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

 „Când inima bate, mintea tace.”
- Culese de Tata  

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

Hinrich Mann (1871 - 1950)  Scriitor german

 Citiţi în pagina 3

Ziarul   Ploiestii,
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

PEDALEAZĂ, PEDALEAZĂ, 
PEDALEAZĂ...PEDALEAZĂ...
MAI E MULT MAI E MULT 

PÂNĂ DEPARTE!PÂNĂ DEPARTE!

TOCURI PE BICICLETĂTOCURI PE BICICLETĂ

Ce de biciclete! Și ce de fete! Dar și 
ce de fl ori și rochii! O frumusețe, 

adică mai multe dar așa e vorba! Exact 
ca o garofi ță într-o balegă...și să nu 
ziceți ceva despre comparație, că am 
ales-o cu grijă dintr-un best seller cu 
comparații. Am văzut doamne rujate, 
biciclete colorate, mai mult sau mai 
puțin potrivite pentru promenadă, 
rochii înfl orate, colanți fuchsia și galben 
pai, pălării și fl ori prinse unele în altele, 
grăsuțe desfi gurate de efort dar pline 
de voință, polițiste în mașini deși chiar 
era un prilej să iasă și ele cu bicicletele 
din dotare pe străzi, domni geloși și 
oft icoși care nu și-au slăbit cu privirea 
prietenele și soțiile, reale sau imaginare, 
de frica vreunui găzar deghizat, gata 
să le fure mândria de femeie. Am mai 

văzut că nu avem piste de biciclete 
decât de la gara de sud la poștă, iar la 
trecerile de pietoni pas, am mai văzut și 
că nicio domniță parlamentar, consilier 
local sau orice altă ofi cialitate feminină 
nu are bicicletă sau poate nu și-au găsit 
prin casă vreo rochiță mai ieft inuță, pe 
care să o strice pe șa...Dar am mai văzut 
și altceva...am văzut că SE POATE! În 
orașul ăsta prăfuit, plin de țânțari, fără 
țâșnitori de apă la colțul străzii, fără 
piste reale de biciclete, pasaje subterane 
pentru pietoni, fără parcuri decent 
îngrijite, fără drumuri în care să nu 
riști să îți rupi gâtul, fără cap și fără 
coadă...cineva a arătat că se poate face 
ceva frumos, chiar dacă mai sunt multe 
lucruri și mentalități de schimbat. Iar 
pentru asta îi felicităm pe organizatori!

Marius MARINESCU
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Ploieștiul, Ploieștiul, 
mai neîngrijit ca mai neîngrijit ca 
niciodatăniciodată

Actualitate

PRAHOVA ARE, 
DUPĂ FOARTE DUPĂ FOARTE 

MULȚI ANI, SISTEM MULȚI ANI, SISTEM 
DE IRIGAȚII DE IRIGAȚII 
FUNCȚIONAL FUNCȚIONAL 

PENTRU 5.400 HAPENTRU 5.400 HA

Pentru prima dată după foarte 
mulți ani, în Prahova a fost repus 

în funcțiune sistemul de irigații de 
la Drăgănești, suprafața contractată 
ridicându-se la 5.419 ha. Și tot anul acesta 
s-au constituit primele două organizații 
ale utilizatorilor de apă, Protect Agro 
Baba Ana-Mizil și Drăgănești, altele două 
(Baba Ana-Cireșanu și Gura Vadului) 
fi ind în curs de organizare. Cheluielile 
pentru asigurarea unui nivel optim al apei 
la stațiile de punere sub presiune sau alte 
puncte de livrare au fost suportate de statul 
român, prin bugetul Agenției Naționale de 
Îmbunătățiri Funciare. 

Într-o conferință de presă a Direcției 
Agricole Prahova, directorul executiv ing. 
Mita Enache și directorul executiv adjunct 
ing. Daniela Drugea, au făcut câteva referiri 
privind starea la zi a agriculturii județului și 
stadiul aplicării programelor guvernamentale.

ste de bicicletevăzut că nu avem ppis

În luna mai, relevă Euler Hermes, 
companie de asigurare a creditului 

comercial și de colectare de creanțe, România 
a înregistrat o rată a infl ației de 5,4%, cea mai 
mare dintre țările UE situate în fostul bloc 
comunist. Spre comparație, rata infl ației a fost 
menținută la nivelul mediei UE în Estonia 
(3%), Lituania (2,9%) și Bulgaria (2,6%), iar 
niveluri mai reduse au fost consemnate în 
Letonia (2,3%), Cehia (2,2%), Slovenia (2%), 
Polonia (1,7%) și Croația (1,4%). România 

are însă cel mai mare procent de creștere a 
salariilor (creștere reală, în sectorul bugetar 
și artifi cială în mediul privat, generată de 
trecerea contribuțiilor de la angajator, la 
angajat), de 13%. După noi, cele mai mari 
majorări salariale s-au înregistrat în  Ungaria 
(12,4%), Letonia (8,6%), Cehia (8,6%), 
Lituania (8,4%), Estonia (7,7%), Bulgaria 
(7,1%), Polonia (6,9%), Slovacia (6,5%), 
Slovenia (4,8%) și Croația (4,8%).

PRIMARUL SPUNE CĂ ȘCOLILE SUNT PRIMARUL SPUNE CĂ ȘCOLILE SUNT 
PREGĂTITE SĂ-ȘI ÎNTÂMPINE ELEVII

Ploieștiul își va primi elevii 
cum se cuvine în unitățile 

de învățământ, a dat asigurări 
primarul Adrian Dobre, asta 
chiar dacă, la unele școli, lucrările 
nu au fost încă fi nalizate, iar 
incintele nu arată peste tot foarte 
bine. Ofi cialul spune că totul va 
fi  în ordine până la prima oră a 
cursurilor, excepție făcând poate 
Școala Gimnazială 14, unde 
abia de aici înainte va fi  deschis 
șantierul pentru executarea 
reparațiilor la exterior. Investiția 

nu va afecta desfășurarea 
orelor, susține primarul. Cât 
despre faptul că 13 unități nu 
dețin autorizaţie de securitate 
la incendiu, Dobre a promis 
că vor fi  reglementate și aceste 
aspecte. Trebuie să mai spunem 
că elevii din clasele pregătitoare 
a I-a vor fi  întâmpinați și în 
acest an cu ghiozdanul-cadou. 
De acest program, care a costat 
municipalitatea 120.356 de lei, 
vor benefi cia 1.850 de copii.

BUCUREȘTIUL DEȚINE CEA MAI RIDICATĂ RATĂ DE CREȘTERE BUCUREȘTIUL DEȚINE CEA MAI RIDICATĂ RATĂ DE CREȘTERE 
A LEFURILORA LEFURILOR
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Un 27 august, „elogiat” la Un 27 august, „elogiat” la 
Chișinău cu proteste Chișinău cu proteste 
și cordoane de polițieși cordoane de poliție

Veselie, mișcare, explozie de culoare, 
zâmbete, feţe cochete pe biciclete, fl ori 

în cosiţe împletite… De aceste ingrediente a 
avut parte Ploieștiul pe data de 30 august, toate 
concentrate în premiera Paradei “Tocuri pe 
biciclete”, ediţie organizată de către Asociaţia 
Prahova în Acţiune - Filiala Ploiești.

Primul eveniment de amploare de acest 
gen din Ploiești  a reușit să aducă în prim 
plan laudabila idee a promovării bicicletei ca 
și accesoriu feminin, dar și a modului sănătos 
de viaţă pe care îl poate oferi promenada pe 
două roţi. Astfel, reprezentantele sexului 
frumos au fost îndemnate de către membrii 
organizatori ai  Asociaţiei Prahova în Acţiune 
- Filiala Ploiești să poarte ţinute cât mai 
cochete, să își pună feminitatea în evidenţă și 
să își decoreze cât mai original bicicleta. 

Și cum imaginaţia nu rămâne 
nerecompensată, sponsorii evenimentului 
au oferit numeroase premii concurentelor, 
cele mai importante fi ind acordate pentru 
“Cea mai feminină ţinută” și pentru “Cea mai 
frumoasă bicicleta/trotinetă”. 

Pe lângă excelenta punere în practică 

a paradei de mișcare și culoare, Asociaţia 
Prahova în Acţiune-Filiala Ploiești a oferit 
privitorilor și un spectacol de fuziune de 
genuri muzicale, susţinut de trupa ploieșteană 
“Rondul de Noapte”, interpreţi care au încins 
atmosfera pe Esplanada Palatului Culturii. 

Datorită impactului puternic pe care acest 
eveniment l-a avut asupra ploieștenilor, 
Asociaţia Prahova în Acţiune - Filiala 
Ploiești promite că va reveni cu noi  proiecte 
civice, dintre cele mai interesante și chiar îi 
încurajează pe toţi doritorii prahoveni să i se 
alăture cât mai activ în tot acest demers de 
dezvoltare a vieţii comunităţii locale.  Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

RATA INFLAȚIEI DIN ROMÂNIA, CEA MAIRATA INFLAȚIEI DIN ROMÂNIA, CEA MAI  
RIDICATĂ DIN CENTRUL ȘI ESTUL EUROPEI

îa paradei de mișcare și culoare Asociaţia
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Accident în zona Metro, pe DN1
Două autoturisme au fost 

implicate într-un accident, care 
s-a produs pe DN1, pe sensul către 
Brașov.  Totul s-ar fi  produs, așa 
cum reiese din primele cercetări, 
după ce un autoturism care venea 
pe sensul către București, ar fi  
încercat să vireze stânga către 
giratoriul Metro, către Ploiesti, 
și nu ar fi  acordat prioritate unui 
alt autoturism, care venea dinspre 
București. Trei persoane au fost 
rănite. Trafi cul restricționat pe 
sensul către Brașov, dirijat pe 
celălalt sens de mers

Accident pe DN 1, intersecție 
spre Florești

Accidentul rutier s-a produs 
după ce trei autoturisme au intrat 
în coliziune. Potrivit primelor 
verifi cări, se pare că un autoturism 
care circula pe sensul către Brașov 
a încercat să intre pe drumul către 
Florești și nu a acordat prioritate 
unei alte mașini care se îndrepta 
către Ploiești. În urma impactului, 
o a treia mașină a fost lovită. La 
fața locului au ajuns echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului de 
Ambulanță Prahova. O tânără în 
vârstă de 30 de ani a fost rănită. 
Trafi cul în zonă a fost dirijat 
pe sensul către Ploiești. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs evenimentul rutier. 

