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PLOIEȘTIUL A RĂMAS ȘI FĂRĂ APĂ 
CALDĂ, ȘI FĂRĂ OPERATOR DE TERMIE!

OCOLUL PĂMÂNTULUI 9

Columbia şi Venezuela, Columbia şi Venezuela, 
confl ictul ignorat confl ictul ignorat 
al anului 2022al anului 2022

Scandalul secretizării Scandalul secretizării 
raportului privind noul raportului privind noul 
spital municipal se întețeștespital municipal se întețește

Unde a mers prima Unde a mers prima 
jumătate de milion jumătate de milion 
de la CJ Prahovade la CJ Prahova

Calculezi: aduni 
avantajele, scazi ceva 

voturi de la tine, scazi mai 
multe de la ceilalți, înmulțești 
furia oamenilor, pe care o 
împarți la dușmani și, după ce 
pui strategia în aplicare, aștepți 
să vezi rezultatul. Dacă îți dă 
ție cu plus, iar inamicilor cu 
minus, ai câștigat.

Astea sunt calculele 
mizerabile ale politicii. Plusul e 
la ei, oricum ai da-o!

Acum, nu Volosevici pierde 
mare lucru din lupta asta între 
orgoliile lor. Nu el face baie cu 
apă rece. Nu el e pacient la spital 
și se șterge de transpirație cu 
șervețele umede. Nu primarul 
suferă cu adevărat. El, de bine, 
de rău, maxim se supără, țipă și 
pleacă la hotel să facă duș.

Ok. E agitat omu’. Nu te 
înțelegi cu el. Sare. Te porcăie. 
E posedat! N-ai ce-i face. Nu!?

Dar parcă era ce trebuie în 
campania electorală... Și când 
băteați palma pe stadion, vă 
băteați sau vă pupați!?

Să nu ziceți că nu știați felul 
omului de a fi ! A mai fost un 
mandat primar. Avea istoric. 
Iar dacă partidul l-a vrut, a 
văzut ceva în el. Ceva bun. Nu!? 
Altfel nu văd logica să vrei să 
mergi la drum cu un “nebun”, 
aşa cum îl etichetează unii.

Ați crezut…sau, mai bine zis, 
ați sperat să se schimbe. Să fi e 
docil. Hai, să nu mănânce din 
palmă, dar măcar să asculte. 
Ei bine, nu cred că n-ați luat 
în calcul și varianta inversă. 
Ca omul să nu asculte de 
nimeni. Mai ales de cei pe care 
el îi consideră vinovați că l-au 
lovit pe la spate, din interiorul 
partidului.

Luni, Ploieștiul a rămas fără apă caldă. Tot luni, 
președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian 

Dumitrescu, a obținut mandat special pentru rezilierea 

contractului. Și tot luni, pe seară, primarul Andrei 
Volosevici a indicat vinovații-toți, în afară de primăria 
Ploiești- și a somat CJ Prahova, ADI Termie și operatorul, 
nu și propria instituție, ca parte a ADI, să reia furnizarea 
agentului termic. Marți, Iulian Dumitrescu, președintele 
CJ, care este în același timp și președintele ADI Termie, 
a anunțat că a reziliat contractul încheiat în luna aprilie 
cu SC Termofi care Prahova, societate rezultată din 
asocierea câștigătorilor licitației, Gas & Power Trading 
SRL- Geotherm Distribution. Și a mai anunțat că a somat 
operatorul să reia de îndată furnizara apei calde pentru 
o perioadă de cel puțin 90 de zile, până la încredințarea 
directă a serviciului. Ce irită cel mai tare, pe lângă grava 
problemă de a lăsa spitalele, creșele, școlile speciale și 
locuitorii de la bloc fără apă caldă, este faptul că am avut 
un război între oameni și instituții, ci nu o echipă care 
să dorească să rezolve situația în mod unitar. De fapt, să 
colaboreze asft el încât să nu se ajungă în această situație.

PROCENTUL DE RECENZARE ÎN PRAHOVA 
A FOST DE 95,1% DIN POPULAȚIA 

REZIDENTĂ ȚINTĂ ESTIMATĂ

S-a încheiat recensământul general al populației 
și locuințelor, primul din România organizat 

integral în format digital, al treisprezecelea din istorie și 
al patrulea după Revoluția din 1989. Institutul Național 
de Statistică (INS) a informat că, până la fi nalul zilei 
de 31 iulie, s-au înregistrat în total 18,15 milioane de 
persoane, reprezentând 95,4% din populația rezidentă 
țintă estimată a României la 1 decembrie 2021 (19,02 
milioane persoane). În 9 județe (Bistrița-Năsăud, 
Botoșani, Călărași, Gorj, Neamț, Olt, Sălaj, Teleorman, 

Vrancea) procentul de recenzare a fost de peste 100%, 
ceea ce poate fi  interpretat drept o creștere a populației, 
iar în alte zone (Iași, Timiș și București), procentul a 
fost sub 90%, ceea ce poate însemna fi e că populația nu 
a dorit să se recenzeze, fi e o diminuare a numărului de 
locuitori. În Prahova, rata de recenzare a fost de 95,1% 
din populația rezidentă țintă estimată. Primele rezultate 
vor fi  diseminate în cursul lunii decembrie 2022, urmând 
ca datele complete și fi nale să fi e făcute publice la fi nalul 
anului 2023.

Baza 2 Logistică „Valahia”, din Ploiești, cea mai mare unitate 
militară din Prahova, a aniversat luni, 1 august, 20 de ani de la 

înfi ințare. La manifestările prilejuite de acest moment-ceremonial 
militar și religios- au participat, alături de personalul militar și civil 
al bazei, condusă de colonelul Sorin Mimiligă, locțiitorul șefului 
Statului Major al Forțelor Terestre, general-maior Cristian Daniel 
Dan, locțiitorul pentru resurse al șefului Statului Major al Forțelor 
Terestre, colonel Pompiliu Bixi Mocanu, subprefectul județului, 
Emil Drăgănescu, membri ai familiilor militarilor, invitați din alte 
structuri militare din județ și din țară, din celelalte structuri locale 
de apărare și ordine publică, foști comandanți ai unității, militari în 
rezervă și comandanți ai unităților subordonate bazei.

ZI ANIVERSARĂ LA BAZA 2 LOGISTICĂ „VALAHIA”ZI ANIVERSARĂ LA BAZA 2 LOGISTICĂ „VALAHIA”
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UNDE A MERS PRIMA JUMĂTATE UNDE A MERS PRIMA JUMĂTATE 
DE MILION DE LA CJ PRAHOVADE MILION DE LA CJ PRAHOVA

 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

Consiliul Județean Prahova a semnat 
contractele de fi nanțare nerambursabilă, 

acordată în baza Legii nr. 350/2005 privind 
activitățile nonprofi t, pentru prima sesiune din 
acest an fi ind alocată suma de 500.000 lei. În 
competiție s-au înscris 22 de organizații, iar 13 
au obținut sprijinul fi nanciar acordat de CJ. Să 
vedem însă și noi care au fost câștigătorii acestui 
program:

Cultură și Învățământ, Sănătate, Tineret, Protecția 
Mediului (250.000 lei): Asociația de Sprijin și Binefacere 
România (ASB România), „Misiunea noastră este să ajutăm 
și să salvăm, aici și acum”-27.000 lei; Asociația Muzica 
Artelor, „Teatru la noi în sat”-30.000 lei; Istrate Ana Mihaela, 
„Către generația viitorului prin educația STEM”-27.000 lei; 
Asociația Împreună pentru Aluniș, „Un atu actual pentru 
performanță: de la cretă și burete, la tabla interactivă”-30.000 
lei; Fundația Comunitară Prahova (FCPH), „Orașul verde 
viu, crearea de ecosisteme comunitare pentru protecția 
mediului”-30.000 lei; Asociația Diabeticilor din Prahova 
„Nutriție și sănătate”-22.508 lei; Asociația Prietenii 
Domeniului Cantacuzino (Apdc), „Club de educație și arte la 
palat”, în Florești- 30.000 lei; Fundația Cantacuzino Florești, 
„Promovarea și dezvoltarea voluntariatului la Domeniul 
Cantacuzino Florești”-29.600 lei.

Proiecte activități sportive (250.000 lei): A.S. S&F 
Tennis System Club Sportiv de Tenis, „Tennis ACE la 
mondiale”-60.000 lei; Asociația Județeană de Ciclism 
Prahova, „Road Grand Tour Seciu Mon Amour, Concurs 
Național Ciclism de Șosea, ediția a IX-a, octombrie 2022”- 
66.200 lei; Clubul de Turism și Alpinism Ciucaș Ploiești, 
Evenimentul CIUCAȘ X3, Concurs internațional de alergare 
montană, editia a XII-a, 09-11 septembrie 2022,  Munții 
Ciucaș, Cheia-30.000 lei; Asociația Club Sportiv Academia 
Junior Ploiești, „Performăm în handbal”-80.000 lei; Clubul 
Sportiv Comunal Măneciu, „Promovarea tenisului de 
performanță în comuna Măneciu-30.000 lei.

Reamintim că, în acest an, va fi  derulată și sesiunea a II-a 
a fi nanțărilor nerambursabile, suma pusă la dispoziție din 
bugetul județului fi ind de 1.800.000 lei.

ÎN ETAPA A II-A, FINANȚAREA 
NERAMBURSABILĂ PENTRU ONG-URI 

ESTE DE 1,8 MIL LEI
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Spuneam, în urmă cu două săptămâni, că Primăria 
Ploiești vrea să construiască o creșă prin Programul 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 
15 – „Educație”, Investiția 1 – „Construirea, echiparea 
și operaționalizarea a 110 creșe”. În acest sens, Consiliul 
Local a aprobat documentația tehnică - faza studiu de 
fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiție „Proiect tip-Construire creșă 
medie, strada Cosminele nr 11A, lot 2”. Municipalitatea a 
informat că a depus la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației solicitarea de fi nanțare din 
fonduri europene, prin programul PNRR, pentru această 
investiție. Amplasată în cartierul Ploiești Vest, noua 

creșă va avea o capacitate de 7 grupe/70 de copii, venind 
astfel în întâmpinarea nevoilor cetățenilor, prin creșterea 
capacității infrastructurii învățământului preșcolar. 

Valoarea totală a investiției este de 4,310 milioane de 
euro, fără TVA, ceea ce înseamnă, la un curs de 4,98 lei/ 
euro, 21,467 mil. lei, fără TVA, adică fi x cât scenariul 
propus prin studiul de fezabilitate aprobat acum două 
săptămâni, de 25,513 mil, lei, cu TVA. Atenție însă: 
valoarea eligibilă, adică banii europeni alocați prin 
PNRR, este de 2,808 mil. euro, respectiv, 13,983 mil. lei, 
ambele sume fără TVA, deci cam 16,640 mil. lei, cu TVA. 
Diferența de 8,873 mil. lei (cu TVA) înțelegem că va fi  
suportată din bugetul local.

CEREREA PENTRU O CREȘĂ NOUĂ CEREREA PENTRU O CREȘĂ NOUĂ 
PRIN PNRR, DEPUSĂ LA MDLPAPRIN PNRR, DEPUSĂ LA MDLPA

BANII EUROPENI ASIGURĂ 65,23% DIN COSTURILE DE REALIZARE A CONSTRUCȚIEI
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

BĂRBAT REȚINUT PENTRU TENTATIVĂ 
LA FURT CALIFICAT

Polițiștii din cadrul Secției nr.1 de Poliție 
Ploiești au identifi cat și depistat un bărbat în 
vârstă de 34 de ani, din municipiul Ploiești, 
bănuit de comiterea unei infracțiuni de tentativă 
la furt califi cat. „În fapt, la data de 31 iulie a.c., 
în jurul orei 14:30, polițiștii din cadrul Poliției 
municipiului Ploiești au fost sesizați despre faptul 

că un bărbat ar fi  spart un geam al unei societăți 
comerciale de pe strada George Coșbuc din 
municipiu, cu intenția de a sustrage bunuri din 
interiorul acesteia. În momentul în care bărbatul 
a fost observat de către apelant, acesta a fugit 
într-o direcție necunoscută. În baza sesizării, s-a 
format echipă operativă care a efectuat verifi cări 
în zona comiterii faptei, bărbatul fi ind depistat, 
la scurt timp în apropierea societății în cauză. 
În urma verifi cărilor efectuate a reieșit faptul că 
bărbatul a sustras bunuri din incinta societății. 
Astfel, în baza probatoriului administrat, față de 
bărbat a fost luată măsura reținerii pentru 24 de 
ore urmând să fi e prezentat unității de parchet 
competente cu propunere de luare a unei alte 
măsuri preventive”, a precizat IPJ Prahova. În 

cauză, cercetările sunt continuate de polițiștii din 
cadrul Secției nr.1 de Poliție Ploiești în cadrul 
unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de tentativă la furt califi cat.

ACCIDENT RUTIER PE STRADA 
I.L.CARAGIALE, DIN PLOIEȘTI

Accidentul rutier s-a produs după ce 
două auto au intrat în coliziune. Din primele 
informații, potrivit IPJ Prahova, un tânăr în 
vârstă de 20 de ani, în timp ce se afl a la volanul 
unui autoturism a intrat în coliziune cu un alt 
autoturism, condus de o femeie, în vârstă de 41 
de ani. Conducătoarea auto a fost transportată 
la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. 
Conducătorii auto au fost testați cu aparatul 
etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA SPUNE CĂ PREIACONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA SPUNE CĂ PREIA  
PARCUL MUNICIPAL VEST PENTRU INVESTIȚII ÎN SPORTPARCUL MUNICIPAL VEST PENTRU INVESTIȚII ÎN SPORT

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Prin HCJ nr.158/30.06.2022, Consiliului Județean Prahova a aprobat 
trecerea unor imobile din domeniul public al municipiului Ploiești, 

în domeniul public al județului Prahova, în vederea realizării unor obiective 
de investiții de interes public județean în domeniile sport, cultură, sănătate 
și social. În acea hotărâre, nu se spune explicit că ar fi  vorba despre Parcul 
Municipal Vest, ci doar sunt enumerate caracteristicile tehnice ale terenului 
(număr cadastral, carte funciară, adresă, suprafață etc.).

În document, CJ Prahova enumera la modul general și ce urmează să 
construiască acolo: bazin de înot olimpic, patinoar, terenuri de handbal, 
tenis și baschet, sală polivalentă, piste de biciclete, seră cu plante exotice, 
precum și alte atracții cu caracter unic în județ. 

