNE DE CENZURĂ 
ÎMPOTRIVA GUVERNULUI ORBAN ÎN AUGUSTÎMPOTRIVA GUVERNULUI ORBAN ÎN AUGUST
Marcel Ciolacu, 

p r e ș e d i n t e l e 
interimar al social-
democraților, a anunțat că 
PSD va depune moţiune 
de cenzură în luna august. 
Acesta a declarat, după 
ședința Comitetului Executiv 
Național al PSD, de 
săptămâna trecută: 
„Guvernul Orban a 
pierdut controlul total în 
gestionarea pandemiei 
și a crizei economice. 
Acesta este rezultatul 
unei guvernări interesate 
doar de alegeri, de furat, 
cum reiese mai nou și în 
controlul Curții de Conturi 
și de a împărți funcții 
publice către membrii 
PNL. Avem de-a face cu 
un guvern cu credibilitate 
zero. Un haos mai mare 
decât este acum nu poate 
fi  creat nici măcar de către 

PSD sau opoziție, de aceea 
am hotărât astăzi depunerea 
unei moțiuni de cenzură în 
luna august. (...) La baza 
moțiunii va sta cartea neagră 
a guvernării PNL, cronologic, 
dar și pe fi ecare domeniu 
în parte”. Ciolacu crede că 

Guvernul Orban va fi  demis 
fără probleme având în vedere 
că PSD deține majoritatea în 
Camera Deputaților și Senat, 
iar Pro România și ALDE vor 
vota în favoarea moțiunii.

Premierul Ludovic Orban 
a declarat, cu referire la acest 

subiect, că gestul PSD este 
unul electoral: „mesajul pe 
care îl transmit este acela că 
este nevoie de guvern învestit 
cu toate puterile, care să aibă 
capacitatea să contracareze 
și să găsească soluții pentru 
rezolvarea problemelor grave 

care sunt provocate de 
crizele care s-au suprapus. 
A veni să depui o moțiune 
de cenzură în momentul de 
față împotriva unui guvern 
care și-a făcut datoria mi 
se pare un gest politicianist, 
care nu are în spate niciun fel 
de motivație solidă, ci e un 
gest electoral pentru a arăta 
militanților că PSD face ceva. 
Cred că ultimul partid care 
are legitimitate să depună o 
moțiune de cenzură este PSD. 
La ora actuală îl consider 
un demers inoportun 
și împotriva interesului 
României și românilor”.

Protocolul semnat nu va face derogare 
de la principiile USR-PLUS, ba chiar 

acestea au fost extinse la nivelul dreptei 
politice în plan județean, respectiv: fără penali 
în funcții publice, fără foști membri PSD în 
echipele comune, promovarea onestității, 
competenței, a meritocrației, oameni noi 
în politică, prin intermediul consilierilor 
promovați de Alianța USR-PLUS.

Mihai Polițeanu, președintele fi lialei 
județene a USR, a explicat, la conferința de 
presă unde s-a anunțat alianța:„Am decis 
să lăsăm deoparte orice neînțelegeri, puncte 
de vedere diferite privind politica județeană 
sau națională și, respectând independența 
fi ecărui partid și acceptând competiția 
liberă între partidele noastre la nivel local 
și național, să ne unim forțele pentru a 
scoate defi nitiv, odată cu alegerile locale din 
septembrie 2020, județul Prahova de sub 
jugul Partidului Social Democrat.”

La rândul său, liderul PNL, Iulian 
Dumitrescu, a spus că „alianță putea, la fel 
de bine, să fi e numită „Adio PSD”, cu referire 
la obiectivul nostru politic pe termen scurt: 
înlăturarea PSD din pozițiile de decizie ale 
administrației publice județene prahovene. 
După aproape 30 de ani de când PSD conduce 
de facto județul Prahova, condamnându-l la 
stagnare și chiar regres în ceea ce privește 
dezvoltarea economică, calitatea vieții și 
bunăstarea oamenilor, forțele de dreapta 
se unesc și oferă prahovenilor o alternativă 
sănătoasă, puternică și coerentă pentru 

viitorul județului (...) Este o onoare pentru 
mine să fi u candidatul dreptei unite la 
președinția Consiliului Județean Prahova și 
vă asigur că sunt motivat, pregătit și hotărât 
să trimitem PSD acasă și să începem un nou 
capitol în istoria județului, în care prahovenii 
și Prahova să fi e pe primul loc.”

USR mai apreciază că „alianța constituită 
în Prahova este un pas strategic important 
care asigură victoria forțelor de dreapta în 
fața PSD, un partid în derută și derivă după 
două înfrângeri electorale majore în județ. La 
alegerile europarlamentare din 2019, PNL și 
USR-PLUS au obținut, în total, 50,93% din 
voturile valabil exprimate în Prahova (PNL 
- 28,35%, iar USR-PLUS - 22,58%), în timp 
ce PSD a fost votat de doar 20,74% dintre 
prahoveni. În primul tur al prezidențialelor 
din 2019, candidații PNL și USR-PLUS 
au întrunit, în total, 61,67% din opțiunile 

electoratului prahovean (Klaus 
Iohannis – 38,7% și Dan Barna 14,07%), iar 
candidatul PSD a obținut doar o treime din 
scorul dreptei, adică 22,97%.”

PSD AȘTEAPTĂ SCANDALURILE 
CARE VOR URMA

La această coaliție declarată anti-PSD, 
social-democrații au reacționat în aceeași 
zi: „Când propaganda, principiile de tip nou 
și moralitatea în politică rezistă numai până 
la primul examen electoral, când nimic nu 
mai contează, doar goana după funcții și 
frica de un masiv vot de blam, avem de-a face 
cu alianța de conjunctură PNL-USR Plus. În 
Prahova și în alte zone din țară.

Când “oamenii noi în politică, de care 
avem atâta nevoie” (va amintiți șablonul), 
când aleșii tinerilor, care până mai ieri luptau 
împotriva penalilor în funcții publice, se 

așează la coadă pentru a primi chiar sprijinul 
acestora, asistăm la blatul PNL-USR Plus, 
construit anume pentru a ajunge la controlul 
resurselor. Cu cât acestea sunt mai mari, iar 
proiectele mai avansate, bătaia pe ciolan nu 
mai are nici limite, nici logică. Nu mai are 
importanță, domnilor de la USR-Plus, lista 
ofi cială de penali în funcții publice de la PNL 
Prahova? Nici cea neofi cială? Se dovedește 
încă o dată că principiile se topesc imediat, 
atunci când interesele electorale o cer. Știți câtă 
panică se ascunde în tabăra USR-Plus atunci 
când devine evident că „dacă nu facem ceva, 
rămânem iar pe dinafară”? Ce dacă „tinerii 
care aduc un sufl u nou în politică” le-au mai 
spus liberalilor că „măsluiesc sondaje pentru 
a păcăli alegătorii” sau au criticat prestația 
dezastruoasă a administrațiilor liberale din 
județul Prahova și a Guvernului Orban în 
pandemie, ce dacă votează în Parlament cot 
la cot cu PSD-ul pentru legi cu care se laudă 
ulterior… Nimic nu mai are importanță 
când este vorba despre tranzacționarea unui 
vot în plus, a unui candidat în plus. Iar 
practica PNL-USR Plus nu face excepție nici 
în Prahova! Tranzacții pe funcții și voturile 
prahovenilor, aceasta este politica electorală 
PNL-USR Plus, despre care este corect ca 
toți prahovenii să știe. Ca să scutim opinia 
publică de manipulări ulterioare, se impune 
să precizăm că PSD Prahova nu are nicio 
problemă cu această alianță și așteptăm cu 
interes să contorizăm scandalurile ce vor 
urma!”

Conform ultimului sondaj de opinie realizat 
de IMAS, la comanda Europa FM, PNL ar 

fi  votat de 33,4% dintre români, liberalii având 
o ușoară creștere față de luna trecută (32,6%). 
PSD se plasează pe locul secund, într-o revenire 
de aproape două procente, de la 21,9%, în iunie, 
la 23,4%, în iulie. Sondajul include pentru prima 
dată Alianța USR Plus, ci nu cele două formațiuni 
separat, iar Alianța e creditată cu 17,2% dintre 
intențiile de vot. Luna trecută, USR avea 12,3% în 
sondaj, iar Plus 5,8%. Pro România e creditat cu 
9,7% din potențialele voturi, partidul lui Victor 
Ponta scăzând două procente față de ultimul 
sondaj. UDMR revine peste pragul electoral, de 
5,6%, după ce luna trecută nu înregistra decât 3,4% 
din opțiunile de vot, iar PMP coboară și mai mult 
sub pragul electoral, 3,9% în iulie, față de 4,7%, în 
iunie. ALDE scade la 3,4%, ceea ce înseamnă mai 
puțin de jumătatea procentelor pe care le avea în 
urmă cu un an (7,3%, în iulie 2019). Sondajul a 
fost realizat în perioada 10-29 iulie, pe un eșantion 
de 1.010 persoane. Marja de eroare este de 3,1%. 

așează la coadă pentru a primi chiar sprijinul
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PNL, USR ȘI PLUS S-AU ALIAT PNL, USR ȘI PLUS S-AU ALIAT 
PENTRU A CÂȘTIGA ALEGERILE PENTRU A CÂȘTIGA ALEGERILE 

LOCALE DIN PRAHOVALOCALE DIN PRAHOVA
Săptămâna trecută, în Prahova, s-a constituit prima alianță din România între PNL, USR și PLUS pentru alegerile 

locale din 27 septembrie. Liderul PNL Iulian Dumitrescu va fi  candidatul comun  la președinția Consiliului 
Județean Prahova, cele trei formațiuni urmând să aibă liste comune pentru CJ și în alte câteva localități din județ. USR, 
de exemplu, va livra candidații la primăriile Câmpina, Mizil și Blejoi, dar la Primăria Ploiești, partidele vor merge 
separat, respectiv, cu Andrei Volosevici, (PNL) și Răzvan Enescu (PLUS).