Accident în Ploiesti, la ieșirea 
spre Tătărani

Două autoturisme au fost 
implicate în accident. Potrivit 
primelor informații, evenimentul 
rutier s-a produs pe fondul 
nepăstrării distanței în mers între 
cele două mașini. La fața locului 
s-au deplasat echipaje ale Poliției 
și ale Serviciului de Ambulanță 
Prahova. O persoană, în vârstă 
de 50 ani, a acuzat dureri. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs evenimentul rutier.

Patru autoturisme implicate 
într-o tamponare pe DN1, la 

Nistorești
Trafi cul rutier a fost dirijat 

pentru mai mult timp, pe DN1, 
la Nistorești, după ce patru 
autoturisme au intrat în coliziune, 
pe sensul către Brașov. Se pare că o 
autoutilitară nu a păstrat distanța 

de siguranță în mers, lovind în 
spate un autoturism, care a fost 
proiectat într-un alt autoturism, 
care, la rândul lui, a mai lovit 
o mașină de pe același sens de 
mers. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cum s-a produs 
evenimentul rutier. Din fericire, 
nicio persoană nu a fost rănită.

Accident rutier pe DN 1B, în 
Valea Calugareasca

Două autoturisme și un tir au 

fost implicate într-un accident 
rutier care s-a produs pe raza 
localității Valea Călugărească. La 
fața locului s-au deplasat echipaje 
ale Poliției, ale Serviciului de 
Ambulanță și ale ISU Prahova. 
Potrivit primelor informații,  cinci 
persoane, printre care și un minor, 
au fost rănite. Toate cele cinci 
persoane au fost transportate la 
Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești, pentru 
acordarea de asistență medicală 
de specialitate. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cum s-a 
produs evenimentul rutier.
Fetiță în vârstă de 12 ani, căzută 

de la etaj
Autoritățile au fost în alertă 

după ce o fetiță în vârstă de 12 ani 
a căzut de la etajul I al unui bloc 
situat pe strada Eremia Grigorescu, 
din Ploiești. La fața locului au 
ajuns imediat echipaje ale Poliției 
și ale Serviciului de Ambulanță 
Prahova. Fetița era conștientă 
și prezenta, potrivit primelor 
informații, un traumatism la 
șold. Copila a fost transportată 
la Spitalul de Pediatrie, pentru 
asistență medicală de specialitate. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate cum s-a 
petrecut nefericitul eveniment. 
Potrivit primelor informații, 
copila era singură acasă și se pare 
că a căzut accidental.
Operațiuni de salvare în Munții 

Bucegi
Salvamontiștii din Bușteni și 

jandarmii montani au avut mai 
multe intervenții pentru salvarea 
turiștilor afl ați în pericol. Una 
dintre cele mai difi cile intervenții 
a constat în salvarea unei 
adolescente în vârstă de 17 ani, 
care în timp ce cobora de la Vârful 
Omu, pe Valea Cerbului, s-a 
accidentat la picior. O persoană a 
sunat la 112 și a solicitat ajutorul 
salvamontiștilor, având în vedere 
că victima nu mai putea înainta. 
Ajunși la fața locului, salvatorii 
montani au constatat că solicitarea 
se confi rmă. Intervenția de salvare 
a fost cu atât mai difi cilă cu cât 
a avut loc pe timpul nopții, iar 
terenul era accidentat. În plus, 
pentru aducerea în siguranță a 
adolescentei, aceasta a fost cărată 
pe o targă de către salvamontiști. 
La rândul lor, jandarmii montani 
au avut alte două intervenții, 
una pe Jepii Mari și una pe Jepii 
Mici, după ce mai mulți turiști 
au solicitat ajutorul la 112. Astfel, 
patru turiști au solicitat sprijinul 
jandarmilor după ce aceștia s-au 
întâlnit pe traseu cu un urs. Alți 
turiști au sunat la 112 pe motiv 
că s-a lăsat întunericul și nu văd 
marcajul pentru a ajunge cu bine 
în Bușteni.

Intervenție a jandarmilor, 
după ce un  urs a ajuns în zona 

autogării din Câmpina
Jandarmii au fost solicitați să 

intervină după ce un urs a fost zărit 
în zona autogării din Câmpina. O 
persoană a sunat la 112 și a alertat 
autoritățile. Animalul s-a refugiat 
în curtea unei societăți. „La fața 

locului s-au deplasat echipaje de  
jandarmi împreună cu lucrători 
de la poliția națională,  politiști 
locali și  lucrători din cadrul 
AJVPS Câmpina. Cu sprijinul 
personalului veterinar din cadrul 
Grădinii Zoologice Bucov ursul 
a fost tranchilizat, acesta fi ind 
ulterior transportat în Munții 
Baiului”, a precizat IJP Prahova. 

Bărbat amendat pentru 
transport ilegal de persoane spre 

Platoul Bucegi
Polițiști din cadrul Poliţiei 

Staţiunii Buşteni au oprit în 
trafi c un autoturism despre care 
existau date că ar efectua transport 
public ilegal de persoane, contra 
cost, pe ruta Buşteni-Platoul 
Bucegi. Polițiștii l-au legitimat 
pe conducătorul auto și pe cei 
șase pasageri, care ar fi  achitat 

suma de 250 de lei, pentru a 
fi  transportaţi din stațiune pe 
Platoul Bucegi şi retur. Având în 
vedere faptul că același autoturism 
a fost depistat recent în aceleași 
împrejurări, conducătorului auto i 
s-a suspendat dreptul de utilizare 
a autoturismului prin reținerea 
plăcuțelor cu nr. de înmatriculare 
și a certifi catului de înmatriculare 
pentru o perioadă de 6 luni și a 
fost sancționat contravențional cu 
o amendă de 1.000 lei, a anunțat 
IJP Prahova.

 Zeci de amenzi pentru viteză 
excesivă în Ploiești

Serviciul Rutier a organizat 
o acțiune în Ploiești, având 
ca obiectiv combaterea 
vitezei excesive, precum și 
indisciplina conducătorilor auto 
și a motocicliștilor, la care au 
participat polițiști din cadrul 
Biroului Drumuri Naționale și 
Europene și al Biroului Rutier 
Ploiești, precum și de la Secțiile 
de Poliție nr. 2 și 4 din municipiu.  
Polițiștii au oprit la control 149 de 
autovehicule, iar 95 de șoferi au 
fost testați cu aparatul etilotest, 
fi ind aplicate 52 de sancțiuni. Din 
totalul amenzilor acordate, 30 au 
fost aplicate pentru nerespectarea 
vitezei regulamentare, potrivit IPJ 
Prahova. Totodată, polițiștii au 
reținut două  permise, au retras 
un certifi cat de înmatriculare și au 
fost constatate două infracțiuni.
Doi bărbați și o femeie, acuzați 

de înșelăciune și uz de fals
Polițiști din cadrul biroului 

economic au defi nitivat cercetările 
într-un  alt dosar penal și l-au 
înaintat unității de parchet 
cu propunere de întocmire a 
rechizitoriului și sesizare a instanței 
competente să soluționeze cauza 

privind o femeie de 38 de ani 
din municipiul București,  un 
bărbat de 48 de ani din comuna 
Iordăcheanu și un altul de 33 
de ani din județul Ialomița, sub 
aspectul săvârșirii infracțiunilor 
de înșelăciune și uz de fals. „S-a 
reținut faptul că inculpații ar fi  
indus în eroare funcționari din 
cadrul unei unități bancare, cu 
ocazia încheierii unor contracte 
de credit având ca obiect obținerea 
unor împrumuturi ( în sumă de 
25.300 lei, 25.000 lei, respectiv 
21.000 lei), prin prezentarea unor 
adeverințe de venit și fl uturași 
de lichidare care atestau în mod 
fals realizarea de venituri de la o 
societate comercială”, a precizat 
IPJ Prahova. Prin activitea 
infracţională, inculpaţii au cauzat 
părţii vătămate un prejudiciu de 
71.300 lei.