Printre avantajele realizării obiectivelor, CJ spune că „se va asigura 
creșterea accesului la infrastructura sportivă pentru locuitorii din județ, 
asigurarea condițiilor optime pentru activități sportive de nivel internațional, 
asigurarea de spații dotate pentru activitățile cluburilor sportive și ale altor 
agenți economici, creșterea șanselor de a identifi ca sportivi de performanță 
prin crearea unei infrastructuri sportive moderne, suplimentarea numărului 
de spații verzi și amenajarea unei zone de odihnă și promenadă, precum și 
scăderea gradului de șomaj prin crearea de noi locuri de muncă.”

La diferență de o lună, pe 26.07.2022, CJ Prahova vine cu o nouă HCJ 
prin care încearcă să înduplece municipalitatea, asigurând-o că va primi 
parcul înapoi după fi nalizarea bazei sportive. Astfel, a fost adoptat un 
amendament la HCJ 158, cu următorul conținut: „menționăm că, după 

încheierea procesului verbal de recepție fi nală, la expirarea perioadei de 

garanție a obiectivelor de investiții realizate, imobilele vor trece în domeniul 

public al municipiului Ploiești, la cererea Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești, conform prevederilor legale în vigoare.”
De altfel, președintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, a asigurat că „totul 

se va face conform legii, prin hotărâri ale celor două consilii, județean și 
local.“

Deocamdată nu vedem și o grabă a Primăriei Ploiești în a supune spre 
dezbaterea legislativului un proiect similar, ceea ce ne sugerează că se duc 
cumva niște negocieri departe de ochii opiniei publice. Curios este că 
reprezentanții celor două instituții –ambii de la PNL, la nivel de președinte 
și primar, plus majoritate în consilii- nu discută în prealabil despre aceste 
intenții, astfel că anumite orgolii sau dispute apar direct în spațiul public. 
În fi ne, cel puțin așa credem noi...

DEOCAMDATĂ PROPRIETARUL, ADICĂ 
PRIMĂRIA PLOIEȘTI, N-A ZIS CĂ I-L DĂ!

Consiliul Județean Prahova a triumfat, zilele trecute: „CJ preia 
Parcul Municipal Vest din domeniul public al Ploieștiului în cel 

al județului, în vederea realizării unor investiții de anvergură.” Ideea 
este că deocamdată doar CJ Prahova a adoptat două hotărâri în acest 
sens, dar Consiliul Local Ploiești nu a aprobat până acum un astfel de 
transfer, iar deunăzi vreme, știm bine, chiar primarul Andrei Volosevici, 
ca reprezentant al municipiului, proprietarul de facto al parcului, s-a 
arătat deranjat de această perspectivă. Acum nu știm când și cu ce bani 
va edifi ca CJ obiectivele propuse. Adevărul este că ele n-ar pica rău și 
poate vor da folosința mult-așteptată a acestui teren cu nume de...parc!

Administrația ploieșteană a semnat cu SC Caten Construct SRL contractul 
de lucrări pentru o intervenție care trenează de ceva vreme, respectiv, 

consolidarea versantului pe strada Andrei Mureșanu, în dreptul blocurilor R1 și 
R2. De fapt, avem un rest de lucrări de executat. Primăria Ploiești aduce, de altfel, 
și câteva precizări: „contractul prezent va asigura proiectarea și execuția lucrărilor și 
va permite, astfel, fi nalizarea acestui obiectiv de investiții, având în vedere faptul că 
fi rma precedentă, cu care municipalitatea a avut încheiat un contract de lucrări, nu a 
respectat grafi cul de execuție asumat și, ca atare, contractul a fost reziliat.” Valoarea 
totală este de 224.002,79 lei, fără TVA, perioada de garanție pentru execuția 
lucrărilor a fost fi xată la 3 ani, iar durata de realizare a investiției- la 75 zile de la 
semnarea contractului.

SE CONSOLIDEAZĂ, ÎN SFÂRȘIT, VERSANTUL DE PE SE CONSOLIDEAZĂ, ÎN SFÂRȘIT, VERSANTUL DE PE 
STR. ANDREI MUREȘANU!STR. ANDREI MUREȘANU!
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TÂNĂR DROGAT, PRINS LA VOLAN ÎN 
CÂMPINA

Poliţiștii din cadrul Poliției municipiului 
Câmpina, Biroului Rutier, în timp ce desfășurau 
activități de supraveghere și control al trafi cului 

rutier pe Bulevardul Carol I, din municipiu 
au efectuat semnal regulamentar de oprire a 
unui autoturism condus de un tânăr în vârstă 
de 20 de ani, din municipiu. „Având în vedere 
comportamentul suspect al conducătorului 
auto, acesta a fost supus testării cu aparatul 
DrugTest care a indicat prezența unor substanțe 
susceptibile de a avea efect psihoactiv în 
organism. Ulterior, tânărul a fost condus la o 
unitate medicală în vederea recoltării de mostre 
biologice. În cauză, a fost întocmit dosar penal 
sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducere 
sub infl uența băuturilor alcoolice sau a altor 
substanțe”, a anunțat IPJ Prahova.

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

Comarnic, în timp ce desfășurau activități de 
supraveghere și control al trafi cului rutier pe 
raza de competență au oprit, pentru control, 
pe strada Poiana, un autoturism condus de un 
bărbat în vârstă de 47 de ani, domiciliat în oraș. 
„Întrucât la înmânarea documentelor bărbatul 
emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu 
aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 
0,65 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.

SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

118 ANI DE SALVARE 118 ANI DE SALVARE 
MONTANĂ ÎN ROMÂNIAMONTANĂ ÎN ROMÂNIA

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației a alocat, în sezonul 

rece 2021-2022, suma de 360,9 milioane lei către 
27 de unități administrativ-teritoriale la nivelul 
cărora funcționează sisteme centralizate de 
alimentare cu energie termică, pentru achiziția de 
combustibil, gaze naturale sau păcură. Reamintim 

că MDLPA a avut la dispoziție un buget de 400 
milioane lei pentru susținerea activității unităților 
administrativ-teritoriale, în vederea asigurării 
furnizării energiei termice. Cele mai mari sume 
au mers către Timișoara (67.840.130,52 lei), 
Constanța (61.273.377,37 lei), Arad (40.997.859,05 
lei) și Bacău (40.847.232,88 lei). Bucureștiul, care 

are și cel mai mare sistem de termie, a primit doar 
15,7 mil. lei. Cât despre Ploiești, orașul a încasat 
de la minister a cincea cea mai mare sumă din 
România, respectiv, 25.212.749,36 lei, bani care 
ar fi  trebuit să compenseze cheltuielile ridicate 
după majorarea necontrolată a prețurilor gazelor, 
energiei electrice și a combustibilului.

Luni, 1 august, s-au împlinit 118 ani de la înfi ințarea neofi cială a structurilor de salvare 
din România. Deși prima reglementare legislativă a activității apare abia în anul 

1969, arhivele păstrează informații despre acțiuni de salvare montană și primele forme de 
organizare a structurilor de salvare. În 1904, a fost ținut un prim curs special de prim ajutor 
în munți, la „Școala de călăuze”, entitate organizată de cea mai renumită asociație turistică 
din Transilvania, Der Siebenbürgische Karpatenverein - SKV, adică Asociația Carpaților 
Transilvăneni. În anul următor, SKV își organizează primele echipe pentru acordarea de 
prim ajutor și evacuarea celor accidentați în munți, iar în 1933 apare și prima organizație de 
acest tip pe Valea Prahovei, echipa de salvare montană a asociației „Coștila”, din Bușteni. În 
anul 1969, se legiferează activitatea de salvare montană și se înfi ințează echipe Salvamont 
în Sinaia, Bușteni, Câmpulung Muscel, Bicaz, Caransebeș, Reșita, Brașov, Predeal, Zărnești, 
Bran, Victoria, Rășinari, Bușteni și Borșa. În anul 1970 este inaugurată prima baza 
Salvamont cu caracter sezonier Cristianul Mare, iar în 1971 ia fi ință echipa Salvamont 
Sinaia, de la Cota 2000, din Masivul Bucegi, printre primii salvamontiști numărându-se 
Mihai Sârbu, Gheorghe Ciutacu și frații Stoica. Câțiva ani mai târziu apare și baza de salvare 
de la Bușteni. După 1990, structurile asociative sunt preluate de consiliile județene. La noi, 
de exemplu, funcționează Serviciul Public Județean Salvamont Prahova, cu sediul la Sinaia 
și formații de intervenție la Sinaia, Bușteni, Azuga și Cheia.

NOI TAXE DE NOI TAXE DE 
LA 1 AUGUSTLA 1 AUGUST

De la 1 august, au intrat în vigoare creșterile de taxe 
prevăzute de Ordonanța 16 a Guvernului, adoptată 

pe 15 iulie 2022. Suprataxarea nu vizează alimentele sau 
serviciile -și așa acestea s-au scumpit imens în ultimii ani- dar 
cel mai mult a deranjat supraimpozitarea muncii part-time: 
adică muncești real trei sau patru ore, dar plătești impozite 
pentru o normă întreagă. Să vedem însă care ar fi  majorările:

-acciza minimă obligatoriu în plată pentru 1.000 de 
țigarete urcă de la 563,97 lei, la 594,97 lei;

-acciza la alcool este neprecizată ca valoare, putând fi  
vorba despre o scumpire totuși de până la 20%;

-jocurile de noroc se taxează după cum urmează: 
până la 10.000 lei inclusiv-impozit de 3%, între 10.000 lei 
-66.750 lei inclusiv - 300 + 20% pentru ceea ce depășește 
suma de 10.000 lei, peste 66.750 lei-impozit de 11.650 lei + 
40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750 lei;

-salariile part-time care sunt sub nivelul salariului 
minim vor fi  taxate la nivelul salariului minim, ca și cum 
ar fi  întregi. Excepție vor face elevii și studenții cu vârste 
sub 26 de ani, pensionarii care benefi ciază de pensie din 
sistemul public și persoanele care au mai multe contracte 
part-time, dacă valoarea cumulată a venitului din acestea 
nu depășește valoarea salariului minim pe economie;

-plafonul pentru facilitățile fi scale în agricultură/
industria alimentară și construcții scade de la 30.000 de lei, 
până la 10.000 de lei. Astfel, suma care depășește 10.000 
de lei nu va mai benefi cia de facilități fi scale. Alte măsuri 
prevăzute în OG 16 vor intra în vigoare începând de la 1 
ianuarie 2023.

ÎN SEZONUL RECE, PLOIEȘTIUL A PRIMIT ÎN SEZONUL RECE, PLOIEȘTIUL A PRIMIT 
PENTRU TERMIE 25,212 MIL. LEIPENTRU TERMIE 25,212 MIL. LEI
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UN ȘOFER A FUGIT DE POLIȚIȘTI, ÎNSĂ 
A INTRAT CU MAȘINA ÎNTR-UN GARD. 

NU AVEA NICI PERMIS
Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului 

Ploiești, în timp ce se afl au în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu pe strada Ștrandului, au 
observat faptul că la volanul unui autoturism se 
afl a un bărbat care avea un comportament suspect. 
„A fost efectuat semnal regulamentar de oprire a 
autoturismului în cauză, însă conducătorul auto 
și-a continuat deplasarea, accelerând. Imediat, 
polițiștii au plecat în urmărirea acestuia iar după 
aproximativ 2 km, pe strada Cuptoarelor, din 
cauza vitezei excesive, conducătorul auto a pierdut 
controlul asupra direcției de deplasare și a intrat 
în coliziune cu un gard din beton, fi ind ulterior 

proiectat într-un copac afl at pe partea stângă a 
sensului său de mers. Imediat după momentul 
impactului, conducătorul auto a coborât din 
autoturism cu intenția de a fugi, moment în 
care a fost somat și imobilizat de către polițiști”, 
a precizat IPJ Prahova. În urma verifi cărilor în 
bazele de date, potrivit IPJ Prahova, a reieșit faptul 

că, bărbatul în vârstă de 33 de ani din comuna 
Blejoi nu fi gurează ca fi ind posesor de permis de 
conducere pentru nici o categorie de vehicule. 
Autovehiculul aparține unchiului conducătorului 
auto, care este plecat din țară, declarând verbal că 
i-ar fi  pus la dispoziție autovehiculul nepotului 
său, dar să fi e condus de către o persoană 
care deține permis de conducere. „În baza 
probatoriului administrat, față de bărbatul de 
33 de ani s-a luat măsura reținerii pentru 24 de 
ore, urmând să fi e prezentat unității de parchet 
competente în vederea luării unei alte măsuri 
preventive. În cauză, a fost întocmit dosar penal 
sub aspectul săvârșirii infractiunilor de conducere 
pe drumurile publice a unui autovehicul de către 
o persoană care nu posedă permis de conducere 
și furt în scop de folosință”, a anunțat IPJ Prahova.

Continuare din pagina 1

Marius 
MARINESCU

Ok. Am ajuns în punctul ăsta. După țânțari 
și criza gunoaielor, s-a ajuns și aici. La 

limita de jos a civilizației. S-a oprit apa caldă în 
oraș pentru cei de la blocuri.

Ce fac însă acum cei care se consideră 
superiori primarului!?

Vă spun eu ce: STRATEGII!
Îl provocăm, îl împingem să greșească, îl 

sfătuim prost, îl ațâțăm, întindem nada și îl lăsăm 
apoi să-și rupă gâtul. Iar când e jos, îl lăsăm să se 
zvârcolească cu spume la gură. Îl mai așteptăm 
puțin ca să se compromită cu nu știu ce declarații 
belicoase și, Doamne ajută!, și cu vreo alianță cu 
dușmanul. Iar când socotesc mai-marii județului 
că e gata, vin cu soluția salvatoare. Nu din prima. 
Mai lăsăm puțin timp, ca să se scurgă și resturile 
de capital politic din el și abia apoi acționăm.

Strategie, nu!?
Bravo!
Adevărați maeștri.
Aplauze!
….
E un joc plin de cinism scârbos.
Mă doare undeva de luptele lor, de ambiția lor, 

de interesele lor.
SUNT OAMENI RĂI.
Punct!
Niciunul nu vede mai departe de interesul 

personal și politic. Niciunuia dintre ei nu îi pasă 
că oameni de 80 de ani fac baie cu apă rece. 
Niciunuia dintre ei nu îi este cu adevărat milă 
că o gravidă se “spală” cu șervețele umede după 
naștere. N-au pic de omenie!

Nu-i doare nici în fentă de umilința la care îi 
supun pe cei peste 100.000 de ploieșteni.

Sunt doar calcule.
Le dă cu minus la vot dușmanilor? Asta e tot 

ce contează pentru ei.
Pentru noi, ceilalți, ploieștenii care de peste 

zece ani vedem cum orașul o ia la vale, nu există 
nici un pic de respect. Și nici măcar milă.