PNL CONDUCE PNL CONDUCE 
DETAȘAT ÎN DETAȘAT ÎN 
INTENȚIILEINTENȚIILE

 DE VOT DE VOT
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Așadar, la sfârșitul secolului 
al XVII-lea, familia 

Sturdza a cumpărat moșia de 
la Ruginoasa de la  Duca Vodă, 
stăpânind-o aproape două secole. 
În acest interval au fost aduse 
două modifi cări majore, care 
schimbă fundamental arhitectura 
inițială. Logofătul Costache 
Sturdza, fi ul lui Săndulache, și-a 
ascuns aici soția, Marghiolița 
Ghika-Comănești, care făcuse o 
pasiune pentru boierul Nicolae 
Roznovanu. Femeia a fost pusă sub 
paza unuia dintre fi ii lui Costache, 
Săndulache Sturdza, botezat astfel 
în amintirea bunicului. La un 
moment dat însă Roznoveanu, 
însoțit de niște arnăuți, intră pe 
domeniu, are loc o luptă,  iar 
Săndulache este înjunghiat în 
inimă. Celălalt fi u, vornicul 
Alexandru Sturdza, căruia îi revine 
moșia de la Ruginoasa, pierde 

averea după ce a ipotecat conacul 
pentru un împrumut de 60.000 de 
galbeni. Cel care, în 1862, cumpără 
moșia de la Banca Moldovei, la 
prețul de 52.011 galbeni, este 
nimeni altul decât domnitorul 
Principatelor Unite, Alexandru 
Ioan Cuza. Prima sa grijă a fost să 
renoveze integral palatul, iar soția 
s-a ocupat de decorarea interioară. 
Piesele de mobilier, tapetul de pe 
pereți și în general toate obiectele 
din interior au fost comandate 
la Paris, iar documentele acelor 
vremuri consemnează gustul 
desăvârșit al Elenei Cuza. 
Palatul a fost inaugurat în 1864. 
După ce este forțat să ia calea 
exilului(1866), Cuza se va îngriji 
de domeniu, pe care-l arendează 
contra sumei de 5.000 de galbeni/
an. După moartea acestuia, 
survenită în 1873, Elena Cuza se 
va muta cu Alexandru și Dimitrie, 

fi ii domnitorului rezultați din 
relația cu Maria Obrenovici, dar 
pe care „doamna Elena îi crește 
ca pe propriii săi copii”, la Paris. 
Aici, Dimitrie Cuza își pune 
capăt zilelor, după o decepție, iar 
Alexandru moare de   ft izie, la 
puțin timp după ce se însurase 
cu Maria Moruzzi, strănepoată a 
domnitorului fanariot ce-l ucisese 
pe Ioniță Cuza, un străbun de-al 
lui Alexandru Ioan Cuza. Palatul 
de la Ruginoasa intră așadar în 
proprietatea Mariei Moruzzi, care 
are o aventură- plus o căsătorie-
divorț în aceeași zi- cu Ionel 

I.C. Brătianu, din care se naște 
istoricul de mai târziu, Gheorghe 
I. Brătianu. În tot acest timp, 
neînțelegându-se cu fosta noră, 
Elena Cuza s-a stabilit la Iași, apoi 
într-o casă sărăcăcioasă la Piatra 
Neamț, ocupându-se tot timpul 
cu acte caritabile pentru bolnavi 
și săraci. Moruzzi nu are parte de 
avuția moștenită din întâmplare. 
După un proces cu Elena Cuza și ca 
urmare a dispozițiilor testamentare 
ale lui Al. I. Cuza, palatul de la 
Ruginoasa a fost donat Spitalului 
„Caritatea”. În cursul Primului 

Război Mondial,domeniul a 
servit ca spital militar, iar în 1936 
devine proprietatea Regiei C.F.R., 
care a amenajat în toate spațiile 
un sanatoriu TBC. Construcția 
se degradează văzând cu ochii, 
apoi luptele din Al Doilea Război 
Mondial provoacă avarii grave; 
din toată avuția rămân doar câteva 
ziduri de incintă și bucăți ruinate 
de pereți. După alți 20 de ani, în 
perioada 1967-1978, Complexul 
de la Ruginoasa a fost reconstruit 
în stil neogotic, iar muzeul de azi a 
fost inaugurat în 1982.

Deschis târziu, în 2013 (strada Stelea), în cadrul Complexului 
Național Muzeal „Curtea Domnească”,  din Târgoviște, acest 

muzeu, primul din România și din Europa Centrală și de Sud-Est 
cu această tematică, a reușit să adune o importantă colecție de 
artefacte descoperite în țară și care aparțin de  paleoliticul superior 
și mijlociu. Cele mai multe provin din siturile arheologice de la 
Peștera Cioarei-Boroșteni (Gorj), Piatra Neamț-Poiana Cireșului 
(Neamț), ultimul fi ind cel mai important din teritoriul național 
pentru paleolitic și Dâmbovița (Moreni-Doicești). Printre 
obiectele care sunt considerate de-o importanță istorică universală 
regăsim: recipiente pentru prepararea ocrului și o geodă vopsită 
cu ocru, provenind de-acum peste 50.000 de ani; un colier din 
cochilii de melci de mici dimensiuni, unicul din Europa, de circa 
29.000 de ani; cel mai vechi instrument de sufl at din Romania, un 
fl uier gravetian, de peste 20.000 de ani; pandantive din dinți de 
animale și din piatră gravate, unele mai vechi de 25.000 de ani; 
bijuterii mai vechi de 10.000 de ani etc. În muzeu este reconstituită 
o peșteră populată cu oameni de Neanderthal, surprinși în cele 
mai caracteristice preocupări, cum ar fi  cioplirea uneltelor sau 
prepararea coloranților, și un Homo Sapiens din paleoliticul 
superior, afl at la vânătoare. Printre exponate mai regăsim arme 
specifi ce epocii, doi fi ldeși de mamut (cel descoperit la Doicești 
Dâmbovița are dimensiuni apreciabile), material osteologic etc.

MĂNĂSTIREA LAINICI, ÎN PERIOADA MĂNĂSTIREA LAINICI, ÎN PERIOADA 
SA CEA MAI ÎNFLORITOARESA CEA MAI ÎNFLORITOARE

MUZEUL EVOLUȚIEI MUZEUL EVOLUȚIEI 
OMULUI ȘI OMULUI ȘI 

TEHNOLOGIEI ÎN TEHNOLOGIEI ÎN 
PALEOLITIC 

Situată în Defi leul Jiului, 
Mănăstirea Lainici are o 

istorie a sa aparte. Tradiția leagă 
ctitoria de numele Sfântului 
Nicodim, prin secolul al XIV-
lea, când se spune că ocrotitorul 
Olteniei ar fi  construit aici un schit 
de lemn, distrus în vremea prigoanei 
împărătesei Imperiului Habsburgic, 
Maria Tereza, care a poruncit, pe la 
jumătatea sec. al XVIII-lea, să fi e 
dărâmate majoritatea mănăstirilor 
ortodoxe din Ardeal; apoi furia ei a 
trecut și Carpații...

A doua variantă, de data aceasta 
certifi cată de documente ce datează 
din a doua jumătate a sec. al XVII-
lea și începutul sec. al XVIII-lea, 
este pusă pe seama schimnicului 
Atanasie, care vine prin 1770 de la 
Tismana la Lainici, donând ultimeia 
o moșie, pe care ar fi  zidit o biserică. 

Dar sunt dovezi certe ale celei 
de-a treia variante de zidire, 
atribuite unor boieri gorjeni, 
care ar fi  construit mănăstirea 
prin anii 1812-1817. Și pisania 
actualei biserici notează 1817 ca 
an de naștere al Lainicilor. Dar, la 
consolidările din 2008, s-a observat 
că de fapt lăcașul a fost construit 
pe  fundații mai vechi, iar etapele 
de edifi care ar fi  fost succesive, 
adică inițial erau altarul și naosul, 
după care s-au adăugat pronaosul 
și pridvorul. Ce se mai știe este 
că aici a stat ascuns, deghizat în 
călugăr, Tudor Vladimirescu, care 
era prigonit de turci, care de altfel 
au devastat mănăstirea, i-au alungat 
pe călugări, iar Maxim monahul a 
fost decapitat. Și încă un amănunt: 
destinul așezării monahale este legat 
de Cuviosul Irodion, supranumit 
„Luceafărul Lainicului”, pentru 
minunile pe care le săvârșea. Acesta 
a condus obștea vreme de 41 de ani ( 

1854-1900), etapa fi ind considerată 
una înfl oritoare.

