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SPITAL JUDEȚEAN MODULAR 
ÎN LOC DE MONOBLOC!

Astăzi, Guvernul României 
va aproba un act 

normativ prin care pensionarii 
cu venituri egale sau mai mici 
cu 2.000 lei vor primi un ajutor 
fi nanciar în cuantum de 700 
lei/persoană. Măsura se aplică 
pensionarilor sistemului public 
de pensii, pensionarilor din 
sistemul militar și benefi ciarilor 
de drepturi prevăzute de legi 
cu caracter special plătite de 
casele teritoriale de pensii/casele 
de pensii sectoriale. Potrivit 
ministrului Muncii, Marius 
Budăi, cei 700 de lei ar urma 
să ajungă la pensionari în luna 
iulie, atunci când primesc în 
mod obișnuit pensia.

700 DE LEI 
PENTRU 

PENSIONARII 
CU VENITURI 

SUB 
2.000 LEI

A vuit toată presa despre 
arestarea, reținerea 

și apoi plasarea sub arest la 
domiciliu a fostului președinte 
al Moldovei, Igor Dodon. 
Sincer vă spun, nu m-au mirat 
atât acuzațiile de corupție (au 
moldovenii un mod atât de 
gingaș de a denumi până și 
infractiunile!? Auziți cum sună: 
“corupere pasivă”. E că aduce a 
viol…cerut cu resemnare!?) ci 
mai degrabă acuzația de trădare.

Mi-a sunat atât de straniu să 
văd cum, mâna asta de om, pe 
care o cheamă Maia Sandu, a avut 
curajul să asigure procurorilor 
moldoveni acel climat de muncă 
necesar pentru a-și face datoria 
cu curaj. Pe de altă parte n-am 
cum să nu observ și echilibrul 
cu care a judecat cele întâmplate 
în aplicarea măsurilor amintite, 
atenționând asupra derapajelor 
și scurgerilor de informații din 
dosar. E că femeia asta chiar 
pare că a învățat din greșelile 
luptei împotriva corupției din 
România care au dus la diluarea 
acesteia!?

Sunt sigur că nu va fi  simplu 
pentru justiția de peste Prut să 
gestioneze un astfel de dosar, 
mai ales că pericolul unui eșec 
va duce la spargerea în capul 
Maiei Sandu a acestuia, dar 
sigur este un semnal clar că 
“țara de dincolo de țară” e pe un 
drum bun.

Atenție! Nu spun că distinsul 
Dodon e și vinovat, dar 
acuzațiile sunt prea serioase 
pentru a fi  un bullshit ori a nu 
fi  cercetate, mai ales în actualul 
context geopolitic.

N-am cum, în atare condiții, 
să nu mă gândesc și la noi. Și 
nu deschid aici discuția despre 
corupție, pentru că mă apucă 
un râs nervos, care se termină 
brusc cu vena la cap umfl ată. De 
ce? O spun fără nicio perdea. Nu 
a existat, de la Revoluția din ‘89 
încoace, președinte necorupt. 
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1 miliard de euro 
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Luminița Dogaru a devenit Luminița Dogaru a devenit 

campioană mondială, campioană mondială, 

stabilind și un nou record!stabilind și un nou record!

Referitor la Spitalul Județean care o să se construiască pe un amplasament 
vecin cu actuala unitate sanitară, în ședința de marți a Consiliului Județean 

Prahova a apărut conceptul de „spital modular”, în loc de „spital monobloc”. 
Ideea a fost generată de fi nanțarea în etape a obiectivului, și aceea incertă. 
Președintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, a explicat: „Un spital monobloc duce 
la 500-700 milioane de euro. Și am avut discuția asta: nu știm dacă o să avem 
500 de milioane sau 700 de milioane. Probabil din PNRR o să avem vreo 50 de 
milioane, din PODD (n.n. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă) alți bani. 
Și ce facem, începem clădirea de 500-700 de milioane, mai stăm doi-trei ani, poate 
un exercițiu fi nanciar, până când vin alții, s-ar degrada ce construim. Și atunci este 
o idee corectă să facem un modul în care să mutăm Boldescu, apoi un altul pentru 
tot ceea ce este la Movila etc.” Acum nu știm exact la ce se referă aleșii județului 
când spun „spital modular”. Probabil nu la ceea ce am avut în pandemie, ci la 
clădiri monobloc mai mici care măcar să fi e noi și plasate toate la un loc, fi indcă 
în altă variantă chiar nu are sens să te apuci de proiect! Adică exact ceea ce avem 
acum, numai că imobilele vor fi  noi și comasate în același perimetru.

Începând cu 31 mai și până pe 17 iulie 2022 
se desfășoară a doua etapă a recensământului 

populației și locuinței,  prin deplasarea recenzorilor la 
adresele de reședință obișnuită a populației care nu s-a 
autorecenzat online în perioada 14 martie-27 mai 2022. 
Colectarea datelor se va realiza prin interviu față în față, 
numai cu ajutorul tabletelor, chestionarul fi ind identic cu 
cel din etapa de autorecenzare. Până pe 27 mai, în prima 
etapă a recensământului s-au autorecenzat 8,9 milioane 
de persoane, ceea ce reprezintă 47% din publicul țintă: 
53,9% provin din mediul urban și 46,1% din mediul rural; 
47,1% s-au autorecenzat acasă, iar 52,9% la centrele de 
autorecenzare asistată. Cele mai multe chestionare au fost 
completate în București, Cluj și Prahova. Potrivit INS, 

în Prahova s-au autorecenzat 423.962 de persoane, cele 
mai multe fi ind din Ploiești-119.519, Câmpina-17.584, 
Breaza-10.213, iar din mediul rural, din  Bucov-8.428, 
Blejoi- 6.698 și Ariceștii Rahtivani-5.863. E bine să 
rețineți: persoanele care vor refuza recenzarea riscă o 
amendă cuprinsă între 1.000 și 3.000 lei.

A ÎNCEPUT RECENSĂMÂNTUL A ÎNCEPUT RECENSĂMÂNTUL 
FAȚĂ ÎN FAȚĂFAȚĂ ÎN FAȚĂ
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Așa după cum probabil 
cunoașteți, Consiliul Județean 

Prahova, alături de partenerii săi, 
Primăria Ploiești, Universitatea 
Politehnică București și University 
of Iceland, derulează proiectul 
„Elaborarea planurilor de atenuare 
și adaptare la schimbări climatice în 
județul Prahova (AtenuareClimPh)”, 
fi nanțat de Ministerul Mediului, Apelor 
și Pădurilor, în calitate de Operator 
de Program pentru Programul RO-
Mediu, prin Mecanismul Financiar al 
Spațiului Economic European (SEE) 
2014-2021. Valoarea totală a acestuia 
este de 605.000,00 lei, din care 
valoarea eligibilă nerambursabilă din 

MF SEE (85%) este de 514.250,00 lei, 
iar valoarea eligibilă nerambursabilă 
din bugetul național (15%) se ridică la 
90.750,00 lei. Durata de implementare 
este de  12 luni.

Obiectivul general îl reprezintă 
creșterea capacității județului de 
a face față provocărilor cauzate de 
schimbările climatice. Rezultatele 
proiectului vor conduce la realizarea 
unui Plan de atenuare și adaptare 
la schimbări climatice în județul 
Prahova, respectiv, pentru municipiul 
Ploiești.

Săptămâna trecută a fost organizat 
un prim workshop cu scopul consultării 
factorilor de decizie interesați 

pentru defi nirea problematicilor și 
soluțiilor de adaptare la schimbările 
climatice cu impact atât la nivel 
local, cât și regional. La eveniment 
au participat reprezentanții mai 
multor instituții publice sau private: 
Agenția pentru Protecția Mediului 
Prahova, Apa Nova Ploiești, Direcția 
Județeană de Statistică Prahova, 
Agenția pentru Efi ciență Energetică 
și Energii Regenerabile Ploiești-
Prahova, Direcția Silvică Prahova, 
SC Transport Călători Expres, ADI 
Deșeuri, ADI Apă, Universitatea 
Petrol-Gaze Ploiești, Primăria 
Blejoi, Universitatea Politehnică 
București și Primăria Ploiești.

4 MUZEE 4 MUZEE 
DIN DIN 

PRAHOVA PRAHOVA 
POT FI POT FI 

VIZITATE VIZITATE 
VIRTUALVIRTUAL

Muzeul „Conacul Pană 
Filipescu”, Muzeul 

Memorial „Constantin și Ion 
Stere”, Muzeul „Crama 1777” și 
Muzeul „Casa Domnească” Brebu 
pot fi  vizitate virtual, începând 
din această săptămână, la adresa 
www.muzeedelasat.ro. Platforma 
online cuprinde tururi virtuale 
3D interactive, fotografi i și 
informații documentate pentru 
48 de muzee din zona rurală a 
Moldovei și Munteniei, printre 
care și cele patru obiective 
culturale din Prahova. Website-ul 
www.muzeedelasat.ro a fost 
creat printr-o co-fi nanțare a 
Administrației Fondului Cultural 
Național (AFCN). Platforma 
oferă un tur virtual 3D interactiv, 
realizat cu echipament de înaltă 
performanță, fotografi i interior-
exterior, fotografi i din dronă, text 
de prezentare și informații de 
contact. 

WORKSHOP WORKSHOP 
PENTRU PENTRU 
PROIECTUL PROIECTUL 
ATENUARECLIMPHATENUARECLIMPH

PROIECT DE 114 MILIOANE PROIECT DE 114 MILIOANE 
DE LEI PENTRU REABILITAREA DE LEI PENTRU REABILITAREA 

REȚELELOR TERMICE REȚELELOR TERMICE 
PRIMARE DIN PLOIEȘTIPRIMARE DIN PLOIEȘTI

A fost lansat, recent, un mare proiect pentru municipalitate, ce va fi  derulat 
totuși de Consiliul Județean Prahova, denumit „Reabilitare rețele termice 

aferente SACET Ploiești  pentru creșterea efi cienței energetice în alimentarea cu 
căldură urbană, etapa I.”

Proiectul benefi ciază de fi nanțare prin Programul Operațional Infrastructură 
Mare (POIM) 2014-2020, iar contractul a fost semnat în decembrie 2021, între 
Consiliul Județean Prahova și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. 
Valoarea totală a proiectului este de 114.753.360,79 lei, dintre care suma eligibilă din 
fonduri europene se ridică la 93.135.719,12 lei, iar partea de cofi nanțare eligibilă a 
benefi ciarului, la 1.862.714,38 lei. Cheltuielile neeligibile vor fi  acoperite din bugetul 
propriu al județului Prahova. Durata de implementare este de 36 de luni, 24 dintre 
ele fi ind alocate execuției.

Investiția presupune reabilitarea tronsoanelor prioritare de rețele termice 
primare, în lungime de 24.235 m (12.117,5 m traseu), iar lucrările au ca scop, printre 
altele, reducerea pierderilor de energie termică în rețelele de transport, reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a reducerii consumului de combustibil, 
îmbunătățirea parametrilor tehnici ai rețelelor termice, reducerea costurilor de 
exploatare și mentenanță, îmbunătățirea siguranței și calității serviciului de alimentare 
cu căldură pentru încălzire și apă caldă de consum furnizate consumatorilor casnici 
și non-casnici.

Să nu vă închipuiți totuși că lansarea proiectului echivalează cu începerea 
lucrărilor. Urmează procedurile de licitație pentru proiectele tehnice și de execuție, 
apoi licitațiile pentru dirigenția de șantier și publicitate, chestiuni care durează, în 
bunul (sic!) nostru obicei de a tărăgăna investițiile.
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DOUĂ AUTOTURISME ÎN FLĂCĂRI, 
PE O STRADĂ DIN TÂRGȘORU VECHI. 

POLIȚIA EFECTUEAZĂ CERCETĂRI

Polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție 
Blejoi au fost sesizați despre faptul că pe o stradă 
din comuna Târgșoru Vechi este în desfășurare 

un incendiu la două autoturisme. „Echipajele 
de pompieri sosite la fața locului au procedat 
la stingerea incendiului, din primele verifi cări 
reieșind faptul că acesta ar fi  fost provocat. 
La acest moment, se efectuează verifi cări în 
vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care 
s-a produs evenimentul, depistării persoanelor 
implicate și luării măsurilor legale ce se 
impun”, a precizat IPJ Prahova. Cercetările sunt 
continuate de polițiștii din cadrul Serviciului 
de Investigații Criminale sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de distrugere.

LA UN PAS DE COMĂ ALCOOLICĂ, 

DEPISTAT LA VOLAN

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului 

Câmpina, în timp ce se afl au în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu pe raza municipiului au 
oprit, pentru control pe Bulevardul Carol I, un 
autoturism condus de un bărbat în vârstă de 41 
de ani, din municipiu. „Întrucât la înmânarea 
documentelor bărbatul emana halenă alcoolică, 
acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a 
indicat valoarea de 1,01 mg/l alcool pur în aerul 
expirat, motiv pentru care a fost condus la o 
unitate medicală pentru prelevarea de mostre 
biologice de sânge”, a precizat IPJ Prahova. În 
cauză, potrivit IPJ Prahova, a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de conducere a unui autovehicul sub infl uența 
băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

Ca întotdeauna, Primăria Ploiești, 
împreună cu partenerii săi tradiționali, 

am numit Teatrul „Toma Caragiu”, Casa de 
Cultură „I.L. Caragiale”, Centrul Județean de 
Cultură Prahova, Școala Populară de Arte 
au organizat o mulțime de activități de Ziua 
Copilului. Astfel, miercuri, 1 iunie 2022, 
pe aleea pietonală din fața Teatrului „Toma 
Caragiu” au avut loc ateliere de creație (face 

painting, desene pe asfalt), momente de dansuri 
populare, atelier HandMade, concertul „Totul 
va fi  bine”, spectacolul „Dănilă Prepeleac” etc. 
Capătul de afi ș a fost, ca întotdeauna, Festivalul 
de dans „Copilăria inundă bătrânul bulevard”, 
ajuns la cea de-a XXIV-a ediție, susținut de 
elevii claselor de balet de la Școala Populară de 
Arte, cărora li s-au alăturat micuții din întregul 
oraș.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Consiliul Județean Prahova a depus trei proiecte care vor fi  fi nanțate 
prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Investițiile 

vizează renovarea energetică a unor clădiri publice ce găzduiesc instituții 
sociale, respectiv, Complexul de servicii comunitare Breaza, sediul DGASPC 
Prahova și Centrul de servicii comunitare „Sf. Maria” Vălenii de Munte.

Valorile maxime eligibile corespunzătoare celor trei proiecte se ridică la 
următoarele sume: 5.185.375,27 lei (fără TVA) pentru clădirea din Breaza, 
13.171.373,03 lei (fără TVA) pentru DGASPC Prahova și 7.672.027,95 lei 
(fără TVA) pentru centrul din Vălenii de Munte. Cheltuielile neeligibile vor 
fi  acoperite din bugetul propriu al CJ Prahova.