Nu spun că e ușor. Că omul nu e difi cil. 
Dar sigur nu e nebun. Nimeni nu ar putea să 
umilească un oraș ca Ploieștiul cu bună știință. 
Așa că, puneți-vă dracului la masă toți cei care 
vă jucați cu viața noastră, sau încuiați-vă într-o 
cameră din care să nu ieșiți până nu găsiți soluții 
pentru a scoate orașul ăsta din mizerie!

Și Volosevici și PNL și PSD.
Pentru asta v-am votat.
Merităm și noi măcar atât!
Un strop de apă caldă.

CÂT CINISM!?

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

ZI ANIVERSARĂ LA BAZA 
2 LOGISTICĂ „VALAHIA”

Potrivit comunicatului de presă semnat de Cristina Boțocan (foto text: plt. adjutant Constantin 
Gheorghe), în cadrul ceremonialului a fost decorat Drapelul de Luptă al unității, au avut loc 

avansări în grad, acordări de diplome și distincții militare, precum și o trecere în revistă, defi larea 
militarilor bazei și a reprezentanților muzicii militare.

Baza 2 Logistică „Valahia” a funcționat ca mare unitate având în compunere unități și subunități 
specializate, destinate pentru a executa sprijin logistic integrat, cu toate forțele sau cu o parte din 
acestea, în cadrul Diviziei 1 Infanterie „Dacica” și, începând cu anul 2015, în cadrul Statului Major al 
Forțelor Terestre. Vorbind despre baza care asigură echipamente, hrană, mentenanță tehnică, asistența 
medicală, organizarea și aprovizionarea unităților de specialitate active. Comandantul unității, col. 
Sorin Mimiligă, a declarat, printre altele: „Douăzeci de ani este un număr important pentru o structură 
logistică, am avut ocazia să constituim un punct de plecare valoros, să operaționalizăm structuri care 
pot fi  puse oricând la dispoziția NATO sau a partenerilor, care pot fi  folosite întrunit sau independent, 
în țară sau în străinătate.”

Președintele Consiliului Județean Prahova, 
Iulian Dumitrescu, a semnat un protocol 

de colaborare cu reprezentanții Companiei 
Naționale de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere (CNAIR) în vederea realizării a trei 
pasaje rutiere pe DN1, la Sinaia și Azuga. Este 
vorba despre pasajele Sinaia Sud (la intersecția 
DN 1 cu Bulevardul Republicii), Sinaia Nord 
(intersecția DN 1 cu Bulevardul Ferdinand) și 
Azuga (intersecția DN 1 cu Strada Prahovei). 
Finanțarea lucrărilor este asigurată din Programul 

Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-
2020. Acum nu știm ce parte a cheltuielilor 
revine CJ Prahova, iar această chestiune nu a 
fost stabilită nici în luna mai, când CJ a aprobat 
asocierea de principiu cu structura din subordinea 
Ministerului Transporturilor, dar știm că CNAIR 
deja a parcurs primele etape ale acestor investiții, 
cum ar fi  proiectarea, iar Guvernul a aprobat 
indicatorii tehnico-economici pentru două 
(Sinaia Sud- 53,49 milioane lei, Sinaia Nord- 
56,57 milioane lei) din cele trei pasaje rutiere.

PROTOCOL DE COLABORARE 
CU CNAIR PENTRU PASAJELE 

DE LA SINAIA ȘI AZUGA
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UN TÂNĂR S-A ALES CU DOSAR, DUPĂ 
CE S-A URCAT BEAT LA VOLAN 

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției 
municipiului Ploiești, în timp ce desfășurau 
activități de supraveghere și control al trafi cului 
rutier pe șoseaua Vestului au oprit  pentru 
control un autoturism condus de un bărbat 
în vârstă de 28 de ani, din comuna Lipănești. 
„Întrucât, la înmânarea documentelor bărbatul 
emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu 
aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,67 
mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru 
care a fost condus la o unitate medicală în 
vederea recoltării de mostre biologice de sânge”, 
a anunțat IPJ Prahova. În cauză, a fost întocmit 

dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de conducere a unui autovehicul pe drumurile 
publice sub infl uența băuturilor alcoolice.

S-A ALES CU DOSAR PENAL PENTRU 
DROGURI

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului 
Câmpina, în timp ce desfășurau activități de 
supraveghere și control al trafi cului rutier pe 
Bulevardul Carol I au oprit pentru control  
un autoturism condus de un bărbat în vârstă 
de 36 de ani, din comuna Cornu. „Întrucât 
conducătorul auto avea un comportament 
suspect a fost testat cu aparatul DrugTest care 
a indicat rezultat pozitiv la substanțe posibil 
cu efect psihoactiv. Bărbatul a fost condus la o 
unitate medicală pentru prelevare de mostre 
biologice de sânge”, a precizat IPJ Prahova. În 
cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de conducere a unui 
vehicul sub infl uența substanțelor psihoactive.

-31 mai 2021: Prin HCJ 90, Consiliul Județean Prahova se asociază 
cu Primăria Ploiești în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, 
transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat 

„Termo Prahova” (prescurtat, ADI Termie).
-7 iunie 2021: Consiliul Local Ploiești votează asociarea și statutul ADI 

Termie, în forma adoptată de CJ, respectiv, cotizație egală, câte 450.000 lei/
an, voturi în AGA egale, cu președinte de la CJ, recte, Iulian Dumitrescu.

-octombrie 2021: fostul primar al orașului Câmpina, Horia Tiseanu, 
a fost numit director al ADI Termie. Asociația, cu sediul la Palatul 
Administrativ al CJ Prahova, nu are site, nu are nimic din care să știm ce 
face și cu cât sunt plătiți salariații.

-decembrie 2021: cei doi acționari (județul Prahova, prin Consiliul 
Județean și Primăria Ploiești, prin Consiliul Local) avizează „Regulamentul 
de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu energie 
termică”.

-10 februrie 2022: Consiliul Local Ploiești aprobă prețul energiei termice 
de 605,22 lei/Gcal, fără TVA + 34,39 lei/Gcal fără TVA + 84,31 lei/Gcal 
fără TVA+ 186,58 lei/Gcal fără TVA, diferențe de recuperat din diferite 
perioade = 910,50 lei/ Gcal fără TVA (108,349 lei/ Gcal cu TVA), din care 
populația ar fi  urmat să plătească 222,49 lei/ Gcal, cu TVA, diferența până 
la 108,349 lei/ Gcal (cu TVA) urmând să fi e achitată de Primăria Ploiești.

-4 aprilie 2022: Uniunea Asociațiilor de Proprietari (UAP) Prahova a 
obținut în instanță suspendarea executării HCL 60/10 februarie privind 
majorarea tarifului la gigacalorie, până la pronunțarea instanței de fond 
asupra cauzei. Teoretic, asta ar fi  însemnat să se revină la tariful vechi, 
stabilit prin HCL 238/26.07.2021 (396,97 lei/Gcal, fără TVA, respectiv, 
472,39 lei/ 396,97 lei/Gcal, cu TVA).

-9 mai 2022: Consiliul Județean Prahova anunță că a fost semnat un 
nou contract pentru „Delegare de gestiune prin concesiune a serviciului 
public de alimentare cu energie termică a municipiului Ploiești în sistem 
centralizat“.  Licitația a fost câștigată de către asocierea de fi rme Gas & 
Power Trading SRL- Geotherm Distribution, cu lider de asociere Gas & 
Power Trading SRL;

-13 mai 2022: Veolia Energie predă serviciul (cazane Brazi, conducta 
primară de transport etc.);

-12 iulie 2022: senatorul Radu Oprea vorbește pentru prima dată în 
Ploiești despre o criză: „Apa caldă și încălzirea pentru iarnă sunt în pericol 
extrem de mare. Fostul operator Veolia cere în tribunal restanțele în valoare 
de 118 milioane de lei. Noul operator, desemnat pe repede înainte, nu a 
primit nicio plată pentru serviciile prestate în perioada mai-iunie, iar acum 
amenință că renunță la contract pentru că a fost dus cu vorba.”

-13 iulie 2022: primarul Andrei Volosevici afi rmă că ADI Termie ar fi  
adus „unele modifi cări la condițiile de licitație și, automat, la contract. Una 
dintre acestea a vizat tariful de referință. Cealaltă dă dreptul noului operator 
să ceară Primăriei Ploiești să-i plătească în avans 50% din costurile materiei 
prime pentru viitorul sezon rece.” În lege, mai spunea primarul, există o 
asemenea posibilitate, dar în limita a 30% din consumul estimat pentru 
perioada de iarnă. 

-27 iulie 2022: operatorul Termofi care Prahova SA a anunțat că sistează 
furnizarea de apă caldă menajeră pentru o perioadă de minim 30 de zile, 
în vederea începerii reparațiilor de strictă necesitate la Cazanul de Apă 
Fierbinte (CAF) 2, singura sursă utilizabilă pentru producerea energiei 
termice în CET Brazi.

PLOIEȘTIUL A RĂMAS ȘI FĂRĂ APĂ CALDĂ, PLOIEȘTIUL A RĂMAS ȘI FĂRĂ APĂ CALDĂ, 
ȘI FĂRĂ OPERATOR DE TERMIE!ȘI FĂRĂ OPERATOR DE TERMIE!

SCURT ISTORIC DESPRE O ISPRAVĂ:SCURT ISTORIC DESPRE O ISPRAVĂ:

Primăria Ploiești/Administrarea Domeniului Public și Privat 
(ADPP) și Consiliul Județean Prahova/Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară (ADI) Termie se afl ă la 200 de metri una de cealaltă, 
iar ambele, la 3 km de sediul de la Brazi al operatorului SC Termofi care 
Prahova (Gas & Power Trading SRL- Geotherm Distribution). Există 
telefoane și aplicații video pentru ca oamenii, în caz că nu se pot deplasa 
pe aceste distanțe minuscule, să discute împreună, să se consulte, să 
se sfătuiască pe o problematică de care se ocupă în comun, așa cum 
este temofi carea orașului. Ei bine, nu! Aparent, ai noștri s-au trezit 
cu problema pe cap, le-a căzut din cer criza apei calde. Și, în loc să se 
sfătuiască împreună, s-au certat separat. Primăria Ploiești a turnat 
cu învinuiri înspre ceilalți. Iar ceilalți, cu o singură excepție, cea a CJ 
Prahova, nu au ieșit în spațiul public, să explice de ce s-a ajuns în această 
situație. Azi încercăm noi să facem, foarte pe scurt, o cronologie a 
faptelor care s-au soldat, azi și acum, cu întreruperea apei calde pentru 
130.000 de oameni (55.000 de apartamente), copii și bolnavi din spitale, 
școli speciale, creșe etc. Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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CU PERMISUL SUSPENSAT, LA VOLAN
Polițiștii din cadrul Secției de poliție rurală  

Valea Doft anei, în timp ce desfășurau activități 
pe linie rutieră au oprit pentru control un 
autovehicul ce tracta o remorcă și care circula 
pe DJ 100 E, din direcția Telega Centru 
către Telega Vale. „Polițiștii au identifi cat 
conducătorul auto, în persoana unui bărbat, în 
vârstă de 41 de ani, din din comuna Popești, 
județul Vrancea. În urma verifi cărilor efectuate 
în bazele de date a reieșit faptul că bărbatul 
fi gurează cu permisul de conducere cu restricții 
– suspendat. Cercetările sunt continuate de 
polițiști sub aspectul săvârşirii infracțiunii de 
conducere a unui autovehicul pe drumurile 

publice fără permis de conducere”, a anunțat IPJ 
Prahova.

ACCIDENT PE DN1A, LA VĂLENII DE 
MUNTE

Accidentul rutier s-a produs pe DN1A, pe 
raza localității Vălenii de Munte, după ce un 
auto a acroșat un pieton.

Din primele date, potrivit IPJ Prahova, un 
conducător auto în vârstă de 36 de ani, în timp 
ce conducea un autoturism, pe drumul național 
1A ar fi  acroșat și accidentat un pieton în vârstă 
de 35 de ani. „În urma evenimentului, pietonul 
a fost transportat la spital pentru îngrijiri 
medicale de specialitate”, a precizat IPJ Prahova. 
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul 
etilotest, rezultatul fi ind negativ. Trafi cul în 
zonă a fost dirijat de către polițiștii rutieri.

-28 iulie 2022: printr-un comunicat ofi cial și într-o conferință de presă, 
primarul Ploieștiului anunță că a afl at de la populație de intenția operatorului 
de a opri apa caldă, a solicitat imperativ conducerii Termofi care Prahova  
să găsească soluții  și a declarat că nu va permite ca ploieștenii să rămână 
fără apă caldă;

-29 iulie 2022: Termofi care Prahova informează Primăria Ploiești 
că există varianta să se închirieze două CAF-uri de la fi rma Bosch, iar 
Primăria solicită Consiliului Județean să demareze procedura de închiriere 
a celor două cazane și să fi nanțeze investițiile necesare pentru repunerea în 
funcțiune a CAF 2 de la CET Brazi.

-1 august 2022: Termofi care Prahova sistează furnizarea apei calde.
-1 august 2022: Primăria a desemnat un reprezentant să verifi ce dacă se 

realizează lucrările de revizie, anunțate de societatea Termofi care Prahova 
SA, la CET Brazi.

-1 august 2022: Președintele Consiliului Județean, Iulian Dumitrescu, a 
convocat o ședință de îndată pentru a solicita mandat pentru rezilierea, în 
ședința AGA a ADI Termie, a contractului cu Termofi care Prahova;

-1 august 2022: Primarul Ploieștiului convoacă o conferință de presă 
unde vorbește despre sabotaj și jocuri politice la adresa sa, indicând și 
vinovații pentru acestă situație: Iulian Dumitrescu, președintele CJ și al 
AGA ADI Termie, Horia Tiseanu, directorul ADI Termie și Mihai Savin, 
directorul operatorului Termofi care Prahova.

-2 august 2022: Președintele Iulian Dumitrescu anunță că a reziliat 
contractul cu operatorul și îl somează pe acesta să reia imediat furnizarea 
apei calde.

-2 august 2022: Primarul Andrei Volosevici semnează un comunicat de 
presă adresat trioului Dumitresu-Tiseanu-Savin: „Dați drumul la apa caldă 
în Ploiești! Bătaia de joc de adresa ploieștenilor trebuie să înceteze!” Să mai 
spunem că Primăria Ploiești este totuși parte din ecuația termiei și nu pe 
alături de problemă?

