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

 „Cine nu se respectă pe sine, e nefericit, însă cel care e prea mulțumit de sine 
este un prost.”

- Culese de Tata  Guy de Maupassant (1850 - 1893)  Scriitor francez
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DGASPC DGASPC 
PrahovaPrahova
a rămas fără bania rămas fără bani

11 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT NU AU 11 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT NU AU 
AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONAREAUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE

Winston Churchill, unul Winston Churchill, unul 
dintre marii ucigaşi în dintre marii ucigaşi în 
masă ai secolului XX??masă ai secolului XX??

Din Baltica până-n Din Baltica până-n 
Marea Neagră, din Marea Neagră, din 
Kamceatka pân’ la Prut?Kamceatka pân’ la Prut?

Ziua Limbii Ziua Limbii 
RomâneRomâne

PESTĂ, PESTĂ, 
PORCINĂ, PORCINĂ, 

POLITICĂ...POLITICĂ...
ANUNȚ de interes public! Nu se transmite 

la om dar ne afectează pe toți. ATENȚIE! Ca 
să scăpăm de ea se cheltuiesc zeci de milioane 
de euro. Banii sunt din bugetul nostru, nu din 
fonduri europene, pe care, între noi fi e vorba, 
nu suntem în stare să-i absorbim nici dacă îi 
lăsau europenii în saci, la vamă și nu trebuia 
dacât să-i încărcăm în camioane. Ca și în cazul 
gripei aviare, deși se vor dilua miliarde în apa 
aruncată peste țară, boala va dispărea când o 
să vrea ea. AVEȚI GRIJĂ! Vinovați de năpastă 
sunt niște porci străini, care nu știu limba, deci 

nu știu să nu mai arunce cu pestă peste tot, de 
vorbă bună. Ăsta este și motivul pentru care 
trebuie omorâți cât mai mulți porci sănătoși 
pentru a nu ajunge să se îmbolnăvească și să 
moară bolnavi, pentru că...o să se chinuie. 
Așadar, trebuie SĂ LUĂM AMINTE ca, dacă 
cumva întâlniți pe drumurile patriei vreun 
porc, chiar dacă vă pare cunoscut, să nu 
interacționați cu el decât dacă are numere de 
altă țară, unde boala naibi nu a ajuns, pentru 
că nu a vrut ea. Însă, NU VĂ FACEȚI GRIJI!...
politicienii noștri sunt experți în ocolirea 
și tratatea unor boli mult mai agresive, cum 
ar fi  DeNeAnita cronică și SeReInafrita 
buboasă. Pentru prevenirea unei răspândiri 
necontrolate și în rândul pantofi lor din piele 
de porc vă rugăm deci, să nu vă mai adunați în 
număr mare în piețe și pe bulevarde, pentru 
a-i lăsa pe cei care știu cu ce se “mănâncă” 
boala porcilor bolnavi, să o trateze. VĂ 
MULȚUMIM pentru înțelegere, înghițirea 
explicațiilor și asumarea instrucțiunilor și vă 
rugăm, ca de azi înainte, să spuneți cu toții, în 
cor, STOP porcăriilor!

Marius MARINESCU

ti ă i tă t t t d

De doi ani a avut nevoie CNAIR să 
încheie licitația pentru elaborarea 

studiilor de fezabilitate și a proiectelor 
tehnice pentru cele patru tronsoane ale 
drumului de mare viteză Dumbrava 
(Prahova)-Pașcani. Și stați că încă n-au fost 
semnate contractele de atribuire și cele de 
fi nanțare! Vine următoarea întrebare: dacă 
o licitație a durat doi ani, de cât timp va fi  
nevoie să fi e documentate și scrise studiile 
și proiectul, cât va dura licitația pentru 
execuția lucrărilor și câți ani înseamnă 

construirea drumului în sine? În ritmul în 
care se mișcă ai noștri e clar că șoseaua va fi  
gata peste cel puțin unul sau două decenii! 
Dacă nu cumva vine altă guvernare care 
n-o să mai vrea drum spre Moldova! Bine 
că măcar nu plătim SF și PT de la bugetul 
statului în totalitate; CNAIR măcar atâta 
a fost capabilă, să obțină o fi nanțare 
europeană de 17,7 mil. lei (dintr-un total de 
27,6 mil. lei) pentru documentația tehnică 
aferentă investiției. Reamintim că șoseaua 
Ploiești (de fapt Dumbrava, unde se face 

joncțiunea cu autostrada A3)-Pașcani va 
avea o lungime totală de 329 km. Proiectul 
este unul vechi, lansat în programele 
Ministerului Transporturilor în urmă cu 
vreo 10-12 ani, întâi ca autostradă și mai 
apoi doar ca un drum de mare viteză.
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joncțiunea cu autostrada A3) Pașcani va

Deși mai sunt câteva zile până la 
începerea anului școlar 2018-2019, 

11 unități de învățământ din Prahova nu 
au autorizație sanitară de funcționare, iar 
alte 80 nu au obținut aviz de stingere a 
incendiului. Pe lista clădirilor în care practic 
activitatea n-ar trebui să înceapă se înscriu 
4 unități școlare din Șoimari (grădinița și 
școala din Lopatnița și grădinița și școala 
din Măgura), 2 din comuna Mănești 

(grădinița și școala din satul Zalhana) și 
câte o unitate din Podenii Noi (Școala 
Gimnazială Mehedința), Șotrile (Grădinița 
Seciuri), Comarnic (Grădinița Posada), 
Lapoș (Școala Gimnazială Lapoș) și Provița 
de Sus (Grădinița Izvoru). Acestea fi e nu 
au apă, fi e grupuri sanitare în interior, fi e 
au instalațiile defecte ori apa furnizată 
nu corespunde din punct de vedere 
bacteriologic. În cazul autorizațiilor de la 

pompieri situația este și mai complicată: 
35 de grădinițe, 39 de școli, patru săli de 
sport, un internat și un atelier școlar nu 
dispun de autorizație pentru stingerea 
incendiului. 13 dintre acestea sunt din 
Ploiești, pe listă fi gurând, atenție, și câteva 
unități de elită, cum ar fi  Colegiul Național 
„Mihai Viteazul”, Colegiul Național „Al. I. 
Cuza”(sala de sport) și Colegiul Național 
„Jean Monnet”(internat). Dacă nici acestea 
n-au avut bani sau management să intre 
în legalitate ce să mai zicem despre școlile 
din comunele sărace ale județului? Alte 
școli în aceeași situație se afl ă la Câmpina, 
Boldești-Scăeni, Breaza, Comarnic, Mizil, 
Plopeni, Sinaia, Vălenii de Munte, Valea 
Călugărească, Bălțești, Sângeru, Măneciu, 
Bătrâni, Boldești Grădiștea, Brazi, 
Dumbrăvești, Florești, Olari, Puchenii 
Mari, Plopu, Bucov, Telega, Mănești, 
Gorgota, Râfov, Șirna, Drajna etc.

Chiar dacă pesta porcină nu a ajuns 
în Prahova, mai mulți locuitori din 

sudul județului au sacrifi cat porcii de teamă 

să nu cumva să le fi e luați de autoritățile 
sanitar-veterinare. Directorul DSVSA, 
Mihai Terecoasă, a afi rmat că, deocamdată, 
în Prahova n-a fost depistat niciun focar. 
Județul a adoptat însă toate măsurile 
preventive, cum ar fi  instituirea unui fi ltru la 
Ciorani, măsură care se va prelungi cu încă 
două săptămâni și suspendarea temporară 

a comercializării animalelor vii în târgurile 
de la Mizil (autorizat), Băicoi, Vălenii de 
Munte, Starchiojd, Urlați, Drăgănești, 
Măneciu și Aluniș (neautorizate). Adevărul 
este că  prahovenii nu au totuși motive de 
liniște de vreme ce virusul a ajuns în județele 
vecine Ialomița și Ilfov. Pe data de 22 august, 
Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și 

pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că 
au fost descoperite 728 de focare în județele 
Tulcea (514 focare), Ialomița (89), Constanța 
(53),  Brăila (29), Bihor (28), Satu Mare (7), 
Sălaj (3), Galați (2), Călărași (2) și  Ilfov 
(1). Au fost uciși 116. 304 de porci, din care 
46.286 în gospodăriile populației și 70.036 în 
opt exploatații comerciale de mare capacitate.

DN PLOIEȘTI-PAȘCANI, LA DN PLOIEȘTI-PAȘCANI, LA 
ANUL ȘI LA MULȚI ANI!ANUL ȘI LA MULȚI ANI!

MAI MULȚI GOSPODARI DIN PRAHOVA AU MAI MULȚI GOSPODARI DIN PRAHOVA AU 
TĂIAT PORCII DE TEAMA PESTEI PORCINETĂIAT PORCII DE TEAMA PESTEI PORCINE

ALTE 80 DE SPAȚII DIN ALTE 80 DE SPAȚII DIN 
52 DE LOCALITĂȚI NU 52 DE LOCALITĂȚI NU 
DISPUN DE AVIZ ISUDISPUN DE AVIZ ISU

hiar dacă pesta porcină nu a ajuns

Actualitate



2

Accident mortal pe DN1D, la 
Drăgănești

Accidentul rutier a avut loc la 
intersecția cu drumul care duce 
spre Fulga, iar în eveniment au 
fost implicate o autocisternă și un 
autoturism. O persoană a sunat 
la 112 și a anunțat cumplitul 
accident. La fața locului au ajuns 
echipaje ale Poliției, ale Serviciului 
de Ambulanță și ale ISU Prahova. 
O femeie, în vârstă de 51 de ani, era 
încarcerată. Din păcate, victima 
a suferit leziuni incompatibile 
cu viața. Medicii ajunși la fața 
locului nu au mai putut face nimic 
pentru salvarea vieții femeii. O a 
doua victimă, o femeie în vârstă 
de 48 de ani, a fost transportată 
la Unitatea de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean Ploiești, 
aceasta prezentând un traumatism 
cranio-facial minor. Poliția a 
deschis un dosar penal pentru 
ucidere din culpă și continuă 
cercetările pentru a stabili cum s-a 
produs evenimentul rutier.

Accident pe DN1, în Nistorești
Accidentul rutier s-a produs 

după ce șoferul unui tir a pierdut 
controlul mașinii de mare tonaj, 
care s-a răsturnat în afara părții 
carosabilului. La fața locului 
au ajuns mai multe echipaje 
ale Poliției, ale Serviciului 
de Ambulanță Prahova și ale 
Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență. Două persoane, un tânăr 
în vârstă de 35 de ani, care prezenta 
un traumatism lombar, și un copil 
în vârstă de 10 ani, care prezenta 
un traumatism facial, au fost 
transportate la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 
Ploiești, pentru a benefi cia de 
asistență medicală de specialitate. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate modul cum 
s-a produs evenimentul rutier.
Accident grav pe DN1B, în Valea 

Călugărească
Două autoturisme și un tir au fost 

implicate într-un accident cumplit 
pe DN1B, la Valea Călugărească. 
La fața locului au ajuns mai multe 
echipaje ale Poliției, ale Serviciului 
de Ambulanță și ale ISU Prahova. 
Se pare că accidentul s-ar fi  produs 
după ce șoferul unui autoturism 
nu s-ar fi  asigurat în momentul 
în care a schimbat banda de mers 
și a fost acroșat de un tir, iar în 
urma impactului mașina ar fi  lovit 
un alt autoturism care se deplasa 
din sensul opus. Cinci persoane, 
dintre care două în stare gravă, 
au fost transportate la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 

Județean Ploiești. Victimele, patru 
adulți și un minor, au necesitat 
asistență medicală de specialitate. 
Trafi cul în zonă a fost îngreunat. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate modul cum 
s-a produs evenimentul rutier.

Trei accidente în decurs de trei 
zile, la Drajna

Accidentul rutier a avut loc pe DJ 
102 B, în satul Drajna de Jos, după 
ce conducătorul unui autoturism 
ar fi  pierdut controlul volanului și 
s-a răsturnat cu mașina, în afara 
părții carosabile. La fața locului 
s-au deplasat echipaje ale Poliției, 
ale Serviciului de Ambulanță și 
autospeciala cu apă și spumă a 
ISU Prahova. În incident au fost 
implicați doi adulți și un copil în 
vârstă de un an și jumătate. Nicio 
persoană nu a fost transportată 
la spital. Acesta nu este singurul 
accident rutier care a avut loc la 
Drajna de Jos. Tot pe DJ 102 B a 
avut loc un accident în care au fost 
implicate tot două autoturisme. 
De data aceasta, două persoane 
au fost rănite și transportate la 
spital. Este vorba despre o femeie 
în vârstă de 72 de ani și despre 
o femeie în vârstă de 62 de ani, 
ambele cu traumatism la mâini. 
Cel de-al treilea eveniment care s-a 
produs la Drajna de Jos a avut loc 
după ce un autoturism a acroșat o 
fetiță în vârstă de 12 ani, Copila, 
care prezenta un traumatism 
cranio-cerebral și un traumatism 
la picior, a fost transportată la 
Spitalul Județean Ploiești, pentru 
acordarea de asistență medicală 
de specialitate și realizarea de 
investigații medicale.
Două persoane au murit după ce 

au căzut de la etaj, în Ploiești
Cele două tragedii au avut loc în 

Ploiești, în aceeași zi, la diferență 
de numai câteva zeci de minute. 
Primul incident a fost semnalat la 
un bloc situat pe strada Cătinei. 
O persoană a sunat la 112 și a 
anunțat că o femeie a căzut de 
la etaj pe casa scării. Medicii 
de la Serviciul de Ambulanță 
Prahova ajunși la fața locului nu 
au mai putut face altceva decât 
să constate decesul. Cadavrul a 
fost transportat la Serviciul de 
Medicină Legală Ploiești pentru 
efectuarea necropsiei. Poliția a 
deschis un dosar penal pentru 
ucidere din culpă, în cauză fi ind 
continuate cercetările. Un al doilea 
caz, oarecum asemănător, a fost 
semnalat, la câteva zeci de minute 
diferență, la un bloc de pe strada 
Anotimpurilor din Ploiești. De 
data aceasta, ajunși la fața locului, 
medicii au constatat că este vorba 
de un bărbat, în vârstă de 50 de 
ani, care a căzut de la etaj pe o 
copertină și a decedat. Și în acest 
caz cadavrul a fost dus la Serviciul 
de Medicină Legală pentru 
efectuarea necropsiei și stabilirea 
cu exactitate a cauzei morții.

Tragedie în Munții Bucegi. O 
tânără a murit după ce a căzut 

într-o râpă
Tânăra, în vârstă de 36 de ani, 

se afl a în drumeție pe munte 
împreună de mama sa, dar la 
un moment dat se pare că s-a 
dezechilibrat și a căzut într-o râpă. 
Mama sa a sunat la 112 și a solicitat 
ajutorul salvamontiștilor montani. 

Operațiunea de salvare a fost însă 
una extrem de difi cilă, din cauza 
terenului accidentat și a faptului 
că se lăsase întunericul. Ajunși în 
zona respectivă, salvamontiștii au 
constatat că tânăra era decedată. 
Cum intervenția de coborâre a 
cadavrului nu era posibilă pe 
timpul nopții, salvamontiștii din 
Bușteni au amânat operațiunea 
pentru a doua zi, când au solicitat, 
prin ISU Prahova, intervenția 
unui elicopter cu troliu pentru 
extragerea și ridicarea corpului 
neînsufl ețit al tinerei. Ulterior, 
apropiații au povestit că tânăra a 
fost profesor de arte plastice și că 
îndrăgea drumețiile montane. 
Locomotivă în fl ăcări în Prahova

Pompierii au fost în alertă după 
ce o persoană a sunat la 112 și a 
anunțat că locomotiva unui tren 
marfar, care tracta 27 de vagoane 
cu motorină și benzină, a luat 
foc. Trenul marfar se deplasa pe 
ruta Brazi – Fetești, iar incendiul 
a avut loc pe raza localității 
Pantazi. Potrivit primelor date, 
focul s-a manifestat inițial la 

compartimentul motor, însă 
s-a extins cu rapiditate la toată 
locomotiva. Din fericire, s-a reușit 
și decuplarea vagoanelor încărcate 
cu combustibil. Trafi cul feroviar a 
fost blocat mai multă vreme. După 
localizarea și stingerea focului, 
locomotiva a fost transportată în 
Gara Est din Ploiești. Pompierii 
din cadrul ISU Prahova urmează 
să stabilească care a fost cauza de 
izbucnire a focului.

Tânăr dat dispărut după ce a 
plecat din centrul de plasament. 

Anunțul Poliției
Tânărul, în vârstă de 20 de 

ani, din Plopeni, a plecat de la un 
centru de plasament și nu s-a mai 
întors. Mitriță Ionuț – Fernando 
a plecat voluntar dintr-un centru  
de plasament si nu a mai revenit. 
Potrivit Poliției, tânărul are 
aproximativ 1,75 m, greutate 
aproximativ 60 kg, păr șaten, 
creţ, tuns scurt, ochi căprui și nu 
prezintă semne particulare vizibile 
sau infi rmităţi. La momentul 
plecării era îmbrăcat cu pantaloni 
scurţi de culoare închisă, tricou 
albastru şi pantofi  sport de culoare 

bleumarin. „Persoanele care pot 
oferi informații despre tânărul 
dispărut sunt rugate să sune la 
numărul unic de urgență 112 
sau să anunțe cea mai apropiată 
unitate de poliție”, a precizat IPJ 
Prahova.

