
Afl at în ultimele zile la 
conducerea Primăriei 

Ploiești, Adrian Dobre anunță 
că municipalitatea pregătește 
câteva proiecte europene pentru 
modernizarea sistemului de termie 
din oraș, mai ales că s-au deschis 

astfel de posibilități pentru toate 
localitățile urbane din România. 
Până acum a fost selectat un număr 
redus de orașe care să aibă acces la 
fondurile europene. În noul cadru 
european lucrurile s-au modifi cat 
substanțial, astfel că Ploieștiul ar 
putea fi  benefi ciarul unor proiecte 
în valoare de 40 milioane de euro, 
în cadrul Programului Operațional 
Infrastructură Mare. Dobre a declarat 
mass-media locală că primul proiect 
va fi  depus spre fi nanțare până la 
sfârșitul anului, iar municipalitate va 
pregăti un altul, în 2021.

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,  20
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Ziarul   Ploiestii,
ARAFAȚI ȘI ARAFAȚI ȘI 

ALȚI ARAHAȚIALȚI ARAHAȚI
Ce nu au înțeles domnii care au acaparat 

puterea în ultimii 30 de ani este că, după 
ce am visat că o să ne fi e mai bine ca înainte de 
Revoluție, după ce am înțeles că nu se poate repede 
să fi e cum ne-au promis, după ce am avut răbdare 
zece ani, apoi alți zece și încă zece și tot nu avem 
o autostradă gata cap-coadă, o școală nouă și 
modernă, fi e ea și în capitală, nu s-a construit nici 
măcar un spital ba chiar doar s-a demolat la greu, 
deci după toată așteptarea și dezamăgirea, nu mai 
merge cu vrăjeala asta mincinoasă cu promisiuni 
și tâlhărie la drumul mare a acelorași cozi de topor 
care ne conduc.

Eu unul, mai mult ca orice, m-am săturat de 
semianalfabeții golani și plini de diplome false și 
plagiaturi care au tupeul să ne mai spună cum este 
bine și cum nu este. M-am săturat de măscăricii 
deontologi care mestecă gumă la televizor. Îmi este 
silă de alesul care, în loc să devină mai umil și mai 
respectuos pentru că a primit încrederea oamenilor 
la vot, acum dă pe dinafară de creier ce i-a crescut 
peste noapte și nu-i mai ajungi la nas nici cu prăjina.

Îmi este scârbă de “arafați” și alți arahați mai 
mici, împrăștiați prin fel de fel de instituții care nu 
sunt în stare să încheie o frază cu argumente logice, 
de ce trebuie să ținem deschise restaurantele afară și 
înăuntru nu, chiar dacă se păstrează distanța stabilită 
ca fi ind sigură (dar nici măcar asta nu e clară), de ce 
închidem terasele după o oră și să nu le închidem 
toată ziua, de ce să purtăm mască doar în anumite 
condiții și nu tot timpul când ieșim pe stradă, de 
ce, la șapte luni de la declanșarea pandemiei, nu 
avem un centru medical de experți care să traseze 
măsuri medicale clare privind testarea de Covid 
în masă, separarea testelor dublate sau triplate de 
cele unice, pentru a putea vedea cu adevărat nivelul 
de îmbolnăvire a populației, de ce nu se știe nici 
acum dacă boala odată vindecată, deci pentru 
care organismul are anticorpi, mai poate reveni 
sau nu în organism cu daune pentru sănătate, de 
ce nu se recomandă niciun medicament pentru 
creșterea imunității, singura soluție rămânând 
rahatul ăsta inutil de mască de cea mai proastă 
calitate și refolosită, de ce s-a renunțat la mănuși 
dar se amendează apropierea fi zică în mijloacele 
de transport în comun, unde ești obligat să te ții de 
bară, pentru a nu te răsturna cu picioarele în sus, de 
ce politrucii ne încurajează să ieșim la vot în număr 
cât mai mare și nu vine votul la noi cu urna mobilă, 
ca să evităm orice fel de coadă și aglomerație...sau și 
aici e vorba de frica de votul masiv mai mult decât 
de Covid!?...și uite așa mai sunt alte zeci de întrebări 
fără răspunsuri clare, pe care le așteptăm ca proștii, 
pe sănătatea noastră!

Concluzionând, îmi este scârbă de toți 
incompetenții care ne conduc și care au umplut țara 
de incompetență în ultimii 30 de ani și le doresc ca 
atunci când or avea Covid sau orice altă boală, să 
le funcționeze aparatele care îi țin în viață, așa cum 
au făcut ei să funcționeze țara asta... adică în bătaie 
de joc!
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Expertiză tehnică de Expertiză tehnică de 
800.000 lei la stația de 800.000 lei la stația de 
epurare din Ploieștiepurare din Ploiești

ÎN SCHIMB, STAȚIUNEA 
SINAIA ESTE FOARTE SINAIA ESTE FOARTE 

APRECIATĂ DE LOCUITORIAA

PLOIEȘTIUL PE ULTIMELE LOCURI LA PLOIEȘTIUL PE ULTIMELE LOCURI LA 
NIVEL NAȚIONALNIVEL NAȚIONAL

Sondajul privind calitatea vieții a fost 
elaborat în perioada 1 iulie-15 august 

2020, în 41 de localități urbane din România, 
pe un eșantion de 13.380 respondenți, din 
tot atâtea gospodării, în medie, între 250 
și 500 de intervievați/oraș. Prima dată, cei 
chestionați au fost chemați să numească 
principalele trei probleme cu care cred ei 
că se confruntă orașul în care domiciliază, 
rezultând următorul set de difi cultăți: 
serviciile de sănătate (39%), poluarea 
aerului (32%), infrastructura rutieră (29%), 
lipsa locurilor de muncă (23%), educația și 
instruirea (21%), zgomotul și transportul 
public (20%), siguranța (19%), locuințele 
(18%), serviciile sociale și oportunitățile de 
dezvoltare a afacerilor (16%), conectivitatea 
cu localitățile învecinate (12%), lipsa 
spațiilor verzi (11%), calitatea arhitecturală 
a clădirilor (7%).

Eu unul mai mult ca orice m am săturat de

Să nu credeți că proasta administrare a Ploieștiului din ultimii 7-8 ani a rămas 
fără ecou. În „Barometrul Urban-Calitatea Vieții în Orașele din România”, 

realizat în cadrul unui proiect european și dat publicității în această lună, orașul 
nostru se afl ă plasat pe ultimele poziții la cei mai mulți dintre indicatorii cercetați. 
Onoarea Prahovei este cumva salvată de Sinaia, stațiunea afl ându-se în topul 
aprecierii locuitorilor. La mai toate chestionarele, clasamentul este dominat de Cluj-
Napoca, urmat de Timișoara, Sibiu, Brașov, Oradea, Constanța, Iași și București. 
Interesant este că în regiunea Sud-Muntenia orășenii sunt cei mai nemulțumiți de 
condițiile în care trăiesc.
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„Acordurile lui „Acordurile lui 
Avraam” între Israel Avraam” între Israel 
şi Emiratele Arabeşi Emiratele Arabe

Cu 7.138 de infectări cu Sars-Cov 
2 de la începutul pandemiei, 

Prahova se situează pe un nedorit loc 3 la 
nivel național, după București (23.449) și 
Suceava (7.310), ca număr de îmbolnăviri 
cu Covid-19.

E adevărat, județul se afl ă tot pe 
poziția a treia ca număr de locuitori, 

după Capitală și Iași, dar acesta nu-i un 
motiv să ne culcăm pe-o ureche. După ce 
sâmbătă Prahova a înregistrat recordul 
de îmbolnăviri (164 de cazuri), au 
urmat trei zile cu peste suta de infectări 
(duminică-123, luni-110 și marți-122 de 
cazuri). Partea tristă este că am intrat și 
noi pe lista județelor în care coefi cientul 

infectărilor cumulate la 14 zile, raportate 
la 1.000 de locuitori, a trecut de pragul 
de 1,5, respectiv, 1,58 (calculat la datele 
din 13 octombrie). Ca urmare, vor fi  
luate probabil alte restricții, în afară de 
obligativitatea purtării măștii în spațiile 
publice aglomerate.

PRAHOVA A INTRAT PE LISTA JUDEȚELOR PROBLEMĂ

PLOIEȘTIUL SPERĂ CĂ VA PLOIEȘTIUL SPERĂ CĂ VA 
OBȚINE 50 DE MILIOANE OBȚINE 50 DE MILIOANE 
EURO PENTRU SISTEMUL EURO PENTRU SISTEMUL 

DE TERMOFICAREDE TERMOFICARE
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MEDICAMENT MEDICAMENT 
ROMÂNESC ROMÂNESC 

ÎMPOTRIVA COVID-19ÎMPOTRIVA COVID-19

Colonelul dr. Florin Oancea, comandantul 
Institutului Național de Cercetare Dezvoltare 

Medico-Militară „Cantacuzino”, a anunțat că 
specialiștii unității au reușit, într-un timp foarte 
scurt, să realizeze un lot experimental pentru un 
nou produs imunomodulator, recomandat inclusiv 
pentru Covid-19 sau gripele sezoniere.

 „BAROMETRUL URBAN-CALITATEA VIEȚII ÎN ORAȘELE DIN ROMÂNIA” PLASEAZĂ  „BAROMETRUL URBAN-CALITATEA VIEȚII ÎN ORAȘELE DIN ROMÂNIA” PLASEAZĂ 
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Abia numit prin ștampila 
Ludovicului la conducerea 

Ofi ciului Național de Prevenire 
și Combatere a Spălării Banilor, 
Laurențiu Barangă a și fost demis 
și arestat pentru că și-a falsifi cat 
diploma de bacalaureat în baza 

căreia omul ajunsese, după niște 
fâțâieli la facultăți din astea din 
boscheți, atenție, conducător 
de doctorate! Culmea e că, în 
2016, hârtiile lui falsifi care au 
fost anulate în instanță, dar omul 
a avut o ascensiune academică 
fulminantă de atunci încoace. 
Lumea toată a sărit la gâtul 
premierului că a putut să salte un 
asemenea personaj la ONPCSB. 
Greșit, fraților! Ia spuneți-mi voi, 
la câte falsuri a făcut omulețul 
ăsta și la câți oameni a păcălit, 
cine putea să fi e mai nimerit 
la spălarea banilor? Că tipul e 
expert în așa ceva, nu? Ce zicea 
el: hmmm, adică să spăl banii 
de mână, în copaie ori să-i bag 
la mașina de spălat, cu detergent 
și înălbitor? Bravo, mangafalelor, 
mai băgați mulți din ăștia prin 
politichie? Și vă mai mirați de ce 
se dă țara asta pe derdeluș, mereu 
și mereu mai la vale...

Mitică Dragomir a refuzat 
să ia exemplul lui 

Cornel Dinu, Petre Roman sau 
Daniel Pancu, care au renunțat 
la mandatul de consilier general 
pentru Capitală, spunând că el 
vrea să-și exercite calitatea de 
ales: „Voi fi  consilier general. 
Am dat cazier, am completat tot 
ce trebuie, am făcut ședința... Eu 
nu renunț. Eu sunt organ ales, 
pe mine m-a ales poporul”. Mă, 
Corleone, să n-avem vorbe, deci 
tu cu gurița ta recunoști asta, da? 
Nu știu cine te-a convins, dar 
după 8 ani de deputăție și vreo 
25 la LPF, e ceva să admiți că tu 
nu ești nimic altceva decât un 
„organ”, ok! Acuma n-ai precizat 
dacă ești fi cat, mațe, splină, 
bășica udului, bojoci, glande 
salivare sau sudoripare ori... pur 
și simplu... dar nu, că chiar și tu, 
la anii tăi, realizezi că nu ne mai 
poți bate la cap cu... „organu”!

Noul program de guvernare 
al PSD prevede creșterea 

pensiilor cu încă 32% în următorii 
patru ani, majorarea cu 57% 
a salariului minim, scăderea 

impozitului în funcție de numărul 
de copii. Păi da, nene, doar nu v-o 
durea gura să promiteți, că nu dați 
de la voi din buzunar. Chestia e 
alta: voi ați auzit de expresia aia 
populară cu ulciorul care nu merge 
de multe ori la apă? Adică să nu 
credeți că tactica din 2016, când 
Dragnea desenase un uger pe Cer, 
din care mulgeați fi ecare care cum 
apucați, va merge și în 2020. Între 
timp vaca aia de muls a crăpat, 
au dat colțul și votanții ăia care 
stăteau cu gura căscată să le țârâiți 
voi lapte direct în gură, românii 
s-au mai deșteptat și ei cu... patru 
ani, deci, fl ăcăi, vă apucați și voi de 
ceva treabă?

Președintele Consiliului 
Național al PSD, Vasile 

Dîncu, anunță că pesediștii își 
fac planuri pentru recâștigarea 
diasporei și a Ardealului 

în perspectiva alegerilor 
parlamentare, un alt obiectiv 
important fi ind „apropierea de 
oamenii inteligenți”:  „Pe mine mă 
interesează foarte mult să refacem 
relația cu cetățenii români și 
mai ales relația cu tinerii și cu 
oamenii inteligenți”. Felicitări, 
nea Dîncule, ți-a ieșit și matale 
porumbelul din gură. Care va 
să zică ne spui că până acum ați 
avut relații doar cu proștii, de 
vreme ce abia de azi înainte țintiți 
și voi inteligenții României, neh? 
Problema e alta, Vasilică: voi, 
în partid, cum sunteți? Că, na, 
ban la ban trage și păduchele la 
păduche... deci și prostul la prost 
și deșteptul la deștept...  

O avocată din București, 
pe numele ei Șoșoacă, a 

zbierat, sâmbătă, la un miting, 
cum că asasinii de Orban și 
Iohannis le fură românilor 
libertatea. Câteva sute de anti-
covizi gură cască o ovaționau 
pe cucoana dezlănțuită ca țața 
Frusina de pe șanț, dar problema 
nu asta este. Se aude că Dănuța 

Budeanu, Codruța Cerva, 
Oana Lovin, Iosefi na Pascal 
s-au supărat foarte tare fi indcă 
urlătoarea asta le-a întrecut la 
țignal și a trecut pe prima pagină 
în Sputnik, luându-le fața și locul 
în inima propagandiștilor ruși. 
Deh, fetelor, asta e, dacă nu ești 
pe fază, vine cineva mintenaș 
și-ți fură Covidul din gură... Iar 
Șoșocuța asta v-a întrecut net la 
viruși și e mai bună de 100 de ori 

ca voi la felul cum rage...