ÎN LOC DE CONCLUZII
Cetățenii, inclusiv presa, știm doar ce se afi rmă în spațiul public. Dar 

nu cunoaștem ce este în spatele ușilor. Iar acolo pot fi  dezinteres, poate 
alte jocuri murdare-și nu neapărat politice. Remarcăm în tot acest răstimp 
zarva provocată de Primăria Ploiești, intervenția doar punctuală a CJ 
Prahova, tăcerea totală a ADI Termie și decizia operatorului Termofi care 
Prahova SA de a sista furnizarea apei, decizie luată tot fără larmă. Noi am 

afl at de la senatorul Radu Oprea că operatorul nu a primit niciun ban după 
două luni de activitate, dar nu știm cum stau în realitate lucrurile, dacă 
chiar Primăria Ploiești a plătit sau nu diferența de la prețul local, la cel de 
producere, transport și livrare a energiei termice. Pe de altă parte, nu știm 
dacă nu cumva, în aceste condiții, furnizorul n-o fi  oprit apa intenționat, 
fi indcă nici el nu poate lucra fără bani. În fi ne, poate cineva îl vrea pe 
vechiul operator înapoi? Pentru că, da, totul e posibil, având în vedere că, în 
situații de urgență, serviciul poate fi  atribuit prin încredințare directă. Două 
lucruri sunt clare: ploieștenii de la bloc nu au apă caldă; la câte acuzații și 
cuvinte grele s-au aruncat, nu mai poate fi  vorba de o reconciliere între 
primarul Ploieștiului, președintele CJ Prahova și directorul ADI Termie...

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Un val de aer tropical va afecta din nou 
Europa și România. Meteorologii 

au emis o avertizare meteo cod roșu de 
caniculă pentru Portugalia și cod portocaliu 
pentru Spania. Valul va ajunge la noi în 
țară joi. Canicula se va extinde în partea 
de vest a țării noastre și apoi va cuprinde 
și alte regiuni. Administrația Națională de 
Meteorologie a estimat evoluția valorilor 
termice pentru România în intervalul 1-14 
august. În Muntenia, în prima săptămână 
a intervalului, vremea va fi  într-un proces 
de încălzire, devenind călduroasă, iar în 
perioada 4-7 august local caniculară, cu 
medii ale temperaturii maxime în creștere, 

de la 29...32 de grade, spre 33...36 grade și ale 
minimelor de la 12...18 grade, spre 15...20 de 
grade. Chiar dacă după data de 8 august vor 
fi  valori termice mai ponderate, în ansamblu 
și această perioadă va fi  caracterizată de o 
vreme călduroasă, cu temperaturi ușor peste 
cele normale. Temperaturile diurne vor fi  
de 30...33 de grade, iar cele nocturne de 
16...19 grade, fi ind posibile și după-amiezi 
în care se va putea atinge starea de caniculă. 
Regimul pluviometric va fi  defi citar în prima 
parte a perioadei de referință, doar pe spații 
mici fi ind posibile ploi slabe. După data de 
8 august probabilitatea pentru fenomene de 
instabilitate atmosferică va fi  în creștere.

REVINE CĂLDURA ȘI ÎN PRAHOVAREVINE CĂLDURA ȘI ÎN PRAHOVA
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SCANDALUL SECRETIZĂRII RAPORTULUI PRIVIND SCANDALUL SECRETIZĂRII RAPORTULUI PRIVIND 
NOUL SPITAL MUNICIPAL SE ÎNTEȚEȘTENOUL SPITAL MUNICIPAL SE ÎNTEȚEȘTE

Anul trecut, administrația municipală 
manifesta foarte mare avânt atunci 

când a făcut primul pas în privința construirii 
noului spital municipal de urgență din Ploiești, 
pe un teren afl at în sudul orașului. Anul acesta, 
optimismul a scăzut. Dar nu a scăzut fi indcă nu 
ar exista soluții pentru un astfel de edifi ciu, ci 
pentru că sunt mari neînțelegeri între executivul 
și legislativul local. Mai exact, între PNL și...
PNL! Neînțelegeri care, dublate de un orgoliu 
exacerbat, ar putea îngropa de pe acum proiectul. 
Mă rog, ar încetini etapele ce trebuie parcurse. 

DE UNDE AU APĂRUT NEÎNȚELEGERILE
Vorbind despre aceste neînțelegeri, ele au 

apărut în luna iulie, atunci când a fost vorba despre 
confi dențialitatea studiului de prefezabilitate, de 
fapt, a raportului privind conceptul proiectului 
noului spital, realizat din bani publici (100.000 
euro), de Corporația Financiară Internațională 
(IFC), membră a Grupului Băncii Mondiale. 

Ca să fi m corecți, ploieștenii, cei din banii 
cărora, în defi nitiv, se realizează și studiile, 
și spitalul în sine, pentru ca abia mai apoi să 
fi e benefi ciarii acestuia, nu știu nimic nici 
despre confi dențialitate, dar nu au acces nici la 
documente. Anul trecut, Consiliul Local Ploiești 
a adoptat HCL nr.544/23 decembrie 2021 prin 
care s-a aprobat scrisoarea de angajament cu 
Corporația Financiară Internațională (IFC) 
pentru realizarea obiectivului „Spital Municipal 
de Urgență Ploiești,” dar anexa care detaliază 
scrisoarea nu a fost publicată spre a fi  cunoscută 
de ploieșteni.

Anul acesta, când a fost gata raportul, 
executivul le-a cerut consilierilor locali să 
semneze un angajament de confi dențialitate 
pentru a studia documentul, prilej cu care 
am afl at și noi de faptul că actele sunt ținute la 
secret. În clipa când aleșii locali ai PNL și PSD 
s-au scandalizat, executivul Primăriei Ploiești 
a promis că, „la momentul ședinței de consiliu, 
toate lucrurile vor fi  publice, toată lumea va ști ce 

se votează, care-s obligațiile, care este logica, în ce 
constă studiul de prefezabilitate și restul.” Numai 
că, ce să vedeți, când a fost publicată HCL nr. 
297/19.07.2022 privind Raportul „Spitalul PPP 
Ploiești-Raport privind conceptul proiectului”, iar 
nu apare anexa, adică exact acel raport întocmit 
de IFC. Dar sunt incluse o serie de amendamente 
ale consilierilor locali care prevăd: primarul să 
solicite acordul furnizorului de servicii IFC în 
vederea publicării raportului; raportul să fi e scos 
de sub incidența confi dențialității și să fi e afi șat 
pe site-ul Primăriei Ploiești; să fi e organizate 
dezbateri publice pe marginea raportului, 
conduse de o comisie formată din cinci consilieri 
locali etc. 

PRIMĂRIA SE BUCURĂ CĂ PREFECTURA 
PRAHOVA A DAT CU TIFLA CL PLOIEȘTI

Ei bine, când credeam că toate lucrurile sunt 
rezolvate, afl ăm că de fapt ele se încurcă mai 
tare. Deunăzi vreme, Primăria Ploiești susține 
că CL este „somat de Instituția Prefectului județul 
Prahova” să revoce tocmai această hotărâre 
de consiliu (HCL nr. 297/19.07.2022) căreia i 
s-au adus amendamente privind desecretizarea 
raportului „Spitalul PPP Ploiești-Raport privind 
conceptul proiectului, iunie 2022”. Între noi 
fi e vorba, o prefectură nu somează pe nimeni, 
nu are voie legal să facă acest lucru, ci doar să 
atace proiecte în contencios administrativ. Mai 
departe, într-un comunicat al Primăriei Ploiești 
se arată: „prin adresa nr. 11.326/27.07.2022, 
Instituția Prefectului județul Prahova aduce la 
cunoștință Consiliului Local al municipiului 
Ploiești faptul că HCL 297/2022 este nelegală 
deoarece, prin amendamentele adoptate a 
fost schimbat, în totalitate, proiectul inițial și 
a fost adoptată o hotărâre de consiliu, într-o 
formă nouă, cu un alt conținut și cu un alt titlu 
față de ceea ce fusese, inițial, supus aprobării 
consiliului. Deși secretarul general al municipiului 
Ploiești anunțase, încă din timpul ședinței, că 
amendamentele propuse modifi că, în totalitate, 

proiectul inițial și este nevoie ca întreg procesul 
să fi e reluat cu alt referat de aprobare și alte 
rapoarte de specialitate din partea executivului, 
consilierii locali au ignorat acest aspect și au 
votat, în cunoștință de cauză, o hotărâre nelegală. 
De aceea, în exercitarea controlului cu privire la 
legalitatea actelor adoptate/emise de autoritățile 
administrației publice locale, Instituția Prefectului 
județul Prahova solicită revocarea HCL 297/2022, 
în caz contrar aceasta va fi  atacată la instanța de 
contencios administrativ, solicitându-se anularea 
acesteia.”

Primarul PNL Andrei Volosevici a declarat 
public, în cuprinsul aceluiași comunicat: „Din 
păcate, consilierii locali s-au pus într-o situație 
delicată, dacă nu chiar jenantă, în lupta lor 
inexplicabilă împotriva construirii Spitalului 
Municipal de Urgență. Suntem conștienți cu toții 
de necesitatea îmbunătățirii sistemului medical din 
Ploiești și, totuși, lupte politice absurde întunecă 
rațiunea unor consilieri locali și aduc o lumină 
proastă asupra orașului în fața partenerilor de la 
Banca Mondială. Eu sper ca, într-o viitoare ședință 
de Consiliu Local, proiectul privind aprobarea 
documentului întocmit de Corporația Financiară 
Internațională - IFC pentru construirea Spitalului 
Municipal de Urgență Ploiești să fi e adoptat și, 
chiar dacă există o mică întârziere, să continuăm 
demersurile necesare pentru realizarea acestui 
proiect.”

CONSILIERII LIBERALI O ȚIN PE A LOR, 
VOR CA PLOIEȘTENII SĂ ȘTIE CÂT VA 

COSTA SPITALUL MUNICIPAL
De partea cealaltă, consilierii liberali, fi indcă 

războiul între colegii din PNL se poartă, acuză 
Prefectura Prahova că întârzie începerea 
lucrărilor, un proiect susținut necondiționat 
de grupul consilierilor liberali: „acest proiect 
de construcție a unui spital nou in oraș a fost și 
rămâne dezideratul echipei PNL. Dorim, însă, 
ca acest lucru să se întâmple în deplină legalitate 
și transparenţă decizională, motiv pentru 
care am votat în Consiliul Local modifi cările 
(amendamentele) făcute în ceea ce privește proiectul 
de HCL inițiat de dl primar Andrei Volosevici.
-Nu putem sa-l lăsam pe domnul primar în 
eroarea de a supune la vot o HCL care nu respecta 
în totalitate denumirea și valoarea documentului 
realizat de IFC afl ată în subordinea Băncii 
Mondiale;

-Dorim ca orice decizie referitoare la construirea 
Spitalului Municipal de Urgență să fi e luată in 
deplină transparență și am impus (în acord cu 
reprezentații IFC) scoaterea de sub incidența 
confi dențialității a informațiilor de interes public 
referitoare la dimensiunea spitalului, numărul de 
paturi, valoarea proiectului și durata de realizare. 
Apreciem că îndatorarea pe o perioadă de 17 ani 
a bugetului local cu o sumă de peste 250 milioane 
de euro este o decizie pe care trebuie să o luăm 
după o dezbatere publică serioasă și cu acordul 
cetățenilor (...) Considerăm subiectivă intervenția 
Instituției Prefectului Prahova și, ca în orice 
țară civilizată, așteptăm cu interes și ne vom 
supune deciziei instanței de judecată. Din păcate, 
gestul Prefecturii Prahova nu face altceva decât 
să întârzie continuarea procedurilor necesare 
demarării construcţiei spitalului municipal”.

Primarul îi acuză pe consilierii liberali că sunt împotriva construirii spitalului, consilierii 
PNL cer un singur lucru: desecretizarea datelor dintr-un raport pentru care municipalitatea 

a plătit 100.000 euro și construirea unității sanitare, dar cu cifre pe care ploieștenii să le cunoască
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Luptele dintre grupările armate de la graniţa dintre Columbia și 
Venezuela au provocat o creștere alarmantă a violenţelor în primele 

luni ale anului 2022, punând pe fugă mii de oameni. La data de 1 ianuarie 
2022, au izbucnit lupte între Comandamentul Comun de Est, o coaliţie 
de grupuri disidente care au apărut din Forţele Armate Revoluţionare 
ale Columbiei (FARC) demobilizate și gherilele Armatei de Eliberare 
Naţională (ELN), pentru controlul teritoriului și activităţile ilegale 
din satul columbian Arauca și satul venezuelean Apure. Luptătorii de 
gherilă din ambele tabere, care anterior au operat ca aliaţi, au comis o 
serie de abuzuri, inclusiv omoruri în masă, recrutare forţată (inclusiv a 
copiilor) și strămutări forţate. De la izbucnirea confruntărilor dintre ELN 
și Comandamentul Comun de Est la 1 ianuarie a.c., cel puţin 7 500 de 
persoane au fost strămutate forţat.

Ambele grupări armate au ucis zeci de persoane. Multe dintre 

persoanele intervievate de către Human Rights Watch au declarat că 
membrii ELN căutau persoane pe care le acuzau că ar fi  colaborat cu 
grupurile disidente ale FARC. Martorii au spus că membrii ELN au ucis 
unele dintre aceste persoane, iar pe altele le-au răpit. Unii au fost declaraţi 
morţi câteva zile mai târziu, iar familiile altora nu știu ce s-a întâmplat 
cu cei dragi. La data de 19 ianuarie 2022, o mașină capcană a explodat 
în apropierea unei clădiri din centrul orașului Saravena, Arauca, unde își 
aveau sediul mai multe organizaţii pentru drepturile omului și organizaţii 
comunitare și unde se refugiau cel puţin 50 de lideri ai comunităţii locale 
și apărători ai drepturilor omului. Membrii Frontului 28, care face parte 
din Comandamentul comun de Est, au declarat că sunt responsabili 
pentru atac, afi rmând că incinta era sediul centrului de comandă urban 
al ELN. Poliţia naţională columbiană a raportat că 110 persoane au fost 
ucise în Arauca în lunile ianuarie și februarie a.c., de departe cea mai 
mare cifră raportată pentru aceste două luni cel puţin din 2010 încoace. 
Diferite surse au indicat că unii dintre cei uciși ar fi  putut fi  membri ai 
grupărilor armate, dar și că majoritatea erau civili. Creșterea dramatică a 
numărului de morţi refl ectă o deteriorare îngrijorătoare a condiţiilor de 
securitate pentru civili. Totodată, a doua zi, pe data de 20 ianuarie 2022, 
membrii ELN au pătruns într-o casă din zona rurală Puerto Paez, Apure, 
și au răpit două persoane, o fată de 14 ani și pe fratele ei de 18 ani, sub 
ameninţarea armelor, a declarat o rudă.