Renovarea constă în: lucrări de reabilitare termică a elementelor de 
anvelopă a clădirii; lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a 
sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea unor sisteme 
alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum 
propriu (surse regenerabile de energie); lucrări de instalare/reabilitare/
modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru 
asigurarea calității aerului interior; lucrări de reabilitare/ modernizare 
a instalațiilor de iluminat în clădiri; sisteme de management energetic 
integrat pentru clădiri; sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul 
cald; modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea 
pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente; lucrări pentru echiparea cu 
stații de încărcare pentru mașini electrice; lucrări de reabilitare a instalațiilor 
de fl uide medicale (Instalații de oxigen); lucrări de recompartimentări 
interioare în vederea organizării optime a fl uxurilor și circuitelor 
medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale;
instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente 
clădirilor publice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație.

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA 

ETAPEI DE ÎNCADRARE

CREDIT OIL SERVICE SRL titular al proiectului 
CONSTRUIRE STAȚIE PECO ȘI GPL în 
TÂNCĂBEȘTI, DN 1 – PLOIEȘTI – BUCUREȘTI 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare.

NU SE VA SUPUNE EVALUĂRII DE IMPACT 
ASUPRA MEDIULUI / EVALUĂRII ADECVATE/ 
EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA 
CORPURILOR DE APĂ de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului pentru 
proiectul CONSTRUIRE STAȚIE PECO ȘI GPL în 
TÂNCĂBEȘTI, DN 1 – PLOIEȘTI – BUCUREȘTI.

Proiectul acordului și informațiile relevante 
pentru luarea deciziei pot fi  consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov: București, 
sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1, luni - joi între 
orele 9-12, precum și la adresa de internet: apmif.
anpm.ro.

Observațiile / contestațiile publicului se primesc 
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov: 
București, sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1, în 
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe 
pagina de  internet a autorității competente pentru 
protecția mediului.

Anunțuri • Anunțuri • Anunțuri • Anunțuri

3 NOI PROIECTE FINANȚATE PRIN PNRR3 NOI PROIECTE FINANȚATE PRIN PNRR

P BULEVARDUL CU CASTANI, BULEVARDUL CU CASTANI, 
„INUNDAT” DE CEI MICI„INUNDAT” DE CEI MICI
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DOSARE PENALE PENTRU CONDUCERE 
SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI ȘI FĂRĂ 

PERMIS DE CONDUCERE 

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Sinaia, 
în timp ce se afl au în exercitarea atribuțiilor 
de serviciu, în zona Străzii Cumpătul, au 
oprit pentru control, un autoturism, condus 
de un bărbat, de 45 de ani, din oraș. „Întrucât 
conducătorul auto emana halenă alcoolică a 
fost testat cu aparatul etilotest care a indicat 
valoarea de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, 
ulterior fi ind condus la o unitate medicală 
în vederea recoltării de mostre biologice de 
sânge. În cauză a fost întocmit dosar penal sub 
aspectul săvârşirii infracțiunii de conducerea 

unui autovehicul pe drumurile publice sub 
infl uența băuturilor alcoolice”, a precizat IPJ 
Prahova. Polițiștii Biroului Rutier din cadrul 
Poliției Municipiului Câmpina în timp ce 
desfășurau activități de supraveghere și control 

al trafi cului rutier au oprit pentru control, un 

autoturism, care circula pe DJ 102, în localitatea 

Bănești din direcția DN 1 către comuna Mislea. 

„Conducătorul autoturismului a fost identifi cat 
în persoana unui tânăr, în vârstă de 19 ani, din 
comuna Moroieni, iar în urma verifi cărilor 
efectuate în bazele de date s-a constatat că 
acesta fi gurează cu permisul de conducere cu 
restricții – suspendat. În cauză, a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii infracţiunii 

de conducere a unui vehicul fără permis de 
conducere”, a anunțat IPJ Prahova.
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RĂDUNĂ RĂDUNĂ 
REVINE ÎN REVINE ÎN 

FUNCȚIA DE FUNCȚIA DE 
ARHITECT ARHITECT 
ȘEF AL ȘEF AL 

MUNICIPIULUI MUNICIPIULUI 
PLOIEȘTIPLOIEȘTI

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Consiliul Național de Soluționare a 
Contestațiilor a respins cererea de 

anulare a licitației de execuție a lucrărilor 
pentru lotul de autostradă Dumbrava-Mizil, 
chestiune care ar permite teoretic deblocarea 

procedurilor de semnare a 
contractului și ulterior de 
începere a investiției. Reamintim 
că proiectarea/execuția a fost 
câștigată de asocierea italiano-
română Impresa Pizzarotti& 
C SPA (lider)- Pizzarotti SA- 
Retter Project Management SRL 
(reprezentant local al germanilor 
de la Maurer), la  suma de 1,468 
miliarde de lei (fără TVA), 

fi nanțarea fi ind asigurată prin PNRR. Dar 
câștigătorul a fost desemnat de CNAIR după ce 
fi rma clasată pe prima poziție, Bog Art – Cosedil 
(asociere româno-italiană), a fost într-un fel 
descalifi cată sub motivația unor documente 

neconforme. Ulterior, un alt competitor, turcii 
de la Nurol Insaat VE Ticaret AS-Makyol Insaat 
Sanayi Turizm VE Ticaret AS, au contestat 
raportul procedurii de licitație, actele procedurii 
anterioare, concomitente și/sau subsecvente 
comunicării rezultatului și raportului procedurii. 
Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, 
s-a bucurat de această soluție rapidă a CNSC: 
„Contractul pentru lotul 1 al autostrăzii Ploiești-
Buzău urmează să fi e, în curând, semnat! 
Câștigătorul inițial al licitației pentru lotul 1 
a fost din nou validat. CNSC a respins astăzi 
contestația depusă de un alt participant și a 
decis că asocierea româno-italiană poate semna 
contractul pentru construcția celor 21 de km ai 
lotului Dumbrava-Mizil.”

Doar câteva zile a rămas 
municipalitatea fără arhitect 

șef, după ce instanța a decis defi nitiv 
că transferul de la Primăria Mizil, 
la Primăria Ploiești, a Veronicăi 
Rădună nu a respectat legea, deci 
ar fi  cumva nelegală. Conducerea 
orașului a rezolvat temporar 
această problemă, dar nu știm 
deocamdată dacă Agenția Națională 
a Funcționarilor Publici va fi  de 
acord cu această soluție. 

Primarul Andrei Volosevici a 
dispus, deunăzi vreme, delegarea 
atribuțiilor pentru funcția de 
arhitect șef, pe o perioadă de 6 luni, 
către aceeași Veronica Rădună. Cu 
alte cuvinte, până la organizarea 
concursului pentru ocuparea 
funcției, conducerea Direcției 
Generale de Dezvoltare Urbană a 
municipiului Ploiești este asigurată!

CNSC A RESPINS CONTESTAȚIA PENTRU LOTUL CNSC A RESPINS CONTESTAȚIA PENTRU LOTUL 
DE AUTOSTRADĂ DUMBRAVA-MIZILDE AUTOSTRADĂ DUMBRAVA-MIZIL

Prefectul județului Prahova, Virgil Daniel Nanu, 
a dispus constituirea unei comisii formată din 

reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică, Casei 
Județene de Asigurări de Sănătate, Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Prahova și ai Corpului de Control al 
Instituției Prefectului pentru a face verifi cări la Spitalul 
Județean Prahova în legătură cu unele disfuncționalități 
semnalate în presă.

De fapt, presa a preluat un soi de răbufnire a 
chirurgului Dan Oprea care a scris, pe paginile de 
socializare: „Mă gândesc că pacientul este în centrul 
sistemului sanitar românesc!!! Așa spun ăștia ….

Noi, la Spitalul Județean de Urgențe Ploiești, vedem că 
nimănui nu-i pasă de nimic …Nu putem îngriji pacienții! 
Nici măcar urgențele nu mai pot fi  tratate rapid!” Și 
tot presa a afl at despre ce este vorba: se pot opera 2-3 
pacienți pe zi, iar lista de așteptare pentru intrarea pe 
mesele de la chirurgie este de aproximativ 17 persoane/
zi (n.n. –la un medic!!!); sunt aduși pacienți din alte 
județe, cum ar fi  Buzăul, motivându-se că acolo nu sunt 
specialiști, în detrimentul prahovenilor; se păstrează 

încă secția de terapie intensivă Covid, iar medicii 
sugerează înfi ințarea acesteia într-un alt spital, pentru 
a se debloca locurile pentru urgențe la SJU; nu este 
personal sufi cient nici pe secție și nici la UPU, motiv 
pentru care sunt solicitați medicii de pe secții în afara 
orelor de gardă; UPU este blocat cu solicitări ce nu țin 
de urgențe etc. Medicul Oprea a concluzionat: „Tot cer 
să discutăm cu directorul medical la raportul de gardă, 
să încercăm să aducem situația la un nivel suportabil și 
pentru noi și pentru pacienți. Și el e copleșit de situație, 
mai-mai să demisioneze. Administrativul de la noi face ce 
poate, dar sistemul sanitar în ansamblu e defect.”

Ce ar face la SJU comisia trimisă de prefectură? 
Putem pune pariu că absolut nimic. Eventual să acopere 
lucrurile. Să pună, cum se zice, batista pe țambal. E 
posibil chiar ca lucrurile să fi e întoarse în așa fel încât 
chiar doctorul Oprea să fi e cel în culpă pentru motivul 
de a fi  vorbit. Cum s-a mai întâmplat de fapt prin 2014, 
când tot Dan Oprea s-a revoltat de condițiile din spital 
și tot dumnealui a avut de suportat consecințele...
Domnia sa încă vorbește sau este printre puținii care au 
acest curaj. Alții pur și simplu nu au mai suportat și au 
plecat. Este cazul celor patru medici de la Cardiologie 
care și-au luat lumea în cap. Și și-au luat-o nu pentru 
că ar câștiga mai mult în altă parte, ci pentru că nu mai 
doresc să lucreze în permanentă tensiune și provizorat. 
Așteptăm să afl ăm mai multe pe 3 iunie, fi indcă atunci se 
spune că va fi  prezentat raportul întocmit de Direcția de 
Sănătate Publică Prahova, în urma analizării rezultatelor 
controlului.

PREFECTURA A TRIMIS CONTROL LA PREFECTURA A TRIMIS CONTROL LA 
SJU PRAHOVA. EI ȘI?SJU PRAHOVA. EI ȘI?

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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ȘOFER ÎN STARE DE EBRIETATE, LA 
VOLAN

Polițiștii din cadrul Poliției oraşului Urlați, 
în timp ce se afl au în exercitarea atribuțiilor de 
serviciu pe raza satului Ceptura de Jos, au oprit 
pentru control, pe DJ 102K, un autoturism condus 
de un bărbat în vârstă de 28 de ani, din comuna 
Albești-Paleologu, care circula haotic, punând 
în pericol ceilalți participanți la trafi c. „Întrucât 
bărbatul emana halenă alcoolică, acesta a fost 
testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea 
de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv 
pentru care a fost condus la o unitate medicală 
pentru prelevarea de mostre biologice de sânge. 
În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de conducere a unui 

autovehicul sub infl uența băuturilor alcoolice sau 
a altor substanțe”, a anunțat IPJ Prahova.

O FEMEIE DIN CÂMPINA ȘI UN BĂRBAT 
DIN BĂNEȘTI, ACUZAȚI DE FURT 

CALIFICAT ȘI TENTATIVĂ DE FURT

Polițistii din cadrul Poliției municipiului 
Câmpina au reușit identifi carea a două persoane 
bănuite, în cadrul unui dosar penal, deschis sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de furt califi cat, 
faptă sâvârșită la data de 26 mai a.c. „În fapt, 
în cursul zilei de 27 mai a.c., la nivelul Poliției 
municipiului Câmpina a fost organizată și 
desfășurată o activitate pe linia combaterii 
furturilor din societăți comerciale, ocazie cu care 
într-un centru comercial din municipiu, polițiștii 
au observat două persoane, respectiv o femeie 

în vârsă de 33 de ani din municipiul Câmpina 
și un bărbat în vârstă de 34 de ani, din comuna 
Bănești, în timp ce încercau să sustragă, prin 
îndepărtarea sistemului de alarmare, 5 sticle cu 
băuturi alcoolice. În urma verifi cărilor efectuate, 
polițiștii au constatat faptul că aceleași persoane 
ar fi  sustras cu o zi în urmă din același centru 
comercial, alte 5 sticle cu băuturi alcoolice, 
creând astfel un prejudiciu de aproximativ 
2.800 de lei”, a anunțat IPJ Prahova. În baza 
probatoriului administrat, potrivit IPJ Prahova, 
față de cei doi a fost luată măsura reținerii pentru 
24 de ore. „În cauză, cercetările sunt continuate 
sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt 
califi cat și tentativă la furt califi cat”, a precizat IPJ 
Prahova. 

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Primarul Andrei Volosevici și reprezentanții Carrefour România, 
Julien Munch, CEO și Alina Gamauf, membru în Comitetul Executiv, 

au deschis, marți, „Livada didactică” amplasată la Parcul Municipal 
Vest, rezultat al unui parteneriat public-privat dintre cele două entități. 
Administrația municipală spune că livada didactică este prima de acest fel 
din România. Proiectul presupune plantarea a peste 100 de soiuri de pomi 
și arbuști fructiferi, pe o suprafață de aproximativ 2.400 mp. În prezent, 
livada include 200 de pomi și arbuști fructiferi, plantările pentru extinderea 
livezii urmând să continue în toamnă. Aici se vor găsi soiuri ale unor 

specii pomicole precum 
cais, piersic, nectarin, 
nuc, migdal, coacăz 
negru, agriș, măr, păr, 
gutui, cireș, vișin, prun, 
moșmon (nuspui) etc. 
Într-un comunicat de 
presă, Primăria Ploiești 
spune că „Livada didactică 
este un proiect educațional 

prin care se dorește apropierea tinerei generații de natură, prin dezvăluirea 
frumuseții și importanței pomilor și arbuștilor fructiferi pentru noi. Aceasta 
vine în sprijinul copiilor și le oferă o incursiune interesantă în lumea plantelor 
și un mod plăcut și relaxant de învățare, prin explorarea și observarea directă 
a pomilor și arbuștilor fructiferi, din arealul țării noastre, pe perioada celor 
4 anotimpuri. Primăria Municipiului Ploiești intenționează ca prin acest 
proiect educațional să le asigure copiilor școala în aer liber, un loc care să 
inspire, să învețe și să îi conecteze pe cei tineri cu sine și natura, așa încât, pe 
viitor, aceștia să înțeleagă importanța mediului înconjurător și să își dorească 
să îl protejeze.”