Razie în Piața Aurora
Polițiști din cadrul Secției nr. 3 

Ploiești au desfășurat o acțiune în 
piața agroalimentară Aurora Vest, 
în vederea prevenirii și combaterii 
comerțului stradal ilicit, a 
cerșetoriei și a consumului de 
băuturi alcoolice în locuri publice, 
precum și a evenimentelor rutiere. 
Pe durata acțiunii a fost verifi cată 
activitatea a două societăți 
comerciale, au fost controlate 15 
autovehicule și au fost aplicate 
11 sancțiuni contravenționale, în 
valoare de 3.560 lei. Astfel, patru 
persoane comercializau ambulant 
fructe fără a deține documente de 
proveniență, motiv pentru care au 
fost sancționate și a fost ridicată 
în vederea confi scării cantitatea 
de aproximativ 100 kg de fructe 
și legume, în valoare de 434 lei. 
„Cu ocazia controalelor efectuate, 
au fost depistați doi vânzători 
care efectuau acte de comerț cu 
țigări și băuturi alcoolice fără a 
întocmi documente contabile”, a 
anunțat IPJ Prahova. Cei doi au 
fost sancționați, iar polițiștii au 

confi scat 260 țigarete, 10 sticle 
cu bere și trei sticle cu vodcă, în 
valoare de 280 lei.
Condamnat pentru furt califi cat, 
depistat de polițiștii din Ploiești

Polițiști de investigații criminale 
din cadrul Secției nr. 1 Ploiești au 
depistat un tânăr de 33 de ani din 
municipiul Buzău, condamnat 
de Judecătoria Ploiești la 3 ani 
închisoare, pentru săvârșirea 
infracțiunii de furt califi cat. 
Potrivit IPJ Prahova, tânărul a 
fost încarcerat în Penitenciarul 
Mărgineni.  
Acțiune amplă în Prahova. 25 de 

localități vizate
100 de polițiștii rutieri și de la 

ordine publică au acționat pe raza 
a 25 de localități din județ, în mare 
parte din mediul rural. „Pentru 
neregulile constatate, au aplicat 
235 de sancțiuni contravenționale, 
din care 131 pentru abaterile 
săvârșite de bicicliști. Dintre 

aceștia din urmă, 19 au fost 
depistați circulând sub infl uența 
băuturilor alcoolice, etilotestele 
indicând valori cuprinse între 
0,12 și 0,92 mg alcool pur în 
litrul de aer expirat. Pentru acest 
gen de faptă, legislația prevede 
sancțiune contravențională cu 6 
puncte amendă, totalizând 870 
de lei”, a precizat IPJ Prahova. 

Polițiștii au constatat 3 infracțiuni 
rutiere, respectiv: conducerea 
unui vehicul neînmatriculat/
neînregistrat, conducerea unui 
vehicul fără permis (depistate 
la Comarnic) și conducere sub 
infl uența alcoolului (conducător 
auto cu 0,53 mg/l alcool pur în 
aerul expirat, depistat la Vălenii 
de Munte). Potrivit datelor 
statistice, de la începutul anului, 
s-au produs 36 de accidente grave 
în care au fost implicați bicicliști, 
soldate cu 35 de persoane rănite 
grav și una decedată din rândul 
acestei categorii de participanți 
la trafi c. ”Bună parte dintre 
acestea reprezintă situații în care 
persoanele în cauză au suferit 
vătămări după ce au căzut singuri 
cu bicicleta, fără a fi  acroșați de 
vreun autovehicul”, a mai anunțat 
IPJ Prahova.
Depistat de polițiști la volan cu o 

alcoolemie record
Polițiștii Secției rurale nr. 10 

Valea Călugărească s-au sesizat cu 
privire la faptul că un autoturism 
a lovit podețul din fața porții unei 
case din Dumbrava, după care 
a plecat de la locul producerii 
evenimentului. „Autovehiculul a 
fost depistat imediat, iar la volan a 
fost găsit un localnic de 31 de ani, 
afl at în vădită stare de ebrietate. 
Fiind testat cu etilotestul, a fost 
relevată o concentrație de 1,35 
mg/l alcool pur în aerul expirat”, 
a precizat IPJ Prahova. Polițiștii 
au verifi cat și plăcuțele de 
înmatriculare montate pe vehicul, 
emise de autoritățile germane, și 
au stabilit că valabilitatea acestora 
era expirată. Tânărul s-a ales cu 
dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunilor de conducere sub 
infl uența alcoolului și conducerea 
unui autovehicul neînmatriculat. 
Totodată, acesta a fost condus la 
spital pentru a-i fi  recoltate probe 
de sânge, în vederea stabilirii cu 
exactitate a alcoolemiei.
Prins la volan prin Ploiești deși 

avea 15 ani
Polițiști din cadrul Secției nr. 4 

Ploiești au oprit, pentru verifi cări, 
un autoturism care circula pe 
strada Râfov. Surpriza polițiștilor 
a fost aceea că, la volanul 
autovehiculului, înmatriculat în 
Franța, au găsit un adolescent de 
15 ani, din municipiu, care locuia 
în apropierea locului unde a fost 
depistat. În cauză, a fost deschis 
dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunii de conducere fără 
permis.

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 
Val de accidente pe șoselele din Prahova. Zeci de persoane au 

ajuns la spital după ce au fost implicate în evenimente rutiere.
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

de siguranță în mers lovind în
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Ziarul   PloiestiiACTUALITATE

Elena ŞERBĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

În acest program dedicat zonei 
montane sunt cuprinse 658 

de localități (3.520 de sate) din 27 
de județe ale țării, cu o suprafață 
de 71.381,48 kmp (teren agricol- 
2,5 mil. ha), o populație totală de 
3,343 milioane de locuitori și 1,3 
mil. de fermieri activi. În Prahova, 
de prevederile acestei legi se 
vor bucura 28 de așezări (cinci 
orașe și 23 de comune): Azuga, 
Bușteni, Comarnic, Sinaia, Slănic, 
Adunați, Ariceștii Zeletin, Bătrâni, 
Bertea, Brebu, Cărbunești, 
Cerașu,  Cosminele, Izvoarele, 
Măneciu, Posești, Predeal Sărari, 
Provița de Jos, Provița de Sus, 
Salcia, Secăria, Starchiojd, Șotrile, 
Ștefești, Talea, Tătaru, Telega, 
Valea Doft anei.

NOUTĂȚI ADUSE DE LEGE
Ce aduce nou această lege față 

de precedentele, fi indcă și până 
acum a funcționat, cu întreruperi, e 
drept, o Agenție a Zonei Montane, 
ba un timp au existat ofi cii și 
la nivel de județ? Să spunem că 
viitoarea structură va prelua nu 
doar partea de agricultură, ci cam 
tot ceea ce înseamnă viață socială 
și economică în satele și orașele de 
munte. De fapt, așa se și specifi că 
de la bun început în lege: „zona 

montană a României constituie un 
teritoriu de interes național special, 
strategic, economic, social și de 
mediu”. Statul român recunoaște 
existența condițiilor naturale 
specifi ce, a deosebirilor dintre 
comunitățile din zona montană, 
precum și aplicarea principiului 
solidarității pentru aceste teritorii. 
Din cauza posibilităților reduse de 
de utilizare a terenurilor agricole, 
din cauza altitudinii și a condițiilor 
de climă, a pantelor, a substratului 
geologic și a costurilor ridicate ale 
lucrărilor acestuia, a condițiilor de 
trai, a infrastructurii, a mediului de 
afaceri, a accesului la învățământ 
și a serviciilor medicale, zona 
montană este considerată a fi  
una defavorizată. Bine, limitările 
au fost recunoscute secvențial, 
prin aplicarea politicilor de 
agromediu, dar o privire unitară 
n-a existat până acum. Noua 
lege a muntelui promite investiții 
de toate felurile, începând cu 
drumurile, alimentarea cu apă 
și gaze, canalizare, salubritate, 
școli, grădinițe, dispensare, baze 
sportive etc. până la lucrări de 
hidroameliorații și investiții în 
sectorul privat sau care țin de 
cultură și patrimoniul montan.

CUM ÎȘI PROPUNE STATUL 
SĂ „ÎNFLOREASCĂ” ZONA 

MONTANĂ
Pentru dezvoltarea economică 

și socială, statul se angajează 
să sprijine fi nanciar crescătorii 
de animale din zona montană, 
să acorde plăți diferențiate 
prin programele naționale și/
sau europene, subvenții pentru 
investiții de capital, credite 
bancare, bonifi cații la dobânzile 
bancare, credite bancare 
preferențiale, dobânzi reduse, 
pentru dezvoltarea fermelor și/sau 
a exploatațiilor agricole din zona 
montană, sprijinirea fi nanciară 
și materială a asociațiilor de 
producători pentru a avea acces 
pe piețe, sprijinirea investițiilor 
integrate în scopul dezvoltării, 
modernizării și rentabilizării 
exploatațiilor agricole, adăposturi 
pentru animale, achiziționarea de 
utilaje și echipamente de lucru, 
sprijinirea producătorilor și/
sau procesatorilor de produse 
agroalimentare din zona montană 
în vederea promovării produselor 
obținute, certifi cate ca „produs 
montan”, „produs tradițional”, 
„produs ecologic”. Ca să vorbim 
pe scurt, s-ar putea să vedem o 
mulțime de centre de colectare 
și prelucrare a laptelui, abatoare 

și centre de procesare a cărnii, 
centre de colectare, spălare și 
prelucrare primară a lânii etc. 
În alte domenii de activitate, se 
poate vorbi despre înfi ințarea 
unor centre de colectare și/sau 
prelucrare (primară) a fructelor, 
fructelor de pădure și plantelor 
medicinale (inclusiv sau mai ales 
din fl ora spontană). Guvernul 
promite să sprijine și activitățile 
economice nonagricole: turism 
montan, agroturism și ecoturism, 
activități de artizanat și alte 
activități tradiționale specifi ce 
zonei, sectorul privat medical, 
social, sanitar-veterinar, de 
consultanță, comerțul produselor 
agroalimentare și nealimentare, 
contabilitate, transport, tehnologia 
informației, comunicații, energie 
și alte servicii destinate populației 
din zona montană, fabricarea 
produselor textile, a produselor 
de marochinărie, farmaceutice, 
prelucrarea produselor lemnoase 
etc.

