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„Cine nu a cunoscut nenorocirea, nu cunoaște 
nici religia .”

- Culese de Tata  Vasili Rozanov (1856 - 1919) scriitor rus
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S-au născut din oameni, au crescut 
printre ei, au avut ghiozdan și penar 

ca noi toți, mulți au avut wc-ul în fundul 
curții până au terminat liceul, au crescut 
și s-au angajat ori și-au încercat norocul 
ca întreprinzători, mai apoi le-a făcut 
cu ochiul politica și s-au înscris într-un 
partid, unde au dat din coate și s-au impus 
ca lideri în haită, așa că, într-un fi nal, au 
candidat la fotoliul de primar, cu ideea de 
a îndrepta ce este strâmb. Iar pentru că au 
fost mai convingători au câștigat. Ăsta este 
pe scurt traseul de succes al alesului din 
fruntea comunității.

Ce se întâmplă cu majoritatea dintre 
ei după ce sunt aleși!? Se transformă. 
Devin mai frumoși, mai haioși, mai 
inspirați, mai deștepți…toate astea 
fi indu-le confi rmate de votul tocmai obținut. 
Și uite așa, omul normal se transformă în 
omul “special”. Rar mai pică pe gânduri 
ca un om normal. Noroc că își revine 
repede, uitându-se admirativ în oglindă, și 
spunându-și: “Mamă, ce bun sunt!”. Primul 
semn că procesul de transformare spre…
“desăvârșire”, a fost făcut.

Al doilea simptom este că începe să uite. 
Și cel mai important, începe să uite cine 
este cu adevărat. Îi râde sufl etul când se 
aude vorbind și când se râde la glumele lui. 
Începe să vină la cravată. Apoi își marchează 
locul de parcare de la primărie cu numărul 
mașinii lui. Și, cel mai important, în loc de 
riduri și cearcăne fi rești produse de grijile 
și nevoile comunității, încep să-i apară 
fălcuțe rozalii.

Asta, în primul mandat.
În al doilea și, cu voia lui Dumnezeu, 

al treilea mandat,  procesul de desăvârșire 
este aproape complet. Nu mai încape 
îndoială că e frumos și deștept, nu mai 
există dubii ci doar certitudini, șefi i de mai 
ieri îi sunt egali, dar ce zic eu egali!?, sunt 
sub el/ea, pe scurt, este deja la alt nivel. 
Acela de SEMIZEU.

Iar dacă omul normal, transformat 
mintenaș în om special și apoi în semizeu 
mai are și noroc de o localitate cu buget 
generos, fără să aibă vreun merit pentru 
asta, treaba este gata. S-a mai născut un 
dumnezeu. Unul mai mic, acum îmbrăcat 
casual, cu șofer și secretară, cu linie 
directă cu bossul ăla mare, cu care se bate 
acum pe burtă, pentru că e acolo unde e 
prin voturile obținute de el, cu privirea 
pe deasupra oamenilor de rând, cu ușă 
capitonată la birou, cu CEC-ul cu bani 
publici la purtător, uneltitor în politica de 
la județ și un discipol pentru proaspeții 
aleși pentru primul mandat…pe scurt un 
MIC DUMNEZEU.

Unul de care să te ferească adevăratul 
Dumnezeu!

În comparație cu alte țări și cu 
resursele de care dispune, România 

nu excelează în turism, dar anul pandemic 
2020 a clătinat această industrie care 
contribuie cu 2,7% (2019) la formarea 
PIB. La nivel macro, cumva tocmai aportul 
acesta mai mic în produsul intern a făcut 
ca impactul general asupra economiei să 
fi e mai mărunt la noi, în comparație cu 
statele în care sectorul turistic (venituri 
directe și indirecte) reprezintă între 15% 
(Spania) și 30% (Grecia) din PIB. Ca să 

o spunem pe șleau, în privința noastră, 
turismul a fost un pariu veșnic pierdut în 
politicile publice, așa că n-a fost prea ușor 
să fi e îngropat într-o situație excepțională, 
așa cum a fost și este perioada pandemică.

Statisticile românești privind turismul 
oricum nu refl ectă cu fi delitate realitatea. 
De exemplu, chiar buletinul INS privind 
anul 2020 face o precizare:„nomenclatorul 
structurilor de cazare a fost constituit 
pornind de la lista structurilor de cazare 
autorizate (...)

Marți, 13 iulie, dată cu dublu ghinion în 
tradiția urbană, a fost cea mai norocoasă 

din Prahova, fi ind prima zi după o foarte lungă 
perioadă de timp când nu s-a înregistrat niciun 
caz de infectare cu Sars-Cov 2. Mai mult, toate 
localitățile sunt în scenariul verde, iar rata 
incidenței cumulative a scăzut la 0,09 în județ!

Alegerile anticipate parla-
mentare din Republica 

Moldova s-au încheiat cu un succes 
considerat istoric al partidului 
pro-european al președintelui 
Maia Sandu. Partidul Acțiune și 
Solidaritate (PAS) a obținut 52,80% 
din voturile cetățenilor, ceea ce 
înseamnă că poate forma, după 
redistribuire, o majoritate lejeră 
pentru a aplica reformele promovate 
de șeful statului. Oponenții politici 
ai PAS au înregistrat cea mai 

usturătoare înfrângere: Blocul 
Electoral al Comuniștilor și 
Socialiștilor (BECS), condus de 
foștii președinți Dodon și Voronin, 
a fost votat de 27,17% dintre 
moldoveni, iar partidul ȘOR (Ilan 
Șor, care reprezintă populația 
rusofi lă), de 5,74%. Convertirea în 
mandate de parlamentari va arăta 
cel mai probabil astfel: PAS- 63 de 
mandate, BECS-32 de mandate, 
Partidul Șor-6 mandate.

VICTORIE ZDROBITOARE A MAIEI SANDU, VICTORIE ZDROBITOARE A MAIEI SANDU, 
ÎN REPUBLICA MOLDOVAÎN REPUBLICA MOLDOVA

SE REFACE PASAJUL 
SUBTERAN DE LA OMNIA!SUBTERAN DE LA OMNIA!
Primăria Ploiești a anunțat că va 

începe să reabiliteze în curând 
pasajul pietonal subteran de la Omnia. 
Cum bugetul municipal este modest 
în acest an, s-a apelat tot la o formulă 
de parteneriat cu un agent economic. 
Primarul Andrei Volosevici a confi rmat: 
„Vom reface acest pasaj. Era nevoie de o 
intervenție cât mai rapidă aici.  Lucrările 
se vor derula în baza unei sponsorizări 
din partea AFI.” Tot în baza fi nanțărilor 
venite de la mediul de afaceri ploieștean se 

îmbunătățește pavajul din fața centrului 
comercial Winmarkt ori se modernizează 
mai multe locuri de joacă din oraș.
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ATENȚIE, ATENȚIE, 
SE REVINE SE REVINE 

LA ȘOMAJUL LA ȘOMAJUL 
TEHNIC TEHNIC 

PLĂTIT DE PLĂTIT DE 
ANGAJATORI!ANGAJATORI!
Relaxarea măsurilor instituite în perioada de 

pendemie nu înseamnă numai renunțarea 
la mască sau posibilitatea de a merge în vacanță, la 
competiții sportive ori spectacole, ci și suspendarea 
unor intervenții ale statului cel puțin pentru mediul 
privat. De exemplu, de la 1 iulie, indemnizațiile de 
șomaj tehnic nu se mai decontează de la bugetul de 
stat, iar angajatorii trebuie să suporte din bugetele 
proprii costurile. Reamintim că, prin OUG nr. 
30/2020, prelungită cu OUG 211/2020, statul a 
venit în ajutorul fi rmelor plătind șomajul tehnic. În 
Prahova, de exemplu, 9.862 de angajatori au apelat la 
acest sprijin, pentru 89.006 de salariați trimiși acasă 
mai cu seamă în primele luni din această prelungită 
perioadă pandemică.

13 IULIE, PRIMA ZI FĂRĂ 13 IULIE, PRIMA ZI FĂRĂ 
NICIUN CAZ DE COVID 19
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TREI TINERI, ACUZAȚI DE VIOL LA 
PLOIEȘTI. VICTIMA ARE 10 ANI
Dispeceratul Secției nr. 2 de poliție Ploiești 

a fost sesizat prin apel 112 de către un bărbat, 
despre faptul că fi ica sa în cursul aceleeași 

zile, în jurul orei 18.00, ar fi  fost agresată 
de trei tineri. Totul ar fi  avut loc într-o 
toaletă publică din zona  Halelor Centrale 
din Ploiești. „În baza sesizării s-a constituit 
echipa operativă care au depistat si identifi cat 
cei 3 minori. Din cercetările efectuate a reieșit 
că minora de 10 ani a povestit tatălui său că 
în urmă cu aproximativ două săptămâni, ar 
fi  întreținut raporturi sexuale cu mai mulți 
tineri, cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani, 
iar unul dintre aceștia ar fi  fi lmat parțial 
scena și ar fi  postat înregistrarea pe o rețea 
de socializare. Pentru stabilirea cu exactitate 
a situației de fapt, minora a fost audiată în 

prezența părinților, a unui avocat din ofi ciu 
precum si a reprezentanților DGASPC”, a 
precizat IPJ Prahova. Persoana vătămată 
a fost prezentată Serviciului de Medicină 
Legală Prahova, în vederea examinării 
medico-legale. „În continuare se efectuează 
cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor 
de viol, act sexual cu un minor, pornografi e 
infantilă și lovire sau alte violențe”, a anunțat 
IPJ Prahova.
PERSOANĂ DIN PLOIEȘTI, ÎNȘELATĂ 

DE UN BĂRBAT CARE S-A DAT 
DREPT MEDIC ÎN CONSTANȚA

Polițiștii de investigații criminale din 
cadrul Poliției municipiului Ploiești au 
efectuat două percheziții domiciliare în 
Constanța, privind săvârșirea unei infracțiuni 

de înșelăciune prin metoda “accidentul”. Trei 
mandate de aducere au fost puse în executare. 
„Din cercetări a rezultat că, la data de 2 
februarie a.c., un bărbat s-a recomandat ca 
fi ind medic și ar fi  indus în eroare o persoană 
din municipiul Ploiești, sub pretextul că 
fi ul acestuia ar fi  fost victima unui accident 
rutier, determinându-l să-i dea 5.000 de lei”, 
a precizat IPJ Prahova. Trei persoane au fost 
conduse la sediul poliției, pentru audieri, iar 
în baza probatoriului administrat, cei trei 
au fost reținuți pentru 24 de ore. Prejudiciul 
cauzat prin activitatea infracțională, potrivit 
IPJ Prahova, este de 5.000 de lei. La activități 
au participat polițiștii Serviciului pentru 
Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului 
Județean de Poliție Prahova.

Cică Gheorghe Neață, chirurg de meserie 
la Târgu-Jiu și fost consilier PSD, 

înhățat deunăzi de procurori, avea prostul 
obicei să meargă în cabinet la el și să se roage 

cu voce tare: „Doamne, Maica Domnului, dă-
mi sănătate, bani mulți, ferește-mă de boală, 
ferește-mă de procurori…“ Și tot în birou, pe 
unde s-au nimerit și niște microfoane ale DNA, 
omul își făcea calculele: „Dacă e rost de ceva 
bănuți, internez. Dacă nu, nu!” Ori își număra 
ciubucul: „Subțire de tot. 4, 5, 6… Aaa. Bun, 
mă! Buuun! Mi-a dat 5 milioane, hai… păi, da. 
Șase. Normal, trebuia să fi e 6”. Mda, bre, Neață-
Nătăfl eață, uite că Doamne-Doamne te-a 
ascultat:

-Te-a ferit Maica de boală,
Însă treaba e nasoală:
Ți-a venit în ajutor
Cu prea sfântul procuror!

Ministrul Alexandru Nazare, parașutat 
pe listele Prahova pentru un post de 

deputat pe care de altfel îl și ocupă, a fost dat 
afară de premierul Cîțu de la Finanțele Publice. 

Nazare pune totul pe seama faptului că nu îl 
susține pe Cîțu în lupta pentru șefi a PNL, dar că 
a avut rezultate bune la minister. De altfel, Cîțu 
a zis că nu-i reproșează activitatea, ci...„echipa”. 

-Nu te frământa, Nazare, 
Îți răspund eu la-ntrebare.
De ce Florin te-a azvârlit?
Fiindcă i s-a... Năzărit!

Întrebat ce mai face Viorica Dăncilă, 
guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a spus: 

„Domeniul în care lucrează dânsa, și anume 
economia verde, este un domeniu relativ nou și 

pentru dânsa și pentru oricine. Grupul de lucru 
respectiv studiază și, probabil că în toamnă, va 
termina o lucrare (...) Lucrează (n.n.-Veorica) 
de la birou și este foarte disciplinată”. Întrebarea 
e alta: matale ce faci, ai picat în contemplarea 
Dăncilei?

-Viorica nu lucrează,
Ea învață, studiază.
Iară Mugur a...picat
De-al ei geniu fulgerat!

Fostul secretar general al PSD, Codrin 
Ștefănescu, plânge de soarta agriculturii 

pe facebook, într-o scriere către Dragnea: „Au 
îngropat agricultura, camarade! Și-au bătut 
joc de oameni și de munca lor! Toate măsurile 
noastre au fost anulate! Subvențiile au devenit 

legendă! Raft urile magazinelor străine sunt pline 
de legume din import, cele românești putrezesc 
pe ogoarele țăranilor! Vei ieși curând și vei vedea 
cu ochii tăi cum au distrus o țară!”

-De le ai cu-ngropăciunea
Îți zic eu, Codrine, una:
Fă-ne o favoare,
Mergi la muncă, pe ogoare!

Comisarul șef  Marian Iorga a fost eliberat 
din funcție și pus sub control judiciar 

printr-o decizie a DNA București, într-un dosar 

penal de corupție ce privește presupuse fapte 
din perioada în care era comandantul Poliției 
Călărași, înainte de a fi  mutat pe aceeași funcție 
la Prahova. Omul cică s-a vândut pentru un 
ceas de lux, în valoare de 4.350 lei!

-Pe la Călărași, se știe,
Îs cam toți în cârdășie:
Davai mită, davai ceas,
Ia, Mariane, și-un făraș!

După ce Ludovic Orban i-a acuzat 
pe useriști că nu „jură pe biblie și 

nu se închină” și că liberalii sunt „ancorați 
în istoria noastră, în tradițiile noastre, în 
obiceiurile specifi ce, în menținerea identității 
și a personalității poporului român”, iar PNL 

„puternic legat de biserică, un partid care să 
promoveze morala creștină ca fundament al 
moralei publice”, AUR l-a luat la bășcălie: 
„domnule Orban, un naționalist se naște, nu se 
face, și-i curge prin vene sânge, nu alte substanțe.”

-Prin vene Orban are
Niște bere, niște vin,
Treaba-i alta, Simioane,
Pe la voi curge venin!

Apropo de Orban, nu-i de glumă cu 
băiatul ăsta. Cică și-ar da viața pentru 

PNL: „Dau PNL, așa cum dau de 30 de ani, 
mintea mea, sufl etul meu, inima mea, timpul 
meu, energia și chiar și viața, dacă este nevoie. 
Nu există niciun fel de limită în efortul pe 
care sunt capabil să-l fac pentru a duce PNL și 
România acolo unde îi este locul, pe primul loc.”

-Dăm cu toții  ortul popii,
Când pe-aici se-ncheie anii.
Pe tine însă, ca fericit al sorții,
Te-au... omorât chiar liberalii!

Hopa, asta de performanță! Auziți 
coalea ispravă românească, anunțată 

de ministrul de Interne, Lucian Bode: pentru 
prima dată pe un aeroport din România, la Sibiu 
mai exact, persoanele bolnave de Covid-19 
vor putea fi  depistate de câini polițiști, special 
antrenați la școala MAI din oraș!

-Știrea voastră mă deprimă:
Să fi i bolnav nu e o crimă!
Un câine, Bode, nu cunoști,
Să-i depisteze pe-ăia proști?