În Primul Război Mondial, 
Mănăstirea Lainici a avut crunt 
de suferit. Trupele germane au 
adăpostit animale în biserică, au 
făcut focul în interior, soldații și-au 
scrijelit numele pe picturi, au furat 
odoarele de preț și clopotele, au ars 
arhiva, cimitirul a fost și el profanat. 
În 1929 au sosit aici 6 călugări de 
la Frăsinei, conduși de Cuviosul 
Visarion Toia, care a ridicat 
mănăstirea din ruine, construind 
și un corp de chilii. Grație slujbelor 
și disciplinei duhovnicești, așezarea 
își capătă o faimă aparte în zonă. 
Liniștea a fost din nou tulburată 
după 1947, când încep construcția 
căii ferate Bumbești-Livezeni și 
a drumului Văii Jiului. Se spune 
că unii muncitori au tulburat 
profund viața din mănăstire, s-au 
mutat în chilii, pe care cu greu 
le-au mai abandonat. În 1961, 
lăcașul a fost desfi ințat, devenind 
un fel de „casă de odihnă pentru 
preoți”, iar biserica a avut lacătul pe 
ușă până în 1970. În 1975, starețul  
P.C. Arhim. Caliopie Georgescu 
aduce îmbunătățiri semnifi cative, 

se reiau slujbele de noapte și toate 
rânduielile mănăstirești.

După Revoluție, așezarea 
cunoaște o a doua perioadă de 
înfl orire: în 1990, pe 20 aprilie, 
s-a pus piatra de temelie pentru 
noua biserică-catedrală. Aceasta 
are o arhitectură cumva unică în 
sensul în care există două biserici 
suprapuse. Și-atunci ctitorii i-au 
dat o interpretare aparte: demisolul 
reprezintă, potrivit descrierii, 
„prima perioadă creștină, de la anul 
1 până la anul 313, respectiv până 
la Edictul de la Milano al Sfântului 
Împărat Constantin cel Mare, 
„epoca bisericii din Catacombe”, în 
care s-a vărsat cel mai mult sânge 
și au murit milioane de mucenici 
pentru Hristos”; etajul reprezintă 
perioada de la anul 313 până în 
zilele noastre. 

Tot după 1990 s-au mai construit: 
un  corp nou de chilii pentru părinți, 
trapeze mari pentru hramuri și 
sărbători religioase importante, 
un gard din piatră ce înconjoară 
mănăstirea, zid de sprijin împotriva 
inundațiilor,  pe o lungime de un 
kilometru, la Jiu.
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fiii domnitorului rezultați din I C Brătianu din care se naște Război Mondial domeniul a

NEFERICIRILE CONSUMATE ÎNTRE NEFERICIRILE CONSUMATE ÎNTRE 
ZIDURILE PALATULUI RUGINOASAZIDURILE PALATULUI RUGINOASA
Palatul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, de la Ruginoasa-Iași, 

este înscris în lista monumentelor istorice cu cinci obiective: 
palatul în sine, biserica „Adormirea Maicii Domnului”, zidul din 
incintă (cu o latură și ceva valid), parcul datat din 1813 și turnurile. 
Dincolo de descrierea muzeului în sine, mult mai interesantă pare a fi  
istoria sa, prin prisma nefericirilor care s-au consumat între zidurile 
(altele decât cele de azi) palatului.
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După eșecul moțiunii de cenzură, președintele Dodon, satisfăcut până peste poate de 
succesul piruetei sale, și-a strămutat președinția la reședința de stat din Condrița, 

din care și-a făcut se pare ocina propriei familii. În inima Codrilor, la 35 km de centrul 
capitalei, mai departe de pandemie (despre care se pare că a uitat cu desăvârșire), de 
protestele veteranilor și fl ashmob-urile opoziției, îi este mai îndemână acum să „conducă” 
de acolo toate procesele din Republica Moldova. E și mai departe de ochii chișinăuienilor, 
și asta e tot un plus. Căci chiar dacă Chișinăul e „condus” și el de o altă slugă fi delă a 
președintelui, socialistul Ion Ceban, totuși capitala „chift ește” de intelectuali și oameni care 
gândesc liber. Iar cei care-i pot asigura mai multe voturi – nostalgicii perioadei sovietice – 
locuiesc preponderent la sate și în unele centre raionale. Anume acolo vizitele mai dese îi 
vor aduce, la sigur, plus de imagine. Și de voturi, bineînțeles. În fi ne, la Condrița se simte 
și mai în siguranță, de aici îi este mai lesne să-și promoveze scopul sacru: obținerea celui 
de-al doilea mandat.  

LOCU-I BUN, ALES DE 
IVAN BODIUL, MERITĂ UN 
MONUMENT PENTRU ASTA!
Iar până la lansarea ofi cială și legală a 

agitației electorale (căci formal, nici socialiștii, 
nici Dodon, încă nu au ieșit din electorale de 
cum a preluat PSRM-ul), liderul socialiștilor, 
care deține și postul de președinte al 
republicii, și-a pus gând să înceapă campania 
cu o amplă întâlnire cu presa. Într-o atmosferă 
„live și sinceră”, chiar dacă statul pe care îl 
conduce mai este în plină pandemie, pe care 
autoritățile preferă să o numească „stare de 
urgență în sănătate publică”. Ne-a convocat 
vineri, 24 iulie, la sfârșitul săptămânii în care 
chiar dânsul și spicherul Zinaida Greceanîi 
au pus, înainte de vreme, capac sesiunii 
parlamentare de primăvară-vară, pentru 
„discuții necesare la sfârșit de sezon politic”. Și 
pentru că „Mi-era dor de voi”, ne-a spus fals 
mieros, îndemnându-ne să ne facem mai 
aproape, că n-are „covid”. Nu l-au sinchisit 
nici chicotelile noastre la auzul acestora, 
nici asurzitoarele sirene de claxoane ale 
protestatarilor cu pancartele „Claxonează 
dacă ți-i greață de Dodon!”. Și nici chiar 
faptul că suntem mult peste 50 de persoane, 
cât e permis de lege pe timp de pandemie 
– pentru Dodon legea e lege doar cât 
semnează decretul de promulgare. 

„A fost un sezon politic foarte difi cil. 
Covid-ul, pe de o parte, pe de altă parte, criza 
politică pe care încearcă unii să o provoace. 
Eu credeam că anul trecut a fost greu, 2019, 
dar…”. Și trece din nou la baliverne cărora 
încearcă să le dea alură de glume. Una dintre 
colege din grupul restrâns al celor ce nu 
suntem din presa afi liată actualei guvernări 
îl întreabă de ce nu demisionează dacă a 
dat de greu. „Cu demisiile nu se va rezolva 
nimic, ele vor induce și mai mult haos. Peste 
tot avem antirecord. Al doilea val a venit 
imediat ce au fost scoase restricțiile și asta 
este peste tot. Măsurile și acțiunile care au 
fost luate până acum au fost la timp și bune. 
Vedem că economia, încet, se ridică”. Iar 
baliverne, iar în continuare limbaj suburban, 
plin de barbarisme: „krâșă (șobolan) 
geopolitică”, „conserve politice și oligarhice”, 
„namordnișe (botnițe) roșii”, „bulbuci în 
parlament”, „strașilkă” (sperietoare) etc. Că 
bine zic cei cu pancartele…

Dar de aici încolo Carmena Lupei, 
consultant principal din secția protocol și 
comunicare a președinției, decide cine să 
pună întrebări – una singură. Firește, presa 
lui Dodon are prioritate. Printre cei cu 
„Igar Nikalaevici” și un mușteriu mai vechi 
și des pe la Condrița, care-l confundă pe 
Dodon cu „Vladimir Nikalaevici” (Voronin 
– N.M.), răzbatem din nou cu o întrebare 
incomodă privind duelul, practic la un 
singur vot, dintre guvernare și opoziție. De 
astă dată președintele e concret și categoric 
– nu va admite un scenariu asemeni celui 
din 2009, când comuniștii au cedat puterea 
după evenimentele din aprilie. Acum forțele 
de ordine sunt bine pregătite. Da, s-a văzut 
la protestele veteranilor războiului de pe 
Nistru. 