În referatul de aprobare a HCL scria: „în acest moment, activitatea 
Primăriei se desfășoară în clădirea construită în 1929 (...), clădire 

ce prezintă un pericol avansat de prăbușire cauzat de gradul ridicat de 
degradare. În această situație este necesară demolarea construcției vechi 
și construirea unui sediu nou, care să prezinte performanțe superioare în 
materie de sănătate a personalului și a populației.” Realitatea cam aceasta 
este: cine intră în sediul primăriei știe că imobilul nu arată bine deloc 
nici din punct de vedere tehnic, dar nici ca funcționalitate. De altfel, 
acesta a fost încadrat în categoria clădirilor cu risc seismic ridicat (bulină 
roșie), iar experții au sugerat că nu mai poate fi  reparat, soluția optimă 
și economică fi ind demolarea și construirea unui sediu identic. Numai 
că subiectul a ieșit în spațiul public și au existat sufi cienți apărători care 
s-au opus total demolării unei clădiri emblematice pentru Urlați. Inclusiv 

primarul Măchițescu a făcut un pas înapoi. Acesta a explicat că a retras 
documentul, dar va organiza o dezbatere publică la care să fi e invitați, 
pe lângă locuitorii orașului, reprezentanți ai Ordinului Arhitecților din 
Prahova, Direcției Județeană de Cultură Prahova, Ministerului Culturii 
etc. Din aceste discuții aplicate probabil se va găsi și soluția optimă. 
Primarul a mai precizat că de la ipoteza consolidării și renovării a pornit, 
dar costurile estimate sunt uriașe, de două ori mai mari decât demolarea 
și construirea unei construcții identice. Pe de altă parte, în cazul renovării, 
se pune problema dacă zidurile chiar vor mai rezista spre a găzdui pe mai 
departe, în siguranță, sediul administrației. Noi sperăm că se va găsi cea 
mai bună modalitate astfel încât nimeni să nu se mai grăbească să radă de 
pe fața pământului clădiri simbolice, așa cum s-au petrecut lucrurile în 
marile orașe, inclusiv în Ploiești, în ultimii 30 de ani. Și nu numai.

SEDIUL PRIMĂRIEI URLAȚI NU VA SEDIUL PRIMĂRIEI URLAȚI NU VA 
MAI FI MAI FI (DEOCAMDATĂ)(DEOCAMDATĂ) DEMOLAT DEMOLAT

Un proiect de hotărâre ce urma să intre pe ordinea de zi a ședinței 
Consiliului Local Urlați a avut ecou la nivel județean și național 

și a stârnit numeroase controverse. Inițiatorul documentului, primarul 
Marian Măchițescu, propunea demolarea clădirii în care-și desfășoară 
activitatea administrația orășenească și reconstruirea identică a 
imobilului. Câteva asociații au contestat demersul pe motiv că sediul 
primăriei, realizat după planurile arhitectului Toma Socolescu, are 
valoare arhitecturală, fără a fi  inclus însă pe lista monumentelor 
istorice sau de arhitectură. Deocamdată proiectul a fost retras de pe 
ordinea de zi, urmând să fi e organizată o amplă dezbatere publică.

S-A DESCHIS LIVADA DIDACTICĂ S-A DESCHIS LIVADA DIDACTICĂ 
DE LA PARCUL MUNICIPAL VESTDE LA PARCUL MUNICIPAL VEST



Nr. 2007 • 2 - 8 Iunie 2022
ACTUALITATE

Pagina 6

ACCIDENT PE DN1, LA INTERSECȚIA CU 

FLOREȘTI

Accidentul rutier s-a produs pe DN1, la 
intersecție cu Florești, după ce trei auto au intrat 
în coliziune. Cele trei auto erau conduse de 

trei bărbați cu vârstele de 20 de ani, 47 de ani, 
respective 59 de ani. La fața locului s-au deplasat 
echipaje ale Poliției, două mașini de stingere și 
o descarcerare, dar și două ambulanțe SMURD. 
„În urma impactului a rezultatat vătămare 
corporală a conducătorului auto în vârstă de 59 
de ani și a unei pasagere în vârstă de 81 de ani”, 
a anunțat IPJ Prahova. Totodată, la fața locului 
a intervenit și un elicopter SMURD. Trafi cul 
rutier a fost restricționat pe sensul de deplasare 
Brașov către București, fi ind dirijat de polițiștii 
rutieri.

ACCIDENT PE BULEVARDUL 

REPUBLICII DIN PLOIEȘTI

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului 

Ploiești - Biroul Rutier au fost sesizați despre 
producerea unui eveniment rutier soldat cu 
pagube materiale între două autoturisme, 
produs pe Bulevardul Republicii, din municipiul 
Ploiești. „Deplasați la fața locului, polițiștii au 
procedat la testarea cu aparatul etilotest a celor 
doi conducători auto, în cazul unuia dintre 
acesția, un bărbat în vârstă de 65 de ani, rezultatul 
fi ind de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat. 
Acesta a fost condus la o unitate medicală în 
vederea recoltării de mostre biologice de sânge. 
În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârşirii infracțiunii de conducere a unui 
autovehicul pe drumurile publice sub infl uența 
băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, a 
anunțat IPJ Prahova.
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Fundația Comunitară Prahova lansează 
„Fondul Prahova pentru Educație”, un fond 

de fi nanțare privată coordonat de această fundație, 
fi nanțat de OMV Petrom, cu contribuția Poerner 
România,      pentru a susține proiecte educaționale 
dezvoltate de către organizații neguvernamentale,  
unități de învățământ  sau instituții publice din 
județul Prahova.  

Pentru a atinge obiectivul programului, de a 
activa comunități în jurul unor inițiative de educație, 
fi nanțările vor fi  acordate sub formă de granturi  pe 
baza unui concurs de proiecte. 

OMV Petrom sprijină activitățile Fondului 
cu 1.000.000 lei, din care valoarea granturilor 
nerambursabile este de 850.000 lei, la care se adaugă 
suma 30.000 lei prin contribuția Poerner Romania, 
partener de business OMV Petrom. Scopul fondului 
este de a fi nanța anul acesta între 7 și maxim 10 
proiecte medii și mari educaționale din județul 
Prahova, proiecte ce transformă comunitatea și oferă 
un mediu propice dezvoltării copiilor. Primul apel de 
proiecte are loc în perioada 26 mai – 26 iunie 2022.

Adrian Nicolaescu, Director Optimizare Lanț 
Valoric Est OMV Petrom: „Educația este unul dintre 
domeniile în care trebuie să investim în mod constant 
pentru că astfel investim în viitorul nostru. Fondul 
Prahova pentru Educație este o astfel de investiție în 
prezent pentru viitor. Prin acest parteneriat ne-am 
propus să activăm membrii comunității astfel încât 
să contribuim împreună la îmbunătățirea sistemului 
educațional local. Totodată, prin intermediul 
Fundației Comunitare Prahova susținem dezvoltarea 
ONG-urilor locale în vederea implementării de 
proiecte sustenabile. 

Le urăm succes tuturor aplicanților și sperăm ca 
proiectele câștigătoare să aibă un impact semnifi cativ 
în comunitățile locale.” 

Isabela Alexe, Director executiv Fundația 
Comunitară Prahova: „De 9 ani suntem martori 
implicați ai dezvoltării comunitare, am văzut 
schimbări concrete atunci când oamenii cu inițiativă 
pun împreună idei și fapte. Susținerea educației 
este una dintre direcțiile principale de activitate ale 
Fundației Comunitare Prahova. Pentru a ne atinge 
obiectivele ambițioase este nevoie de mulți ani de 
lucru și colaborare între principalii actori locali: 
companii puternice, autorități locale implicate, 
Inspectoratul Școlar Județean și societatea civilă. 

Apreciem implicarea 
și mulțumim pentru 
colaborare Prefecturii 
Prahova, Consiliului 
Județean Prahova, 
Primăriei Municipiului 
Ploiești, Inspectoratului 
Școlar Județean Prahova.” 

Fondul Prahova pentru educație este un pas 
important în această direcție, prin care ne asumăm 
colaborarea pentru educația și viitorul copiilor noștri, 
cât și pentru educația comunității în care trăim.

„Fondul Prahova pentru Educație” și-a propus 
să susțină proiectele care pun accent pe dezvoltarea 
infrastructurii școlare de bază, infrastructură 
digitală, STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă 
și matematică) sau sportivă și au ca scop dezvoltarea 
abilităților copiilor, tinerilor, adulților și a grupurilor 
vulnerabile. 

Această inițiativă are la bază concluziile analizei 
desfășurată in perioada februarie – martie 2022 
printr-o consultare a comunității locale, care și-a 
propus identifi carea nevoilor cu privire la sistemul 
educațional din judetul Prahova. Detalii despre 
Fondul de fi nanțare, ghidul de fi nanțare și alte 
materiale necesare procesului de aplicare pot fi  
accesate pe http://www.prahovapentrueducatie.ro/
și pe site-ul Fundației Comunitare Prahova și pe 
pagina de Facebook a Fondului. 

DESPRE OMV PETROM
OMV Petrom este cea mai mare companie de 

energie din Europa de Sud-Est, cu o producție 
anuală de țiței și gaze la nivel de grup de aproximativ 
47 milioane bep în 2021. Grupul are o capacitate 
de rafi nare de 4,5 milioane tone anual și operează 
o centrală electrică de înaltă efi ciență de 860 MW. 
Pe piața distribuției de produse petroliere cu 
amănuntul, Grupul este prezent în România și țările 
învecinate prin intermediul a peste 780 benzinării, 
sub două branduri, OMV și Petrom. 

Acțiunile OMV Petrom sunt tranzacționate la 
Bursa de Valori București și la Bursa de Valori din 
Londra. OMV Aktiengesellschaft , una dintre cele 
mai mari companii industriale listate din Austria, 
deține 51% din acțiunile OMV Petrom. Statul 
român, prin Ministerul Energiei, deține 20,6% din 
acțiunile OMV Petrom, iar 28,4% sunt deținute de 
persoane fi zice și juridice. 

OMV Petrom este cel mai mare contribuabil 
la bugetul de stat, cu circa 35 miliarde de euro 
reprezentând taxe, impozite și dividende plătite în 
perioada 2005 - 2021. În aceeași perioadă, compania 
a investit circa 17 miliarde euro.  

Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa 
de business principiile responsabilității corporatiste. 
În perioada 2007 - 2021, compania a alocat peste 80 
milioane euro pentru dezvoltarea comunităților din 
România, concentrându-se pe protecția mediului, 
educație, sănătate și dezvoltare locală. 

Pe 29 iulie 2020, OMV Petrom și-a anunțat 
sprijinul pentru recomandările emise de Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD, Grupul operativ pentru publicarea 
informațiilor fi nanciare referitoare la schimbările 
climatice) privind riscurile și oportunitățile asociate 
schimbărilor climatice.

DESPRE FUNDAȚIA COMUNITARĂ 
PRAHOVA

Fundația Comunitară Prahova a fost fondată în 
2013. Prin programele și evenimentele pe care le 
desfășurăm, unim resursele locale (timp, expertiză, 
fonduri) cu cele mai importante nevoi locale, pentru 
a susţine proiecte inovative, care transformă judeţul 
nostru într-un loc în care ne dorim să trăim.

În cei 9 ani de activitate am susținut 185 de 
proiecte județene și 18 burse, am implementat 16 
proiecte comunitare și am ajutat 17 cazuri medicale 
cu suma totala de 2.195.610 lei împreună cu 85 de 
companii și fundații naționale și 1000 de donatori 
individuali. 

Pentru mai multe detalii, accesați.  
www.fundatiacomunitaraprahova.ro 

Persoană de contact: 
Bianca Dăniță, Manager de Programe, 
Email: bianca@fundatiacomunitaraprahova.ro, 

Telefon: 0736 351 513
Isabela Alexe, Director Executiv 
Email: isabela@fundatiacomunitaraprahova.ro, 

Telefon: 0726 382 864

OMV PETROM FINANȚEAZĂ OMV PETROM FINANȚEAZĂ 
”FONDUL PRAHOVA ”FONDUL PRAHOVA 

PENTRU EDUCAȚIE” CU PENTRU EDUCAȚIE” CU 
SCOPUL DE A SUSȚINE IDEI SCOPUL DE A SUSȚINE IDEI 
ȘI PROIECTE ÎN DOMENIUL ȘI PROIECTE ÎN DOMENIUL 

EDUCAȚIONALEDUCAȚIONAL
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PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE 
DE CONTRABANDĂ CU ȚIGĂRI

Poliţiştii Serviciului de Investigare 
a Criminalității Economice din cadrul 
Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, 
cu participarea și sub coordonarea directă a 
procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Ploiești, au efectuat, potrivit IPJ 
Prahova, 14 percheziții domiciliare. 13 percheziții 
au fost în județul Prahova și una în județul 
Dâmbovița, la persoane bănuite de comiterea 
infracțiunii de contrabandă cu țigări. „Activitatea 
procedurală a fost desfășurată în cauza penală 
înregistrată la Parchetul de lângă Judecătoria 
Ploiești, după prinderea în fl agrant delict a uneia 
dintre persoanele bănuite de comiterea faptei, 

care ar fi  transportat, cu un autoturism, colete 
cu țigarete fără timbre”, a anunțat IPJ Prahova. 
Șase persoane au fost conduse la sediul poliției, 
în vederea audierii. „Din cercetări a rezultat 
faptul că, în anul 2022, persoanele bănuite ar fi  
introdus în țară, prin sustragerea de la controlul 
vamal, produse supuse accizării. Prejudiciul 
preliminar cauzat este de 221.224 de lei. În urma 
perchezițiilor, au fost identifi cate și ridicate 
329.620 de țigarete, 28.300 de euro, 48.100 
de lei, un autoturism, precum și înscrisuri și 
telefoane mobile, despre care există indicii că ar 
fi  fost utilizate în activitatea infracțională. În baza 
probatoriului administrat, față de doi bărbați, 
cu vârstele de 44 de ani, respectiv 51 de ani, a 
fost luată măsura arestării preventive, pentru 

30 de zile”, a anunțat IPJ Prahova. Activitățile 
au benefi ciat de sprijinul luptătorilor din cadrul 
Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova. 
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția 
Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.

Marius 
MARINESCU

Continuare din pagina 1

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

DOCUMENTAȚII DOCUMENTAȚII 
PENTRU PENTRU 

ÎNLOCUIREA ÎNLOCUIREA 
PAVAJULUI DIN PAVAJULUI DIN 
ZONA CENTRALĂZONA CENTRALĂ

PE CÂND ȘI UN CAZ 
DODON AL NOSTRU!?

Că vorbim de banii de campanie 
electorală, de afaceri directe sau 

prin interpuși cu banii statului, ori de 
corupția morală, toți conducătorii țării 
ăsteia, de la Iliescu până astăzi sunt 
corupți până în măduva oaselor.

Ceea ce mă intrigă este faptul cum 
noi, românii din Regat, avem puterea 
să ne uităm unii în ochii altora, fără să 
ne fi e rușine că am pus în fruntea țării 
oameni care, nu că n-au iubit țara asta, 
dar și-au și bătut joc de ea, umilind-o, 
furând-o și violând-o, văzând orice e de 
făcut, mai puțin interesul național.

Iar pentru asta, chiar cred cu tărie, 
că aproape toți cei care au condus țara 
asta pot fi  acuzați, fără nicio frică, de 
subminarea economiei naționale, de 
atentat la patrimoniul național, de 
subminare a statului, de distrugere a 
mândriei naționale, că au pus interesul 
străin deasupra celui românesc și chiar 
ar merita acuzați de MARE TRĂDARE!

Dar probabil că pentru asta este 
nevoie de o Maia Sandu și aici!