FACILITĂȚI PENTRU CEI 
CARE DEZVOLTĂ AFACERI

Statul se obligă să acorde și de 
data aceasta facilități familiilor 
tinere de agricultori. Astfel, cei 
care își întemeiază gospodării și 

cresc animale în echivalent a 5 
unități vită mare sunt scutiți de 
impozitul agricol și impozitul pe 
venitul realizat din agricultură 
timp de 5 ani de la înfi ințare și de 
50% din venituri, în următorii ani, 
pe perioada existenței titularului. 
De asemenea, fermierii ce dețin 
peste 5 UVM pot solicita și primi 
material lemnos, cu titlu gratuit, 
pentru construirea de adăposturi 
și anexe gospodărești. Specialiștii 
agricoli, medicii, profesorii care 
se stabilesc în zona montană și se 
obligă să desfășoare activitatea pe 
o perioadă de minimum 5 ani în 
zona montană vor primi o primă 
de instalare și sprijin fi nanciar 
pentru cumpărare și construire 
de locuințe. Legiuitorul n-a 
uitat nici de vârstnici și promite 
acordarea de stimulente pentru 
sprijinirea persoanelor în vârstă 
care locuiesc în cătune/gospodării 
izolate din zona montană, inclusiv 
pentru familiile care se ocupă de 
îngrijirea acestora. Locuitorii, care 
au gospodăriile situate în zone 
cu grad înalt de izolare, precum 
și cei cu nevoi speciale din zona 
montană au dreptul la o cantitate 
anuală de lemn de foc, cu titlu 
gratuit, pentru încălzirea locuinței, 
cu aprobarea consiliului local.

Prahova are, după foarte mulți ani, Prahova are, după foarte mulți ani, 
sistem de irigații funcțional pentru 5.400 hasistem de irigații funcțional pentru 5.400 ha
Până la acest moment, agricultura 

Prahovei nu are rezultatele negative 
pe care le-ar fi  anunțat vremea capricioasă 
din această primăvară, cu ninsori și ploaie 
înghețată în luna martie, secetă severă în 
mai și ploi peste media lunară în iunie și 
iulie. La cerealele de toamnă, producțiile 
medii s-au situat la 3.600 kg/ha, la grâu, cu 
un maximum de 7-8.000 kg/ha, în fermele 
mari și la 4.021 kg/ha, media la orz, cu 

producții de peste  8.000 kg/ha, în fermele 
mari. În anumite zone din județ, vremea 
nefavorabilă a afectat culturile pe cca 1.100 
ha, proprietarii solicitând despăgubiri de 
peste 2 milioane de lei. Ar mai fi  de spus 
că, pe parcele izolate, culturile au fost atât 
de compromise încât agricultorii nu au 
mai avut ce recolta. Ambele producții se 
situează sub media națională calculată 
și asumată de Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Regionale, 
de 4.870 kg/ha, la grâu 
și 5.204 kg/ha, la orz, 
însă trebuie să spunem 
că Prahova se afl ă în 
treimea inferioară ca 
suprafață arabilă între 
județele țării și nici nu 
dispune de un sol fertil 
sau măcar comparabil 
cu cel din Călărași, 
Ialomița, Constanța, 
Timiș, Arad, Bihor sau 

Teleorman ori Giurgiu. 
STADIUL APLICĂRII 

PROGRAMELOR 
GUVERNAMENTALE

Direcția Județeană pentru Agricultură 
Prahova a mai prezentat și alte date 
referitoare la programele derulate începând 
cu 2017:

-programul tomate în spații protejate 
(valoare sprijin-3.000 euro/exploatație): 
660 de legumicultori înscriși în program, 
din care, în ciclul I (fi nalizat pe data de 15 
mai), 429 de legumicultori, cu o producție 
livrată de 1.501,5 tone, au primit  5.919 
milioane de lei. Pentru ciclul al doilea 
(noiembrie-20 decembrie) s-au înscris 
231 de legumicultori. Stimularea cultivării 
tomatelor a condus la creșterea suprafețelor 
de spații protejate de la 27 ha, în 2017, la 50 
ha, în 2018;

-programul pentru sprijinirea colectării 
și comercializării lânii (1 leu/kg de lână 

subvenție de la stat), început în 2018 
pentru o perioadă de patru ani, a debutat 
cu colectarea a 240 de tone de lână, 
dintr-un estimat de 540 tone. Efectivul de 
ovine din județ se ridică la 240.000 de capete;

-în programul de dezvoltare a raselor 
autohtone de porci (perioada de aplicare, 
4 ani începând cu 2018) s-au înscris 5 
producători de genetică și 48 de crescători, 
ultimii solicitând 590 de capete (valoarea 
sprijinului este de 250 lei/cap de animal viu, 
livrat la o greutate minimă de 10 kg);

-pentru programul de încurajare a 
agriculturii ecologice au optat 97 de 
benefi ciari (73 de producători agricoli, 7 
procesatori, 4 exportatori și 13 comercianți). 
De la 1 ianuarie 2017 și până la 31 august 
2018, în Prahova au fost atestate 5 produse 
tradiționale, 12 produse realizate după 
rețetele consacrate românești și 3 încadrate 
la categoria produs montan.

CUM ÎȘI PROPUNE STATUL și centre de procesare a cărnii cresc animale în echivalent a 5

 continuare din pagina 1

Lapte și miere pentru următorii Lapte și miere pentru următorii 
ani: 1 miliard de euro pentru ani: 1 miliard de euro pentru 

zonele montane din România, de zonele montane din România, de 
la bugetul naționalla bugetul național

La sfârșitul lunii iulie 2018 a fost publicată o nouă lege a 
muntelui, iar ofi cialii de la București promit investiții de 

1 miliard de euro pentru următorii 10 ani, bani care ar urma să 
fi e asigurați de la bugetul de stat. Aplicarea legii, a programului 
și constituirea structurilor intermediare cade în sarcina Agenției 
Naționale a Zonei Montane, structură afl ată în subordinea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale. Pe lângă ANZM 
vor mai funcționa centre regionale și ofi cii de dezvoltare montană, 
un Consiliu Național al Muntelui, prezidat de prim-ministrul 
României, precum și mai multe așa-numite comitete de masiv.
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Ăștia cu pesta porcină africană, care le 
omoară oamenilor porcii din curte, 

se vaită că n-au primit sporul de periclitate, 
iar Guvernul a zis că nu mai are bani să le 
plătească orele suplimentare, motiv pentru 
care nu și-au mai făcut treaba ca lumea și 
pesta a luat-o razna. Mda, bre, așa era și în 
Al Doilea Război Mondial, stăteau soldații 
cu ochii pe ceas și, când se făcea ora patru, 
gata, închideau prăvălia, s-a terminat 
programul, nu ne mai luptăm cu nimeni, 
nu ne plătiți, n-au decât să vină nemții/rușii 
peste voi, să rupă din țară, pe noi ne doare-n 
cot! Și tot așa era și cu sporul de pericol... 
nu prea i-a plătit nimeni pe eroii români că 
și-au pierdut viața, neh, ca să aveți voi, azi, 
țărișoară liberă și să plimbați pesta porcină 
prin ea! De muncă voluntară voi ați auzit? 
Asta pe care ne puneți pe noi, privații, s-o 
facem, ca să luați voi lefuri mari... Nu v-ar 
strica nici vouă un efort din ăsta să vedeți 
cum e să muncești mult-mult pe o nimica 
toată de bani!

Dialog între Lia Olguța Vasilescu și 
un protestatar, după ce ministrul 

Muncii le-a transmis românilor, de la ședința 
femeilor social-democrate, să știe ce-i 
așteaptă dacă PSD nu va mai fi  la guvernare, 
fi indcă opoziția le va tăia pensiile:

Protestatar: Doamna Olguța, am înțeles 
că nu mai sunt bani pentru pensii și salarii.

Olguța Vasilescu: Ba sunt.
Protestatar: Așa a spus domul 

Teodorovici.
Olguța Vasilescu: Hai, plimbă ursul!
Protestatar: Am auzit că dumneavoastră 

vindeți pielea ursului din pădure...
Bravo, Volguța, așa te vrem, ăsta da 

nivel de ministru! Ce Brătieni, ce Golești, 
Argentoieni, Călinești și alți Cantacuzini... 
No, fato, așa se discută, ca la radio șanț, pe 
limba aia de cartier, să te priceapă țoapele 
și cocalarii, plimbă ursul, fă!

După ce Gabriela Firea a afi rmat că 
în PSD se face un soi de spionaj, 

acuzând-o direct pe ministreasa Carmencita 
Dan că a folosit serviciile din poliție pentru 
a le urmări mesajele pe WhatsApp. Liviu 
Dragnea s-a enervat și a zis: sunt încă 
acoperiți în PSD, „nu mai știu câți, dar sunt”, 
făcând referire directă la primarul Capitalei. 
Mda, Liviule, dar ai început să-i numeri 
începând cu tine? Adică tu ești acoperitul 
nr.1, având în vedere că vii de la PDL și că 
nimeni n-a subminat partidul ăsta ca tine, 
făcându-l praf și pulbere prin acțiunile din 
ultimii doi ani. În fi ne, aproape că nici nu 
mai există PSD, formațiunea reducându-se 
la un singur om, adică la tine.

La un botez unde naș era liderul PSD, 
Nicolae Bădălău, maneliștii i-au cântat 

ăstuia una să-l ungă la sufl et: „Pentru nașul 
Nicu și pentru tot PSD-ul... Pot să cânt și 
eu o strofă? Nu e por#no... E un pic așa... 
deplasată, dar și ăștia au zis mu#e PSD. Lai-
la-la-la... Să vină diaspora... că noi ne piș#m 
pe ea”. Las la o parte operațiunea în sine, că 
de mult fac partidele tot felul de treburi pe 
români în general, dar...La nunta lui Dragnea 
maneliști, la botezul lui Bădă-maneliști, la 
petrecerile lui Codrin-maneliști. Și ne mai 
mirăm de ce ați manelizat țara asta? Păi, 
de-asta, că atât e nivelul, la atât se ridică IQ-
ul elitei guvernamentale și parlamentare, la...