În ziua de 28 ianuarie, mama lor a afl at de la un vecin că și copiii ei 
au fost uciși în timpul unei lupte cu un grup disident al FARC, vecinul 
indicându-i și locul unde erau cadavrele. Aceasta i-a găsit și a spus altora 
că mai erau multe cadavre în zonă. Cel mai interesant lucru este că 
Venezuela este sprijinită de către Federaţia Rusă, iar Columbia de SUA și 
NATO. Rămâne de văzut ce va urma.

NU EXISTĂ VREUN MOTIV DE OPTIMISM ÎN NU EXISTĂ VREUN MOTIV DE OPTIMISM ÎN 
ÎNŢELEGEREA DINTRE MERCOSUL ŞI UEÎNŢELEGEREA DINTRE MERCOSUL ŞI UE

Pentru a intra în vigoare, acordul ar trebui 
să fi e aprobat de Parlamentul European 

și de parlamentele din cele 27 de ţări ale UE. A 
le convinge nu va fi  o sarcină ușoară pentru un 
președinte care își va încheia mandatul, după ce 
a permis ca defrișările din Amazonia să crească 
cu peste 50%. Întreaga planetă este conștientă de 
efortul lui Bolsonaro privind relaxarea legislaţiei 
de mediu – proverbiala „cireadă de vite” a fostului 
ministru  Ricardo Salles – și de dezmembrarea 
structurilor de monitorizare și sancţionare a 
infracţiunilor de mediu de la Institutul Brazilian 
pentru Mediu ‚(Ibama) și de la Institutul Chico 
Mondes pentru Conservarea Biodiversităţii 
(ICMBio). Imposibil de ascuns defrișarea de 
către sateliţii din întreaga lume.

Neglijenţa evidentă faţă de mediu se refl ectă 
și în declaraţiile absurde pe această temă. „Unde 
este multă pădure, este multă sărăcie”, a declarat 
ministrul mediului, Joaquim Lette, la COP-26, 
la Glasgow. Această viziune absurdă servește 

drept permis de liberă trecere pentru exploatarea 
ilegală a Amazoniei, în numele unui concept de 
libertate care nu ţine cont de binele colectiv și nici 
de Constituţie, în care este înscrisă conservarea 
mediului și a popoarelor indigene.

Bolsonaro a fost avertizat înainte de investitura 
sa că Brazilia s-ar confrunta cu probleme dacă 
discursul său împotriva „industriei amenzilor” 
și acţiunile de control de mediu ar fi  puse în 
practică. Totuși, el a mers mai departe și a făcut 
ceea ce propovăduia. Brazilia, dintr-o voce 
puternică și decisivă în forurile de mediu, a 
devenit un paria.

Lobby-ul european al comerţului cu produse 
agricole exercită presiuni asupra guvernelor lor 
pentru a amâna acordul cât mai mult posibil, 
întrucât Mercosul reunește doi mari producători 
mondiali de cereale și carne, Brazilia și Argentina. 
Cea mai modernă producţie de astăzi cuprinde 
culturi precum bumbacul, în ferme care îmbină 
cea mai avansată tehnologie cu cele mai riguroase 

norme de conservare. Brazilia poate concura – iar 
europenii se tem de concurenţă. Prin încurajarea 
devastării Amazoniei, Bolsonaro favorizează 
interesul european, în detrimentul producţiei 
naţionale moderne.

Lobby-ul împotriva acordului susţine că 
exporturile agricole ale Braziliei către Europa 
afectează obiectivele de reducere a emisiilor de 
carbon. De fapt, ceea ce dăunează mediului este 
lăsarea Amazoniei la cheremul drujbelor. Există 
mult pământ de cultură, fără a fi  nevoie să se 
taie un singur copac. Dacă devastarea persistă, 
efectul asupra regimului de precipitaţii va aduce 
un dezavantaj enorm Braziliei.

Restabilirea politicilor care au redus deja 
defrișările înainte de Bolsonaro va apropia 
Mercosul de una dintre cele mai mari pieţe de 
consum din lume. Menţinerea nebuniei actuale 
înseamnă a da muniţie lobby-urilor europene 
opuse acordului. Asta a făcut Bolsonaro – și 
Guedes ar trebui să știe.

Ministrul brazilian al economiei, Paulo Guedes, a declarat la Washington 
că a remarcat un interes mai mare din partea europenilor pentru a 

merge mai departe cu negocierile pentru aplicarea acordului comercial dintre 
Uniunea Europeană (UE) și Mercosul (în portugheză, Mercosur în spaniolă, 
n.n.), încheiat în 2019. Reacţia europeană este de înţeles ţinând seama de criza 
în cadrul lanţurilor de aprovizionare cu alimente și combustibili, ca urmare 
a pandemiei și a invadării Ucrainei de către Rusia. Dar orice optimism faţă 
de aceste negocieri nu este recomandabil câtă vreme Jair Bolsonaro este la 
(Partidul Planalto sediul președinţiei braziliene n.r.). Pentru europeni, el a 
devenit simbolul politicii de „îngăduinţă generală” din Amazonia pentru 
tăietorii de lemn și pentru minerii ilegali, consemnează ziarul O Globo, citat 
de rador.ro.

COLUMBIA ŞI VENEZUELA, COLUMBIA ŞI VENEZUELA, 
CONFLICTUL CONFLICTUL IGNORAT IGNORAT 

AL ANULUI 2022AL ANULUI 2022
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Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

Guvernarea de la Chișinău încă nu a 
demonstrat că poate să reformeze 

instituțiile de drept și să se debaraseze de 
funcționarii corupți din cauză că o altă 
reformă, a Ministerului de Interne (MAI), a 
pornit pe o cale greșită încă din timpul afl ării la 
putere a Partidului Democrat, iar în sistemul 
de justiție mai rămân persoane loiale lui Vlad 
Plahotniuc. Din acest motiv avem „dosarele de 
paradă”, în care foști demnitari sunt arestați, 
apoi devin martiri, cauzele penale în care sunt 
vizați neavând fi nalitate. Chiar și reținerea lui 
Igor Dodon în ziua de naștere a Maiei Sandu 
reprezintă o provocare din partea procurorilor. 
De această părere este generalul Victor Catan, 
fost ministru de interne, intervievat de 
jurnalistul Pavel Păduraru de la jurnal.md.

GP POATE DESCHIDE DOSARE 
LA COMANDĂ ȘI DICTA MERSUL 

ANCHETELOR

— Domnul Catan, zilele trecute dădeați 
de înțeles într-o postare pe rețelele sociale 
că reforma în instituțiile noastre de drept 
stagnează în continuare. De ce credeți că se 
întâmplă așa?

 — Pe când eram ministru de interne, după 
căderea regimului Voronin, am încercat să 
schimb vechiul sistem și am elaborat o concepție 
de reformare a MAI, apreciată de colegii mei din 
mai multe state europene și care nici până astăzi 
nu a fost abrogată. Dar pe timpul guvernării 
AIE, în 2012, concepția a fost erodată, după ce 
Guvernul Filat, la infl uența PDM-Plahotniuc, a 
adoptat legea cu privire la poliție. Astfel a fost 
aprobată o structură organizatorică amorfă a 
MAI, elaborată de o comisie din care făceau 
parte persoane și din actuala conducere a 
MAI. A fost un proiect-pilot, fi nanțat de UE cu 
șapte sau opt milioane de euro. Cred sincer că 
europenii au avut intenția de a schimba spre bine 
situația de la noi, dar rezultatele au fost altele. În 
calitate de președinte al Asociației Internaționale 
a Ofi țerilor Organelor de Drept am atras atenția 
președintelui Timoft i asupra acestor de fapt 
antireforme, dar dânsul mi-a spus că nu poate 
merge împotriva lui Filat.

— Care anume au fost greșelile din acest 
proiect?

— În primul rând, a apărut centralizarea 
administrativă excesivă. Ministrul a fost 
împuternicit să numească în funcții personalul 
până la nivel mediu. Dar fi ecare ministru vine de 
la un partid politic și astfel el recurge la epurarea 
cadrelor, desemnează persoane dorite inclusiv în 
funcții de șefi  de secții sau șefi  ai inspectoratelor 
raionale de poliție. În astfel de condiții o parte 
dintre colaboratorii profesioniști se văd nevoiți 
să plece și rămân persoane incompetente. 
În al doilea rând, urmărirea penală nu mai 
este o structură autonomă în cadrul MAI, ci 

subordonată IGP. Se putea crea un inspectorat 
general de urmărire penală, de sine stătător 
și cu toată infrastructura necesară, dar nu s-a 
dorit. Lucru cel mai trist, pentru că urmărirea 
penală – un factor determinant al reformelor în 
justiție – își pierduse independența, devenind un 
instrument de răfuială politică, utilizat pentru 
documentarea, interceptarea telefonică și fi larea 
oponenților lui Plahotniuc. Astăzi IGP poate 
deschide dosare la comandă și dicta mersul 
anchetelor, folosind pârghiile administrative de 
infl uență asupra ofi țerilor de urmărire penală. 
Dacă o persoană trebuie să fi e vinovată, se adună  
„dovezi”. Iar dacă acesta, la un moment dat, nu 
dă mită, nu scapă. În consecință, organul de 
urmărire penală trimite dosarul în judecată fără 
dovezi și, oricât de integru ar fi  judecătorul, el 
nu va putea pronunța o sentință de condamnare. 
Este ceva foarte grav. Ca exemplu sunt trei 
cazuri ale celor vinovați de evenimentele din 
7 aprilie: viceministrul Zubic, ulterior angajat 
la Plahotniuc, ministrul Papuc și comisarul 
Botnari. Sub presiunea exercitată de PD, toți 
trei au scăpat de pedeapsă. Dacă cei trei ar fi  
fost trași la răspundere pentru neglijență, aveau 
să spună ce comenzi au primit de la Voronin, 
Grecianîi sau Plahotniuc. Iar neglijența vine de 
la inacțiunile poliției pe 7 aprilie, care a doua zi 
s-a transformat în teroare față de manifestanți. 
În afară de prezumția de nevinovăție, există 
și principiul inevitabilității pedepsei. Avem o 
mulțime de dosare care zac pe polițe și așteaptă 
ca bănuiții sau învinuiții să dea bani. Deși au fost 
depistate zeci de cazuri de învinuire nefondată, 
nici un anchetator nu a fost tras la răspundere.

LA 7 APRILIE, PLAHOTNIUC A FOST 
CARDINALUL DIN UMBRĂ 

— Presupusa antireformă a avut loc pe 
timpul lui Filat sau al lui Plahotniuc?

— Regimul Plahotniuc a început odată cu 
retragerea din PCRM a lui Lupu și altor comuniști, 
iar Filat și Ghimpu au devenit instrumentele lui 
Lupu. E adevărat că Filat se gândea cum să mai 
câștige ceva și el, dar Ghimpu știți ce-a făcut? 
Plahotniuc i-a dat lui și lui Chirtoacă fi lmările 
din Piața Marii Adunări Naționale din 7 aprilie 
și au început ambii să bată în mine de ce nu-i 
eliberez din funcții pe X, Y și Z, care au participat 
la manifestații din partea poliției. Or, Plahotniuc 
nu dorea să ne concentrăm asupra examinării 
corecte a cauzelor penale, dar ne cerea să ne 
răfuim cu oamenii care nu-i conveneau. Atunci 
am mers la procurorul Igor Popa, șeful grupului 

de anchetare a evenimentelor din 7 aprilie, și 
l-am întrebat care este versiunea lui despre cauza 
dezmățului din acea zi. Mi-a spus că ar fi  vorba 
de implicarea României și a UE. L-am întrebat 
dacă are dovezi. I-am pus pe masă o anchetă de 
serviciu organizată de mine. I-am dat materialele 
și lui Vitalie Nagacevschi, deputat PLDM, despre 
care încă nu știam că era agentul lui Plahotniuc. 
Noi arătam că nici ministrul Papuc, nici Statul 
Major al MAI nu au executat actele normative 
adoptate în vederea reacționării la dezordinile în 
masă, pentru că Voronin voia să-i demonstreze 
lui Putin sau altor persoane că a fost implicată 
UE și România.

 — La ce concluzii ați ajuns privind 
organizatorii evenimentelor din 7 aprilie 2009?

 — Protestatarii au reacționat fi resc în 
legătură cu „victoria” PCRM la alegeri prin 
manifestații pașnice. Pentru că protestele erau 
îndreptate contra sa, Voronin le-a transformat în 
acțiuni violente, ca să dea vina pe România. Iar 
Plahotniuc a fost cardinalul din umbră, care și-a 
folosit băieții din serviciile sale de pază pentru a 
destabiliza situația. Dacă s-ar fi  lucrat pe dosar 
și i-am fi  tras la răspundere, de pildă, pe cei din 
„Fulger”, ei ne-ar fi  spus că au primit ordin de 
la Zubic să nu facă nimic. Și așa ordinele s-ar fi  
ridicat până la Voronin și Grecianîi, pentru că 
Plahotniuc de jure nu era nimeni, dar de facto 
conducea totul.

— Din ce motive noua guvernare nu schimbă 
starea de lucruri din MAI?

— E delicată situația, dar trebuie schimbată, 
pentru a stârpi corupția cel puțin. Nu acuz pe 
nimeni, dar pe de o parte, șefi i MAI care au erodat 
reforma își dau seama că poartă răspundere 
pentru aceasta și nu vor să-și asume gafele. Pe 
de altă parte, este vorba de incompetența unor 
oameni care au venit în sistem întâmplător și 
nu cunosc lucrurile. Pentru o etapă nouă în 
reformarea MAI trebuie să existe un concept, o 
strategie de reorganizare, care nu se găsesc nici 
pe site-ul instituției, nici în altă parte.

DODON, LA SIGUR, A ȘTERS TOATE 
URMELE CRIMELOR PE CARE LE-A 

SĂVÂRȘIT 

— Încă acum câțiva ani, ați fost probabil 
primul care ați spus că Igor Dodon trebuie 
pedepsit pentru trădare de patrie. În sfârșit, cu 
toată antireforma, s-a întâmplat acest lucru, 
nu?