Primăria Ploiești lansează o achiziție 
publică, de data aceasta privind 

elaborarea documentației tehnice 
pentru reamenajarea pavajului din zona 
centrală. Este vorba despre perimetrele 
străzilor CD Gherea, Unirii, Vasile Lupu 
și Bulevardul Republicii. Suprafața avută 
în vedere este de aproximativ 2.000 
mp. Lucrările presupun decopertarea 
pavajului existent și pavarea suprafețelor 
cu plăci antiderapante. Valoarea estimată 
a contractului este de 12.600 lei, fără TVA.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

1 MILIARD DE EURO PENTRU 1 MILIARD DE EURO PENTRU 
REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLARREDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR

Sorin Cîmpeanu a anunțat că Ministerul Educației 
și Ministerul Agriculturii vor coordona, în 

următorii cinci ani, un program de 1 miliard de euro 
pentru reducerea abandonului școlar. În prima rundă 
a acestui mare plan național s-a realizat deja selecția a 
peste 1000 de școli care ar putea primi până la 200 de 
mii de euro pentru proiecte ori soluții care să îi aducă 
pe copii la școală. Dacă s-ar duce la bun sfârșit acest 
program, ar fi  bine. Bine pentru că statistica este una 
de care toată societatea românească, dar în principal 
cei care au condus România în ultimele trei decenii, 
ar trebui să se rușineze: 41,5 % dintre copiii României 
sunt expuși sărăciei sau riscului de excluziune socială 
(media europeană e la 24,2 la sută); 23% dintre copiii 
înscriși în clasa pregătitoare în mediul rural nu mai 
ajung în clasa a VIII-a; un copil care se naște într-o 

familie cu părinți slab educați are un risc de 50,5 la 
sută să devină sărac. Așadar...

Săptămâna trecută, ministrul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, Adrian Ionuț Cheșnoiu, a 

vizitat Prahova și s-a întâlnit cu mai mulți fermieri, 
inclusiv cu legumicultorii din zona de sud a județului. 
Micii fermieri înscriși în Programul „Tomate în spații 
protejate” au venit cu niște solicitări pe care, se pare, 
ofi cialul bucureștean le-a rezolvat. Astfel, programul 
a fost extins încât noul termen-limită de valorifi care 
a legumelor din gama celor subvenționate va fi  1 iulie, 

și nu 10 iunie, ca până acum, iar termenul pentru 
depunerea documentelor justifi cative pentru ciclul I 
de producție s-a prelungit până la data de 30 august 
inclusiv. 

Cheșnoiu a declarat: „Sunt în permanent dialog 
cu fermierii și din discuțiile pe care le-am purtat 
în ultima perioadă cu legumicultorii înscriși în 
Programul Tomata am înțeles difi cultățile pe care 
aceștia le întâmpină în obținerea producției. Pentru că 
primăvara anului 2022 s-a dovedit una atipică, în 
care perioadele de temperaturi scăzute s-au prelungit, 
iar costurile de producție au fost mari, în contextul 
exploziei prețurilor la energie electrică și gaze naturale, 
am decis să prelungim termenul de valorifi care pentru 
legumele în spații protejate pe care fermierii români le 
cultivă cu multă trudă.” Interesant este că ministrul, 
însoțit de colegii săi parlamentari din Prahova, a 
vizitat producătorii de legume în spații protejate doar 
din comunele cu primari ai PSD (Balta Doamnei, 
Olari, Gherghița, Râfov, Tomșani), nu și pe cei din 
localitățile cu tradiție în grădinărit, dar conduse de 
primari ai altor formațiuni politice: Punchenii Mari, 
Bărcănești, Șirna sau Filipeștii de Târg.

PROGRAMUL „TOMATE ÎN SPAȚII PROGRAMUL „TOMATE ÎN SPAȚII 
PROTEJATE”, PRELUNGIT CU 20 DE ZILEPROTEJATE”, PRELUNGIT CU 20 DE ZILE

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile 

să-ţi promoveze efi cient imaginea! să-ţi promoveze efi cient imaginea! 
• bannere și rollup-uri • etichete autocolante 
• fi rme luminoase • obiecte promoţionale 

personalizate • colantări auto

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ
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În perioada 15-23 mai 2022, bibliotecari 
prahoveni din localitățile Ploiești, Bertea, 

Cornu, Măgureni, Șirna și Telega, implicați 
în proiectul Erasmus+ „Together for a better 
life/Împreună pentru o viață mai bună”, nr. 
2020-1-RO01-KA104-078684, au participat la 
mobilitatea de studiu din Spania, desfășurată la 
Escola Turbula din Barcelona. Cursul „Climate 
Change and Sustainable development Goals: 
Small Act Create Huge Impact/Schimbări 
climatice și Obiective de Dezvoltare Durabilă: 
Gesturi mici creează impact uriaș”, a fost livrat de 
către Motivated Learning for Everion și susținut 
de trainerul Mustafa G ünes din Turcia. Atelierele 
de studii energice și foarte utile au fost completate 
de vizitarea mai multor obiective culturale, 
între care Parcul Güell (unde s-a desfășurat și 
un workshop în aer liber), Poble Espanyol și La 
Sagrada Familia.

Mobilitatea s-a încheiat cu succes, obiectivele 
și misiunile de învățare fi ind îndeplinite, pentru 
dobândirea unor competențe sporite în ceea ce 
înseamnă:
- sentimentul apartenenței la comunitatea de 
învățare a bibliotecarilor în context european;
- aplicarea unor oportunități de învățare mai 
semnifi cative, relevante și hands-on;
- acționarea în sensul reducerii amprentei de 
carbon;
- dezvoltarea spațiilor verzi din jurul bibliotecilor 
și amenajarea unor astfel de terenuri;
- utilizarea efi cientă a resurselor;
- obținerea accesului la resurse didactice, 

cunoștințe de specialitate și sprijin fi nanciar;
- încurajarea atragerii de resurse dincolo de 
mediul instituțional;
- utilizarea de noi tehnologii, care sunt surse 
bogate de materiale de învățare și pot genera idei 
și soluții noi;
- promovarea valorilor de mediu, sociale, culturale 
și economice în comunitatea bibliotecarilor;
- participarea la luarea deciziilor privind 
problemele de dezvoltare durabilă;
- pregătirea unor ateliere care să îi ajute pe 
participanți să dezvolte cunoștințe despre 
dezvoltarea durabilă și schimbările climatice și 
abilități de a analiza diferite posibilități de acțiune 
în vederea luării unor decizii concrete;
- implicarea comunității în crearea de biblioteci 
verzi;
- consolidarea așteptărilor pentru un 
comportament sustenabil, prietenos cu mediul, 
prin desfășurarea unor acțiuni adecvate și prin 
tratarea cu respect a celorlalți;
- promovarea învățării interdisciplinare despre 
dezvoltarea durabilă;
- mentorat cu adulții dar și cu tinerii care abia 
acum învață cum să ia parte la acțiunile climatice;
- îmbunătățirea creativității și creșterea 
responsabilității sociale pentru mediul 
înconjurător;
- promovarea lucrului în echipă și a integrării în 
grupul de lucru;
- consolidarea cooperării în domeniul dezvoltării 
durabile la nivel regional, național și internațional;
- furnizarea de instrumente practice pentru a face 

față problemelor difi cile de mediu;
- integrarea gândirii critice și a comportamentului 
creativ în legătură cu criza climatică;
- descoperirea unor instrumente efi ciente care pot 
ajuta la rezolvarea crizei climatice în instituție;
- identifi carea unor probleme de dezvoltare 
durabilă locală pe care biblioteca le-ar putea 
aborda;
- partajarea expertizei tehnice despre dezvoltarea 
durabilă și schimbările climatice.

Biblioteca Comunală Șirna, care are în 
implementare proiectul european Erasmus+ 
„Green Library for a Sustainable Community/ 
Biblioteca Verde pentru o comunitate durabilă” 
nr. 2020-1-RO01-KA104-078765, a împărtășit 
colegilor români și turci participanți la acest curs 
din experiența ei de bibliotecă verde, prezentând 
un fi lm și expunând colegilor principiile 
”Libraries4Future”, fi ind semnatară, din 2019, 
a acestui Pact internațional pentru climă, care 
poziționează bibliotecarii la nivel mondial ca 
actori importanți pentru protecția climei și a 
resurselor.

În cadrul consorțiului constituit din 12 
biblioteci prahovene pentru implementarea 
proiectului european Erasmus+ ”Împreună 
pentru o viață mai bună/ Together for a better life”, 
al cărui lider este Biblioteca Județeană „Nicolae 
Iorga” Prahova, s-au desfășurat 4 mobilități de 
învățare, în Polonia, Norvegia, Finlanda și Spania, 
bibliotecarii urmând să fructifi ce experiența 
dobândită în context european în comunitățile 
din care provin.

BIBLIOTECARI BIBLIOTECARI 
PRAHOVENI PRAHOVENI 

IMPLICAȚI ÎN IMPLICAȚI ÎN 
EDUCAȚIA PENTRU EDUCAȚIA PENTRU 

DEZVOLTARE DEZVOLTARE 
DURABILĂDURABILĂ

IULIANA-CAMELIA PÎRVU, Responsabil de bibliotecă la 
Biblioteca Comunală Șirna, județul Prahova

PRIMĂRIA PUNE LA PRIMĂRIA PUNE LA 
DISPOZIȚIA ELEVILOR DISPOZIȚIA ELEVILOR 

PLATFORMA CITEȘTE.ROPLATFORMA CITEȘTE.RO

Citeste.ro este cea mai vastă bibliotecă online, cu mii de cărți în toate 
formatele digitale: ebookuri, audiobookuri, videobookuri. Acestea 

se citesc direct în platforma ce poate fi  accesată cu ușurință, de pe orice 
dispozitiv - desktop, tabletă, telefon. Platforma online găzduiește peste 
20.000 de cărți, în format digital, de la peste 10 edituri. Volumele acoperă 
toate domeniile de interes pentru cei mici și cei mari deopotrivă: lecturi 
și auxiliare școlare, fi cțiune pentru copii, cărți ilustrate de povești, poezii, 
proverbe și ghicitori, literatură clasică și contemporană, autori români și 
străini, cele mai noi bestselleruri internaționale, cărți premiate Nobel, Man 
Booker, Goncourt, thrillere, cărți de dezvoltare personală, atlase, enciclopedii 
de la National Geographic sau Dorling Kindersley, videobookuri Disney, 
materiale educaționale Macmillan Education, Oxford University Press, 
Harvard University Press, teste MENSA sau STEM. 

Ebookurile permit parcurgerea cărților, revenirea la paginile 

precedente, marcaje sau notițe în text, opțiunea de semn de carte sau 
de modifi care a dimensiunii fontului. Audiobookuri conțin volume 
narate de artiști și personalități îndrăgite ale scenei și culturii române: 
Monica Davidescu, Daniela Nane, Șerban Pavlu, Mihai Călin, Ileana 
Olteanu, Maria Radu, Marius Constantinescu și mulți alții. La secțiunea 
Videobookuri toate fi șierele de acest gen sunt licențiate Disney, cu povești 
și personaje îndrăgite de cei mici. Lectura videobookurilor este realizată 
de actrițele Monica Davidescu, Alexandra Vrabie, Sonia Teodoriu și 
altele. Elevilor care se vor înscrie la această bibliotecă virtuală li se asigură 
participarea la Clubul de lectură al clasei, iar cadrelor didactice li se acordă, 
de către Citeste.ro, o adeverință de coordonator educațional al activităților 
de lectură la clasă, cu condiția înscrierii întregului colectiv al clasei în 
programul menționat.  Valoarea totală a proiectului educațional derulat de 
Primăria Municipiului Ploiești este de 115.000 lei (TVA inclus).

Primăria municipiului Ploiești a achiziționat dreptul de acces la biblioteca 
școlară digitală Citeste.ro dedicată elevilor și cadrelor didactice din 

învățământul primar local, o alternativă interactivă și modernă de petrecere 
a timpului liber, în perioada vacanței mari. Valoarea totală a acestui proiect 
educațional este de 115.000 lei (TVA inclus). 
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SPRINTEN INFOMAR EDITURĂ și TIPOGRAFIE
E-mail:ziarul_ploiestii@yahoo.com

OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 
imprimate tipizate, flyere,   pliante,   broșuri,   reviste,   ziare,  cataloage, mape de 
prezentare,   cărţi de vizită,   foi cu antet,   plicuri,   afișe,  orice tip de formular 

financiar-contabil personalizat, agende și calendare personalizate!

Tel.: 0244.546.501

Consiliul Județean Prahova s-a 
asociat cu localitățile Călugăreni și 

Valea Călugărească pentru realizarea unor 
obiective de interes public. Suma pe care 

județul o va trimite către cele două localități 
este de 950.000 lei. Obiectivele propuse 
reprezintă priorități ale administrației 
județene și locale și au ca scop îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și a sistemelor de 
alimentare cu apă potabilă pentru populație. 
Primăria Călugăreni va primi 250.000 lei 
pentru realizarea unui foraj de apă potabilă. 
La Valea Călugărească, administrația va 
realiza două investiții: lucrări de punere în 
siguranță pe râul Teleajen, în satul Pantazi, 
prag de fund-350.000 lei și modernizare 
punte pietonală carosabilă peste râul 
Teleajen, în satul Pantazi-350.000 lei.

PENSIONAR LA 52 DE ANI, CU PENSIONAR LA 52 DE ANI, CU 
VENITURI DE PESTE UN MILION VENITURI DE PESTE UN MILION 

DE LEI LA FIECARE DOI DE LEI LA FIECARE DOI ANIANI

Procurorul Bogdan Licu, numit recent 
judecător la Curtea Constituțională, la 

propunerea PSD, se pensionează la vârsta de  52 
de ani, ceea ce înseamnă că va cumula pensia cu 
salariul. Licu ar putea avea o pensie de aproape 
28.000 de lei pe lună, la care va adăuga leafa de 
judecător al CCR, de circa 24.000 lei. Cumulat, 
acesta poate încasa venituri anuale numai de la 

stat în valoare de peste 625.000 lei. Comparați 
asta cu obligativitatea celorlalți muritori de 
rând din România de a se pensiona la 65 de ani 
și cu o medie a pensiei de 1771 lei/lună (date 
INS, ianuarie 2022). Secția pentru procurori a 
Consiliului Superior al Magistraturii a înaintat 
către președintele Klaus Iohannis propunerea 
privind eliberarea din funcția de prim-adjunct 

al procurorului general al României, prin 
pensionare, a lui Bogdan Licu, începând cu 
10 iunie, atunci când ar urma să își înceapă 
mandatul de judecător la CCR.

ROMÂNIA LOR: ROMÂNIA LOR: 

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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SF-URI PENTRU SF-URI PENTRU 
DOUĂ PARCĂRI DOUĂ PARCĂRI 
SUPRAETAJATESUPRAETAJATE
Primarul Andrei Volosevici a aprobat inițierea 

procedurilor de achiziție publică, prin SEAP, 
pentru elaborarea documentațiilor necesare construirii 
parcărilor supraterane în cartierul Malu Roșu, strada 
Dealul cu Piatră și în zona Democrației. Valoarea estimată 
a contractelor și durata prestării acestor servicii sunt 
următoarele:

-SF Parcare supraterană zona Democrației-134,453 lei, 
exclusiv TVA, termen - 60 de zile de la emiterea ordinului 
de începere; 

-PUD Parcare supraterană zona Democrației- 134,453 
lei, exclusiv TVA, termen - 30 de zile de la emiterea 
ordinului de începere; 

-SF Parcare supraterană zona Malu Roșu, str. Dealul 
cu Piatră” -134,453 lei, exclusiv TVA, termen - 60 de zile 
de la emiterea ordinului de începere. Finanțarea pentru 
elaborarea studiilor de fezabilitate și a planului urbanistic 
de detaliu va fi  asigurată din bugetul municipal.