-Bulu bulu, lugu lugu, se mișcă fata,
Bulu, bulu, lugu lugu și m-a dat gata.
Bulu, bulu, lugu lugu, bună bucata,
Să moară mama și tata.

Grațiela Leocadia Gavrilescu de 
la Ministerul Mediului se ia la 

întrecere cu Daea și alți alfabeți din Guvern: 
„Societatea începe să fi e bolnavă, societatea 
este afectată de tot felul de valuri tulburente 
și eu doresc ca femeia, care este oricum celula 
importantă, nucleul ca să spunem unei 
societăți, trebuie să înceapă să se desțelenească 
și să aibă curajul să intre în politică. Unii 
doresc foarte mult să își bată joc de societatea 
românească, ați văzut foarte bine, încearcă să 
pună piciorul pe beregata noastră, încearcă 
să ia toate drepturile și libertățile cetățenești 
care este un drept constituțional...” Haoleu, 
Grațioaso, și cum să se desțelenească 
femeia, c-o înțeleniși tu destul cu discursul 
ăsta de cunoană cu pretenții și nr. 2 în 
Guvernul României. Te întreb: ai făcut-o 
intenționat, din solidaritate, să nu se simtă 
nasol Dănciloaia, s-a luat dăncileza la tine 
sau atunci când ai fost selectată în Guvern, 

criteriul esențial de alegere ăsta a fost, de... 
înțelenire? Auzi, las-o baltă cu fi lmele de 
groază, că nu-i nimeni mai dihai ca voi care 
să-și bată joc de societatea românească. Pe 
urmă, la modul în care pui tu piciorul pe 
beregata limbii române...

Darius Vâlcov a publicat pe pagina 
sa de socializare un fi lmuleț în 

care-i asociază pe Klaus Iohannis, Forumul 
Democrat al Germanilor din România și 
mișcarea de stradă # Rezist cu nazismul. 
Na, ce așteptări să ai de la unul care ascunde 
tablouri prin cimitire și, pe deasupra, este 
și condamnat penal în primă instanță! 
Problema nu este asta, că doar nu ai pretenții 
ca el să cunoască abecedarul, darămite o 

brumă de istorie, ci faptul că o creatură ca 
asta îi conduce pe academicienii României, 
din postura de sfătuitor al premierului 
Dăncilă... Dar... Vâlcoave, dacă tot a venit 
vorba, cine i-a gazat totuși pe demonstranți 
pe 10 august? Deci... cine zice, ăla e!

În prima zi a sesiunii parlamentare, 
jurnaliștii au fost ținuți pe holurile 

Camerei Deputaților din Palatul 
Parlamentului, în niște țarcuri, să nu 
cumva să-i mai deranjeze pe înălțimile lor 
parlamentarii. Bre, ați încurcat borcanele. 
Ok, aveți slugile voastre prin presă, dar 
ziariștii nu-s totuși turma aia de oi pe 
care o duceți voi la vot, din patru în patru 
ani. Pe de altă parte, zău, dacă e cineva de 
plimbat în cușcă prin piața publică, poate 
vă orientați la raritățile voastre. Uite, v-aș 
sugera să-i prezentați pe colegii ăia ai voștri 
care zac prin Parlament fără să facă nimic-
nimicuț, care n-au scos nici măcar o vorbă 
în doi ani și pe care, în fi ne, nu-i cunoaște 
nimeni, în afară pesemne de casiera la care 
semnează ștatele de plată.

După ce în manualul de geografi e 
munții și orașele erau puse aiurea, 

erori fundamentale au fost găsite și la 
biologie, unde fi catul a fost plasat în stânga 
corpului uman, iar inima în centru, aproape 
în gât. Vasele de sânge însumează când 
160.000 km, când 96.000 km. Ministerul 
Educației a pus totul pe seama grabei. Hai, 
lăs-o moartă! Cu un ministru care zice 
„manualele e”, ce pretenții să ai de la ăi mai 
mici și piloși? Cel care a scris că fi catul e-n 
stânga chiar n-are habar unde e. Putea să-l 
pună și în degetul mare de la picior, pentru 
el era tot una. Sau, naibii, ce, parcă a stat el cu 
rigla pe vasele de sânge, să știe câți kilometri 
au acestea? Iar la greșelile gramaticale cu 
duiumul, bleah, cine mai știe astăzi să scrie 
corect românește și mai ales câți dintre 
aceștia ajung în minister? Acolo nu e nevoie 
de gramatică, bre, acolo e nevoie de garnet, 
cum ar zice ministrul Popa, de partid...

Președintele PNL, Ludovic Orban, a 
anunţat, după ședinţa BPN, că liberalii 

vor „participa la alegerile europarlamentare 
pe propriile picioare”. Ei, nu mă omorî, chiar 
așa, aveți și voi picioare? Și pe care dintre ele 
le folosiți, pe-alea de le băgați în el de popor 
român, făcând pe mortu-n păpușoi în loc 
de...opoziție? Dar...Orbane, eu credeam 
că veniți și voi la alegeri cu capul, nu cu 
picioarele!

Ioan Mircea Pașcu a zis, la Mamaia, 
că lupta internă se va extinde la anul 

și la Consiliul Uniunii Europene, fi indcă 
mor unii de ciudă că PSD o să aibă succes 
acolo și doresc cu orice preț să dinamiteze 
impresia extraordinară pe care o să și-o 
facă Europa despre Guvernul Dăncilă. 
Oau, păi deja toată Europa e-n fund, bre, 
numai văzând-o pe Veorica voastră! Măcar 
învaț-o cum se zice Bruxelles și unde e 
situat orașul ăsta, să nu se trezească să 
spună că se afl ă prin Botswana, Ioane. Dar 
explică-mi, dacă la noi l-a pus Dragnea pe 

Vâlcov să-i șoptească ce are de făcut ori să-i 
scrie discursurile, acolo, la CE, ce-o să facă, 
o să vină Liviu să vorbească în locul ei? Ea 
ca ea, dar cu Andrușcă de la Neamț cum o 
să procedați, îl lăsați, tot așa, să facă pe el de 
emoții și să-i trimită pe premierii celorlalte 
țări să se uite în programul de guvernare? 
Iar Volguța, când s-o enerva, o să-i pună 
pe-ăia să plimbe ursul?
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Istoricul localității Azuga începe cu o 
legendă. Se spune că, pe vremuri, aici 

ar fi  domnit un voievod pe nume Timiș 
(personifi carea râului cu același nume). Pe 
vremea năvălirilor, căpitanul său de oști-
Retivoiu- cade ucis, dar după ce învinge 
oastea dușmană. Fata voievodului-Azughia-
îndrăgostită de căpitan, se duce să-i găsească 
trupul pentru a-l îngropa, după datină. La 
locul dramei, fata se pierde, amețește și cade 
în valea care apoi îi va purta numele-Valea 
Azugii. Localitatea este relativ nouă. În orice 
caz, nu era cunoscută până în veacul al XIX-
lea. Abia prin 1815 un document semnala 
existența în acest loc a unui han-Căciula 
Mare. Aici se întindea moșia marelui vornic 
Alexandru Filipescu, pe care fi ințau câteva 
târle și cășării mocănești. În 1830, un anume 
Aslan din Rucăr înfi ințează aici, „Între 
Prahove” – cum era denumită localitatea 
până spre sfârșitul secolului al XIX-lea-o 
„glăjărie”pe care Filipescu o va arenda, prin 
1836, unui „lipscan”- Nicolae Ion Iabraș- cu 
care se va judeca în anul următor pentru 
neplata obligațiilor. Odată cu construirea 
șoselei și, mai ales, a căii ferate, localitatea 
începe să se dezvolte. În 1877 ia fi ință 
o fabrică de salam, iar în anul următor, 
fabrica de var hidraulic (care, ulterior, se 
transformă în fabrica de ciment și, mai apoi, 
în fabrica de șamotă-1885) pentru ca, în 
1880, să fi e deschisă o fabrică de cașcaval. 
Mai apoi se înfi ințează și fabrica de sticlă. 
În 1881, localitatea își ia actuala denumire, 
fi ind un cătun al comunei Predeal.

PE VALEA DOFTANEI A LUI RADU 
PAISIE

Secăria și Valea Doft anei au două 
lucruri comune în trecutul istoric: 

ambele își localizează atestarea în timpul 
domniei lui Radu Paisie (1535-1545), 
cunoscut și sub numele de Pătru de la Argeș; 
locuitorii provin în mare parte din mocanii 
din Țara Bârsei și din zona Sibiului refugiați 
în Muntenia, din cauza prigonirii ungurilor. 
Comuna Secăria are un an fi x de atestare, 
1538. Un document din această perioadă 
relatează faptul că voievodul Radu Paisie le 
dăruiește lui Drăghici Spătarul și Marelui 
Vistier Udriște, la data de la 16. 07. 1538,  

mai multe moșii, „să le fi e Secăria toată, cu 
tot hotarul, și toată Teșila, cu tot hotarul”. 
Câteva decenii mai târziu, în 1574, un alt 
document domnesc întărește stăpânirea lui 
jupân Drăghici și familiei sale asupra satului 
Secăria, împreună cu alte câteva localități 
din împrejurimi. Secăria este consemnată pe 
harta Țării Românești editată de cărturarul 
umanist stolnicul Constantin Cantacuzino, 
în 1700, la Padova. Satul se regăsește și pe 
o hartă austriacă din 1791, folosită în acele 
vremuri și de păstorii plecați cu turmele 
în transhumanță, de negustorii care luau 
drumul Brașovului prin pasul Predeluș, de 
trupele militare și emigranții ardeleni care, 
din diferite cauze, își părăseau satele de 
origine și se stabileau în Tara Românească. 
VALEA TELEAJENULUI, ÎN HĂRȚILE 