 Săptămâna pe scurt 
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RAZIE PE ȘOSELELE DIN PRAHOVA. 
120 DE PERMISE AUTO REȚINUTE 

ȘI APROXIMATIV 1.150 DE AMENZI 
APLICATE

Peste 300 de polițiști au participat la o 
amplă acțiune rutieră a Inspectoratului 
de Poliție Județean Prahova, care a avut 
drept scop creșterea gradului de disciplină 
rutieră, în zonele și pe tronsoanele de 
drum din județ cu risc rutier ridicat. 
Sancțiunile contravenționale s-au cifrat la 
aproximativ 1.150 de amenzi. Acțiunea, 
potrivit IPJ Prahova, a avut drept obiective 

menținerea unui climat corespunzător de 
ordine și siguranță publică și prevenirea și 
combaterea principalelor cauze generatoare 
de accidente rutiere grave. „În cadrul 
acțiunii, au fost aplicate aproximativ 1.150 
de sancțiuni contravenționale, cele mai 
multe fi ind aplicate pentru abateri la regimul 
vitezei, de asemenea au fost reținute 120 de 
permise de conducere și  32 de certifi cate 
de înmatriculare”, a anunțat IPJ Prahova. 
Polițiștii au acționat cu precădere pentru 
combaterea nerespectării normelor rutiere 
de către bicicliști, depistarea conducătorilor 
auto care conduc sub infl uența băuturilor 

alcoolice sau substanțelor psihoactive, cât și 
pentru combaterea nerespectării regimului 
legal de viteză. 

ACCIDENT RUTIER GRAV PE DN1. 
O FEMEIE A MURIT

Cinci persoane, printre care și un băieţel 
de trei ani, au fost rănite într-un accident 
produs duminică pe DN 1, în dreptul 
localității Băicoi. O femeie în vârstă de 69 
de ani și-a pierdut viața după ce a intrat 
în stop cardio-respirator. În coliziune 
au fost implicate două autoturisme. O 
persoană a fost găsită încarcerată și în stare 
de inconștiență. Celelalte patru persoane 
rănite au fost preluate de echipaje SMURD 
și SAJ și transportate la Unitatea de Primiri 
Urgenţe de la Spitalul Judeţean din Ploiești. 
Este vorba despre o femeie în vârstă de 39 
de ani, un bărbat de 71 de ani, un băieţel de 
3 ani și un bărbat de 40 de ani.

 Săptămâna pe scurt 
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Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Nici nu s-au achiziționat serviciile de proiectare la 
pușcăria de la Berceni, despre care se discută de 

peste 15 ani, că Penitenciarul Ploiești a anunțat licitație 
pentru efectuarea unui studiu de fezabilitate în vederea 
extinderii centrului extern de la Movila Vulpii. Valoarea 
estimată a contractului se ridică la 110.000 de lei. Secția 
are, în prezent, 47 de locuri, iar intenția este să se 
construiască un pavilion cu 150 de locuri, destinat cazării 
persoanelor private de libertate în regim semideschis. 
Noul imobil ar trebui să aibă o suprafață construită de 750 
mp și o suprafață desfășurată de peste 2.250 mp, respectiv, 
2 etaje cu 13 camere a câte 10 locuri și 4 camere a câte cinci 
locuri, săli de mese, spații de spălat și depozitat vesela, 
grup sanitar, magazie pentru obiectele personale ale 
deținuților, dar și o sală de fi tness la fi ecare etaj, plus spații 
pentru acordarea drepturilor la vizită, la vizită intimă, 
vizită online, pentru pachete sau pentru vizita avocatului 
și camera destinată videoconferințelor-la parter. Clădirea 
va avea și încăperi pentru desfășurarea în siguranță a 
activităților zilnice, inclusiv sisteme electronice de pază și 
supraveghere, iar incinta înseamnă curte de plimbare, de 
aproximativ 600 mp.

Județul Prahova ocupă locul 11 la 
nivel național, într-un clasament al 

imunizării împotriva Covid 19, cu un 
procent de  27,82% din total pupulație 
eligibilă pentru vaccin (vârsta de peste 12 
ani) și de 24,74% din total populație. 

Primele 5 poziții în țară le dețin 
București (populație eligibilă-45,15%, 
populație total-39,46 %),  Cluj (populație 
eligibilă-41,93%, populație total-37,03 
%), Sibiu (populație eligibilă-35,45%, 
populație total-30,66%), Brașov (populație 
eligibilă-33,29%, populație total-28,76) și  
Timiș (populație eligibilă-32,30%, populație 
total-28,37%).

La polul opus, cu cele mai mici procente 
de vaccinare, sunt județele  Suceava 
(populație eligibilă-15,84 %, populație 
total-13,47%), Botoșani (populație 
eligibilă-17,09%, populație total-14,91%), 
Bacău (populație eligibilă-17,16%, 
populație total-15,2%), Giurgiu (populație 
eligibilă-17,21%, populație total-15,24%) 
și Covasna (populație eligibilă-18,46%, 
populație total-15,99%).

Cele mai mari procente de vaccinare din 

România s-au înregistrat în următoarele 
localități:

47,19%-comuna Dumbrăvița, județul 
Timiș; 43,85%-orașul Borsec, județul 
Harghita; 43,09%-municipiul Cluj-Napoca, 
județul Cluj; 43,04%-comuna Rimetea, 
județul Alba; 40,30%-comuna Valea Lupului, 
județul Iași; 40,28%-comuna Giroc, județul 
Timiș; 40,01%-comuna Foieni, județul Satu 
Mare; 39,57%-comuna Feleacu, județul 
Cluj; 39,00%-orașul Otopeni, județul Ilfov; 
38,37%-comuna Cârcea, județul Dolj.

Revenind la Prahova, localitățile cu cea 
mai mare rată de vaccinare sunt Sinaia - 
34,97% și Păulești - 34,67%.

 Orașele au următoarele rate de imunizare: 
Ploiești - 30,30 %,  Câmpina - 30,40,  Azuga 
- 30,14, Băicoi - 24,50,  Boldești Scăeni 
- 21,19, Breaza - 30,39,  Bușteni - 28,82, 
Comarnic - 19,33, Mizil - 16,35, Plopeni - 

24,31, Sinaia - 34,97, Slănic - 20,09, Urlați 
- 21,75 și Vălenii de Munte - 22,78.

Dintre comune, în afară de Păulești, 
doar 15 așezări rurale au depășit rata de 
20%, dar nu mai mult de 29% din populație 
imunizată: Blejoi, Bănești, Telega, Puchenii 
Mari, Provița de Sus, Poiana Câmpina, 
Măneciu, Măgurele, Gorgota, Cornu, 
Cocorăștii Mislii, Bucov, Brebu, Brazi și 
Bărcănești.

Alte 21 de comune au procentul de 
vaccinare situat sub 10%: Ariceștii Zeletin, 
Baba Ana, Bertea, Boldești Grădiștea, 
Călugăreni, Cărbunești, Chiojdeanca, 
Colceag, Drăgănești, Dumbrava, Jugureni, 
Lapoș, Păcureți, Podenii Noi, Posești, 
Sălciile, Sângeru, Șotrile, Șoimari, Surani 
și Vadu Săpat. Dintre acestea, cele mai mici 
trei procente se regăsesc în Sângeru-3,84%, 
Șoimari-4,86 și Surani-6,71.
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Sinaia și Păulești, cea mai ridicată rată de imunizare

Premierul Florin Cîțu a fost extrem 
de reținut în a explica gestul său. 

A declarat numai după ce l-a demis pe 
demnitarul de la Finanțe: „În cursul zilei 
de marți am informat toți liderii coaliției 
despre intenția mea de a cere demisia 
dlui Nazare. A doua zi am avut o nouă 
discuție cu liderii coaliției și am informat 
despre refuzul dlui Nazare de a-și da 
demisia. Decizia am luat-o după analiza 
la 6 luni de zile. Avem proiecte întârziate 
la Finanțe pentru atragerea de fonduri 
europene și pe combaterea evaziunii 
fi scale. Am transmis președintelui Klaus 
Iohannis propunerea de revocare. Dânsul 
a avut posibilitatea să-și prezinte demisia, 
dar a preferat să fi e revocat.” Funcția 
de ministru la Finanțe va fi  deținută 
interimar de premierul României.  
ORBAN ÎL SUSȚINE PE NAZARE, 

IOHANNIS PE CÎȚU
Ministrul Nazare evident că a ripostat 

public în legătură cu demiterea. Tot ceea 
ce putem reține este că, în opinia sa, a 

fost impecabil în această funcție, iar 
motivele ar ține de alegerile interne de 
partid: „Premierul mi-a cerut demisia, 
paradoxal, cu o zi înainte de emisiunea 
României de eurobonduri, menționând 
că dacă nu demisionez, îmi va cere 
remanierea (...) În timpul negocierilor 
a revenit cu mesaje telefonice insistând 
să primească demisia cât mai curând. 
Imediat cum am fi nalizat cu succes 
emisiunea de eurobonduri, i-am răspuns 
că după toată munca depusă, rezultatele 
bune obținute și refl ectate în execuția 
bugetară și evaluările instituțiilor 
fi nanciare internaționale, luând în 
calcul și modul în care permanent a 
apreciat activitatea mea și a colegilor din 
Ministerul Finanțelor, nu consider că aș 
avea vreun motiv să îmi asum o demisie 
atât timp cât am apărat cu onestitate și 
bună credință interesele fi nanciare ale 
României. Am menționat că remanierea 
nu se impune dacă analizăm rezultatele; 
a replicat că această decizie nu are 
legătură cu rezultatele, ci cu „echipa”. 

Posibil s-a referit la faptul că nu m-am 
alăturat echipei care să îl susțină în 
campania pentru poziția de președinte al 
PNL.”

Președintele PNL, Ludovic Orban, 
s-a declarat nemulțumit de decizia 
premierului:„Am fost anunțat de 
intenția de remaniere. V-am spus că, 
în conformitate cu evaluarea mea, ca 
președinte al PNL, eu sunt mulțumit de 
activitatea miniștrilor PNL și îi susțin. 
Ce m-a deranjat cel mai mult este faptul 
că a fost invocat acordul meu. Nu a avut 
acordul meu, nici al forurilor statutare 
ale PNL.”

În schimb, președintele României, 
Klaus Iohannis, i-a dat credit 
premierului Florin Cîțu: „Premierul 
este cel care știe cum funcționează 
Guvernul și până la urmă premierul este 
responsabil pentru buna funcţionare a 
Guvernului. Are tot dreptul să schimbe 
echipa când crede că lucrurile pot merge 
mai bine.”

PUȘCĂRIE PUȘCĂRIE 
EXTINSĂ LA EXTINSĂ LA 

MOVILA VULPIIMOVILA VULPII
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SENATORUL ALEXANDRU NAZARE, SENATORUL ALEXANDRU NAZARE, 
OUT DIN GUVERNUL ROMÂNIEI

bil î tă f ți i P ibil f it l f pt l ă

Alexandru Nazare, din Bacău, senator 
ales pe listele PNL din Prahova, a fost 

revocat din funcția de ministru al Finanțelor 
Publice. Decizia premierului Florin Cîțu 
a iscat controverse, mutarea fi ind pusă pe 
seama alegerilor interne din partid, unde 
principalii oponenți sunt actualul președinte 
al PNL, Ludovic Orban și prim-ministrul 
Cîțu. Nazare spune explicit acest lucru: 
„nu m-am alăturat echipei care să îl susțină 
(n.n.-pe Cîțu) în campania pentru poziția de 
președinte al PNL.”
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Ministrul Mediului, 
Tanczos Barna, 

vrea să transfere decizia 
privind intervențiile 
în cazul incidentelor 
grave generate de urși 
către autoritățile locale 
și județene, care vor fi  
obligate să hotărască, în 
urma unor ședințe, cum 
se va acționa în cazul 
animalelor care atacă 
gospodăriile sau oamenii. 
În acest sens, ministrul 
a prezentat în ședința 
Guvernului României un 
proiect de ordonanță de 
urgență care ar permite 

intervenția imediată prin 
trei metode, gradual, în 
funcție de categoria de 
risc în care se încadrează 
situația de cauză: 
alungare, tranchilizare 
și relocare, respectiv 
extragere prin eutanasiere 
sau împușcare. 

Documentul defi nește 
„riscul” privind ursul: 
redus dacă ursul a fost 
observat ocazional în 
intravilan și dacă se 
retrage la observarea 
oamenilor; mediu dacă 
animalul nu se retrage 
la observarea oamenilor 

(50-100 m); mare dacă 
atacă atunci când este 
surprins/alungat, dacă 
intră în gospodării și nu 
se retrage în prezența 
omului ori dacă animalul 
devine agresiv în urma 
administrării substanțelor 
tranchilizante și, 
bineînțeles, dacă atacă 
animalele domestice din 
gospodăriile populației 
sau dacă atacă omul în 
zona locuită.

Au fost împărțite și 
responsabilitățile, iar 
instituțiile implicate sunt 
Jandarmeria (jandarmii 

au voie să folosească 
armamentul, în caz de 
pericol iminent), Garda 
Forestieră, Inspectoratul 
General pentru Situații 
de Urgență, reprezentanții 

autorităților locale 
(primar și viceprimar), 
Prefectura, direcțiile 
sanitar-veterinare și 
gestionarii fondurilor 
cinegetice.

LA VOLAN, ÎN STARE DE EBRIETATE
Polițiștii din cadrul Poliției orașului 

Urlați au oprit pentru control un autoturism 
condus de un bărbat domiciliat în comuna 
Gura Vadului, județ Prahova. „Întrucât 
bărbatul emana halenă alcoolică, a fost 
testat cu aparatul etilotest care a indicat 
valoarea de 0,49 mg/l alcool pur în aerul 
expirat, ulterior fi ind transportat la o unitate 
medicală în vederea recoltării de mostre 
biologice de sânge”, a precizat IPJ Prahova, 
care a anunțat că „în cauză se efectuează 
cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii 

de conducere 
sub infl uența 
alcoolului”. Acesta 
nu este singurul 

incident de acest fel. Polițiștii din cadrul 

Postului de Poliție Bărcănești au oprit 
pentru control un bărbat care circula cu 
un utilaj agricol, pe DN1 Bărcănești. „În 
urma verifi cărilor efectuate s-a constatat 
faptul că bărbatul nu deține permis de 
conducere pentru nicio categorie de 
vehicule. Totodată, conducătorul auto a 
fost testat cu aparatul etilotest care a indicat 
valoarea de 0,46 mg/l alcool pur în aerul 
expirat, ulterior fi ind condus la o unitate 
medicală în vederea recoltării de mostre 
biologice de sânge”, a anunțat IPJ Prahova. 
În cauză se efectuează cercetări în cadrul 
unui dosar penal deschis pentru săvârșirea 
infracțiunilor de conducerea unui vehicul 
sub infl uența alcoolului și conducerea unui 
vehicul fără permis de conducere.

INCENDIU VIOLENT LA O 
LOCUINȚĂ DIN SLĂNIC

O locuință din localitatea prahoveană 
Slănic a fost distrusă în totalitate de 
un incendiu care a izbuncit în miez de 
noapte. Peste 3 ore s-au luptat pompierii 
cu fl ăcările pentru a domoli vâlvătaia care 
amenința și locuințele din apropiere. „La 
sosirea echipajelor de salvatori, incendiul se 
manifesta violent și generalizat la întreaga 
locuință și la anexele gospodărești pe o 
suprafață de aproximativ 300 mp. Incendiul 
a izbucnit, cel mai probabil din cauza unui 
cablu electric defect, neizolat corespunzător 
sau cu izolația deteriorată”, a precizat ISU 
Prahova.
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ROMÂNII ROMÂNII 
VOR VOR 

MONEDA MONEDA 
UNICĂ UNICĂ 

EUROPEANĂEUROPEANĂ

Asociația Municipiilor din România (AMR), condusă de 
primarul Clujului, Emil Boc, a cerut partidelor parlamentare 

și Guvernului susținerea unui proiect de lege care să înlesnească 
unifi carea administrativă a municipiilor cu unitățile administrativ-
teritoriale limitrofe. Boc crede că este un pas necesar până când se 
va realiza-dacă se va realiza-regionalizarea teritorială: „până când se 
fi nalizează reforma administrativă a țării nu putem rămâne pe loc (...) 
Acest proiect de rezoluție propune ca în cazul reunifi cării voluntare 
a unei UAT cu municipiul resedință de județ în vederea realizării 
zonei metropolitane să se acorde anumite facilități administrative.” 
Prezent la întrunirea AMR, premierul Florin Cîțu nu a dat înapoi 
de la o asemenea propunere, dar nici nu s-a declarat cert în favoarea 
ei: „Dacă este o formulă care face atragerea de fonduri europene mai 
ușoară, bineînțeles că nu mă voi opune, până vom avea o altfel de 
legislație (...) Atâta timp cât e voluntar nu prea am cum să mă opun.” 
Boc este unul dintre cei mai mari susținători ai regionalizării, cu 
desfi ințarea unor județe, iar în opinia sa, această reorganizare „ar 
facilita atragerea de fonduri europene și, de asemenea, ar distruge un 
sistem clientelar vechi de 55 de ani.”