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., societate afl ată 
în subordinea Consiliului Local Ploiești, a amenajat, la dispoziția 

municipalității, terminalul traseului 44, situat pe Șoseaua Vestului. Lucrările 
au constat în desfi ințarea construcțiilor existente, afl ate în stare avansată de 
deteriorare, montarea de pavele, confi gurarea de alveole cu piatră decorativă, 
amplasarea de pergole și mobilier urban (bănci și coșuri de gunoi), precum și 
de ghivece cu diverse plante.

CUM ARATĂ STAȚIA TRASEULUI 44CUM ARATĂ STAȚIA TRASEULUI 44

Consiliul Județean Prahova a adoptat, 
marți, hotărârile pentru fi nanțarea 

unor proiecte desfășurate în raioanele din 
Republica Moldova înfrățite cu Prahova. În 
acest sens au fost aprobate și acordurile de 
fi nanțare, valabile până la sfârșitul acestui an. 
Este vorba despre următoarele investiții:

-reparație capitală a Sălii Mici a Casei 
Raionale de Cultură „Ion Ungureanu” din 
Călărași, raionul Călărași-cu suma de 25.000 

euro;
-amenajarea terenului adiacent al 

Muzeului de Istorie, Etnografi e și Artă din 
orașul Cimișlia-30.000 euro;

-reparația capitală a acoperișului Școlii de 
Arte Glodeni, raionul Glodeni-20.000 euro;

-lucrări de reparație capitală pentru 
amplasarea Centrului Comunitar de sănătate 
mintală in cadrul IMSP Centrul de sănătate 
Leova, raionul Leova-25.000 euro.

100.000 DE EURO PENTRU 100.000 DE EURO PENTRU 
REPUBLICA MOLDOVAREPUBLICA MOLDOVA

950.000 LEI PENTRU CĂLUGĂRENI 950.000 LEI PENTRU CĂLUGĂRENI 
ȘI VALEA CĂLUGĂREASCĂȘI VALEA CĂLUGĂREASCĂ

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

EX-PREȘEDINTELE IGOR DODON, REȚINUT ȘI EX-PREȘEDINTELE IGOR DODON, REȚINUT ȘI 
ELIBERAT ÎN AREST LA DOMICILIU

PREȘEDINTELE DODON FACE, IAR 
INTERPUSUL SĂU TRAGE 

„Un show de doi bani cu învinuiri grave și 
neprobate. Un cadou de ziua Maiei Sandu” 
(24 mai – n.n.),  comenta secretarul executiv al 
PSRM, Vlad Batrîncea, acțiunile procurorilor, la 
un protest ad-hoc al câtorva zeci de simpatizanți. 
Să aibă oare dreptate fruntașul opoziției?   

Perchezițiile au avut loc la domiciliul lui 
Igor Dodon din Chișinău, la casa părintească 
și baza de odihnă „Sadovo” de la baștina sa, la 
câteva imobile din Molovata, satul de baștină al 
Galinei Dodon, precum și la sediul fundațiilor 
ex-președintelui, dar și cel al Uniunii de Afaceri 
Moldo-Rusă, unde e președinte.  În afară 
de sumele impunătoare și obiectele de lux, 
procurorii au mai descoperit, printre alte probe, 
și o recipisă ce confi rma că soția lui Dodon a 
achitat 25.000 de euro cash, în august 2021, ca 
arvună pentru utilaj modern de bucătărie. Nu se 
știe precis dacă anume această recipisă a încercat 
să o înghită Petru Merineanu, fratele Galinei 
Dodon, în timpul perchezițiilor, după cum 
preciza procurorul-șef interimar al PA, Elena 
Cazacov. Însă publicația „Ziarul de Gardă”, care în 
ultimii 10 ani realizase o serie întreagă de anchete 
despre averea și interesele politicianului Dodon 
(de la casa de milioane din capitală, cumpărată 
chipurile de la „o rudă din Italia”, la proprietăți 
de milioane înregistrate pe interpuși și vacanțe 
de lux în Maldive și Seychelles), a făcut mai 
multă lumină asupra recipisei, identifi când chiar 
și persoana cu care Galina Dodon a semnat-o. 
Este omul de afaceri Dumitru Stanchevici, care 
a explicat că arvuna a fost dată chezășie că marfa 
comandată va fi  procurată. De fapt, arvuna era 
mai mare decât prețul total al utilajelor și a fost  
returnată Galinei Dodon, utilajul fi ind achitat 
prin transfer bancar de compania „Artic Nov” 
SRL, deținută de …Petru Merineanu, înregistrată 

în ianuarie 2011, în satul Molovata, raionul 
Dubăsari. Și tot dânsul ar deține pensiunea „Fata 
Morgana”, situată pe malul drept al Nistrului în 
același sat, localitate de baștină a Galinei Dodon 
și, respectiv, fratelui său, Petru Merineanu. 
„Ziarul de Gardă” a mai dezvăluit că Merineanu 
a mai cumpărat în februarie 2020 un alt teren în 
vecinătate, pe care a început construcția unei noi 
baze de odihnă. Ceea ce a stârnit nemulțumirea 
localnicilor, care afi rmau că și această proprietate 
ar urma să servească drept zonă de odihnă pentru 
întreaga dinastie a lui Dodon. Președinția a negat 
atunci orice legătură a fostului șef al statului cu 
respectiva construcție. 

După două zile petrecute în izolator, 
Judecătoria Chișinău l-a plasat pe Igor Dodon 
în arest la domiciliu. În schimb pentru cumnatul 
său Petru Merineanu judecătorii au decis 30 de 
zile de arest în izolatorul Penitenciarului 13, cât 
ceruseră procurorii pentru ambii inculpați. 

O ALTĂ SCHEMĂ FRAUDULOASĂ 
„NEPROBATĂ” CU RUDE DIN ITALIA   

Altminteri și casa grandioasă, de 4 milioane 
lei, din sectorul Buiucani al capitalei, unde 
locuiește acum cu familia, a fost timp de 15 
ani învăluită de taine și minciuni. Aceeași 
publicație scria încă în 2011 că imobilul este 
construit pentru familia Dodon. Politicianul 
nega că are vreo legătură cu această casă și 
cataloga informațiile drept „zvonuri și bârfe”. 
Ca în 2013, după ce a înregistrat-o la Cadastru 
pe numele său, să afi rme că a cumpărat-o de la 
o „rudă stabilită cu traiul în Italia”. La distanța 
de 9 ani, Cutia Neagră (emisiune la TV8 – n.n.) 
a reușit să afl e mai multe detalii despre schema 
prin care ex-președintele Dodon ar fi  cumpărat 
imobilul de milioane, tăinuind proveniența 
banilor. Deși a negat în permanență acest lucru, 
Dodon a investit din start în construcția casei din 
Buiucani și vizita mereu șantierul. Contractul de 

investiție a fost semnat în 2007, pe când Dodon 
era ministru al economiei. Pe hârtie, inițial, 
investitor al viitorului imobil era indicat Lilian 
Filipov, fi nul de cununie al familiei Dodon, ce 
urma să plătească 2,1 milioane lei pentru casa 
de 414 metri pătrați. Potrivit aceleiași surse, toți 
banii au fost plătiți cash. Când investea milioane 
de lei în viitorul imobil, Lilian Filipov, 28 de ani, 
nu avea un loc de muncă, își ajuta tatăl într-o mică 
afacere cu ustensile de pescuit. Ulterior Filipov a 
fost angajat de Serviciul de Protecție și Pază de 
Stat (SPPS), ca pază de corp al lui Dodon. În cei 4 
ani cât a lucrat la SPPS, pe un salariu de 7 mii de 
lei în primii doi ani, crescut până la 18 mii deja în 
2020, a devenit milionar: trei apartamente, plus 
alte trei bunuri imobile, trei mașini de lux, câteva 
fi rme nedeclarate la ANI. 

Iată așa, prin cumnați, cumetri, fi ni și alte 
rude sau ciraci de partid, prin minciună și 
scheme frauduloase, Dodon devine și el oligarh 
ca și Plahotniuc, cu care de fapt a fost partener 
de privatizări în perioada guvernării comuniste. 
Deși se declara anti-oligarh și arunca periodic, 
de ochii lumii, câte o declarație împotriva 
oligarhului, în 2008 anume ministrul economiei 
Dodon l-a ajutat pe Plahotniuc să pună mâna 
pe hotelul „Codru” la un preț de patru ori mai 
mic decât cel de pe piața imobiliară, prejudiciind 
statul cu peste 160 de milioane de lei. Din 
aceeași funcție l-a ajutat să instituie monopol 
la importul de carne și pește, la exportul de 
vin și  metale, asigurând dreptul să exporte 
fi er vechi unei singure companii, Metalferos, 
prin intermediul unor companii-tampon din 
off -shore. Parteneriatul continuă cu o altă 
conotație în 2011, când Dodon părăsește PCRM 
la indicația lui Plahotniuc și începe să facă deja 
jocurile acestuia. Cu numai două zile înainte 
de a-și anunța plecarea de la comuniști, Dodon 
semna un memorandum secret, ce stipula 
conlucrarea cu formațiunile de la guvernare, 

Zece percheziții la imobile, locații și 
automobile ce aparțin fostului președinte 

socialist Igor Dodon, inclusiv prin persoane 
interpuse, întreprinse de procurori anticorupție 
în comun cu ofi țeri CNA și SIS, mii de euro 
într-un plic cu simbolică de partid, mari sume 
bănești și obiecte de lux în valoare totală de zeci 
de milioane lei, ridicate în cadrul perchezițiilor, 
s-au soldat cu reținerea pentru 72 de ore a 
ex-președintelui Dodon și cumnatului său Petru 
Merineanu. Descinderile au urmat reluarea 
cunoscutului dosar penal numit generic 
„kuliok”, care, mai nou, întrunește patru capete 
de acuzare – corupere pasivă, îmbogățire 
ilicită, acceptarea fi nanțării partidului politic 
de către o organizație criminală și trădare 
de patrie,  riscând cumulativ circa 30 de ani 
închisoare. În timp ce Dodon era condus de 
mascați la izolatorul  Direcției de Poliție Chișinău, 
discipolul său fi del, Ion Ceban, promovat de 
socialiști în funcția de primar  al capitalei, ateriza pe 
aeroportul Treviso. Pleca cu familia în Italia, într-o 
vacanță de lux. 

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 

• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • fi rme luminoase 
• obiecte promoţionale personalizate • colantări auto
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Maia Sandu cu Remy Rioux

chiar îmbrăcând pentru puțin timp masca de 
proeuropean. „Relațiile cu Uniunea Europeană 
trebuie să reprezinte aspirațiile cetățenilor de a 
trăi într-un stat european și modern. Trebuie să 
avem relații economice cu UE și să dezvoltăm un 
schimb cultural și educațional mult mai intens, 
să importăm tehnologii și să atragem investiții”, 
declara dânsul la congresul socialiștilor din 18 
decembrie 2011. În aceeași zi jura că nu va vota 
un președinte propus de AIE, ca la doar trei luni, 
pe 16 martie 2012, să voteze pentru alegerea 
lui Nicolae Timoft i ca președinte. Acum venise 
rândul oligarhului number one de mai târziu 
să-l răsplătească copios. Azi nu mai e secret – cu 
3.000.000 de euro. Lucru afi rmat de mai mulți 
colegi de partid ai lui Dodon, care astăzi fac 
turul mai multor ambasade străine la Chișinău, 
ca să convingă reprezentanții UE de nevinovăția 
fostului lor lider și de samavolnicia actualei 
guvernări. „Dosarele în care fi gurează Dodon, 
socialiștii și Stoianoglo trebuie stopate”, insistă 
Corneliu Furculiță, cel care urma să primească 
„kuliokul” cu presupusul milion de dolari și 
să dea salarii colegilor de partid. Și nu numai 
dânsul, și alte persoane interpuse, supuse sau încă 
nu cercetărilor, care bunăoară „doar la începutul 
anului 2022, au benefi ciat de sejururi a căror 
valoare depășește 4 milioane de ruble rusești”, 
mai precizează procurorul Elena Cazacov. 

E SAU NU E TRĂDARE DE PATRIE?

Din lipsă de spațiu și cu gândul de a mai 
reveni la acest subiect (nu avem nici o îndoială 
că procesul va dura, decât că nu suntem siguri cât 
de corect va fi  verdictul justiției de la Chișinău), 

vom trece peste duplicitatea actualului aliat al 

inculpatului Dodon, liderul PCRM Vladimir 

Voronin. Până a accede cu socialiștii în legislativ, 
l-a etichetat de nenumărate ori pe Dodon ca 
trădător de Patrie, iar acum susține, în unison 

cu socialiștii, că acuzațiile sunt absurde. Peste 
declarațiile disperate ale lui Dodon și cele patru 
falsuri debitate în doar două minute la ieșirea 
din izolator: că Maia Sandu, imediat ce a intrat 
în funcție, i-a cerut procurorului general să-i 
deschidă dosar penal, că polițiști străini ne 
patrulează toate drumurile, iar soldați străini 
înarmați ne păzesc frontierele, că guvernarea 
cheamă NATO în Republica Moldova… Și 
culmea: „Este straniu și josnic să mă învinuiască 
de trădare de patrie acei care au umplut 
instituțiile de stat cu consilieri străini români, 
americani, nemți, care controlează inclusiv 
instituția prezidențială”. 

Apropo de trădare de patrie. Pe parcursul 
mandatului de președinte și lider al PSRM Igor 
Dodon a fost acuzat în repetate rânduri de 
oponenții săi politici, experți și societatea civilă 
de corupere și trădare de Patrie. În august 2017, 
PAS îl acuza pe Dodon de trădare de Patrie 
pentru că „se identifi că deschis cu interesele 
Federației Ruse” și cerea Procurorului General 
să inițieze o anchetă cu privire la acțiunile de 
subminare a statului, iar Parlamentul să decidă 
punerea sub acuzare pentru infracțiunea de 
„trădare de Patrie”.  În vara lui 2019 aceeași 
acuzare venea de la PUN, iar în decembrie 2021 
PPDA cerea anchetarea lui Igor Dodon pentru 
trădare de Patrie, după ce acesta l-a felicitat pe 
Vadim Krasnoselski, liderul separatist de la 
Tiraspol, pentru așa-zisa victorie de la alegerile 
ilegale din regiunea transnistreană. Demersuri 
similare au fost înaintate și de deputații primului 
parlament (1990-1994) al Republicii Moldova. 
Presa a făcut publice mai multe investigații despre 
„consultanți politici”. Dar cea mai concludentă în 
acest context e părerea expertului rus Stanislav 
Belkovski, care nu are niciun dubiu că Dodon 
face parte din Coloana a 5-a a Federației Ruse la 
Chișinău. „Pentru actuala conducere a Moldovei 
e foarte important să îl neutralizeze pe Igor 

Dodon, care este deschis pro-rus și pro-Kremlin 
și împreună cu partidul său poate susține 
deschis invazia rusă, iar Kremlinul, în schimb, 
să-l înscăuneze președinte în baza unor decizii 
judecătorești. Așa că ultimele evoluții arată că 
Moldova se pregătește serios de invazia rusă”, 
consideră Belkovski. La această părere am putea 
plusa îngrijorarea Kremlinului că susținătorii săi 
sunt „persecutați”. 