LUMII

Apa Teleajenului, pe numele vechi 
Ordissus sau, în harta din 1774 a 

italianului Rizzi Zannoni, râul Teleozen, a 
deschis calea  populației de  la nord  și sud 
de  Carpați cu  câteva milenii înainte  de 
Hristos. Se știe cert că Valea Teleajenului 
a jucat un rol primordial în difuzia 
neamurilor invadatoare pe teritoriul Daciei 
încă din epoca bronzului, după cum crede 
Vasile Pârvan, în lucrarea „Getica”, atunci 
când explică originea depozitului de seceri 
și topoare de la Drajna de Jos. Interesant 
este că, prin anul 1700, în harta stolnicului 
Cantacuzino, localitățile din aceste văi 
aveau nume precum Czeraș, Drasda și 
Munietz. În anul 1785 este publicată, la 
Nurrenberg, „Charte von der Moldau 
und Walachey” a lui Gussefeld, care oferă o 
reprezentare grafi că și a județului Săcuieni. 
Așezările menționate de Gussefeld sunt 
în număr de opt: Wolaeny, Pustoblanka, 
Mureschu, Apostolachy, Podany, Fontina 
Domnilor, Urlat și Buscka.  În 1790, în 
harta austriacă a lui Specht, așezările 
aferente zonei dețin următoarele denumiri: 
Bre Dealu (probabil Predeal), Bughea, 
Czerasu, Cura Hora (dispărut), Curmetura, 
Deischanij,  Drasna din sus,  Drasna de jos,  
Guitioara,  Gura  Beciora  (Gura  Vitioarei),   
Homeriezu, Homeriezu Romuni, Isvoret, 
Isvo-ret (pe locul satului Măneciu), Mon 

Isvoret, Poiana (Poiana  Copăceni), Saraczelu, 
Shăios  (Scăioși),  Slona,  Skiulestie, Sturbulj 
(Valea Stâlpului) și Waleni.

ALFABETUL DE LA SLON

La Slon au fost găsite mai multe semne 
zgâriate pe blocuri de piatră, acestea 

fi ind pentru prima dată cercetate de Cezar 
Bolliac și denumite de el „alfabetul de la 
Slon”. Locul de unde au fost scoase relicvele 
a fost identifi cat pe Dealul Grohotișului, în 
fața muntelui Vârful lui Crai, în apropiere de 
locul numit „Stîna veche”. Prin cercetările 
efectuate s-a putut stabili că semnele datează 
sigur din epoca feudală timpurie (sec. 
1X-X) și reprezintă în cea mai mare parte 
semne runice sau diferite fi guri geometrice, 
acestea din urmă fi ind folosite de meșteri, 
la calcularea diferitelor detalii arhitectonice.

În anul 1958, mai multe cercetări au scos 
în evidență că, pe vârful de deal numit „La 
Comoară” sau „La Ciugă”, au fost descoperite 
urmele unei cetăţi ce fusese construită din 
blocuri de piatră și cărămizi, asemănătoare 
cu cele descrise de Bolliac. Ulterior s-au 
făcut alte precizări: pe dealul „La Ciuga” se 
afl ă urmele unei cetăți de lemn datând de la 
sfârșitul secolului al VII-lea și începutul sec 
al IX-lea, suprapusă pe o alta care datează 
de la sfârșitul secolului IX și începtul sec. X, 
iar peste aceasta a fost construită o a treia, 
din piatră; la 3-4 km spre nord, în punctul 
„Vârful lui Crai-Grohotiș”, pe drumul de 
legătură cu Transilvania, a fost ridicată o 
altă cetate, în sec. IX-X. Datele arheologice 
i-au îndreptățit pe specialiști să considere 
cetățile de la Slon centre ale unui șef politic 
ce controla importanta cale de legătură 
între Muntenia și Transilvania. Acesta ar fi  
putut fi  un cneaz  ce-și exercita autoritatea 
pe Valea Drajnei, având autorități militare, 
administrative și politice. Comunitatea de 
aici își continuă existența între sec. VIII și 
XII, deși în secolul X a avut de înfruntat 
atacurile pecenegilor, iar în secolul al XII-
lea, atacurile cumanilor. 

POVESTEA FAMILIEI CHIOJD

Profesorul Constantin C. Giurescu 
susține că Starchiojdul și satul 

Bătrâni, în general cam toate așezările 
din vechiul județ Săcuieni, ar fi  apărut 
cu mult înainte de întemeierea statului 
Țara Românească. În documentele 
patrimoniului cultural prahovean, Bătrânii 
fi gurează cu urme arheologice din epoca 
geto-dacică în punctul „Coada Malului” și 
din perioada formării poporului român, 
în epoca numită „Slobozia”. Așezarea este 
atestată de la începutul secolului al XVII-lea 
printr-un hrisov din 1609 al domnitorului 
Radu Șerban pentru hotărnicia unei ocine 
în Starchiojd în care este pomenit și un 
anumit Stanciu, din Bătrâni. La 25 iunie 
1743, printr-un document semnat de 
Pârvu Cantacuzino, biv vel serdar Panait 
Monzi, biv vel cămăraș za ocne și alți 24 
de boieri hotarnici  se validează hotarele 
moșiei Bătrâni. Tot atunci este invocată 
și o carte eliberată de Gheorghe Ghica. 
Această hotărnicie este amintită și în 1832 
într-un proces dintre „ceata boierească” a 
moșierilor din Starchiojd și epitropul casei 
vornicului Slătineanu din Bătrâni „pentru 
un codru de loc” în Valea Screzii. Preferată 
este însă legenda soților Chiojd, care aveau 
o fată și doi băieți. Pe băiatul cel mare l-a 
înzestrat cu moșia dinspre miazănoapte și 
s-a căsătorit aici formând satul Starchiojd-
Chiojdul Mare, după numele băiatului. Pe 
cel mic l-a căsătorit și i-a dat moșia Valea 
Bâscei, formând satul Chiojdul din Bâsca, 
Chiojdul Mic, astăzi, comuna Chiojd, din 
județul Buzău. Pe fată au căsătorit-o mai 
la sud formând satul Chiojdeanca. Pentru 
Starchiojd această legendă are ca variantă că 
fata s-a instalat în zonă formând satul Valea 
Anei. Bătrânii au rămas la casa unde s-au 
așezat dintâi, iar copiii, venind în vizită mai 
târziu la părinți, adică la bătrâni, au botezat 
satul chiar cu acest nume.

Continuăm, astăzi, să vă prezentăm 
fi le din istoria Prahovei, 

prezentând câteva aspecte esențiale 
din trecutul localităților din nordul 
județului. Sursele, multe la număr, 
ar putea crea dese confuzii, dar noi 
sperăm că am cules cele mai credibile 
informații referitoare la actul de naștere 
al localităților sau legede care circulă pe 
seama unora dintre ele.

Isvoret Poiana(PoianaCopăceni) Saraczelu POVESTEA FAMILIEI CHIOJD
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ISTORIA AUTOSTRĂZILOR DIN ROMÂNIA
ANUNŢ LICITAŢIE 

PUBLICĂ CU OFERTĂ 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.

Odată cu venirea sa la conducerea 
României, Nicolae Ceaușescu a 

comandat Institutului de Proiectari în 
Transporturi (transformat în Iptana) un studiu 
pentru rețeaua de autostrăzi din România. 
Acesta a fost realizat între anii 1967-1969 și 
prevedea 3.200 km de magistrală, traseele 
fi ind aproximativ aceleași de astăzi. De altfel, 
coincidența este explicabilă: majoritatea 
proiectelor ori studiilor de fezabilitate au fost 
întocmite, după 1990, de Iptana... Specialiștii 
de la sfârșitul deceniului al șaselea al veacului 
trecut erau chiar vizionari întrucât au legat 
autostrăzile noastre de coridoarele europene. 
Prima magistrală rutieră pleca de la Constanța 
și se fi naliza la Nădlac, o alta brăzda sudul țării 
și se lega, mai apoi, prin Caraș-Severin, de 
Timișoara și granița cu Serbia, o a treia mergea 
în Moldova, cu ramifi cație înspre Galați, Iași 
și Suceava, exista, de asemenea, un proiect 
care să lege Suceava de Cluj. În plan erau și 
rutele București-Pitești-Sibiu și București-
Ploiești-Brașov, ambele cu conexiuni la cele 
opt autostrăzi din Transilvania. În anul 1967, 
pe 4 februarie, a început construcția primei 
autostrăzi din România, București-Pitești 
(96 km), care a fost dată în folosință în anul 
1973, cu noi segmente adăugate în 2007, 2010 
și 2011. Și autostrada A2, între București și 
Constanța, a început în perioada comunistă, 
iar primul tronson, dintre Fetești și Cernavodă 
(18 kilometri), a fost dat în circulația în 1987. 

În 20 de ani așadar, Ceaușescu a construit 113 
km de șosea de mare viteză. După 1990, în 29 
de ani, România a mai dat în folosință 644,28 
km, aici fi ind incluse și centurile ocolitoare de 
la Arad, Sibiu, Pitești și Constanța (în total- 
65, 185 km), ajungându-se la o rețea totală de 
757,208 km. Cu alte cuvinte, atât a construit 
România în 49 de ani, ceea ce înseamnă 
o viteză de 15,45 km/an. Vorbind despre 
autostrăzile din Prahova, să admitem că una 
dintre acestea s-a fi nalizat, cu chiu cu vai, pe 
jumătate (București-Ploiești, 58, 675 km). În 
pregătire au rămas autostrada, transformată în 

drum de mare viteză, Ploiești-Buzău (valoare 
estimată-27,639 mil. lei), parte din șoseaua 
Ploiești-Pașcani și eternele tronsoane Ploiești-
Comarnic și Comarnic-Brașov. Ultimele 
au intrat într-o nouă fază, cea a studiului de 
fundamentare pentru un parteneriat public-
privat. Guvernul României a licitat de două 
ori lucrările în ultimii 10 ani, odată am și avut 
un câștigător, dar contractul a fost reziliat 
din motive care ne scapă. Acum, Bucureștiul 
vorbește despre o durată de proiectare și 
execuție de patru ani, începând cu 2019, ceea 
ce ar însemna să avem drumul gata în 2023!