România conduce în topul țărilor 
non-euro (Bulgaria, Cehia, 

Croația, Ungaria, Polonia, România și 
Suedia) care se pronunță, în proporție 
foarte mare, de 75%, în favoarea 
introducerii monedei euro. Țara 
noastră este urmată de Ungaria-69% și 
Suedia-43%. 23% dintre români au spus 
că sunt împotrivă, iar restul că nu știu, 
conform Eurobarometrului Flash, citat 
de Hotnews. Întrebați dacă ei cred că 
adoptarea monedei unice europene va 
avea consecințe pozitive, cei intervievați 
au spus, într-o proporție de 63%, că 
da,  33% că nu, iar restul că nu știu. În 
schimb, 69% dintre cei intervievați cred 
că România nu este pregătită să adopte 
euro, 27% spun că da, iar restul nu au 
dat un răspuns clar. De asemenea,  44% 
dintre cei chestionați cred că adoptarea 
euro va duce la pierderea controlului 
asupra politicii economice, în timp ce 
51% nu cred asta, iar restul nu știu. Marea 
majoritate a cetățenilor UE intervievați 
(60%) consideră că trecerea la moneda 
euro a avut consecințe pozitive pentru 
țările care o utilizează deja. 52% consideră 
că, în general, vor fi  consecințe pozitive 
ale introducerii monedei euro pentru țara 
lor și chiar mai mult, peste jumătate dintre 
ei (55%) afi rmă că introducerea monedei 
euro ar avea consecințe pozitive inclusiv 
pentru ei înșiși. În ansamblu, conform 
sursei citate, 57% dintre respondenți sunt 
în favoarea introducerii monedei euro în 
țara lor. 

au voie să folosească autorităților locale

IAR DUDUIE ECONOMIA!IAR DUDUIE ECONOMIA!
Florin Cîțu, cel care critica 

obiceiul altor partide de 
a prezenta triumfalist creșteri 
economice, face acum întocmai. 
Acesta s-a lăudat pe pagina 
sa de Facebook cu următorul 
mesaj: „Am promis, am făcut! 
Comisia Europeană estimează 
o creștere economică de 7,4% în 
2021 pentru România. Cea mai 
mare creștere economică din UE! 
Sectorul privat a răspuns pozitiv la 
măsurile implementate până acum 
și are încredere că ne vom ține de 
toate reformele anunțate“. Și este 
adevărat, Comisia Europeană 
a publicat o astfel de prognoză, 
dar asta nu înseamnă că această 
creștere va fi  resimțită în vreun fel 
în buzunarul toturor românilor. 
Pentru acest al doilea an pandemic, 
organismele internaționale au 
emis mai multe prognoze privind 
economia României: octombrie 
2020, FMI- 4,6%, februarie 

2021, Comisia Europeană-3,8%; 
aprilie 2021, FMI-6%, mai 2021, 
Comisia Europeană-5,1%. Acum, 
CE a urcat cifra la 7,4%! România 
este urmată în acest clasament 
de Irlanda 7,2%, Ungaria 6,3%, 
Spania 6,2% și Franța 6,0%. Pe 
ultimele poziții sunt plasate 
Germania 3,6%, Olanda 3,3%, 
Danemarca 3% și Finlanda 2,7%. 
Întâmplător sau nu, alături de 
Luxemburg, aceste ultime patru 
țări au nivelul de trai cel mai ridicat 
din UE; probabil că economiile 
lor au o creștere solidă, pe câtă 
vreme noi suntem departe de o 
astfel de stabilitate economică ori 
de standardul lor ridicat de viață. 
Dimpotrivă, suntem penultimii 
din UE ca nivel de trai, așa că la 
ce bun să te lauzi că ești primul 
la o cifră oarecare, de vreme ce 
în topurile care contează suntem 
mereu în subsolul clasamentului?
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EMIL BOC PROPUNE EMIL BOC PROPUNE 
UNIFICAREA VOLUNTARĂ UNIFICAREA VOLUNTARĂ 

A MUNICIPIILOR CU A MUNICIPIILOR CU 
LOCALITĂȚILE LIMITROFELOCALITĂȚILE LIMITROFE

i ți M i i iil di R â i (AMR) d ă d

MINISTERUL MEDIULUI PASEAZĂ PROBLEMA MINISTERUL MEDIULUI PASEAZĂ PROBLEMA 
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PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
BĂNUITE DE TRAFIC DE MINORI ȘI 

PROXENETISM
Polițiștii Brigăzii de Combatere a 

Criminalităţii Organizate Ploiești, împreună 
cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploiești, au 
pus în aplicare 3 mandate de percheziție 
domiciliară, în județul Ialomița, la locuințele 
unor persoane bănuite de trafi c de minori 
și proxenetism. 7 mandate de aducere 
au fost puse în aplicare. „Din cercetări a 
rezultat faptul că, în perioada februarie - 
iulie 2021, persoanele bănuite ar fi  racolat 
mai multe femei, în vederea exploatării 

sexuale, urmărind 
obținerea de foloase 
materiale. Acestea 

și-ar fi  oferit serviciile 
sexuale în municipiile Ploiești și Constanța. 
De asemenea, în activitate, pe fondul unor 

promisiuni de consolidare a unei relații 
afective și asigurarea unui trai mai bun, unul 
dintre bărbați ar fi  implicat și o minoră”, a 
anunțat IPJ Prahova. Persoanele implicate 
au fost conduse la sediul unității de 
parchet, în vederea audierii și documentării 
activității infracționale, urmând a fi  dispuse 
măsuri legale. Cercetările sunt continuate 
de polițiștii B.C.C.O. Ploiești – Serviciul 
de Combatere a Trafi cului de Persoane, 
împreună cu procurorul de caz din cadrul 
D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploiești.

Suportul activităților a fost asigurat de 
Direcția Operațiuni Speciale din Poliția 
Română, iar în activitățile desfășurate 
au fost angrenați polițiști din cadrul 
Serviciului de Combatere a Criminalității 

Organizate Ialomița și jandarmi din cadrul 
Inspectoratului de Jandarmi Județean 
Ialomița. În baza probatoriului administrat 
2 femei și 3 bărbați au fost reținuți,  fi ind 
arestați preventiv pentru 30 de zile.

UN BĂRBAT A AMENINȚAT CĂ SE 
ARUNCĂ DE LA ETAJUL I AL UNUI 

IMOBIL ÎN CONSTRUCȚIE
Incidentul a avut loc pe strada Mărășești 

din Ploiești. Un bărbat, în vârstă de   
aproximativ 40 de ani ani, a amenințat că 
se va arunca de la etajul I al unui imobil în 
construcție. La fața locului s-au deplasat 
polițiști și lucrătorii SAS pentru negocieri. 
Într-un fi nal, bărbatul a fost convins să 
coboare. Ulterior, acesta a fost transportat 
la o unitate medicală pentru a fi  internat.

 Săptămâna pe scurt 

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Primăria Ploiești va monta în oraș 
17 echipamente de monitorizare a 

calității aerului a căror valoare, cu tot cu 
instalarea echipamentelor/conectivitatea/
afi șarea într-o interfață web, plus proiectul 

în sine, se ridică la 150.000 lei, cu TVA. 
Deocamdată totul se afl ă la nivel de 
procedură de achiziție, dar după ce aceasta 
se va fi naliza, termenul de instalare a stațiilor 
va fi  de 60 de zile din momentul emiterii 

ordinului de începere a lucrărilor. În caietul 
de sarcini se menționează că rețeaua va 
fi  utilizată „pentru a determina care sunt 
zonele cu o calitate a aerului scăzută”. La 
fi ecare stație se vor măsura temperatura, 
presiunea și umiditatea atmosferică, 
cantitatea de particule în suspensie (PM 1, 
PM 2,5, PM 10), compuși organici volatili 
(VOCs), nivelul de zgomot, cantitatea de 
hidrogen sulfurat (H2S), dioxidul de sulf 
(SO2), dioxidul de azot (NO2), monoxidul 
de carbon (CO) și benzenul (C6H6). Cu o 
singură excepție, aparatele vor fi  amplasate 
în curtea unor școli: Școala Gimnazială 
„Berthelot”, strada Arinului 2, Liceul 
Tehnologic de Transporturi, str. Văleni 
144G, Școala Gimnazială „Anton Pann”, 

str. Luminișului 8, Grădinița nr.10, str. 
Secelenilor 3, Școala Gimnazială „Sf. Vasile”, 
Bd. Republicii 158A, Școala Gimnazială „Sf. 
Vineri”, str. Poștei 19, Liceul Tehnologic „Elie 
Radu”, Șoseaua Vestului 22, Cantina socială, 
str. Mihai Bravi 231, Liceul Tehnologic 
„Anghel Saligny”, str. Mihai Bravu 249, 
Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, str. 
Popa Farcaș 23, Colegiul Național „Mihai 
Viteazul”, Bd. Independenței 8, Școala 
Gimnazială „Ioan Grigorescu”, str. Izvoarele 
81, Școala Gimnazială „ I.A. Bassarabescu”, 
Aleea Strunga 2, Colegiul „Spiru Haret”, 
str. Constructorilor 8, Școala Primară 22 
„Mitică Apostol”, str. Ciocârliei 14, Școala 
Gimnazială nr.19, Bd. Petrolului 7, Liceul 
Tehnologic 1 Mai, Bd. Petrolului 17.

rimăria Ploiești va monta în oraș în sine se ridică la 150 000 lei cu TVA

PRIMĂRIA PLOIEȘTI ÎȘI FACE PROPRIA REȚEA DE PRIMĂRIA PLOIEȘTI ÎȘI FACE PROPRIA REȚEA DE 
MONITORIZARE A CALITĂȚII AERULUIMONITORIZARE A CALITĂȚII AERULUI

CONTRACT DE CONTRACT DE 
67,7 DE MILIOANE 

DE LEI PENTRU DE LEI PENTRU 
REPARAREA REPARAREA 

DRUMURILOR DIN 
PLOIEȘTIPLOIEȘTI

Slabe speranțe ca în vara aceasta să avem drumuri 
întreținute în Ploiești. Motivul: contractul 

multianual încheiat în 2013 și prelungit în 2018 cu 
Delta ACM 93 a expirat. În plus, în 2019, fi rma a intrat 
în procedura de insolvență. Autoritățile municipale au 
lansat recent o licitație pentru repararea și întreținerea 
rețelei stradale, lucrări de artă și întreținere parcări, dar 
procedura este greoaie și nu se știe când va fi  încheiată. 
De data aceasta, orașul a fost împărțit în două loturi, 
unul pentru zona de vest a municipiului și unul pentru 
zona de est, cu separație pe axul central constituit de 
bulevardele Republicii și Independenței. Suma totală 
estimată se ridică la  67,7 milioane de lei pentru 4 ani. 
Primarul Andrei Volosevici a declarat că, „imediat ce 
vom avea un contract vom demara un program consistent 
de reparații curente. Va fi  un contract-cadru pe patru 
ani, ceea ce înseamnă că, în următorii ani, vom putea să 
comandăm imediat lucrările de asfaltare, fără să mai fi e 
nevoie să organizăm de fi ecare dată licitații noi.” Pentru 
2021, bugetul de întreținere este unul modest, de 6 
milioane de lei.

Este clar că fostul lider 
al PNL, Adrian Semcu, 

nu poate să stea departe de 
instituțiile statului. În fi ne, 
locale în cazul nostru. Asta deși 
deține în familie o afacere privată 

absolut generoasă, coordonată 
în documente de fi ii săi, dar în 
realitate chiar de domnia sa, 
care-i aduce benefi cii ce-l pot 
plasa între primii 20 de oameni 
de afaceri din județ. Auzim 

că liberalul cu lipici la banul 
public s-a angajat la cabinetul 
primarului Andrei Volosevici, 
dar pentru un program de patru 
ore. Semcu a mai fi gurat la un 
moment dat în organigrama 

Primăriei Ploiești, pe un post 
obscur. La sutele de mii de euro 
pe care le are, de ce ar mai trebui 
la infi nit să fi e plătit din banii 
publici, e ceva difi cil de înțeles. 
Cu ceva timp înainte de a poposi 

în rol de sfătuitor al edilului-
șef, Semcu a fost demis de la 
conducerea SC Hidro Prahova. 
Acesta a mai fost vicepreședinte 
al CJ Prahova și parlamentar.

E.S. Doamna Laurence Auer, 
Ambasadorul Franței în 

România, i-a conferit, miercuri, 7 iulie 
a.c., în cadrul unei ceremonii desfășurate 
la Ambasada Franței din București, 
însemnele de Cavaler al Ordinului 
«Palmele Academice», Domnului 
Aurelian Gogulescu, Președintele 
Camerei de Comerț și Industrie Prahova 
și Președinte al Alianței Franceze 
Ploiești.

“Cariera Dumneavoastră este atât 
de bogată încât ar fi  imposibil să o 
rezumăm în câteva rânduri. Îl salut, 
așadar, astăzi pe Președintele Alianței 
Franceze din Ploiești, în cadrul căreia 
sunteţi membru al Consiliului de 
Administrație din 1991, anul înfi ințării 
sale; Președintele Camerei de Comerț și 
Industrie Prahova; Ambasador Onorifi c 
pentru Comerț și Turism al Principatului 
Monaco în România, precum și Consul 
Onorifi c al Republicii Macedonia de 
Nord în România. Dar cel pe care avem 
plăcerea de a-l avea printre noi astăzi 
este, în primul rând, un pasionat al 
limbii franceze, un promotor neobosit 
al valorilor francofoniei în România și 

peste hotare, deoarece responsabilitățile 
Dumneavoastră, trecute și prezente, vă 
conduc în mod frecvent peste tot în lume”.

La rândul său, Dl. Aurelian Gogulescu 
a spus, în alocuțiunea sa, la primirea 
înaltului ordin: „Excelența Voastră, 
Doamnă Ambasador, vă mulțumesc 
din sufl et pentru onoarea pe care mi-ați 
rezervat-o, conferindu-mi această înaltă 
distincție, acordată de Statul Francez 
personalităților care contribuie la 
promovarea limbii și a culturii franceze. 
În aceste momente, oricât aș încerca să 
îmi stăpânesc emoția, nu voi reuși, așa 

că voi sintetiza, în câteva cuvinte cu 
valoare de concept, sentimentele care 
mă încearcă de la momentul în care 
am primit onoranta veste că am fost 
numit Cavaler al Ordinului «Palmele 
Academice»: Onoare, Bucurie, Fericire, 
Recunoștință, Mulțumire”.

Ordinul „Palmele Academice” 
(Ordre des Palmes Académiques) este 
un ordin de stat, instituit în anul 1808 
de Împăratul Napoleon I și acordat de 
Președintele Franței personalităților 
care se disting prin merite deosebite în 
domeniul educației.

peste hotare deoarece responsabilitățile că voi sintetiza în câteva cuvinte cu
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La data de 2 iulie 2020, lista cuprindea 14.898 structuri, 
din care au fost eliminate: 4205 de apartamente și 

camere de închiriat, care fac obiectul unei alte cercetări 
statistice;  497 unități ce erau închise din cauza Covid; 2.342 
unități erau în reparații capitale; 1.010 nu au completat 
chestionarul din alte cauze.” Am adăuga noi că nu este 
cuprins - din motive logice - nici turismul de o zi, dar nici 
acela desfășurat cu cazări la rude ori în spații nedeclarate. 
Altfel spus trebuie să luăm cu rezerve datele publice, ele 
având o relevanță de ceva peste 80%.

SOSIRILE ÎNREGISTRATE ÎN STRUCTURILE DE 
PRIMIRE TURISTICĂ 

În 2019, sosirile s-au cifrat la 13.268, 8 mii de persoane, 
din care 79,9 (10. 601,7 mii) au însemnat turiști români, iar 
20,1% (2.667, 1mii) turiști străini (74,2% din Europa).

În 2020, numărul de sosiri s-a situat la 6.335,4 mii, cu 
92,8% (5.879, 25 mii) turiști români și doar 7,2% (456,15 mii) 
turiști străini (78,4% din Europa).

Avem așadar o scădere cu 52,3% a sosirilor în anul 
pandemic 2020, comparativ cu anul normal 2019!

În privința vizitatorilor străini, în 2019, cei mai mulți 
provin din Germania (57,4 mii), Italia (40,1 mii), Franța 
(30,1 mii), Israel (29,2 mii) și Regatul Unit (26,9 mii). 

În 2020, turiștii din Germania (296,2 mii) sunt pe primul 
loc, urmați fi ind de cei din Israel (234,5 mii), Italia (222,3 
mii), S.U.A. (161,8 mii), Ungaria (156,8 mii), Franța (154,1 
mii) și Regatul Unit (139,1 mii). 