Dosar penal pentru un bărbat 
bănuit că și-a însușit 53.000 de 

lei de la o fundație
Polițiști din cadrul Serviciului 

de Investigare a Criminalităţii 
Economice au efectuat cercetări 
într-un dosar penal privind un 
bărbat de 48 de ani, bănuit de 
delapidare în formă continuată (68 
acte materiale). „Din cercetările 
efectuate, au rezultat indicii că 
bărbatul și-ar fi  însușit suma de 
53.000 lei din fondurile fundației, 
cu care ar fi  achitat diferite servicii 
și bunuri în benefi ciul său personal 
sau al familiei sale (analize 
medicale, un curs de formare 
profesională, servicii medicale de 
ortodonție, un sejur în Grecia, 
etc), care nu au fost înregistrate 
în inventarul de bunuri mobile al 
fundației”, a precizat IPJ Prahova. 
Pentru recuperarea prejudiciului 
creat au fost instituite măsuri 
asigurătorii. Cauza a fost 
înaintată Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Ploiești, cu propunere 
de emitere a rechizitoriului şi 
sesizare a instanţei, a mai precizat 
IPJ Prahova.  

S-a ales cu dosar penal pentru 
că folosea un minor pentru 

cerșetorie
O femeie în vârstă de 62 de ani 

este acuzată că a folosit un minor 
pentru a apela la mila trecătorilor. 

Polițiști ploieșteni de siguranță 
publică din cadrul Secției nr. 3 au 
depistat femeia, care, însoțită de un 
minor, apela la mila trecătorilor, 
solicitând diverse sume de bani. 
În cauză a fost întocmit un dosar 
penal sub aspectul săvârșirii 
infracţiunii de folosire a unui 
minor în scopul  cerșetoriei, 
potrivit IPJ Prahova.
Razie în discotecile din Ceptura 

și din Sângeru 
Polițiști din cadrul Serviciului 

de Investigare a Criminalității Eco-
nomice au acționat în Ceptura și 
Sângeru, având ca scop prevenirea 
și combaterea ilegalităților comise 
de către agenții economici ce 
desfășoară activități specifi ce 
unor cluburi de noapte/discoteci, 
privind respectarea normelor din 
domeniul drepturilor de autor și 
conexe și în activitatea economică, 
a precizat IPJ Prahova. Pentru 
neregulile constatate, polițiștii au 
aplicat sancțiuni contravenționale, 
în valoare de 30.000 lei. Cu 
ocazia controalelor, au fost 
confi scate și băuturi alcoolice și 
răcoritoare, oferite spre vânzare 
fără documente justifi cative de 
proveniență, în valoare de 1.960 
lei. „La unul dintre cluburile 
verifi cate, polițiștii au constatat 
că agentul economic comunica 
public opere de creație intelectuală, 
fără a deține licenţă-autorizaţie 
neexclusivă pentru comunicare 
publică de opere muzicale în 
regim ambiental și lucrativ. Pe 
aceste considerente, societatea a 
fost sancționată contravențional 
în baza prevederilor art. 190 
lit. g din Legea nr. 8/1996 rep. 

Totodată, s-a constatat că agentul 
economic oferea spre vânzare 
sticle cu băuturi alcoolice fără a 
deține pentru acestea documente 
justifi cative de proveniență”, a 
precizat IPJ Prahova. Persoana 
în cauză a fost sancționată cu 
amendă în cuantum de 10.000 de 
lei, iar mărfurile au fost confi scate.

Incendiu la o anexă 
gospodărească din Măneciu
Pompierii militari au fost 

solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu care a 
cuprins acoperișul unei anexe 
gospodărești din satul Măneciu 
Pământeni, comuna Măneciu. 
Pentru stingerea focului au 
intervenit două autospeciale cu 
apă și spumă. Potrivit ISU Prahova, 
focul a cuprins o suprafață de 
15 mp din acoperiș. Pompierii 
militari urmează să stabilească și 
care a fost cauza care a condus la 
izbucnirea incendiului.

Șofer sancționat pentru 
transport de lemne fără 

documente
Polițiștii din Slănic au depistat 

un bărbat din comuna Bertea 
care transporta cu un autovehicul 
material lemnos specia fag, fără 
documente legale de proveniență. 
Bărbatul a fost sancționat 
contravențional cu o amendă de 
5.000 de lei, iar materialul lemnos 
a fost ridicat în vederea confi scării 
și predat reprezentantului 
Ocolului Silvic Slănic, a precizat 
IPJ Prahova. 

Zeci de amenzi în piețele din 
Ploiești

Polițiștii ploieșteni din cadrul 
Secției nr. 1 au organizat o razie 
în piața de la Halele Centrale și 
în cartierul Bereasca,  cu scopul 
de prevenire și combatere a 
activităților ilegale de comerț, 
precum și a fenomenelor cu 
impact stradal. „În acțiune au 
fost angrenați 17 polițiști de 
ordine publică, 15 de investigații 
criminale, trei de poliție rutieră, 
precum și 12 jandarmi. În cadrul 
acțiunii au fost verifi cați 38 de 
agenți economici și 18 producători 
agricoli, au fost controlate 21 
de autovehicule, legitimate 102 
persoane, iar pentru neregulile 
constatate au fost aplicate 65 de 
sancțiuni contravenționale, în 
valoare de 22.740 lei. Totodată, 
polițiștii au confi scat bunuri 
în valoare de 13.054 lei (70 kg 
pepeni, 83 kg vinete, 20 kg ardei, 
12.160 țigarete, băuturi alcoolice 
etc.)”, a anunțat IPJ Prahova. O 
acțiune similară a fost organizată 
și de polițiștii Secției nr. 4, de 
data aceasta în zona Complexului 
Comercial Big, la Gara de Sud, 
în Piața 1 Decembrie, dar și la 
Piața Mihai Bravu. Polițiștii au 
verifi cat șapte unități comerciale, 
au controlat nouă autoturisme 
și au aplicat 14 sancțiuni 
contravenționale, în valoare de 
2.960 de lei.

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 
Zeci de persoane au fost 

victime ale accidentelor 
rutiere care au avut loc pe 
șoselele din Prahova. O tânără 
în vârstă de 36 de ani a decedat 
după ce a căzut într-o râpă  din 
Munții Bucegi.

Roxana Tănase; 
www.ziarulploiestii.ro

Totodată s a constatat că agentul
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Ziua Limbii 
RomâneRomâne

Maria BOGDAN;  www.ziarulploiestii.ro

Din 24 august 2018, românii pot plăti 
amenzile la jumătate în 15 zile, ci 

nu în 48 de ore, cum era până acum. Legea 
203/2018 privind măsurile de efi cientizare 
a achitării amenzilor contravenționale 
a fost modifi cată astfel încât să le ofere 
contravenienților un timp rezonabil pentru 
a achita jumătate din cuantumul sancțiunii. 
În opinia legiuitorului, în acest fel vor 
ajunge mai mulți bani la bugetul de stat, 
iar actul normativ îi va încuraja pe oameni 
să achite sancțiunile. Legea mai prevede că 
toate amenzile vor merge într-un cont unic 
la Trezoreria Statului, indiferent de care 
instituție sunt aplicate/ încasate, dar și faptul 

că o sancțiune poate să fi e anulată de la sine 
dacă nu conține codul numeric personal 
al persoanei amendate. În textul L 203 se 
spune clar că „procesul-verbal de constatare 
a contravenției va cuprinde în mod 
obligatoriu: data și locul unde este încheiat; 
numele, prenumele, calitatea și instituția din 
care face parte agentul constatator; numele, 
prenumele, domiciliul și codul numeric 
personal ale contravenientului; descrierea 
faptei contravenționale cu indicarea datei, 
orei și locului în care a fost săvârșită, precum 
și arătarea împrejurărilor care pot servi la 
aprecierea gravității faptei și la evaluarea 
eventualelor pagube pricinuite; indicarea 

actului normativ prin care se stabilește și 
se sancționează contravenția; indicarea 
societății de asigurări, în situația în care 
fapta a avut ca urmare producerea unui 
accident de circulație; posibilitatea achitării, 
în termen de 15 zile de la data înmânării sau 
comunicării procesului-verbal, a jumătate 
din minimul amenzii prevăzute de actul 
normativ; termenul de exercitare a căii de 
atac și instanța la care se depune plângerea.”

După ce a executat-o pe Laura 
Codruța Kovesi, ministrul 

Justiției, Tudorel Toader, a pornit cel 
mai nou război cu procurorul general al 
României, Augustin Lazăr, pentru care 
a purces același scenariu de evaluare și 
eventual revocare din funcție ca în cazul 
fostei șefe a DNA. Motivul declarat ar 
ține de un protocol Parchet-SRI semnat 
în decembrie 2016, dar denunțat de părți 
în martie 2017, adus în atenția opiniei 
publice de Darius Vâlcov ( în această 
speță a fost declanșată o urmărire 

penală pentru a se afl a în ce fel a ajuns 
documentul la Vâlcov). Toader a acuzat 
că n-a fost informat în legătură cu acest 
protocol, dar imediat a fost contrazis de 
Lazăr, care a adus în sprijinul afi rmației 
sale (că Toader spune un neadevăr) acte 
ofi ciale. În realitate, protocolul este doar 
un pretext fi indcă, se știe, de mai multă 
vreme se dorește înlăturarea lui Lazăr, 
a cărui prezență la Parchetul General 
împiedică mult planurile de supunere 
totală politică a justiției, pornite încă de 
anul trecut.

Mâine, se sărbătorește 
Ziua Limbii Române, zi 

decretată ca atare de președintele 
Traian Băsescu, în martie 2013. 
Parlamentul de la București a 
depus o astfel de inițiativă în 
2011, iar motivul principal a fost 
acela de a extinde sărbătoarea 
de cinstire a graiului oriunde 
acolo unde locuiesc români. 
Cu acest prilej se va arbora 
drapelul și se va intona Imnul 
Național,  iar Societatea Română 
de Televiziune și Societatea 
Română de Radiodifuziune pot 
include în cadrul programelor 

lor manifestările dedicate acestui 
moment. Tot mâine, în Republica 
Moldova se va sărbători Limba 
Noastră. La Chișinău, lucrurile 
au îmbrăcat secvențe de real 
patriotism. La 27 august 1989, 
la solicitarea a circa 700.000 de 
participanți la Marea Adunare 
Națională, Sovietul Suprem al 
RSS Moldovenești a adoptat, la 
31 august 1989, legea prin care 
decreta limba moldovenească 
drept limbă de stat, iar o 
altă lege statua renunțarea la 
grafi a chirilică și revenirea la 
alfabetul latin. Ambele acte 

legislative menționau explicit 
faptul că limba moldovenească 
este identică cu limba română. 
Anul următor, la 23 iunie 
1990, Parlamentul Moldovei a 
instituit ziua de 31 august ca 
sărbătoarea națională „Limba 
noastră cea română’”, iar în 1994, 
denumirea a fost schimbată în 
„Limba noastră’’. La Ploiești și 
în Prahova, ziua de 31 august 
se va serba sub semnul Anului 
European al Patrimoniului, 
iar pentru că se împlinește 
un secol de la Marea Unire, 
manifestările se subsumează 
programului național „România 
100”. Calendarul evenimentelor 
începe la Muzeul „Ion Luca 
Caragiale” Ploiești, unde va 
avea loc matineul muzeal 
„Limba noastră-i o comoară” 
și va continua după următorul 
program: Muzeul Județean de 
Istorie și Arheologie Prahova 
Ploiești-expoziția temporară 
„Aniversări bibliofi le”; Muzeul 
Memorial „Nichita Stănescu”- 

„Ce patrie minunată este 
această limbă”; Muzeul Ceasului 
„Nicolae Simache”-matineul 
muzeal „Ceahlăul literaturii 
române-Mihail Sadoveanu”; 
Muzeul Memorial „Paul 
C onstant inescu”-mat ineul 
muzeal „Limba română în 
creațiile muzicale”; Muzeul 
„Casa Domnească” Brebu-
„Limba strămoșilor noștri”; 
Muzeul Memorial „Constantin 
și Ion Stere” din Parcul 
Memorial „Constantin Stere” 
Bucov-matineul muzeal „Născut 
în limba română”; Muzeul 
„Conacul Bellu” din Urlați-
„Limba română, dumnezeiesc 
de frumoasă”; Muzeul Memorial 
„Nicolae Iorga” din Vălenii 
de Munte-Matineu muzeal 
„Nicolae Iorga, luptător pentru 
limba română; Muzeul „Conacul 
Pană Filipescu” din Filipeștii 
de Târg-Matineu muzeal „Cât 
de latină este limba română. 
Mărturii epigrafi ce și lingvistice”.

Mașinile Mașinile 
Euro 6, Euro 6, 

interzise de la interzise de la 
înmatriculare înmatriculare 

după după 
1 septembrie1 septembrie
Autoturismele Euro 6 nu mai 

pot fi  înmatriculate după data 
de 1 septembrie în toate țările Uniunii 
Europene dat fi ind faptul că mașinile 

sunt acum produse după un nou sistem 
de testare a emisiilor și consumului, iar 
sistemul vechi de omologare nu mai este 
de actualitate. Vestea nu a picat deloc bine 
printre acei deținători de autovehicule 
care și-au achiziționat mașini Euro 6 și 
nu le-au înmatriculat până la această 
dată. Acest lucru a fost confi rmat și de 
Prefectura Prahova care a anunțat, în 
ultimul moment, că proprietarii care au 
programări online pentru înmatricularea 
unui autovehicul Euro 6 după data de 31 
august, ar fi  trebuit să se prezinte la sediul 
Serviciului Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere și Înmatriculare 
a Vehiculelor Prahova, cu documentația 
necesară înmatriculării, pentru a putea 
înscrie automobilul până la 31 august. 
Măsura se pare că a fost anunțată de 
anul trecut, dar dealerii auto, deși au 
avut posibilitatea să-și informeze clienții 
din timp despre aceste schimbări, nu au 
făcut-o, rațiunea lor fi ind de a vinde cu 
orice preț, fără să-i intereseze și cauza 
clientului.

Amenzi achitate la Amenzi achitate la 
jumătate în 15 zilejumătate în 15 zile

SUA au aruncat SUA au aruncat 
la coș scrisoarea la coș scrisoarea 

lui Giulianilui Giuliani
Doar o zi a durat euforia nebună de la 

București când majoritatea politică 
și nu numai a exultat că Trump ar ordona 
României să vină mai repede cu amnistia 
și grațierea unor fapte penale comise mai 
ales de demnitarii români. Departamentul 
de stat al SUA, prin vocea ambasadei 
americane la București, a afi rmat clar că 
Rudolf Giuliani, fost procuror antimafi a 
și primar al New-York-ului, astăzi, un 
venerabil avocat, este o persoană fi zică 
și pozițiile sale sunt egale cu zero pentru 
administrația de la Casa Albă. Reamintim 
că Giuliani a transmis la București o 
scrisoare prin care condamnă la grămadă 
instituția procuraturii și SRI, pe Kovesi 
și DNA, susținând că de fapt aceștia ar 
încălca statul de drept. Ambasada SUA a 
anulat însă în totalitate această intruziune 
privată, asimilată de ai noștri cu Președinția 
SUA, exprimând întreaga susținere a 
administrației Trump și a Statelor Unite 
pentru lupta anticorupție, reinterând că 
partenerii de peste ocean privesc și acum 
cu îngrijorare modifi cările legilor justiției 
adoptate de majoritatea PSD-ALDE.

A rămas PNDL A rămas PNDL 
fără bani?fără bani?

În timp ce opinia publică este intoxicată 
cu subiecte care n-au nimic în comun cu 

dezvoltarea țării, se pare că Guvernul se confruntă 
ori încearcă să ascundă o problemă destul de gravă: 
lipsa banilor. Mai multe proiecte ale autorităților 
locale, fi nanțate prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală (I și II), au fost  înghețate din 
cauză că Guvernul nu a mai decontat lucrările din 
perioada martie-mai. Și câteva localități din nordul 
județului Prahova, unde au fost începute proiecte 
de alimentare cu apă sau extindere a rețelelor 
existente, se găsesc în această situație (Bătrâni, 

Cerașu, Starchiojd, 
Posești). Există 
temerea că banii 
vor fi  luați de la 
PNDL și duși în 
plata pensiilor și 
salariilor, astfel 
că investițiile-și 
așa puține la nivel 
național, ar putea 
fi  sistate pentru 
acest an. 