Prahoveanul Virgil Guran, 
consilier pentru ordine 

publică și siguranța cetățeanului 
la Cancelaria premierului 
Orban, a zis, cu referire la 
faptul că medicii de familie 
sunt trimiși să monitorizeze, 
la domiciliu, pacienții testați 

pozitiv la coronavirus și care 
sunt asimptomatici, că „uneori 
se mai și moare”: „Să ne uităm la 
Italia, Spania. Sunt foarte mulți 
medici care s-au infectat. Ce să 
facem? E ca la militari, îi trimiți 
la război, mai mor unii dintre ei, 
din păcate”. Gurane, nu vrei întâi 
de toate să te duci tu să mori în 
război? Nu de alta, dar mort în 
politică oricum vei fi , cu prostia 
asta emanată din scăfârlia ta de 
liberal... 

Cică fi ica fostului președinte 
Traian Băsescu, Elena, 

ar putea apărea pe listele PMP 
pentru alegerile parlamentare. 
Ion Cristoiu s-a simțit imediat 
dator să-i pupe tălpile: „Profeția 
mea este că PMP se pregătește 
să obțină un scor foarte bun la 
alegeri. Și pot să mai dau și o 
altă profeție. Va candida și Elena 
Băsescu. Numele de Băsescu 
va trage partidul în sus.” Da, îl 
va trage de la 2,4 la 2,5%, asta 
sigur. Dar profeția mea, nene 
Cristoiule, este alta: tu ești când 
în gard, când cu pluta, când cu 
sorcova, când pe arătură, când pe 
câmpii, când cu un stol întreg...
Întrebare: Lenuța ți-a promis ție 
postul de bonă la ăi trei puradei 
ai ei? Că altfel nu-mi explic de 
ce te simți obligat s-o lingușești 
atâta!

 Săptămâna pe scurt 
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ACTUALITATE

DEPISTAT LA VOLAN ÎN 
STARE DE EBRIETATE

Polițiștii din cadrul Postului 
de Poliție Teișani au oprit pentru 
control, în Valenii de Munte, 
un autoturism condus de un 
bărbat. Pentru că acesta emana 
halenă alcoolică, conducătorul 
autoturismului a fost testat cu 
aparatul etilotest, rezultatul fi ind 
de 0,50 mg/l alcool pur în aerul 
expirat. În cauză, s-a întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 

infracțiunii de conducerea unui 
vehicul sub infl uența alcoolului.

ACCIDENT ÎN ZONA 
MĂNĂSTIRII GHIGHIU

Accidentul rutier s-a produs 
pe DN1A, în zona Mănăstirii 
Ghighiu. Două auto au intrat în 
coliziune, evenimentul rutier fi ind 
soldat cu pagube materiale. Din 
cercetări a rezultat că un bărbat în 
vârstă de 78 de ani care se deplasa la 
volanul unui autoturism, la ieșirea 

din parcarea mănăstirii, a intrat 
în coliziune cu o autoutilitară 
condusă de un bărbat în vârstă de 
37 de ani. Conducătorii auto au 
fost testați cu aparatul etilotest, 
iar rezultatele au fost negative, 
potrivit IJP Prahova. Trafi cul în 
zonă a fost restricționat.

ACCIDENT PE DN1A, LA 
INTERSECȚIE CU DJ 140

Accidentul rutier s-a produs 
după ce două autoturisme au 
intrat în coliziune. Potrivit 
primelor date, un autoturism 
condus de un tânăr în vârstă de 27 
de ani, în afara localității Brazi, pe 

DN1A intersecție cu DJ 104 P, și 
un autoturism condus de o femeie 
în vârstă de 33 de ani, în care se 
mai afl au alți trei pasageri. În 
urma impactului, mașina condusă 
de femeia în vârstă de 33 de ani a 
fost proiectată pe câmpul aferent 
sensului către Buft ea. În urma 
accidentului, atât femeia în vârstă 
de 33 de ani, cât și cei trei pasageri 
din auto condus de aceasta, 
respectiv un bărbat, un minor în 
vârstă de 8 ani și o fetiță în vârstă 
de 11 ani, au fost transportați la 
spital pentru îngrijiri medicale. 
Ambii conducători auto au 

fost testați cu aparatul etilotest, 
iar rezultatul a fost negativ. 
Cercetările, potrivit IJP Prahova, 
sunt continuate de polițiști pentru 
stabilirea cu exactitate a modului 
cum s-a produs accidentul rutier.

v

impozitului în funcție de numărul

în perspectiva alegerilor
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MICROBUZ CU MUNCITORI, 
IMPLICAT ÎNTR-UN 
ACCIDENT PE DN1

Accidentul rutier a avut loc 
pe DN1, în dreptul localității 
Păulești, în apropierea trecerii de 
cale ferată, după ce un microbuz 
în care se afl au muncitori a intrat 
într-un parapet și s-a răsturnat. 
ISU Prahova a precizat că la locul 
intervenției au fost mobilizate 
un echipaj de stingere, unul de 
descarcerare, trei de prim ajutor 
și una de transport victime 

multiple. În urma accidentului, 9 
femei au fost transportate la spital 
cu diferite traumatisme și alte 
cinci persoane (patru bărbați și 
o femeie) au refuzat transportul. 
Potrivit primelor cercetări, se pare 
că un bărbat, în vârstă de 57 de 
ani, care se deplasa la volanul unui 
microbuz, pe DN1, la km 69+900 
m, în afara localității Păulești, pe 
banda nr.2 a sensului Brașov către 
Ploiești, având o cursă regulată, 
a acroșat separatorii de sens 
după care s-a răsturnat pe partea 

dreaptă, pe banda nr.1. Rezultatul 
testării cu aparatul etilotest a fost 
negativ în cazul conducătorului 
auto. „Cercetările sunt continuate 
de polițiști pentru stabilirea cu 
exactitate a împrejurărilor în 
care s-a produs accidentul rutier 
și luarea măsurilor legale în 
consecință”, a anunțat IJP Prahova. 
În zonă, trafi cul a fost restricționat 
pe banda nr. 1.
CONTROALE ÎN MIJLOACELE 
DE TRANSPORT ÎN COMUN. 

AMENZI PENTRU LIPSA 
MĂȘTII DE PROTECȚIE

160 de polițiști, polițiști locali 
și jandarmi au acționat pentru 

verifi carea modului în care 
sunt respectate normele pentru 
prevenirea răspândirii virusului 
SARS-COV-2, în Ploiești, Blejoi 
și Păulești. „Acțiunea a avut 
ca scop asigurarea unui climat 
de ordine publică și, totodată, 
verifi carea modului de respectare 
a prevederile legale în vigoare, 
în contextul riscului răspândirii 
infecției cu virusul SARS-COV-2”, 
a precizat IJP Prahova. Pe durata 
controlului au fost legitimate 
518 persoane, controlate 252 
autoturisme (dintre care 133 
mijloace de transport în comun). 
Polițiștii au aplicat 117 de sancțiuni 
contravenționale, dintre care 31 

pentru abateri de la legislaţia 
rutieră, 17 pentru încălcarea unor 
norme de conviețuire socială, 
o abatere la reglementări de 
natură economică  și 68 pentru 
abateri de la Legea nr. 55/2020, 
în valoare totală de 17.950 de lei. 
Polițiștii, potrivit IJP Prahova, au 
aplicat, de exemplu, o sancțiune 
unui bărbat care a fost despistat 
în timp ce călătorea fără a purta 
mască de protecție individuală în 
mijlocul de transport în comun, 
motiv pentru care bărbatul a fost 
sancționat contravențional cu 
amendă în valoare de 500 de lei, 
conform Legii nr. 55/2020.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

EXPERTIZĂ TEHNICĂ DE 800.000 LEI EXPERTIZĂ TEHNICĂ DE 800.000 LEI 
LA STAȚIA DE EPURARE DIN PLOIEȘTILA STAȚIA DE EPURARE DIN PLOIEȘTI

De pe 12 și până pe 23 octombrie 2020, în toată 
România se va desfășura așa-numitul recensământ 

agricol de probă, prin interviuri față în față cu 45.000 
de șefi  de exploatații agricole din țară, selectați în mod 
aleatoriu. Aceasta este un fel de etapă pregătitoare pentru 
Recensământul General Agricol, cu an de referință 2020, 
programat în februarie-aprilie 2021. Această etapă de probă 
se desfășoară cu scopul verifi cării practice și îmbunătățirii 
aspectelor organizatorice și tehnice prin care va fi  evaluată 
claritatea întrebărilor incluse în chestionar și vor fi  testate 
procedurile și instrumentarul de colectare a datelor de la 
exploatațiile agricole. Din Prahova au fost selectate 100 de 
exploatații agricole situate în Blejoi și Bucov. La recensământ 
sunt colectate date și informații statistice privind principalele 
caracteristici ale exploatațiilor agricole, precum: identifi carea 
în teritoriu, suprafețele agricole utilizate, indiferent de 
modul de deținere a acestora (în proprietate, în arendă, teren 
comun, în parte sau alte moduri de deținere), efectivele de 
animale pe specii, adăposturile pentru animale și gestionarea 
dejecțiilor animaliere, persoanele care au desfășurat activități 
agricole și dezvoltare rurală. În premieră, colectarea datelor 
la recensământul de probă se va face prin intermediul unui 
chestionar electronic încărcat pe tabletă, fi ind realizat de 
un reprezentant al Direcției Județene de Statistică Prahova. 
Datele cu caracter personal vor fi  supuse unui proces de 
criptare și anonimizare în vederea eliminării ireversibile 
a posibilității de identifi care a repondenților. Informațiile 
furnizate au caracter strict confi dențial și se vor folosi numai 
în scopuri statistice. Pregătirea, organizarea și efectuarea 
recensământului se realizează de către Institutul Național 
de Statistică, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
și Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu structurile 
din subordinea acestora, sub coordonarea și controlul 
Comisiei Centrale pentru Recensământ, cu suportul tehnic 
al Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Primăria Ploiești a semnat contractul de expertizare 
tehnică a lucrărilor proiectate, executate și rămase 

de realizat în cadrul investiției privind modernizarea 
sistemului de colectare și epurare a apelor uzate din oraș. 
Licitația a fost câștigată de societatea SC Dineng Dev SRL, 
la prețul de 800.000 lei, fără TVA. Municipalitatea s-a 
străduit câțiva ani cu această achiziție publică tergiversată 
fi e din cauza valorii mici a contractului (25.000 lei inițial), 
fi e din pricina complexității serviciului, fi e a lipsei de 
ofertanți. Așa s-a ajuns la această sumă totuși extrem 
de ridicată, dar măcar e posibil să se știe dacă lucrările 
realizate (80% stadiul fi zic) la noua stație de epurare, 
sistate în 2012, mai sunt bune de ceva. Reamintim că, în 
2006, conducerea de atunci a Primăriei Ploiești a hotărât 
că este nevoie de un nou sistem de colectare a apelor 
uzate, cel vechi nemaiavând capacitatea de a prelua apele 
reziduale provenite dintr-un oraș în care rețeaua de 
canalizare s-a extins, dar nici nu mai corespundea din 
punct de vedere tehnic noilor cerințe de mediu. În 2008 
s-a semnat un contract de execuție, investiția a început să 
prindă contur, fondurile urmând să fi e asigurate în mare 
parte de Ministerul Mediului. Banii însă nu au mai ajuns 

fi indcă s-a invocat obligativitatea Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice (MLPADR de astăzi) 
să preia fi nanțarea. Dar nici așa nu s-a întâmplat, totul 
tranșându-se în instanță, unde Primăria Ploiești a avut 
câștig de cauză, pentru recuperarea a 18 mil. lei de la 
București. Ideea este că, pe o chestiune de birocrație, stația 
de epurarea, care trebuie să intre în funcțiune în 2013, nu 
va fi  gata pesemne nici în următorii 2-3 ani.

PROIECTUL EUROPEAN DE PROIECTUL EUROPEAN DE 
DIGITALIZARE A SERVICIILOR DIGITALIZARE A SERVICIILOR 
CJ PRAHOVA PRINDE CONTURCJ PRAHOVA PRINDE CONTUR

Licitația organizată de Consiliul 
Județean Prahova pentru 

proiectul „Simplifi care Administrativă 
și Optimizarea Serviciilor Pentru 

Cetățeni” a fost câștigată de fi rma 
bucureșteană CertSign, la prețul 
de 2,261 milioane lei. Aceasta ar 
urma să pună în practică soluțiile 

de digitalizare a documentelor CJ 
Prahova prevăzute în contractul de 
fi nanțare semnat în iulie anul trecut, 
în cadrul Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020 
(POCA), în cuantum de 2,711 mil. lei, 
cu perioadă de implementare cuprinsă 
între 8 iulie 2019 și 8 ianuarie 2022. 
Potrivit președintelui CJ Prahova, 
proiectul va permite accesul on-line la: 
documentele digitalizate-aferente legii 
112/1995, decretele de expropriere, 
statele de plată, hotărâri ale CJ 
Prahova, decizii ale fostului Consiliu 
popular al județului Prahova si ale CJ 
Prahova; informări privind stadiul 
lucrărilor realizate de CJ Prahova pe 
domeniul public/ privat al județului 
Prahova, prin realizarea unei hărți 
interactive; gestionarea fi nanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice 
alocate de către Județul Prahova 
pentru activități non profi t de interes 
general conform legii 350/2005. În 
cadrul proiectului, 30 de funcționari 
ai Consiliului Județean Prahova vor 
fi  instruiți pentru aplicarea tuturor 
etapelor stabilite prin contractul de 
fi nanțare.