PLECĂRILE TURIȘTILOR ROMÂNI ÎN 
STRĂINĂTATE

Am ales să punem în oglindă acești doi indicatori, sosiri 
vs plecări, ca să ne dăm seama că totuși ceva se întâmplă cu 
turismul nostru, de vreme ce românii aleg majoritar să plece 
în străinătate, iar străinii nu se dau peste cap să-și petreacă 
timpul liber la noi. Și poate că aici sunt de semnalat aspecte 
ce țin de infrastructura rutieră, cazare, raport calitate/preț în 
structurile turistice, curățenie, servire, oferte de petrecere a 
timpului liber etc. 

În 2019, potrivit datelor înregistrate la frontiere, 23.065,8 
mii de români au plecat să viziteze alte țări, ceea ce înseamnă 
mai mult cu 117, 56 % comparativ cu românii care și-au 
petrecut concediul acasă. În același timp, în contrapartidă, ca 
să spunem așa, în România au intrat 2.667, 1mii de străini, 
cifră de 8,65 de ori mai mică decât a românilor plecați afară.

În 2020, raportul se păstrează: plecările vizitatorilor 
români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au 
fost de 9.510,1 mii, mai mari cu 71,75% decât românii care și-

au petrecut concediile acasă. În același timp, în România au 
intrat 456,15 mii de turiști străini, cifră de 28,4 ori mai mică 
decât cea a românilor plecați în străinătate.

E adevărat, pandemia a făcut ca, în 2020, plecările afară ale 
românilor să scadă cu 58,8% în 2020, față de 2019.

ÎNNOPTĂRILE ÎNREGISTRATE ÎN STRUCTURILE 
DE CAZARE TURISTICĂ 

În 2019, înnoptările înregistrate în structurile de primire 
turistică au însumat 29.870,4 mii ( români- 82,4%, străini- 
17,6%, din care 72,1% provin din Europa). Durata medie 
a șederii a fost de 2,3 zile la turiștii români și de 2,0 zile la 
turiștii străini. 

În 2020, înnoptările au însumat 14.444,7 mii (români- 
93,1%, străini-6,9%). Durata medie a șederii a fost 2,3 zile la 
turiștii români și de 2,2 zile la cei străini. 

Înnoptările au scăzut deci în anul pandemic 2020 cu 51,6% 
față de cele din anul 2019. 
INDICELE DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE 

CAZARE
În 2019, indicele de utilizare netă a locurilor de cazare 

a fost de 34,2% pe total structuri de cazare turistică. Indici 
mai mari de utilizare s-au înregistrat la hoteluri (42,8%), 
bungalouri (31,4%), vile turistice (27,8%), spații de cazare 
pe nave (27,3%), hosteluri (25,2%), campinguri (23,1%) și 
pensiuni turistice (22,4%). 

În 2020, indicele de utilizare netă a locurilor a fost de 
22,9%, iar preferințele turiștilor s-au schimbat un pic pe 
fondul temerilor legate de Covid, aceștia preferând spațiile 
de cazare pe nave (29,3%), bungalourile (28,9%) și abia după 
aceea hotelurile (26,7%), campingurile (24,3%), căsuțele 
turistice (22,1%), vilele turistice (21,4%), popasurile turistice 
(19,4%) și pensiunile agroturistice (16,7%). 

Observăm și aici, în 2020, o scădere cu 11,3 puncte 
procentuale față de anul 2019. 

PREFERINȚELE TURIȘTILOR PENTRU 
DESTINAȚIILE DIN ROMÂNIA

În 2019, sosirile turiștilor în structurile cu funcțiuni de 
cazare turistică au înregistrat valori mai mari în București 
(2.038,9 mii), Constanța (1.380,6 mii), Brașov (1.402,5 mii), 
Cluj (667,3 mii), Mureș (596,2 mii) și Prahova (581,9 mii). 

În 2020, ordinea s-a schimbat, în sensul în care pesemne 
nu a mai existat prea mult turism de afaceri în Capitală, 
iar turiștii au preferat locuri mai izolate ori din stațiunile 
balneoclimaterice: Constanța (1.004,5 mii), Brașov (715,4 
mii), București (559,8 mii), Prahova (310,5 mii), Bihor (264,4 
mii), Sibiu (260,6 mii), Cluj (253,7 mii), Suceava (244,8 mii), 
Mureș (243,3 mii) și Vâlcea (241,4 mii). 

Ca număr de înnoptări, clasamentul se păstrează oarecum, 
cu mici schimbări în clasament, litoralul Mării Negre 
reprezentând totuși destinația preferată, urmată fi ind de zona 
montană și stațiunile balneaoclimaterice:

-2019: Constanța (5.196,5 mii), București (3.549,7 mii), 
Brașov (2.763,9 mii), Bihor (1.546,5 mii), Vâlcea (1.518,2 
mii), Prahova (1.294,1 mii), Cluj (1.248,0 mii) și Mureș 
(1158,6 mii); 

-2020: Constanța (3.497,4 mii), Brașov (1.413,3 mii), 
București (970,6 mii), Bihor (728,1 mii), Vâlcea (722,6 mii), 
Prahova (662,7 mii), Suceava (515,5 mii), Mureș (491,0 mii), 
Cluj (450,0 mii), Sibiu (443,2 mii), Caraș Severin (436,8 mii) 
și Timiș (361,0 mii). 

CUM A SPUPORTAT TURISMUL DIN PRAHOVA 
PANDEMIA

În 2020, în primul rând a scăzut cu 13,34% numărul 
structurilor de cazare, de la 330 de unități, în 2019, la 286, 
în 2020. Cele mai multe sunt în Sinaia-77, Bușteni-67, 
Ploiești-19, Măneciu-17, Azuga-13, Breaza-12, Valea 
Doft anei-9, Câmpina-8, Slănic, Bărcănești, Vălenii de Munte 
și Cornu-câte 6 fi ecare etc. Capacitatea de cazare a scăzut, 
de asemenea, cu 14,12%, de la 12.370 de locuri, în 2019, la 
10.624 de locuri, în 2020.

Număr de sosiri: 585.785 de sosiri turiști în unitățile de 
cazare, în 2019 și 312.539, în 2020, ceea ce înseamnă o scădere 
de 46,65% (Sinaia-168.224, Bușteni-45.981, Ploiești-21.904, 
Măneciu-13.279, Azuga-11.339). Interesant ar fi  să vedem 
dacă turiștii și-au schimbat obiceiurile din cauza pandemiei 
și au preferat alte cazări ori un alt fel de petrecere a timpului 
liber. Iar din tabelul de mai jos se vede că nu, principalele 
structuri preferate fi ind în continuare hotelurile și pensiunile 
turistice. În fi ne, am putea observa o anumită solicitare 
pentru cabanele turistice, unde remarcăm cea mai mică 
descreștere a turiștilor.

Tipuri de structuri de 
cazare

Număr de sosiri turistice
2019 2020

Hoteluri 416.867 208.583
Hosteluri 11.968 5.723
Moteluri 14.387 9.373
Vile turistice 32.130 20.668
Cabane turistice 9.421 7.838
Pensiuni turistice 66.190 39.678
Pensiuni agroturistice 22.452 14.882
Cât despre mumărul de înnoptări, acesta a scăzut cu 

51,24%, de la 1.302.244 în 2019, 667.314 în 2020.  Și în 2020, 
ca în restul anilor favorabili turismului, în topul preferințelor 
române stațiunea Sinaia, care absoarbe mai mult de jumătate 
din vizitatorii din Prahova. 

Localitate Total înnoptări
2019 2020

Ploiești 125.040 52.348
Câmpina 23.665 11.872

Azuga 45.390 25.808
Breaza 15.296 8.134
Bușteni 196.313 106.419
Sinaia 677.512 346.779
Slănic 55.054 25.247

Vălenii de Munte 13.895 7.273
Blejoi 29.073 16.029

Măneciu 41.344 25.480
Păulești 12.006 5.192

Valea Doft anei 13.958 9.838

Și cum era de așteptat, orașul Bușteni se afl ă pe poziția a 
doua a preferințelor turiștilor, Ploieștiul fi ind al treilea, dar 
aici vorbim probabil despre turismul de afaceri. Pe harta 
înnoptărilor găsim localități care până deunăzi vreme nu 
aveau de fel pretenții turistice, cum ar fi  Blejoi, Păulești sau 
Valea Doft anei.

a data de 2 iulie 2020 lista cuprindea 14 898 structuri

TURISMUL ROMÂNESC A FOST PE JUMĂTATE TURISMUL ROMÂNESC A FOST PE JUMĂTATE 
„BOLNAV” ÎN PRIMUL AN DE PANDEMIE„BOLNAV” ÎN PRIMUL AN DE PANDEMIE

Muzeul Județean de Istorie și 
Arheologie Prahova și secțiile 

sale muzeale oferă copiilor posibilitatea 
de a participa la ateliere interactive de 
creație/comunicare și la interesante 
incursiuni cultural-istorice, în vederea 
petrecerii instructiv-educative a vacanței 
de vară 2021. Atenție, programele nu 
sunt gratuite, taxa fi ind de 6 până la 10 
lei/zi. Programul este următorul:

-Muzeul de Istorie și Arheologie, 
Ploiești:  „Formă și culoare în lut”-20 și 
27 iulie 2021, „Povești, povestiri, legende 
românești”-19 și 26 iulie, „Accent și 
ornament”, 21 și 28 iulie; 

-Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”: 

16 iulie - „Jocurile copilăriei”;
-Muzeul Memorial ,,Nichita 

Stănescu”: „Vara la muzeu” 14-22 iulie 
2021, în zilele de miercuri și joi;

-Muzeul ,,Casa de Târgoveț din sec. 
XVIII – XIX”: „Ne jucăm și învățăm la 
muzeu”-zilnic 27 - 30 iulie, între orele 
10.00-11.30;

-Muzeul ,,Crama 1777”, comuna Valea 
Călugărească: „Atelierul din poveste” 
până pe29 iulie 2021, în fi ecare zi de joi;

 -Muzeul ,,Casa Domnească”, comuna 
Brebu: 21 iulie - „Când pietrele prind 
viață”, 28 iulie - „Imnul țării mele”, 19 
august-Școala de vară;

 -Muzeul Memorial „Cezar Petrescu”, 

Bușteni: 26 iulie - „Atelier de creație”, 
27 iulie - „Recital de poezie”, 28 
iulie - „Cartea, o comoară”, 29 iulie - 
„Minunata lume a animalelor” și 30 
iulie - „Copilărie, joc și bucurie”;

-Muzeul Memorial „Constantin și 
Ion Stere”, Bucov: „Muzeul copiilor”, 15 
iulie-15 august 2021, în zilele de marți 
și joi;

-Muzeul „Foișorul Bellu”, Urlați: 
„Vacanța la muzeu”, 15-29 iulie 2021, în 
fi ecare zi de joi, 

-Muzeul „Conacul Pană Filipescu”, 
comuna Filipeștii de Târg: „Vacanță la 
conac”, 9 august - 3 septembrie 2021, în 
zilele de miercuri și vineri.

MUZEELE SUNT DESCHISE TOATĂ VARA PENTRU COPIIMUZEELE SUNT DESCHISE TOATĂ VARA PENTRU COPII
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La fel de bine însă putem 
arunca și noi o privire 

asupra cifrelor din mediul rural, 
la nivel național. Vom recurge 
cumva la o comparație cu doi 
ani etalon, 2007 și 2013, primul 
fi ind cel de aderare la UE și, ca 
urmare, cel al alocării fondurilor 
nerambursabile inclusiv pentru 
transporturi, iar al doilea, cel al 
instituirii Programului Național 
de Dezvoltare Locală, din care 
aproape jumătate din sumă 
reprezintă investiții în rețeaua 
rutieră.

În ceea ce privește fondurile 
europene, nu putem avea o 
statistică privitoare la sumele 
nerambursabile alocate special 
pentru căile rutiere din mediul 
rural, existând mai multe 
măsuri în cadrul diferitelor 
programe: M 322, respectiv, 
413, „renovarea și dezvoltarea 
satelor”, în cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Rurală 
(PNDR) și subdiviziuni în 
cadrul Programului Operațional 
Regional (POR). Programul 
Operațional Infrastructură Mare, 
despre care știm că a fost slab 
utilizat, nu se referă la drumurile 
rurale. Cât despre PNDL, știm 
deja următoarele aspecte: 

-în etapa I-a au fost depuse 
2.408 proiecte de modernizare a 
drumurilor, în valoare de 10,28 
miliarde de lei și au fost fi nalizate 
1.799 de proiecte (74,70%), suma 
decontată ridicându-se la 8,71 
miliarde de lei (84,72%); 

-în etapa a II-a au fost depuse 
și contractate 2.138 de proiecte 
la capitolul „transport”, în 
valoare de 14,76 miliarde de lei, 
fi ind terminate 254 de investiții 
(11,88%), suma decontată 
cifrându-se la 4,67 miliarde lei 

(31,63%). 
Ar mai fi  deci disponibile 

aproape 11,5 miliarde de lei, pe 
care primăriile de comune să 
le investească în drumurile de 
interes local. În afară de cele două 
programe, se înțelege că au fost 
efectuate investiții din resurse 
proprii și din alocări din bugetele 
județene.

PRIMĂRIILE DIN MEDIUL 
RURAL AU MODENIZAT 

DRUMURILE CU O VITEZĂ 
DE... 689,07 KM/AN!

Întâi de toate trebuie să 
remarcăm faptul că, în perioada 
analizată, lungimea drumurilor 
din cele 2.861 comune (cu 12.487 
se sate) a crescut cu 4.453 km, de 
la 29.340 km, în 2007, la 33.793 
km, în 2020. Modifi carea este pusă 
pe seama reclasifi cării, dar și a 
trasării (mai rar) unor căi rutiere 
noi.  În 2007, procentul de drumuri 
din pământ era de 32,09%, iar cel 
de drumuri pietruite, de 51,29%. 
Cu un total așadar de 84,19% 
de drumuri nemodernizate, 
respectiv, 24.466 km, trebuie să 
recunoaștem că situația era una 
cât se poate de rea (vezi tabelul 1). 
Dacă nu chiar foarte rea!

Cât s-a schimbat această 
statistică în 14 ani de investiții? Păi 
să vedem: 

-în 2013, după încheierea 
primului exercițiu fi nanciar 
european, s-au asfaltat 1.859 km 
de drumuri, iar alți 1.796 km au 
primit îmbrăcăminte asfaltică 
ușoară. Procentul drumurilor din 
pământ a scăzut, față de 2007, cu 
6,75%, iar cel din piatră, cu 2,31%;

-în 2020, după ce au funcționat 
concomitent PNDL, PNDR și 
Regio, s-au asfaltat 3.960 km de 
drumuri, iar pe alți 1.999 km s-a 

așternut îmbrăcăminte rutieră 
ușoară. Procentul drumurilor 
din pământ a scăzut cu 18,01%, 
comparativ cu 2013, iar cel din 
pietriș, cu 17,66%.

La sfârșitul anului 2020, 
comunele din România mai aveau 
21,30% drumuri din pământ și 
35,82% drumuri pietruite, ceea ce 
înseamnă un total de 19.305 km. 
Altfel spus, în perioada 2007-2020, 
s-au modernizat numai 5.819 km 
(o viteză de 415,64 km/an) plus 
3.828 km cu îmbrăcăminte ușoară 
(273,43 km/an).  

Și totuși, la nivelul anului 2020, 
să mai existe în satele din România 
57,12% drumuri cu caldarâm din 
piatră sau pământ (noroi) este 
aproape de neconceput! 
CELE MAI MULTE DRUMURI 

NEMODERNIZATE SE 
GĂSESC ÎN ZONELE DE 

MUNTE
Să vedem însă care este situația 

pe regiuni de dezvoltare. De data 
aceasta ne vom referi numai la anul 
2020, fi indcă orice comparație 
încetează să-și mai facă efectul. 
Cel mai mare procent de drumuri 
din pământ se înregistrează în 
Sud-Est, Centru și Vest, iar cele 
mai multe drumuri pietruite 
se regăsesc în Nord-Est, Sud-
Muntenia și Nord Vest. Cumva, 
zonele corespund fi e cu pungile de 
sărăcie (Nord-Est, Sud-Muntenia), 
fi e cu existența zonelor de deal și 
de munte, unde satele sunt izolate, 
situate pe teren accidentat, deci 
și drumurile sunt mai greu de 
modernizat. Nu imposibil, dar 
greu! Veți observa - vezi tabel 2 
- că predomină motivația satelor 
de munte izolate, cu rețea stradală 
difi cil de întreținut.