DE CE ABIA ACUM ȘI NU MAI DEMULT? 

Unii se întreabă de ce tocmai acum a fost 
arestat Dodon, de vreme ce despre afacerile sale 
corupte și activitățile subversive se știa de mult? 
Cunoscuta expresie „De-atâta!” aici nu-și are 
rostul. Fostul vicepremier pentru reintegrare, 
Vlad Kulminski, susține că Plahotniuc încă în 
2019 planifi ca arestarea lui Dodon, punând 
la cale o schemă prin care să-l tragă pe sfoară, 
provocând alegeri noi, iar în campania electorală 
să-l aresteze pentru trădare de Patrie. . Dar poate 
că e o revenire la agenda internă, obturată de 
realitățile cumplite din regiune, după discursul 
președintei Maia Sandu în Parlamentul European, 
prin care cerea marilor puteri democratice să 
nu-i mai adăpostească pe oligarhii care au jefuit 
Republica Moldova și să ne ajute să-i prindem și 
să recuperăm banii furați de ei. Sau poate sunt 
primele semne că reforma și schimbările în 
justiție prind contur? Or, corupția a fost declarată 
de actuala guvernare un pericol major pentru 
securitatea națională și unul dintre obiectivele ei 
primordiale. Investigarea calitativă și cu fi nalitate 
a cazului Dodon se poate răsfrânge și asupra 
altor politicieni, socialiști sau din alte partide, în 
pofi da apelului disperat al psrm-istului Bătrîncea 
de a crea front comun împotriva „dictaturii PAS”. 
Un proces corect ar putea pune capăt fi nanțărilor 
ilicite ale partidelor și campaniilor electorale, de 
care încă nu ne-am debarasat. Se va reuși?

Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a adoptat pe 27 mai, cu 
voturile socialiștilor și ale celor de la Partidul „ȘOR”, o decizie prin 

care a refuzat extinderea termenului de utilizare „Chișinău” în denumirea 
postului de radio Radio Chișinău (fi liala Radio România). Mai mult 
decât atât, consilierii socialiști au acuzat „Radio Chișinău” că folosește 
toponimicul „Chișinău” fără vreun drept și a cerut sesizarea autorităților 
publice. Mai exact, consilierul municipal de la PSRM Bejenaru Grigore a 
transmis o solicitare către Consiliul Audiovizualului și secretarul CMC, 
Adrian Talmaci, în care solicita „să fi e întreprinse măsuri de informare/
sesizare de către toate autoritățile publice ce monitorizează utilizarea 
denumirii unității administrativ-teritoriale, în cazul dat mun. Chișinău, 
într-o anumită marcă, inclusiv să fi e informat și Consiliul Audiovizualului”.

Ministerul Afacerilor Externe de la București consideră decizia 
Primăriei Chișinău drept „nejustifi cată și nefundamentată” și „motivată 

pur politic” și se așteaptă că autoritățile de la Chișinău vor îndrepta cât 
mai repede situația postului Radio Chișinău, căruia primarul capitalei i-a 
interzis să mai folosească numele „Chișinău”. „Parte componentă a Radio 
România, postul Radio Chișinău este prezent pe piața media din Republica 
Moldova de la 1 decembrie 2011 și s-a impus de la bun început prin calitatea 
și echidistanța producției editoriale și prin profesionalismul echipei sale. 
Radio Chișinău a stabilit standarde înalte în ceea ce privește jurnalismul 
modern, european și respectul pentru public, pentru informarea corectă și 
onestă a acestuia. Radio Chișinău reprezintă o sursă de informare valoroasă 
și de încredere pentru cetățenii din Republica Moldova. De asemenea, postul 
de radio a fost de la bun început o voce puternică, pertinentă, în susținerea 
parcursului pro-democratic și pro-european al Republicii Moldova, iar 
încercarea de schimbare a numelui său reprezintă un atac la identitatea, 
tradiția și încrederea pe care acest post a dezvoltat-o de-a lungul anilor”, 
subliniază MAE România.

Și Societatea Română de Radiodifuziune anunță că are convingerea 

că a fost o neînțelegere și are semnale că situația privind decizia de 

interzicere a utilizării toponimicului Chișinău în denumirea postului 

Radio Chișinău se va soluționa. 
Primăria Chișinău însă se spală pe mâini, dând vina pe CMC. 

Municipalitatea afi rmă că și-a prezentat în cadrul ședinței CMC 
argumentele, însă consilierii au votat așa cum au găsit de cuviință, astfel 
că nu Primăria capitalei ar fi  responsabilă de această decizie, ci CMC. 
Responsabilii Primăriei mai acuză opinia publică că „mesajul a fost 
distorsionat”, fapt ce ar demonstra că „se dorește denigrarea imaginii 
primarului”. 

RADIO CHIȘINĂU, RADIO CHIȘINĂU, 
- - FILIALA RADIO ROMÂNIAFILIALA RADIO ROMÂNIA  
A FI SAU A NU FI?A FI SAU A NU FI?

M. Balboianu
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Cât măsoară emoția, 
iubirea, gândurile, 

amintirile sau însăși trăirea 
în corpul unui om? Atunci 
când simți nevoia să tragi aer 
în piept, să respiri exteriorul, 
copleșit fi ind de interior, ce 
mecanism sublim, ce țesătură 
invizibilă răstoarnă mersul 
lucrurilor? Ce face inima să 
bată atât de tare încât cei din 
jur să o simtă?

Cât de multă iubire ne-a fost dată, astfel ca 
multimplicarea ei să nu împovăreze lumea, ci să o 
vindece?

Tocmai am găsit într-un caiet, printre lucruri 
abandonate, un text pe care l-am scris acum câțiva 
ani. Redau o parte din el aici, surprinsă fi ind de 
faptul că uitasem complet de existența lui. Parca aș 
citi o carte...

“Aștepta iubirea încă de când își amintea senzația 
conștientizării vieții. Prima întâlnire cu propria-i 
viață avusese loc într-o cameră luminoasă, cu 
draperii groase de mătase albastră, când avea 
aproape doi ani. Percepția asupra acesteia a avut 
loc în liniște și în singurătate. Pe masa înaltă a zărit 
un coș cu struguri negri. Cel mai probabil era după 
amiază, căci camera era străbătută subtil de raze 
dense de soare. Nu faptul că era singură o îngrijora, 
ci absoluta nevoie de a respira iubire. Acesta a fost 
începutul.

Anii în care freamătul dorinței a devenit un 
tumult nu i-au găsit răspunsul. Nu a înțeles 
niciodată ce aștepta și puritatea trăirii nu a lăsat-o 
să caute. Era mulțumită cu binecuvântarea ce i se 
dăruise, fără a avea vreun amestec în asta. Își crease 
un echilibru fi n, bazat pe paradoxul egalității dintre 
fericirea existenței și lipsa iubirii.

Poate de aceea zâmbetul lui atât de pământean 

și brutal de sincer i-a atins, imperceptibil, exact 
ascunzătoarea unui sufl et despre care nici măcar nu 
visase că sălășluise înlăuntrul ei. Nu a avut nevoie 
să învețe iubirea. Trăia clipă de clipă fascinația 
completării întregului căruia nu îi simțise vreodată 
lipsa. Cumva, el era un dar, iar pentru ea darurile 
erau manifestarea iubirii. Așa înțelesese. Ce a urmat 
i-a străbătut fi resc fi ința. În arcuire, i se dăruia 
amorțită în extaz.[...] 

Când s-au despărțit, și-a întâlnit durerea uitată. 
Sufl etul i-a devenit dintr-o dată corp. Timpul i s-a 
oprit odată cu inima. Dorul durea în piept și sfâșia 
fără rațiune, încătușarea depășind parșiv orice 
limite general acceptate. Și-a urât atunci iubirea, a 
ridicat ochii spre stele și s-a prăbușit înspre ea.

După un timp, a înțeles că transformarea 
realității trăite într-o iluzie o va minți de fi ecare 
dată când iubirea se va apropia discret de ea.[...]”

Învăț, de câțiva ani, lecția iubirii, şi mă surprind 
trăind-o tot mai adânc.

De curând, am avut o revelație. 
Iubirea aceea dreaptă, necondiționată, 

sfredelitoare, îşi face loc fi zic, printre celulele 
noastre, devenind corp cu noi. Ne facem, astfel, 
iubire, trăind mai apoi odată cu ea. Când vine 
timpul despărțirii, e imposibil a mai separa celulele 
tale de ale celuilalt şi, cu atât mai puțin, a le extrage 
din tine: asta e a mea, iar asta a ta, ia-o şi acum, 
pleacă.

Conexiunea fi zică a iubirii libere, necondiționate, 
se regăseşte, peste veacuri, la stele.

Atunci când iubeşti, nu ai nevoie de un context, 
de o formă în care să aşezi cuminte iubirea. De 
vreme ce iubeşti, respiri dor de aproape, dormi 
treaz şi zâmbeşti în somn. Creezi poveşti de copil 
mare, mare şi înțelept. Apoi dai drumul zburării.

Cât de simplu ar fi  să putem fi  doar sinceri în 
iubire și nepăsători în tristețe, când lucrurile stau 
cu totul pe dos...

MOZAIC

IUBIREA NU ARE NEVOIE DE CONTEXTIUBIREA NU ARE NEVOIE DE CONTEXT

Cristina Toma  
COCHINESCU

Anaystattoo Art, numele unei fete, tatuaje și artă. De unde combinația 
asta?

Anaystattoo este combinația dintre Artă, pictură, desen, tatuaj corporal 
și tatuajul facial, iar numele meu este Frățilă Elena și am 31 de ani, sunt 
născută în Ploiești și crescută la poalele munților. Am descoperit arta la 
o vârstă destul de fragedă când am mers cu frații mei la expoziția Nicolae 
Grigorescu. La vârsta de 18 ani am simțit pentru prima oară acele pe 
pielea mea și de atunci mi-am dorit să devin un artist tatuator, ca mai 
târziu să îmi găsesc în sfârșit menirea, în arta tatuajului.

De unde până unde, legătura asta?
Pasiunea pentru tatuaje a început din clipa în care mi-am făcut primul 

tatuaj, văzându-l pe acel artist tatuator care nu și-a dat deloc silința pentru 
a îmi face un tatuaj drăguț, plecând de la salon dezamăgită, și mi-am 
spus «eu îl vedeam altfel”. Și cu timpul, ambiția și munca au dat roade. 
Aproximativ un an mai târziu am cunoscut un adevărat Artist tatuator 
care mi-a schimbat total viața, de la el învățând baza. Am fost acaparată 
de această artă pe care, treptat, am început să o descopăr și, mai mult, să 
o transform în pasiunea vieții mele.

Care a fost primul tatuaj făcut de tine?
Primul tatuaj a fost chiar o literă făcută mentorului meu, îmi aduc 

aminte chiar foarte bine... ce emoții!
Tatuajele sunt o formă de artă cu o istorie de mii de ani și cu o 

simbolistică ce a variat de la o cultură la alta. România a acceptat 
destul de târziu legislația pentru a introduce în lista cu meserii! Și cu 
toate acestea, amestecul de artă, simboluri milenare, frumusețe m-au 
îndemnat să mă apuc de treabă. Astfel mi-au trecut prin mâini până astăzi 
sute de clienți, de care mă leagă povești, tatuate sau nu, minunate care 
m-au făcut să merg înainte.

Ce sfaturi ai putea da persoanelor care își fac tatuaje noi ori pentru 
menținerea celor existente?

Să nu își facă tatuaje doar pentru că sunt un trend. Trebuie să te gândești 
ce simbolizează ele pentru tine sau dacă te reprezintă. După alegerea 
tatuajului și fi nalizarea tatuajului trebuie să ai în vedere următoarele 
reguli:

- păstrează folia de plastic pentru protecția tatuajului minim 2 ore apoi  
îndepărtează folia și cu mâinile proaspăt spălate îndepărtează scurgerile 
apărute și cremă, cu un săpun antibacterian și apă călduță. Nu da cu 
săpunul solid direct pe tatuaj, ci cu spuma acestuia, usucă tatuajul cu un 
șervețel uscat prin tapotare și aplică o cremă specială pe care o găsești 
doar în salon sau la farmacie. Crema se aplică într-un strat subțire de 
3-4 ori/zi timp de 5 zile după accea se poate folosi doar de 2 ori/zi. Vă 
recomand cu încredere, pentru că le-am folosit timp îndelungat cu efecte 
practice, gama de creme Sorry Mom sau tattoo GO.

- interzis să aplici cremele care conțin parfum, coloranți sau particule 
strălucitoare

- spălarea și hidratarea sunt importante cel puțin de două ori pe zi, 
până la vindecarea completă care poate dura între 3 si 6 săptămâni

- foarte important, tatuajul nou nu trebuie expus la soare, activitate 
fi zică intensă, solar, saună, înot, etc..

ANAYSTATTOO ARTANAYSTATTOO ART

Submarinele nucleare din Australia 
ar fi  nevoite să-și închidă de urgenţă 

reactoarele, din cauza meduzelor, dacă 
fl ota ar avea bazele în Brishane, susţine un 
om de știinţă, citat de Th e Guardian.

Guvernul din Australia a emis o listă 
cu trei locaţii – Brisbane, Neweastle și 
Wollongong – ca variante de acostare în 
partea estică a fl otei de submarine nucleare 
și care ar ajunge, cu aproximaţie în 2036, 
sub egida unui parteneriat cu SUA și 
Marea Britanie.

Guvernul din Queensland a fost evaziv 
în declaraţii, când a fost întrebat dacă 
susţine înfi inţarea unei baze în Brisbane, 
o poziţionare categorisită drept atipică de 
către ministrul apărării, Peter Dutton.

MEDUZELE, MEDUZELE, 
SCUTURI SCUTURI 

ÎMPOTRIVA ÎMPOTRIVA 
SUBMARINELOR SUBMARINELOR 

NUCLEARENUCLEARE
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Părinte Gabriel, Parohia Sf. Gheorghe Nou - Ploieşti

ÎNĂLȚAREA ÎNĂLȚAREA 
DOMNULUI DOMNULUI 

Medicina Medicina 
clasicăclasică

Înălțarea Domnului este prăznuită la 40 de zile după 
Înviere, în Joia din săptămâna a VI-a, după Paști. 

Este cunoscută în popor și sub denumirea de Ispas. În 
această zi creștinii se salută cu “Hristos S-a înălțat!” și 
“Adevărat S-a înălțat!”.

Înălțarea Domnului este deplină îndumnezeire a fi rii 
umane asumate.

 Hristos S-a înălțat la cer de pe Muntele Măslinilor, 
în văzul Apostolilor și a doi îngeri. După Înălțarea 
Domnului îngerii le-au vorbit ucenicilor despre a doua 
venire a lui Hristos, ca aceștia să nu se lase copleșiți de 
durerea despărțirii.