Ministrul Justiției vrea să Ministrul Justiției vrea să 
scape și de Augustin Lazăr

âine se sărbătorește lor manifestările dedicate acestui

Elena ŞERBĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

actului normativ prin care se stabilește și
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Liviu Dragnea a povestit cum era să fi e 
el asasinat de patru tipi care-l priveau 

insistent. Iar ucigașii îi făceau și semne din 
alea cu mâna, adică îți luăm gâtul, iar la un 
moment dat, el a făcut pe eroul, salvându-
și ca Făt-Frumos iubita de urmăritori. El a 
susținut că haidamacii erau asasini plătiți 
de Soroș, statul paralel sau multinaționalele 
care vor să fure țărișoara noastră (n-o furați 
voi, ca s-o luăm noi). Bre, Liviule, ești bleg?, 
dacă...sinucigașii tăi erau  mercenari străini, 
cum sugerezi, acum ai fi  căutat tablourile 
lui Vâlcov... În realitate, „criminalii” erau 
tatăl și rudele Irinucăi, care o urmăreau să 
vadă cu ce boșorog s-a-ncurcat copila lor 
sau ce moșneag i-a sucit mințile fetei. Doar 
când și-au dat seama că ești tu s-au oprit! 
Altfel... mamă, ce ți-ar mai fi  tăbăcit fundul! 
Mda, dar ia zi-mi, cât ți-a cerut tata-socru 
pentru că i-ai sedus puștoaica? Sau mai e o 
variantă: e posibil ca, de fapt, ucigașii să fi  
fost detectivi plătiți de Bombonica, să afl e 
și ea pentru ce vedetuță a lăsat-o bărbat-su` 
după 27 de ani de căsnicie. Asta dacă nu 
cumva nu i-ai angajat chiar tu pe ăia să se 
uite urât la tine, ca să avem, naibii, de ce și 
de cine râde și noi astăzi!

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, 
și-a adus de la Vaslui fi nul care 

tocmai picase examenul de admitere la 
Institutul Național de Magistratură și 
l-a plantat pe un post de șef la Consiliul 
Superior al Magistraturii. Colegii pilosului 
se plâng că tânărul le vorbește cu... „bou, 
dobitoc, handicapat, oligofren, CFR-ist, 
vițel și tractorist”, iar argumentul suprem 
este...„ia mai du-te-n p... mă-tii”. După o 
repriză de înjurături, Marius Daniel, cică 
așa-l cheamă pe fi nuț, aprinde  candela și 
tămâiază birourile. Băiete, nu te-ai prins 

de fi gură, nu? Ca să fugă diavolul de-acolo 
nu trebuie să arzi tămâie, ci s-o înghiți! 
Dacă nici după ce-o servești în ciorbă nu 
te părăsește Ăl cu Coarne, încearcă să ceri 
ajutor de la Parlament, de la grupul de 
rugăciune sau de la Varujan Vosganian, că 
la el chiar a reușit chestia cu mirul; și-acum 
a rămas neanchetat de DNA în dosarul 
în care miliardarul Ioan Niculae a făcut 
pârnaie. Avea dreptate Cornelia Păun:

-Cu prostul niciodat’ să nu te pui
Și nu-ncerca să-l faci să te-nțeleagă.
Se crede totdeauna mai al dracului
Chiar de-are mintea cât o boabă!

Hai c-au rămas britanicii fără subiecte 
de presă dacă s-au apucat să scrie 

despre extraordinara Dacia a lui Nicolae 
Ceaușescu, o mașină foarte deșteaptă pentru 
acele vremuri. Poreclită Tovarășa, rabla 
a intrat în posesia unui oarecare Ovidiu 
Măgureanu contra sumei de 1.500 de euro, 
iar acum englezii scriu verzi și uscate despre 
luxul dictatorului. Sunteți, scuzați, nătărăi! 
Stați să vedeți voi mașinile mahărilor de 
azi și extravaganțele pe care aceștia și le 
permit. Cel mai pârlit demnitar sau primar 
din Românica are cel puțin un castel la 
activ și una bucată limuzină, de preferință 
BMW sau Audi Q7, că de Q 5 deja strănută 
oamenii. Ceaușescu era mielușel pe lângă 
ăștia de-acum! Și voi sunteți peticiți în fund 
față de ai noștri, ca să ne-nțelegem!

Cică la nunta lui Dragnea Jr., după 
miezul nopții, cei peste 700 de 

nuntași, printre care tot Guvernul, 
parlamentarii majorității, președinții de CJ-
uri sau de fi liale de partid, au dansat până 
li s-au rupt pingelele pe muzica lui Florin 
Salam. Mda, ce vă mirați, credeți că se asculta 
acolo Vivaldi sau măcar o Mioara Velicu? 
Aia o merge la un Dan Grigore, în chip 
de socru, la un Tomescu sau, mai aproape 
de noi, la un Maistorovici, în fi ne, la un 
Dolănescu, vorbind de populară, dar la alde 
Dragnea, manelizarea e forța, ați înțeles, nu? 
De gustibus non est disputandum...Ooo...
stai, Veorico, nu te repezi la mine, n-am zis 
nimic de rău de șeful tău sau de tine, asta e 
doar așa, o zicere de la niște prostănaci de 
înaintași ai noștri. Se aude că nuntașii i-au 
cerut manelistului cu insistență să cânte 
hitul „Ban pe ban”:

1, 2, 3 și
Dau startu` la șmecheri...
1, 2, 3 și

Asta fac în fi ecare zi.
Ban pe Ban pe Ban, pun Ban pe Ban,
Fac afaceri mari în stil american,
Că cel mai mult și cel mai mult
Un lucru-n viață mi-a plăcut,
Să am euro și parai
Fără să ridic un pai!

Olguța Vasilescu s-a simțit datoare 
să-i răspundă președintelui Iohannis 

atunci când șeful statului a condamnat din 
nou felul în care manifestanții din 10 august 
au fost gazați la grămadă, de Jandarmerie: 
„Ca neamț, să vorbești de gazare, trebuie să 
ai mult curaj”! Aluzia la perioada hitleristă și 
la exterminarea în masă a evreilor în lagărele 
naziste a fost mai mult decât evidentă. 
Acuma, Volguțo, ție cum să-ți zică nemții, 
că ești vampiriță fi indcă te tragi din țara lui 
Dracula? Sau să-ți zică mafi oată, că te tragi 
din țara clanurilor care fac trafi c de carne 
vie în Europa? Sau să te numească „donne-
moi  en peu d’argent pour mes enfants!” 
doar pentru că ești conațională cu românii 
cerșetori din Paris? Vezi tu, fato, sunt glume 
și glume sau atacuri și atacuri politice, dar 
să te legi de o tragedie a umanității, băgând 
la găleată o națiune întreagă, trebuie să fi i 
tare-tare fără dovleac pe umeri.

Mamăăă, ce fericire în România că 
Rudy Giuliani i-a trimis o scrisoare 

președintelui Iohannis prin care acesta 
dă de pământ cu Kovesi, DNA și vorbește 
despre abuzurile procurorilor din România: 
„progresele au fost subminate grav de 
excesele DNA, sub conducerea fostului 
procuror șef, Laura Codruța Kovesi. Aceste 
excese au inclus: intimidarea judecătorilor, a 
avocaților apărării și a martorilor, ascultarea 
neconstituțională a telefoanelor, mărturii 
silite și procese judiciare incorecte.” Presa 
a sărit ca arsă, titrând: „Trump solicită 
României amnistia și grațierea”. Hai, bre, 
deci dacă un oarecare avocat din SUA, așa 
cum este astăzi fostul primar al New-York-
ului și procuror federal, ne cere să umblăm 
goi pe stradă, înseamnă că chiar președintele 
Trump a comandat asta, iar noi e musai să 
ne lăsăm la nud? Deci...dacă eu vreau ca 
americanii să nu mai mănânce porcării de 
la fast-food și-i scriu despre asta lui Trump 
rezultă că Iohannis le cere grăsanilor de 
peste ocean să dea jos de pe ei osânza? În 
fi ne, poate în cauză de...șuncă ar fi  chiar 
Rudy... Apropo: Giuliani a scris misiva după 
dictare în vreun birou din Kiseleff ? Fiindcă 
ea seamănă leit cu ceea ce cântă cucuveaua 
Codrin la TV!

-Fostul premier Adrian Năstase a declarat 
și el că scrisoarea transmisă autorităților 
române de Rudoph Giuliani reprezintă un 
semn că și oamenii din străinătate s-au trezit 
din „narcoticele” unora ca Monica Macovei. 
Bravo, și-acuma, în varianta în care un 
om poate reprezenta toată străinătatea, 
ce fac ăștia, fumează ce tragi tu pe nas, 
Bombonele?

Fosta gardă SPP a lui Dragnea, un 
oarecare Mlădinoiu, a fost promovat 

secretar de stat în cadrul Secretariatului 
General al Guvernului. Acesta a demisionat 
de la Serviciu de Protecție și Pază și, un timp, 
a făcut afaceri cu băiatul liderului PSD, iar 
acum practică joggingul cu Claudiu Manda, 
fi gura aia cu părul dat cu gel și fruntea 
teșită, afl ată în grațiile Volguței. Deci așa 
stă treaba: cu cât cari mai bine geanta și 
paltonul cui și când trebuie, cu atât ai IQ-
ul valabil pentru guvern, neh? De unde și 
epigrama lui Ion Bratu: 

-În timp ce oamenii cu carte
Stau toți la rând, să-și ia o parte,
Apare Mlădinoiu și - imberbul -
Ia tot... că nu știa proverbul!

Hopa, a apărut explicația ofi cială 
pentru care toți participanții la 

mitingul din 10 august au fost gazați și 
bătuți: „știți, am vrut să nu riscăm să 
ajungem la Consiliul Național pentru 
Discriminare, dacă vă gazam numai pe unii, 
iar pe ceilalți, nu. Așa că v-am dat egal în 
ochi cu lacrimogene și cu bastoane în cap, 
să nu vă plângeți apoi că ați fost tratați 
inechitabil, că v-am discriminat adică”.

Noua lege a pensiilor prevede 
că românii care domiciliază în 

străinătate și primesc pensie din România 
trebuie să trimită de două ori pe ani un 
certifi cat de viață, adică un soi de dovadă 
că trăiesc. Procedura de transmitere a 
documentului se stabilește prin ordin al 
președintelui CNPP, mai scrie în proiect. 
Mda, deci cum vine, scrie omul olograf o 
declarație pe proprie răspundere că n-a dat 
ortul popii? „Subsemnatul Stan Păpușă, 
prin prezenta, declar că n-am decedat”. Și 
dacă moare, ce mai scrie: „subsemnatul, 
declar că am înghițit gălușca”?  Sau se duce 
românul la autoritatea din țara respectivă să 
ceară o dovadă că trăiește? Îmi și imaginez 
cum sună o atare solicitate:

-Bună ziua, vă rog să-mi eliberați și mie 
un certifi cat că trăiesc!

-Ce să vă eliberez?
-Un certifi cat cum că trăiesc, adică n-am 

murit.
După care funcționarul pune mâna pe 

telefon și cere o salvare, să-l interneze pe 
ăsta la nebuni...
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Localitatea Adunați își leagă cumva 
istoria de familia Novian. Înainte de a 
primi această denumire, lesne de descifrat, 
s-a numit Ocina, cuvânt de origine slavă 
care defi nește un petic de pământ stăpânit 
cu drept ereditar sau „loc de baștină”. 
Așezarea vine de prin anul 1475, dar din 
alte documente ar reieși că primii locuitori 
s-au așezat pe aceste meleaguri în secolul 
al XVIII-lea, principala lor ocupație fi ind 
dogăria. La începutul anilor 1700, moșia îi 
aparținea slugarnicului Nicolae Săigiu, din 
Breaza, mai apoi partea de est a fost luată de 
domnitorul Brâncoveanu, iar suprafața din 
vest intră în posesia cucoanei Păloaica. Fiul 
acesteia, Alexandru Pală, a vândut averea sa 
lui Enache State, care intră apoi în posesia 
lui Radu Novian, prin căsătoria cu Severa 
State, fi ica acestui Enache. La sfârșitul anilor 
1800, cei doi soți și-au construit la Adunați 
un conac, iar rolul lor devine hotărâtor 
pentru destinul comunei, prin donațiile pe 
care le fac: sediu de primărie, școală, cămin 
cultural etc. Interesant este că la Adunați se 
știe că, în 1839, comuna avea 29 de familii, 
iar întâiul primar a fost Ion al Floarii, care a 
ocârmuit satul prin anul 1878. 

În apropierea comunei Talea se 
povestește că ar fi  existat cândva o carieră 
de piatră la care lucrau muncitori din Italia. 

Aceștia se aprovizionau cu alimente din 
sat, iar locuitorii spuneau „vin talienii”. 
Italieni, talieni, Talea, iată epopeea numelui 
localității! Hotarele comunei sunt vechi 
de peste 300 ani, de prin anii 1690-1700. 

În 1870 se realizează o mică biserică din 
lemn pe locul unde astăzi este monumentul 
eroilor (hramul „Maica Domnului”).  Între 
anii 1875-1878, meșterii din comună ridică 
actuala biserică cu hramul „Sfântul Nicolae”, 
pictura fi ind executată de zugravul Hagi 
Avram Pană, din Târgoviște. În jurul anului 
1892 se construiește aici prima școală din 
piatră, având o singură clasă. La sfârșitul 
secolului al XIX-lea, comuna făcea parte 
din plaiul Peleș al judetului Prahova, era 
formată din aceleași două sate ca și astăzi și 
avea 841 de locuitori. 

Învățătorul Nae Comănescu, din satul 
Drăgăneasa, susține că apariția comunelor 
Provița de Sus și Provița de Jos este legată 
de metocul (mănăstire mică subordonată 
alteia mai mari) de la Provița de Sus, în jurul 
căruia se constituie nucleul satului. Aici se 
stabilesc, alături de călugări, crescători de 
oi coborâți din Transilvania și unii târgoveți 
care făceau schimburi comerciale între 
cetatea Brașovului și București. Ultimii 
evitau vama de la Câmpina și alegeau 
drumul de pe Valea Proviței, până la ieșirea 
spre Florești. Pe această vale s-au stabilit, 
de asemenea, români refugiați din Ardeal, 
din cauza persecuțiilor regimului austro-
ungar, precum și țărani care au părăsit 
anumite zone ale țării din cauza birurilor 

boierești sau de frica hoardelor turcești. Se 
cunoaște că, în 1750, pe terenurile Racotă 
și Cantacuzino locuiau mai multe familii, 
printre care Ion Drumișanu cu Despa 
Ghicitoare și cei 3 copii ai lor, iar în 1852, pe 

teritoriul Proviței de Jos existau trei moșii: 
Drăgăneasa, a răposatei monahii Aisineta 
Negreasca; Piatra-a clucerului Costache 
Ștefănescu; restul terenurilor-deținute de 
Șerban Cantacuzino. Despre Provița de Sus 
se afi rmă că aveau o biserică construită în 
anul 1629 și o școală înfi ințată în 1927.

Comuna Măgureni și-ar fi  luat numele, 
potrivit Dicționarului geografi c al județului 
Prahova, editat în 1897, la Târgoviște, de 
la movilele din nordul așezării. De fapt, 
„măgură” sau „măgulie” chiar așa ceva 
înseamnă, „deal înalt și lin, rotund, izolat, 
de regulă acoperit cu păduri, movilă, colină”. 
Înainte vreme erau chiar trei localități 
separate: Măgureni, Măgurenii Stolnici și 
Măgurenii Banului. Ultimele nume ar veni 
de la boierii care stăpâneau pământurile 
respective. Despre satul Banului se mai 
spune că localnicii erau atât de harnici 
încât adunau cu mare ușurință banii, fi ind 
socotiți cei mai avuți din partea locului. 
Numele satului Cocorăștii Caplii se afi rmă 
că vine de la cocorii care, în drumul lor 

migrator, făceau popasuri regulate în zona 
pădurilor din vestul comunei. Cea de-a 
doua denumire, de Caplii, i s-a atașat de 
la străbunica familiei Căplescu, apărută în 
pisania bisericii, care se numea domnița 

Caplia și despre care se pomenește în unele 
documente. 

Despre Filipeștii de Pădure se poate 
afi rma că are poate cele mai limpezi izvoare 
istorice dintre localitățile situate în vestul 
județului. Numele așezării apare în secolul 
al XVI-lea, când boierul Titi Filipescu 
începe tăierea stejarilor și a gorunilor ce 
existau pe teritoriul acestei localități, în 
zona Siliștea Deal. Exploatarea lemnului 
s-a făcut cu români refugiați din Ardeal, 
din cauza prigoanei religioase și etnice. 
Aceștia locuiau în bordeie grupate pe 
familii, la poalele dealului Siliștea. După un 
timp, boierul Titi Filipescu ridică un han în 
pădure, unde serveau masa tăietorii; treptat, 
acestora li s-a spus „fi lipeștenii de pădure”, 
iar când s-a intemeiat satul, a fost denumit 
chiar așa, Filipeștii de Pădure. Zona a fost 
una prosperă până în a doua jumătate a 
secolului XX, când s-a extins exploatarea 
de cărbune în mine adânci de 200-300m. 
Exploziile subterane provocau mici seisme 

care au dus la alunecări de teren. Cu timpul, 
când casele s-au fi surat și apoi s-au prăbușit, 
oamenii au părăsit locurile, mutându-se 
înspre partea de câmpie.

(va urma)

Consilierii județeni au aprobat modelul pe care-l 
va avea steagul județului Prahova, acesta putânt fi  

arborat numai după ce Guvernul va valida propunerea. 
Drapelul va fi  dreptunghiular, cu dimensiunea de 135/90 
cm, de culoare albă, în centru căruia va trona stema 
Prahovei. Albul, spun inițiatorii, ar simboliza puritate, 
adevăr, curățenie, respect, cunoaștere, înțelepciune, pace. 

Dedesubtul stemei, cu litere negre, cumva arcuit, va sta scris 
„județul Prahova”. Drapelul se fi xează pe hampă în partea 
stângă, pe lățime. Stema, deja consacrată, se compune 
dintr-un scut tripartit în furcă răsturnată.