A ÎNCEPUT A ÎNCEPUT 
RECENSĂMÂNTUL RECENSĂMÂNTUL 

AGRICOL DE PROBĂAGRICOL DE PROBĂ
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CONTROALE ÎN ZONELE 
AGLOMERATE DIN PRAHOVA

Peste 520 de polițiști, jandarmi, 
polițiști locali, precum și 
reprezentanți ai Direcției Sanitar 
– Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor (DSVSA) au efectuat 
mai multe controale în zonele 
aglomerate din Prahova, pentru 
verifi carea modului în care sunt 
respectate măsurile de limitare a 
răspândirii Covid-19. Acțiunea 
a vizat centre comerciale, piețe, 

târguri și terase, dar și mijloace 
de transport în comun. Astfel, 
potrivit IJP Prahova, au fost 
verifi cate 2.423 de persoane, 270 
societă ț i comerciale/persoane 
fi zice autorizate și 537 de 

autovehicule (dintre care 272 
mijloace de transport în comun). 
Pentru neregulile constatate au 
fost aplicate 174 de sancţ iuni 
contravenţ ionale, î n valoare 
totală  de 25.800 de lei pentru 
nerespectarea mă surilor de 
protecț ie individuală . „Echipele de 
control au depistat 131 de persoane 
care nu au respectat măsurile 
de protecție individuală, acestea 
fi ind sancționate contravențional, 
conform Legii 55/2020, cu amenzi 
în valoare totală de 6.500 de lei”, 
a anunțat IJP Prahova. Polițiștii 
recomandă cetățenilor să păstreze 
distanța fi zică, să poarte mască de 

protecție, să respecte modul de 
organizare a evenimentelor și să 
nu se expună la riscuri. Persoanele 
care doresc să sesizeze nereguli 
privind respectarea măsurilor 
stabilite în contextul Covid-19 la 
TELVERDE – 0800800165. 

TÂNĂR REȚINUT LA 
PLOIEȘTI. NU A OPRIT LA 

SEMNALUL REGULAMENTAR 
AL POLIȚIȘTILOR

O patrulă de poliție a efectuat 
semnal regulamentar de oprire a 
unui autoturism depistat în trafi c, 
în municipiul  Ploiești. Pentru 
că șoferul, un tânăr în vârstă de 

22 de ani, nu a oprit la semnalul 
poliţiştilor, aceștia au plecat în 
urmărirea lui. La un moment 
dat, conducătorul auto a intrat în 
gardul viu din parcarea unui hotel 
situat în zona centrală a orașului. 
Tânărul a părăsit autoturismul și 
a fugit de la fața locului. În urma 
verifi cărilor efectuate de poliţişti 
acesta a fost depistat și s-a stabilit 
că tânărul în vârstă de 22 de ani nu 
deține permis de conducere. „În 
cauză, s-a întocmit dosar penal 
privind săvârșirea infracțiunii 
de conducerea unui vehicul fără 
permis de conducere”, a precizat 
IJP Prahova. Ulterior, tânărul a 
fost reținut pentru 24 de ore.

 continuare din pagina 1

 continuare din pagina 1
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1 MILION DE LEI 1 MILION DE LEI 
PENTRU REGISTRUL PENTRU REGISTRUL 
SPAȚIILOR VERZI SPAȚIILOR VERZI 

DIN PLOIEȘTIDIN PLOIEȘTI

Este vorba despre Orostim-HV, un 
supliment alimentar cu proprietăți 

biostimulatoare și antioxidante. Acesta 
conține o combinație dintre o pulbere de 
extract de orz verde și un lizat atomizat format 
din 15 tulpini bacteriene. Are proprietăți 

de stimulare a imunității, determinând 
creșterea rezistenței organismului la infecții. 
În următoarea perioadă se va continua 
dezvoltarea produsului urmând să fi e pus pe 
piață la sfărșitul acestui an - începutul anului 
următor. Acesta se va putea administra în 

perioadele cu risc de apariție a infecțiilor 
respiratorii. persoanelor care lucrează în 
colectivități cu susceptibilitate crescută de 
îmbolnăvire, copiilor cu infecții respiratorii 
repetate, persoanelor de vârsta a treia, în 
stări cu imunitate scăzută.

În 2007, a apărut legea (nr.24) prin 
care autoritățile administrației 

publice locale aveau obligația să țină 
evidența spațiilor verzi de pe teritoriul 
unităților administrative, prin constituirea 
registrelor locale ale spațiilor verzi (hărți 
digitale), pe care să le actualizeze ori de 
câte ori intervin modifi cări. Ei bine, în 
Ploiești nu s-a întâmplat acest lucru nici 
după  13 ani, așa că e musai necesar să 
intre și orașul în rândul lumii. Inițial, 
sarcina realizării registrului, în funcție de 
care se stabilește indicele de spațiu verde 
total pe cap de locuitor, ar fi  revenit SGU 
Ploiești, dar consilierii locali au hotărât ca 

atribuția să fi e redirecționată către direcția 
de specialitate a primăriei. Registrul 
Spaților Verzi este un sistem informatic de 
înregistrare și evidență a spațiilor verzi afl ate 
pe teritoriul municipiului, cuprinzând: 
spațiile verzi afl ate în domeniul public- 
parcuri, grădini, scuaruri, baze sportive, 
spațiile verzi din cadrul ansamblurilor 
de locuințe/instituțiilor publice etc; 
arborii izolați plantați pe aliniamentele 

arterelor de circulație, pe terenurile 
instituțiilor administrației publice, ale 
instituțiilor de învățământ public, cultură, 
ale ansamblurilor de locuințe, lăcașuri de 
cult, cimitire etc.;  arborii/arbuștii ocrotiți 
prin lege. Inventarierea și constituirea 
registrului în Ploiești și transpunerea 
datelor într-o hartă digitală presupune un 
efort fi nanciar de aproape un milion de lei.

Fiecare valorează aproximativ 20 de 
milioane de euro și vizează modernizarea 

a circa 20 de kilometri de rețea primară, din 
totalul de aproximativ 63 de kilometri. Dar 
este aici o problemă juridică în sensul în care 
rețeaua primară se afl ă în gestiunea Consiliului 
Județean Prahova, deci ar trebui efectuat un 
transfer (temporar sau defi nitiv, nu se știe) de 
proprietate între instituții. Dobre a mai spus că, 
în baza unei directive europene referitoare la 
certifi catele de carbon și reducerea amprentei 
de dioxid, Ploieștiul va putea benefi cia de 
12 milioane de euro, tot pentru termofi care, 
iar administrația a optat și aplicat pentru o 
unitate de cogenerare a agentului termic, fi șa 
proiectului a fost depusă, fi ind în stadiul de 
analiză la  Ministerul Economiei. Pe lângă 
aceste proiecte, și Consiliul Județean Prahova, 
care are în proprietate centrala termică de la 
Brazi și rețeaua care aduce agentul termic în 
municipiu, lucrează la un proiect propriu, 
de ordinul câtorva milioane de euro, pentru 
înlocuirea a două arzătoare de la CET, conform 
unei obligații de mediu asumată de câțiva ani.

PLOIEȘTIUL PLOIEȘTIUL 
SPERĂ CĂ VA SPERĂ CĂ VA 
OBȚINE 50 OBȚINE 50 

DE MILIOANE DE MILIOANE 
EURO PENTRU EURO PENTRU 
SISTEMUL DE SISTEMUL DE 
TERMOFICARETERMOFICARE

USR ȘI-A STABILIT CANDIDAȚII PENTRU PARLAMENT
Filiala Prahova a USR 

și-a desemnat candidații 
pentru Camera Deputaților și 
Senatul României la alegerile 
din 6 decembrie 2020. Pentru 
Senat, ordinea candidaților este 
următoarea: Aurel Oprinoiu, 
George Marussi, Magdalena Trofi n, 
Cătălin Ignat și Ștefan Arvatu. 
Pentru Camera Deputaților, 
candidații propuși sunt Mihai 
Polițeanu, Mihai Sandu, George 

Bacheș, Anca Popa și Ștefan Arvatu.
USR va candida însă în alianță cu 

partenerii de la PLUS. Candidații 
propuși de USR vor fi  parte a unei 
liste comune cu cei ai PLUS, cu 
următoarea distribuție a locurilor: 
Senat: USR/USR/PLUS/PLUS/USR;

Camera Deputaților: PLUS/USR/
USR/PLUS/PLUS/USR/USR. După 
alegerile parlamentare, în funcție 
și de decizia instanței, USR și PLUS 
vor fuziona.
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MĂDĂLINA LUPEA CANDIDEAZĂ LA CAMERA DEPUTAȚILOR

Fostul prefect Mădălina Lupea 
și-a anunțat candidatura pentru 

Camera Deputaților din partea Pro 
România. Echipa micuțului partid 
desprins din PSD și condus de fostul 
premier social-democrat Victor Ponta, 
iar în Prahova, de Alexandru Iacobescu, 
fosta mâna dreaptă a lui Sebastian Ghiță, 
a început deja să distribuie pliante pentru 
susținerea, la alegerile generale din 6 
decembrie, a candidatului lor pentru 
Parlamentul României. În fotografi i apar 
Victor Ponta, Mădălina Lupea și Alex 
Iacobescu.

Reamintim că, săptămâna trecută, 
pe fondul rezultatelor foarte slabe de la 
alegerile locale, Victor Ponta și Călin 
Popescu Tăriceanu au anunțat că forurile 
statutare ale Pro România și ALDE au 
aprobat fuziunea prin absorbție. Noua 
formațiune se va numi Pro România 
Social Liberal și va intra în cursa pentru 
alegerile parlamentare în această formă. 
Ca urmare, lista cu candidați și locul lor 
pe listă în Prahova va suferi cu siguranță 
schimbări, având în vedere că ambiții 
sunt de ambele părți. Repartiția pe listă 
la alegerile parlamentare va fi  de 60% 
Pro România și 40% ALDE.

MEDICAMENT ROMÂNESC ÎMPOTRIVA COVID-19MEDICAMENT ROMÂNESC ÎMPOTRIVA COVID-19

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Judecătoria Câmpina a invalidat mandatul 
primarului ales din Șotrile, Daniel 

Bogdan Davidescu. Decizia, comunicată 
între timp Prefecturii Prahova și secretarului 
Primăriei Șotrile, nu este defi nitivă, ea putând 
fi  atacată cu apel la instanța superioară. La baza 
acestei hotărâri a stat faptul că, anul trecut, 
Davidescu a fost condamnat defi nitiv la un an 
și șase luni de închisoare cu suspendare pentru 
pornografi e infantilă, motiv pentru care a și 
fost suspendat din funcție. La alegerile din 27 
septembrie, acesta a candidat ca independent, 
obținând 41,22% din voturile localnicilor.

MANDATUL MANDATUL 
PRIMARULUI PRIMARULUI 
DIN ȘOTRILE, DIN ȘOTRILE, 

INVALIDAT INVALIDAT 
DE JUDECĂTORIA DE JUDECĂTORIA 

CÂMPINACÂMPINA
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DOI ELEVI DE LICEU AU 
FOST ÎMPUȘCAȚI CU UN 
PISTOL CU BILE DE UN 

ADOLESCENT, LA PLOIEȘTI
Incidentul a avut loc în zona 

Liceului UCECOM din Ploiești, 
în urma unei altercații între mai 
mulți tineri pe strada George 
Topârceanu. Doi elevi de liceu, în 
vârstă de 16 ani, respectiv 17 ani 
au fost împușcați, cu un pistol cu 
bile, de un alt adolescent în vârstă 
de 15 ani. La fața locului a fost 

solicitată intervenția medicilor de 
la Serviciul de Ambulanță. Tot aici 
s-a deplasat o echipă complexă 
de polițiști, pentru efectuarea 
cercetării criminalistice. IJP 
Prahova a anunțat că trei din 

grupul agresorilor au ajuns în 
custodia Poliției, inclusiv cel care 
a tras. De asemenea, a fost ridicat 
și pistolul folosit. Cele 5 persoane 
implicate în scandal au vârste 
cuprinse între 15 și 17 ani. În 
urma probatoriului administrat, 
potrivit IJP Prahova, a fost 
dispusă măsura reținerii pentru 
24 de ore a adolescentului care a 
utilizat fără drept arma neletală. 
Polițiștii continuă cercetările în 
cadrul unui dosar penal întocmit 
pentru săvârșirea infracțiunilor de 
nerespectarea regimului armelor 
și munițiilor, uz de armă fără 
drept, tulburarea ordinii și liniștii 

publice și două infracțiuni de 
lovire sau alte violențe. Ulterior, 
în urma probatoriului administrat 
de polițiști, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Ploiești a sesizat 
instanța de judecată, fi ind dispusă 
măsura arestului preventiv pentru 
30 de zile.

INCENDIU VIOLENT LA 
O CASĂ PĂRĂSITĂ DIN 

JUGURENI
Pompierii militari au fost 

solicitați să intervină pentru 
localizarea și stingerea unui 
incendiu violent care a cuprins o 
casă părăsită din satul Marginea 
Pădurii, comuna Jugureni. La fața 

locului, potrivit ISU Prahova, au 
fost mobilizate două echipaje de 
stingere și o ambulanță SMURD. 
Pompierii ajunși la fața locului 
au constatat că focul se manifesta 
generalizat, pe o suprafață de 100 
de metri. Din fericire, incendiul 
nu s-a soldat cu victime. 

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Ministrul Apărării, Nicolae 
Ioan Ciucă, a semnat, 

împreună cu secretarul american al 
apărării, Mark T. Esper, „Foaia de 
parcurs dedicată cooperării la nivelul 
apărării 2020-2030”, document care 
avansează prioritățile strategice 
privind consolidarea cooperării la 
Marea Neagră, rotația continuă a 
forțelor SUA în Romania, întărirea 
eforturilor în domeniul securității 
cibernetice, rezilienței, respectiv 
asistența SUA pentru îndeplinirea 
țintelor de capabilități aliate și 
modernizarea forțelor armate. 
Ofi cialul român a avut întrevederi, 
la Pentagon, cu secretarul Forțelor 
Terestre ale SUA, Ryan D. McCarthy, 
cu secretarul Forțelor Aeriene 
ale SUA, Barbara M. Barrett, cu 
adjunctul asistentului președintelui 
SUA și directorul pentru politica 
de apărare și strategie din cadrul 
Consiliului Securității Naționale 
al SUA, Mark R. Vandroff  și cu 
directorul Agenției pentru Cooperare 
în Domeniul Apărării și Securității, 
Heidi Grant. După semnarea foii de 
parcurs, Nicolae Ciucă a declarat: 
„Țările noastre se bucură de un 
Parteneriat Strategic excepțional și 
durabil, construit în timp și în multe 
misiuni în teatrele de operații, unde 
militarii noștri au luptat împreună. 
Statele Unite sunt partenerul nostru 
de încredere și aliatul de nădejde.” La 

rândul său, Mark T. Esper a apreciat 
faptul că România este un aliat robust, 
iar legătura dintre cele două naţiuni 
a devenit, în timp, mai puternică, 
reiterând angajamentul substanţial 
al României la apărarea antirachetă 
aliată, prin găzduirea sistemului 
Aegis Ashore.