Pe județe, grupate în regiuni, 

avem următoarea statistică 
privind lungimea drumurilor cu 
piatră și din pământ (vom cita 
doar județele cu cele mai multe 
artere nemodernizate):

Regiunea Nord-Vest: 
Bihor-622 km drumuri 

pietruite și 612 km din pământ, 
Cluj-339 km pietruiți și 109 din 
pământ, Sălaj-265 km pietruiți și 
255 km din pământ (Satu Mare 
are cele mai puține drumuri 
nemodernizate în mediul rural);

Regiunea Centru: 
Alba-330 km drumuri din 

piatră și 664 km din pământ, 
Harghita-341 km din piatră și 
267 km din pământ (județul 
Covasna are cea mai puțină rețea 
de drumuri comunale din pietriș 
sau pământ); 

Regiunea Nord-Est: 
Suceava-731 km de dumuri 

din pietriș și 114 km din pământ, 
Botoșani-564 km de drumuri 
pietruite și 409 km din pământ, 
Bacău-585 km cu pietre și 219 
km din pământ, Neamț-549 km 
din pietriș și 99 km din pământ 
(surprinzător, județul Vaslui 
are cele mai puține drumuri 
nemodernizate);

Regiunea Sud-Est: 
Buzău-601 km drumuri 

pietruite și 310 km din pământ, 
Constanța-265 km pietruiți și 396 
km din pământ (Brăila are cele 
mai mari performanțe în mediul 
rural, satele de aici având doar 89 
km de drumuri pietruite);

Regiunea Sud-Vest Oltenia:
 Dolj-443 km de drumuri din 

pietre și 273 km din pământ, 
Gorj-334 km pietriș și 115 km din 
pământ (interesant, județul Dolj 
este cel mai puțin performant din 
regiune, deși este situat la câmpie);

Regiunea Vest: 
Hunedoara-350 km de drumuri 

din pietriș și 459 km din pământ, 
Timiș-182 km de drumuri din 
piatră și 419 din pământ.

Facem și evaluare: presupunând 
că 1 km de drum ar costa 4,5 
milioane de lei, numai din banii 
rămași de la PNDL s-ar putea 
construi de la zero 3.110 km de 
drumuri comunale, ceea ce nu ar 
fi  chiar de lepădat. 
PRAHOVA MAI ARE SERIOS 

DE MUNCIT!
Am lăsat la o parte special 

regiunea Sud-Muntenia, din care 
face parte și județul nostru. Și trebuie 
să spunem că Prahova nu stă cel 
mai bine sub aspectul modernizării 
drumurilor comunale. 

Adică, potrivit tabelului 3, 
județul Călărași are proporția cea 
mai mare de drumuri pietruite, 
raportat la total drumuri rurale, 
urmat de Argeș, Ialomița și 
Prahova. Ca kilometri, Prahova ar 
fi  pe poziția a doua, după Argeș. În 
privința drumurilor din pământ, 
Prahova este pe poziția a 3-a. Ca 
procente și a doua, după Argeș, ca 
lungime a drumurilor din pământ.

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Tabel  3

Drumuri comunale la nivel național

Tipuri de acoperământ 2007 2013 2020

TOTAL 0.340 32.012 33.793
Modernizate 1.047 2.906 6.866

Cu îmbracaminți ușoare rutiere 3.827 5.623 7.622
Pietruite 15.049 14.702 12.105

De pământ 9.417 8.781 7.200

Regiune Total drumuri comunale Pietruite % Din pământ %
Nord-Vest 5.261 1.903 36,17 1.424 27,06
Centru 4.524 1.489 32,91 1.291 28,53
Nord-Est 6.858 3.026 44,12 1.143 16,66
Sud-Est 4.108 1.432 34,85 1.217 29,62
Sud-Muntenia 4.364 1.675 38,38 463 10,60
București Ilfov 136 15 11,03 4 2,94
Sud-Vest Oltenia 4.454 1.552 34,84 508 11,40
Vest 4.088 1.013 24,77 1.150 28,13

Județ Total Pietruite % Din pământ %
Argeș 1755 957 54,52 156 8,88
Calarasi 161 89 55,27 23 14,28
Dambovita 709 161 22,70 41 5,78
Giurgiu 352 75 21,30 34 9,65
Ialomita 299 125 41,80 28 9,36
Prahova 762 202 26,50 71 9,31
Teleorman 326 66 20,24 110 33,74

57,12% DIN DRUMURILE COMUNALE DIN 57,12% DIN DRUMURILE COMUNALE DIN 
ROMÂNIA SUNT ÎNCĂ NEMODERNIZATEROMÂNIA SUNT ÎNCĂ NEMODERNIZATE

Tabel 1 Tabel 2

ÎN PRAHOVA, MAI AVEM 202 KM DRUMURI DIN PIATRĂ ȘI 71 KM DIN PĂMÂNT

Institutul Național de Statistică a actualizat datele INS privind infrastructura rutieră din România, 
cu statistici corespunzătoate anului 2020. Vorbind numai despre drumurile comunale, dacă ar fi  să ne 

luăm după cifrele INS, în Prahova nu a mai fost asfaltat sau modernizat niciun milimetru de drum anul 
trecut.  Și să vedem cum stau lucrurile: în 2019 erau 54 km modernizați, în 2020 am rămas tot la 54 km; 
cu îmbrăcăminte ușoară rutieră erau 435 km în 2019, în 2020 tot 435; drumuri pietruite avem 202 km și în 
2019, și în 2020; drumuri din pământ erau 71 km în 2019, 71 km sunt și în 2020.

a fel de bine însă putem (31 63%)
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O IMPORTANTĂ PAGINĂ DE ISTORIE 
ȘI UN URIAȘ PAS CĂTRE UE

Așadar, alegerile anticipate pentru un 
nou parlament al Republicii Moldova au 
avut loc. După mai multe piedici și sabotări 
nedisimulate, pe 11 iulie curent, 1.477.574 de 
alegători din cei 3.282.837 cetățeni cu drept 
de vot pare să fi  decis soarta de mâine a celui 
de-al doilea, deocamdată, stat românesc. 
Mobilizarea și dorința de schimbare au adus 
Chișinăului o victorie bine meritată. Or, 
miza acestui scrutin, una enormă, a fost nu 
numai alegerea între Uniunea Europeană și 
cea Euroasiatică, dar și oportunitatea de a 
supraviețui perioadei post-pandemice. Cu 
alte cuvinte, între a rămâne în continuare în 
zona gri, în prizonieratul mafi ei corupților, 
sau a alege calea, deloc ușoară, a luptei cu 
corupția, a reformelor necesare, pentru ca 
fi nanțările europene, cele românești, cele 
pe linia FMI să spargă blocajul guvernelor 
anterioare. Va deveni această zi una cu 
adevărat istorică sau de o nouă dezamăgire 
ordinară, ca și după alte scrutine din ultimii 
ani? – era întrebarea ce sfredelea mintea celor 
mai mulți alegători care stăteau la cumpene: 
să meargă sau ba la vot.

Până la urmă, în pofi da cârtirilor că 
anticipatele nu vor aduce mari schimbări în 
componența noului legislativ, poate chiar 
o majoritate și mai nocivă, dimineața zilei 
de 12 iulie le-a spulberat pe toate. Deja la 
procesarea doar a 50 la sută din procesele 
verbale devenise clar că Partidul Acțiune și 
Solidaritate (PAS) va avea o majoritate de 
peste 50 mandate. Cei care au avut o noapte 
albă, urmărind până luni către amiază cum 
joacă cifrele, în creștere pentru PAS de la 
puțin peste 40% până la 52,80%, și în scădere 
pentru Blocul Electoral al Comuniștilor și 
Socialiștilor (BECS), de la circa 35 până la 
27,17%, iar pentru Partidul Politic „ȘOR” 
de la circa 10 la 5,74%, au ținut-o tot într-o 
creștere de adrenalină. Au fost răsturnate și 
rezultatele ultimelor sondaje care prevesteau 
un legislativ bicolor – Parlamentul de la 
Chișinău, în următorii patru ani va fi  tricolor, 
doar cu „roșu, galben...” numai nu și albastru. 
Căci în forul legislativ suprem vor fi  prezente 
trei formațiuni politice: PAS, BECS și PP 
„ȘOR”. 

Altminteri, bilanțul preliminar al 
alegerilor parlamentare anticipate confi rmă 
că PAS a câștigat detașat scrutinul, obținând 
63 mandate, față de celelalte două – 32 și 6, 
respectiv BECS și PP „ȘOR”.  După cum și era 
de așteptat, nu au trecut pragul două partide, 
prezente în legislativul dizolvat, PPDA și 
PDM, acumulând doar 2,33% și 1,81% 
din sufragii. O surpriză, într-un fel, a fost 
și eșecul Blocului „Renato Usatîi”, creditat 
cu doar 4,10% din sufragii, pe când liderul 
acestui bloc era ferm convins că formațiunea 
va trece pragul de 7%. 

ALEGERI CORECTE, CU DECIZII 
ALE CEC SUBMINÂND ÎNCREDEREA 

ALEGĂTORILOR
O primă analiză a acestui scrutin ne oferă 

certitudinea că s-a pus capac promisiunilor 
deocheate ale unor politicieni descreierați, 

cum ar fi  lichidarea CNA, anularea funcției 
de Președinte, instituirea pedepsei cu 
moartea prin eutanasie, referendum privind 
alipirea la Rusia și alte matrapazlâcuri pretins 
politice. Totodată trebuie să recunoaștem că 
atâta concentrare de corupți, compromiși 
și oameni cu reputație îndoielnică la metru 
pătrat pe liste și în cadrul dezbaterilor 
electorale nu au mai cunoscut alegătorii. 
Politicieni cu dosare penale pe rol, scăpați 
din închisori, fugiți de justiție, hoți de 
bănci, spălători de bani, hrăpăreți de bunuri 
publice și-au dat întâlniri în studiouri și la 
întruniri electorale, povestind cum urmează 
să transforme Republica Moldova într-o 
grădină de rai, în care cetățenii se vor scălda 
zi și noapte în lapte și miere, doar alegându-i 
anume pe ei. Prezența acestora a făcut ca 
participarea la vot să fi e mai mică (48,41%) 
decât la alegerile din 2019 și cele prezidențiale 
(peste 50 la sută). Și asta în condițiile unui 
entuziasm sporit după victoria Maiei Sandu 
în prezidențiale. Din păcate, o duzină dintre 
aceștia se vor regăsi și în actuala legislatură. 

Pe de altă parte se atestă o schimbare 
de mentalitate spre o judecată mai clară în 
rândurile alegătorilor. Dacă victoria PAS 
în diasporă cu 86,17% era de așteptat, apoi 
faptul că la Orhei a obținut cele mai multe 
voturi (46,70%) față de partidul primarului 
fugar Ilan Shor (cu 36,98%) denotă deja o 
schimbare de conștiință. Același lucru l-am 
constatat și la Bălți, unde PAS a devansat 
formațiunea condusă de primarul capitalei 
nordului republicii cu 5% (pe primul loc s-a 
situat BECS), lăsând-o tocmai pe locul trei. 
Această înfrângere usturătoare l-a făcut pe 
Renato Usatîi să-și dea demisia din funcția 
de primar și de președinte al „Partidului 
Nostru”, precum și să se retragă din politică. 
Și bărbații din politică pare că se conformează 
unor rigori referitoare la locul femeilor pe 
listele de partid. În actualul legislativ ne vor 
reprezenta 40 de deputate, ceea ce reprezintă 
39,60%, cel mai mare procent din istoria 
parlamentarismului din ultimii 30 de ani. 

Și doar autoritatea electorală centrală 
și justiția pare că rămân cramponate în 
vechile scheme de servilism politic, surde 
și oarbe la încălcări și fraude electorale. În 
timp ce președintele CEC, Dorin Cimil, la 
fi ecare sesiune de prezentare a informației 
privind desfășurarea alegerilor, declara că 
procesul de votare are loc în regim normal, 
fără incidente, observatorii  de la „Promo-
LEX”, precum și majoritatea observatorilor 

internaționali semnalează deja mai multe 
scrutine la rând, sute de încălcări și incidente 
comise de aceleași formațiuni politice și 
tolerate de CEC și justiție: agitație electorală 
pe Internet, transport organizat de alegători 
și mituire electorală, vouchere pentru un 
anume vot etc. Și de această dată alegătorii 
din Transnistria au fost transportați organizat 
la anumite secții de vot, fi ind remunerați cu 
200, iar conducătorii auto cu 400-500 ruble 
transnistrene pentru fi ecare rută.  Cu 15 euro 
sau 300 de lei erau mituiți alegătorii care 
făceau dovada că au votat pentru PP „ȘOR”. 
O halbă de bere, 70 de euro sau un voucher 
de 1000 de ruble sunt alte cazuri de mituire 
a alegătorilor semnalate de observatori în 
cadrul actualului scrutin. La toate acestea nu 
se va aplica și de această dată nici o pedeapsă, 
baremi o amendă. De altfel, cum să nu 
continue asemenea practică, dacă chiar CEC 
a respins pe ultima sută de metri propunerea 
de a preveni transportarea organizată a 
alegătorilor în ziua votării, propunere 
susținută de doar 4 membri din cei 7 prezenți 
în ședință?

SPER SĂ FIE FINALUL UNEI ERE 
GRELE, SFÂRȘITUL DOMNIEI 

HOȚILOR ÎN MOLDOVA
Victoria PAS, și implicit a Maiei Sandu 

asupra lui Dodon și echipei sale a fost 
salutată îndată după anunțarea rezultatelor 
preliminare de mai mulți ofi ciali europeni și 
români. Înaltul Reprezentant al UE pentru 
politica externă, Josep Borrell, și Comisarul 
pentru Vecinătate și Extindere, Oliver 
Varhelyi, au semnat o Declarație comună, 
prin care afi rmă că „UE așteaptă să lucreze 
în parteneriat cu un guvern și un parlament 
stabile și puternice pentru a răspunde 
provocărilor cu care se confruntă Republica 
Moldova. Suntem pregătiți să susținem toate 
eforturile de a avansa pe calea reformelor 
care stau la baza Acordului de Asociere UE-
Republica Moldova”. Și Bogdan Aurescu a 
declarat, luni, înaintea reuniunii Consiliului 
Afaceri Externe de la Bruxelles, că România 
„așteaptă cu interes să colaboreze cu noul 
Guvern din Republica Moldova”. Felicitări 
Maiei Sandu și alegătorilor „pentru spiritul 
civic și opțiunea clară pentru reforme, stat 
de drept și integrare europeană”, precum 
și asigurări de susținere în continuare a 
„reformelor și parcursului european” au 
transmis luni dimineață Klaus Iohannis și 
Mircea Geoană. Și doar Federația Rusă s-a 
arătat îngrijorată de neașteptata performanță 
a Chișinăului. „Cel mai probabil, Moldova 

va cunoaște o puternică turnură pro-
occidentală în politica externă. Cel mai 
prost scenariu este forțarea evenimentelor 
din Transnistria, care este considerată 
a fi  un obstacol în calea spre structurile 
euroatlantice”, a scris Vicepreședintele 
Consiliului Federației Ruse, Konstantin 
Kosacev, pe pagina sa de Facebook. „Politica 
rusă față de Moldova va depinde de guvernul 
care a fost ales: dacă acest guvern se respinge 
de la Rusia, vom acționa în consecință – vom 
consolida factorul transnistrean”, a declarat 
luni pentru „Interfax” și Leonid Kalașnikov, 
șeful Comitetului Dumei de Stat pentru 
Afaceri CSI, Integrare Eurasiatică și Relații 
cu Compatrioții.

La rândul ei, Maia Sandu a adresat 
mulțumiri celor care au acordat un ferm vot 
de încredere schimbărilor ce urmează. „Vă 
mulțumesc că ați mers la vot și ați pus umărul 
la întărirea democrației, încă tânără, cu multe 
probleme, dar exemplul celor care, în țară sau 
în diasporă, au trecut peste toate obstacolele 
pentru a merge la vot e un motiv de a avea 
încredere că vom reuși să construim un stat 
care se îngrijește de cetățeni. Ca președinte, 
vă promit că, în următorii ani, voi face tot 
ce-mi stă în puteri ca oamenii să poată vota 
fără presiuni și corupție electorală. Sper să 
pot lucra alături de o majoritate formată din 
oameni onești pentru a face din ziua votului 
o sărbătoare a democrației”.