Al doilea tur de întrebări e permis 
la vreo cinci-șase reprezentanți media, 
într-ales din afi liați, în drum spre beciuri. 
Cu aere de salvator al națiunii, Dodon 
declară că dacă va decide să concureze 
pentru al doilea mandat, scopul lui va fi  
soluționarea problemei transnistrene, și 
nu fotoliul de președinte sau șederea la 
vila de la Condrița. „Noi am făcut multe 
lucruri importante, chiar și faptul că ne-am 
descurcat cu Plahotniuc. Se putea de făcut 
multe, dacă nu era războiul cu Plahotniuc, 
timp de doi ani și jumătate. Dar la 24 august 
vă invit pe toți la conferința de presă unde 
voi da raportul de activitate”. Asta e, la 
24 august, când președinția va sărbători 
75 de ani de la „eliberarea Moldovei de 
fascism”, cu prezentarea în premieră a 
fi lmului documentar „Operațiunea Iași-
Chișinău. Istoria Moldovei”, realizat sub 
egida președintelui, și cu concert grandios 
în Piața Marii Adunări Naționale.

Reședința de stat de la Condrița se întinde 
pe un teritoriu de 500 ha de pădure, îngrădit. 
E întreținută din bani publici – circa un 
milion de lei anual. Câțiva jurnaliști, cei 
puțini, refuzăm vizita la beciuri, nu ne este 
gust de „tușonka” și vinul președintelui. În 
loc de „La revedere”,  președintele ne petrece 
cu aserțiunea: „Locu-i bun, ales de Ivan 
Bodiul, care merită un monument pentru 
asta!” 

TURISM ELECTORAL, 
AMBALAT ÎN „REÎNTREGIREA 

TERITORIALĂ A ȚĂRII”  
Igor Dodon se pare că a moștenit nu numai 

cel mai bun loc ales de Ivan Bodiu (prim-
secretar al CC al Partidului Comunist din 
RSSM), ci și moravurile fostului „dictator 
regional tipic perioadei brejneviste”, ce 
s-a remarcat prin persecutarea conștiinței 
naționale românești, falsifi carea adevărului 
științifi c despre limba română și istoria 
națională, opunând naționalismului 
moldovenesc politica de rusifi care a 
basarabenilor. La nici o săptămână de la 
întâlnirea cu jurnaliștii, președintele Dodon 
a decis că reședința de la Condrița este 
locul cel mai potrivit pentru o întâlnire cu 
„președintele Transnistriei”, cum l-a numit 
pe liderul separatist de la Tiraspol Vadim 
Krasnoselski. De altfel, o acțiune numai 
bună pentru a consemna ziua Constituției 
Republicii Moldova. La a șaptea lor întâlnire, 
cei doi „prezidenți” (precum pretinde 
anticonstituțional Dodon) au discutat 
la „șezătoarea de la Condrița” subiecte 

privind activitatea băncilor din raioanele 
separatiste, care refuză înregistrarea și 
licențierea pentru activitățile lor, ca și toate 
celelalte entități bancare, libera circulație a 
elevilor și profesorilor din stânga Nistrului 
(un subiect cu barba sură deja), precum 
despre cele 37 de posturi ilegale de control 
instalate de separatiști în martie sub pretext 
de anti-pandemie. Subiecte, așa, de ochii 
publici. Căci la întrevederea tet-a-tet a celor 
doi, nimeni nu are nicio îndoială, s-a pus 
la cale, poate chiar în amănunte, „turismul 
electoral” pentru scrutinul prezidențial. Or, 
potrivit Biroului de Reintegrare, regiunea 
transnistreană numără circa 220 mii de 
alegători. O cifră colosală pentru un duel 
la limită, după cum se preconizează. Mă 
rog, toți 220 de votanți s-ar putea să nu fi e 
recrutați, dar sunt sufi ciente și vreo 40-50 
de mii voturi pentru Dodon care să facă 
diferența râvnită de acesta. 

Că Chișinăul, din mâna interesată a lui 
Dodon, a făcut noi cedări Tiraspolului, 
nu încape nici o îndoială. O dovadă în 
plus este decizia Guvernului Chicu de 
a doua zi după întrevederea celor doi 
„prezidenți” privind amânarea controlului 
vamal deplin la punctul moldo-ucrainean. 
Controlul comun moldo-ucrainean la 
punctul Cuciurgan – Pervomaisk a fost 
instituit în 2017 și la 1 august curent faza 
„controlului relaxat” trebuia să înceteze și 
să demareze controlul deplin. Responsabilii 
de la Poliția de Frontieră ne-au declarat 
că instituția „demult este gata să treacă 
de la „faza relaxată” a controlului la cea 
deplină, însă decizia în cauză nu le aparține. 
Guvernul Chicu și-a asumat amânarea 
instituirii controlului deplin pe încă șase 
luni, invocând „situația epidemiologică” 
și alte motive de ordin tehnic, ca acela 
de „identifi care a unor soluții viabile de 
înregistrare a instituțiilor din raioanele de est 
ale Republicii Moldova la Agenția Servicii 
Publice, precum și notifi carea suplimentară 
a agenților economici din stânga Nistrului 
despre obligativitatea înregistrării până la 
1 februarie 2021”.  Îndoielnică sincronizare 
de motive între cele două maluri. Sau mai 
degrabă o cedare pentru care regimul de la 
Tiraspol se va angaja negreșit să-i asigure 
lui Dodon un număr cât mai mare de votați 
la scrutinul din noiembrie. Sau cel puțin 
să favorizeze acțiunile echipei sale în zona 
transnistreană. 

Toate acestea ambalate în falsa declarație: 
„Cel mai important acum este să negociem 
cât mai calculat posibil și să asigurăm o 
relaxare cât mai substanțială a relațiilor 
dintre malurile Nistrului, pentru accelerarea 
proceselor de reîntregire teritorială a țării”. 
Iar expresia buclucașă „a șaptea întâlnire 
cu președintele Transnistriei, Vadim 
Nikalaevici Krasnoselski” președintele 
Dodon o consideră una „de un context 
protocolar„, ce nu se extinde „asupra stării 
politice de facto privind statutul regiunii 
transnistrene a Republicii Moldova”. 
Imaginile video au dispărut, însă, din 
știrea cu gafa comisă de șeful statului. Mai 

ales după protestele acelorași veterani ai 
războiului de pe Nistru: „Am trăit să o 
vedem și pe asta, trădare pe loc drept. Trădare 
deschisă pentru încă patru ani de putere, 
pentru încă patru ani de hoție și umilință”.
SPSRM VERSUS PAS – CINE PE 

CINE? 
Și cât liderul socialist este preocupat 

înainte de termen de la reședința din 
Condrița de apropiata electorală, la Chișinău 
deputații PSRM, că tot sunt în vacanță, au 
dat pinteni și ei unor acțiuni de contra-
propagandă. Iar ținta este unul dintre foștii 
lor aliați – Partidul Acțiune și Solidaritate. Și 
primul care a dat tonul este cel mai bun arcaș 
la aruncat săgeți și cărat pumni adversarilor, 
Grigore Novac. Dânsul s-a apucat de 
puricat declarațiile de avere ale unor foști 
colegi de la PAS. Prima a luat-o la țintă pe 
deputata Veronica Roșca, cu o solicitare la 
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) 
și la Procuratura Generală, prin care cere 
verifi carea declarației de avere și interese ale 
deputatei acesteia. După care a prins a boxa, 
bărbătește, spre Dumitru Alaiba, pe același 
„ring”. Un exemplu molipsitor de urmat și 
de o altă colegă socialistă, Alla Darovannaia, 
care, în afară de cele două instituții de mai 
sus, a adresat o solicitare indigo și la a treia 
instanță –  Inspectoratul Fiscal de Stat. 
Protagonista solicitării este de asemenea o 
deputată de la PAS, Doina Gherman. 

Curios e că, cine ca cine, dar Grigore Novac 
ar fi  ultimul demnitar, chiar „ultimul om 
din țara asta care să dea lecții de onestitate”, 
a replicat Veronica Roșca. Și are dreptate. Pe 
lângă scandaloasa căsătorie fi ctivă de acum 
câțiva ani cu scopul de a obține un lot pentru 
a-și construi casă în Stăuceni (localitate din 
municipiul Chișinău, la 11 km de centrul 
capitalei), de rând cu „cadouri” de zeci de 
mii de euro, chipurile la zile de naștere, și 
care trăiește din banii din „kulioace”, ANI a 
constatat la începutul lunii iunie și a sesizat 
Procuratura Generală că chiar deputatul 
PSRM Grigore Novac ar fi  admis încălcarea 
regimului juridic al declarației averii și 
intereselor personale prin includerea de 
date incomplete și eronate, venituri mai 
mici, depuse în perioada 2015-2019. 

Toți trei deputați de la PAS sunt conștienți 
că aceste acțiuni concertate fac parte dintr-o 
tentativă de răfuială politică mai degrabă cu 
partidul, decât cu persoanele respective. 
Or, în toate solicitările este nelipsit numele 
liderului PAS: „actuala deputată a Maiei 
Sandu”, „Un nou deputat curat-murdar al 
Maiei Sandu!”, „Alesul Maiei Sandu” etc. 
Întâmplător? Deloc! Atât Maia Sandu, cât 
și PAS, sunt în topul imediat după Dodon 
și PSRM în perspectiva prezidențialelor 
sau eventualelor anticipate. Și la mare 
distanță de celelalte 2-3 care abia trec 
pragul cu un procent sau cele prezente în 
actualul legislativ, cărora nu le ajung 3-5 
zecimi de procente pentru a atinge pragul. 
Pe cine-i vor lua ANI și PG la pieptănat – 
pe cei de la PAS sau pe cei de la PSRM?