La rândul său, ministrul 
Economiei, Virgil Popescu, și 
secretarul pentru Energie al Statelor 
Unite ale Americii, Dan Brouillette, 
au semnat acordul pentru construirea, 
până în 2030, a reactoarelor 3 și 4 de 
la Cernavodă și retehnologizarea 

reactorului 1, cu tehnologie CANDU. 
Proiectul va fi  dus la bun sfârșit 
de un consorțiu euro-atlantic, 
reprezentând țări care fac parte din 
NATO, și cu sprijin fi nanciar din 
partea partenerilor implicați. Prezent 
la semnarea acordului, ambasadorul 
SUA în România, Adrian Zuckerman, 
a declarat: „acest proiect de la 
Cernavodă, în valoare de 8 miliarde de 
dolari, va contribui la independența 
energetică a României și va reprezenta 
o paradigmă a viitoarelor proiecte 
româno-americane de dezvoltare 
economică și energetică. Proiectul va 
fi  coordonat de AECom și va implica 
un consorțiu format din companii din 
S.U.A, România, Canada și Franța.”

De asemenea, Popescu a semnat 
un Memorandum între România și 
Banca de Import-Export a Statelor 
Unite care asigură o fi nanțare de până 
la 7 miliarde de dolari pentru proiecte 
din energie-domeniul nuclear, gaze 
naturale- acesta fi ind considerat 
cel mai mare pachet de fi nanțare 
pe care banca americană o oferă în 
acest moment unui stat în baza unor 
proiecte care vor fi  analizate separat. 
Popescu a declarat că la aceste reușite 
au lucrat intens președinții celor două 
țări și guvernele din România și SUA. 
De asemenea, Popescu a discutat și 
cu ambasadorul Zuckerman despre 
construirea unei autostrăzi și a 
unei linii de cale ferată care să lege 
Constanța de Gdansk. 

SE FAC ÎNSCRIERI SE FAC ÎNSCRIERI 
PENTRU AJUTORUL PENTRU AJUTORUL 
DE 2.000 DE EURODE 2.000 DE EURO

Până mâine inclusiv se fac înscrieri online pentru 
Masura 1 de Microgranturi, pe platforma granturi.

imm.gov.ro. Termenul poate fi  prelungit până  la epuizarea 
bugetului, respectiv, până la atingerea numărului maxim de 

benefi ciari, Ministerul Economiei susținând că se va aplica 
principiul „primul sosit, primul servit”. Reamintim că acest 
sprijin fi nanciar din fonduri externe nerambursabile, aferente 
Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în 
contextul crizei provocate de COVID-19, este în sumă 2.000 
de euro/solicitant, iar valoarea totală pusă la dispoziție este 
de 100 de milioane de euro, din care 85 mil. euro se alocă 
din bugetul POC 2014-2020 și 15 mil. euro din cofi nanțarea 
de la bugetul de stat. Numărul maxim de benefi ciari este de 
50.000 de mici antreprenori. Pentru celelalte două măsuri, 
termenul pentru înscriere urmează să fi e comunicat de către 
guvern, dar miliardul de euro destinat salvării afacerilor din 
România ar trebui, conform promisiunilor, să fi e ditribuit 
până la 31 decembrie 2020. Următoarele granturi sunt 
pentru capitalul de lucru de până la 15% din cifra de afaceri 
la 2019, maximum 150.000 euro/benefi ciar, dar în limita a 
350 mil. euro și pentru investiții, când se atribuie cu sume 
cuprinse între 50.000 euro și 200.000 euro/agent economic, 
în limita a 550 mil. euro ajutor la nivel național.
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ACORDURI ACORDURI 
ISTORICE ISTORICE 

ÎNTRE ÎNTRE 
ROMÂNIA ROMÂNIA 
ȘI SUAȘI SUA

Vizita miniștrilor români ai Apărării (Nicolae Ioan Ciucă) și 
Economiei (Virgil Popescu) în SUA a adus probabil cele mai bune 

vești din ultimii ani, cel puțin. Într-un fel se confi rmă că americanii sunt 
totuși un aliat strategic de nădejde pentru România și primii care au 
reacționat la proiectul de securitate la Marea Neagră, o ideea despre care 
ofi cialii noștri discută de vreo 20 de ani, dar care și-a găsit împlinire abia în 
ultima vreme.
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CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Caraș-Severin este un județ 
preponderent montan, relief care 

a oferit zonei unicitate; aici se găsesc 
unele din cele mai vaste păduri virgine 
din România, forme de relief absolut 
spectaculoase, cursuri de apă care au săpat 
printre stânci peisaje fabuloase. Rar în 
România natura oferă un asemenea regal. Și 
tocmai pentru a le proteja cumva, suprafețe 
întinse au intrat sub ocrotirea legii. Astfel, 
zonele protejate reprezintă peste 30,1% din 
suprafața totală a județului, cuprinzând 62 
arii naturale protejate de interes național, 
din care: 1 rezervație științifi că (1,10 ha), 
4 parcuri naționale (101.018 ha, Semenic-
Cheile Carașului, Cheile Nerei-Beușnița, 
Domogled-Valea Cernei și Retezat, 
ultimele două, cu extindere în județele 
Gorj și Mehedinți), 26 rezervații naturale 
în interiorul parcurilor naționale (30.042,30 
ha, printre care fâneața cu narcise Zervești, 
Cheile Rudăriei, Sfi nxul Banățean de la 
Topleț), 1 parc natural (74.774 ha) la Porțile 
de Fier, cu plecare din Mehedinți, 3 arii de 
protecție specială avifaunistică, 27 rezervații 
naturale (5.112 ha). La acestea se adaugă 
alte 12 sit-uri Natura 2000. Vorbind despre 
parcurile naționale și naturale, acestea au 
destinații turistice de nerefuzat: rezervațiile 
Buhui-Mărghitaș, Cheile Carașului, Cheile 
Gârliștei, Izvoarele Carașului, Izvoarele 
Nerei, Peștera Buhui, Peștera Comarnic 
(Semenic-Cheile Carașului); Cheile Nerei-
Beușnița, Cheile Șușara, Bigar, Ducin, Valea 
Ciclovei-Ilidia (Cheile Nerei-Beușnița); 
Domogled, Coronini- Bedina, Iauna-
Craiova, Belareca, Peștera lui Ion Bârzoni 

(Domogled-Valea Cernei); Valea Mare, 
Balta Nera-Dunăre, Râpa cu lăstuni din 
Valea Divici, Baziaș, Peștera cu apă din Valea 
Polevii, zonele umede Ostrov, Calinovăț și 
Divici-Pojejena (PN Porțile de Fier).

OFERTE TURISTICE ȘI 
DRUMEȚII

Când vorbești despre Caraș-Severin, 
vorbești despre Cascada Bigăr. Aceasta 
este cea mai frecventă căutare pe internet. 
Pe urmă, primul loc de impact ar trebui să 
fi e Defi leul Dunării, de la intrarea fl uviului 
în țară, pe la Buziaș și până la ieșirea din 
județ, în Berzeasca. Deocamdată se așteaptă 
amenajarea Portului Moldova Nouă sau nu 
știm ce să credeam că se așteaptă, motiv 
pentru care croazierele sunt foarte puțin 
solicitate de turiști. Un al doilea punct de 
atracție ar trebui să fi e Băile Herculane. 
Cum însă stațiunea a fost lăsată de izbeliște, 
cel puțin în centrul său istoric, nici apele 
termale de aici nu mai sunt căutate foarte 
mult. Foarte solicitate sunt domeniile 
schiabile, dar mai cu seamă destinațiile 
inventate în ultima vreme, Lacul Trei Ape, 
Brebu Nou și Gărâna, transformate cumva 
ad-hoc în stațiuni turistice montane. Acest 
aspect este confi rmat chiar de statistica 
turistică privind motivațiile de călătorie: 
odihnă și recreere (34,9%), plajă, înot 
(12%), vizitarea monumentelor naturale 
(11,5%), picnic (10,6%), tratament balnear 
și cură (5,8%), vizitarea vestigiilor istorice 
(5,2%), culturale (3,8%), tranzit (3,5%), 
pescuit sportiv (2,9%), aventură și sporturi 
extreme (2,7%), participarea la evenimente 
(2,7%), croaziere pe Dunăre (0,4%), alte 
motivații (4,1%). 

Discutând despre atracții turistice, nu 
putem trece peste Complexul mulinologic 
Rudăria/Eft imie Murgu, Muzeul satului 
Eft imie Murgu, situl arheologic „Peștera 
Hoților”-Băile Herculane, izvoarele termale 
de la Mehadica, Bocșa, Ciclova Montană 
și nămolul terapeutic din Munții Semenic, 
Mănăstirea Piatra Scrisă, din Armeniș, 
puncte de belvedere de pe Valea Cernei, din 
zona Muntele Mic-Țarcu-Gugu-Godeanu, 

din Semenic, Aninei și Locvei, platourile 
carstice Iabalcea, Mărghitaș, La Fânețe, Sf. 
Elena, Vf. Pietrele Albe, Elisabeta, Piatra 
Baniței etc. 

ZONE CU POTENȚIAL 
TURISTIC URIAȘ

Localnicii recunosc că, pentru viitor, ar 
trebui pus accent deosebit pe turism, ca 
principală sursă de dezvoltare. Ei descriu 
potențialul turistic imens din județ și 
clasifi că cumva atracțiile pe zone:

-Valea Cernei, cu Băile Herculane și 
obiectivele turistice din Parcul Național 
Domogled-Valea Cernei; 

-Munții Aninei-Valea Carașului, cu 
rezervația naturală Cheile Carașului, 
peșterile Comarnic, Popovăț, Țolosu și 
Liliecilor, lacurile Mărghitaș, Maial, Miniș 
și Buhui, din Munții Aninei, precum și 
Cheile Gârliștei.

-Muntii Locvei-Valea Almajului cu 
Cheile Minișului, cascada Coronini, peștera 

Ponor-Plopa, poienile de liliac de lângă 
Eft imie Murgu, Cheile Rudăriei, valori 
etnografi ce, morile de apă, Cheile Nerei-
Beușnița, Balta Nerei, Zonele umede Divici, 
ruine, biserici, ostrovul, Defi leul Dunării.

-Semenic, cu domeniul schiabil și de 
aventură de pe Muntele Semenic, lacurile 
de acumulare Secu, Breazova, Gozna și Trei 
Ape, stațiunile turistice Crivaia, Trei Ape, 
satul turistic Gărâna, peșterile din Valea 
Baciului și a Stârnicului, avenul din Poiana 
Gropii;

-Munții Dognecei, cu lacurile de la 
Dognecea și Vârtoape, de la Ocna de Fier, 
orașul Bocșa, cu  monumente industriale, 
arii naturale deosebite, oportunități de 
pescuit sportiv;

-Muntele Mic-Valea Bistrei, cu domeniul 
schiabil Țarcu-Godeanu, microzona 
stațiunii Poiana Mărului, casele de lemn 
de la Bucova-Băuțar, ecoturism în Munții 
Poiana Ruscă.

araș Severin este un județ

V
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CARAȘ-SEVERIN, UN JUDEȚ CU NATURĂ CARAȘ-SEVERIN, UN JUDEȚ CU NATURĂ 
FABULOASĂ ȘI ADMINISTRATORI CARE FABULOASĂ ȘI ADMINISTRATORI CARE 
NU L-AU PUS SUFICIENT ÎN VALOARENU L-AU PUS SUFICIENT ÎN VALOARE

Dacă numim fi e și numai Cazanele Dunării, cascada Bigăr, Valea Cernei sau Valea 
Nerei, cele patru parcuri naționale, cu locuri cuprinse în patrimoniul UNESCO 
(Izvoarele Nerei, Cheile Nerei-Beușnița, Coronini- Bedina), Complexul mulinologic 
Rudăria/Eft imie Murgu, Lacul Trei Ape, Băile Herculane, Poiana Mărului, domeniile 
schiabile Semenic, Văliug, Gărâna etc. am plasa județul Caraș-Severin printre cele mai 
frumoase zone din România. Cu așa bogăție, e totuși de mirare că zona se afl ă doar pe 
locul al 16-lea la nivel național, ca număr de turiști (228.000 de vizitatori), pe poziția 27 
din punctul de vedere al PIB (12.921 mil. lei), pe locul 15 ca PIB/cap de locuitor (10.520 
euro) sau pe poziția a 29-a ca medie salarială netă (2.757 lei). Cu alte cuvinte, Caraș are 
resurse importante pentru a deveni un județ turistic puternic, dar se vede treaba că, 
vreo 30 de ani, autoritățile nu au avut în plan acest obiectiv.
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din Semenic Aninei și Locvei platourile Ponor Plopa poienile de liliac de lângă

Reșița

Cascada Bigar

Stațiunea Herculane
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ACTUALITATE

SATISFACȚIA LOCUIRII ÎN 
URBAN

Peste 80% din populația din mediul 
urban este mulțumită de orașul în care 
trăiește. Nivelul cel mai ridicat de satisfacție 
generală este înregistrat în centrele urbane 
din Regiunea Centru (87%), iar cel mai 
scăzut, în orașele din Sud-Muntenia (74%). 
În 9 orașe nivelul de satisfacție depășește 
90%: Cluj-Napoca (97%), Oradea (96%), 
Alba Iulia (95%), Brașov, Drobeta Turnu 
Severin (94%), Timișoara, Sighișoara 
(92%), Slatina și Iași (90%). Dintre orașele 
care nu sunt reședință de județ, Sighișoara 
se plasează pe primul loc, cu 92%. Ploieștiul 
a înregistrat nivelul cel mai scăzut, cu 73%.