Dar urmează alți pași, deloc ușori, după 
ce, în sfârșit, Igor Dodon s-a recunoscut 
înfrânt –„Gata cu războaiele”. „Principalul 
e să nu mai avem alte crize politice”. Acum 
noua majoritate, alias PAS și Maia Sandu, se 
vor concentra, după cum a declarat și Igor 
Grosu, președinte interimar PAS, pe trei 
priorități. În primul rând – curățarea justiției 
și lupta cu corupția, astfel ca procurorii și 
judecătorii corecți să aibă undă verde la 
recuperarea miliardului furat, confi scarea 
averilor hoților și celor care operează cu 
scheme, stoparea fl uxurilor enorme de 
bani furați de la cetățenii de rând. A doua 
prioritate este atragerea investițiilor și 
fondurilor europene, noul Guvern asigurând 
utilizarea corectă a ajutorului de 600 de 
milioane de euro oferit de UE pentru 
recuperare economică. Dar și a altor fonduri 
și investiții ce vor permite a demara proiecte 
de infrastructură importante și vor genera 
revigorare economică, crearea locurilor de 
muncă și oportunităților pentru investiții. 
A treia prioritate – schimbarea drastică 
a modului cum funcționează instituțiile 
statului. „Atât Guvernul, cât și instituțiile 
subordonate Parlamentului vor trece printr-
un audit, atât fi nanciar, cât și funcțional ca 
să avem răspunsuri la două întrebări: 1) cât, 
cum și cine a furat din bugetele instituțiilor, 
ca să stopăm aceste scurgeri și pedepsi hoții; 
2) cum putem crește efi ciența instituției ca să 
avem servicii de calitate la costuri mai mici. 
În acest sens vom fi  interesați să promovăm 
în funcții specialiștii integri, marginalizați,  
amenințați și alungați de sistemul Plahotniuc-
Dodon”, prognozează Igor Grosu. 

Am avea nevoie de vreo șase luni ca să 
vedem dacă aceste premoniții vor deveni 
realitate. Până atunci, să ne bucurăm măcar 
de această a doua victorie a democrației. 

„Dragi cetățeni, împreună, luptăm împotriva hoției de mulți ani. Am mers 
cale lungă și grea până aici. E datoria noastră să mergem până la capăt și 

să scoatem țara din strânsoarea hoților. Duminică, trebuie să ieșim la vot ca să nu le 
permitem corupților să controleze următorul Parlament. Fiecare vot e important în 
această luptă a noastră pentru ordine, bunăstare și dreptate. Stimați concetățeni, avem 
șansa să scăpăm de hoți și să alegem o guvernare integră și bună. Duminică, pe 11 iulie, 
pe lângă celelalte drumuri pe care le veți face – la biserică, la rude, la meci, vă rog să 
pășiți cu responsabilitate și încredere pe un drum important – drumul către secția de vot. 
Drumul spre viitorul nostru prosper. Ieșiți la vot pe 11 iulie!”, a îndemnat cetățenii Maia 
Sandu, Președintele Republicii Moldova, în ultima zi, la capătul campaniei electorale a 
scrutinului anticipatelor din 11 iulie 2021.

O IMPORTANTĂ PAGINĂ DE ISTORIE cum ar fi lichidarea CNA anularea funcției
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

Un tribunal din Beijing a 
ordonat unui bărbat să-i 

plătească fostei soţii despăgubiri în 
valoare de 7.700 de dolari pentru 
treburile casnice făcute în timpul 
căsătoriei lor care durase câţiva ani. 
Cazul de divorţ a fost judecat de Curtea 
Populară a Districtului Fangshan, în 
conformitate cu Codul civil care a 
intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021, 
prevăzând că soţul care își asumă o 
responsabilitate mai mare în educarea 
copiilor, în îngrijirea membrilor mai 
în vârstă ai familiei sau în efectuarea 
treburilor casnice neplătite poate cere 
despăgubiri partenerului în cazul 
unui proces de divorţ. Suma ar trebui 

decisă de părţi, însă, în cazul în care 
nu se întâmplă acest lucru, intervine 
instanţa. 

Potrivit presei locale, instanţa 
a decis că soţul Chen va trebui să 
plătească fostei sale soţii Wang suma 
de 50.000 de yuani pentru serviciile de 
menaj efectuate în timpul mariajului 
lor.

Lui Chen „nu i-a păsat și nici nu 
a participat la niciun fel de treburi 
casnice”, a declarat femeia în faţa 
instanţei.

Cuplul s-a căsătorit în 2015 și s-a 
despărţit trei ani mai târziu. Chen 
înaintând divorţul anul trecut. După 
reticenţa iniţială, Wang a fost de 
acord să înceteze relaţia în mod 
legal, cerând împărţirea proprietăţii 
și compensaţii fi nanciare, defi nite de 
instanţă la suma de 50.000 de yuani, 
plus alţi 2.000 de yuani (aproximativ 
310 dolari) pe lună, pensie alimentară 
pentru copil. Judecătorul a explicat 
că, în absenţa indicaţiilor din Codul 
Civil, a luat în considerare nivelul de 
trai al lui Chen, veniturile, timpul 
petrecut de cuplu împreună și ceea ce 
a făcut Wang pentru familie.

SOŢUL ÎŞI SOŢUL ÎŞI 
PLĂTEŞTE PLĂTEŞTE 

FOSTA FOSTA 
SOŢIE SOŢIE 

PENTRU PENTRU 
TREBURILE TREBURILE 
CASNICECASNICE

 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură,   care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,   nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.

 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei,   însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”

0372.032.313
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Decenii la rând, Franţa și Germania 
au fost numite „tandemul” sau 

„cuplul” sau „motorul” care conduce 
Europa. Au încercat să lucreze împreună 
pentru a uni continentul. Însă, pentru a 
continua cu metaforele, Franţa vrea să 
conducă un Euro-Porche cumpărat în 
leasing împreună, în timp ce germanii 
insistă să economisească din banii pentru 
benzină. Acum, un lung șir de crize – din 
Belarus până în Nagorno-Karabah – arată 
că Franţa și Germania nu au aceeași foaie 
de parcurs”, scrie pentru Project Syndicate 
Josef Joff e, membru al Hoover Institution 
de la Stanford University și membru al 
consiliului editorial al Die Zeit.

Nu e surprinzător. Așa cum spunea fostul 
ministru de externe al Germaniei, Sigmar 
Gabriel, Franţa și Germania „văd lumea 
diferit” și de aceea au „interese diferite”. 
Adevărul este că divergenţele franco-germane 
sunt la fel de vechi ca și UE.

Această diferenţă este frustrantă pentru 
actualii lideri – președintele Emmanuel 
Macron și cancelara Angela Merkel – așa cum 
a fost și pentru predecesorii lor, Charles de 
Gaulle și Konrad Adenauer, din momentul în 
care și-au dat mâna peste Rhin, acum 60 de 
ani. Urmau să transforme două ţări inamice 
în ţări prietene. Însă statele nu se căsătoresc. 
Ele se supun intereselor, nu unul altuia.

Când două puteri se apropie atât de mult, 
întrebarea este cine conduce și cine este 
la remorcă? Hiperactivul Macron vrea cu 
siguranţă să conducă Europa (și, să spunem 
adevărul, toţi predecesorii săi de la Elysee au 
vrut asta). De partea cealaltă, Merkel insistă 
pe priorităţile Germaniei. 

Actualele divergenţe pleacă și de la 
diferenţele de caracter. Temperamental, 
Macron este opusul lui Merkel. Macron vrea 
lumina rampei, iar Merkel, cunoscută acasă 
drept Mutti, preferă să citească același discurs 

despre continuitate și prudenţă.
Asta se refl ectă și în politica externă. Din 

2017, când a câștigat prezidenţialele, Macron 
a fl irtat cu președintele SUA Donald Trump, 
cu Vladimir Putin și cu președintele chinez 
XI Jinping, iar apoi s-a întors deziluzionat de 
la fi ecare dintre cei trei. Pur și simplu, Franţa 
nu joacă în liga lor. Spre deosebire, Merkel a 
păstrat o distanţă faţă de Trump, Putin și XI.

Macron a mai spus și că NATO este în 
„moarte cerebrală”, reluând afi rmaţia lui 
Trump cum că NATO este „demodată”. Însă 
cancelara Germaniei ar fi  ultima care să 
stingă lumina la sediul NATO de la Bruxelles. 
Până la urmă, NATO a garantat securitatea 
Germaniei vreme de 70 de ani, iar asta cu 
mari reduceri de preţ pentru Germania.

Unele dintre cele mai recente dezacorduri 
între Franţa și Germania vizează Mediterana 
de Est, unde Grecia și Turcia – ambele state 
NATO – au ameninţat că se vor război 
pentru explorarea gazelor în zone economice 
contestate. Macron s-a plasat repede de partea 
Greciei, trimiţând nave de război și avioane, 
promiţând și arme. În luna septembrie a 
anului trecut, Macron a găzduit un summit 
în Corsica la care au participat liderii altor 
șase state mediteraneene, pentru a constitui o 
contragreutate la Turcia. Germania nu a fost 
acolo.

Merkel mormăie, în schimb, platitudini 
despre „relaţia multifaţetată” cu Turcia, care 
este necesar să fi e „atent echilibrat”. Interesele 
germane sunt limpezi: președintele turc 
Recep Tayyip Erdogan păzește frontiera 
turco-siriană în faţa unui val necontrolat 
de refugiaţi din Orientul Mijlociu care 
s-ar îndrepta spre Germania, dacă li se dă 
ocazia. Dacă-l provoci pe Erdogan, atunci va 
deschide robinetul refugiaţilor.

Apoi avem actuala luptă dintre Armenia 
și Azerbaidjan pentru Nagorno-Karabah. 
Macron, Putin și Trump le-au cerut celor 
două tabere să negocieze imediat, în timp 
ce Erdogan a luat partea azerilor musulmani 
împotriva armenilor creștini. Germania este 
mai puţin „alarmată” pentru că Merkel nu-și 
permite să și-l îndepărteze pe Erdogan.

După ce o parte mare din Beirut a fost 
distrusă de explozia din august, Macron 
a transmis rapid Libanului că va organiza 
o conferinţă internaţională a donatorilor, 
fără a se coordona cu Merkel. Franţa, care 
a controlat Levantul după Primul Război 
Mondial, vrea să-și menţină un cap de 
pod pentru a-și păstra infl uenţa regională. 
Germania nu are interese strategice aici și, 

instinctiv, nu vrea să se implice în ceva ce ar 
putea escalada. Interese diferite, scheme de 
acţiune diferite.

Germania abordează la fel și Libia, în al 
cărei război civil s-au implicat Rusia, Egipt, 
Arabia Saudită. Turcia și Franţa. Tot ce poate 
face mai bine Germania în Orientul Mijlociu 
este să organizeze alte convorbiri de pace la 
Berlin, așa cum e tradiţia germană.

Asta este doar o listă scurtă a diferenţelor 
de abordare în politica externă germană 
și franceză din ultimele luni. Ea confi rmă 
un model. Franţei îi place să se implice, iar 
Germaniei să rămână deoparte. Angela 
Merkel a spus recent că a venit „era Europei” 
într-o „lume agresivă”. Dar, dacă Franţa și 
Germania nu se pot coordona, cum o poate 
face restul celor 25 de state membre UE?

Motivul este unul structural. Nu poţi 
reduce 27 de state la unul singur, nici măcar 
în ce privește relaţia cu Rusia sau Belarus, 
unde președintele Alexandr Lukașenko este 
hotărât să distrugă mișcarea pro-democraţie. 
Când cei 27 au încercat să impună sancţiuni 
Belarusului, micuţul Cipru a arătat că va 
vota doar dacă restul UE cade de acord să 
penalizeze Turcia pentru explorarea ilegală a 
zăcămintelor în estul Mediteranei.

Este o poziţie ce putea fi  anticipată, 
Ciprul este o colonie economică a Rusiei, 
iar Lukașenko este clientul lui Putin. După 
săptămâni de discuţii, Ciprul a cedat. UE va 
sancţiona 40 de ofi ciali belaruși, dar este o 
pedeapsă care nu-l va face pe Lukașenko să-și 
pregătească bagajele și să plece.

UE este a doua putere economică a lumii 
înaintea Chinei. Pe hârtie, are la fel de mulţi 
militari ca și SUA. Însă nu aceste aspecte sunt 
esenţiale pentru a deveni un actor strategic 
la nivel internaţional. Dacă ar fi  așa, atunci 
Elveţia ar trebui să fi e o mare putere.

Desigur, toţi liderii europeni vor vorbi 
despre destinul comun al Europei. Însă, în 
cazul UE, „unitatea” este deseori opusul 
capacităţii de a acţiona ca un tot. Un bloc 
de 27 de state care nu pot acţiona decât în 
unanimitate în chestiuni considerate esenţiale 
nu va fi  niciodată un actor strategic, pentru că 
se va ghida mereu după cel mai mic numitor 
comun, cel acceptat de toţi.

Chiar dacă Franţa și Germania ar merge în 
aceeași cadenţă, ceilalţi nu le vor urma unul 
după altul, pentru că se tem de dominaţia 
franco-germană. Până când nu vor fuziona 
în Statele Unite ale Europei, ţările membre 
nu vor face trecerea în votul majoritar în 
chestiunile strategice.

STATELE UNITE ALE EUROPEI SAU NIMICSTATELE UNITE ALE EUROPEI SAU NIMIC

Potrivit unui studiu efectuat de ziarele 
belgiene De Standaard și Knack, 

împreună cu jurnaliști ai site-ului de 
investigaţii Lost in Europe, nu se mai știe 
nimic de 18.292 de copii veniţi în Europa 
însoţiţi de persoane cunoscute, din 2018 și 
până în prezent, scrie ziarul turc Haberler.

Se bănuiește că acești copii au ajuns în 
mâinile unor trafi canţi de persoane, care 
îi utilizează în cadrul unor reţele de crimă 
organizată sau îi exploatează la muncă. 
Majoritatea acestor copii provin din Maroc, 
Algeria, Eritreea, Guineea și Afganistan. Dat 
fi ind că în ţări precum România și Franţa 

astfel de dispariţii nu sunt înregistrate, 
numărul real ar putea fi  mult mai mare, se 
arată în studiu.

În ultimul an, fenomenul migraţiei s-a 
diminuat pe fondul pandemiei Covid 19 și 
din acest motiv, numărul copiilor dispăruţi a 
scăzut faţă de anii anteriori.

Potrivit studiului, metodele de înregistrare 
utilizate de diferite ţări europene nu sunt 
compatibile. Din acest motiv, datele nu sunt 
consistente. Uneori, unii copii sunt înregistraţi 
ca adulţi, alteori adulţii sunt trecuţi drept 
copii. Unii copii s-au mutat dintr-o ţară 
europeană în alta, au fost declaraţi pierduţi în 

mai multe ţări prin care au trecut, fi ind astfel 
înscriși pe liste de mai multe ori.

Comisarul european pentru afaceri interne, 
Ylva Johansson, a declarat că este „foarte 
îngrijorată” de situaţia copiilor dispăruţi, însă 
Comisia Europeană a pasat responsabilitatea 
ţărilor membre, se mai arată în studiu.

Biroul european de poliţie, Europol, a 
anunţat în 2016 că s-au pierdut cel puţin 
10.000 de copii refugiaţi.

mai multe ţări prin care au trecut fiind astfel

PESTE 18.000 DE COPII REFUGIAŢIPESTE 18.000 DE COPII REFUGIAŢI  
AU DISPĂRUT ÎN EUROPAAU DISPĂRUT ÎN EUROPA
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BACTERII

Ciuma, morbul care a înspăimântat omenirea de-a 
lungul câtorva mii de ani, este generată de o bacterie, 

Yersinia pestis, și se poate manifesta sub două forme clinice: 
ciuma bubonică și ciuma pulmonară. Calea de transmitere 
a bolii este prin contactul cu fl uide corporale infectate și 
prin ciupiturile insectelor hematofage, precum puricii și 
păduchii. În lipsa tratamentului, în primele 24 de ore de la 
infectare, mortalitatea este de 70%-90%, ceea ce face din 
acest microb o armă bacteriologică de primă mână. Ciuma, 
tifosul exantematic și mai recenta pancardită infecţioasă cu 
Bartonella rochalimae sunt afecţiuni transmise de insectele 
care parazitează șobolanii, rozătoare al căror număr, in unele 
aglomerări urbane din state asiatice, africane și nu numai, 
depășesc numărul oamenilor. Marca bolii o reprezintă un 
ganglion axilar infectat. Dacă abcesul ganglionar drenează, 

bolnavul scapă, dacă nu, în absenţa unui tratament antibiotic 
adecvat, moare prin septicemie.

Antraxul sau dalacul, reprezintă o afecţiune 
determinată de o bacterie, Bacillus anthracis, care 

poate rezista în praf, sub forma de spori, până la 40 de 
ani, aspect extrem de important în evaluarea efi cacităţii pe 
termen lung a unei astfel de arme. Calea de transmitere este 
aeriană, cutanată și digestivă, forma pulmonară a bolii fi ind 
mortală 100%. Marca bolii este așa-numita „bubă neagră”, 
care apare în antraxul cutanat la locul inoculării, unde se 
crează o zonă de necroză responsabilă de culoarea închisă 
a tegumentului. Moartea survine prin septicemie în câteva 
ore de la inoculare, patogenitatea sa fi ind atât de ridicată 
încât, și în cazul unui tratament aplicat rapid, mortalitatea 
este de 75%. 