Haideți să vedem 
întâi de toate cine 

se ocupă ca orașul să arate 
și el cât de cât onorabil. 
Avem așa: SGU răspunde de 
parcuri și alte spații verzi, 
parcări și cimitire; străzile 
sunt măturate/spălate de 
un operator privat, dar 
RASP urmărește activitatea 
acestuia; același operator, 
în cazul nostru, a câștigat și 
licitația pentru salubrizare 
(spații publice și persoane 
fi zice/private), activitatea 
fi ind monitorizată la nivelul 

aceluiași RASP; Directia 
Tehnic Investiții din cadrul 
Primăriei Ploiești răspunde 
de reparații curente și 
investiții drumuri (trotuare), 
în general, de tot ceea ce 
înseamnă domeniul public 
și privat al autorităților 
locale, investiții în unitățile 
de învățământ, de sănătate 
etc. Mai avem viceprimari 
și primar, manager de oraș, 
consilieri locali (ultimii 
aprobă investițiile și tot 
ceea ce mișcă în Ploiești, iar 
Executivul Primăriei duce 

la îndeplinire hotărârile 
primilor). 

Nouă, ca ploieșteni, ne 
scapă ceea ce se întâmplă, 
astăzi, în administrația 
publică și aproape că nu 
ne interesează cauzele 
(management defectuos, 
luptă politică, incapacitate 

administrativă, probleme 
în continuu la SGU); vedem 
doar efectele activității 
acesteia, iar constatările 
sunt... un dezastru total. 
Sunt ani buni, poate 10 sau 
20, de când Ploieștiul n-a 
mai arătat atât de neîngrijit, 
ca să nu spunem direct, 

mizerabil. Că este dimineață 
ori seară, orașul este veșnic 
nemăturat; spațiile verzi din 
alte zone decât bulevardele 
centrale sunt complet 
alandala; trotuarele sunt pe 
alocuri ciuruite; pavimentul 
de la Galeriile Comerciale 

este o catastrofă; gunoaiele 
apar pretutindeni; 
spațiile de la blocuri s-au 
transformat în șerpării; 
piețele agroalimentare n-au 

treabă cu ordinea; străzi 
întregi stau decopertate 
în așteptarea asfaltului 
etc. În fi ne, nu știm ce 
măsoară și ce raportează 
RASP (în funcție de situația 
prezentată de regie se fac 
și plățile), nu știm ce iarbă 

tunde și ce parcuri curăță 
SGU, nu știm ce mătură ori 
ce gunoi ridică Rosal, nu 
știm unde îngroapă banii 
Direcția Tehnic-Investiții, 
dar parcă nimic nu se leagă!

În 20 de ani așadar Ceaușescu a construit 113 drum de mare viteză Ploiești Buzău (valoare

PLANURILE LUI CEAUȘESCU DIN 1967 
ERAU CHIAR VIZIONARE, REȚEAUA 

DE AUTOSTRĂZI FIIND APROXIMATIV 
CEA PROIECTATĂ ASTĂZI

la îndeplinire hotărârile administrativă probleme

Alee GaleriiAlee Galerii

Spaţiu verde  în vecinătatea Spaţiu verde  în vecinătatea 
Muzeului de IstorieMuzeului de Istorie

Str. Elena DoamnaStr. Elena Doamna

Pod SudPod Sud
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Castrul roman de la Ovidiu a fost 
descoperit târziu, în anul 1972, chiar 

pe malul lacului Siutghiol. Cercetările au 
fost oprite însă pentru o lungă perioadă de 
timp astfel că locul a fost realmente năpădit 
de buruieni. În vremea în care a început 
să fi e construit cartierul rezidențial s-au 
găsit noi vestigii, astfel că autoritățile și-au 
propus să pună în valoare situl arhelogic, 
lucru pe care l-au reușit abia în acest an. 
Până în prezent istoricii au demonstrat 
urme de locuire traco-getice, peste care 
s-a suprapus castrul roman. Se mai știe 
că, în secolul al VII-lea î.e.n.,  alături de 
populațiile daco-getice-scitice, aici s-au 
stabilit colonii grecești, dar nu la fel de 
importante precum cea a Tomisului. 
Lucrările care urmează să fi e desfășurate 
vizează conservarea, reconstituirea 
parțială a castrului roman, consolidarea și 
conservarea zidăriei originale a paroselii 
bazilicii din centrul sitului și amenajarea 
întregului amplasament pentru a fi  inclus 
apoi în circuitul turistic.
CETATEA CARSIUM, DE VEGHE 

PE MALURILE DUNĂRII
Pe malul Dunării, la Hârșova, s-a ridicat, 

cândva, una dintre cele mai mari cetăți 

de apărare romană și mai apoi romano-
bizantină din Dobrogea, construită cel 
mai probabil pe ruinele unei fortifi cații 
getice din prima jumătate a secolului I post 
Christum. Cetatea Carsium, fi indcă despre 
aceasta este vorba, a fost întărită mai apoi cu 
ziduri de piatră de împăratul Traian, în anul 
103. Legăturile locului cu Imperiul Roman 
de Răsărit (Imperiul Bizantin, cum mai este 
cunoscut, cu capitala la Constantinopole) 
au rezistat până prin anul 678, infl uențele 
atacurilor avaro-slave sau venirea 
bulgarilor fi ind nesemnifi cative în raport 
cu soliditatea raporturilor dintre vechea 
Dacie și romano-bizantini. În secolul X, se 
știe că cetatea Hârșovei a fost reconstruită 
de bizantini și genovezi, iar peste alte patru 
secole intră în stăpânirea turcilor. Din acele 
vremuri (secolul a XV-lea) au rămas izvoare 
istorice care spun că zidul de incintă, care 
apăra orașul, încadra o suprafață de 24 ha. 
De altfel, urme ale acestuia pot fi  văzute și 
astăzi. Cetatea Carsium este teatrul unor 
lupte sângeroase între Imperiul Otoman și 
Imperiul Țarist Rus. La fi nalul confl ictului 
ruso-turc (1828-1829), prin pacea de 
la Adrianopol, din 14 septembrie1829, 
turcii sunt obligați să dărâme fortifi cațiile 
de pe malul Dunării și să arunce cetatea 

în aer, pe locul acesteia construindu-se 
Hârșova modernă. Astăzi, cum spuneam, 
se mai văd câteva urme, cum ar fi  Turnul 
comandantului, cu o înălțime de peste 9 m, 
un zid lung de 40 m, chiar lângă Dunăre 
și alte secvențe din vechea cetate care a 
străbătut cum a putut 19-20 de secole de 
istorie zbuciumată.
EDIFICIUL ROMAN CU MOZAIC 

ȘI MORMÂNTUL HYPOGEU
Despre edifi ciul roman cu mozaic, situat 

în imediata apropiere a Muzeului de Istorie 
Națională și Arheologie Constanța, pe faleza 
dintre Piața Ovidiu și Aleea Marinarilor, a 
auzit pesemne mai tot românul. Acesta a 
fost descoperit în anul 1959 și face parte din 
vestigiile orașului antic Tomis. Campaniile 
și cercetările arheologice au fost aproape 
neîntrerupe în perioada comunistă: 1959-
1965; 1965-1968, când s-au scos la lumină 
anexele sud-estice ale termelor; 1970-1976, 

perioadă în care s-a ridicat prima construcție 
de protecție a mozaicului etc. Edifi ciul a fost 
înălțată în secolul al III-lea sau al IV-lea e.n., 
posibil în timpul împăratului Constantin 
cel Mare, fi ind situat pe cheiurile vechiului 
port tomitan. Aceasta a fost imaginată 
pe trei caturi: nivelul întâi cuprindea 11 
camere boltite folosite ca depozite pentru 
mărfurile aduse de corabiile comerciale care 
acostau în port, dar acestea nu au putut fi  
reconstituite din cauza nivelului apei Mării 
Negre; nivelul a doilea dispunea tot de 11 
camere boltite, înalte de 8 metri, lungi 
de 11 m și late de 6 m, prevăzute cu uși și 
praguri masive din calcar alb, folosite tot ca 
depozite pentru mărfurile aduse pe mare; 
nivelul al treilea, diferit total de primele 
două, este prevăzut cu o sală imensă, de 

101 m lungime și 21, 45 m lățime, pardosită 
cu peste 2.000 mp de mozaic policrom, un 
decor absolut de lux pentru acele vremuri. 
Din această sală se mai păstrează, astăzi, o 
parte din peretele lung și unul dintre pereții 
laterali, ambii placați în marmură, câteva 
trepte care alcătuiau o mica platformă, un 
soi de cameră de negoț și pavimentul cu 
mozaic, conservat pe o lungime de 49,80 m 
și o lățime maximă de 16,60 m, acoperind o 
suprafață de aproximativ 800 mp. Covorul 
din edifi ciul roman cu mozaic este încărcat 
cu motive geometrice. Aici sunt expuse 
și o parte din mărfurile descoperite în 
magaziile boltite: ancore de metal, piroane 
de fi er conservate în amfore oblungi, tipare 
de opaițe, greutăți de marmură pentru 
cântarele mari, amfore piriforme încărcate 
cu diferite rășini de origine vegetală etc.