În dextra, pe câmp albastru, este desenată o capră neagră, 
stând deasupra unei stânci de argint, privind la o coardă 
de viță de vie de aur. În senestra, pe aur, se afl ă o sondă 

neagră de tip turlă, iar jos, în câmp roșu, este pictată o 
carte deschisă, de argint. De-a lungul istoriei sale moderne, 
Prahova a avut trei steme ofi ciale. Prima era reprezentată de 
o capră neagră pe stâncă, element heraldic păstrat ulterior 
în toate celelalte versiuni. În perioada comunistă, simbolul 
a fost suplimentat cu stema țării, în centru, o rafi nărie, o 
sondă cu ramură de viță de vie și o carte.

teritoriul Proviței de Jos existau trei moșii: Caplia și despre care se pomenește în unele

Împărțirea țărilor române în județe este atestată documentar la 8 ianuarie 1392, 
când domnitorul  Mircea cel Bătrân  numește „ținutul Vâlcii”, printr-un 

hrisov,  județ, acesta fi ind primul atestat documentar de pe teritoriul actual 
al României. Date certe istorice despre subdiviziunile județelor apar însă mult mai 
târziu, prin anul 1857, însă o statistică limpede a rămas până în zilele noastre după 
prima împărțire administrativă modernă a României Mari, din anul 1926. Anterior 
acestei perioade, în Țara Românească și Moldova (Banatul, Transilvania și Bucovina 
au avut un alt destin sub ocupațiile habsburgică și magiară) nu există o bază de date 
privind populația și localitățile. Așa se face că profi lul istoric al așezărilor a fost 
creionat în funcție de documentele rare găsite în arhivele naționale sau în mănăstiri. 
A contat, de asemenea, și un soi de legende transmise din generație în generație, care 
sunt menționate în fi lele de istorie ale fi ecărei comune. Despre unele dintre acestea 
vom scrie astăzi.

CUM VA ARĂTA STEAGUL JUDEȚULUI PRAHOVACUM VA ARĂTA STEAGUL JUDEȚULUI PRAHOVA
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PROGRAMUL ANUAL „MASA CALDĂ” PENTRU PROGRAMUL ANUAL „MASA CALDĂ” PENTRU 
ELEVI A DURAT MAXIMUM 45-60  DE ZILE!

Consilierii județeni au avut în 
vedere, la ședința ordinară 

din 27 august 2018, să opereze 
o rectifi care bugetară la Direcția 
Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova. Numai 
că aleșii nu au avut ce să rectifi ce, 
fi indcă bugetul central n-a livrat 
banii către autoritățile județene. În 
aceste condiții, ofi cialii Prahovei și 

ai instituției susțin 
că nu mai dispun de 
bani pentru hrana 
asistaților din cele 21 
de centre sociale și 
nici fonduri pentru 
leafa celor 1.700 de 
angajați. Bani n-ar fi  
nici pentru materiale 
de curățenie sau plata 
întreținerii. Ei spun 
că, de fapt, această 
situație a apărut încă 
din primele luni ale 

anului, iar conducerea a fost nevoită 
să recurgă la tot soiul de artifi cii, 
cum ar fi  transferurile veniturilor 
programate pentru ultimul trimestru 
pe primele trei, astfel că s-a ajuns la 
un blocaj (în luna septembrie n-ar 
fi  deloc bani pentru salarii) din care 
DGASPC n-ar putea ieși decât dacă 
Guvernul, prin Ministerul Muncii, 
ar trimite banii la timp. Execuția 

bugetară la șase luni nu vorbește însă 
deloc despre această criză. Acolo 
se spune, negru pe alb, că pentru 
semestrul I au fost programate, la 
secțiunea de funcționare, venituri și 
cheltuieli de 141,74 mil. lei, acestea 
fi ind realizate în cuantum de 95,32% 
(135,103 mil. lei), la venituri și de 
94,97%, la cheltuieli (134,604 mil. 
lei). La secțiunea de dezvoltare, într-
adevăr, lucrurile stau rău, în sensul 
în care procentul de realizare a 
veniturilor și implicit a cheltuielilor 
este de 6,97% (0,428 mil. lei, față 
de un programat de 6,153 mil. lei). 
Secțiunea de dezvoltare n-are însă 
nicio legătură cu plata salariilor sau 
mâncarea asistaților. Bugetul de 
venituri și cheltuieli anual asumat 
de către DGASPC pentru anul 2018 
și votat de consilierii județeni este 
de 259,39 mil. lei. În 2017, bugetul a 
fost de 238, 62 mil. lei, fi ind realizat în 
proporție de 99,16%.

Prima ordonanță (nr. 72) intitulată 
„Programul-pilot de acordare a 

unui suport alimentar” a fost adoptată de 
guvernul tehnocrat Dacian Cioloș, în data 
de 26 octombrie 2016, pentru anul școlar 
2016-2017. Decizia venea oarecum târziu 
având în vedere că școala începuse de mai 
mult de o lună. Programul, care consta 
într-un ajutor alimentar în valoare de 7 lei/
elev/zi, se adresa elevilor din 50 de unități 
de învățământ din România, printre care 
și Școala Gimnazială Valea Plopului, din 
Prahova, arondată școlii de centru din 
Posești. Ministerul Educației Naționale 
și Cercetării Științifi ce avea sarcina ca, în 
termen de 30 de zile de la publicarea în 
Monitorul Ofi cial a OUG 72, să elaboreze 
normele metodologice de aplicare, norme 
fără de care proiectul nu putea fi  pus în 
practică. Numai că MENCS, indiferent 
că a fost condus de un ministru tehnocrat 

(2016) sau de PSD (2017), s-a mișcat cum 
știe el mai bine, adică prost și încet, astfel 
că normele au fost publicate abia pe data de 
2 februarie 2017. Până când primăriile au 
organizat licitația a mai trecut încă o lună, 
astfel că elevii au mai servit din pomana 
guvernamentală două luni și jumătate. 
Pentru anul școlar următor (2017-2018), 
lucrurile au decurs și mai rău! Guvernul 
Tudose a elaborat OUG 62 cu două luni 
mai târziu decât o făcuseră tehnocrații, 
respectiv, pe 6 decembrie 2017, la trei luni de 
la începerea școlii, iar Ministerul Educației 
Naționale, din guvernarea Dăncilă, s-a trezit 
să emită normele metodologice abia în 
martie 2018, astfel că elevii au mai mâncat 
o lună și jumătate din banii pe care statul 
se laudă că i-a oferit copiilor sărmani, asta 
după ce și licitația organizată de primării 
a mai durat 30-40 de zile. Ca să fi e sigur 
că școlarii nu se înfruptă de două ori din 

banii țării, Guvernul sau MEN au emis și o 
circulară prin care benefi ciarii proiectului-
pilot au fost scoși din programul național 
„cornul și laptele”. Așa că bieții copii au 
rămas de-adevăratelea nemâncați! În 
această toamnă, povestea pare să se repete. 
Nici la această dată Guvernul n-a scris 
proiectul de ordonanță, deși școala stă să 
înceapă. Pe undeva se creează senzația că 
anume se procedează astfel: Guvernul nu are 

bani, dar nici n-ar vrea să renunțe la prilejul 
de a se lăuda cu grija față de copii, așa că 
îi momește cu un pachețel câteva luni din 
an. Pe de altă parte, nici hrana nu mai este 
caldă, ci s-a transformat, din variate motive 
(pertinente, de altfel), în sandwich rece. În 
anul școlar 2017-2018, valoarea pachetului 
a fost tot de 7 lei/zi/persoană, dar în acest 
preț au intrat și cheltuielile de transport, de 
distribuție și de depozitare a acestora.

SPITALE SPITALE 
RENOVATE RENOVATE 

SAU EXTINSE SAU EXTINSE 
CU BANI CU BANI 

EUROPENIEUROPENI
Pe data de 22 august, autoritățile de la București 

responsabile cu aplicarea Programului Operațional 
Regional 2014-2020, subordonate Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, având probabil 
propunerea Guvernului Dăncilă și aprobarea CE, au modifi cat 
Ghidul solicitantului pentru „Axa prioritară 8- Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1- 
Investiții în infrastructurile sanitare și sociale, program de 
fi nanțare care contribuie la dezvoltarea serviciilor sanitare, 
la nivel național, regional și local”. Pentru necunoscători, 
trebuie să spunem că modifi cările aduse permit acum ca la 
ambulatoriile de specialitate și unitățile de primiri urgențe 
să fi e admise la decontarea din fondurile europene inclusiv 
lucrările efectuate sau aparatele medicale achiziționate din 
banii autorităților locale și județene, în afară de cheltuielile 
care vor urma de aici înainte. Prahova s-a conformat rapid 
și a depus spre fi nanțare la ADR Sud-Muntenia două 
dosare: „asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim 
ambulatoriu pentru populația județului Prahova, cu valoarea 
totală de 5.764.589,24,lei (din care fi nanțare nerambursabilă- 
5.649.297,32 lei) și „îmbunătățirea accesului populației din 
județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență”, 
cu valoarea totală de 15.686.240,70 lei (din care fi nanțare 
nerambursabilă-15.372.515,95 lei). În documente nu se 
precizează explicit despre ce unități sanitare din Prahova 
este vorba, însă noi intuim că se face referire la cele două 
mari spitale din subordinea CJ Prahova, Spitalul Județean 
de Urgență Prahova și Spitalul de Obstetrică și Ginecologie 
Ploiești. Trebuie să precizăm că, deocamdată, este vorba 
despre proiecte depuse; dacă și când vor fi  ele aprobate (sau 
poate nu) vom afl a mai târziu. Mai exact, lucrurile capătă 
certitudine în clipa în care sunt semnate contractele de 
fi nanțare la agențiile de dezvoltare regională.

0244.546.501

• broşuri • reviste • cărţi • ziare • cataloage • broşuri • reviste • cărţi • ziare • cataloage 
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ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ CU OFERTA ÎN PLIC ÎNCHIS PENTRU VÂNZARE MIJLOACE FIXE

SC ROMPETROL WELL SERVICES SA organizează licitaţie publică deschisă cu oferta în plic închis, pentru 
vânzarea unor mijloace fi xe.

Mijloacele fi xe pot fi  vizualizate, nu vor fi  testate, montate, verifi cate și se vând „așa cum sunt”, informaţii 
suplimentare - persoana de contact Popescu Alfred (tel. 0745 349967, 0244 402222). Lista cu mijloacele fi xe și 
instrucţiunile de  organizare și desfășurare a licitaţiei pentru vânzare mijloace  fi xe se pot vizualiza la sediul din 
Ploiești, str. Clopoţei nr. 2 bis, jud. Prahova sau pot fi  transmise prin e-mail, fi ind disponibile începând cu data de 03 
septembrie 2018. Ofertele se vor depune în  plic închis, în conformitate cu instrucţiunile de organizare și desfășurare a  
licitaţiei până la  data de 12 septembrie 2018 inclusiv. Se califi că pentru licitaţie numai acele oferte care la deschidere 
și verifi care conţin toate documentele solicitate în instrucţiunile de organizare și desfășurare a procedurii de licitaţie. 
Garanţia de participare la licitaţie se va achita conform instrucţiunilor de organizare și desfășurare a licitaţiei.

banii țării Guvernul sau MEN au emis și o bani dar nici n ar vrea să renunțe la prilejul

Vă mai amintiți de celebrul program-pilot „masă caldă pentru elevi”? Ei bine, 
experimentul ar trebui să se încheie din mai multe motive: de fapt, masa 

caldă n-a mai fost deloc caldă, ci un biet sandwich; programul nu s-a aplicat tot 
anul școlar, ci doar o lună, maximum două; elevii au pierdut și laptele și cornul, dar 
nu s-au ales nici cu mult clamata mâncare gătită, întru-grija guvernanților pentru 
elevii mai puțin norocoși din România. De ce s-a ales praful de acest program, vom 
vedea astăzi.

EXECUȚIA BUGETARĂ PE PRIMELE 
ȘASE LUNI ARATĂ TOTUȘI ALTCEVA!

DGASPC PRAHOVADGASPC PRAHOVA
A RĂMAS FĂRĂ BANIA RĂMAS FĂRĂ BANI
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Despre numele mănăstirii 
legenda spune că, în timpul 

unei invazii otomane, Doamna 
Chiajna, fi ica lui Petru Rareș al 
Moldovei și nepoata lui Ștefan cel 
Mare, una dintre fi gurile feminine 
emblmatice din istoria României, 
a luat documentele secrete ale țării 
și le-a ascuns în turla bisericii, pe 
care le-a păzit cu prețul vieții. 
Stând ghemuită în spațiul îngust 
al turlei, cu nasul lipit de perete, 

acesta s-ar fi  turtit, devenind cârn.  
Întâmplarea a rămas în memoria 
locurilor, iar în amintirea 
patriotismului „Mirceoaiei”, adică 
al Chiajnei, lăcașul de cult a primit 
numele „Cârnu”.  Denumirea 
însă este pusă pe seama plasării 
schitului în muncelul Pănătăului 
(n.r. muncel-deal, colină sau 
munte mic, care face parte dintr-
un șir de înălțimi asemănătoare), 
în vechime folosindu-se și  

termenul„cârn” pentru a numi un 
astfel de relief  (ceva strâmb, cu 
referire la confi gurația terenului, 
supus eroziunii, cu vârful în sus). 
Potrivit unor surse, mănăstirea 
este ctitoria din anul 1546 a 
domnitorului Mircea Ciobanu 
și a soției sale, Doamna Chiajna. 
Profesorul de istorie Ștefan 
Grigorescu Ialomița acreditează 
însă ideea că așezământul 
monahal este mai degrabă opera  
Doamnei Chiajna sau este ctitorită 
la îndemnul acesteia, fi indcă 
e greu de presupus că Mircea 
Ciobanu, reținut de cronici drept 
unul dintre cei mai sângeroși 
domnitori ai Țării Românești, 
autor al marelui măcel al boierilor 
pribegi, prilej cu care au fost uciși 
episcopi, egumeni și „mulțime 
de călugări”, să zidească altare de 
închinăciune. De altfel, cele mai 
vechi cărți domnești menționează 
doar numele Doamnei Chiajna, 
urmat de cel al boierilor Lupu 
logofăt și Maria, cu fi ul lor, 
Gheorghe spătar, printre donatorii  
așezământului. Alte informații 
susțin că lăcașul este mai vechi: 
un hrisov al voievodului Neagoe 
Basarab, din 13 aprilie 1515, 
amintește despre „Mănăstirea 
lui Radul postelnicul” din părțile 
Cârnului, în stânga Văii Buzăului. 
Documentul este însă insufi cient 
pentru a se face legătura între 
actuala mănăstire și cea a acelui 
„Radul postelnicul”. Autorul 

primului manual de geografi e a 
Buzăului, publicat în anul 1878, 
Bazil Iorgulescu, scrie că schitul 
Cârnu a fost ctitorit de către 
voievodul Mircea Ciobanul și 
Doamna Chiajna, în anul 1536, 
fi ind reparat un secol mai târziu, 
în anul 1643. În fi ne, preotul 
Horia Constantinescu, într-un 
studiu despre Cârnu, consideră că 
biserica a fost ridicată între anii 
1559-1569, ctitori fi ind Doamna 
Chiajna și fi ul său, Petru cel 
Tânăr. Aceasta este și data zidirii 
recunoscută de Arhiepiscopia 
Buzăului și Vrancei, care pune 
accent pe perioada în care a 
viețuit aici Sfântul Cuvios Paisie 
Velicicovschi, de la Neamț.

DE LA ZIDIRE, LA 140 DE 
ANI DE RUINĂ ȘI 29 DE 

REÎNFLORIRE
În anul 1616 s-au efectuat 

primele „lucrări de înnoire și 
înzestrări”, acestea fi ind atribuite 
marelui logofăt Lupu, soției 
sale Maria și fi ului Gheorghe, 
devenit mai târziu mare spătar. 
Probabil din acest motiv sunt 
și ei considerați ctitori. Aceștia 
au cumpărat biserica împreună 
cu  moșia Tega de la boierii 
din Cislău, cei care au îngrijit 
așezământul după ce Doamna 
Chiajna, căzută în dizgrația 
turcilor, a fost exilată, în 1575, 
la Alep, în Siria. Cu sprijinul 
voievodului Matei Basarab, 

trecut și el în cartea ctitorilor, în 
1643 s-au efectuat noi extinderi, 
adăugiri, picturi la biserica ce 
tocmai împlinea aproape un 
secol de existență. După moartea 
spătarului Gheorghe, neavând 
urmași, mănăstirea și moșiile 
i-au revenit soției sale, jupâneasa 
Neacșa, iar mai apoi au trecut 
la familia marelui ban Ghiorma 
Alexeanu, cu care Neacșa s-a 
căsătorit. Din acei ani începe o 
perioadă în care lăcașul își pierde 
cumva independența. Banul 
Alexeanu o închină ca metoc 
(mănăstire mică, subordonată 
administrativ unei mănăstiri 
mai mari )așezământului de 
la Căldărușani, apoi rudele 
jupânesei Neacșa, boierii  ilfoveni 
din Boleasca, au închinat-o 
Mănăstirii Bradu, închinată, la 
rându-i, Locurilor Sfi nte etc. După 
200 de ani fără prea multe izvoare 
istorice, mai afl ăm că mănăstirea 
a fost desfi ințată în 1863, odată cu 
secularizarea averilor mănăstirești 
din vremea lui Cuza Vodă, 
urmând 140 de ani de ruină. 
Așezământul a fost redeschis după 
1990. Bisericii vechi  i s-a păstrat 
hramul „Sfi nții Arhangheli Mihail 
și Gavriil”, ocrotitori fi xați încă 
din timpul Doamnei Chiajna, iar 
două paraclise, construite până 
prin anii 2004, au fost trecute sub 
ocrotirea Sfântului Epifanie și Sf. 
Apostoli Petru și Pavel. 