Cercetările militare în privinţa acestui microb datează 
din anii 1980, când atât armata sovietică cât și armata 
americană au acumulat stocuri de rachete cu nucleu de 
antrax. În contextul atacurilor teroriste din 2001, Biroul 
Federal de Investigaţii (FBI) a dat publicităţii o informaţie 
privind o posibilă legătură între atacurile cu antrax din 2001 
și persoane având conexiuni cu un centru militar american.

Tularemia. Bacteria Francisella tularensis este una 
dintre cele mai infecţioase, putându-se transmite atât 

pe cale aeriană, digestivă, sangvină cât și prin contact cu 
fl uide animale contaminate. Cunoscută ca boala iepurilor, 
tularemia a făcut numeroase victime în timpul celui de-
al Doilea Război Mondial, când armata germană și cea 

sovietică s-au acuzat reciproc că au folosit iepuri infectaţi 
drept arme biologice. Perioada de incubaţie de 3-5 zile, timp 
în care omul infectat devine rezervor, face ca periculozitatea 
bolii să crească. Această bacterie este inclusă în categoria 
armelor biologice. În anii 1950, SUA, URSS, Marea Britanie 
și Canada au dezvoltat unităţi de producţie de astfel de arme 
iar, în 1990, cercetătorii suedezi au izolat o tulpină extrem de 
periculoasă, rezistentă la antibiotice. Întrucat este sensibilă 
la radiaţiile solare, specialiștii în contra-bio-terorism susţin 
că un atac terorist cu o tulpină de Francisella ar putea fi  
efi cient numai în spaţii întunecoase și foarte aglomerate, 
cum ar fi  staţiile de metrou sau pasajele pietonale subterane.

Botulismul este o boală paralitică foarte gravă, cauzată 
de neurotoxina bacteriei Clostridium bottdimun. 

Bacteria este comună și foarte răspândită în natură, fi ind 
prezentă în stare latentă, de spori, în sedimentele din sol 
și ocean. Dacă ajunge în medii anaerobe, cum ar fi , de 
exemplu, conservele, rănile adânci sau tractul intestinal, 
sporii germinează în bacterii active, care se înmulţesc și 
produc toxină. Clostridium botulinum produce 8 tipuri de 
toxine (de la A până la H), considerate a fi  printre cele mai 
puternice toxine cunoscute în acest moment. De exemplu, 
o formulă mult diluată de toxină botulinică A este utilizată 
clinic sub denumirea de Botox și o formulă mult diluată 
de toxină botulinică B este utilizată clinic sub numele de 
Myobloc. Netratat, botulismul produce paralizia mușchilor 
striaţi, inclusiv a musculaturii respiratorii, urmată de deces 
în 24-72 de ore. Faptul că această bacterie se transmite 
pe cale aeriană, cutanată (dacă există o rană adâncă) 
și alimentară, face ca periculozitatea ei să fi e maximă. 
Toxinele botulinice se înscriu printre cele mai efi ciente 
arme biologice, deoarece:

•  sunt extrem de puternice și letale, fi ind necesare 
cantităţi infi nitesimale pentru uciderea unui adult de 70 kg 
(inhalarea a 0,7-0,9 mg de toxină botulinică aerosolizată);

• unele dintre ele sunt relativ ușor de produs și de 
transportat;

• bolnavii de botulism necesită îngrijiri intensive, 
chestiune care paralizează sistemul de asistenţă medicală.

Holera este o afecţiune extrem de gravă și contagioasă, 
generată de Vibrio Cholerae. Este o boală diareică 

acută severă, însoţită de vomismente abundente, care 
determină exicoza - deshidratarea rapidă a bolnavului prin 
pierdere masivă de electroliţi. Mortalitatea depășește 85% 
din cazuri, la izbucnirea epidemiei. Calea de transmitere a 
vibrionului este digestivă, fecal-orală. În condiţii naturale, 
este o epidemie hidrică specifi că sărăciei și subdezvoltării, 
fi ind transmisă fi e prin apa de băut infectată cu fecale ca 
urmare a sanitaţiei defi citare, fi e prin consumul de pește 
infectat și / sau de apă provenită din ape curgătoare sau 
stătătoare infectate. La începutul secolului trecut, marele  
savant român doctorul Ion Cantacuzino (1863 — 1934) a 
izolat vibrionul și a produs primul vaccin antiholeric pe care 
l-a administrat trupelor române afl ate pe front în timpul 
celui de-al Doilea Război Balcanic (16 iunie 1913  - 18 
iulie 1913), salvându-le de la extincţie și schimbând radical 
soarta războiului. Transformat în armă, vibrionul holeric 
își sporește contagiozitatea, virulenţa și patogenitatea, fi ind 

inclus în categoria armelor biologice de categoria B. 

Infectiile alimentare globale. Încă din 2006, autorul 
lucrării Th e Omnivore’s Dilemma: A Natural History 

of Four Meals — Dilema Omnivorului: O Istorie Naturala 
a celor Patru Mese, jurnalistul american Michael Pollan a 
atras atenţia opiniei publice asupra riscului unor pandemii 
cu Salmonella și Colibacil ca urmare a consumului hranei 
comercializate, la nivel global, de marile corporaţii 
din industria alimentară. Corporaţii care au ajuns să 
monopolizeze întreg lanţul de fabricaţie de la producţie și 
până la desfacere. În acest sens, Pollan amintește că, în 2007, 
SUA s-au confruntat cu infecţii digestive severe cauzate de 
consumul de conserve de spanac infectate cu Salmonella, 
2008 a fost anul roșiilor infectate cu același enterobacil și 
menţionează că „80% din carnea de vită din SUA provine 
din fermele defi nute de patru companii, alte două procesează 
frunzele de salată de pe piaţă, iar 30% din lapte este procesat 
de către o singură companie”. În acest mod, un agent 
patogen insinuat în linia de producţie a alimentelor de tip 
fast food, semipreparate sau conserve poate ajunge, fără nici 
o difi cultate, în orice regiune a globului. Ulterior, cazurile 
de toxiinfecţii grave cu botulism declanșate de consumul 
unor conserve de chili insufi cient preparate termic (cazul 
Castleberry’s Food Company din 2007) sau alertele 
epidemice privind anumite produse alimentare (castraveţii 
contaminaţi cu bacteria E-coli în 2011) confi rmă temerile 
jurnalistului american.

Pandemia globală a rezistentei la antibiotice este un 
alt subiect care incită îngrijorarea specialiștilor în 

sănătate publică. Ramuri medicale precum marea chirurgie, 
chimioterapia oncologică, transplantul de organe, terapiile 
bolilor degenerative au început să se confrunte cu creșterea 
rezistenţei bacteriene la antibiotice, consecinţă a abuzului 
de medicamente. În aceste condiţii, ritmul de perimare 
a antibioticelor a depășit cu mult ritmul descoperirii și 
a altora noi și efi ciente. Este de notorietate revenirea în 
forţă, pe plan mondial, a tuberculozei multidrog-rezistente 
precum și apariţia, în anii 1990, a  stafi lococilor rezistenţi 
la meticilină (penicilină sintetică, antibiotic de elecţie în 
infecţii stafi lococice sistemice) ca urmare a abuzului de 
antibiotice. În general, dacă o infecţie este depistată înainte 
ca germenii să pătrundă în sânge, este ușor rezolvabilă 
medicamentos, prin antibioterapie ţintită. Dar, dacă s-a 
produs bacteriemia / septicemia, singurele antibiotice care 
mai pot distruge germenele sunt cele de rezervă, denumite 
astfel întrucât reprezintă ultima variantă de tratare a 
infecţiei respective. Problema este extrem de gravă deoarece 
apariţia tulpinilor bacteriene cu rezistenţă multiplă este mai 
rapidă decât ritmul descoperirilor de noi antibiotice, fi ind 
o chestiune de timp până când vor apărea stafi lococi sau 
alte bacterii letale prin rezistenţa dobândită la orice tip de 
antibiotic. 

ARME BIOLOGICE ŞI VECTORI PANDEMICI (IV)ARME BIOLOGICE ŞI VECTORI PANDEMICI (IV)

VECTORII PANDEMICI

inclus în categoria armelor biologice de categoria B

În general, preparatele din mugurii 
plantelor constituie un ajutor preţios 

în vindecarea, regenerarea și întreţinerea 
organismului. Cu aceste  gemoterapice 
ar fi  bine să ai în minifarmacia de acasă 
pentru a preveni capriciile unui colon 
iritabil ori pentru a-ţi ajuta organismul să 
le facă faţă ne spune dr. Cezarina Matei, 
medic specialist medicină de familie cu 
competenţă în acupunctură, homeopatie și 
gemoterapie: „În tratamentul sindromului 
de colon iritabil recomand mai multe 
extracte gemoterapeutice, în funcţie 
de particularităţile pacientului și de 
simptomatologia predominantă cu  care 
acesta se confruntă. Cel mai des folosesc, 
în combinaţie, extractul din muguri de tei 
argintiu și extractul din mlădiţe de merișor. 
Acestea au efecte profunde și de durată”.

Extractul din muguri de smochin
Reglează secreţia gastrică, 

cicatrizează mucoasa gastrică și intestinală 
și normalizează secreţiile somatice la nivel 
digestiv de la stomac până la colon, în cazul 
tulburărilor neurovegetative.

Extractul din muguri de tei
Calmează pacientul agitat și scade 

neliniștea pacientului anxios, care prezintă 
spasme intestinale și tulburări de tranzit 
din cauza stresului. De asemenea, acest 
extract are efect antiseptic asupra colonului 
și efect ușor sedativ, fi ind recomandat să se 
administreze de obicei seara.

Extractul din mlădiţe de merișor
Acţionează ca un regulator al 

motilităţii colonului, fi ind indicat atât în 

cazurile cu scaune 
predominant 
diareice, cât și în 
cazul constipaţiei. 
De asemenea, 
merișorul are un 
rol important în 
reglarea fl orei 
intestinale și efect 
antiinfl amator la 
nivel intestinal.

Cât durează 
tratamentul

„În funcţie de momentul în care au 
apărut primele simptome neplăcute, de 
intensitatea și de gravitatea acestora, 
tratamentul se poate întinde pe o perioadă 
de la două până la 6-8 luni. Primele 

rezultate pozitive se pot observa, de regulă, 
după primele două săptămâni”, explică dr. 
Cezarina Matei.

E posibil ca dieta să cuprindă alimente 
care, fără să-ţi dai seama, nu doar că nu-ţi 
priesc, ci îţi pun la grea încercare colonul.

rezultate pozitive se pot observa de regulă

Cămara cu planteCămara cu plante Remedii de casă simple şi efi ciente:Remedii de casă simple şi efi ciente:
MUGURII PLANTELOR AU EFECT CALMANTMUGURII PLANTELOR AU EFECT CALMANT
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 BERBEC
Dai dovadă de 
devotament când vine 
vorba de lucrurile pe 
care ți le dorești cu 

adevărat. Chiar dacă rezultatele nu 
apar la fel de rapid pe cât ai fi  sperat, 
ești dispus să-ți investești timpul și 
energia pentru a duce lucrurile mai 
departe. Perseverența ta este de-a 
dreptul remarcabilă, iar oamenii vor 
observa acest lucru la tine și vor 
încerca să te ajute. 
 

 TAUR
Nimeni nu-și dorește să 
treacă prin aceeași 
experiență neplăcută de 
două ori. Totuși, se pare 

că nu ți-ai învățat lecțiile din trecut, iar 
acum ești pe cale să repeți o greșeală 
pe care ai fi  putut să o eviți. Fii mai 
atent și nu te aventura în a lua decizii 
defi nitive în această perioadă. Încearcă 
să privești lucrurile dintr-o perspectivă 
de ansamblu.

          GEMENI
Vacanța este mai 
aproape decât ai crede. 
Încearcă să lași de-o 
parte grijile nesfârșite și 

să te conectezi cu natura. Ai nevoie 
să-ți pui ordine în gânduri și să te 
concentrezi mai mult pe aspectele 
pozitive ale vieții. Pe plan emoțional, 
lucrurile par să se așeze pentru tine. O 
iubire din trecut s-ar putea să se 
întoarcă în viața ta. 

 RAC
Compromisul nu este o 
opțiune pentru tine. Îți 
dorești totul sau nimic 
de la partener și nu ești 

dispus să lași de la tine. După ce ai fost 
dezamăgit în trecut, acum a sosit 
momentul să-ți pui în ordine 
prioritățile. Barierele pe care ți le-ai 
setat s-ar putea să te ajute pe termen 
lung. Totuși ai grijă să nu exagerezi, ai 
putea fi  înțeles greșit.

 LEU
Conjuncția armonioasă 
dintre Venus și Uranus 
în a V-a ta casă, a 
carierei, amplifi că 

această forță interioară pe care o ai și 
te ajută să-ți urmezi cu ușurință 
dorințele. Ți-ai setat câteva obiective 
pe termen lung și ești dispus să faci tot 
ceea ce este necesar pentru a le duce la 
bun sfârșit. Astrele au remarcat puterea 
și dedicarea ta și te vor ajuta să nu te 
abați de la drum.

                       FECIOARĂ
Vei remarca o tendință 
de a fi  melancolic. Acest 
lucru se datorează 
prezenței planetei 

Neptun în casa spiritualității. Încearcă 
să te relaxezi și să eviți să iei decizii 
importante. În schimb, te poți 
concentra asupra planurilor pe termen 
scurt. Pas cu pas o să reușești să duci la 
bun sfârșit tot ceea ce ți-ai propus. 

                         BALANȚĂ
Ai descoperit rețeta 
succesului și nimic 
nu-ți stă în cale pentru 
a te face remarcat. Pe 

plan profesional lucurile stau foarte 
bine. Oportunitățile apărute te vor 
ajuta să evoluezi mai repede decât ai 
sperat. Perseverența este cheia. 
Încearcă să muncești cât mai mult 
pentru ceea ce-ți dorești și să nu te 
abați de la drumul tău.

                 SCORPION
Lucrurile nu stau la fel 
de bine pentru tine în 
perioada următoare. Pe 
plan emoțional, relația 

cu persoana pe care o iubești pare că se 
răcește. Ești tot mai suspect cu privire 
la sentimentele partenerului tău față 
de tine și din acest motiv apar discuții 
ce par nesfârșite. Astrele te sfătuiesc să 
te pui pe tine pe primul loc și să te 
distanțezi de lucrurile care îți provoacă 
neplăceri. 

           SĂGETĂTOR
Încearcă să te bucuri de 
timpul liber, de 
aventură și de 
neprevăzut și astfel să 

îți reîncarci bateriile. Pe termen lung, 
vei observa că dai un randament mult 
mai bun în activitățile de zi cu zi, cu o 
condiție. Încearcă să te organizezi mai 
bine pe viitor și să nu lași tot timpul 
lucrurile la voia întâmplării.

                 CAPRICORN
Zilele care vin trebuie 
să fi e dedicate 
rezolvărilor, pentru a 
putea merge mai 
departe. Ai nevoie de o 

încheiere pentru ca să poți să treci mai 
ușor peste o relație eșuată. Încearcă 
să-ți concentrezi energia asupra 
proiectelor personale și profesionale. 
Acest lucru te va ajuta mai mult decât 
poți crede pe viitor. 
       

              VĂRSĂTOR
Nimic nu se compară 
cu un lucru bine făcut, 
iar tu ești persoana care 
acordă cea mai mare 

atenție detaliilor. Te preocupă latura 
artistică și simți nevoia să 
experimentezi idei pe care le-ai 
abandonat. Astrele te susțin și încearcă 
să-ți trimită semne care să te ajute în 
procesul tău creator. 

 PEȘTI
Este momentul să-ți 
iei o vacanță și să te 
relaxezi. Ai muncit 
mult în utlima 

perioadă, iar acum trebuie să înveți să 
culegi în liniște roadele muncii tale. 
Ești o persoană puternică, dar extrem 
de sensibilă și empatică în același timp. 
Personalitatea ta s-ar putea să fi  atras 
atenția mai multor persoane în ultima 
vreme. 

Horoscop săptămânalHoroscop săptămânal
22 iunie - 22 iulieRAC

STATUIA DIN AUR MASIV ASCUNSĂ LA 
VEDERE

Timp de peste 600 de ani, o statuie a lui Buddha, 
considerată a fi  din stuc, cu înălţimea de nouă metri, a 
zăcut în Bangkok, Th ailanda, fără să atragă atenţia în 
mod deosebit. Cunoscută sub numele de Phra Phuttha 
Maha Suwan Patimakon, statuia era atât de grea, încât 
a stat afară multă vreme, sub un acoperiș simplu, de 
tablă.