SERVICIILE DE SĂNĂTATE
Regiunile Centru (59%) și Nord-

Vest (55%) înregistrează nivelurile cele 
mai ridicate de Satisfacție, în vreme ce 
regiunile Sud-Est (48%) și Vest (45%) 
consemnează nivelurile cele mai scăzute. În 
șase din orașele selectate în eșantion au fost 
înregistrate niveluri de satisfacție peste 60%:

Iași (70%), Drobeta-Turnu Severin 
(67%), Oradea (67%), Alba Iulia (66%), 
Cluj-Napoca (66%), Târgu Secuiesc (64%) 
și Slatina (61%). Ploieștiul se situează pe 
locul 16, cu un grad de mulțumire de 52%.

FACILITĂȚI SPORTIVE
Chiar dacă locuiesc într-unul din 

puținele orașe din țară care au un stadion 

UEFA aproape nou-nouț, ploieștenii nu sunt 
foarte mulțumiți de facilitățile sportive de 
care dispun. Cu 48% grad de nemulțumire, 
respondenții au plasat orașul pe poziția a 
16-a, la nivel național. De altfel, regiunea 
Sud-Muntenia înregistrează nivelul cel mai 
scăzut de satisfacție!

INFRASTRUCTURĂ 
EDUCAȚIONALĂ

Aproape două treimi din populația 
urbană (67%) declară un nivel ridicat 
de satisfacție față de școlile și facilitățile 
educaționale la care au acces în localitatea 
de rezidență. Trei regiuni înregistrează 
ponderi ale mulțumirii de peste 70%: Sud-
Est (72%), Nord-Vest (71%) și Sud-Vest

Oltenia (70%). În regiunea București-
Ilfov gradul de satisfacție este cel mai scăzut 
(60%).

Trei localități urbane înregistrează o 
pondere a mulțumirii față de serviciile 
educaționale de peste 80%: Drobeta-Turnu 
Severin (86%), Băilești (85%) și Sinaia 
(82%). Și Ploieștiul se plasează bine (loc 8), 
cu un grad de mulțumire de 76%, întrecând 
orașe precum București sau Constanța.

TRANSPORT
Cele mai ridicate cote de satisfacție 

s-au înregistrat în regiunile Centru (71%) 
și Sud-Est (69%), iar cele mai scăzute, 

în Sud-Muntenia (45%) și în Sud-Vest 
Oltenia (52%). Opt orașe înregistrează 
valori de satisfacție de peste 70%, în trei 
dintre acestea mulțumirea depășind 80% 
din totalul populației: Cluj-Napoca (88%), 
Oradea (82%) și Brașov (81%). Ploieștiul 
se afl ă pe locul 25, cu aproape 35% dintre 
locuitori nemulțumiți de tranportul în 
comun. Și, atenție, orașul nostru este pe 
primul loc în țară, cu 48% persoane care 
folosesc transportul în comun!

STAREA STRĂZILOR
52% din populația urbană s-a declarat 

mulțumită de starea străzilor din localitate. 
Nivelul cel mai ridicat de apreciere s-a 
înregistrat în regiunea Sud-Est (66%), iar cel 
mai scăzut, în Sud-Muntenia (37%). Peste 
70% nivel de mulțumire s-au consemnat 
în Constanța (76%) și Oradea (76%), iar 
Ploieștiul este, din păcate, reședința de 
județ cu nivelul cel mai scăzut de satisfacție 
(22%).

STAREA CLĂDIRILOR
Starea clădirilor este mulțumitoare pentru 

56% din populația urbană a României (56% 
din total). Un nivel de satisfacție de peste 
70% s-a înregistrat, curios, în Alexandria, 
urmat de Suceava, Drobeta-Turnu Severin 
și Oradea. Sub 40% nivel de satisfacție a fost 
măsurat în patru localități urbane, singura 
reședință de județ în acest prag fi ind Ploiești 
(24% mulțumire).

SPAȚIILE PUBLICE
65% din populația urbană este mulțumită 

de spațiile publice de care dispune. 
Regiunea Nord-Vest înregistrează cota cea 
mai ridicată de apreciere (71%), iar Sud-
Muntenia, nivelul cel mai scăzut (57%). 
Trei centre urbane au obținut ponderi 
de mulțumire de peste 80% din totalul 
populației

Intervievate: Oradea (88%), Drobeta- 
Turnu Severin (84%), Sinaia (82%). Sub 50% 
nivel de satisfacție a fost măsurat în patru 
localități urbane: Bicaz (50%), Caransebeș 
(48%), Bolintin Vale (46%) și Ploiești (42%).
SPAȚII VERZI, PARCURI ȘI 

GRĂDINI
Nivelul cel mai ridicat de satisfacție 

privind calitatea spațiilor verzi a fost 
înregistrat în Regiunea Sud-Est (71%), iar 
cel mai scăzut, în Sud-Muntenia (49%). În 
patru municipii reședință de județ nivelul 
de mulțumire depășește 80%: Oradea 
(80%), Drobeta-Turnu Severin (81%), Cluj-
Napoca (82%) și Iași (82%). Alexandria 
este reședința de județ care înregistrează 
valori sub 40% (respectiv 38% mulțumire). 
Ploieștiul se clasează pe locul 35, cu 48% 
grad de mulțumire.

CALITATEA AERULUI
60% din populația urbană a României 

este mulțumită de calitatea aerului din 
orașele de reședință.

Distribuția mulțumirii înregistrează 
disparități mari la nivel național, de la 91% 
apreciere în Suceava, până la, atenție, 14% 
apreciere în Ploiești. Deși doar șase din cele 
17 reședințe de județ se poziționează sub 
media la nivel național, gradul ridicat de 
insatisfacție măsurat în București și Ploiești 
alterează media generală a reședințelor de 
județ cu 10% din total.

CURĂȚENIA URBANĂ
Regiunea Sud-Muntenia se poziționează 

pe ultimul loc în privința mulțumirii 
față de curățenia urbană (42%), urmată 
de București-Ilfov (46%). Trei localități 
înregistrează valori ale satisfacției peste 
80%: Sinaia (88%), Suceava (84%) și Bicaz 
(81%). Cinci dintre reședințele de județ, 
inclusiv Bucureștiul, se afl ă sub media de 
mulțumire măsurată la nivel național. Sub 
40% mulțumire a fost consemnată în șapte 
localități, Ploiești fi ind singura reședința 
situată pe ultimul loc (16% total mulțumire).

SCHIMBAREA CLIMATICĂ
Foarte ciudat răspunsul dat de ploieșteni: 

cu un procent de 26%, aceștia plasează 
municipiul pe ultimele locuri din țară sub 
aspectul aprecierii eforturilor care se fac pe 
plan mondial și național în lupta împotriva 

schimbărilor climatice. Ne salvează oarecum 
onoarea sinăienii, care se afl ă pe primul loc, 
cu 96%, ca nivel de apreciere a eforturilor 
administrației în adoptarea măsurilor care 
țin de schimbarea climatică.
INVESTIȚIILE REALIZATE DE 

CĂTRE PRIMĂRIE
55% din populația urbană este mulțumită 

de proiectele de investiții realizate de către 
administrația locală. Cota de mulțumire 
este mai ridicată în regiunile Nord-Vest 
(68%) și Sud-Est (70%) și mai scăzută în 
Sud-Muntenia (41%) și București-Ilfov 
(44%). Trei orașe înregistrează un nivel de 
mulțumire de peste 80%: Suceava (82%), 
Sinaia (85%) și Oradea (88%). Nouă orașe 
înregistrează un nivel de mulțumire sub 
40%, printre care și Ploiești (37%).
ATRAGEREA INVESTIȚIILOR 

PRIVATE
Satisfacția față de atragerea investițiilor 

private corelează semnifi cativ cu aprecierea 
investițiilor realizate de către Primărie. 
Peste 70% grad de mulțumire s-a înregistrat 
în Iași (71%), Timișoara (71%), Constanța 
(76%), Cluj-Napoca (76%) și Oradea (82%). 
Sub 40% nivel de mulțumire

A obținut Piatra Neamț (37%). Ploieștiul 
se plasează tot  în josul clasamentului, cu 
43% nivel de mulțumire.

ACTIVITATEA 
ADMINISTRAȚIEI ÎN 

DOMENIUL URBANISMULUI
Opt din primele zece localități urbane 

în ierarhia aprecierii intervențiilor în 
domeniul urbanismului sunt reședințe de 
județ. Dintre acestea se remarcă Oradea, 
cu un nivel de apreciere de peste 80%. În 
ceea ce ne privește, remarcăm plasarea 
stațiunii Sinaia pe locul al II-lea, cu un 
grad de apreciere de 76%. La polul opus, în 
ultimele zece localități ca nivel de apreciere 
se regăsesc cinci reședințe de județ, inclusiv 
București. Dintre acestea se remarcă 
Ploiești, cu o cotă de apreciere de 40%.

SERVICIILE 
ADMINISTRATIVE ÎN 

SPRIJINUL OAMENILOR
La nivel național, 53% din populația 

urbană este de acord cu faptul că serviciile 
administrative ale orașului în care 
locuiesc ajută efi cient oamenii. Sinaia se 
poziționează pe locul 7, cu 65% apreciere, 
iar Ploieștiul, din nou, se duce în subsolul 
clasamentului, cu 50% persoane care 
privesc pozitiv implicarea administrației în 
viața oamenilor.

ÎNCREDEREA ÎN 
ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
52% din populația urbană declară că este 

de acord cu afi rmația „în general, te poți baza 

pe administrația publică din orașul meu”. 
Cele mai ridicate valori au fost consemnate 
în Oradea (82%) și Sinaia (75%), iar cele 
mai mici, în Ploiești (39%) și Buhuși (36%)! 
Încrederea în administrația locală corelează 
semnifi cativ atât cu percepția efi cienței 
serviciilor administrației publice locale, 
cât și cu gradul de satisfacție a activității 
administrației publice în domeniul 
urbanismului.

INFORMAREA ȘI 
IMPLICAREA CETĂȚENILOR 

ÎN DECIZIILE 
ADMINISTRATIVE

14% din populația urbană declară că 
deține informații privind Planul Urbanistic 
General (PUG) și Strategia de Dezvoltare 
Locală (SDL). În regiunile Nord-Est și 
Nord-Vest s-au înregistrat nivelurile de 
informare cele mai ridicate (16%), iar 
în Sud-Muntenia, cel mai scăzut (11%). 
Procentul cel mai ridicat, la nivel național, 
s-a consemnat la Sinaia (20% cunosc despre 
PUG, 32% știu proiectele primăriei, iar 8% 
dintre respondenți au fost consultați cu 
privire la dezvoltarea orașului), Ploieștiul 
fi ind la fi nalul clasamentului, cu 6% 
intervievați care au afl at de PUG și 5% care 
au habar de proiectele din oraș.

 „BAROMETRUL URBAN-CALITATEA VIEȚII ÎN ORAȘELE DIN ROMÂNIA”  „BAROMETRUL URBAN-CALITATEA VIEȚII ÎN ORAȘELE DIN ROMÂNIA” 
PLASEAZĂ PLOIEȘTIUL PE ULTIMELE LOCURI LA NIVEL NAȚIONALPLASEAZĂ PLOIEȘTIUL PE ULTIMELE LOCURI LA NIVEL NAȚIONAL
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Patru persoane, cetățeni ai Republicii Moldova, au fost răpite în noaptea dintre 7și 
8 octombrie de așa-numitele forțe de ordine ale autoproclamatului regim de la 

Tiraspol: un angajat al Inspectoratului de Poliția Florești, Andrei Amarfi i, un angajat al 
Agenției de Servicii Publice Sănătăuca, Alexandru Puris, precum și doi șomeri – Glijin 
Adrian și Stanislav Mânzărari. Potrivit anumitor surse Andrei Amarfi i și Alexandru 
Puris ar fi  fost eliberați. Cu toate acestea, soția lui Andrei Amarfi i a fost la Tiraspol, dar 
nu cunoaște nicio informație privind starea și locul afl ării soțului. Și mama lui Stanislav 
Mânzărari încearcă să afl e unde este fi ul său, însă nimeni nu-i oferă nicio informație 
despre el. Cât despre Adrian Glijin, structurile de forță de la Tiraspol au continuat a doua 
zi perchezițiile la domiciliul mamei sale. Chișinăul pare să fi e paralizat de aceste acțiuni 
ale Tiraspolului. 

UN NOU DEZMĂȚ AL REGIMULUI DE 
LA TIRASPOL. AL CÂTULEA? 

Arestarea celor patru a fost o acțiune bine 
organizată a așa-numitului KGB transnistrean 
cu implicarea trupelor speciale. Andrei Amarfi i 
ar fi  fost arestat, potrivit Procuraturii Generală, 
pe teritoriul Transnistriei, iar conform altor 
surse – în curtea propriei case, chiar sub ochii 
soției sale. În aceeași zi a fost arestat Alexandru 
Puris, angajat al ASP din Camenca, iar noaptea 
alți doi Adrian Glijin și Stanislav Mânzărari, 
incriminându-i-se acțiuni pretins ilegale. 
Pe parcursul celei de-a doua zi structurile 
guvernamentale de la Chișinău au prins glas, 
rând pe rând, la minute numărate – inițial cei de 
la MAI, apoi Serviciul de Informații și Securitate 
(SIS), după care Biroul pentru Reintegrare, iar 
într-un fi nal și Procuratura Generală. Ultima 
a instituit un grup de anchetă care urma să 
întreprindă toate măsurile necesare „pentru 
ca cetățenii Republicii Moldova să  fi e eliberați 
necondiționat, iar persoanele implicate să  
fi e trase la răspundere penală  pentru faptele 
ilegale”. Totodată, în cazul polițistului răpit, 
reieșind din complexitatea cazului, procurorul 
general, Alexandr Stoianoglo, a dispus 
retragerea dosarului inițiat pe faptul „răpirii 
unei persoane” și „uzurparea de calități ofi ciale” 
din gestiunea Procuraturii raionale Florești 
și transmiterea lui către Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 
Speciale (PCCOCS) în vederea continuării 
urmăririi penale. Pe lângă procurorii 
specializați, Stoianoglo a dispus secundarea 
grupului cu forțe suplimentare – procurori din 
cadrul Procuraturii Florești, ofi țeri de urmărire 
penală și de investigații din cadrul Direcției 
Generale Urmărire Penală și de la Inspectoratul 
Național de Investigație ale MAI, ofi țeri de 
investigații din cadrul SIS. Un grup complex, 
care urmează să asigure o anchetă efi cientă 
în vederea identifi cării, reținerii și tragerii la 
răspundere a persoanelor vinovate. La scurt 
timp făptașii au și fost identifi cați, dar până la 
ora actuală (14 octombrie) nici unul arestat. 