Sau poate chiar pe Igor Dodon?!
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COMERŢUL CU SCLAVI
Comerţul cu sclavi, care a început 

cu populaţia de culoare din Africa, a 
convenit cel mai mult Statelor Unite. 
Gândiţi-vă că, la fi nele secolului al XVIII-
lea, pe continentul african nu mai existau 
persoane de sex masculin între 12 și 40 de 
ani. Aceștia erau duși mai întâi în Cuba 
de către comercianţii europeni de sclavi. 
Cei care ajungeau în Cuba știau că aparţin 
comercianţilor de sclavi din proprietăţile 
luxoase de acolo. În cele din urmă erau 
vânduţi regimurilor albe din America de 
Nord și de Sud.

PIEILE ROȘII
O altă rușine din istoria Statelor Unite 

o reprezintă infl uenţarea albilor europeni, 
care veneau pe acest continent să-i ucidă 
în masă pe americanii locali. „Pieile roșii”, 
care în prezent au rămas într-un număr 
foarte redus, au fost uciși și au fost trataţi 
drept sclavi, fi ind plasaţi în tabere.

RĂZBOIUL CIVIL
Una dintre principalele probleme care 

a dus la declanșarea Războiului Civil 
american din 1860 a fost situaţia populaţiei 
de culoare, care muncea pe plantaţiile de 
bumbac din sud. În acest timp, toţi cei 
care fondaseră America aveau sclavi. Pe 
scurt, până în a doua jumătate a secolului 
XX, cetăţenii de culoare din America au 
fost consideraţi cetăţeni de mâna a doua. 
În  anul 1960, când John F. Kennedy a fost 
ales președinte, cetăţenii de culoare din 
statele din sud nu aveau drept de vot.

MEMORIA ISTORIEI
Dorim ca manifestaţiile violente care 

au loc acum în orașele americane să nu 
genereze pierderi de vieţi omenești. De 
asemenea, dorim ca aceste manifestaţii să nu 
infl uenţeze sănătatea alegerilor prezidenţiale 
care se vor desfășura în luna noiembrie a.c. 
Dar să știm că și istoria are memoria și, la 
timpul potrivit, această istorie cere socoteală.

ISTORIA CERE SOCOTEALĂ 
STATELOR UNITE ALE AMERICII

Pentru a înţelege această teamă, trebuie 
să ne întoarcem la semnarea Tratatului 

de la Lausanne, în 1923. Acesta delimitează 
graniţele dintre Grecia și Turcia. Mijlocul 
râului Evros separă cele două ţări. Cu excepţia 
faptului că, de-a lungul istoriei și după lucrări 
făcute de mâna omului, albia râului s-a 
schimbat. Prin urmare, există în partea de est 
a râului câteva enclave grecești. Una dintre 
acestea este cea în cauză.

Același râu este un punct de trecere pentru 
migranţii care, de la acordul semnat între 
Bruxelles și Ankara în 2016, au fost reţinuţi în 
Turcia atunci când mulţi dintre ei doreau să 
intre în Uniunea Europeană. De când Noua 
Democraţie și liderul său, Kyriskos Mitsotakis 
(dreapta), au câștigat majoritatea în Grecia, 
în iulie 2019, politica de migraţiune a avut 
tendinţa de a se înăspri.

Migranţii au devenit obiecte de negociere 
între cele două ţări. Ankara face presiuni 
asupra UE, prin Grecia, deschizând porţile. 
Atena își consolidează graniţele și respinge 
migranţii. De asemenea, Grecia vrea să ridice 
un zid în acest punct de trecere… pe care sunt 
acum instalate trupe turcești. 

Deși Grecia și Turcia sunt ambele membre 
ale organizaţiei militare NATO, aceste două 
ţări se înfruntă din ce în ce mai mult și au 
înăsprit controlul frontierelor lor.

Într-o primă fază, ministrul grec pentru 
afaceri externe, Nikos Dendias, a declarat 
că este vorba doar despre o mică bucată de 
pământ, „câţiva zeci de metri”, apoi i-a cerut 
explicaţii ambasadorului turc în Grecia.

La rândul său, ambasadorul Turciei la 
Atena a declarat pentru ziarul nostru că este 
„în contact strâns cu colegii greci, deoarece am 
fost informat despre problemă. Din start, am 
fost de acord că aceasta nu este o dispută la 
frontieră. Mai degrabă, este o problemă tehnică 
absolut normală pentru vecinii care împart o 
frontieră. Nu este un subiect și nu ar trebui să 
devină unul”.

Cu toate acestea, climatul este propice 
îngrijorărilor. Pe de o parte, acest eveniment 
vine la câteva zile după ce revista germană 
Der Spiegel a dezvăluit că un soldat turc a 
împușcat un poliţist german care patrula în 
Grecia, în cadrul unei operaţiuni Frontex – 
poliţia de frontieră europeană.

Pe de altă parte, pe partea greacă, într-o 
perioadă în care epidemia Covid pare a 
continua, unii se tem că această poziţionare 
a trupelor turce anunţă o reluare a fl uxului 
migrator. În nordul Greciei, populaţia este 
împotriva sosirii migranţilor. În februarie și 
martie, mișcările migratorii au dus chiar la 
discordii profunde între Atena și Ankara.

Anunţul premierului Benjamin 
Netanyahu – că data începerii 

anexării de teritorii din Cisiordania 
rămâne 1 iulie – arată că acesta a dispus să 
plonjeze cu capul înainte chiar și în arena 
diplomatică, indiferent de costuri.

Israelul este pe punctul de a altera 
defi niţia frontierelor sale, așa cum au fost ele 
recunoscute de comunitatea internaţională 
în 1948. Însă  spiritul către anexare nu 
ar fi  doar o violare crasă a dreptului 
internaţional. Anexarea unilaterală 
va îngloda Israelul într-o confruntare 
diplomatică cu cea mai mare parte a lumii și 
cu UE în special; ar putea submina relaţiile 
Israelului cu administraţia americană, dacă 
Donald Trump nu va fi  reales; ar perpetua 
confl ictul israelian; ar periclita tratatul de 
pace cu Iordania; și, mai presus de toate, ar 
închide ușa oricărei șanse de bune relaţii 
cu statele arabe vecine, analizează ziarul 
israelian Haaretz.

Spre deosebire de cazurile anexării 
Înălţimilor Golan și a Ierusalimului de Est, 
Cisiordania este căminul a trei milioane de 
palestinieni care au ajuns să se obișnuiască 
să convieţuiască cu ocupaţia, atât timp cât 
încă mai există o rază de speranţă pentru 
constituirea unui stat palestinian în care ei 
ar putea să trăiască în calitate de cetăţeni cu 
drepturi depline pe propriul lor pământ.

Pe baza acestei speranţe, palestinienii 
menţin o strânsă cooperare de securitate și 
civilă care îi este foarte utilă Israelului, deși ea 
a început deja să fi e destabilizată de o situaţie 
care ameninţă și supravieţuirea Autorităţii 
Palestiniene (AP). Fără AP, chiar și dacă nu 
va erupe o intifada masivă, anexarea unor 
părţi din Cisiordania ar putea face Israelul 

responsabil încă o dată de administrarea 
treburilor palestiniene de zi cu zi, și nu numai 
în teritoriul anexat, având în vedere toate 
ramifi caţiile utilitare și economice presupuse 
de acest lucru.

În ciuda diverselor sale defi cienţe, planul de 
pace al lui Trump admite necesitatea ajungerii 
la o înţelegere diplomatică negociată între 
Israel și palestinieni. Acest plan a fost până 
acum respins de conducerea palestiniană, 
care îl consideră a fi  ultimul cui bătut în 
coșciugul independenţei palestiniene. Dar 
ar fi  fost de așteptat ca președintele Trump 
măcar să-i pună în vedere clar Israelului 
că un asemenea pas unilateral este contrar 
înseși esenţei planului său, la care s-a muncit 
ani de zile.

Guvernul Netanyahu intenţionează să 
anexeze viitorul cetăţenilor israelieni și 
să-i ţină ostatici ai unei idei mesianice, 
nebunești și periculoase, care va garanta 
și mai multă violenţă vreme de generaţii 
la rând. Parteneriatul lui Benny Gantz cu 
guvernul Netanyahu ar fi  trebuit, teoretic, 
să ţină în frâu neînfrânta agendă a adepţilor 
colonizării, cea care dictează măsura 
anexării. Acum este momentul potrivit ca 
el și colegii săi să traseze o linie roșie, să-și 
asume public o atitudine nestrămutată și să 
proclame sus și tare că anexarea nu poate 
coexista cu acordurile de pace și cu dorinţa 
de a se avansa în direcţia unei soluţii.