Istoria localității este legată de cea a 
familiei nobiliare Teleki, dar localnicii 

au exploatat sentimental și mai apoi turistic 
faptul că pe aceste meleaguri au zăbovit, un 
timp, poetul Petofi  Sandor și marele pianist 
Franz Liszt. De altfel, comuna are câteva 
locuri importante de vizitat: Castelul-muzeu 
Teleki Sandor, Parcul muzeului cu grupul 
statuar Petőfi  Sándor- Julia Szendrey, bustul 
contelui Teleki, masa de piatră și cornul  din 
epocă, biserica reformata, Monumentul 
ostașilor dispăruți   în cele două războaie 
mondiale, izvorul Vajda etc. Castelul Teleki 
a fost construit cel mai probabil de János 
Teleki, în timpul împărătesei austrice Maria 
Tereza, din casa de Habsburg, între anii 
1740-1780. Inițial avea o formă simplă, un 
fel de cetate-castel, cu o grădină amplă, din 
care au rămas și astăzi câțiva arbori seculari. 
În 1821, an în care s-a născut și Sándor, 
clădirea este renovată, prilej cu care i se 
adaugă o terasă pe latura nordică. Se spune 
că moșia de la Coltău a fost dăruită contelui 
Sándor Teleki de familia sa, în 1846, cu 
scopul de a-l opri pe acesta din viața 
tumultoasă pe care o ducea. Lucru care, 
fi rește, nu s-a întâmplat, acesta dăruindu-i 
imediat sufl et, prin numeroasele petreceri 
și invitați pe care-i aducea în Maramureș. 
Printre cei mai importanți oaspeți ai săi 
se numără poetul național maghiar Petőfi   

Sándor, care chiar și-a petrecut aici luna de 
miere cu mireasa sa, Julia Szendrey. Poetul 
era un vizitator permanent al domeniului de 
la Coltău. Un alt mare nume care frecventa 
locul era marele pianist Franz Liszt. Se 
pare că aici își are izvorul Rapsodia ungară 
nr.1, denumită și Ceardașul din Coltău 
sau Ceardașul Pocsi. Povestea spune că, 
într-o zi, Liszt a dorit să asculte un taraf, iar 
gazda sa,  contele Sándor Teleki, l-a adus pe 
lăutarul Pócsi Laci, din Sighet. Piesele din 
folclorul maramureșean, interpretate liber, 
improvizat, l-au fascinat pe pianist într-
atât încât toate motivele au fost reluate în 
compozițiile sale ulterioare, inclusiv într-
un pasaj muzical de la sfârșitul Rapsodiei 
ungare nr.1. Cât despre contele Teleki, acesta 
a intrat în politică în 1846, devenind deputat 
chiar în acel an. La Revoluţia din 1848 a fost 
colonel în armata generalului Józef Bem, dar 
după ce ungurii au fost învinși de austrieci, a 
fost închis la Arad. Contele a reușit să scape, 
fi ind condamnat la moarte în lipsă. Timp de 
18 ani a locuit în exil, când la Belgrad sau 
Constantinopole, când la Paris sau pe insula 
proscrișilor (Jersey și mai apoi Guernsey), 
unde-l cunoaște pe Victor Hugo. După 1858 
se alătură lui Garibaldi pe care-l însoțește, 
în chip de general al legiunii maghiare, în 
luptele sale din Sicilia, Calabria și Napoli. 
În 1867, Teleki a fost amnistiat, a reprimit 

averile și s-a putut 
întoarce la Coltău 
alături de a doua sa 
soție, franțuzoaica 
Mathilde Litez-
Tiverval. Contele 
s-a stins din viață 
în 1892, la Baia 
Mare. În 1937, 
ultimul vlăstar 
al familiei, con-
tele Ioan Teleki, 
a părăsit defi nitiv 
Coltăul și a donat 
castelul comunei. 
Imobilul a fost 
ba abandonat, ba 
folosit ca depozit 
de CAP, cămin 
cultural, dispensar 
medical, școală primară, grădiniță și 
bibliotecă. Din 1960, aici s-a deschis Muzeul 
„Teleki- Petőfi ”. În sălile acestuia sunt 
depozitate  manuscrise, mobilier de epocă 
și obiecte ce au aparținut contelui Teleki. 
Una dintre încăperi a primit denumirea 
de „camera memoriala Petofi  Sandor”. 

Anul acesta, Primăria Coltău a semnat 
un contract de fi nanțare în valoare de 6,8 
milioane de lei, în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, pentru 
restaurarea, protecția, conservarea și 
valorifi carea durabilă a obiectivului de 
patrimoniu național-Castelul Teleki.

averile și s a putut

MĂNĂSTIEREA CÂRNU, PESTE 470 DE ANI MĂNĂSTIEREA CÂRNU, PESTE 470 DE ANI 
DE VEGHE PESTE DEALURILE BUZĂULUIDE VEGHE PESTE DEALURILE BUZĂULUI

Mănăstirea Cârnu, situată pe colinele satului Tega, 
comuna Pănătău, este cel mai vechi așezământ monahal 

de pe meleagurile Buzăului. Existența sa este legată de schiturile 
rupestre din pădurile Colților și Boziorului. E chiar fi resc, spun 
istoricii, ca un astfel de așezământ să apară într-o zonă în care 
tradiția vieții călugărești numără secole, iar epoca mediavală nu 
a făcut altceva decât să ducă mai departe, prin veacuri, credința 
românească.

Situată pe drumul județean 183, la 7 km vest de Baia Mare, comuna Coltău, 
din județul Maramureș, atestată documentar din anul 1405, numără, astăzi, 

2.557 de locuitori, în satele Coltău și Cătălina, majoritari unguri. Apropierea de 
municipiul reședință de județ și faptul că singurele terenuri fertile din zonă sunt 
considerate a fi  cele din lunca râului Lăpuș, unde se practică legumicultura, comuna 
și-a exploatat mai degrabă latura turistică, ținând cont de istoria sa mai apropiată 
sau mai îndepărtată.

POVESTEA CASTELULUI UNDE POVESTEA CASTELULUI UNDE 
A CÂNTAT FRANZ LISZTA CÂNTAT FRANZ LISZT
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CĂLĂTOR ÎN MAREA BRITANIECĂLĂTOR ÎN MAREA BRITANIE

V-ați întrebat vreodată 
cum ar decurge un 
dialog scurt în engleză? 
Este foarte simplu. Să 

presupunem că m-am reîntâlnit cu o 
cunoștință care este din Londra.
- Bună! 
- Bună! Ce mai faci? 
- Bine, mulțumesc. Tu?
- Sunt bine. Nu ne-am mai văzut de 
mult timp!

- Da, mi-a fost dor de tine!
- Și mie mi-a fost dor de tine. Eu 
trebuie să plec acum.
- Bine, îmi pare bine că ne-am întâlnit!
- Și mie! Ne mai vedem! Pa!
- Pa!
„Hi!”

„Hello! How are you?”
„I’m fi ne, thank you. You?”
„I’m good. We haven’t seen each other 
for a long time.” (o variantă mai scurtă 
și mai simplă a acestei a acestei fraze 
este „long time no see.”)
„Yes, I missed you.”
„I missed you, too. I have to go now.”
„Okay, I’m glad we met!”
„Me too! See you! Bye!”
„Goodbye!”

SĂ NE IMAGINĂMV-ați întrebat vreodată 
cum ar decurge un 
dialog scurt în engleză? 
Este foarte simplu. Să 

presupunem că m-am reîntâlnit cu o 
cunoștință care este din Londra.
- Bună! 
- Bună! Ce mai faci? 
- Bine, mulțumesc. Tu?
- Sunt bine. Nu ne-am mai văzut de 
mult timp!

- Da, mi-a fost dor de tine!
- Și mie mi-a fost dor de tine. Eu 
trebuie să plec acum.
- Bine, îmi pare bine că ne-am întâlnit!
- Și mie! Ne mai vedem! Pa!
- Pa!
„Hi!”

„Hello! How are you?”
„I’m fi ne, thank you. You?”
„I’m good. We haven’t seen each other 
for a long time.” (o variantă mai scurtă
și mai simplă a acestei a acestei fraze 
este „long time no see.”)
„Yes, I missed you.”
„I missed you, too. I have to go now.”
„Okay, I’m glad we met!”
„Me too! See you! Bye!”
„Goodbye!”

SĂ NE IMAGINĂM

Bianca - Bianca - 
Georgiana Georgiana 

EnacheEnache

Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:

Cămara cu planteCămara cu plante

Ești trist, n-ai chef de nimic, te 
bântuie tot felul de gânduri negre sau 
îţi sare ţandăra din mai nimic? Nu te 
repezi la antidepresive, încearcă mai 
degrabă un ceai.

Nevrozele se manifestă cel mai 
frecvent prin anxietate și tensiune 
emoţională, simptome în cazul 
cărora plantele au un efect blând, 
dar efi cace. Cu mare atenţie însă, și 
ele au contraindicaţii. Sunătoarea, de 
pildă, recunoscută ca unul dintre cele 
mai bune antinevrotice naturale, este 
interzisă persoanelor care urmează 
deja un tratament cu antidepresive, 
celor care iau anticoagulante, 
contraceptive orale, medicamente 
antiastmatice, antihipertensive sau 
imunosupresive, pentru că planta 
anulează efectul medicaţiei.

Infuzia combinată de sunătoare, 
câte 1 l zilnic, timp de șase săptămâni, 
te va ajuta să treci mai ușor prin 

momentele critice. Sunătoarea este 
un  antidepresiv atât de efi cient, încât 
e folosită ca adjuvant în tratamentul 
dependenţilor (de alcool și tutun).

Infuzia de roiniţă, o linguriţă 
cu plantă la o cană cu apă clocotită, 
atenuează stările de melancolie și 
iritabilitate. Se bea o cană seara, pentru 
un somn profund, fără vise, excelent 
pentru ca a doua zi să fi i energică, 
plină de viaţă. Roiniţa nu numai că 
te calmează, dar are și proprietatea 
de a preveni Alzheimer, ba chiar de a 
îmbunătăţi memoria.

Infuzia de valeriană, o linguriţă 
cu rădăcină uscată și măcinată la 250 
ml de apă clocotită, se bea treptat 
de-a lungul zilei, pentru calmarea și 
alungarea stărilor anxioase, sau seara, 
la culcare, întreaga cantitate, pentru 
reglarea stărilor de neliniște. Valeriana 
are un puternic efect sedativ, fi ind 
somniferul perfect. Valeriana este și 
ea la fel de populară ca sunătoarea, 
majoritatea somniferelor ușoare având 
în compoziţie extract de valeriană.

Starea proastă poate fi  generată 
de o carenţă de minerale. Infuzia de 
ovăz (o linguriţă cu plantă măcinată 
la o cană cu apă clocotită) este 
recomandată cu căldură în astfel de 
situaţii.

Cum te liniștești repede și simplu
Atunci când te confrunţi cu stări de 

nervozitate, tristeţe sau anxietate, orice 
activitate poate deveni o corvoadă.

De aceea a fost creat Depress Forte, 
care conţine cele mai bune plante 
împotriva stărilor apăsătoare.

Sub o formă ușor de administrat, 
capsulele Depress Forte  conţin 
substanţe active benefi ce din 
Sunătoare, Roiniţă, Valeriană, 
Schinduf și Floarea Pasiunii.

Cu Depress Forte obţii echilibru 
emoţional și treci mai ușor peste 
situaţiile difi cile.

Îl găsești în magazinele naturiste din 
toată ţara și în farmaciile selecţionate.

CASTELUL WINDSOR
 Cu astfel de povești timpul a zburat și în 

curând ne-am oprit pentru primul obiectiv 
al zilei: Castelul Windsor. Acesta este o 
reședinţă regală din comitatul Berkshire și 
a fost construit în secolul al XI-lea, după 
cucerirea normandă, de William Cuceritorul. 
În interiorul zidurilor castelului se afl ă 
splendida Capelă Sf. Gheorghe, înălţată în stil 
gotic și datând din secolul al XV-lea. Iniţial, 
Castelul Windsor a avut rolul de a proteja 
dominaţia normandă în apropierea Londrei 
și de a supraveghea o zonă importantă din 
punct de vedere strategic, râul Tamisa. De-a 
lungul veacurilor, numeroși monarhi englezi, 
de la Henric al III-lea la Victoria, au adăugat 
noi corpuri de clădiri și au refăcut castelul. 
Supravieţuind unui incendiu în 1992, astăzi 
Windsorul reprezintă reședinţa de weekend 
favorită a reginei Elisabeta a II-a, care 
domnește în Marea Britanie începând din 
1952. 

Vizitarea castelului, care se întinde pe 
mai bine de cinci hectare, a durat destul de 
mult. Am intrat pe poarta Henric al VII-
lea și am fost copleșiţi încă de la început de 
dimensiunile și aspectul acestei adevărate 
fortăreţe. Ne-am îndreptat direct spre inima 
castelului, reprezentată de Turnul Rotund. 
Avându-și originile în secolul al XII-lea, 
acesta își datorează înfăţișarea actuală unor 
modifi cări din veacul al XIX-lea, executate 
sub coordonarea arhitectului Sir Jeff ry 
Wyatville (1766-1840).

De aici, am trecut prin Poarta Normandă 
și am ajuns pe Terasa de Nord, iar apoi am 
vizitat Apartamentele de Stat. Interiorul 
acestora este, în mare parte, opera aceluiași 
Jeff ry Wyatville și se prezintă sub forma unei 
incursiuni în istoria artei și a arhitecturii, 
fi ecare cameră fi ind decorată într-un 
stil diferit: gotic, clasic, rococo etc. Deși 
afectate de incendiul din 1992, acestea au 
fost reconstruite fi del în anii ce au urmat, 
astfel că astăzi se prezintă turistului în toată 
splendoarea lor.

După vizitarea Apartamentelor de Stat, 
ne-am îndreptat spre Capela Sf. Gheorghe. 
Aceasta este, în același timp, Capelă Regală 
și Capelă a Ordinului Jartierei. Ordinul 
cavaleresc al Jartierei, fondat la mijlocul 
secolului al XIV-lea de Eduard al III-lea, 
este considerat cel mai important din Marea 
Britanie, fi ind dedicat Sfântului Gheorghe, 
sfântul patron al Angliei. Eduard al III-lea 
este cel ce a înfi inţat și capela care, în perioada 
1475-1528, a suferit modifi cări importante. 
Fiind afectată grav în timpul Războiului Civil 
Englez (1642-1651), capela a fost refăcută 
sub Restauraţie (1660-1688) și modifi cată, 
din punct de vedere arhitectural, în timpul 
reginei Victoria (1837-1901).

Printre alţii, în Capela Sf. Gheorghe, sunt 
înmormântaţi următorii monarhi britanici: 
Henric al VI-lea (1422-1461) și 1470-1471), 
Eduard al IV-lea (1461-1470 și 1471-1483), 
Henric al VIII-lea (1509-1547), Carol I (1625-
1640), George al III-lea (1760-1820), George 
al IV-lea (1820-1830), William al IV-lea 
(1830-1837), Eduard al VII-lea (1901-1910), 
George al V-lea (1910-1936) și George al VI-
lea (1936-1952). Ieșind din capelă, înainte de 
a ne îndrepta spre autocar, am avut prilejul să 
asistăm la schimbarea gărzilor, un moment cu 
adevărat deosebit.

STONEHENGE
Lăsând în urmă, nu fără regret, 

impresionanta reședinţă regală de la 
Windsor ne-am îndreptat spre Stonehenge. 
Ajunși aici, am fost de-a dreptul copleșiţi de 
monumentalitatea ansamblului megalitic. 
Stonehenge a fost cel mai important templu 
preistoric din Anglia. Foarte probabil, bazele 
acestuia au fost puse în jurul anului 3000 
î.H., deși ultimele cercetări arheologice 
au scos la iveală faptul că în zonă a existat 
activitate umană încă din perioada mezolitică 
(aproximativ 8000 î.H.). Totodată, deși forma 
fi nală a monumentului de la Stonehenge 
datează din jurul anului 2200 î.H., s-au 
descoperit urme ale continuării folosirii 
ansamblului până în epoca romană și chiar 
după aceea. 

Prima atestare a locuirii umane în zonă 
este datată în jurul anului 8500 î.H., când 
grupuri de vânători-culegători se așează 
în valea râului Avon, în 
apropiere de actuala așezare 
Amesbury. Aceștia sunt 
cei care ridică, în perioada 
cuprinsă între 8500-7000 
î.H., masivii stâlpi totemici 
de pin, în apropiere de 
Stonehenge. Ulterior, 
dinspre continent, au sosit 
în această zonă triburi 
neolitice de fermieri, care au 
început să cultive pământul 
și să domesticească 
animalele, construind și 
primele așezări omenești 
permanente.