Și la Guvern premierul Ion Chicu a ținut o 
amplă ședință a unei comisii special convocate 
în această chestiune, iar viceprim-ministrul 
pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, a cerut 
explicații părții transnistrene în cazul răpirii 
doar a ofi țerului Andrei Amarfi , califi când 
acțiunile Tiraspolului ca fi ind „inadmisibile, 
ilegale și încalcă drepturile fundamentale ale 
omului”. Cazul a fost adus și la cunoștința 

mediatorilor în formatul 5+2, Ofi ciului 
CoE și Reprezentanței ONU în Republica 
Moldova, iar Delegația Republicii Moldova 
în Comisia Unifi cată de Control (CUC) a 
propus convocarea de urgență a unei ședințe a 
Comisiei, făcând apel și către ceilalți participanți 
să se alăture mesajului de condamnare a răpirii 
persoanelor în Zona de Securitate și să susțină 
cererea de eliberare imediată a lor. Propunere 
respinsă de partea transnistreană și secondată 
de solicitarea delegației Federației Ruse de 
a amâna ședința CUC pentru săptămâna 
următoare cu scopul consultărilor suplimentare 
pe mai multe subiecte ce nu au întrunit consens 
(audierea comandantului militar privind 
prezența militarilor subordonați Tiraspolului la 
o întrunire în masă organizată la 27 septembrie 
curent, însoțită de o prezentare a armelor de 
foc, cu încălcarea regimului stabilit în orașul 
Bender, raion cu regim sporit de securitate; 
problema privind introducerea la 1 mai 2019 a 
„grănicerilor” în Zona de Securitate și abilitarea 
abuzivă a acestora cu funcții de control asupra 
persoanelor ș.a.).  
POLITICIENI ALERTAȚI, DAR FĂRĂ UN 

VOT ÎN TOT LEGISLATIVUL 
Structurilor de forță li s-au alăturat, fi rește, 

politicienii. Alexandru Jizdan, secretar general 
al PDM și președintele Comisiei parlamentare 
securitate națională, apărare și ordine publică, 
a făcut o radiografi e a audierilor stricturilor 
responsabile și o comunicare confuză despre 
acțiunile acestora. Și a asigurat jurnaliștii că 
membrii Comisiei sunt „profund îngrijorați 
de acest incident foarte grav” și consideră „că 
au fost depășite toate liniile roșii”. Mult mai 
documentați s-au dovedit a fi  cei de la Platforma 
DA. Chiril Moțpan, membrul aceleiași Comisii, 
anunța încă până la aceste audieri că ofi țerul de 
poliție Andrei Amarfi  a fost răpit în mijloc de 
noapte, de persoane înarmate, cu cagule pe cap 
și cu inscripția „MGB” (din rusește: Ministerul 
Securității de Stat – N.M.) pe haine. Aceștia au 
dat năvală în curtea casei din orașul Camenca 
din stânga Nistrului, vandalizând casa și 
speriind de moarte soția și copiii minori. În 
acel moment de groază ofi țerul se afl a la părinții 
săi din Sănătăuca, Florești, și, alertat telefonic 
de vocea speriată a soției, a alergat acasă. „În 
momentul când a intrat în curtea casei, asupra 
lui au tăbărât bandiții MGB-ului transnistrean 
și, aplicând forța, l-au imobilizat, l-au urcat 
într-un automobil de model neidentifi cat, 
dispărând într-o direcție necunoscută”, scria 
Moțpan pe contul său de Facebook. Lucruri 

despre care atât cei de la SIS, cât și de la MAI 
au afl at din această sursă. Andrei Amarfi i 
este învinuit de „spionaj pentru Republica 
Moldova”, iar Adrian Glijin de „trădare de 
patrie”?! 

Pe urme proaspete, Platforma Demnitate 
și Adevăr cere demisia ministrului de Interne, 
Pavel Voicu, și a directorului  SIS, Alexandr 
Esaulenco. Și cum cei doi nu s-au grăbit să 
demisioneze, Platforma DA cere convocarea de 
urgență a Biroului permanent al Parlamentului 
și a ședinței legislativului, mai înaintând și 
o moțiune simplă împotriva ministrului de 
interne Pavel Voicu. Deocamdată doar cei de la 
PAS susțin și au semnat inițiativa foștilor colegi 
de Bloc ACUM, dar până a fi  validă mai au 
nevoie de un singur vot, pe care nu-l pot obține 
deocamdată nici de la PD, nici de la „ȘOR”, nici 
chiar de la „Pro-Moldova”. 

Igor Grosu, secretar general al PAS, a 
declarat într-o conferință de presă că „răpirea 
cetățenilor de la Camenca reprezintă o 
provocare orchestrată și planifi cată”, suspectând  
că această operațiune face parte dintr-un 
scenariu mai mare. „Dacă se va confi rma că Igor 
Dodon stă în spatele răpirii cetățenilor noștri, 
așa încât pe urmă să se facă mare „salvator” 
pentru „eliberarea” acestor oameni, personajul 
va trebui judecat pentru trădare de patrie, 
scrie și colegul său de fracțiune, deputatul PAS 
Sergiu Litvinenco într-o postare pe pagina 
sa de Facebook. Oare asta ar putea fi  singura 
probă? Declarații, cu probe argumentate, la zi și 
la ocazii diferite, au fost făcute publice cu zecile, 
inclusiv un apel tranșant în această ordine 
de idei al deputaților primului parlament, 
votanți ai Declarației de Independență către 
actualul legislativ și justiția de la Chișinău. 
Cine le-a auzit, cine a reacționat, decât presa 
neangajată? Se prea poate că și această supoziție 
a deputatului Litvinenco să rămână doar pe 
pagina sa din spațiul virtual. 
RĂPIRI ÎN TRANSNISTRIA SAU JOCURI 

POLITICE LA CHIȘINĂU?
Totuși, premonițiile celor de la PAS par să se 

adeverească prin însăși acțiunilor președintelui 
Dodon. După ce a păstrat o jumătate de zi și 
mai bine calmul unui „arbitru” sadea în tot acel 
cor de voci din 8 octombrie, în după amiaza 
aceleiași zile a „fericit” poporul cu o veste 
salvatoare de adevărat Făt-Frumos, învingător 
de basm al oricâtui de strașnic balaur. „Situația 
referitoare la cei doi cetățeni moldoveni răpiți 
este una extrem de gravă și a generat imediat 
o reacție promptă a conducerii țării și a 
instituțiilor statului. Personal am avut o discuție 
cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, 
în care i-am cerut să intervină prompt în 
eliberarea cetățenilor noștri și să ia măsurile 
care se impun pentru responsabilizarea celor 
care au comis această gravă ilegalitate”, a scris 
Dodon tot pe pagina sa de Facebook. La doar 
câteva minute, consilierul Ernest Vardanean 
(tot el și unul dintre cei mai „iscusiți” troli 
ai președinției), lansa pe Twitter, aproape 
concomitent cu un comunicat al așa-ziselor 
externe ale regiunii separatiste, că doi cetățeni 
„au fost eliberați grație intervenției personale a 
lui Igor Dodon”. Știre secundată ulterior și șeful 
pazei de stat, Ion Mămăligă. Acțiune salvatoare 
glorifi cată de media-holdingul lui Dodon cu 
parafa „Urgent!!!”: Grație intervenției personale 
a lui Igor Dodon doi cetățeni ai Moldovei răpiți 
au fost eliberați!!!” Dar alți doi? La aproape 
o săptămână de la sechestrarea celor patru 
cetățeni moldoveni, MAI și SIS afi rmă că nu 
are nicio informație despre doi dintre ei. Și 
șeful PCCOCS, Ion Caracuian, a declarat că nu 
s-a reușit până acum audierea celor eliberați, ei 
afl ându-se la domiciliul lor din stânga Nistrului 
și având interdicția de a părăsi zona, iar dacă o 
vor încălcă, ei vor fi  din nou arestați de forțele 
de securitate de la Tiraspol. 

Maniera în care s-au derulat aceste 
evenimente îl face pe Rosian Vasiloi, expert în 
probleme de securitate, fost șef al serviciului de 
grăniceri, să pună serios la îndoială credibilitatea 
operațiunii. Vasiloi o califi că drept „o provocare 
clasică împotriva reprezentanților autorităților 
constituționale ale Republicii Moldova”, 
executată nu pur și simplu, ci cu o conotație 
atât politică, cât și din punct de vedere regional 
din perspectiva ce se va întâmpla pe 1 și 15 
noiembrie. „Cred că i s-a dat de înțeles lui Igor 
Dodon care va fi  miza participării cetățenilor 
Republicii Moldova din stânga Nistrului în 
alegerile prezidențiale. Dodon se erijează acum 
ca un „pacifi cator”, el a contribuit la eliberarea 
celor doi cetățeni.” Că toată această „operație” 
a fost orchestrată și planifi cată în scop electoral 
e confi rmată și de altă probă indirectă: în tot 
acest cor lipsește o voce majoritară – PSRM nici 
măcar nu a piscuit.

SERVICIILE SECRETE RUSEȘTI FAC ÎN 
MOLDOVA TOT CE LE TRECE PRIN CAP 

Intrarea violentă în Zona de Securitate a 
persoanelor înarmate, răpirea unui polițist 
urmată de sechestrarea altor persoane în 
aceeași zi, sfi dează nu doar actele de bază 
ale operațiunii de pacifi care, ci constituie o 
încălcare fl agrantă a drepturilor fundamentale 
ale omului. Dezmățul așa-numitelor structuri 
de forță separatiste demonstrează că situația 
din Zona de Securitate scapă de sub controlul 
CUC și că partea transnistreană întreprinde 
tentative necamufl ate de a discredita totalmente 
mecanismul pacifi cator existent. Pentru astfel 
de acțiuni, legislația Republicii Moldova 
prevede închisoare de până la 10 ani. Dar vor 
ajunge organele de drept, justiția de la Chișinău 
să dea aprecierea juridică a acestor fapte ilegale 
sau vor rămâne nepedepsite ca multe altele? 
În orice stat democratic în care drepturile 
cetățenilor sunt mai presus de orice, structurile 
statului intervin prompt, aceasta fi ind menirea 
lor. În Republica Moldova, „nimeni, nimic”, 
iar unica speranță de a mai urni din loc aceste 
moluște este presa, care mai pune presiune pe 
ei. Altminteri, răpirea cetățenilor moldoveni 
de MGB-ul de la Tiraspol demonstrează în 
primul rând subordonarea statului condus de 
Dodon în fața diferitelor forme de manifestare 
a autorităților străine și o umilire cruntă a celui 
care vremelnic este președinte. „Ne-am obișnuit 
ca Dodon să fi e umilit de Putin și Kozac, dar 
cea mai mare umilire a primit-o zilele acestea 
de la Krasnoselski. Să fi i președintele unui 
stat recunoscut internațional și să ajungi să te 
rogi de separatiști pentru a-ți elibera propriii 
cetățeni pe care nu i-ai putut apăra este o 
umilință ce se va răsfrânge și asupra Republicii 
Moldova. Pur și simplu Krasnoselski i-a arătat 
lui Dodon cine-i „prezidentul”, califi că această 
situație ex-ministrul apărării Anatol Șalaru. 

Grav și umilitor. În fața liderului impostor de 
la Tiraspol a îngenuncheat nu doar președintele 
unui stat recunoscut internațional, ci și întreaga 
Republică Moldova. Pentru că instituțiile 
statului s-au dovedit a fi  nu doar neputincioase, 
dar totalmente impotente. Mă întreb și eu, 
alături de Șalaru: „Dacă Igor Dodon ar fi  fost 
răpit de transnistreni, cine l-ar fi  eliberat?”

Viitorul președinte al Republicii Moldova 
este obligat să ridice Republica Moldova nu 
doar din criză, dar și din genunchi.
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BASNE CU UN PRĂPĂDIT DE BASNE CU UN PRĂPĂDIT DE 
FĂT-FRUMOS ȘI BALAURI FĂT-FRUMOS ȘI BALAURI 
DINTR-UN TRECUT ROȘU 

Maniera în care s au derulat aceste
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La sfârşitul stagiului de 
pregătire montan de la 

Poiana Braşov, Petrolul Ploiești 
a disputat două meciuri amicale, 
primul la Ghimbav, cu echipa 
din Liga 1 Sepsi Sf. Gheorghe, 
încheiat cu victoria la limită a 
covăsnenilor: 5-4 (3-2). Pentru 
ploieşteni au marcat Buhăescu 
(min. 14, 65), Diarra (min. 40) și 
Matiş (min. 50), formula de joc 
a ploieștenilor fi ind următoarea: 
Avram - Olaru, Răuță, Huja, 
Poelmans - Mondragon 
(75-Nicolae), Ben Levy (75-
Iovu), Matiş (75-Enache), Botic 
(75-Nițescu), Diarra - Buhăescu.

Cel de-al doilea amical a fost 
cel cu FC Voluntari, care s-a 
jucat la baza de la Buft ea și s-a 
încheiat la egalitate, 1-1, după 
ce la pauză a fost 1-0 pentru cei 
de la Voluntari. Pentru Petrolul a marcat Mario 
Bratu,  cu o execuție frumoasă (min. 49), iar pentru 
Voluntari a înscris Adi Popa (min. 41). De data 
aceasta, antrenorul Viorel Moldovan a mers pe o 
formulă de start alcătuită din jucători care n-au 

evoluat niciun minut în partida cu Sepsi: Kitanov 
- Mendoza, Meijers, Manolache, Țicu -Nir Lax, 
Bratu, Salifu, Ekollo, Roige - Balint.

În campionat Petrolul va juca duminică, de la 
ora 14.30, pe terenul nou-promovatei ACS Fotbal 
Comuna Recea.