Din Sfânta Scriptură afl ăm că Mântuitorul Și-a ridicat 
mâinile, binecuvântându-i pe ucenici, iar pe când îi 
binecuvânta S-a înălțat la cer (Luca 24, 51), în timp ce 
un nor L-a făcut nevăzut pentru ochii lor (F.A. 1,9). 
Adeseori Dumnezeu le-a vorbit oamenilor din nor, 
fenomen prin care se manifestă energiile divine, menite 
sa reveleze prezenta Divinității, dar să o și ascundă.

Înălțarea lui Hristos întru slava și șederea Sa de-a 
dreapta Tatălui este chipul deplinei îndumnezeiri a 
umanității Lui. Prin toate actele Sale, întrupare, moarte, 
înviere El a îndumnezeit treptat fi rea omenească pe care 
a asumat-o, dar prin Înălțare a transfi gurat-o pe deplin. 
Datorită transfi gurării supreme a trupului Său, Hristos 
poate deveni interior celor care cred în El. Înălțarea 
Domnului nu înseamnă retragerea Sa din creație, pentru 
că El continuă să fi e prezent și lucrător prin Sfântul Duh.

Înălțarea cu trupul la cer este o mărturie a faptului 
că omul a fost creat pentru veșnicie, căci Fiul nu Se 
înfățișează Tatălui numai ca Dumnezeu, ci și ca Om.

Hristos prin Înălțarea Sa, nu arata doar unde trebuie 
să ajungă omul, ci se face cale și putere, ca omul să ajungă 
la această stare. El şade pe tronul dumnezeiesc al slavei, 
dar și locuiește în inima celor ce-L iubesc. Așa putem 
înțelege paradoxul: Hristos este înălțat și în drum spre 
înălțare cu fi ecare dintre noi.

Prin hotărârile Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Romane din anii 1999 și 2001, sărbătoarea Înălțării 
Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor și sărbătoare 
națională bisericească. În această zi, în toate bisericile 
din țară și străinătate se face pomenirea tuturor eroilor 
romani căzuți de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile 
de luptă pentru credință, libertate, dreptate și pentru 
apărarea ţării și întregirea neamului.

Veșnică lor pomenire!

 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

În cazul crizei de astm, căile respiratorii 
se infl amează, astfel că persoana afectată 

va avea mari difi cultăţi de a respira, însoţite 
de șuierat puternic și tuse. Un moment care 
produce panică atât bolnavului, cât și celor 
care se afl ă întâmplător prin preajmă dar este 
important să-ţi păstrezi cumpătul ca să poţi 
lua măsurile corecte.

Cum poţi ajuta
Prof. dr. Florin Mihălţan, 

președinte Secţiune Somnologie și Ventilaţie 
Non-Invazivă, Societatea Română de 
Pneumonologie, ne-a explicat ce avem de 
făcut într-o astfel de situaţie-limită. „Dacă 
persoana este cunoscută cu un astm alergic 
sau dacă are alergii cunoscute, trebuie, 
în primul rând, scoasă din mediul care a 
provocat acea alergie. Al doilea lucru care 
se poate face, în cazul în care pacientul are 
tratament recomandat, dar îl neglijează, este 
să i se administreze, dacă are la el, un spray 
bronhodilatator pe bază de Salbutamol sau, în 
cel mai fericit caz, conform ultimelor indicaţii 
din protocoalele internaţionale, un alt spray 

cu o combinaţie între un bronhodilatator și 
un corticoid inhalator”.

Dacă ai astm, trebuie să fi i cu analizele 
la zi

Orice pacient care suferă de astm are 
nevoie de un bilanţ la medicul alergolog, 
astfel încât să știe exact ce îi poate provoca 
o reacţie alergică. „Poate fi  de la polen de 
plante, mucegai, praf de casă, păr de animale 
de casă, medicament (rude ale aspirinei), 
până la expuneri în mediu profesional sau 
alimente alergizante”, avertizează prof. dr. 
Florin Mihălţan.

Dacă pacientul este un caz nou, 
necunoscut până atunci, importantă 

este asigurarea libertăţii căilor aeriene. De 
obicei, intervenţia medicului rapidă este 
salutată, cu administrări de cortizon și 
antihistaminice în prima fază, după care 
se va face un bilanţ complet, cu investigaţii 
funcţionale, radiologice, alergologice, 
pentru defi nirea tipului de astm și conturarea 
unui tratament de control pentru a preveni 
crizele.” (prof. dr. Florin Mihălţan)

Este cea mai comună formă de astm și, dacă nu este ţinută sub control cum se cuvine. îţi 
poate pune viaţa în pericol în momentul în care intri în contact cu substanţa pe care 

nu o tolerezi.

NOUA CASĂ A SFÂNTULUI GRAAL?NOUA CASĂ A SFÂNTULUI GRAAL?
Cu toate că sunt sute de pretendenţi ai Sfântului Graal, 

Santo Caliz din Valencia, Spania, este cap de listă. Este 
difi cil să intri în Catedrala din Valencia fără a fi  cuprins de 
un sentiment de uimire. După ce treci pragul catedralei, te 
învăluie un cântec gregorian, iar altarul este cuprins într-un 
dom ce are pictate tablouri cu apostoli și îngeri.

Dar atracţia principală din al treilea cel mai mare oraș din 
Spania este localizată într-o încăpere mică, ușor de trecut 
cu vederea. Capela umilă adăpostește, într-o cutie de sticlă, 
celebrul potir din care a băut Iisus Hristos în timpul Cinei cea 
de Taină sau cum mai este denumit – Sfântul Graal.

Doi istorici susțin că un pocal din aur încrustat cu pietre 
prețioase, care mai bine de 1.000 de ani s-a afl at în bazilica 
San Isid din Leon, Spania, și apoi a ajuns într-un muzeu, ar fi  
legendarul Sfânt Graal.

Cei doi istorici, Margarita Torres și Jose Manuel Ortega 
del Rio, autori ai cărții „Kings of the Grail” (Regii Graalului), 
susțin că au descoperit dovezi incontestabile cu privire la soarta 

Graalului din niște papirusuri egiptene în care se precizează că obiectul a fost furat de musulmani 
din Ierusalim și apoi dus în Egipt. Apoi această cupă, simplă la început, a fost acoperită cu aur 
bătut cu pietre prețioase și a fost oferită drept cadou regelui spaniol Ferdinand I.

Dr. Robert Cargill, profesor de studii clasice și religie la Universitatea din Iowa, nu le 
împărtășește însă entuziasmul.

„Nu cred că vom descoperi vreodată Sfântul Graal. Chiar dacă am avea acest pocal, nu 
am avea cum să confi rmăm că este chiar Sfântul Graal”, a explicat el. Totul rămâne astfel o 
chestiune de credință, a mai declarat acesta.

Sursa: dcnews.ro, bbc.com

CRIZA DE ASTM CRIZA DE ASTM 
ALERGICALERGIC
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UN SEZON UN SEZON 
CE VA INTRA CE VA INTRA 
ÎN ISTORIEÎN ISTORIE

de Daniel Lazăr
Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ 

Fotbal

VIRGIL DRIDEA REFACE ECHIPA 
DIN “CERURI” A PETROLULUI, CARE 

ÎNVINGEA MARELE LIVERPOOL
La numai câteva zile distanță 

de la bucuria promovării în 
prima ligă a fotbalului românesc, 
iubitorii Petrolul Ploiești au primit 
o veste tragică, întrucât un simbol 
al Petrolului, o adevărată legendă a 
clubului, Virgil Dridea a plecat dintre 
noi în acest weekend. La 81 de ani, 
Virgil „Puiu” Dridea a părăsit această 
lume, mergând să refacă echipa din 
„ceruri”, alături de cei cu care câștiga 
titlurile de campion al României și 
o învingea, la Ploiești, pe marea FC 
Liverpool! 

Născut pe 17 noiembrie 1940, 
la Ploiești, Virgil Dridea și-a legat, 
fi resc, aproape întreaga carieră de 
echipa de sufl et, Petrolul Ploiești. A 
debutat în primul eșalon pe 24 august 
1958, într-un meci cu Jiul Petroșani 
(3-0), iar în acel sezon devenea, 
pentru prima dată, campion al 
României, alături de Petrolul.

A repetat performanța în 1965-1966, având în palmares și Cupa României, câștigată în ediția 
1962-1963, iar în bătălia cu FC Liverpool, purtată în toamna lui 1966, în Cupa Campionilor 
Europeni, a fost titular în meciurile de la Ploiești și în cel de baraj, de la Bruxelles!

A adunat, pe parcursul a opt stagiuni, 82 de prezențe în tricoul Petrolului, ultima pe 3 septembrie 
1968, tot într-un meci cu Jiul Petroșani! Cariera de jucator și-a încheiat-o doi ani mai târziu, la 
Metalul Plopeni, dedicându-se, mai apoi, celei de antrenor. 

Le-a pregătit pe Metalul Plopeni, până în 1983, a mers, după aceea, în Angola, la Pedro Atletico 
do Huambo (1983-1985), iar la revenirea în țară a preluat-o pe Prahova CSU Ploiești, cu care a 
promovat în Divizia B. În vara lui 1988 a trecut pe banca formației sale de sufl et, reușind să readucă 
Petrolul în prima Divizie, în 1989, dar și în competițiile europene, sub comanda sa „găzarii” 
întâlnind-o pe Anderlecht Bruxelles, în ediția 1989-1990 a Cupei UEFA! 

În 1992 a plecat în Siria, pregătind echipa Armatei, iar mai apoi le-a antrenat pe Dacia Unirea 
Brăila (1994-1995), Metalul Plopeni (1995-1996) și Midia Năvodari (1998-1999). A revenit pe 
banca Petrolului în stagiuniea 1999-2000, iar în perioada 1 iulie 2004-31 decembrie 2004 a avut 
cel de-al treilea mandat la cârma „lupilor”. Ulterior, a fost ofi cial al AJF Prahova, dar și unul dintre 
fondatorii noului Petrolul, echipa care a pornit din Liga a IV-a în 2016, ajungând, în această vară, 
să-și recâștige locul în elita fotbalului românesc.                                                           Foto: fcpetrolul.ro

Juan Pătrașcu și Sebastian Andrei Guiu, doi 
dintre juniorii de perspectivă ai FC Petrolul 

Ploiești, au semnat primele lor contracte de jucători 
profesioniști!

Născut în Spania, dar având părinți români, Juan 
Pătrașcu a împlinit, de curând, 18 ani. Evoluează 
pe postul de fundaș central și, din anul 2020, 
este component al grupei „Under 19” a clubului 
ploieștean.

La rândul său, Sebastian Guiu are 16 ani și a fost, 
în ultimul sezon, cel mai prolifi c atacant al echipei 
„Under 16”, participantă în „Liga Elitelor”.

DOI JUNIORI DE DOI JUNIORI DE 
LA PETROLUL AU LA PETROLUL AU 
SEMNAT PRIMELE SEMNAT PRIMELE 

CONTRACTE DE CONTRACTE DE 
PROFESIONIȘTIPROFESIONIȘTI

Corona Brașov a câștigat turneul fi nal al junioarelor 3 de 
la Brăila, după ce s-a impus în fi nala cu CSM Slatina cu 

43-31 (20-9, 11-8, 12-14), iar Federaţia Română de Handbal 
a premiat, la fi nal, şi cele mai bune jucătoare ale competiţiei. 
Printre acestea s-a numărat şi sportiva Clubului Sportiv 
Municipal Ploiești, Alexia Niţă, care a fost considerată „cea mai 
bună extremă stânga” a turneului şi a fost inclusă în „echipa 
competiţiei”, fi ind singura jucătoare care a pătruns într-un „7” 
în care s-au regăsit, alături de ea, numai fi naliste: două sportive de la Corona Braşov şi patru de 
la CSM Slatina!

Echipa Turneului Final Valoare de la Brăila a arătat astfel: portar – Ana Totoescu (CSM Corona 
Braşov); extremă stângă – Alexia Niţă (CSM Ploieşti); inter stânga – Ana Şerban (CSM Corona 
Braşov); centru – Rebeca Sîrghi (CSM Slatina); inter dreapta – Minodora Ancuţa (CSM Slatina); 
extremă dreapta – Sara Truşcă (CSM Slatina); pivot – Rebeca Sucălescu (CSM Slatina). MVP al 
competiţiei a fost declarată Ana Şerban, de la campioana CSM Corona Braşov.

Echipa noastră a încheiat turneul pe locul al 5-lea, iar Alexia Niţă a marcat nu mai puţin de 26 
de goluri în cele patru partide susţinute la acest turneu.

ALEXIA NIȚĂ, CEA MAI BUNĂ ALEXIA NIȚĂ, CEA MAI BUNĂ 
EXTREMĂ STÂNGA LA TURNEUL EXTREMĂ STÂNGA LA TURNEUL 

FINAL AL JUNIOARELOR 3FINAL AL JUNIOARELOR 3

Sezonul 2021-2022 al fotbalului românesc 
și-a rezolvat necunoscutele la nivelul 

primelor două ligi valorice, urmând ca în această 
lună să cunoaștem și premiantele „barajelor” de 
promovare în Liga 2, respectiv Liga 3 din rândul 
campioanelor județene. 

A fost un sezon care va intra în istoria 
fotbalului, pentru că duminică am consemnat 
prima retrogradare a galonatei Dinamo București 
în liga secundă, un lucru de neconceput până 
acum și pe care mulți nu îl cred nici acum, după 
ce s-a petrecut efectiv. Astfel, eșalonul al doilea a 
dat trei echipe premiante pentru liga 1. Pe lângă 
Petrolul Ploiești și AFC Hermmanstadt iată că și 
Universitatea Cluj Napoca a reușit promovarea. 
Și numai 7 minute au lipsit ca și cea de-a patra 
echipă din eșalonul doi, Concordia Chiajna, să 
urce în prima divizie, după ce a rezistat eroic pe 
arena Ilie Oană în returul meciului de baraj cu 
Chindia Târgoviște.

Revenind la Dinamo București, să spunem 
că managementul pompieristic și cu resurse 
fi nanciare la limita de avarie din ultimele sezoane 
a plătit decontul pe plan sportiv duminică seara 
pe o arenă care în scurt timp va deveni istorie. 
A fost o seară în care bucuria clujenilor a fost 
estompată de tristețea și resemnarea celor care 
erau îmbrăcați în alb-roșu, sentimentul general 
ducând către compasiune către fanii care chiar 
pun sufl et în trupa din Ștefan cel Mare. 

Se anunță o vară scurtă ca vacanță, în care 
deciziile trebuie luate rapid și cât mai aproape 
de realitate, pentru a nu fi  regretate mai târziu. Și 
aici includem și gruparea Petrolul Ploiești, care 
trebuie să pregătească un sezon de Liga 1, infi nit 
mai greu decât cel încheiat triumfal recent. 