În jurul anului 3000 î-H., 
la Stonehenge, apare o primă zonă sacră, de 
formă circulară, înconjurată cu un val de 
pământ, cu două intrări, una dinspre nord-est 
și alta dinspre sud. Trebuie precizat faptul că 
prima dintre ele, care va rămâne în folosinţă 
pe întreaga durată a vieţii active a templului, 
era orientată într-o direcţie, spre răsăritul 
soarelui la solistiţiul de vară și aliniată, în 
cealaltă direcţie, cu apusul la solistiţiul de 
iarnă. Acest lucru demonstrează că, încă 

de la început, ansamblul de la Stonehenge a 
avut legături cu mișcarea Soarelui pe bolta 
cerească.

Monumentul de piatră de la Stonehenge 
a fost construit în jurul anului 2500 î.H. 
Eforturile pentru ridicarea sa trebuie să fi  
fost foarte mari, ţinând cont de distanţele 
de la care au fost cărate blocurile imense de 
piatră. Totuși, de ce oamenii preistorici au 
depus acest efort titanic pentru a construi 
ansamblul de dimensiuni colosale? Aceasta 
este o întrebare la care arheologii și istoricii 
nu au găsit încă un răspuns clar.

Aparent, Stonehenge nu are niciun scop 
practic, nu a fost locuit și nu putea fi  apărat. 
Prin urmare, singura explicaţie logică este 
aceea că în spatele construcţiei sale se ascunde 
un motiv de ordin spiritual deosebit. Poate că 
cel mai simplu este să vedem în Stonehenge 
un echivalent preistoric al marilor catedrale 
medievale, loc de veneraţie a Divinităţii, de 
vindecare, dar și loc unde aveau loc ceremonii 
funerare și unde erau îngropate personalităţile 
comunităţii.

Oricare ar fi  adevărul, Stonehenge este 
unul dintre acele locuri ale istoriei umanităţii 
încărcate de mister, unde simţi că timpul 
parcă s-a oprit în loc și care trebuie vizitat, 
măcar o dată în viaţă. Cu greu ne-am hotărât 
să ne îndepărtăm spre autocar, fi ind pătrunși 
de o inexplicabilă melancolie și atracţie 
pentru fantasticul templu megalitic.

OXFORD
În Oxford am petrecut ceva mai mult de o 

oră și jumătate, timp în care ne-am plimbat 
pe străduţele încântătorului oraș medieval. 
Datând din epoca anglo-saxonă, în secolul al 
X-lea a devenit un important oraș militar de 
graniţă, între regatele Mercia și Wessex. Nu 
de puţine ori, în această perioadă a fost atacat 
de danezi, în timpul războaielor danezo-
saxone. Afectat puternic în timpul cuceririi 
normande (1066), Oxfordul este reconstruit 
în deceniile următoare. Universitatea din 
Oxford este atestată, pentru prima oară, în 
secolul al XII-lea. Primele colegii înfi inţate 
sunt University College (1249), Balliol (1263) 
și Merton (1264).

Am avut ocazia să vizităm Colegiul Balliol 

și am rămas plăcut impresionaţi de capela 
acestuia construită în 1857 și de sala de mese, 
care datează din 1877. Aceasta a fost, de altfel, 
sursa de inspiraţie pentru scriitoarea britanică 
J. K. Rowling, atunci când și-a imaginat  sala 
de mese de la Hogwarts, în seria de romane 
Harry Potter.

Astfel am încheiat o zi minunată și ne-am 
îndreptat spre autocarul ce avea să ne readucă 
la Londra, unde a doua zi ne așteptau noi 
descoperiri. 

TREI PLANTE
 ANTINEVROTICE

CASTELUL WINDSOR Printre alţii în Capela Sf Gheorghe sunt
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ÎNTRE MIT ȘI REALITATE:ÎNTRE MIT ȘI REALITATE:

„Femeile din serviciile secrete au marele avantaj de a fi  multifuncţionale…, ele sunt dotate să 
simtă situaţiile periculoase, iar capacităţile acestora în ceea ce privește stăpânirea teritoriului, 
evaluarea situaţiei și orientarea în spaţiu sunt superioare celor ale bărbaţilor… Când sunt bune, 
sunt foarte bune!”                                                                                      (Tamir Pardo, director Mossad)

WINSTON CHURCHILL, UNUL 
DINTRE MARII UCIGAȘI ÎN DINTRE MARII UCIGAȘI ÎN 
MASĂ AI SECOLULUI XX??MASĂ AI SECOLULUI XX??

ROLUL FEMEII ÎN INTELLIGENCE (VI) 
VERA MARIA ATKINS 

(1908 – 2000)

Vera Atkins s-a născut la București, 
într-o familie evreiască. Numele 

ei adevărat era Vera Maria Rosenberg. 
Numele Atkins și l-a luat ani mai târziu, 
după numele de fată al mamei sale. Tatăl 
ei, Max Rosenberg, era om de afaceri, 
bancher, născut în Germania. A încercat 
o afacere în Africa de Sud, a dat faliment, 
după care a venit în România unde norocul 
i-a surâs, făcând o mare avere. În anii ’30 îl 
consilia pe regele Carol al II-lea în chestiuni 
fi nanciare. Mama ei era din Rusia, refugiată 
la București din cauza pogromurilor. Vera 
a primit o excelentă educaţie, călărie, 
diverse sporturi, limbi străine, muzică și 
frecventează lumea bună bucureșteană. 
Așa îl cunoaște, în 1931, pe ambasadorul 
german, contele Friedrich Werner von der 
Schulenburg, adversar al lui Hitler, cu care 
are o lungă poveste de dragoste, continuată 
și după ce acesta a fost numit ambasador 
la Moscova. S-au întâlnit prin Europa, au 
rămas în corespondenţă. De la el ea avea 
informaţii de primă mână despre atmosfera 
și intrigile din cercurile înalte de la Berlin 
și Moscova. Biografi i ofi ciali ai Verei spun 
că primele relaţii ale agentei cu serviciile 
de spionaj britanice au început înainte de 
război, când, fi ind funcţionară angajată 
a unei companii de petrol, le-a furnizat 
ofi ţerilor MI 5 informaţii importante. În 
1933, familia Rosenberg emigrează în 
Anglia, iar Vera studiază limbile moderne 
în Paris, la Sorbona. După începerea 
războiului, se reîntoarce în Anglia, iar 
în 1941 este angajată a secţiei franceze 

din Special Operations Executive (SOE), 
devenind ofi ţer de informaţii. A avut o 
ascensiune rapidă ajungând în fruntea 
serviciului de operaţiuni creat de Winston 
Churchill. Rolul ei a fost să organizeze 
rezistenţa pe teritoriul ocupat de nemţi, 
să pună la cale acte de terorism și sabotaj 
împotriva mașinăriei de război germane. 
Oamenii ei au aruncat în aer poduri și 
trenuri, au cules informaţii. Atkins a 
parașutat oameni, muniţie și armament, 
staţii de emisie - recepţie, a pregătit ziua 
Z a debarcării în Normandia. De ea sunt 
legate multe operaţii de anvergură din acei 
ani: de la mașina de descrifrat codurile 
germane „Enigma”, la constituirea reţelei 
Maquis, condusă de Jean Moulin, în Franţa, 
la extragerea a mii de evrei din Europa 
lui Hitler. A participat la numeroase 
misiuni secrete în care s-a remarcat prin 
curaj și inteligenţă. A revenit la București 
de câteva ori în legătură cu misiunile ei. 
Unul dintre colaboratorii ei de la SOE a 
fost Alfred de Chastelain. Ne amintim de 
„Operaţiunea Autonomous” organizată de 
SOE. De Chastelain a fost parașutat cu alţi 
agenţi britanici în România, în decembrie 
1943. a fost capturat de oamenii lui Eugen 
Cristescu, șeful SSI. Pierderile făceau parte 
din logica inexorabilă a acestui joc extrem 
de periculos.

William Stevenson, unul din biografi i 
Verei Maria Rosenberg, spunea despre ea 

că era o femeie care, deși avea o înfăţișare 
plăcută, „nu a fost niciodată iubită”. 
Comportamentul său era mai degrabă „rece 
și distant”. Vera este o vedetă a serviciilor 
secrete, un profesionist exemplar, fi ind 
instructorul a 470 de agenţi secreţi (dintre 
care 39 erau femei) care urmau să fi e trimiși 
în Franţa, în acea epocă sub ocupaţie 
nazistă. După încheierea războiului, din 
proprie iniţiativă, Vera a plecat în Germania 
pentru a clarifi ca soarta celor 118 agenţi ai 
Secţiei „F” dispăruţi în teritoriul inamic. 
A elucidat toate cazurile, cu o singură 
excepţie – maiorul Horst Kopkow. Acesta, 
responsabil de moartea multor agenţi, a fost 
recuperat de MI 5, și folosit ulterior pentru 
neutralizarea spionilor ruși din Germania.

În 1987, Vera Atkins a fost decorată de 
francezi cu Crucea de Război și Legiunea 
de Onoare, iar de englezi cu Ordinul 
Imperiului Britanic în grad de Comandor. 
A fost o recunoaștere târzie a aportului ei 
important. Vera Atkins s-a retras, după mai 
bine de zece ani de „serviciu activ”, în 1947, 
undeva într-un sat din Anglia, pentru tot 
restul vieţii. Numele ei a rămas necunoscut 
până în 2000, la moartea ei. O discreţie 
absolută i-a înconjurat trecutul și adevărata 
faţă. Puţini au știut cine este cu adevărat. 
Nu i-a plăcut prim-planul. A refuzat să 
dea interviuri, să fi e personaj în cărţi de 
istorie sau în fi lme. În volumul „Vera Atkins. 
Povestea celei mai importante agente secrete 

originare din România din al Doilea Război 
Mondial”.William  Stevenson a reconstituit 
viaţa și personalitatea celei care continuă să 
fi e și astăzi un model pentru servicii. Vera 
Atkins a decedat pe 24 iunie 2000, la vârsta 
de 92 de ani, în orașul Hastings, Marea 
Britanie.

În loc de concluzii…
Femeile angrenate în acţiuni de culegere 

de informaţii sau în formarea zonelor de 
infl uenţă în opinia publică au fost extrem 
de însemnate. Meritele lor au fost cunoscute 
și recunoscute prea puţin. Nu este normal. 
Ar trebui să fi e puse în adevărata lor 
valoare, căci fi ecare are dreptul la rolul pe 
care și l-a câștigat în istorie prin merite 
proprii. Și în fi nal, o întrebare retorică: Să 
fi e oare adevărat că „femeile se nasc cu ceva 
mai mult ADN decât bărbaţii și au antene 
nevăzute”, așa cum scria în urmă cu mulţi 
ani, în  revista Forbes, Massena Ziegler?

Colonel (r) Liviu GĂITAN

„În Winston Churchill, 
Hollywood-ul primează 

un ucigaș în masă”, este titlul 
textului semnat de Shashi Th aroor, 
președinte al Comisiei de Afaceri 
Externe din Parlamentul indian, 
autorul cărţii „Inglorious Empire 
What the British Did to India”.

Comentariul publicat de 
Washington Post vine în contextul 
în care una dintre peliculele 
nominalizate la Oscar în acest an 
pentru „cel mai bun fi lm” a fost 

„Ziua decisivă”, care aduce pe 
ecran povestea fostului premier 
britanic Winston Churchill.

„Istoria, a spus Winston 
Churchill, va fi  blândă cu mine, 
pentru că intenţionez s-o scriu chiar 
eu. Nu trebuie să se deranjeze.”

„El a fost unul dintre marii 
ucigași în masă ai secolului XX și 
totuși este singurul, spre deosebire 
de Hitler și Stalin, care a scăpat 
de ura istorică a Occidentului. A 
fost încoronat cu un premiu Nobel 

pentru literatură, iar acum, un 
actor care îl interpretează (Gary 
Oldman) a primit un Oscar”, scrie 
Shashi Th aroor.

Așa după cum confi rmă 
Hollywood-ul, reputaţia lui 
Churchill (așa cum Harold Evans 
l-a numit – „ temerarul britanic pe 
valurile civilizaţiei”), se bazează 
și pe talentul de a alcătui fraze 
frumoase în  timpul celui de-
al Doilea Război Mondial, e de 
părere politicianul indian.

„Vom merge până la capăt, vom 
lupta în Franţa, vom lupta pe mări 
și pe oceane, vom lupta în aer cu 
tot mai multă încredere și forţă, 
ne vom apăra insula, oricare ar 
fi  preţul. Vom lupta pe plaje, vom 
lupta pe terenurile de aterizare, 
vom lupta pe câmpuri și pe străzi, 
dar nu ne vom preda niciodată”, 
spunea Churchill. Shashi Th aroor 
amintește însă că istoricul 
revizionist britanic John Charmely 
a catalogat acest fragment de 
discurs drept un „nonsens sublim”.

În continuarea articolului, 
Shashi Th aroor spune că, în timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial, 
Churchill s-a pronunţat în favoarea 
„bombardării terestre”și că dorește 
atacuri absolut devastatoare și 
exterminatoare”. Iar orori de genul 
atacării cu bombe incendiare a 
orașului Dresda au fost rezultatul.

În lupta pentru independenţa 
irlandeză, Churchill, în calitate 
de secretar de stat pentru război 
și aviaţie, a fost unul dintre 

puţinii ofi ciali britanici care s-au 
pronunţat în favoarea bombardării 
protestatarilor irlandezi, sugerând, 
în 1920, că avioanele ar trebui 
să folosească „arme de foc sau 
bombe”, pentru a-i împrăștia.

În cazul tulburărilor sociale 
din Mesopotamia, din 1921, ca 
secretar de stat pentru colonii, 
Churchill a acţionat precum 
un criminal de război. „Sunt în 
favoarea folosirii gazului toxic 
împotriva triburilor necivilizate 
care răspândesc teroare”. El a 
ordonat bombardarea la scară 
mare a Mesopotamiei, astfel încât 
un sat întreg să poată fi  ras în… 45 
de minute.

În Afganistan, Churchill a 
declarat că paștunii „trebuie să 
recunoască superioritatea rasei 
britanice”, iar toţi cei care se 
împotrivesc „vor fi  uciși fără milă”. 
El scria astfel: „Ne-am deplasat 
sistematic, sat de sat, și am distrus 
casele și puţurile, am dărâmat 
turnurile, am tăiat copacii umbroși, 
am ars culturile și am spart 
rezervoarele, în această devastare 
punitivă (…) Fiecare membru de 
trib care a fost prins a fost răpus”.

Shashi Th aroor scrie însă 
că principalele victime ale lui 
Winston Churchill au fost indienii 
– „un popor animalic cu o religie 
oribilă”, așa cum au fost ei califi caţi 
de liderul britanic. Acesta a vrut să 
folosească armele chimice în India, 
dar a fost pus la punct de colegii 
de Cabinet, pe care i-a criticat însă 

pentru „excesul de scrupulozitate”, 
declarând că „obiecţiile Biroului 
din India faţă de utilizarea gazului 
toxic împotriva localnicilor sunt 
nerezonabile.

În fi nal, Shashi Th aroor spune 
„Beatifi carea lui Churchill ca un 
apostol al libertăţii pare cu atât 
mai absurdă având în vedere 
declaraţia lui din 1941, conform 
căreia principiile Cartei Atlantice 
nu se vor aplica Indiei și coloniilor. 
El a refuzat să conceapă oameni de 
culoare ca având aceleași drepturi 
ca și el. „Teoriile lui Gandhi și tot 
ce se asociază cu ele vor fi , mai 
devreme sau mai târziu, zdrobite”. 

„Oscarul acordat recompensează 
o nouă hagiografi e a acestui 
personaj odios. Pentru irakienii pe 
care Churchill a vrut să-i gazeze, 
pentru protestatarii greci și pe 
străzile Atenei, care au fost tăiaţi 
la ordinele lui Churchill, în 1944, 
pentru paștiuni și irlandezi, dar și 
pentru indieni ca mine, întotdeauna 
va exista un mister, cum a fost 
posibil ca doar câteva discursuri 
bombastice să fi e sufi ciente, pentru 
a spăla mâinile rasiste și pătate de 
sânge ale lui Churchill”

„Mulţi dintre noi își vor aduce 
aminte de Churchill ca de un 
criminal de război, ca de un dușman 
al onestităţii și omenirii. Ca de un 
imperialist obtuz, netulburat de 
opresiunea popoarelor ne-albe. În cele 
din urmă, marele său eșec – cea mai 
lungă oră întunecată – a fost efortul 
lui constant de a ne nega libertatea.” 

Se mai demolează un mit? Winston Churchill a fost „unul 
dinte marii ucigași în masă ai secolului XX”. O spune 

Washington Post, care a ales să publice un text scris de politicianul 
indian Shashi Th aroor, unul dintre criticii acerbi ai Marii Britanii, 
material preluat și de Active News (Ștefania Brândușă)

originare din România din al Doilea Război
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PACIFICATORI SAU TRUPE DE 
OCUPAȚIE?