În 1955, statuia a fost scăpată pe jos accidental, în 
timp ce era montată într-un nou loc. S-au rupt din ea 
bucăţi de stuc, iar cei prezenţi și-au dat seama imediat 
că sub această „coajă” se afl a adevărata comoară: un 
Buddha din aur pur, de 5,5 tone greutate.

În valoare de aproximativ 250 de milioane de 
dolari, statuia a fost acoperită cu stuc, cel mai probabil 
în anii 1700, pentru a o proteja de invadatorii birmani. 
Trucul a funcţionat perfect, păcălind oamenii vreme 
de mai bine de două secole.

INGREDIENTELE BETONULUI VECHILOR 
ROMANI

Cele mai renumite structuri ale Romei antice, 
Colosseumul și Panteonul, pot fi  admirate și astăzi 
în oraș datorită betonului produs de romani, a cărui 
reţetă rămâne un mister, la 2000 de ani de la ridicarea 
lor.

Cercetătorii știu că romanii puneau cenușă 
vulcanică în beton și că uneori adăugau și apă sărată 
în amestec. Această reţetă – care are unele ingrediente 
deocamdată necunoscute – le-a permis romanilor să 
creeze o arhitectură monumentală, foarte durabilă.

NIMENI NU POATE SPARGE CU 
ADEVĂRAT CODUL HIEROGLIFELOR  

EGIPTENE
Sute de ani, hieroglifele egiptene au reprezentat un 

mister, un cod care nu putea fi  spart.
La începutul secolului al XIX-lea, Piatra de la 

Rosetta i-a ajutat pe savanţi să descopere sensul 
câtorva simboluri hieroglifi ce. Specialiștii au înţeles, 
în sfârșit, că semnele nu făceau parte dintr-un alfabet, 
ci erau mai degrabă simboluri care puteau reprezenta 
sunete sau cuvinte.

Cu toate că savanţii moderni au descifrat sute de 
hieroglife, numeroase simboluri – în special cele 
mai vechi – rămân o enigmă. Tocmai de aceea, unele 
traduceri sunt pur și simplu contradictorii; sensul 
anumitor pasaje ţine de interpretarea traducătorului.

MISTERUL MONOPOLULUI IMPUS DE 
CHINA PE DRUMUL MĂTĂSII

Prin porţelan și mătase, cele mai de preţ mărfuri 
orientale, China a exercitat asupra lumii o atracţie 
deosebită. Vreme de secole, chinezii au distribuit 
aceste două produse pe Drumul Mătăsii. Mai multe 
ţări, în principal din Europa de Vest, au încercat să afl e 
secretele procesului de fabricare a „aurului alb”, cum i 
se spuneau porţelanului, dar nu au reușit.

China a reușit să menţină monopolul asupra 
producţiei de mătase mult timp, coreenii începând să 

creeze astfel de ţesături abia în jurul anului 200 î.H. Cu 
porţelanul, în schimb, chinezii au avut mai mult noroc. 
Și-au menţinut monopolul asupra acestuia până în 
urmă cu o jumătate de mileniu. Europenii au descoperit 
secretul prin anii 1500 și au început să-l producă în 
masă în jurul anilor 1700.

ROMANII ANTICI FOLOSEAU 
ANTICONCEPŢIONALELE PE BAZĂ DE 

PLANTE
Medicii romani au dobândit o experienţă vastă în 

special de pe urma războiului și a sexului. Doctorii 
au dezvoltat chiar și o metodă de contracepţie care se 
baza pe o reţetă secretă cu silphium, o plantă despre 
care se presupune că făcea parte din aceeași familie cu 
feniculul. Planta rară, care creștea în Africa de Nord și 
pe care romanii nu au reușit că o cultive, a devenit în 
timp  extrem de valoroasă.

De fapt, a devenit atât de valoroasă, încât romanii 
au eradicat-o prin uzul intensiv. Odată cu civilizaţia 
Romei, a murit şi reţeta contraceptivului pe bază de 
silphium.

PREȘEDINTELE AMERICAN FRANKLIN 
DELANO ROOSEVELT AR FI FĂCUT 

ORICE PENTRU CA LUMEA SĂ NU ÎL VADĂ ÎN 
SCAUNUL CU ROTILE

Președintele Franklin Delano Roosevelt a făcut 
tot ce i-a stat în putinţă pentru ca ziarele să nu 
publice imagini cu el în scaunul cu rotile. A reușit 
să supravieţuiască poliomielitei, dar a rămas cu un 
handicap sever, fi ind incapabil să-și mai folosească 
picioarele. Roosevelt a ales să ascundă de ochii 
publicului această dizabilitate, iar Serviciul Secret l-a 
ajutat să ţină presa la distanţă.

Potrivit ziarului Time, „după cum a scris Editor 
&Publisher în 1936, când agenţii vedeau un ziarist 
fotografi indu-l pe Roosevelt, de exemplu coborând 
din mașină, îi confi scau camera și rupeau fi lmul. 
Cu ce drept fac acest lucru, nu știu, dar nu am văzut 
niciodată pe cineva punând la îndoială acest drept, 
scria un corespondent. Un sondaj efectuat în 1946 
printre fotografi i acreditaţi la Casa Albă a confi rmat 
acest lucru,constatând că toţi cei care au fost surprinși 
de Serviciul Secret făcând  fotografi i interzise s-au ales 
cu camerele goale și cu fi lmele distruse”.

Cu toate acestea, unele publicaţii au scris despre cât 
de des utiliza președintele dispozitive care îi sporeau 
mobilitatea, iar câteva au publicat chiar fotografi i cu el 
în scaunul cu rotile.

De-a lungul anilor 30 și la începutul anilor 40, cel 
puţin cinci articole din ziare și reviste importante au 
publicat descrieri exacte ale mobilităţii lui Roosevelt.

Roosevelt folosea inclusiv un peron de tren privat. 
Atunci când călătorea între Washington și New York, 
trenul lui Roosevelt oprea la peronul Waldorf, unde 
președintele putea ieși din tren ca să meargă spre 
camera de hotel. Contrar credinţei populare, Roosevelt 
nu a comandat staţia special pentru a-și ascunde 
handicapul, proprietarii hotelului au construit-o odată 
cu hotelul. Dar Roosevelt a folosit staţia în timpul 
mandatului său de președinte, conform evidenţelor 
Serviciului secret, iar trenul său privat – de mult 
abandonat – se afl ă în tunel chiar și astăzi.

TATUIA DIN AUR MASIV ASCUNSĂ LA

ŞASE DINTRE CELE MAI BINE ŞASE DINTRE CELE MAI BINE 
PĂSTRATE SECRETE ALE ISTORIEIPĂSTRATE SECRETE ALE ISTORIEI
Deși, în general, lumea se raportează la istorie de parcă ar avea de-a face cu adevărul absolut, trecutul 

are numeroase „pete albe”, multe dintre ele departe de a fi  elucidate. Unele dintre aceste întrebări 
fără răspuns, cum ar fi  sensul real al anumitor hieroglife, nasc controverse chiar și astăzi, după mii de ani. 
Altele au rezistat vreme de sute de ani, până când au fost scoase la  lumină accidental, cum s-a întâmplat cu 
statuia din aur masiv a lui Buddha.
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SPORT

Atletism

Hipism

Tenis

Patinaj

Sâmbătă și duminică, sportivii secţiei 
de patinaj viteză ai Clubului Sportiv 

Municipal Ploiești (în parteneriat cu 
CSM Sibiu) au participat la Campionatul 
Naţional pe probe și poliatlon pe Role, 
găzduit de Baza Sportivă Gheorghieni, 
din Cluj-Napoca, reușind să obţină 23 
medalii, dintre care 10 de aur, 10 de 
argint și 3 de bronz. Sportivii pregătiţi 
de Marius Băcilă au dominat cele două 
concursuri de la categoriile Juniori I și 
Juniori II, ocupând primele două poziţii 
ale podiumului de premiere, bilanţul lor 
fi ind îmbunătăţit de performanţa Arianei 
Marin, care a cucerit bronzul la Junioare 
III.

Categoria Juniori I (A): Eduard Niţu 
– locul I la 500 metri (record naţional), 
locul I la 1000 metri (record naţional), 
locul II la 1500 metri; locul II la 3000 
metri; locul I în clasamentul general la 
poliatlon; Adrian Fierar – locul II la 500 
metri, locul II la 1000 metri, locul I la 

1500 metri (record naţional), locul I la 
3000 metri (record naţional); locul al II-
lea în clasamentul general la poliatlon;

Categoria Junioare I (A): Gabriela 
Tătar – locul IV la 500 metri, locul IV la 
1000 metri, locul V la 1500 metri;

Categoria Juniori II (B): Sebastian 
Mihalache – locul I la 500 metri, locul I la 
1000 metri, locul I la 1500 metri, locul I la 
3000 metri; locul I în clasamentul general 
la poliatlon; Rareș Moldanschi – locul II 
la 500 metri, locul II la 1000 metri, locul 
III la 1500 metri, locul II la 3000 metri; 
locul al II-lea în clasamentul general la 
poliatlon;

Categoria Junioare III (C): Ariana 
Marin – locul II la 100 metri, locul III la 
500 metri, locul IV la 1000 metri; locul 
al III-lea în clasamentul general sprint; 
Mara Constantinescu – locul IX la 100 
metri, locul IX la 500 metri, locul IX la 
1000 metri; locul al IX-lea în clasamentul 
general sprint.

Eric Maximmilian Niță, de la S&F Tennis System 
Club Sportiv de Tenis, locul 1 în clasamentul FRT 

la 12 ani, a reușit un rezultat important la „Bärchen 
Cup”, un foarte puternic turneu, Tennis Europe U12 de 
Categoria 1, găzduit de orașul Munster, din Germania. 
Niță a participat atât în proba de simplu, cât și în cea 
de dublu, reușind cel mai bun rezultat în turneul de 
dublu în care a făcut pereche cu un jucător din Ucraina, 
Volodymyr Revenko. Cei doi nu au pierdut niciun set 
până în fi nala turneului, una extrem de disputată, în 
care, după un set decisiv, germanii Eric Dylan Mueller 
și Marco Ontiveros Castro s-au impus cu 7-6(4), 5-7, 
10-7.

Eric Niță a avut o evoluție solidă și în proba de 
simplu în care s-a oprit în faza sferturilor de fi nală, 
învins fi ind de un reprezentant al gazdelor, Shiro Bui, 
cu 6-2, 7-6(4).
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Hipodromul Ploiești a îmbrăcat, 
duminică, haine de gală cu prilejul 

celei mai importante reuniuni hipice a 
anului, în care s-a ţinut Marele Premiul 
Regal al României la Trap, cursa rezervată 
celor mai buni trăpași în vârstă de 4 ani ai 
momentului. Evenimentul a avut în program 
nu mai puţin de șapte curse, dar și multe 
momente artistice și surprize pregătite de 
organizatori, și a atras în tribune aproape 
600 de spectatori.

Marele Premiu Regal al României la 
Trap a fost o cursă încinsă, destul de strânsă 
până la intrarea în ultima linie dreaptă, 
atunci când iapa Dona Pilar, condusă de 
Adrian Marciu, a lansat atacul decisiv și nu 
a avut nicio emoţie în a se impune în faţa 
urmăritorilor Dolce Dorel și Big Red Girl. 
Victorie clară și meritată, recompensată 
cu trofeul destinat marelui învingător, în 
cadrul unei festivităţi de premiere ofi ciată 
de consilierul local al Municipiului Ploiești, 
dr. Valentin Răzvan Săbău.

Dintre celelalte curse de trap ale zilei, 
ar mai fi  de remarcat succesul repurtat 
de armăsarul New Jersey în Premiul 
Debutanţilor, calul condus de același Adrian 

Marciu anunţându-se, iată, încă de la prima 
întrecere ofi cială, un contracandidat serios 
pentru trăpașii mai… experimentaţi de 
pe Hipodromul Ploiești. În celelalte curse 

de trap, s-au impus Vulcano CD (Premiul 
Gornist), Hera Yamm (Premiul Gabarit), 
Wicked from Heaven (Premiul Juvenil) și 
General de Bry (Premiul Valea Prahovei). 
Reuniunea a fost închisă, în jurul orei 13.00, 
de cursa de galop dotată cu Premiul „Wathba 
Stallions Cup” și premii consistente, în 
valoare totală de 5.000 de euro, puse „la 
bătaie” de organizatorii de la Federaţia 
Hipică Română cu sprijinul HH Sheikh 
Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Racind 
Festival. Așa cum specialiștii anticipau, a 
fost o luptă între favoriţii Alwaadi, Eladora 
JR și Zaara, primul dintre cei trei, condus de 
bulgarul Ivan Ivanov, reușind să se impună, 
totuși, destul de clar la capătul celor 1800 de 
metri ai cursei.

Următoarea reuniune ofi cială de pe 
Hipodromul Ploiești este programată 
duminică, 18 iulie 2021, și va avea ca 
principal eveniment Premiul Municipiului 
Ploiești.

23 DE MEDALII LA CLUJ-NAPOCA23 DE MEDALII LA CLUJ-NAPOCA

MARELE PREMIU REGAL AL ROMÂNIEI LA TRAP

ERIC NIȚĂ, FINALIST LA UN TURNEU ERIC NIȚĂ, FINALIST LA UN TURNEU 
TENNIS EUROPE U12 ÎN GERMANIATENNIS EUROPE U12 ÎN GERMANIA

Handbal

ÂÂ

Echipa României s-a clasat pe locul 9 (din 15 echipe) la Campionatul European de 
Beach Handbal pentru junioare, desfășurat săptămâna trecută la Varna (Bulgaria), 

din lot făcând parte și Diana Manole, de la CSM Ploiești. 
În prima fază a grupelor, fetele pregătite de Florin Ciupitu au pierdut cu 2-0 (12-23, 16-22) 

cu Olanda, au trecut cu 2-1 (10-11, 13-8, 6-5) de Suedia și au cedat cu 2-1 (16-12, 18-21, 12-
14) în faţa Germaniei, ocupând locul al 3-lea în Grupa C, motiv pentru care au jucat ulterior 
în zona locurilor 9-15. În Grupa a IV-a din „Consolation Round”, România a pierdut cu 2-1 
(13-12, 25-16, 8-6) cu Bulgaria și a câștigat cu 2-0 (17-12, 13-12) în faţa Sloveniei, reușind 
apoi, din postura de ocupantă a poziţiei secunde, să treacă de câștigătoarea celeilalte grupe, 
Lituania, cu 2-0 (22-11, 19-17) și să meargă în „fi nala” pentru locurile 9-10, cu Bulgaria. 
Meci în care româncele și-au luat revanșa în faţa gazdelor și s-au impus cu 2-0 la seturi (23-

16, 14-10), ocupând, astfel, 
poziţia a 9-a a clasamentului 
fi nal al competiţiei.

Sportiva pregătită la 
club de Robert Comendant 
a avut evoluţii bune în 
toate partidele de la Varna, 
reușind să puncteze în șase 
dintre cele șapte meciuri 
disputate: 1 punct cu Suedia, 
3 cu Germania, 5 cu Bulgaria 
în grupă, 1 cu Slovenia, 8 cu 
Lituania și 6 cu Bulgaria, în 
disputa pentru locurile 9-10!

Din delegaţia care a 
reprezentat România la 
turneul din Bulgaria a făcut 
parte și fi zioterapeutul 
clubului ploieștean, Răzvan 
Constantin.

DIANA MANOLE, LA CE DE BEACH DIANA MANOLE, LA CE DE BEACH 
HANDBAL PENTRU JUNIOAREHANDBAL PENTRU JUNIOARE

În zilele de 10 și 11 iulie a.c., s-a desfășurat, pe noul stadion de atletism „Nicolae 
Mărășescu” din Craiova, Finala Campionatului Național rezervată juniorilor 3. 

Atleții de la CSS Ploiești (pregătiți de profesorii Maria Andrei și Florin Andrei) au reușit, 
în componența Gabriel Boboc, Eduard Gogonea, Andrei Zincă, Raul Chivi, să obțină 
medaliile de aur și titlul de Campion al României în proba de ștafetă 100+200+300+400 
m! Echipa ploieșteană a obținut și o medalie de bronz în proba de ștafetă 4 x100 m, în 
componența Andrei Zincă, Luca Moisoiu, Raul Chivi, Eduard Gogonea.

CSS PLOIEȘTI CSS PLOIEȘTI 
CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ LA JUNIORI 3 CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ LA JUNIORI 3 

Pagină realizată de Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro
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