ÎNGRIJORARE GREACĂ DUPĂ O OCUPAŢIE MILITARĂ TURCĂ
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La nivelul râului Evros, o mică bucată de pământ devine subiect de discordie 
între Grecia și Turcia, care a lăsat, începând de la sfârșitul lunii mai, 30 de 

oameni să se stabilească aici și să planteze un drapel.
Epidemia Covid-19 abia bate în retragere, când tensiunile dintre Grecia și Turcia 

reîncep la frontiera delimitată de râul Evros (Mariţa). O mică bucată de pământ care 
aparţine Greciei este cea care a făcut recent obiectul unei infracţiuni, iniţial, soldaţii 
turci patrulau acolo. În 48 de ore, aproximativ 30 dintre ei s-au stabilit acolo și chiar 
și-au plantat steagul pe această bucată a Greciei. Fără a explica pentru moment 
motivele gestului lor. Grecii se tem că turcii doresc să le fure o bucată de teritoriu, 
descrie faptele cotidianul francez Liberation, citat de rador.ro.

ANEXAREA VIITORULUI

responsabil încă o dată de administrarea

Manifestaţiile violente din Statele Unite ale Americii reprezintă, de fapt, o 
confruntare cu propria istorie a acestei ţări… În pământul Statelor Unite 

ale Americii, fondate de către albii europeni și care în cele din urmă au dovedit cea 
mai dezvoltată și puternică ţară din lume, există sufi ciente lacrimi și sânge.
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UEFA a stabilit 
perioada de 

desfășurare a Campionatului 
European U19, turneu fi nal pe care 
îl va găzdui țara noastră. Euro U19 

din 2021 va reuni 8 echipe, urmând 
să se dispute un total de 15 partide. 
Turneul va debuta pe data de 30 
iunie 2021, iar fi nala competiției se 
va desfășura pe 13 iulie.

Reprezentativa tricoloră U19, 
pregătită de Daniel Oprescu, este 
califi cată direct, din postura de 
gazdă. Naționala de juniori avea 
programate în acest an mai multe 
acțiuni de pregătire care au fost 
însă anulate din cauza efectelor 
pandemiei COVID-19.

Pentru acest eveniment major, 
au fost desemnate, de către FRF, 4 
stadioane din București, Ploiești și 
Voluntari, iar UEFA va confi rma 
arenele în urma vizitei de lucru 
pe care o vor face reprezentanții 
forului continental până la fi nele 
acestui an.

Acestea sunt: Stadionul “Ilie 
Oană” – Ploiești (15.073 locuri), 
Stadionul “Giulești” – București 
(14.047 locuri), Stadionul “Arcul de 

Triumf” – București (8.155 locuri) 
și Stadionul “Anghel Iordănescu” – 
Voluntari (4.518 locuri).

Astfel, vara viitoare, România 
va fi  gazda a două competiții 
continentale. Patru partide de la 
EURO 2020 mutat anul viitor se 
vor juca pe Arena Națională, pe 
13, 17 și 21 iunie (faza grupelor), 
respectiv 28 iunie 2021 (optime de 
fi nală).

Lista celorlalte federații care 
și-au manifestat intenția de a 
găzdui turnee fi nale de juniori 
și junioare în perioada 2021-
2022 sunt: Belgia, Danemarca, 
Germania, Ungaria, Norvegia, 
Portuglia, Rusia, Albania, Spania 
și Andorra (candidatură comună).

La Euro U19 au jucat de-a 
lungul anilor fotbaliști precum 
Paul Scholes, Gary Neville, Th ierry 
Henry, David Trezeguet, Gianluigi 
Buff on, Francesco Totti, Andrea 
Pirlo, Kylian Mbappe, Sergio Ramos 
sau Gerard Pique. Astfel, în 2021, 
vom putea urmări în România 
starurile mondiale în formare!

Competiția UEFA este 
continuatoarea Turneului de 
Juniori FIFA care a debutat în 
1948 și a fost preluat de forul 
continental european din 1955. 
Din 1980, a fost dedicat categoriei 
de vârstă U18, iar din 2002, 
dedicat categoriei U19. În istoria 
formatului actual, România a 
găzduit acest turneu și în 2011.

TREI BASCHETBALIȘTI PRAHOVENI TREI BASCHETBALIȘTI PRAHOVENI 
JOACĂ PE ALTE MELEAGURIJOACĂ PE ALTE MELEAGURI

Întrucât Ploieștiul nu mai este reprezentat la nivel 
de club în competițiile de seniori la baschet (după 

ce, ani la rând, aici se dădea ora exactă în sportul cu 
mingea la coș), cei mai talentați jucători au fost nevoiți 
să își găsească angajamente la alte cluburi. 

Astfel, Ioana Ghizilă, formată la Clubul Sportiv Școlar 
Ploiești, de către antrenoarea Loredana Munteanu, și-a 
prelungit contractul cu încă un an cu echipa campioană 
Sepsi SIC Sfântu Gheorghe, urmând să evolueze și în 
Liga Campionilor.

„M-am simțit minunat aici încă din primul sezon. 
Am fost primită cu brațele largi deschise de către toată 
lumea. Totodată, aici am învățat și evoluat din punct 
de vedere baschetbalistic şi mai mult. Abia aștept să 
reîncep! Cu siguranță visăm la titlul de campioane din 
nou și să aducem încă o cupă acasă. Pe plan personal, 
pot să spun că anul acesta am așteptări mai mari ca 
niciodată de la mine. Îmi doresc să arăt pentru ce 
am muncit în tot acest timp. Iubesc totul aici. De la 
echipă, staff , fani, oraș și mâncare. Aici am regăsit o a 
două familie și am primit înțelegerea și suportul moral 
de care am avut nevoie în tot acest timp”, a declarat 
sportiva ploieșteană. 

Înainte de a ajunge la Sfântu Gheorghe, unde va 
bifa cel de-al treilea sezon, Ioana Ghizilă a mai jucat, 
la nivel de senioare, la BC Timișoara, CSBT Alexandria 

(2014/2015 – Liga Națională), CSM CSȘ Ploiești 
(2015/2016 – Liga I), Olimpia CSU Brașov (2016/2017 
– Liga Națională) și CS Universitatea Cluj Napoca 
(2017/2018 – Liga Națională).

Și baschetbalistul ploieștean Adrian Movileanu (26 
de ani) va evolua în aceeași zonă a țării, urmând ca și 
în stagiunea 2020-2021 să joace pentru CSM VSKC 
Miercurea Ciuc, formație care a făcut parte din Grupa 
B în ediția precedentă a competiției naționale.

Adrian Movileanu s-a născut în Ploiești și a petrecut 
o bună parte a carierei sale în orașul natal. În 2011, 
sportivul prahovean a fost convocat la lotul de seniori 
al lui CSU Asesoft  Ploiești, echipă pentru care a jucat 
până în sezonul 2014-2015.

Odată cu desfi ințarea grupării ploieștene, Movileanu 
a făcut parte din noul proiect CSM Ploiești, unde a stat 
un singur an, în 2016 transferându-se la CS Cuza Sport 
Brăila, de unde a plecat la CSM Miercurea Ciuc.

Un alt jucător talentat, Vlad Negoițescu, va juca la 
CSM Galați, unde îi va avea colegi pe alți doi ploieșteni, 
Marius Ciotlăuș și Rareș Ardelean. Vlad Negoițescu și-a 
început cariera în 2010, când a semnat cu CSU Ploiești. 
După cinci sezoane petrecute la clubul alb-albastru, a 
plecat la SCM U Craiova și, apoi, timp de 3 ani, la CSM 
Steaua Eximbank București, cu care a cucerit medaliile 
de argint în 2017 și 2018. 

PETROLUL A DAT PETROLUL A DAT 
UN CAMPION AL UN CAMPION AL 
ROMÂNIEI ȘI UN ROMÂNIEI ȘI UN 

TRANSFER ÎN BELGIA!TRANSFER ÎN BELGIA!

CFR Cluj a devenit campioană a României pentru a șasea 
oară în Istorie și a treia oară consecutiv, pentru 

mijlocașul Ovidiu Hoban acesta fi ind al cincelea titlu de campion 
în carieră, el declarând la fi nalul jocului de la Craiova (câștigat de 
ardeleni cu 3-1) că a fost cel mai greu trofeu de câștigat.

„E un trofeu foarte râvnit de mine. A fost foarte greu pentru noi, 
nici nu vreți să știți prin ce am trecut și cu atât mai mult ne bucură 
această realizare. A fost un an special și cu atât mai mult e mai 
frumos. Cel mai greu a fost să câștigăm acest trofeu. Dan Petrescu e 
alături de noi cu sufl etul, el a condus tot chiar dacă de la depărtare 
și l-am simțit aproape”, a declarat Hoban (fost câștigător al Cupei 
României cu Petrolul Ploiești în 2014) la fi nalul jocului.