Potrivit postului TV ofi cial al armatei 
ruse „Zvezda TV”, GOTR și-a pregătit și 
verifi cat tehnica de luptă în vederea trecerii 
barierelor acvatice, Nistrul fi ind, chipurile, 
singura la îndemână. Comandamentul 
militar al Contingentului Forțelor de 
Menținere a Păcii al Republicii Moldova a 
încercat să inițieze o verifi care a acțiunilor 
militarilor ruși, dar persoane necunoscute 
i-au interzis șefului militar superior al 
acestei structuri accesul la fața locului. Și 
echipa Misiunii OSCE a fost împiedicată 
să monitorizeze integral exercițiile militare 
din 14 - 15 august curent. Altminteri, 
patrulele militare ale GOTR se afl ă în 
zona de securitate ilegal, fără acceptul 
Comandamentului Militar Întrunit. Or, 
potrivit armistițiului din 21 iulie 1992, 
orice aplicații militare desfășurate în zona 
de securitate urmează a fi  autorizate de 
Comisia Unifi cată de Control (CUC). Nici 
unul din exercițiile militare similare ale 
GOTR și așa-numitei armate transnistrene 
în ultimii 4 ani la rând nu a fost autorizat 
de CUC.

Acțiunile trupelor ruse, staționate în 
raioanele de est ale republicii și numite în 
ultimul timp de autoritățile moldovenești 
tot mai des „trupe de ocupație ale 
Federației Ruse”, sunt pe an ce trece tot 
mai provocatoare și sfi dătoare. Ele încalcă 
tot mai grosolan mecanismul existent de 
asigurare a securității, dar și cel al misiunii 
pacifi catoare. Ca și în anii trecuți, Chișinăul 
ofi cial, dar și Misiunea OSCE în Republica 
Moldova de astă dată, și-au exprimat 
îngrijorarea în legătură cu exercițiile militare 
desfășurate în regiunea transnistreană pe 14 
și 15 august curent. Ministerul Apărării a 
cerut de fi ecare dată contingentului militar 
rus să se abțină de la astfel de provocări, dar 
tot de fi ecare dată a fost ignorat. „Cineva 
crede că amenințările te pot face prieten. 
Paradoxal, dar asta încearcă să facă vecinul 
nostru Rusia, efectuând exerciții militare 
cu forțarea râului Nistru. Ce fac militarii 
ruși nu asigură deloc pacea în regiune”, 
scrie ministrul Eugen Sturza pe pagina sa 
de Facebook. Și tot dânsul se întreabă dacă 
OSCE ar mai putea să explice Federației 
Ruse care este diferența dintre menirea unei 
misiuni pacifi catoare și acțiunile pe care le 
desfășoară trupele ruse în regiune.

DUPĂ CRIMEEA ȘI DONBAS, 
HOTARUL DE LA PRUT? 

Și Ambasada Ucrainei la Chișinău a 
reacționat de astă dată la aplicațiile trupelor 
de ocupație din Transnistria, califi cându-le 
drept „acțiuni ordinare provocatoare”, ce 
subminează încrederea între participanții 
la negocieri, conduc la escaladarea 
tensiunilor în regiune și confi rmă o dată 
în plus imperativul retragerii totale și 
necondiționate a trupelor ruse de pe 
teritoriul Republicii Moldova, conform 
deciziilor summit-ului OSCE de la Istanbul 
din 1999. Mai mult, îngrijorarea Kievului 
este amplifi cată și de faptul că în aceleași 
zile fregata „Amiral Grigorovici” a efectuat 
un exercițiu de trageri cu muniție de război 

în Marea Neagră nu departe de portul 
Odessa. Este pentru prima dată când o navă 
a fl otei ruse de la Marea Neagră utilizează o 
rachetă de croazieră „Kalibr” pentru a lovi 
o țintă navală. Kievul mai este alarmat și de 
mișcările militare ale Rusiei ce prefi gurează 
o escaladare a situației în bazinul Mării 
Azov. Mai mulți experți internaționali trag 
alarma în privința ultimelor acțiuni militare 
ruse în cele două mări. Glen Grant, expert 
britanic, fost colonel în structurile de 
informații militare, avertiza zilele trecute că 
Marea Azov va fi  ocupată de ruși, Moscova 
asigurându-și în felul acesta legătura cu 
Crimeea și ocuparea nordului peninsulei, 
întregind astfel Crimeea Mare. Următorul 
obiectiv al Rusiei va fi  ocuparea „teritoriului 
de la Crimeea până la România”. Desele 
aplicații ale militarilor ruși în Transnistria 
pare să-i dea dreptate.

Noi însă credem mai mult decât atât. 
Recentul anunț al ministrului rus al apărării 
că în septembrie Rusia va desfășura cele mai 
mari exerciții militare de la căderea URSS 
ne face să credem că președintele Putin nu 
a renunțat la visul de a reface Rusia peste 
întreaga întindere a defunctului imperiu 
sovietic. Adică de la Marea Baltică până 
în Marea Neagră și din Kamceatka până la 
Prut. Aplicații militare la hotarul cu Țările 
Baltice și Polonia, cele din Transnistria 
și menținerea trupelor în această zonă, 
Crimeea și mișcările militare din jurul 
acestei peninsule, trupe ruse în Caucaz, 
implicarea în acțiunile militare din Donbas... 
Preconizatele aplicații le vor întrece pe cele 
din cadrul manevrelor „Zapad-81” (din 
1981, când au fost implicați circa 150 de mii 
de militari) – la numărul de soldați și arme 
din Rusia, peste 3.000 de soldați, 900 de 
arme și 30 de avioane și elicoptere va trimite 
și China. Exercițiile se vor desfășura de la 
Vladivostok, de-a lungul graniței cu China 
și Mongolia, până la poalele Caucazului. 
Mai este loc de îndoială?
CHIȘINĂUL A REACȚIONAT MEREU 

ANEMIC ȘI TARDIV
Toate acestea se pot întâmpla mai curând 

decât crede guvernarea de la Chișinău, iar 
după întregirea Crimeii nu-i exclus un nou 
asalt al frontierelor Ucrainei, în special 
Harkovul, regiunea Odessa și cele trei 
centre din sudul ei – Chilia, Reni și Bolgrad. 
Proiectul Republicii Populare Basarabia nu 
a fost pus defi nitiv la naft alină. Mișcările 
militare ale Rusiei în jurul Ucrainei sunt 
foarte suspecte, iar exercițiile militarilor 
ruși din Transnistria nu sunt deloc 
întâmplătoare. Ținta următoare ar putea 
deveni lesne Republica Moldova. Riscul 
cel mai mare este că Moscova poate lansa 
un atac hibrid – în ultimii ani rușii practică 
tactica războiului hibrid în tot mai multe 
puncte fi erbinți. De la amenințări și șantaj 
economic Kremlinul poate trece prea ușor la 
tactica aplicării elementelor de subversiune 
politică, coroborată cu cea militară, spre 
a-și consolida anumite succese. Asemenea 
atacuri ar ținti, în special, regiuni și zone 
geografi ce unde sentimentele pro-ruse, 
nostalgiile după regimul sovietic mai sunt 
încă puternice, asmuțind deschis grupuri 

locale, susținute pe din spate cu fi nanțare 
și planifi cări de operațiuni hibrid. Ulterior, 
desfășurând și operațiuni de protecție a 
rezultatelor obținute, Moscova își poate 
extinde ținta și spre alte regiuni importante, 
pentru a-și consolida resursele în spatele 
unui posibil răspuns al Chișinăului, 
sufocându-l și făcându-l inefi cient. 

Cum reacționează astăzi Chișinăul? 
Anemic și foarte tardiv, consideră Ion Leahu, 
fostul șef al delegației Republicii Moldova 
la CUC în perioada 2002-2013. Teama de 
reacția Federației Ruse inhibă Chișinăul 
să reacționeze adecvat la acțiunile trupelor 
ruse de ocupație din Transnistria. „Eu cred 
că, în situația dată, autoritățile moldovenești 
sunt limitate în acțiuni. În principiu, nu 
Transnistria, ci Federația Rusă efectuează 
aceste cantonamente și acțiuni agresive. 
Tot ce face Chișinăul este, în principiu, 
binevenit, dar cu o foarte mare marjă de 
întârziere”. În opinia lui Ion Leahu, un 
răspuns pe măsură, pe care Chișinăul i l-ar 
putea adresa Federației Ruse, ar fi  adoptarea 
unei Declarații și înștiințarea Moscovei 
privind examinarea variantei retragerii părții 
moldovenești din misiunea de pacifi care, 
în baza Acordului din 1992. Secondat 
de un termen în care situația să revină la 
normal. În caz contrar, delegația Republicii 
Moldova îi  poate aminti Federației Ruse că, 
potrivit punctului 7 al Acordului din 1992, 
Chișinăul se poate retrage din misiunea 
pacifi catoare. Iar aceasta înseamnă în mod 
automat că operațiunea se suspendă și 
părțile se retrag la locul de dislocație cu 
tot cu trupele militare. Adică Federația 
Rusă și Transnistria să plece din Zona de 
Securitate! „Dar Chișinăul niciodată nu s-a 
gândit să recurgă la asemenea amenințare”, 
explică Ion Leahu.

 O altă acțiune a Chișinăului ar putea 
fi  reducerea capacității Rusiei de a aplica 
scenariile plămădite, identifi când sursa 
acestora, consideră fostul secretar de 
stat al Ministerului Apărării Dumitru 
Mânzărari. Din experiența Ucrainei, dar 
și din scandalul cu spioni ruși din trecut, 
devine clar că laboratorul scenariilor este 
în cadrul Serviciului Militar de Informații 
rusesc (GRU), care exploatează de regulă 
reprezentanțele diplomatice militare pentru 
a-și plasa colaboratorii săi în țări străine. 
Astfel, un răspuns ar fi  reducerea numărului 
de colaboratori în acest ofi ciu până la 
minimul posibil (o persoana), oferindu-i 
un statut pur reprezentativ. O persoană ar 
fi  și mai ușor de monitorizat și nu ar avea 
resursele sufi ciente să pregătească partea 
operațională și logistică a unor sfi dări de tip 
hibrid. Motivul cel mai justifi cat din punct 
de vedere diplomatic este desfășurarea 
exercițiilor militare, crede expertul. 

În plus, exercițiile militare din regiunea 
transnistreană urmează a fi  intens 
documentate de autorități, folosind serviciile 
civile și militare de informații, iar rezultatele 
documentarii trebuie să fi e prezentate 
în forurile internaționale responsabile 
de probleme de securitate – Consiliul 
Permanent OSCE, dar și cele ale ONU. Chiar 
dacă aceste acțiuni le vor fi  blocate de ruși 
la ONU, este utilă popularizarea problemei, 

dezbaterea ei la Consiliul de Securitate ONU, 
dar și în alte subdiviziuni ONU, unde am 
avea mai mult succes. 

UN NOU FORMAT DE NEGOCIERI, 
FĂRĂ PREZENȚA MILITARILOR RUȘI 

Nici ultimele „succese” glorifi cate 
propagandistic de OSCE, nici comunicatele 
de presă ale diplomației moldovenești, 
cu atât mai mult refl ecțiile ofi cialilor pe 
Facebook sau de la tribuna Parlamentului 
nu sunt de natură să-i stăvilească pe ruși. 
Mai degrabă promovarea în continuare 
la ONU a ideii că mecanismul existent 
de soluționare a confl ictului impus de 
ruși, în urma unui bombardament masiv 
de artilerie și rachete, nu funcționează, 
ci generează un focar de instabilitate în 
regiune. Firește, secondat de o evidență 
solidă, colectare sistematică și profesionistă 
a încălcărilor și provocărilor. Nu pentru 
consumul publicului slab informat 
autohton, ci pentru partenerii străini, care 
au reproșat periodic părții moldovenești 
că evidența oferită nu era sufi cient de 
convingătoare.  „Trebuie să fi m creativi și 
să folosim cele mai noi realizări științifi ce 
în domeniu, atât pentru a pregăti cadrul 
teoretic-argumentativ al evidenței, cât și 
pentru prezentarea acesteia”, mai susține 
Dumitru Mânzărari. Acest instrument, 
susținut mai curajos și de București ca parte 
interesată, dar și ca un martor la începutul 
evenimentelor din 1992 la Nistru, ar putea 
alimenta mișcări politice și diplomatice 
reale (nu imitate) de inițiere a unui nou 
format de soluționare a confl ictului, fără 
prezența rusă, fără prezență militară. Chiar 
și cei care protejează acțiunile ruse, nu ar 
avea argumente să riposteze.

Ultima soluție a Chișinăului, nu și cea 
mai riscantă, este ieșirea din actualul format 
de soluționare a confl ictului. Iluzia unui 
mecanism funcțional pe care o promovează 
în prezent Misiunea OSCE în Moldova 
și unii politicieni de la Chișinău este mai 
periculoasă pentru securitatea Republicii 
Moldova decât lipsa unui mecanism ca atare. 
Iar în cazul unui blocaj din partea OSCE sau 
a unor țări mai pro-ruse în UE, vina pentru 
ieșirea din format (și pentru consecințe) ar 
fi  pe umerii acestor actori, care promovează 
fățiș sau voalat interesele ruse. Dar înainte 
de a face publică intenția ieșirii din acest 
format, ar urma să dăm semnale că suntem 
hotărâți să o facem. Semnale care arată că 
problema e atât de importantă pentru noi, 
încât suntem gata să ne asumăm costurile 
aferente. Or, participând docil la jocurile 
rușilor în regiunea transnistreană, nu vom fi  
tratați nici de ruși, nici de partenerii străini 
ca un actor hotărât, care ar face ce declară.

PP

PACIFICATORI SAU TRUPE DE în Marea Neagră nu departe

Pe 13 august curent comandamentul Districtului Vest al Armatei Ruse anunța că Grupul Operațional 
al Trupelor Ruse (GOTR) pregătește exerciții militare, cu forțarea râului Nistru, alături de așa-

numita armată transnistreană. Chișinăul constata în dimineața de 14 august o concentrare de blindate 
tip TAB și camioane militare, fără numere de înmatriculare și însemne de apartenență, pe malul stâng, 
în regiunea plajei din satul Târnauca, raionul Slobozia, și în preajma podului pietonal de la Tiraspol. A 
doua zi forțe navale ale Rusiei blocau  navigarea spre Odessa mai bine de treisprezece ore, între Dunăre și 
capul Tarhankut, mai multe nave civile și de transport fi ind nevoite să se oprească, altele chiar somate să 
schimbe direcția de navigare. Rușii au trimis în zonă trei nave, două având la bord muniții de luptă, iar 
o zi mai devreme, în același spațiu, marinarii ruși efectuau exerciții militare radio și de comunicare. Tot 
pe 15 august șase bombardiere rusești erau interceptate deasupra Mării Negre de avioane de vânătoare 
britanice, desfășurate în România pentru securizarea spațiului aerian al NATO. O simplă coincidență 
cele două zile de exerciții militare ale rușilor la Nistru și pe Marea Neagră? 

DIN BALTICA PÂNĂ-N MAREA NEAGRĂ, DIN BALTICA PÂNĂ-N MAREA NEAGRĂ, 
DIN KAMCEATKA PÂN’ LA PRUT?DIN KAMCEATKA PÂN’ LA PRUT?

dezbaterea ei la Consiliul de Securitate ONU

g
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După Venezuela, Germania, 
Austria, Olanda și, recent, 

Ungaria, care și-au repatriat o mare 
parte sau chiar tot aurul păstrat la 
NY Fed sau în alte bănci centrale 
occidentale, Turcia a anunţat și 
ea, în 21 aprilie a.c., că a decis să-
și aducă acasă tot aurul stocat în 
US Federal Reserve și să-l depună 
la Bursa de mărfuri din Istanbul, 
anunţă Yeni Safak. În anii trecuţi, 
Turcia a repatriat circa 220 tone 
din care 28,7 din SUA.

Datele FMI estimează rezerva 
Turciei la 591 tone, adică circa 
23 de miliarde de dolari, Ankara 
fi ind a 11-a deţinătoare de aur, 
după cantitate, după Olanda, dar 
înaintea Indiei.

Mișcarea Turciei poate fi  pusă în 
corelaţie cu declaraţia lui Erdogan, 
care a criticat împrumuturile în 
dolari și a spus, în discursul de la 
Global Entrepreneurship Congress 
din Istanbul, pe 16 aprilie a.c.,  că 
împrumuturile internaţionale ar 
trebui bazate pe aur.

Cu dolarul, lumea se afl ă tot 
timpul sub presiunea ratei de 
schimb. Trebuie să eliberăm statele 
și naţiunile de această presiune a 
ratei de schimb. Aurul nu a fost 
niciodată în istorie un instrument 
de opresiune – a declarat Erdogan, 
conform cotidianului Harriyet. 
În afară de teama unei mari crize 
fi nanciare, care să arunce întreaga 

lume în haos, repatrierea aurului 
este provocată de teama unor 
confl icte de mai mari dimensiuni, 
de mișcarea de ieșire de pe 
orbită a SUA, de posibilitatea tot 
mai evidentă de abandonare a 
sistemului de plăţi și împrumuturi 
internaţionale bazate pe dolari 
și revenirea la situaţia anterioară 
anului 1971, când președintele 
Nixon a anulat convertibilitatea 
în aur a dolarului. Toate cele trei 
mișcări sunt efectul dislocărilor 
provocate de trecerea de la o lume 
unipolară, condusă de SUA, la 
una multipolară, în care Rusia și 
China, în primul rând, dar și alte 
state cu o importantă semnifi caţie 
internaţională să-și împartă sfere 
de infl uenţă.