— Nu știm ce se ascunde aici. Sunt convins că 
dosarul Bahamas a fost unul absolut concludent, 

MARTIRIZAREA CORUPȚIEI SAU CUM MARTIRIZAREA CORUPȚIEI SAU CUM 
SE FAC DOSARELE LA COMANDĂSE FAC DOSARELE LA COMANDĂ
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Ilan Shor a fost monitorizat de unitățile speciale MAI în cadrul mai 
multor dosare operative privind o rețea de trafi c cu cocaină columbiană.

care demonstra implicarea lui Dodon și a echipei sale în fi nanțarea 
ilicită a PSRM. Finanțarea partidului de către Rusia se demonstra 
nu doar prin materialele video, dar și prin comportamentul lui 
Dodon la ONU, unde în loc să ceară retragerea necondiționată 
a forțelor armate ruse de pe teritoriul republicii, el a vorbit 
despre necesitatea păstrării lor chipurile pentru menținerea 
păcii. Rapoartele lui Dodon, trimise la Moscova prin ambasadă, 
care erau redactate de autoritățile Rusiei, demonstrează că el era 
agent executor al intereselor unui stat străin. În plus, încercările 
de federalizare în condițiile formulate de Kozak și propunerile 
adresate lui Plahotniuc de a prelua fi nanțarea PSRM și de a 
susține proiectul de federalizare este trădare de patrie evidentă. 

— Fostul procuror general Stoianoglo se arăta convins 
că în sacoșa transmisă de Plahotniuc lui Dodon din dosarul 
„kuliokul” erau bani, dar spunea că nu există dovezi în această 
privință... 

— Stoianoglo trebuia să înceapă imediat urmărirea penală, 
însă dosarul nu a fost intentat, apoi tergiversat intenționat. Pentru 
început trebuiau găsiți specialiștii care au realizat fi lmarea, ei 
erau prima probă. O probă și mai importantă ar fi  fost mărturiile 
lui Plahotniuc sau Iaralov, care la acea oră puteau fi  găsiți cu 
siguranță. Cred că ei ar fi  recunoscut câți bani erau în „kuliok” 
și cui erau destinați. Oricum, chiar și modul în care Dodon a 
vorbit despre fi nanțarea partidului ne face să înțelegem că acolo 
erau bani și că el i-a primit. Ei atunci treceau de la fi nanțarea 
prin off shore la fi nanțarea lui Plahotniuc. Dacă ați observat, 
el parcă se temea să ia „kuliokul”, fi indcă, cred eu, presupunea 
că ar putea să fi e fi lmat. Numai hapsânia l-a făcut să nu refuze 
„kuliokul”, ci să roage să fi e transmis lui Costea-Borsetka, apoi 
lui Cornel. E clar că Dodon trebuia să fi e arestat, în schemele 
acestea de fi nanțare există și executori, care, înțelegând că riscă 
să stea la dubală, ar putea da declarații. Dar am mari îndoieli…

— Ce fi nalitate poate avea dosarul Dodon, când a stat în 
izolator doar două nopți?

— Procuratura, având deprinderi proaste de a se supune 
politicului și, în același timp, de a-și reabilita imaginea că luptă 
contra criminalității obișnuiește să facă astfel de jocuri. Și dacă 
dosarul „kuliokul” a fost mai întâi clasat, rezultă că cineva a 
sustras o parte din materialele de acolo. Nu cred că s-au păstrat 
probe sigure, nici că actualii procurori vor reuși să demonstreze 
vinovăția lui Dodon cu mâinile altor procurori, care par să-l 
aștepte pe Plahotniuc, fi ind gata să-l facă și pe el martir. Însuși 
faptul că reținerea lui Dodon s-a făcut de ziua de naștere a Maiei 
Sandu este cel mai probabil o provocare din partea procurorilor. 
Cât privește transferarea lui Dodon în arest la domiciliu, 
aceasta s-a întâmplat fi e sub presiunea politică a unor persoane 
importante, fi e din lipsa probelor indubitabile în dosar. După 
declarațiile sale, înțeleg că el la sigur a șters toate urmele crimelor 
pe care le-a săvârșit. De altfel, nu cred că judecătorii din prima 
instanță ar fi  riscat să-l elibereze din izolator.

— Domnule general, faceți niște declarații incredibile. 
Într-adevăr procurorii noștri lucrează și astăzi pentru 
Plahotniuc?

— Nu toți. Sunt cei de care depinde intentarea dosarelor penale 
și culegerea probelor. Pentru a aduna dovezi, șeful elaborează 
un plan de acțiuni cu executorii și, dacă are vreun interes, le dă 
indicații acestora să strângă doar materialele nesemnifi cative, 
cele importante fi ind evitate.

— Oricum, nu putem da toată vina pe procurori, pentru 
că și ei, și ofi țerii de urmărire penală, și judecătorii sunt cam 
aceeași mâncare de pește într-o justiție coruptă.

— Aveți dreptate. În unele decizii pe cazurile civile sunt vinovați 
judecătorii, iar în cazurile penale vina aparține urmăririi penale, 
care nu prezintă probe. Totuși, în timpul regimului Plahotniuc, 
procurorii au jucat un rol nemaipomenit de negativ. Anume ei 
au sporit radical nivelul corupției. Uneori nici judecătorii nu 
le ieșeau din cuvânt și luau hotărâri în baza dictatului acuzării, 
temându-se să nu fi e puși și ei sub urmărire penală, dacă se 
opun. Păcat că deprinderile proaste din vremea lui Plahotniuc 
continuă și astăzi și niciun procuror nu a fost pedepsit pentru 
acuzațiile nefondate aduse persoanelor nevinovate, care ulterior 
au fost achitate de instanțele naționale sau de CEDO. De aceea, 
consider eu, președinta Maia Sandu ar trebui să arate mai mult 
interes față de acest domeniu pentru a pătrunde clar aceste 
situații. Și lucrurile trebuie schimbate fără întârziere, mai întâi 
de toate la Ministerul de Interne, fi indcă urmărirea penală este 
temelia înfăptuirii justiției. 

GĂGĂUZII SE VOR ÎN PARLAMENTUL GĂGĂUZII SE VOR ÎN PARLAMENTUL 
MOLDOVEI. PE GRATIS

Deputații din Adunarea Populară de la Comrat pretind reprezentativitate politică 
privilegiată în Parlamentul de la Chișinău prin acordarea de mandate special 

Găgăuziei în condiții electorale aparte. Aceștia cer revizuirea Constituției Republicii 
Moldova și modifi cări la Codul electoral astfel încât actul legislativ electoral să le ofere 
posibilitatea ca reprezentanții acestei regiuni autonome să aibă cinci mandate în legislativul 
de la Chișinău. Propunerea a fost făcută publică de Gheorghe Leiciu, vicepreședinte 
al Adunarea Populară a Găgăuziei (APG), în timpul audierilor publice din 26 iulie pe 
marginea proiectului noului Cod Electoral. Leiciu consideră că cinci mandate oferite 
găgăuzilor ar respecta proporționalitatea în raport cu populația UTA Găgăuzia. Acesta 
a mai invocat argumentul că proiectul nu a luat în calcul propunerile unor parteneri de 
dezvoltare (Federația Rusă, bunăoară) privind garantarea reprezentativității politice a 
Găgăuziei în organul legislativ național. Mai mult, reprezentantul Comratului propune 
ca 96 de deputați să fi e aleși pe circumscripții naționale, iar cinci pe circumscripții 
exclusiv din Găgăuzia. Solicitarea a fost susținută în cadrul unei conferințe de presă din 
aceeași zi și de alți doi colegi din APG, Serghei Cimpoieș și Alexandr Tarnavski.

De remarcat că o astfel de propunere a fost înaintată de APG guvernului încă de pe 
25 mai, în cadrul unui proiect de lege elaborat de deputații găgăuzi Gheorghe Leiciu și 
Nicolai Ivanciuc,  însă executivul a răspuns cu un aviz negativ, argumentând că nu ar fi  
tocmai corect în raport cu alte minorități naționale din republică. Într-adevăr, 5 mandate 
în legislativul național, și mai ales pe circumscripții locale, în timp ce minoritatea 
găgăuză abia atinge 4% din populația republicii, ar fi  prea gras și deloc justifi cat pentru 
regiune. Cu toate acestea inițiativa urma să mai fi e analizată la ședința de guvern din 
22 iulie, dar nu a fost inclusă pe agendă la intervenția bașcanului Irina Vlah. De altfel, 
între APG și structurile executive ale autonomiei există mai multe animozități și chiar 
rivalități de ani buni deja. Nici între deputații găgăuzi nu se remarcă o coeziune cât de 
cât stabilă. Existența mai multor grupări cu interese vădit antagoniste, atât  partinice, 
cât și de natură oligarhică, ține APG într-o răzmeriță din ce în ce mai neagră. Să ne 
amintim numai de alegerea președintelui APG și organelor de conducere care a trecut 
prin peste zece tentative eșuate, însăși corpul legislativ al autonomiei fi ind în prag de 
dizolvare. 

Trebuie să recunoaștem că solicitarea este una mai veche, care apare o dată la câțiva 
ani. Mai apăsat despre asta s-a discutat și în 2014, când Republica Moldova trebuia 
să semneze Acordul de Asociere cu UE. Atunci tensiunile dintre UTA Găgăuzia și 
administrația centrală atinsese cote destul de înalte. Experții consideră că inițiativa a 
reapărut în contextul apropierii tot mai evidente a Moldovei de Uniunea Europeană. 
După ce Chișinăul a obținut statutul de țară candidată la UE, deputații găgăuzi au afi șat 
în spațiul public mai multe nemulțumiri față de puterea centrală, inclusiv că nu au fost 
consultați ofi cial și au revendicat organizarea unui referendum în această problemă. 
Firește inspirați de aceleași surse ca și socialiștii, comuniștii. O altă cauză a reluării 
inițiativei buclucașe ar fi , în opinia experților, apropiatele alegeri ale bașcanului din anul 
viitor. Anumiți viitori sau potențiali candidați încearcă, într-un fel, să se impună de pe 
acum.

Dacă e să fi m sinceri, toate revendicările și pretențiile care apar din ce în ce mai 
multe sunt cam lipsite de obraz, ușor fi e spus. Actualul statut juridic special al UTAG 
oferă populației acestei regiuni drepturi politice foarte mari, ba chiar și facilități 
economico-fi nanciare, dacă ne referim la autoguvernare. Din păcate, de foarte multe 
ori politicienii din autonomia găgăuză consideră că își pot consolida imaginea sau își 
pot crea trambuline politice pentru a se lansa în politică sau chiar pentru a obține voturi 
și funcții politice promovând retorică agresivă, note ultimative la adresa Chișinăului. 
Și de data aceasta reprezentanții Comratului se pare că au sărit peste cal. Aceștia au 
amenințat, prin vocea vicepreședintelui APG Gheorghe Leiciu, că dacă autoritățile de 
la Chișinău nu vor găsi o soluție în acest sens, autonomia își rezervă dreptul de a ignora 
alegerile prezidențiale și parlamentare naționale. Să fi m de acord, obraznică declarație. 
Deși nu ar fi  mare bănat, mai puțini adversari politici cursului proeuropean al republicii. 

Un lucru totuși e de neînțeles și regretabil. Deși partenerii externi au investit milioane 
în regiunea găgăuză, în speranța că aceștia vor înceta să mai lucreze pentru interesele 
Moscovei, se pare că au eșuat. Este neclar și de ce autoritățile din Chișinău tolerează cu 
atâta lejeritate separatismul găgăuz. De ce SIS și Procuratura le permite pro-rușilor de 
acolo să-și facă de cap chiar într-atât de mult?

M. BAIBOLEANU
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Cristina Toma  
COCHINESCU

Pornesc de la 
certitudinea 

căpătată în ultimii 
ani, ca urmare nu 
doar a experienței 
personale, ci şi a 
discuțiilor purtate 
în timp, atât cu 
femei măritate, 
cât şi cu bărbați 
căsătoriți, că avem 
dorințe şi aşteptări 

diferite. Acestea nu coincid în interiorul 
cuplului, dar, mult mai grav decât atât, acestea 
nu sunt comunicate sau, în cazul în care totuşi 
ele sunt transmise, acest lucru are loc pe un fond 
de nemulțumire.

De obicei, partenerii îşi reproşează lucruri în 
momentele în care sunt afectați în mod direct 
de acestea: de la dezordinea din casă, capacul de 
la wc lăsat ridicat sau coborât (în funcție de cine 
are gura mai mare), până la faptul că el a venit 
mai tarziu acasă de la bere decât a spus inițial. 
Nemulțumiri mărunte, repetitive, iritante.

Fiecare dintre soți aşteaptă de la celălalt să facă 
primul pas: în general, el vrea sex, ea vrea fl ori. 
Dacă el îi aduce fl ori (a se înlocui, după caz, cu 
îmbrățişări, preludii lungi, tandrețe, declarații de 
iubire, mici cadouri etc.), ea e mult mai deschisă 
spre o partidă reuşită de sex (a se înlocui, după 
caz, cu sex, sex sau sex). Dacă ea face primul 
pas, într-o seară superbă de conexiune fi zică, 
plină de imaginație, de pasiune, de dorință reală, 
am senzația că ea va primi fl ori cât de curând 
(sau poate un mesaj drăguț, o îmbrățişare, o 
palmă peste fund la micul dejun sau orice poate 
însemna o dovadă că el e acolo, în relație).

Întrebarea este: cine face primul pas? 
Răspunsul, draga mea femeie, e: tu. 

Ce poate face ca discuțiile sau orice alt tip 
de comunicare să se desfăşoare într-un cadru 
efi cient?

E simplu: vă aşezați singuri pe canapea, 
într-un moment în care vă simțiți bine amândoi 
(de preferință, în week-end, fără copii în casă şi 
fără probleme de orice altă natură în minte), cu 
un pahar de vin bun în mână, iar tu îl inviți la o 
discuție degajată.

În principiu, discuția despre care vorbesc ar 
trebui să dureze puțin, după următoarea regulă: 
cei doi îşi vor împărtăşi aşteptările, pe scurt (două, 
maxim trei astfel de aşteptări) din partea celuilalt, 
precum şi lucrurile pe care este dispus să le ofere 
în relație (tot scurt, la obiect). Fără reproşuri, 
într-o atmosferă mai degrabă de prietenie, decât 
de căsnicie/cuplu/parteneriat. Cele câteva minute 
de conversație vor constitui un liant în relație, 
o promisiune tacită că îşi vor împlini reciproc 
aşteptările. În perioada următoare nu se va mai 
pune problema despre cine e primul, căci aşteptările 
împărtăşite vor acționa ca un dans în doi.

Şi, la fi nal, aş vrea să îți recomand un mic 
secret: încheie discuția ciocnind paharul, lasă-l să 
bea o înghițitură de vin şi treci la atac! În felul ăsta 
nu doar că veți avea parte de o seară pasională 
în locul uneia tensionate (aşa cum se încheie 
de regulă discuțiile serioase dintre parteneri), 
ci va ancora starea de pasiune discuției voastre, 
astfel încât el va fi  mult mai deschis să îți 
îndeplinească aşteptările. Iar tu, la rândul tău, 
ține cont permanent de dorințele lui exprimate 
pe parcursul discuției voastre, căci acolo va sta 
secretul unei relații împlinite!