Nr. 2007 • 2 - 8 Iunie 2022Pagina 15
SPORT

Înot

Judo RAREȘ ARSENIERAREȘ ARSENIE

Judoka Rareş Arsenie a cucerit, în acest weekend, titlul de vicecampion 
naţional de seniori la categoria „90 kg” cu prilejul Finalei Campionatelor 

Naţionale, competiţie ce a avut loc în Sala „Horia Demian”, din Cluj Napoca. 
Sportivul legitimat la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti repetă, astfel, performanţa 
din urmă cu un an, atunci când obţinea argintul la Poiana Braşov, cele două 
medalii fi ind cu atât mai preţioase cu cât tânărul judoka este abia acum 
în primul an de „U21”, urmând să împlinească 18 ani pe data de 8 iunie. 
Acelaşi Rareş Arsenie a ocupat locul al V-lea în concursul „open”, în care 
a avut ghinionul să-l întâlnească în meciul pentru medaliile de bronz pe 
Vlăduţ Simionescu (locul 14 la Olimpiadă, 160 kg).

La competiţia de la Cluj-Napoca au participat 150 de sportivi de la peste 
60 de cluburi din ţară, cei de la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti fi ind pregătiţi de 
Gheorghe Savu (coordonator), Mihai Trandafi rescu, Cosmin Slăveanu şi 
Doru Munteanu.

Popice LUMINIȚA DOGARU A DEVENIT CAMPIOANĂ LUMINIȚA DOGARU A DEVENIT CAMPIOANĂ 
MONDIALĂ, STABILIND ȘI UN NOU RECORD!MONDIALĂ, STABILIND ȘI UN NOU RECORD!

Sportiva Luminița Dogaru, din 
Boldești-Scăieni, care în curând 

va împlini 51 de ani, continuă să ne 
uimească cu performanțe răsunătoare 
in sportul pe care îl iubește atât de 
mult. Recent, sportiva noastră a 
făcut parte din lotul României, care 
a participat la Campionatul Mondial 
de individual și tandem, ce a avut 
loc la Elva (Estonia), ea realizând cel 
mai bun rezultat pentru România, 
câștigând titlul mondial la combinat 
(clasic+sprint), stabilind și un nou 
record mondial!

Astfel, la clasic individual, 

prahoveanca a obținut al doilea 

rezultat din competiție, dintre cele 
62 de sportive, realizând 658 de 
popice doborâte. La proba de sprint a 
obținut 233 de popice doborâte, fi ind 
al doilea rezultat din concurs. La total 
a fost obținut 891 popice doborâte, 
devenind campioană mondială, cu 10 
popice mai mult decât Anna Muller 
(Germania). Locul trei a fost ocupat 
de o altă sportivă din Germania, Jana-
Sophie Bachert.

ALEXANDRA DOSARU, ALEXANDRA DOSARU, 
4 MEDALII DE AUR ȘI UNA 4 MEDALII DE AUR ȘI UNA 

DE BRONZ LA CUPADE BRONZ LA CUPA
HYPERION DE LA BRAȘOVHYPERION DE LA BRAȘOV

Alexandra Dosaru, sportivă legitimată la CSM Ploiești, a obţinut 
patru medalii de aur şi una de bronz la cea de-a II-a ediţie a Cupei 

„Hyperion”, competiţie organizată de clubul braşovean cu acelaşi nume în 
incinta Bazinului Olimpic din Braşov. Ea o obținut următoarele rezultate: 
locul 1 la 100 metri bras – 1:39.27 minute; locul 1 la 200 metri liber – 
2:41.53 minute; locul 1 la 100 metri liber – 1:16.70 minute; locul 1 la 200 
metri mixt – 3:04.62 minute; locul 3 la 100 metri spate – 1:24.50 minute; 
locul al 5-lea şi în proba de 50 metri fl uture, cu timpul de 41.48 secunde.

Ceilalți înotători pregătiţi de Tamara Costache şi Ciprian Toma au avut 
evoluţii bune, îmbunătăţindu-şi performanţele anterioare. 

Evelin Pîrlitu (2015): locul 4 la 50 metri spate – 58.16 secunde; locul 4 la 
50 metri bras – 1:09.36 minute; locul 6 la 50 metri fl uture – 1:16.81 minute; 
locul 6 la 50 metri liber – 1:00.13 minute.

David Avram (2014): locul 4 la 50 metri fl uture – 50.33 secunde; locul 6 
la 50 metri liber – 41.50 secunde.

Bianca Stan (2010): locul 8 la 200 metri spate – 3:06.82 minute; locul 8 
la 100 metri spate – 1:28.06 minute.

La competiţia de la Braşov au participat 450 de sportivi de la 26 de 
cluburi din ţară.

 A DEVENIT  A DEVENIT 
VICECAMPION NAȚIONALVICECAMPION NAȚIONAL
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Controversatul centru de detenţie din Cuba a 
împlinit 29 de ani. De multe ori s-a crezut că 

va fi  închis. Însă situaţia, inclusiv pentru deţinuţi, a 
rămas neschimbată.

Mohamedou Ould Slahi a stat în spatele gratiilor 
la Guantanamo timp de 14 ani. A fost torturat 70 de 
zile; a fost interogat 18 ore pe zi, vreme de trei ani.

Slahi, care a locuit și în Germania înainte de 
arestare, era suspectat că a jucat un rol important 
în cadrul al-Qaeda și că s-a implicat în atacurile 
teroriste de la 11 septembrie, dar nu a existat 
niciodată o dovadă în acest sens. Slahi nu a fost 
niciodată acuzat sau condamnat în timpul celor 14 
ani petrecuţi la Guantanamo. Mauritanul, acum în 
vârstă de 59 de ani, a fost în cele din urmă eliberat, 
dar nu a fost despăgubit pentru viaţa furată.

Avocata apărării, Nancy Hollander, se ocupă 
și astăzi de cea ce probabil reprezintă cel mai 
important caz al său, recent transformat în fi lm de 
lung metraj.

Prin Guantanamo, SUA au devenit o ţară „care 
nu respectă statul de drept”, spune Hollander și 
vorbește despre o „situaţie catastrofală”. Acest lucru 
este valabil nu numai pentru cei 13 deţinuţi care 
sunt reţinuţi fără acuzaţii și care așteaptă de ani de 
zile să fi e eliberaţi, ci și pentru presupușii autori ai 
atentatelor de la 11 septembrie, care, la două decenii 
de la acele evenimente, așteaptă încă să fi e judecaţi.

SISTEMUL JURIDIC, SUSPENDAT ÎN MOD 
SISTEMATIC

Această acută încălcare a statului de drept nu 
este o coincidenţă, ci a fost obiectivul administraţiei 
americane sub conducerea lui George W. Bush, 
președinte la acea vreme, spune experta Daphne 
Eviatar de la Amnesty International.

„Acesta a creat o închisoare off shore, pentru 
a trece în mod deliberat peste sistemul juridic al 
Statelor Unite”, declară Eviatar. Într-un raport 
al Amnesty International privind situaţia de la 
Guantanamo, experta denunţă încălcări ample 
ale drepturilor omului. Printre acestea se numără 
detenţia pe termen nelimitat în absenţa acuzaţiilor, 
precum și torturarea deţinuţilor. Deși nu există 
informaţii clare în acest sens, Eviatar citează diverse 
investigaţii, inclusiv una a Comisiei de Informaţii 
a Senatului SUA, potrivit cărora zeci de oameni au 
fost torturaţi cu brutalitate la Guantanamo.

Baza navală americană de la Guantanamo Bay, 
din Cuba, există de peste o sută de ani. Abia în 
ianuarie 2002, la câteva luni după atentatele din 11 
septembrie, a fost extinsă, pentru a include o tabără 
de detenţie. Ceea ce i-a adus un renume îndoielnic.

Anthony Natale, care îl apără în instanţă pe 
Abdal Rahim al-Nashiri, prezumtiv terorist al-
Qaeda, vorbește deschis despre dezamăgirea sa în 
legătură cu Guantanamo: „Am renunţat la tot ceea 
ce face din această ţară o ţară liberă, cu drepturi 
egale pentru toţi”.

CENZURA PRESEI ȘI NICIO LIBERTATE DE 
MIȘCARE

Cei care vor să vadă cu ochii lor ceea ce se petrece 

la Guantanamo au de 
depășit mai multe obstacole. 
Primul este spaţiul aerian 
cubanez, pe care avioanele 
charter săptămânale de la 
Washington nu au voie să-l 
traverseze. Avionul trebuie 
mai întâi să ocolească spre 
est Cuza și nu are voie 
să se îndrepte spre baza 
militară decât în momentul 
aterizării.

Din aer, se poate vedea infama bază. La poalele 
unui lanţ muntos arid se afl ă Golful Guantanamo; 
la vest se găsește aeroportul, iar la est se afl ă baza 
navală, tribunalul militar Camp Justice și lagărul de 
prizonieri.

După săptămâni întregi de verifi cări de 
securitate, am primit și noi un permis. Însă, înainte 
de a putea pleca, a trebuit să semnăm așa-numitele 
reguli Ground Rules. Acestea stipulează la ce te poţi 
aștepta ca jurnalist în Guantanamo: nicio libertate 
de mișcare și mai cu seamă zero libertate a presei.

Nu ni se permite nici măcar să vizităm 
închisoarea din exterior, iar toate informaţiile din 
interior sunt supuse celui mai strict secret, ceea ce îi 
exasperează pe avocaţii deţinuţilor.

Nancy Hollander a luptat timp de șapte ani în 
instanţă, pentru ca Mohamedou Ould Slahi, clientul 
ei, să poată publica „Jurnalul de la Guantanamo”.

VIAŢA ÎN UMBRA ÎNCHISORII DE 
TORTURĂ

Când oamenii se gândesc la Guantanamo, 
probabil că au în minte tortură și sârmă ghimpată. 
De fapt, centrele de detenţie și tribunalul militar 
reprezintă doar o mică parte a bazei. În mare parte, 
baza navală seamănă cu un mic oraș american.

Ni se arată noul liceu, care a costat 65 de milioane 
de dolari și care a fost inaugurat de curând, cu 
tehnologie de ultimă generaţie – 220 de copii de 
toate vârstele ar trebui să trăiască aici o copilărie cât 
se poate de normală, chiar dacă presupusul creier 
al atentatelor de la 11 septembrie 2001 își așteaptă 
procesul la doar cinci kilometri distanţă. Directorul 
școlii, Emilio Garza, explică faptul că închisoarea 
nu este inclusă în programa școlară.

Aici există un supermarket, zone rezidenţiale 
care amintesc de idilicele suburbii americane și 
singurul McDonald’s de pe teritoriul cubanez.

Radio GTMO difuzează muzică pop latino-
americană, iar, în magazinul de suveniruri, 
vizitatorii pot cumpăra tricouri cu sloganul 
Rockin’in Fidel’s Backyani.

Prezentatoarea Annaliss Candelaria, în 
uniformă de camufl aj la microfon, este gazda 
emisiunii Morning Show de la ora opt dimineaţa. 
Divertisment, muzică, până și subiecte serioase, 
cum ar fi  sinuciderea, sunt incluse în program. 
Mai presus de toate, este vorba despre „întărirea 
moralului trupelor”, spune Candelaria.

Radio GTMO nu relatează despre interogatoriile 
în curs de desfășurare la tribunalul militar și nici 

despre centrul de detenţie, care pur și simplu 
„nu face parte din cultura”bazei navale, spune 
Candelaria. De fapt, toate facilităţile tribunalului 
și ale închisorii sunt inaccesibile majorităţii celor 
6.000 de persoane care locuiesc la Guantanamo. 
„Știm despre ei doar ceea ce citim în presă”, spune ea.

PLANURI, PLANURI, PLANURI

Primele planuri de închidere a Guantanamo au 
fost făcute la sfârșitul administraţiei lui George W. 
Bush. Barack Obama a promis de mai multe ori 
închiderea centrului, apoi a pierdut în scurt timp 
majoritatea în Congres în favoarea republicanilor, 
care, la rândul lor, au introdus o lege ce „nu permite 
nimănui care a fost vreodată deţinut la Guantanamo 
să vină în SUA, indiferent de motiv”, spune Nancy 
Hollander. Acest lucru, conchide ea, face imposibilă, 
din punct de vedere legal, mutarea deţinuţilor pe 
teritoriul continental al Statelor Unite.

„NICIO ÎNCERCARE DE A TRANSFORMA 
CUVINTELE ÎN FAPTE”

Ulterior, președintele Donald Trump a schimbat 
și el cursul lucrurilor, anunţând că Guantanamo 
va rămâne deschis. Potrivit republicanilor, 
Guantanamo continuă să protejeze împotriva 
atacurilor teroriste, iar transferul deţinuţilor în SUA 
ar fi  prea periculos.

Pe de altă parte, opozanţii Guantanamo susţin 
că însăși existenţa lagărului este un motiv de 
radicalizare a tinerilor musulmani.

Următoarea răsturnare a politicii privind 
Guantanamo a avut loc sub conducerea 
președintelui Joe Biden, care a anunţat, prin 
intermediul purtătorului său de cuvânt, după 
preluarea mandatului, că intenţionează să închidă 
centrul de detenţie în timpul mandatului său. Cu 
toate acestea, atunci când Comisia de Informaţii 
a Senatului SUA s-a reunit din nou, recent, pe 
această temă, nu a apărut niciun reprezentant al 
administraţiei Biden. Acest lucru relevă, în primul 
rând, ce priorităţi are guvernul care, „până acum 
nu a făcut nicio încercare de a-și susţine vorbele cu 
fapte”, spune Nancy Hollander.

REŢINUT ÎN POFIDA LIPSEI DE PROBE

De fapt, cu programul său de infrastructură 
eșuat și cu apropierea alegerilor „midterm”, la 
jumătate de mandat, administraţia Biden are acum 
probleme probabil mai mari decât închisoarea de 
la Guantanamo. Prin urmare , viitorul Gitmo este 
complet deschis. Unii dintre prizonieri ar putea 
fi  eliberaţi conform planului, în vreme ce alţii ar 
putea fi  returnaţi prin acorduri bilaterale în ţările 
de origine. 

Daphne Eviatar de la Amnesty International 
este optimistă. „în timp ce numărul deţinuţilor 
este din ce în ce mai mic, devine tot mai clar cât de 
absurdă este întreaga situaţie. Este limpede și că, în 
afară de binecuvântatele motive morale, un deţinut 
costă contribuabilul american 13 milioane de dolari 
americani pe an”.

Ar fi  mai ieft in, spun experţii, ca deţinuţii să fi e 
încarceraţi în SUA, dar afară de obstacolele juridice, 
nici aceasta nu este soluţia, spune Nancy Hollander, 
care solicită eliberarea imediată a prizonierilor de 
la Guantanamo. „Nu putem să reţinem oameni timp 
de 20 de ani fără să-i acuzăm de ceva, pentru că nu 
există sufi ciente probe împotriva acestora, dar în 
același timp să pretindem că sunt periculoși”.

Întrebarea privind viitorul Guantanamo nu mai 
poate fi  rezolvată cu argumente raţionale.

Ca multe alte lucruri în SUA, centrul de detenţie 
a devenit o miză politică la umbra căreia „prizonierii 
eterni” așteaptă de 20 de ani să fi e judecaţi.

ÎNCHISOAREA OFFSHOREÎNCHISOAREA OFFSHORE  
AMERICANĂ DE LA GUANTANAMOAMERICANĂ DE LA GUANTANAMO
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