SPORT
Pagină realizată de Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro
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LA PLOIEȘTI PENTRU LA PLOIEȘTI PENTRU 
CALIFICAREA LA EURO

Sportivii secţiei de şah a CSM 
Ploieşti au participat, în 

acest weekend, la două concursuri 
organizate  în sala de la Stadionul „Ilie 
Oană”, respectiv la București. Cei mai 
mici șahiști, cu vârste cuprinse între 
6 şi 12 ani, au fost prezenţi la „Royal 
Grand Prix”, competiţie organizată 
vineri şi sâmbătă, de CS Royal Chess în 
colaborare cu CSM Ploiești, iar patru 
dintre jucătorii mai experimentaţi au 
reprezentat clubul la Campionatul 
Naţional pe echipe – Divizia B, Seria 
Sud. În turneul de la Ploieşti, mici 

sportivi pregătiţi de Petre Grigore au 
obţinut 12 medalii, dintre care 5 de 
aur, 6 de argint şi una de bronz, după 
cum urmează: aur – Antonia Radu, 
Ioan Negroiu, Vladimir Boştină, Ema 
Davicenco şi Melania Grigore; argint 
– Filip Şandru, Diana Florea, Patrick 
Diaconescu, Ioana Moş, Alexandru 
Constantinoiu şi David Popescu; 
bronz – Eduard Oprea.

Patru dintre sportivii mai 
experimentaţi – Anamaria Raţă, Irinel 
Trăilă, Teodor Szocs şi Marian Sandu 
– au reprezentat clubul la Campionatul 

Naţional pe echipe – Divizia B, 
Seria Sud, competiţie organizată, de 
vineri până duminică, în Bucureşti 
de Federaţia Română de Şah, în 
colaborare cu ACS Rozmarin şi Arcca 
Vitan Vilage. CSM Ploieşti a ocupat la 
fi nal locul al 7-lea (din 15 echipe), de 
remarcat fi ind performanţa lui Teodor 
Szocs, care a obţinut 6 puncte din 
7, precum şi cea a lui Marian Sandu, 
care a avut 4 puncte, în condiţiile în 
care a avut drept adversari un maestru 
internaţional şi un maestru FIDE.

Echipa națională U 21 a României a învins, marți, la Giurgiu, 
formația similară a Maltei cu scorul de 4-1, urmând să joace meciul 

decisiv pentru califi carea la turneul fi nal Euro 2021 pe 17 noiembrie a.c., 
la Ploiești, pe arena “Ilie Oană”. Golurile contra Maltei au fost reușite de 
Mățan (min. 17), Man (min. 27, 40), G. Ganea (min. 36) / Elouni (min. 51). 
Din păcate, Ganea a încasat și un cartonaș galben și a devenit indisponibil 
pentru partida cu Danemarca, la fel ca și Tudor Băluță, eliminat în meciul 
cu maltezii în minutul 34, după ce a văzut al doilea avertisment.

ROMÂNIA U21: Aioani – Vlădoiu, Drăgușin, Băluță, Haruț – Olaru 
(Moruțan, 77), M. Marin, Ciobanu (Itu, 81) – Man (cpt) (Drăguș, 60), 
Ganea (Chindriș, 46), Mățan (Petrila, 60). Selecționer: Mihai Stoichiță.

MALTA U21: C. Formosa – Gauci (A. Vella, 72), O. Spiteri, Camilleri, 
Borg – Scicluna (Zammit, 61), M. Spiteri (Farrugia, 46), Attard (Fenech, 
46), McKay (Ghio, 80) – Friggieri (cpt), Elouni. Selecționer: Silvio Vela.

PETROLUL PLOIEȘTI, AMICALE CU PETROLUL PLOIEȘTI, AMICALE CU 
SEPSI SF. GHEORGHE ŞI FC VOLUNTARISEPSI SF. GHEORGHE ŞI FC VOLUNTARI

Înot
PRIMA MEDALIE DE AUR PENTRU PRIMA MEDALIE DE AUR PENTRU 

NOUA SECȚIE A CSM PLOIEȘTINOUA SECȚIE A CSM PLOIEȘTI
Luca Marinescu este primul 

sportiv de la CSM Ploiești 
care a devenit campion național 
din destul de scurta istorie a 
secţiei de înot a clubului, el 
impunându-se în proba de 100 
metri liber a Campionatul Naţional 
de Înot rezervat copiilor de 10-11 
ani, la categoria „băieţi, 10 ani”, cu 
un timp excelent, 1:04.52 minute. 
Acesta este un timp sub recordul 
naţional de la această categorie de 
vârstă, dar nu va fi  omologat în 
condiţiile în care, de ceva vreme, 
Federaţia Română de Nataţie şi 
Pentatlon Modern a renunţat la 
ideea contabilizării celor mai buni 
timpi naţionali la vârste fragede.

Competiția a avut loc în acest 

weekend, în Bazinul Olimpic „Lia 
Manoliu”, din Bucureşti, ea fi ind 
prima întrecere importantă post-
pandemie organizată în România, 
sportivii de la clubul ploieștean 
(pregătiți de Tamara Costache, 
Ciprian Toma şi Alexandru 
Ungureanu) reuşind să mai obţină 
o medalie de argint, două medalii 
de bronz precum şi multe clasări 
bune, ce au situat clubul pe locul 
al doilea în ierarhia generală 
întocmită la fi nal.

O realizare deosebită a fost şi 
cea a Brianei Păun, sportivă care 
a obţinut titlul de vicecampioană 
naţională în proba de 50 de metri 
fl uture, la categoria „fete, 11 ani”. 
De altfel, cei doi sportivi au adus 

şi medaliile de bronz cucerite de 
CSM Ploieşti (care a avut un lot 
de 21 de sportivi, dintre care 10 
în vârstă de 10 ani şi 11 în vârstă 
de 11 ani) în Capitală, Luca 
Marinescu în proba de 50 metri 
fl uture, iar Briana Păun, în cea de 
100 metri liber.

La clasarea pe poziţia secundă 
în ierarhia cluburilor participante 
(din cele 52 prezente), au contribuit 
şi performanţele celorlalţi sportivi 
care s-au situat între primii zece în 
cursele în care au luat startul: Luca 
Marinescu – locul 4 la 50 metri 
spate; Briana Păun – locul 4 la 100 
metri bras şi locul 5 la 100 metri 
spate; Mihai Sasha – locul 4 la 50 
metri bras şi 100 metri liber, locul 

10 la 50 metri fl uture; Alexandra 
Constantin – locul 6 la 50 metri 
fl uture şi locul 10 la 50 metri spate; 
Teodora Roman – locul 7 la 50 
metri bras; Patrick Iacob – locul 

9 la 100 metri liber şi la 100 metri 
bras; locul 10 la 100 metri spate; 
Fabian Păun – locul 10 la 100 
metri liber.

Hipodromul Ploieşti a găzduit, duminică, 4 curse 
de trap, principalul eveniment al zilei, Premiul 

Agriculturii – Fortuna Silver, fi ind spectaculos, spre deliciul 
celor care au putut asista din tribună, dar şi al celor care 
au urmărit întrecerile prin intermediul transmisiei „live” 
de pe youtube. Cursa a închis reuniunea şi a oferit un duel 
interesant între doi dintre favoriţi: armăsarul Gailuron de 
Bellen şi iapa Hermina VF. Trăpaşul condus de Adrian 
Marciu a condus până la intrarea în ultima linie dreaptă, 
dar Hermina VF, condusă de experimentatul Cristian Slate, 
a venit spectaculos din spate şi a câştigat cursa destul de 
clar. În celelalte curse de trap ale zilei, s-au impus Kansas 
(Premiul Raţiunea), Isyness (Premiul Răsunet – Fortuna 
Gold) şi Dona Pilar (Premiul Romina), de remarcat fi ind că 
în sulky a fost, de fi ecare dată, acelaşi driver, Adrian Marciu.

Următoarea reuniune ofi cială de pe Hipodromul Ploieşti 
este programată duminică, 25 octombrie, şi va avea ca 
principal eveniment Premiul de Fond.

DOUĂ CONCURSURI ȘI 12 MEDALIIDOUĂ CONCURSURI ȘI 12 MEDALII Hipism

IAPA HERMINA VF,IAPA HERMINA VF,  
VICTORIE ÎN PREMIUL VICTORIE ÎN PREMIUL 

AGRICULTURIIAGRICULTURII
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Casa Regală nu a dorit să 
confi rme unde se afl ă Juan 

Carlos, care, în 2014, a abdicat în 
favoarea fi ului său, regele Felipe al 
VI-lea.

Luni, 3 august, la ora 18.00, 
scrie ABC, Casa Regală a difuzat 

scrisoarea în care Juan Carlos 
i-a comunicat fi ului său decizia 
de a părăsi Spania în urma unor 
investigaţii deschise privind 
presupusele fonduri ascunse în 
paradisurile fi scale. Moment 
în care au început o serie de 

speculaţii despre posibilele 
destinaţii ale regelui. ABC, pe de 
altă parte, susţine că deţine ruta 
reală a călătoriei.

Prin urmare, fostul rege ar fi  
plecat la bordul unui avion privat, 
un Global 6500 cu înregistrare 
914-VBIG, închiriat de compania 
Tag Aviation. Această aeronavă 
este una dintre cele mai bune de pe 
piaţă și are o valoare de aproximativ 
50 de milioane de euro. Planul de 
zbor a fost modifi cat, pentru a evita 
orice urmărire, o practică destul 
de comună în rândul celor care 

folosesc acest mijloc de transport 
luxos – în principal jucători de 
fotbal, oameni de afaceri și artiști 
– care nu doresc să fi e urmăriţi de 
paparazzi, scrie ABC.

Cei 6038 de km care separă 
Vigo de Abu Dhabi au fost parcurși 
în șapte ore și 13 minute, Jet-ul 
a aterizat pe Aeroportul Bateen 
Executive. Apoi, la ora 18.00, 
concomitent cu momentul în care 
Spania afl a despre scrisoarea lăsată 
înainte de plecare, Juan Carlos 
intra pe ușa luxosului Emirates 
Palace Hotel.

Tot potrivit ABC, fostul monarh 
ar fi  cazat într-unul dintre cele 
șase apartamente prezidenţiale 
rezervate membrilor familiilor 
regale, care costă în jur de 11.000 
de euro pe noapte. O fortăreaţă la 
care paparazzi nu pot avea acces, 
blindată cu un sistem de securitate 
privată asigurat de prietenul său, 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan, 
prinţul moștenitor al Emiratului. 
De altfel, Abu Dhabi a fost mereu 
una dintre destinaţiile favorite ale 
lui Juan Carlos. Ultima dată a mers 
acolo în 2019, pentru Formula I.

Joi, 13 august a.c., Israelul și 
Emiratele Arabe Unite au 

anunţat că au încheiat un acord de 
pace negociat sub egida Statelor 
Unite, care trebuie să ducă la o 
normalizare completă a relaţiilor 
diplomatice între cele două ţări 
din Orientul Mijlociu. Potrivit 
Casei Albe, aceste „acorduri ale 
lui Avraam” sunt primele de acest 
gen de la cel încheiat în 1994 între 

Israel și Iordania. Donald Trump 
pentru care acest acord  constituie 
un succes diplomatic, a făcut 
public acest acord pe Twitter.

Prinţul moștenitor din Abu 
Dhabi a confi rmat că înţelegerea 
comportă oprirea anexării de 
către Israel de noi „teritorii 
palestiniene”.

„Într-o discuţie telefonică 
între președintele Trump și prim-

ministrul Netanyahu a fost găsit 
un acord pentru a pune capăt 
oricărei noi anexări de teritorii 
palestiniene”, a arătat șeicul 
Mohammed ben Zayed Al-
Nahyane pe contul său de Twitter. 
Acordul ar putea, de asemenea, 
să îmbunătăţească accesul 
musulmanilor la moscheea 
Al-Aqsa, în orașul vechi din 
Ierusalim, a adăugat Casa Albă.

Jeff rey Epstein, condamnat 
pentru infracţiuni sexuale, 

ar fi  încercat să colecteze 
materiale compromiţătoare 
despre prinţul Andrew, fi ul 
reginei Elisabeta a II-a, forţând 
o minoră să întreţină relaţii 
sexuale cu acesta, potrivit unor 
noi documente făcute publice 
de o instanţă din New York, 
relatează Th e Guardian. 

Potrivit documentelor, 
presupusa întâlnire ar fi  avut loc 
pe insula privată a magnatului 
american din Virgin Islands. 
Unul dintre documente conţine 
relatări despre faptul că Epstein 
ar fi  instruit o fată, Jane Doe 
# 3, dar cunoscută cu numele 
de Virginia Roberts Giuff re, 

„să-i ofere (ducelui de York – 
n.r.) tot ce îi cere și să îi relateze 
apoi detaliile abuzului sexual”.

Epstein a fost acuzat de 
trafi carea sexuală a fetei în 
favoarea unor personalităţi 
puternice, pentru a obţine 
astfel avantaje atât în domeniul 
afacerilor, cât și la nivel 
personal sau politic. Lista sa 
conţinea politicieni americani 
proeminenţi, oameni de afaceri 
infl uenţi, președinţi ai unor 
state străine, un celebru premier 
și alţi lideri ai lumii.

Potrivit documentelor, 
Andrew ar fi  încercat să 
facă lobby în SUA pentru a 
obţine o înţelegere favorabilă 
inculpatului Epstein.

Documentele fac parte 
dintr-un proces civil început în 
2015, în care Epstein și fosta sa 
parteneră Ghislaine Maxwell 
erau acuzaţi de abuz sexual de 
către Giuff re, în vârstă de 36 de 
ani acum. Femeia a pretins că a 
fost obligată să întreţină relaţii 
sexuale cu prinţul Andrew, care 
a negat vehement acuzaţiile.

Investitorul american Jeff rey 
Epstein, un apropiat al oamenilor 
politici și al celebrităţilor, a fost 
pus sub acuzare, în iulie 2019, 
de către procurorul federal din 
Manhattan, pentru exploatarea 
sexuală a zeci de minore. O lună 
mai târziu, el s-a spânzurat în 
celula sa, într-o închisoare din 
New York.

Peste 900 de femei, dintre care 70% minore, au dispărut în Peru în timpul 
celor trei luni și jumătate de izolare impuse din cauza pandemiei de 

coronavirus, a anunţat recent Avocatul Poporului, relatează AFP.
Înainte de izolare, se înregistrau în medie cinci dispariţii pe zi, dar acest 

număr a crescut la opt în această perioadă. „În perioada 16 martie – 30 iunie 
a.c., 915 femei au fost date dispărute în Peru”, a declarat, pentru AFP, Eliana 
Revollar, responsabilă pentru drepturile femeilor. 