În altă ordine de idei, fundașul central Andrei Chindriș (21 de 
ani), fost jucător la Petrolul Ploiești, a fost cumpărat de belgienii 
de la Mouscron, FC Botoșani urmând să încaseze pe acest transfer 
700.000 de euro. Internaționalul de tineret va evolua la fosta formație 
a lui Mircea Rednic (și el antrenând lupii galbeni), unde va fi  coleg 
acolo cu francezul  Harlem Gnohere (32 de ani), trecut și el pe la 
Petrolul (o tempora!) și cu Virgiliu Postolachi (20 de ani), atacantul 
pe care Federația încearcă să îl aducă la naționalele României.

Ovidiu Hoban

Ioana Ghizilă Vlad Negoițescu

CAMPIONATUL EUROPEAN U19 SE CAMPIONATUL EUROPEAN U19 SE 
JOACĂ ȘI LA PLOIEȘTI!JOACĂ ȘI LA PLOIEȘTI!

0244.546.5010244.546.501
ziarul_ploiestii@yahoo.comziarul_ploiestii@yahoo.com
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PAPA FORŢEAZĂ O SINGURĂ RELIGIE MONDIALĂ

Un pacient - zero 
necunoscut, originea 

maladiei dezbătute, multe state 
adesea nepregătite: Covid-19 a 
surprins o parte din umanitate pe 
picior greșit. Dar pentru spioni, 
care își fac o profesie din vigilenţă, 
„este o problemă de defi nire și 
de previziune a politicilor, nu a 
serviciilor”, afi rmă Alain Chouet, 
fost înalt responsabil ale serviciilor 
de informaţii externe franceze 
(DGSE), agasat că suspiciunile 
ar putea plana asupra foștilor săi 
colegi. „Epidemiile există una în 
medie la fi ecare cinci ani, aceasta 
ar fi  trebuit să fi e o preocupare a 
autorităţilor politice franceze”, 
remarcă el.

Profesorul Robert Blendon, 
de la Universitatea Harvard, 
confi rmă că serviciile americane 
au identifi cat de mult timp riscul 
epidemic și „l-au avertizat pe 
președintele Donald Trump că 

au probe despre un potenţial de 
epidemie în fază incipientă”.

De mult timp, serviciile de 
informaţii supraveghează riscul 
sanitar. Spionajul american 
s-a interesat, de exemplu, 
îndeaproape de HIV. Iar „la 
sfârșitul anilor 1990, unele 
rapoarte leagă securitatea sanitară 
de riscurile foametei, secetei și 
chiar ale războiului”, amintește 
Danien Puyvelde, conferenţiar în 
domeniul serviciilor de informaţii 
și securităţii internaţionale 
la Universitatea din Glasgow 
(Scoţia). În ianuarie 2000, un 
raport al CIA evoca ameninţarea 
reprezentată de mediile 
infecţioase la nivel mondial. Toată 
această muncă „ar fi  meritat să 
fi e luată în serios” în cancelariile 
lumii, apreciază Van Puyvelde.

Dar, în general, responsabilii 
politici aleși sunt reticenţi cu 
privire la mobilizarea unor bugete 
importante pentru o ameninţare 
ipotetică, își exprimă regretul 
Robert Blendon. „Adevărata 

problemă este de a ști dacă vom 
învăţa și vom învesti astfel încât 
în cinci sau zece ani, când ceva 
asemănător se va produce din nou, 
ţările să poată reacţiona foarte 
rapid”, spune el.

În plus, impactul economic, 
social și geopolitic al noului 
coronavirus este atât de mare, 
încât subiectul riscă să se adauge 
listei de priorităţi a serviciilor 
de securitate, unde prevalează 
sursele de informare directă, 
imaginile prin satelit, semnalele 
electromagnetice, supravegherea 
reţelelor de socializare sau 
datele despre conexiuni. 
„Aceste mijloace ar putea fi  
utile în mod special când o ţară 
încearcă să ascundă amploarea 
unei epidemii”,subliniază Van 
Puyvelde.

Lucru deloc neglijabil, date 
fi ind opacitatea în gestionarea 
maladiei de către numeroase ţări, 
criticile care vizează Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii (OMS) și 
nenumăratele strategii naţionale, 

stabilite adeseori de către state 
fără concertare cu vecinii lor.

Evenimentele de la11 
septembrie 2001 au bulversat 
paradigma contra terorismului. 
Este oare posibil ca Covid-19 
să schimbe modul în care se va 
ţine seama de riscul sanitar? – se 
întreabă AFP.

În Rusia, „se va dezvolta o 
nouă prioritate în materie de 
securitate”, pronostichează Vadim 
Koziulin, expert în securitate 
la centrul PIR, un think-tank 
independent de la Moscova, care 
evocă crearea în viitor a „noi 
departamente pentru securitatea 
epidemiologică”de către serviciile 
ruse responsabile de mult timp cu 
supravegherea riscurilor nucleare 
și biologice. „Șocul pandemiei va 
genera o cerere de implicare nouă 
a actorilor din domeniul apărării 
și securităţii, cu această miză, 
inclusiv din partea serviciilor de 
informaţii”, întărește la rândul său 
Institutul de cercetare strategică 
a școlii militare franceze IRSEM, 

într-un document postat online.
Criza „nu poate fi  considerată 

ca o eroare a serviciilor de 
informaţii”, relevă documentarul, 
subliniind că „ea ar putea relansa 
veleităţile de achiziţii de arme 
biologice de către actori non-
statali. Este vorba de o problemă 
directă de contraproliferare”.

Rămâne o problemă, nu chiar 
anodină: dacă supravegherea 
crește, medicii vor trebui să facă 
spionaj sau se va cere spionilor 
să facă medicină? „Medicilor 
le-ar plăcea să împărtășească 
ceea ce știu, adică să publice, ceea 
ce provoacă mâncărimi tuturor 
ofi ţerilor de informaţii”, se amuză 
Benjamin Queyriaux, medic 
epidemiolog, ex-consilier medical 
al NATO la Bruxelles.

Cele două lumi vor trebui 
să facă schimb de informaţii și 
preocupări, insistă Queyriaux. 
„Dacă se dorește să se progreseze, 
suntem condamnaţi să colaborăm 
și să avem încredere unii în alţii”, 
mai spune el.

n pacient zero

Din punct de vedere istoric, Vaticanul 
nu a fost prieten cu evreii, dar noua 

sa iniţiativă aliniază Biserica Catolică cu 
Islamul într-o singură religie mondială, 
care poate fi  cea mai mare ameninţare de 
până acum pentru poporul evreu, scrie 
Adam Eliyahu Berkowitz într-un articol 
apărut pe site-ul BreakingIsraelNews.com. 
Un eveniment major pentru avansarea 
proiectului a avut loc la aniversarea nașterii 
statului Israel (14 mai a.c.), ceea ce potrivit 
unui rabin, nu este întâmplător, dat fi ind 
că iudaismul este ultimul bastion, complet 
incomparabil cu o nouă ordine mondială 
(în opinia lui).

Într-un discurs către diplomaţi, din luna 
ianuarie a.c., Papa Francisc a anunţat că 
Vaticanul va găzdui un eveniment global cu 
titlul Reinventarea Pactului Global asupra 
Educaţiei. „Este necesar un pact educaţional 
global pentru a ne educa în spiritul unei 
solidarităţi universale și a unui nou 
umanism”, a spus Papa atunci când a propus 
pentru prima dată summit-ul.

Un site web susţinut de Vatican pentru a 
promova pactul a adăugat: „Pentru educarea 
tinerilor în spiritul fraternităţii, învăţându-i 
să depășească diviziunile și confl ictele, 
promovarea ospitalităţii, dreptăţii și păcii, 
Papa Francisc i-a invitat pe toţi cei care se 
ocupă de educaţia tinerei generaţii să semneze 
un Pact global pentru a crea, prin educaţie, o 
modifi care globală de mentalitate”.

Papa a descris necesitatea alianţei globale: 
„Niciodată înainte nu a existat o astfel de 
nevoie de a ne uni eforturile într-o alianţă 
educaţională, pentru a forma persoane 
mature, capabile să depășească diviziunea 
și antagonismul și să restabilească structura 
relaţiilor în numele unei umanităţi mai 
frăţești”, a spus el.

Papa a menţionat proverbul „Este 
nevoie de un sat pentru a crește un copil”, 
explicându-și poziţia în viziunea sa globală. 
„Toate transformările sau schimbările, 
precum și schimbarea epocală pe care o 

trăim acum, necesită un proces de educare 
și de creare a unui sat educaţional, capabil 
să formeze o reţea de relaţii deschise și 
interumane”, a spus el.

„Educaţia nu se limitează doar la sălile 
școlii și ale universităţii”, a spus Papa în 
discursul din luna ianuarie. „Este asigurată 
în principal prin întărirea și consolidarea 
dreptului fundamental al familiei de a 
educa, precum și prin dreptul bisericilor și 
al comunităţilor sociale de a sprijini și de a 
ajuta familiile în creșterea copiilor lor”.