CINE FACE PRIMUL PAS?
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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

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

Numit și „Valea Rinichilor”, satul Hokse 
din Nepal a ajuns faimos în întreaga 

lume, însă nu datorită peisajului, ci prin prisma 
unui aspect mai ciudat. Hokse este considerat un 
fel de plantaţie de rinichi pentru piaţa neagră a 
recoltării de organe. Aici, aproape toţi locuitorii 
mai au doar câte un rinichi.

Mânaţi de sărăcie, oamenii din această zonă au 
ajuns să-și vândă rinichii pentru sume derizorii. 
În plus, trafi canţii de organe, folosesc o serie de 
trucuri și tactici pentru a constrânge victimele să 
renunţe la organele vitale.

Aceștia profi tă de naivitatea oamenilor și 
le spun că rinichiul „va crește la loc”. „Brokerii 
de organe” vin în satul Hokse și în localităţile 
din împrejurimi în mod regulat și, de cele mai 
multe ori, reușesc să îi convingă pe oameni 
să călătorească alături de ei în India, pentru a 
face operaţia de recoltare a organelor. Geetha, 
o mamă cu patru copii, și-a vândut un rinichi 
cu 1.300 de lire sterline ca să-și cumpere o 
casă. Locuinţa a fost distrusă ulterior de un 
cutremur.”Timp de zece ani, mai mulţi oameni au 
venit în satul nostru încercând să ne convingă să 
ne vindem rinichii, dar eu am spus întotdeauna 
că nu vrem asta”, a declarat Geetha, într-un 
reportaj realizat de  Al Jazeera. Dar, pe măsură 
ce copiii ei creșteau, dorinţa femeii de a le 
oferi acestora o casă a devenit mai puternică. 
„Mi-am dorit întotdeauna propria mea casă și o 
bucată de pământ și, având mulţi copii, aveam 
foarte mare nevoie de ea”, a povestit ea. Așa că 
Geetha a călătorit cu una dintre cumnatele ei în 
India, pentru operaţia de recoltare a rinichiului. 
Procedura a durat o jumătate de oră, dar femeia 
a fost spitalizată timp de trei săptămâni. „Când 
m-am trezit după operaţie, nu simţeam nimic și 
eram surprinsă că totul a durat 30 de minute”, a 

spus Geetha.
Din păcate, casa femeii – cea pe care a plătit-o 

cu bani luaţi pe rinichiul extras a fost distrusă 
într-un cutremur care a zguduit Nepalul în 
data de 25 aprilie 2015, când cel puţin 8.800 de 
persoane și-au pierdut viaţa, iar alte 23.000 au 
fost rănite.

7.000 DE RINICHI VÂNDUŢI ANUAL
Dezastrul a lăsat pe mulţi săteni fără adăpost, 

făcându-i să apeleze la alcool pentru a-și îneca 
durerile. În aceste condiţii, comerţul cu organe 
a înfl orit, transformând ţara într-o adevărată 
„bancă de rinichi”.

Deși trafi cul cu organe este ilegal, aproximativ 
7.000 de rinichi sunt vânduţi în Nepal în fi ecare 
an. Și mai șocant este faptul că trafi canţii de 
organe nu așteaptă întotdeauna consimţământul 
donatorilor.

Unii oameni au fost înșelaţi să creadă că au 
nevoie de un alt tip de operaţie, iar rinichiul 
le-a fost scos fără acordul lor. Unele victime 
sunt chiar ucise pentru ambii rinichi. Organele 
recoltate sunt vândute pentru sume de cel puţin 
șase ori mai mari decât cele pe care le primesc 

donatorii.
Revista Time a relatat cazul lui Kenam 

Tamang, care a fost atras într-o cursă cu ajutorul 
ginerelui său. Acesta din urmă i-a promis că-l 
ajută să obţină un loc de muncă mai bun în 
Chennai, India, dar, de fapt, avea înţelegere cu 
trafi canţii de organe.

„Am fost dus la un spital și mi-au spus că îmi 
vor lua rinichiul. Apoi mi-au explicat că voi primi 
și o sumă de bani și că nu voi avea probleme de 
sănătate. Ba chiar mi-au spus că rinichiul o să 
crească la loc”, a spus Kenam Tamang.

Povestea lui Ganesh Bahadur Damai este 
destul de similară cu a lui Kenam Tamang. În 
căutarea unui loc de muncă mai bine plătit, 
Damai a călătorit în India. Odată ajuns acolo, a 
fost luat în primire de un grup de necunoscuţi. 
„Mi s-a făcut o injecţie care m-a lăsat inconștient 
timp de 24 de ore. Când m-am trezit, eram pe 
un pat de spital. Atunci mi-au luat rinichiul”, a 
spus el. Trei luni mai târziu, bărbatul a primit 
150 de dolari și a fost trimis înapoi în sat, unde 
și-a cumpărat un mic teren cu banii obţinuţi pe 
rinichi.

VALEA… RINICHILORVALEA… RINICHILOR
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La 31 decembrie 1919, Emma Goldman, 
cunoscută mai degrabă sub porecla Red 

Emma, s-a urcat pe un vapor care urma să o 
ducă departe de Statele Unite. Popular, vaporul 
era poreclit „Arca sovietică” pentru că transporta 
des deportaţi ce căzuseră în păcatul de a milita 
pentru Rusia roșie.

Înainte cu puţin timp, pe când încă se afl a 
în SUA, Emma Goldman, anarhist și agitator 
politic, a fost numită drept cea mai  periculoasă 
femeie din America de nimeni altul  decât Edgar 
Hoover, șeful FBI.

Născută într-o familie de evrei ortodocși în 
iunie 1860. Emma Goldman și-a petrecut primii 
ani în Kovno, în ceea ce este acum Lituania, unde 
familia ei locuia într-un ghetou. Goldman a fost 
forţată să accepte o slujbă într-o fabrică încă 
pe când avea doar 13 ani pentru că familia nu 
se ajungea cu banii pentru traiul zilnic. Dacă a 
acceptat să se ducă la muncă de la așa o vârstă 
fragedă, ea a respins cu fermitate toate încercările 
tatălui ei de a o căsători începând cu vârsta de 15 
ani. Emma ar fi  dorit să-și continue educaţia, dar 
tatăl ei a refuzat și chiar i-a ars manualele.

După ce cele două surori mai mari s-au mutat 
la New York, Goldman, acum în vârstă de 16 ani, 
și-a ameninţat părinţii că se va îneca dacă nu o 
vor lăsa să meargă după surorile ei.

Un an mai târziu, pe fondul antisemitismului 
în creștere în ţara lor natală, părinţii și fraţii mai 
mici ai Emmei s-au alăturat surorilor, întreaga 
familie stabilindu-se în Rochester, New York.

ÎNTÂLNIREA CU ANARHISMUL
Emma Goldman nu locuia în Chicago în 

momentul în care s-a petrecut ceea ce a rămas 

în istorie drept revolta din Haymarket din 4 
mai 1886, unde mai mulţi protestatari ai muncii 
au fost uciși de poliţie, dar a rămas profund 
impresionată și dezgustată de violenţele poliţiei.

Aproape imediat, Emma s-a mutat în New 
York City și a învăţat să susţină discursuri 
radicaliste pasionate și să scrie editoriale 
persuasive. Ea a fost arestată de mai multe ori 
pentru incitare la revolte, jaf și alte activităţi 
criminale. Sentimentele ei „antiamericane”, în 
special activismul ei împotriva războiului, i-au 
adus porecla „Emma cea roșie” (Red Emma) și 
a intrat în atenţia directă a lui J. Edgar Hoover, 
directorul FBI.

FEMEIE DE ACŢIUNE
La un moment dat, Goldman și iubitul 

ei, Alexander Berkman, au încercat să asasineze 
un om de afaceri proeminent care pusese în 
pericol viaţa unor muncitori greviști. Imediat, 
într-o alocuţiune publică, Hoover i-a numit cei 
mai periculoși doi anarhiști din America.

În 1917, Goldman și Berkman au fost arestaţi 
pentru agitaţie împotriva participării SUA în 
Primul Război Mondial, iar Hoover s-a angajat 
personal să urmărească procedura de deportare 
a anarhistei, procedură declanșată în temeiul 
„Legii de excludere a anarhiștilor”, recent 
adoptată.

În timpul procesului ei, Goldman a refuzat 
să vorbească, în tribunal, oferind în schimb o 
declaraţie scrisă pentru a fi  citată instanţei. În 
aceasta, Emma a acuzat Statele Unite de faptul 
că își reduce la tăcere proprii cetăţeni. După 
condamnarea ei la deportare, Emma a spus: 
„Consider că este o onoare să fi u primul agitator 
politic care a fost deportat din Statele Unite”. 
Goldman s-a alăturat altor peste 200 de deportaţi 
la bordul navei Buford, supranumit „Arca 

sovietică” dat fi ind că transporta radicali politici 

ruși. Goldman a rămas în Rusia doar câţiva ani, 

după care a călătorit prin toată Europa înainte de 

a se stabili în sfârșit în Canada, unde a și murit.

CINE A FOST RED EMMA, ANARHISTA CINE A FOST RED EMMA, ANARHISTA 
CARE A FOST DECLARATĂ DE CARE A FOST DECLARATĂ DE 

ÎNSUŞI J. EDGAR HOOVER CEA MAI ÎNSUŞI J. EDGAR HOOVER CEA MAI 
PERICULOASĂ FEMEIE DIN AMERICAPERICULOASĂ FEMEIE DIN AMERICA

Pentru a putea fi  stăpân pe instinctele tale, trebuie să le educi. Iar educarea 
lor presupune și anumite înfrânări. Astfel, putem face o analogie între post și 

Piramidă, postul având și el cinci mari trepte. Prima este înfrânarea de la alimente, 
apoi înfrânarea temerilor și a îndoielilor, apoi înfrânarea de la „tovărășii rele”, după 
care înfrânarea orgoliilor și a nevoii de slavă deșartă. În vârful piramidei postirii 
(scopul postului) se afl ă înfrânarea mândriei, care este socotită în spiritualitatea 
ortodoxă drept cauză primară a tuturor relelor.

Prin urmare, după cum se vede, postul nu este un simplu exercițiu alimentar, ci 
este o înlănțuire de practici care au ca scop educarea spiritului, mai precis curățirea 
lui de dependențe față de instincte, pe care spiritualitatea le mai numește și poft e. 
Drumul este lung și anevoios, adeseori presărat cu ispite, funcție de treptele de 
postire la care ne referim.

Postul alimentar este presărat cu ispitele mâncărilor de post. În general, înfrânarea 
de la mâncarea de origine animală este începutul tăierii poft ei. De aceea, se caută o 
mâncare cât mai puțin gustoasă sau generatoare de plăcere, în paralel cu o anumită 
reducere a „inputului” alimentar, care generează mai departe o anumită strunire a 
instinctului alimentar și, de aici, a altor poft e ale trupului.

POSTUL NU ESTE UN SIMPLU EXERCIŢIU ALIMENTARPOSTUL NU ESTE UN SIMPLU EXERCIŢIU ALIMENTAR
Părinte Gabriel, Parohia Sf. Gheorghe Nou - Ploieşti
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PRIMUL PUNCTPRIMUL PUNCT

ANA BOGDAN, DIN SINAIA, PRIMA FINALĂ WTA DIN CARIERĂ LA ANA BOGDAN, DIN SINAIA, PRIMA FINALĂ WTA DIN CARIERĂ LA 
WARȘOVIA; SALT DE 33 DE LOCURI ÎN CLASAMENTUL MONDIALWARȘOVIA; SALT DE 33 DE LOCURI ÎN CLASAMENTUL MONDIAL

Cea mai bună jucătoare de tenis născută în 
Prahova, la Sinaia, Ana Bogdan a reușit să 

joace prima sa fi nală în circuitul WTA, într-un 
turneu de 250 de puncte la Warșovia, iar echipa 
de fotbal Petrolul Ploiești a marcat primul său 
gol în Superligă, ceea ce i-a adus și primul punct 
în clasament.

Ana Bogdan a avut o prestație solidă în 
turneul jucat la splendida bază sportivă Legia 
din capitala Poloniei, ajungând în fi nală cu jocuri 
care nu au lăsat niciun moment vreun dubiu că 
jucătoarea noastră ar avea cele mai mici emoții. 
Impunându-se în minimum de seturi în jocurile 
de până la fi nală, Ana a avut-o în față pe Caroline 
Garcia, a cărei prestație extrem de convingătoare 
a confi rmat eliminarea în sferturile de fi nală a 
Igăi Swiatek, numărul 1 mondial și favorita 
gazdelor.

La rândul său, Petrolul Ploiești a marcat, prin 
Gabi Tamaș, primul său gol stagional în Superligă 
și a câștigat și primul punct (cât de aproape a 
fost de toate trei!), privind cu optimism către 
jocurile viitoare. Mai ales și după revenirea la 
matcă a lui Budescu, Petrolul poate spera la mai 
mult în acest an. 

Ca și noi, de altfel. 

În zilele de 23-24 iulie a.c., s-a desfășurat, pe stadionul Iolanda Balaș Soter din capitală, 
Campionatul Național Școlar, la care atleții de la CSŞ Ploiești – CS Atletico Slănic au avut o 

evoluție excelentă, reușind să obțină 3 medalii de aur.
Primele două medalii de aur au fost obținute de Darius Cornescu, atletul pregătit de prof Maria 

Andrei reușind, în proba de 100 metri, cu timpul de 10.87 sec., respectiv în proba de 200 metri, cu 
timpul de 22.38 sec., să devină campion național școlar.

A treia medalie de aur a fost obținută de Ruben Chivi, atletul pregătit de prof. Florin Andrei 
reușind, în proba de 400 metri, cu timpul de 49.38 sec., să devină campion național şcolar.

De menționat că, în proba de 400 m, atletul Alberto Dragomir de la CSŞ Ploiești a reușit să 
obțină medalia de argint, elevul pregătit de prof. Robert Munteanu intrând în posesia titlului de 
vicecampion cu timpul de 49.74 secunde!

Jucătoarea de tenis Ana Bogdan, născută la Sinaia, a făcut un salt de 33 de 
locuri în clasamentul mondial, de pe locul 108 până pe 75, după ce a jucat 

prima fi nală la simplu a carierei în circuitul WTA, în cel de-al 76-lea turneu. 
La Varșovia, într-un turneu de categoria WTA 250, Bogdan a fost învinsă în 
ultimul act al competiției de Caroline Garcia, din Franța, cu 6-4, 6-1, câștigând 
180 de puncte în clasamentul mondial.