Au fost trase primele focuri într-o 
dispută care ar putea escalada într-

un adevărat război comercial între cele mai 
mari două economii ale planetei. China a 
răspuns la taxele vamale majorate impuse 
de SUA, în valoare de miliarde de dolari, cu 
ameninţări de introducere a unor măsuri 
similare și cu menţiunea că Beijingul nu se 
teme deloc de un eventual război comercial. 
Economiile naţionale ale celor două ţări 
sunt însă strâns interconectate. Cu efectul 
că această dispută le dăunează ambelor 
superputeri, arată Th omas Eder, de la 
Institutul berlinez Merics, de cercetare  a 
afacerilor legate de China: „Dacă analizăm 
reacţia Chinei, care ar putea impune la rândul 
ei sancţiuni vamale la importuri americane, 
de exemplu, la produse alimentare precum 
soia, sorgum sau carne de porc, atunci 
constatăm că astfel de măsuri vor genera 
infl aţie chiar în China, cu costuri mai mari 
suportate de consumatorii chinezi”.

Într-o prezentare simplifi cată, relaţia 
comercială americano-chineză arată de 
ani buni în felul următor: China realizează 
un surplus enorm în urma schimburilor 
comerciale cu SUA. În 2016, la un volum 
total de schimburi comerciale de 700 de 
miliarde de dolari, surplusul comercial 
realizat de Beijing s-a ridicat la aproape 400 
de miliarde de dolari. O parte însemnată 
din aceste fonduri este folosită apoi de 
China, pentru a cumpăra obligaţiuni de stat 
americane, fi nanţând astfel bugetul SUA.

CELE MAI IMPORTANTE RELAŢII 
BILATERALE DIN  LUME

A devenit între timp un clișeu: SUA 
și China au cele mai importante relaţii 
bilaterale din lume. Summiturile chino-
americane sunt numite de aceea și „G2”. 
Dar nu este o relaţie prea bună între 
superputerea tradiţională SUA și cea în tot 
mai amplă devenire China, care este tot 
mai infl uentă pe plan economic, militar și 
politic, ceea ce sporește serios încrederea 
de sine a Beijingului. Nu putem să nu ne 
amintim în acest context de constatarea 
istoricului și strategului grec Tucidide, care 
spunea, în urmă cu 2500 de ani, referindu-se 
la rivalele de atunci Atena și Sparta: „Când 
o putere nouă ameninţă cu înlocuirea unei 
vechi puteri, războiul este inevitabil”. Dar 
să sperăm că Beijingul și Washingtonul vor 
evita deznodământul lui Tucidide.

Rivalitatea dintre SUA și China este 
evidentă: în ultimul raport privind strategia 
de securitate naţională publică în decembrie 

anul trecut, guvernul american vorbește 
de „revenirea concurenţei între marile 
puteri”. Deja în acest document de strategie 
este explicat motivul introducerii taxelor 
vamale de penalizare a Chinei: furtul masiv 
de proprietate intelectuală americană. Dar 
problema este și mai adâncă – pe pagina a 
doua a documentului amintit se scrie: „China 
și Rusia reprezintă provocări la adresa puterii 
infl uenţei și intereselor Americii. Ele încearcă 
să submineze securitatea și bunăstarea 
Americii”. Mai mult, China și Rusia ar vrea 
să creeze o lume opusă valorilor și intereselor 
americane.

TOPUL RISCULUI ÎN 2018 ȘI 
CONCURENŢA SISTEMELOR

Poate de aceea fi rma de consultanţă în 
materie de risc politic Eurasia Group a 
plasat China pe locul I în topul celor mai 
importante riscuri ale anului 2018, cu 
titlul „China iubește vidul”. Autorii trimit la 
discursul șefului statului chinez Xi Jinping 
la cel de-al 19-lea Congres al Partidului 
Comunist, în toamna trecută: el și-a anunţat 
cu acea ocazie ambiţia de a face China, până 
în 2050, prima putere mondială socialistă 
modernă. China trebuie să ajungă în mai 
puţin de trei decenii printre primele state 
ale lumii sub aspect „politic, cultural, etic, 
social și ecologic”.  Xi le-a recomandat 
și altor ţări să adopte „modelul chinez”. 
Concurenţa sistemelor, între ordinea 
liberal-democratică a Occidentului și 
capitalismul de stat chinez, este în plină 
desfășurare. Și asta într-o perioadă în care 
America condusă de Donald Trump pare 
să se retragă din anumite părţi ale politicii 
mondiale – de aici acel vid  (de putere) 
pomenit de grupul Eurasia. Aspect în care 
China a înregistrat deja succese: plusul 
de simpatie de care benefi cia SUA faţă de 
China pe plan mondial 
CHINA, LA CEL MAI ÎNALT NIVEL AL 

PUTERII EI
„China sub Xi Jinping a ajuns la cel mai 

înalt nivel al puterii ei în vremurile moderne”, 
constată Michael Kovrig, de la Crisis Group, 
în dialog DW. Iar restul lumii nu a înţeles 
încă exact amploarea acestui fapt. Vecinii 
Chinei sunt deja neliniștiţi după ce Beijingul 
și-a extins major capacitatea forţelor armate 
și după ce s-a poziţionat ferm în regiuni de 
potenţial confl ict, precum Marea Chinei de 
Sud, Marea Chinei de Est și faţă de India. 
Fostul diplomat Kovrig nu crede însă că 
Beijingul vrea să răstoarne actualul sistem 
internaţional. Dar ţara se va implica mult 

mai activ în infl uenţarea acestui sistem, 
al dreptului internaţional și al instituţiilor 
globale. Iar China visează extinderea 
sferei sale de infl uenţă în Asia de nord-est. 
Kovrig aruncă o privire în viitor la modul 
în care Beijingul și-ar putea realiza acest 
obiectiv: „Mai întâi, prin măsuri economice, 
prin greutatea majoră a economiei chineze. 
Ulterior, și prin mijloace militare, geopolitice 
și de securitate. Iar aici se poate ajunge la 
un confl ict cu structura de securitate deja 
consolidată a SUA”. Riscul izbucnirii acestui 
confl ict tocmai a crescut prin numirea 
lui John Bolton în funcţia de consilier 
al președintelui Trump în chestiuni de 
securitate naţională. Bolton este cunoscut 
pentru susţinerea deschisă a unor lovituri 
militare preventive împotriva Coreei de 
Nord.
TAIWANUL, UN SUBIECT FIERBINTE

Retorica se ascute și într-un alt dosar 
sensibil: Taiwanul. Pe 16 martie a.c., 
Donald Trump a semnat documentul 
„Taiwan Travel Act”. Deja din titlul  actului 
se vede potenţialul exploziv: scopul legii 
este „sprijinirea vizitelor bilaterale între 
demnitari din SUA și Taiwan la toate 
nivelurile”. Este încălcare a așa-numitei 
politici adoptate în  1979 privind principiul 
„unei singure Chine”. Pe atunci, SUA și-a 
întrerupt relaţiile diplomatice cu Taiwanul, 
pentru a le relua pe cele cu Beijingul. Ca 
urmare, cei cinci mari demnitari taiwanezi 
– președintele, vicepreședintele, premierul, 
ministrul de externe și cel al apărării – nu 
au putut călători niciodată la Washington. 
Reciproc, nici liderii americani nu aveau 
voie să se întâlnească cu omologii lor 
taiwanezi.

Th omas Eder, de la institutul Merics, a 
observat că partea americană „a sprijinit 
persoane în administraţie care și-au declarat 
de-a lungul carierei simpatia pentru 
Taiwan”. Reacţia chineză nu a întârziat, 
iar președintele Xi Jinping a folosit cuvinte 
dure în discursul din 19 martie a.c., în faţa 
Congresului partidului său. Într-un atac 
verbal la adresa Taiwanului democrat, Xi 
a avertizat că orice tentativă de a diviza 
patria chineză „e sortită eșecului”și va fi  
condamnată de istorie.

Xi Jimping are o viziune în care, într-un 
fi nal, Taiwanul va fi  reunit cu China, crede 
expertul Crisis Group Kovrig. „În mod 
normal, viziunea este prezentată în termeni 
pașnici”, adaugă Kovrig, care trimite la 
numeroasele programe menite să apropie 
Taiwanul economic și cultural de China.

PE DRUMUL MĂTĂSII, CĂTRE 
DOMINAŢIE

Puterea economică sporită este vizată și 
prin Iniţiativa Drumul Mătăsii, cunoscut și 
sub numele One-Belt-One-Road, pe scurt 
OBOR. Este vorba de măsuri gigantice de 
infrastructură în regiunea din apropierea 
Chinei, care să pregătească drumul pentru 
extinderea comerţului și a schimburilor 
economice în regiune. Kovrig crede că 
acesta este un alt instrument prin care China 
își extinde neobosită dominaţia în regiune. 
Kovrig conchide că relaţiile americano-
chineze sunt pline de riscuri. Dar totul 
„depinde de modul în care se comportă 
diverși jucători și de cum reacţionează la 
acţiunile celorlalţi”.

Şi Turcia Şi Turcia 
îşi îşi 

repatriază 
aurul!aurul!

l î h i l i

Cea mai recentă dispută comercială între China și SUA este doar o faţetă din 
tensionatele relaţii dintre cele două superputeri. O analiză de Matthias 

von Hein pentru Deutsche Welle.

mai activ în influenţarea acestui sistem

China şi SUA se îndreaptă spre confl ictChina şi SUA se îndreaptă spre confl ict
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Cu 25 de victorii, două 
egaluri și o singură 

înfrângere, cu golaveraj  845-
640, în sezonul precedent, 
handbaliștii juniori de „argint” 
ai CSM Ploiești, sub bagheta 
unui antrenor de elită naţională 
(prof. Silviu Stănescu, director al 
Clubului Sportiv Școlar Ploiești) 
își pot dezvolta optim măiestria 
sportivă în climatul superior pe 
care Divizia A de seniori îl oferă, 
combătând în același timp și în 
elita competiţională juvenilă 
naţională.

În ediţia 2018-2019 a 
Diviziei A, CSM Ploiești va 

evolua în Seria B și va întâlni în 
patru tururi, în ordine, celelalte 
competitoare: AHC Dobrogea 
Sud 2 Constanţa (în deplasare, 
22.IX.2018), CS Medgidia (d., 
29.IX.2018), CSM Alexandria 
(acasă, Sala Olimpia Ploiești, 
6.X.2018), CSM 2 București (d. 
13.X.2018), CSU Târgoviște (a., 
20.X.2018).

Apoi, alte 15 etape, în celelalte 

trei tururi, în perioada 3.XI.2018 
– 20.IV.2019. Echipele satelit, din 
București și Constanţa, cât și cea 
din Ploiești (în exclusivitate de 
juniori) n-au drept de califi care.

În fotografi a de album, 
handbaliștii juniori de 

argint de la CSM Ploiești și 
mentorii lor – pasionatul și 
competentul antrenor prof. Silviu 
Stănescu și ofi cialul echipei și 
al clubului – prof. Mihai Albu; 
în rândul de jos, de la stânga la 
dreapta: George Pop; Vlăduţ 
Alici, Mihai Iorga, prof. Silviu 
Stănescu, Octavian Nica, Adrian 
Tănăsescu, Cătălin Patrich Albu; 
în rândul de sus, tot de la stânga 
spre dreapta - prof. Mihai Albu, 
Răzvan Iacob, Flaviu Mereu, 
Fabian Oprea, Richard Floarea, 
Alex Ispas, David Rudai, Robert 
Bucur, Vlad Răducanu, Gabriel 
Paraschiv. Au mai contribuit 
la „argintul naţional” juniorii 
Nadanael Nicolae, Ștefan 
Constantin, Gabriel Herghelegiu 
și Ștefan Dima.

„CUVINTELE INIMII”… 
DULCE!...

Înscrierea juniorilor-
vicecampioni naţionali de la 
CSM Ploiești, în Divizia A 
a seniorilor a produs păreri 
diferite… Agreez din sufl et 
demersul, pe care-l consider o 
mică investiţie în sportul juvenil.

Investiţiile juvenile au adus 
sportului românesc, mari 
bucurii, cu Nadia Comăneci 
în gimnastică, cu șapte titluri 
mondiale (4 – Seniori, 3 – 
Senioare) în handbal, în fotbal, 
cu „Viitorul” din București și 
acum a celui de la Ovidiu, a lui 
Hagi…

Și-n Prahova, demersurile 

și „investiţiile juvenile” au dat 
rezultate, au produs bucurii. 

  Cu mulţi ani în urmă, 
investiţia deosebită, optimă 
în „juniorii” Petrolului (pe 
atunci „Flacăra”), generaţia 
lui Mircea Dridea, Costică 
Tabarcea, George Marin, Florea, 
Sfetcu și a celorlalţi, (formată 
de Urich și Traian Ionescu), au 
adus ulterior glorie fotbalului 
din „Orașul Aurului Negru”… 
Pe atunci juniorii selecţionaţi 
din toată regiunea, cantonaţi 
permanent (în zona „Covrigi 
calzi”, din apropierea Liceului 
I.L. Caragiale), se antrenau și 
disputau jocuri cu echipe de 
seniori, de „B”, din Câmpina, 

Moreni, București, pe marele 
nostru stadion…

  În handbalul prahovean, 
marele antrenor emerit – prof. 
Arthur Hoff man, activa cu 
succes, cu junioarele (eleve 
de la „Caragiale” sau „Mihai 
Viteazul”), de la Școala Sportivă 
de Elevi Ploiești, și se situa pe 
„podiumul” primei divizii de 
senioare a României… 

  La același club, alt 
regretat mare antrenor – 
prof. Valeriu Ioniţă, lucra cu 
juniorii săi, la „Olimpia” și de 
la ora șase dimineaţa și așa l-a 
transformat pe juniorul atlet 
Marian Dumitru de la Școala 
Ploieștiori – Blejoi, preluat de la 
colegul profesor Victor Iancu, în 
handbalistul dublu legitimat la 
seniorii de la Petrolul Teleajen 
Ploiești, ulterior în maestrul 
emerit al sportului, dublu 
medaliat olimpic și câștigător cu 
România a Cupei Campionilor 
Mondiali și Olimpici… Acum, 
Marian Dumitru este Cetăţean 
de Onoare al Comunei Blejoi 
și mândrie a sportului din 
Prahova… 

  Mult mai recent, structura 
sportivă HC Activ CSO 
Plopeni (manager ing. Cristian 
Iancu, mulţi ani sprijinit și 
de antrenorul emerit prof. 
Mircea Anton), activează 
în handbalul senioarelor în 
Divizia A cu junioarele (din 
rândul cărora Andreea Taivan 
și Oana Bucă au cucerit cu 
România „aurul” mondial), 
în echipa noastră prahoveană 
debutând la senioare, ca 
junioară internaţională Cristina 
Neagu, ulterior „Cea mai bună 
handbalistă a lumii”… 

  Deci, recentul demers al 
CSM Ploiești, vizând handbalul 
și sportul juvenil, este… „dulce” 
și nu „amar”!...

ALTFEL, SPORTUL ÎN 
PLOIEȘTI, PRAHOVA, 

ROMÂNIA TREBUIE SĂ 
REDEVINĂ, CU ADEVĂRAT, 

DE PRIORITATE 
NAŢIONALĂ…

SPORTZiarul   Ploiestii
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Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro

Pe scurt

0372.032.313

 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!”

DEZILUZIE…

Fotbal (Liga 2, Etapa 4, 24.VIII.2018): Metaloglobus București – FC Petrolul Ploiești 1-0 (1.0)…
   Jocul din Etapa 5 (programat iniţial 1.IX.2018), FC Petrolul Ploiești – Chindia Târgoviște a fost 

reprogramat miercuri12.IX.2018, ora 19.30 pe Stadionul „Ilie Oană”, gazonul acestuia afl ându-se acum în 
reabilitare pentru a găzdui jocul România – Muntenegru (7.IX.2018, în Cupa Naţiunilor). Până la jocul derby 
cu Chindia, Petrolul a jucat ieri (29.IX.2018, după închiderea ediţiei ziarului nostru) în Cupa României (la 
CS Tunari) și va juca sâmbătă 8.IX.2018, la Petroșani (Et. 6) cu Energeticianul…
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Handbaliştii juniori de „argint”, ai Clubului Sportiv Municipal Ploieşti,Handbaliştii juniori de „argint”, ai Clubului Sportiv Municipal Ploieşti,  
în Divizia A – eşalonul doi naţional al seniorilor…în Divizia A – eşalonul doi naţional al seniorilor…

„Dulce” sau „amar”?...

Ca întotdeauna, cea mai mare structură sportivă a Prahovei, Clubul Sportiv Municipal Ploiești (director – prof. Cristian 
Nica, recent instalat, prin concurs) a informat prompt lumea sportului (www.csmploiesti.ro, graţie profesionismului 

preţuitului jurnalist Daniel Cosarek) de un generos proiect juvenil și înscrierea echipei de handbal – juniori CSM Ploiești 
(Vicecampioana României 2018, la Juniori II), în Divizia A de seniori – eșalonul doi naţional (primul eșalon, Liga Naţională 
– „Liga Zimbrilor”, în handbalul masculin…).

Handbaliştii juniori de la CSM Ploieşti, medaliaţi cu argint în Campionatul RomânieiHandbaliştii juniori de la CSM Ploieşti, medaliaţi cu argint în Campionatul României
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