„Trebuie să știm ce s-a întâmplat cu ele”, a cerut, pentru postul de radio 
RPP, Avocatul Poporului, Walter Gutierrez. „Cazurile de fetiţe și adolescente 
reprezintă 70% din totalul femeilor dispărute”, a adăugat el.

Cu toate că unele au reapărut ulterior, din cauza lipsei unui registru naţional 
de poliţie nu se știe încă numărul celor date dispărute. „Există o reţinere din 
partea poliţiei în anchetarea acestor cazuri. Solicităm crearea registrului naţional 
al persoanelor dispărute”, a menţionat Eliana Revollar.

În 2019, au avut loc 166 de cazuri de feminicid în Peru, a zecea parte din 
acestea fi ind catalogată iniţial ca dispariţie.

Peru este a doua ţară din regiune cu cele mai multe cazuri de coronavirus 
(peste 535.000), după Brazilia, și a treia la numărul de decese (peste 26.000), 
după SUA și Mexic.

asa Regală nu a dorit să scrisoarea în care Juan Carlos

FOSTUL REGE SPANIOL DOARME FOSTUL REGE SPANIOL DOARME 
CA UN REGE, ÎN ABU DHABICA UN REGE, ÎN ABU DHABI

Pare că, de pe aeroportul Vigo, din Galicia, ar fi  decolat un avion privat avându-l la bord pe fostul 
rege, patru bodyguarzi și un colaborator. Destinaţie: Abu Dhabi. Fostul monarh, care și-a părăsit 

ţara din cauza acuzaţiilor de corupţie, se afl ă prin urmare în Emiratele Unite. Sau cel puţin așa susţine site-
ul ziarului conservator spaniol ABC, contrazicând informaţiile anterioare conform cărora monarhul în 
vârstă de 82 de ani se îndrepta spre Republica Dominicană sau Portugalia, notează La Repubblica.

PESTE 900 DE FEMEI ŞI FETE, PESTE 900 DE FEMEI ŞI FETE, 
DATE DISPĂRUTE ÎN PERUDATE DISPĂRUTE ÎN PERU

NOI DOCUMENTE ÎN NOI DOCUMENTE ÎN 
SCANDALUL EPSTEIN

effrey Epstein condamnat să i ofere (ducelui de York Documentele fac parte

„ACORDURILE LUI AVRAAM” ÎNTRE „ACORDURILE LUI AVRAAM” ÎNTRE 
ISRAEL ŞI EMIRATELE ARABEISRAEL ŞI EMIRATELE ARABE
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În articolele anterioare am 
creionat contextul în care 

Ploieștii au fost în centrul presei 
internaționale și al cancelariilor 
europene. Mai precis, partea 
mai puțin văzută și cunoscută a 
perioadei 1877-1879, perioadă 
în care românii și-au câștigat 
independența față de Imperiul 
Otoman și era să o piardă în 
favoarea Imperiului Rus.

 În perioada 25 mai—13 iunie 
1877, urbea ploieșteană a fost 
sediul Marelui Cartier General 
al armatei Rusiei, în deplasarea 
sa spre Dunăre. Aici a locuit 
ţarul Alexandru al II-lea, marele 
Duce Nicolae, șeful Marelui Stat 
Major al Armatei ruse, Cancelarul 

Rusiei, Aleksandr Gorceakov, 
ministrul rus al Forţelor Armate, 
felmareșal Dmitri Miliutin, 
ţareviciul Aleksandr (viitorul 
ţar Alexandru al III-lea). 
In total, 700 de ofi cialităţi ruse au 
fost prezente în urbea prahoveană. 
Practic, după cum mărturisea 
marele istoric Nicolae Iorga, în 
acele zile, „Petersburgul se mutase 
la Ploieşti”. 

O mişcare strategică importantă,  
în contextul războiului ruso-turc, 
a fost deplasarea armatei ruse către 
Dunăre, prin România. Iar calea 
ferată care lega Moldova de nodul 
feroviar Ploieşti şi importanţa 
strategică a acestuia din urmă 
au ocupat un loc important în 

planurile ruşilor; de aceea s-a 
hotărât ca oraşul Ploieşti să fi e 
locul Marelui Cartier General al 
armatei Rusiei, înaintea plecării 
spre Bulgaria, pe frontul deschis 
împotriva Imperiului Otoman. 
Iar pentru înlesnirea comunicării 
cu Rusia, un fi r telegrafi c a fost 
instalat, paralel cu calea ferată, 
de la Ungheni, prin Iaşi-Roman, 
către Ploieşti.  În seara zilei de 
25 mai, ora 19,45, trenul ofi cial 
în care se afl a ţarul Alexandru al 
II-lea, împreună cu curtea 
imperială şi ofi cialităţile a poposit 
în Gara Ploieşti (actuala Gară de 
Sud). În gară, ţarul Alexandru 
al II-lea a fost întâmpinat de 
reprezentanţii oraşului şi ai 
judeţului cu pâine şi sare. 
Evident, nu lipseau înalţii ofi ţeri 
ai Cartierului General rus, o 
companie de voluntari bulgari, o 
delegaţie a Armatei Române, în 
frunte cu generalul Florescu, şi 
zece fete în costume naţionale care 
i-au oferit fl ori.După ceremonia 
de primire, ţarul s-a deplasat în 
caleaşca imperială la reşedinţa 
sa, casa Negulescu, afl ată pe 
str. Sf. Nicolae (azi str. 
Stadionului). Înaintea sosirii 
ţarului, casa a fost amenajată şi 
mobilată de autorităţile române. 
În anul 1881, când ţarul a fost 
asasinat, ploieştenii au hotărât ca 
strada Sf. Nicolae să se numească 
str. Alexandru al II-lea. Strada şi-a 
păstrat acest nume până în anul 
1948, când a primit numele actual, 
str. Stadionului. Iar casa a fost 
modifi cată radical şi transformată 
în cazarmă, desfi inţată la mijlocul 
anului 2000.

Prezenţa ţarului a fost una 
agreabilă pentru cei 30 

de mii de ploieşteni, pentru 
că erau organizate numeroase 
parade militare. De asemenea, 
ţarul obişnuia să se plimbe zilnic 
pe străzile orașului, însoţit de o 
escortă formată din zece cazaci. 
Ţarul, creştin ortodox practicant, 
mergea zilnic să se roage în biserica 
Maica Precista din Ploieşti, unde 
fusese adus special un mitropolit 
rus. Ţarul a făcut danii acestui 
lăcaş sfânt: o icoană şi un set de 
vase sfi nte.

Este vorba de icoana Maicii 
Domnului, icoană făcătoare 

de minuni, cu ferecătură în 
argint masiv, lucrată de meşteri 
ruşi în anul 1805, grea de câteva 
kilograme. De asemenea, ţarul a 
dăruit bisericii Sf. Nicolae Nou, 
afl ată în apropiere, câteva cruci 
de aur. Ţarul a fost interesat și de 
soarta Bisericii „Sfânta Vineri”, 
care era în plină construcţie la 
acea dată. Astfel ţarul a donat 
bani pentru construcţia lăcașului, 
iar soldaţii ruși au ajutat efectiv 
la lucrări. Acest act de binefacere 
nu a fost uitat și în cinstea ţarului 
și a soldaţilor ruși s-a operat o 
modifi care în proiectul iniţial al 
bisericii. Au fost modifi cate în 

special turlele, care au 
fost construite în partea 
superioară în formă de 
ceapă, după modelul 
bisericilor rusești. Alte 
asemănări arhitecturale 
cu stilul clasic rusesc se 
mai remarcă și la interior, 
unde se mai păstrează din 
acea vreme iconostase 
și icoane de factură 
rusească.

Prezenţa la Ploieşti a ţarului 
Alexandru al II-lea a fost 

subiect de inspiraţie pentru 
pictorul rus Nikolai Dimitriev 
Orenburgski. Tabloul său, intitulat 
„Intrarea ţarului în Ploieşti” este 
expus la Muzeul Ermitaj din Sankt 
Petersburg. 

Trupele au fost staţionate la 
marginea oraşului, în corturi 
de campanie sau în casele 
gospodarilor din cartierele 
mărginaşe.

Intrarea ruşilor în Ploieşti 
a fost o mană cerească 

pentru comercianţi, lăutari şi 
mai ales pentru cârciumari, 
ale căror localuri au făcut cu 
brio faţă soldaţilor ruşi, mari 

amatori de băutură. Asta şi pentru 
că în urbe exista o cârciumă la 250 
de locuitori. Lucru explicabil, dacă 
avem în vedere faptul că judeţul 
Prahova, datorită exploatărilor 
petrolifere, devenise zona cea mai 
productivă a ţării!

Va urma

Primirea împăratului  Alexandru al II-lea in Gara Ploiești

Casa în care a locuit Împaratul Alexandru al II - lea

Salajan Bogdan-Lucian 
 IMPERIUL RUS,  ROMÂNIA, PLOIEȘTII (V)

Icoana Maicii Domnului 
cu Pruncu, 

donată de împăratul 
Alexandru al II lea

Două dintre ceasornicele care 
au aparţinut ţarului se afl ă 
acum în custodia Muzeului 

Ceasului din Ploieşti, muzeu 
unic în ţară.
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VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare,   Împreună vom găsi soluţii inovatoare,   

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

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.com
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Ziarul   Ploiestii
15 - 21 octombrie 2020

Ajungi 
într-un moment 

în care te centrezi pe 
propria persoană, pentru 
a deveni o variantă mai 
bună a ta însuţi/însăţi. 
Contextul actual este 
totuși complicat pentru 
că echilibrul cu partenerii 
este greu de păstrat; poţi 
fi  înșelat/ă sau atras/ă în 
relaţii clandestine. 

Ai vrea să 
pui totul pe pauză 

și să îţi cauţi liniștea, 
trecând printr-un proces 
de introspecţie care se va 
dovedi a fi  revelator. Nu 
vei accepta lângă tine 
decât cel mult pe cel/cea 
mai bun/ă prieten/ă. 
Totuși, datoriile zilnice și 
cele de muncă nu te vor 
lăsa de tot în pace. 

Vei fi  
sufl etul petrecerii, 

te vei conecta cu 
prietenii, deși timpul nu îţi 
va ajunge să te ocupi pe cât 
vrei și de propriile pasiuni. 
În plus, chiar dacă nu te 
trage inima, e musai să 
prioritizezi activitaţile 
care îţi aduc mai mult 
bani decât plăcere. Poţi 
afl a ceva secrete care te 
vor surpinde.

Îţi vei 
da seama cât de 

mult contează să 
te înconjori de oameni 
potriviţi, vei realiza că în 
viaţă este important să 
îţi cultivi relaţiile sociale. 
Divinitatea lucrează 
prin oameni și, în mod 
providenţial, cineva din 
cercul de cunoștinţe te 
ajută pentru o schimbare 
în carieră.

Nu este 
un moment 

bun pentru a lua 
decizii profesionale, în 
schimb îţi poţi planifi ca 
obiective noi. Păstrează 
o doză sănătoasă de 
realism, altfel planurile 
tale pot deveni utopii. 
Ai răbdare, ocazia 
potrivită se va ivi cu 
siguranţă. 

Ai parte 
de trăiri 

emoţionale intense, 
de intimitate și conectare 
cu perechea. Dacă ești 
singur/ă, te vei simţi 
motivat/ă, mai încrezător/
oare în tine însuţi/însăţi 
și deschis/ă către fl irt. 
Evită deplasările lungi, se 
pot întâmpla accidente, 
defecţiuni ale mijloacelor 
de transport, întârzieri.

Vechi traume 
îngropate sub o 

atitudine dură pot 
ieși la suprafaţă și se 
vor a fi  vindecate. De 
asemenea, acordă o 
importanţă deosebită 
relaţiei parteneriale, 
pentru că este un moment 
bun să o redefi nești, să 
ţii cont cu adevărat de 
părerea celuilalt, să nu 
mai fi i încăpăţânat/ă.

În viaţa 
ta poate reapărea 

o veche iubire, 
într-un mod neașteptat. 
Fii vigilenta/ă, pentru 
că există posibilitatea 
să te deceptioneze 
(iar!), să rămâi ranit/ă. 
Mai curând îţi gășesti 
echilibrul în rutina 
zilnică, făcând lucruri 
care iţi plac și te calmează. 

Ești atras/ă 
de activitatile tale 

creative, vrei să te 
ocupi de ceea ce îţi place, 
să fi i cu oamenii dragi. 
Ai grijă să nu te risipești, 
totuși, în prea multe 
direcţii. Ești sabotat/ă de 
fricile și fobiile care nu te 
lasă în pace, îţi creeaza 
stări de apatie. 

În ultima 
perioadă toate 

se bat cap în cap: 
viaţa profesională, căminul 
și relaţia cu partenerul/a. 
Deja simţi că nu mai 
ajungi la liman. Este doar o 
perioadă, va trebui să nu te 
opui schimbărilor inerente 
care au loc acum. Încearcă 
să visezi cu ochii deschiși 
către un viitor mai bun, nu 
te lăsa pradă depresiei și nu 
te refugia în vicii. 

Ai nevoie 
să te exprimi, să 

te reconectezi cu 
cei apropiaţi (familie, 
prieteni, colegi), deși dai 
de situaţii care te inhibă. 
Poţi afl a că cineva te-a 
trădat și asta înseamnă o 
răsturnare de situaţie pe 
plan profesional. Nu face 
risipă cu banii, nu cheltui 
nesăbuit.

Ai multă grijă 
de tine, să arăţi 
bine, să te simţi 

bine în pielea ta. Ești 
încurajat/ă să te bucuri 
de ceea ce ai și cine ești, 
să investești pentru a-ţi 
crește propria valoare. Nu 
este un moment propice 
comunicării, nu vă puteţi 
face înţeles/ă, corespondenţa 
întârzie, obiectele se strică. 
Amorul poate fi  nesigur și 
iluzoriu în această perioadă.

PAGINA 12

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!”
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Sfatul astrologic al săptămânii: „Răbdarea și timpul îţi aduc mai multe decât puterea și pasiunea” – La Fontaine

Rubrică realizată de  Mihaela MANEA
mihaela_manea2002@yahoo.com
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