Caroline Garcia a produs una dintre marile surprize ale turneului din capitala 
Poloniei, învingând-o în sferturile de fi nală chiar pe numărul 1 mondial, Iga 
Swiatek (reprezentanta gazdelor), acesta fi ind al 9-lea titlu de simplu din cariera 
jucătoarei din Franța.

La Warșovia, Ana Bogdan le-a învins pe rând pe Nuria Parrizas Diaz, din 
Spania, cu 6-4, 7-6 (3), pe Katerina Sinaikova, din Cehia, cu 6-0, 6-4, pe Laura 
Pigossi, din Brazilia, cu 6-1, 6-1 și pe Kateryna Baindl, din Ucraina, ajunsă în 
semifi nale din postura de lucky looser, cu 7-5, 7-5.

Ana Bogdan este favorită nr. 3 la Iași, turneu 125 WTA care se joacă în 
această săptămână la Baza Sportivă Ciric și o va întâlni în runda inaugurală pe 
Oana Simion (450 WTA), benefi ciară a unui wild-card, jucătoare afl ată pentru 
prima dată pe tabloul principal la un WTA. Simion a obținut wild-cardul, o 
premieră în cariera sa, după ce a învins-o sâmbătă pe ieșeanca Ilinca Amariei.

CSȘ PLOIEŞTI – 3 TITLURI DE CSȘ PLOIEŞTI – 3 TITLURI DE 
CAMPIONI LA CN ȘCOLARE!CAMPIONI LA CN ȘCOLARE!
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ALEXANDRU PETRE ŞI RAREŞ ARSENIE, MEDALIAŢI LA ALEXANDRU PETRE ŞI RAREŞ ARSENIE, MEDALIAŢI LA 
FESTIVALUL OLIMPIC AL TINERETULUI EUROPEAN!FESTIVALUL OLIMPIC AL TINERETULUI EUROPEAN!

Team România s-a clasat pe locul 8 în ierarhia pe națiuni la ediția a 
XVI-a a Festivalului Olimpic al Tineretului European, două dintre 

cele 19 medalii cucerite de către tricolori fi ind ale sportivilor de la CSM 
Ploiești: judoka Alexandru Petre şi Rareş Arsenie, singurele ale lotului de 
judo deplasat în Slovacia, format din 12 sportivi.

La competiţia găzduită în acest an de oraşul slovac Banska Bystrica, în 
perioada 24-30 iulie, delegația țării noastre, formată din 92 de sportivi, a 
cucerit 19 medalii, dintre care 5 de aur, 8 de argint şi 6 de bronz. 

Alexandru Petre (17 ani) a cucerit medalia de aur a categoriei „-100 
kg” după un parcurs perfect, cu trei victorii consecutive: în faţa azerului 
Azhdar Baghirov în primul tur, apoi, în semifi nală, în faţa georgianului 
Giorgi Baduashvili şi, ulterior, în fi nală, în faţa italianului Francesco Basso.

La rândul lui, Rareş Arsenie (18 ani) a obţinut medalia de bronz la 
categoria „-90 kg” după un traseu ceva mai complicat: victorii în primele 
tururi la Mevlut Oztas (Turcia), Timotej Stefanik (Slovacia) şi Alexios 

Sperlidis (Grecia), înfrângere, în semifi nală, la Miljan Radulj (Serbia), 
cel care avea să şi câştige medalia de aur, apoi victorie în fi nala mică, prin 
ippon, în faţa cehului Frantisek Lhotzky.

„Performanţele de la Olimpiada Tineretului vin, pentru ambii sportivi, ca 
o confi rmare a medaliilor pe care le-au cucerit an de an la fi ecare categorie 
de vârstă şi reprezintă, în acelaşi timp, injecţii cu moral în perspectiva 
competiţiilor ce vor urma. Practic, aceste medalii îi propulsează în elita 
judoului european şi mondial şi arată, dacă mai era nevoie în cazul lor, că 
se pot lupta cu orice adversar, indiferent de valoare sau de ţara din care 
provine. Cazul lui Alexandru Petre este şi unul mai special, tatăl lui, Cătălin, 
fost antrenor de judo, fi ind cel care îl inspiră, îl motivează şi îl îndrumă, 
alături de noi, în carieră. Şi sunt convins că atât Alexandru, cât şi Rareş au 
cariere frumoase în faţă, ei fi ind, deja, medaliaţi la Campionatele Naţionale 
de Seniori ale României”, a declarat Mihai Trandafi rescu, antrenorul care se 
ocupă de pregătirea celor doi sportivi la CSM Ploieşti.

BUDESCU A REVENIT LA BUDESCU A REVENIT LA 
PETROLUL PLOIEȘTI!PETROLUL PLOIEȘTI!

Constantin Budescu este, din nou, jucătorul Petrolului 
Ploiești, mijlocașul revenind, după mai bine de 11 ani, 

la clubul de la care a plecat către fotbalul mare. Jucătorul în 
vârstă de 33 de ani a semnat un angajament valabil pentru 
următoarele două sezoane cu gruparea galben-albastră.

„Discuțiile au început de mai mult timp și, încă de atunci, el 
mi-a dat asigurări că nu va juca decât la Petrolul! Ceea ce, iată, 
s-a și întâmplat, chiar dacă a mai fost contactat și de alte echipe, 
dar a contat faptul că și-a dorit în mod expres să se întoarcă 
aici. Am apreciat foarte mult că, înainte de a semna contractul, 
el a vrut să fi e sigur că își va relua activitatea fotbalistică. 
Ne-am asumat cu toții, și conducerea administrativă, și cea 
tehnică, faptul că trebuie să-l așteptăm să revină și sper să-l 
revedem cât mai repede pe teren, poate chiar într-o lună, o 
lună și jumătate”, a precizat președintele FC Petrolul Ploiești, 
Costel Lazăr.

„Sunt foarte fericit că m-am întors la echipa de la care am 
plecat, practic, către fotbalul mare! Am spus-o întotdeauna 
că vreau să joc pentru Petrolul în primul eșalon și iată că voi 
avea această ocazie! Sper să revin cât mai repede și abia aștept 
primul meci pe Ilie Oană!”, a spus și Constantin Budescu.

Născut la Urziceni, Budescu și-a făcut junioratul la Petrolul, 
evoluând pentru „galben-albaștri” până în 2011, perioadă în 
care a bifat 157 de prezențe și 44 de goluri de-a lungul a șase 
sezoane. S-a transferat, ulterior, la Astra, iar în cariera sa a mai 
jucat pentru DL Yifang (China), FCSB, Al-Shabab (Arabia 
Saudită), Damac FC (Arabia Saudită) și FC Voluntari. Are, 
în palmares, titlul national, Cupa și Super Cupa României, 
toate trei trofeele câştigate cu Astra Giurgiu, iar pentru echipa 
națională a adunat 17 apariții și 5 goluri înscrise.

Petrolul Ploiești a spart gheața, reușind primul gol din Superligă, dar rămâne 
doar cu un punct la capătul partidei cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Golul lui 

Gabi Tamaș, reușit în minutul 62, n-a fost sufi cient pentru prima victorie stagională, 
covăsnenii obținând remiza grație golului marcat de către Tudorie, cu 8 minute 
înainte de fl uierul fi nal.

În fața a aproape 8000 de suporteri care au fost prezenți pe arena „Ilie Oană” au 
evoluat următoarele distribuții: 

FC Petrolul: Vâlceanu – Meijers, Tamaș, Huja – Borța, Cebotaru (65 Dumitriu), 
Jair, Țicu (cpt) – Cioiu (65 Bratu), Ivanovski, Grozav (65 Măzărache). Antrenor: 
Nicolae Constantin.

Sepsi OSK: Niczuly – Ciobotariu (71 Dimitrov), Ninaj, B. Mitrea (cpt), Ispas – J. 
Rodriguez (71 Aganovic), N. Păun, G. Matei (65 Golofca) – Bărbuț (71 Rondon), 
Tudorie, Damașcan (65 I. Gheorghe). Antrenor: Cristiano Bergodi.

Cartonașe galbene: Țicu (61)/Matei (1), Păun (48), Damașcan (51), Bărbuț (61), 
Rondon (72).

Au arbitrat: Marcel Bârsan – Daniel Mitruți și Ferencz Tunyogi. Rezervă: Andrei 
Florin Chivulete.

VAR: Sebastian 
Colțescu. AVAR: Mircea 
Orbuleț.

Observator de arbitri: 
Ioan Costin Toma. 
Observator de joc: Viorel 
Anghelinei.

Urmează, vineri, de 
la ora 19.00, deplasarea 

de la Mediaș, acolo unde 
Petrolul va întâlni rivala 

din ultimele sezoane 
a eșalonului secund, 
Universitatea Cluj.

               PRIMUL GOL ȘI                PRIMUL GOL ȘI 
PRIMUL PUNCT PENTRU PETROLULPRIMUL PUNCT PENTRU PETROLUL
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Ploieștenii de la bloc, dar mai ales 
Maternitatea, Spitalul de Pediatrie și în 

general toate spitalele au rămas, de luni, 1 august, 
fără apă caldă. Primarul Andrei Volosevici acuză 
că toată chestia a fost premeditată și e pur politică, 
un fel de aliniere a planetelor împotriva domniei 
sale, președintele ADI, Iulian Dumitrescu zice că 
reziliază contractul cu operatorul, iar directorul 
ADI Termie, fostul primar moale al Câmpinei, 
Horia Tiseanu, e-n concediu de odihnă și-n 
general nu-l doare la bască, fi indcă locuiește la 
Câmpina.

-Trei, Doamne, și toți trei,
I-ai pus pe scaunul enorm
Și toți se dau deștepți și... grei,
Dar toți în funcții dorm...
Nici nu au prins de veste
În moțăiala lor 
Că apă nu mai este...
Îi mai votați de...zor?

Apropo, cică oamenii ăștia nu mai au somn 
la propriu din cauza termiei. Ba chiar au 

promis că nu vor mai dormi până când nu vor 
rezolva această problemă care aruncă Ploieștiul 
hăt, în negura vremurilor, mă rog, în epoca de 
haur a Ceaușeștilor, dar până și atunci apa nu era 
oprită de tot, ci furnizată cu program... 

-În august, cu apă rece
S-a spălat bietul român
Și-a văzut că apa trece,
Dar Pietroaiele... rămân.

Senatorul Adrian Costea, de la AUR Ialomița, 
a trecut în cea mai recentă declarație de 

avere un câștig de 77.062 de lei la „jocuri”. Suma 
provine, potrivit spuselor politicianului, de la... 
păcănele: „Câștigul a fost tradițional, la păcănele. 
Dar știți care e treaba? Banii au fost reinvestiți încă 
o dată, tot în jocuri de noroc și au fost pierduți. 
Deci, nu m-am ales cu nimic. Din păcate, e un 
viciu foarte greu. Eu pot să spun că sunt fericit că 
am reușit să scap de el. Da, am fost un împătimit 
al jocurilor.”

-Costică, în acest moment
Ai fost sincer pân` la... piele:
Deci voi acolo,-n Parlament,
Ne jucați la păcănele...

Și fi indcă e vorba despre jocuri, un alt gen 
de păcănele, românii prejudiciați în urma 

prăbușirii Fondului Național de Investiții (FNI) 
în urmă cu 22 de ani vor fi  despăgubiți direct de 

la bugetul de stat. Țineți minte, da? E țeapa aia 
trasă de Sorin Ovidiu Vântu (ori SAFI, în cazul 
lui Cataramă), în care fraierii au depus banii la 
FNI, niște deștepți, în frunte cu Vântu, i-au băgat 
în buzunarul lor, iar statul plătește fi indcă un alt 
escroc de la CEC a garantat măgăria...Autoritatea 
pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS)  
estimează că impactul bugetar se va cifra la 625 
milioane lei. 

-Bre, parol, jos pălăria, 
Ești un hoț adevărat! 
Ți-am plătit și pușcăria
Și-acum dăm și ce-ai furat...

Ministrul Investiţiilor și Proiectelor 
Europene Marcel Ioan Boloș, s-a bucurat 

că au fost emise toate cele 2,5 milioane de carduri 
sociale. El a jubilat: „Nu cred că este ceva mai 
nobil, mai intens și mai plin de însemnătate în 
lume decât sprijinirea semenilor afl ați în nevoie. 
Este mesajul pe care l-am transmis și ieri la ședința 
săptămânală pe tema voucherelor. M-au bucurat 
concluziile: toate cardurile sunt emise, iar până la 
31 iulie ar trebui să fi e distribuite către toți cei 2,5 
milioane de benefi ciari care primesc 1.000 de lei 
pentru alimente și mese calde.”

-Ceva mai nobil e, Marcele,
Dar mă tem că nu-nțelegi:
Du-te la cules surcele,
C-oi să prinzi la cap sfoiegi...

Și dacă una e rece, să vă dăm alta caldă de 
tot, aproape friptă. Cică președintele Curții 

Constituționale a României, fostul politician 
PSD Marian Enache, ridică lunar o pensie 
specială de fost magistrat de 37.738 lei și o leafă 
lunară de judecător al CCR de 25.207 lei. Așa 
reiese din declarația de avere pentru anul trecut. 
Asta ar însemna un total lunar de 62.945 lei și un 
total anual de 755. 340 lei. Într-un mandat de 9 
ani la CCR, omul câștigă 6,798 milioane de lei, 
adică cât tichetele pe două luni pentru un oraș cu 
27.200 de locuitori...

-De vrei confort și bogăție
Nu-i musai să te pui pe treabă.
Mai bine faci politichie
Îmbraci apoi o robă neagră
Și-ți tragi pensie specială....

Fostul președinte PDL al Casei Naționale 
de Asigurări pentru Sănătate din 

perioada 2009-2012, medicul Lucian Duță, a 
fost condamnat defi nitiv la 6 ani de închisoare 
cu executare. În această calitate, el a pretins 
de la reprezentanții a două fi rme de soft ware 
un comision de 10% din valoarea fi ecărui 
act adițional sau contract semnat și a primit 
6.300.000 de euro, dintre care 5.500.000 de euro 
prin transferuri bancare și 800.000 de euro în 
numerar. Cu câteva zile înainte de condamnare, 
Duță scria, pe Facebook:„Bătaia de joc a 
securiștilor și cretinilor care conduc România a 
atins apogeul. Nu ne ajunge că suntem săraci, 
proști și bolnavi. Acum am intrat în faza în care 
bolnavii sunt expuși public. Și nimănui nu-i pasă!”

-Că de dracu` tu dăduși,
Să-ți fac în ciudă mă abțin.
Dar azi avem printre sus-puși
Un cretin mai puțin...

Parol,  Mă doare-n băşcălie!
pamfl et de E. Pilaff; www.ziarulploieştii.ro
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