Iniţiativa educaţiei este continuare a 
viziunii globale a Papei, așa cum aceasta 
reiese din Documentul despre fraternitatea 
umană pentru pacea mondială și viaţa 
comună, semnat împreună de Papa Francisc 
și șeicul Ahmed el-Tayeb, marele Imam al 
Al-Azhar, în februarie 2019 la Abu Dhabi, 
Emiratele Arabe Unite.

Acordul dintre cei doi lideri religioși 
a fost criticat pentru poziţia sa asupra 
diversităţii religiilor.

„Faptul că oamenii sunt obligaţi să adere 
la o anumită religie sau cultură este necesar 
să fi e respins”, se arată în document. „La fel 
și impunerea unui mod de viaţă cultural pe 
care alţii nu îl acceptă.”

Rabinul Pinchas Winston, un prolifi c 
autor despre sfârșitul lumii, a menţionat că, 
în multe privinţe surprinzătoare, Vaticanul 
este acum, practic aproape identic cu 
secularismul.

„Este un fapt cunoscut că Biserica Catolică 
era bastionul care se opunea liberalismului în 
toate privinţele, denunţându-l drept erezie”, 
a spus Rabinul Winston. „Aceasta a fost 
situaţia atâta timp cât Vaticanul și-a putut 
impune voinţa sa asupra poporului său și 
să infl uenţeze restul lumii. Această realitate 
s-a schimbat, pentru că nu mai are acea 
putere. Papa Francisc este rezultatul acestei 
schimbări. El este un „om al poporului.”

Rabinul Winston a menţionat că valorile 
tradiţionale din Biserica Catolică se schimbă 
într-adevăr în moduri care ar fi  fost de 

neconceput până nu cu mult timp în urmă.
„Spuneau că valorile seculare și 

liberalismul erau rele, dar când oamenii 
s-au schimbat și liberalismul s-a răspândit, 
Vaticanul și-a reconsiderat această poziţie”, 
a spus Rabinul Winston.”Cum poate o religie 
să pretindă că este de la Dumnezeu, atunci 
când un om poate decide să o schimbe?”

Rabinul Winston a menţionat că tema 
noii ordini mondiale, așa cum a fost 
prezentată de Papă, a fost menţionată de 
mai multe ori în Biblie. „A vedea lumea ca 
pe un tot unitar este așa cum a fost în zilele 
dinaintea Turnului Babel”, a spus Rabinul 
Winston. „Asta a fost când oamenii s-au unit 
pentru a prelua controlul asupra lumii și a-l 
elimina pe Dumnezeu”.

Rabinul Winston a remarcat că amestecul 
absurd al intelectualismului secular cu 
religia a fost menţionat mai târziu în 
Geneză. „Conform cu Midrash, Esau l-a 
impresionat pe tatăl său, Isaac, cu întrebări 
care păreau a se raporta la religie, dar care se 
situau doar la nivel intelectual. Intenţia reală 
a întrebărilor era aceea de a genera haos și 
divizare. Mulţimea amestecată funcţionează 
în acest fel, făcând să pară că intenţiile lor 
sunt pure și că sunt oameni buni. Dar intenţia 
lor reală este distructivă pentru că scoate din 
luptă adevărul.”

„Seculariștii prezintă universalismul ca 
sursă a tuturor fraternităţilor, dar este exact 

opusul. Acum în lume există mai multă 
diversitate ca niciodată în istoria umanităţii. 
A avea un singur mod de a te închina lui 
Dumnezeu înainte ca Moshiach (Mesia) să 
vină și să-i ilumineze pe toţi nu este realist și 
e dăunător pentru oricine nu se conformează. 
Iudaismul nu îl recunoaște pe Iisus ca fi ind 
Mesia, astfel că încă îl mai așteaptă pe cel 
promis (care însă a venit deja de 2000 de ani 
– n.n.). Papa ar fi  necesar să fi e sufi cient de 
inteligent pentru a realiza că există motive 
întemeiate pentru diferenţe. Oamenii sunt 
diferiţi. Această nouă iniţiativă a Vaticanului 
este liberalism clasic pe post de religie.”

Data întâlnirii globale la vârf în domeniul 
educaţional a fost 14 mai 2020, la exact 
72 de ani de când Israelul și-a proclamat 
independenţa. Rabinul Winston a sugerat 
că acest fapt ar putea avea un sens mai 
profund, indicând confl ictul inerent dintre 
poporul evreu și religia universală.

„Nu mai pot scăpa de evrei și de ceea ce 
reprezintă ei prin simpla atacare a noastră, 
așa cum s-a făcut timp de 2000 de ani”, a spus 
Rabin Winston. „Doresc ei să scape de evrei 
și de Tora cedând o religie mondială? Oricine 
dorește o ordine mondială urmărește să scape 
de evrei, deoarece toată istoria omenirii a 
dovedit că esenţa Torei iudaismului nu se 
schimbă, fi ind apărată, dacă este necesar, 
chiar și cu preţul vieţii. Suntem în continuare 
același popor, în aceeași ţară, cu aceeași Tora.”

neconceput până nu cu mult timp în urmă opusul Acum în lume există mai multă

Zis-au: „Veniţi să-l pierdem pe el dintre neamuri; să nu se mai pomenească numele 
lui Israel. Că s-au sfătuit într-un gând împotriva lui. Împotriva Ta legământ au făcut: 
Locașurile Edomului și Ismaelitenii”                                                                  (Psalmi 83:5-7)

SERVICIILE DE INFORMAŢII AU SERVICIILE DE INFORMAŢII AU 
ANTICIPAT APARIŢIA CORONAVIRUSULUIANTICIPAT APARIŢIA CORONAVIRUSULUI

Alain Chouet

Serviciile de informaţii de pe mapamond au anticipat apariţia coronavirusului, dar au fost ignorate de guverne care, confruntate cu 
amploarea epidemiei de Covid-19, ar putea de acum încolo să le încredinţeze un rol sporit în supravegherea riscului sanitar, notează 

AFP într-o analiză citată de Agerpres.
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Poartă masca pentru că îți poate salva viața.

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

0372.032.313

Medicina clasică
Semne prevestitoare

Primele indicii ale astmului 
alergic, înaintea manifestării 
simptomelor, constau în indigestie, 
constipaţie sau diaree, tractul 
gastrointestinal fi ind cel dintâi afectat 
de contactul cu alergenul. Le urmează, 
la scurt timp, simptomele specifi ce: 
respiraţie sacadată și incapacitatea de 
a respira, strănut și tuse severă, dureri 
toracice. Atacurile de astm alergic se 
manifestă mai ales dimineaţa devreme, 
când cel suferind se trezește brusc din 
senin, cuprins de panică. Nevoia acută 
de aer și senzaţia că nu poate respira dau 
naștere dorinţei de a ieși grabnic afară, 
aerul din încăpere părând irespirabil. 
Criza poate dura de la câteva ore la 
câteva zile.

Măsuri utile
Cel mai bine ar fi  să depistezi 

alergenul provocator al neplăcerilor 
și să eviţi contactul cu el. Apoi, există 
tot felul de pastile, picături și injecţii 
pentru calmarea crizelor de astm. Cele 
mai indicate sunt însă spray-urile. 
Marele lor avantaj: lipsa toxicităţii. 
Faptul că ar avea dependenţă este, după 
cum susţin medicii, un mit. Pe lângă 
acestea, de mare ajutor ar putea fi  și 
să nu folosești odorizante de cameră 
și detergenţi cu miros puternic, să nu 
aduci în casă plante cu polen, să nu 
lași fereastra deschisă, mai ales înainte 
de ora 14, când cantitatea de polen 
atmosferic e mai mare și, pe cât posibil, 
să te ferești să stai prea mult pe-afară în 
zilele umede și reci.

Astmul la copii
„În cazul astmului alergic, 

acesta începe adesea în copilărie și este 
asociat cu antecedente personale sau 

familiale de boli alergice (rinită alergică, 
dermatită atopică, alergii alimentare 
sau medicamentoase). Pentru cei mici, 
este foarte important ca mamele să nu 
fumeze în timpul sarcinii, să fi e hrăniţi 
la sân în primele șase luni de viaţă, să fi e 
vaccinaţi conform schemei naţionale de 
vaccinare obligatorie, să evite expunerea 
la alergenii sensibilizaţi care determină 
simptome, să urmeze un tratament 
medicamentos corect al bolii alergice și, 
dacă au indicaţie, să urmeze tratament 
de desensibilizare la alergenul respirator 
identifi cat că determină simptome.

Teste alergologice se pot face la orice 
vârstă, fi e cutanat, prin tehnica prick 
(nedureroasă, rapidă, ieft ină, efectuată 
de medicul alergolog), fi e seric, în 
laborator, prin recoltare de sânge 
venos (mai scumpă, cu durată de timp 
variabilă până la obţinerea rezultatelor)”, 
explică dr. Monica Schifi rneţ.

ASTMUL ASTMUL 
SE POATE SE POATE 
AGRAVAAGRAVA

Astmul alergic este o formă 
de astm episodic, una dintre 
manifestările alergiei de tip 
sever, și se declanșează doar 
primăvara și toamna, când 
pacientul intră în contact cu 

polenul din atmosferă.
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