Mormântul Hypogeu (n.n.- hipogeu sau 
hypogeu este o construcție subterană, 

din  antichitate, alcătuită din mai multe 
încăperi, folosită ca mormânt), datat în 
secolul a IV-lea după Hristos, a fost scos 
la lumină în februarie 1988, de către 
arheologii Constantin Chera și Virgil 
Lungu. Ei au identifi cat existența înlăuntrul 
mormântului a șase schelete umane din 
perioada vechiului oraș Tomis, depuse în 
două faze. Mormântul este ornat cu o frescă 
reprezentând șapte personaje care iau parte 
la un festin funerar, precum și cu mai multe 
picturi cu diferite păsări (păuni, porumbei, 
potârnichi și un iepure) sau alte motive 
tradiționale din secolul al IV-lea. Deoarce 
mormântul nu se vizitează, specialiștii au 
apelat la o reconstrucție 3D, pentru ca orice 
turist să-i poată admira unicitatea.
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CONSTANȚA, PE URMELE CONSTANȚA, PE URMELE 
CIVILIZAȚIEI ROMANO-BIZATINECIVILIZAȚIEI ROMANO-BIZATINE

Consiliul Județean Constanța și primăriile din Hârșova, Ovidiu și 
Constanța au obținut fi nanțare europeană de aproape 65 de milioane 

de lei pentru punerea în valoare a unor obiective istorice și valorifi carea lor 
cultural-turistică. Este vorba despre Cetatea Carsium, din Hârșova (10,57 
mil. lei), Castrul Roman de la Ovidiu (14,10 mil. lei), Muzeul Național de 
Istorie Națională și Arghelologie (19,52 mil. lei), mormântul pictat Hipogeu 
(6,42 mil. lei) și edifi ciul roman cu mozaic (14,36 mil. lei), ultimele trei, din 
Constanța.

Castrul roman de la OvidiuCastrul roman de la Ovidiu

Edifi ciul Roman cu MozaicEdifi ciul Roman cu Mozaic

Mormânt pictat HypogeuMormânt pictat Hypogeu

Hârșova  - CarsiumHârșova  - Carsium
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NE PLIMBĂM,
VEDEM,
ÎNVĂŢĂM

NE PLIMBĂM,
VEDEM,
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Bianca - Georgiana Bianca - Georgiana 
EnacheEnache

Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:

Cămara cu planteCămara cu plante

Ziua Limbii Române – 
importantă manifestare 

știinţifi că și cultural-artistică, 
înscrisă din anul 2013 în 
Calendarul anual al Marilor 
Aniversări Culturale din România, 
a fost și în acest an marcată, cu 
brio, de către Muzeul Judeţean 
de Istorie și Arheologie Prahova 
și secţiile muzeale din Ploiești, 
Brebu, Filipeștii de Târg, Valea 
Călugărească, Urlaţi și Vălenii 
de Munte, printr-o suită de 
activităţi specifi ce, la care și-au dat 
concursul cunoscuţi profesori de 
limbă și literatură română, istorici, 
muzeografi , scriitori și membri 
ai cenaclurilor literare, cadre 
didactice, elevi de la Colegiul de 
Artă „Carmen Sylva” Ploiești etc.

O manifestare de referinţă – ca 
și în anii precedenţi, a fost realizată 
de către Muzeul Memorial „Paul 
Constantinescu” din Ploiești.

După intonarea 
Imnului de Stat al României – 
„Deșteaptă-te, Române” (potrivit 
prevederilor Legii 53/2013,), 
prof. dr. Al. I. Bădulescu, a 
prezentat publicului o seamă de 
date și documente importante, 

în care a adus în prim plan: locul 
și importanţa limbii române în 
istoria și cultura românească, 
origina sărbătoririi Zilei Limbii 
Române în ţara noastră, evoluţia 
sărbătoririi, momente ale 
romanizării și continuităţii în 
Dacia, primele atestări scrise în 
limba română (Scrisoarea lui 
Neacșu, datând din anul 1521), 
primele tipărituri începând 
cu secolul al XVI-lea în Ţara 
Românească, Moldova și Ardeal, 
contribuţia unor nume sonore 
ale voievozilor și domnitorilor 
români,precum și al unor ierarhi 
ai Bisericii Ortodoxe Române 
și alţi slujitori, prezenţa cărţii 
românești în toate zonele ţării, în 
școli și edifi ciile de cult, precum 
și peste hotare, sărbătorirea Zilei 
Limbii Române și în Republica 
Moldova, dar și în alte localităţi 
din ţările vecine sau mai depărtate, 
în care trăiesc colectivităţi umane 
românești, prezenţa limbii 
române pe meridianele planetei, 
contribuţiile actuale ale factorilor 
de decizie politică și de stat, pentru 
afi rmarea constantă a comorilor 
limbii și culturii naţionale în 

concertul spiritualităţii europene 
și mondiale.

Un loc special în expunerea 
prof. dr. Al. I. Bădulescu, a revenit 
modului în care este sărbătorită 
limba română pe teritoriul 
Republicii Moldova încă de la 
începutul anului 1990, o seamă de 
oameni de cultură – cu deosebire 
din rândul scriitorilor afl aţi în 
Parlamentul ţării, reușind să 
declare limba română ca limbă 
de stat RSSM și trecerea la grafi a 
latină. 

Din acel an limba română, 
cu câteva excepţii, în perioada 
guvernării Partidului Agrar, a fost 
sărbătorită în Ziua de 31 august.

În ultima parte a expunerii, 
vorbitorul a ţinut să precizeze 
titlurile unor opere literar-
artistice de excepţie ale autorilor 
români și preocuparea constantă 
a Ministerului Culturii pentru 
organizarea de expoziţii de 
carte românească la târguri 
internaţionale, schimbul de 
publicaţii știinţifi ce și literar-
artistice între bibliotecile naţionale 
și cele mai reprezentative din 
centrele universitare din Europa 
și din alte zone ale planetei, 
precum și colaborarea cât mai 
strânsă cu traducătorii români de 
peste hotarele ţării sau cu cei care 
continuă să înveţe limba română 
în cursuri special organizate în 
perioada estivală, cum a fost în 
perioada 1960 - 1995 la Sinaia, 
prin grija Universităţii București 
și a forurilor de cultură ale 
judeţului Prahova, cursuri de bun 
augur pentru cunoașterea istoriei, 
culturii și artei poporului român.

Ca și la ediţiile anterioare, 

programul a cuprins și un 
excepţional moment poetic – 
Odă limbii române, susţinut 
de profesorul Nelu Stan și 
epigramistul ing. Constantin 
Tudorache – membru al Uniunii 
Epigramiștilor din România, 
care au entuziasmat întreaga 
asistenţă prin versurile recitate 
din creaţia nemuritorilor scriitori 
români: Mihai Eminescu, Vasile 
Alecsandri, Nichita Stănescu, 
Adrian Păunescu ș.a.

În partea fi nală a manifestării, 
elevii Colegiului de Artă „Carmen 
Sylva” Ploiești: Bianca Stănescu 
din cl. X-a și Bogdan Drăgănescu 
din cl. a XI-a, au interpretat 
la pian două incontestabile 
bijuterii din nemuritoarea operă 
a compozitorului român Paul 
Constantinescu (Toccata), opus 
cântat permanent în turneele și 
deplasările din străinătate de către 
eminenta pianistă concertistă de 
stat Ilinca Dumitrescu (prezentă 
în schimburi culturale în aproape 
40 de ţări de pe toate continentele, 
din care 35 de recitaluri au avut loc 
în marele orașe capitală ale ţărilor 
respective).

În acest context, remarcăm 
și evoluţia pianistului Bogdan 
Drăgănescu din clasa XI-a care 
a interpretat o lucrare dintre cele 
mai complexe: Studiu de Serghei 
Rahmaninov, compozitor de 
renume mondial ce a trăit și creat 
în perioada 1873 – 1943.

Înainte de acordul fi nal, prof. 
dr. Al. I. Bădulescu, a informat 
publicul prezent că și în acest 
an, în Republica Moldova, Ziua 
Limbii Române este sărbătorită la 
un nivel înalt, prin prezenţa acad. 

Eugen Simion, cu o importantă 
prelegere la Academia de Știinţe 
a Republicii Moldova – în Sala 
Azurie, cu interesanta temă 
„Cultura naţională și provocările 
globalizării”. Cu acest prilej, 
ilustrul om de știinţă a lansat în 
premieră absolută și volumul 
Proza lui Eminescu – al cărui autor 
este, iar tot în premieră absolută 
acad. Mihai Cimpoi a prezentat 
– în calitate de autor volumul 
„Eugen Simion” – un model de 
existenţă.

Ultimele date transmise de 
vorbitor s-au referit la prezenţele 
artistice  românești – inclusiv 
ale judeţului Prahova în context 
european și despre importantele 
manifestări prilejuite de 
aniversarea primului Centenar de 
la Marea Unire a Românilor din 
1918.

Felicităm organizatorii și 
realizatorii acestor veritabile acte 
de cultură și de educaţie, care vin 
să susţină ceea ce mari oameni 
de cultură ai ţării au ţinut, de-a 
lungul timpului să afi rme: 

Limba română este tezaurul 
cel mai preţios pe care-l moștenesc 
copiii de la părinţi, depozitul 
sacru lăsat de generaţiile trecute. 
(VASILE ALECSANDRI).

Limba română este însăși 
fl oarea sufl etului etnic al românirii. 
(MIHAI EMINESCU).

Patria mea este limba română. 
(NICHITA STĂNESCU)

iua Limbii Române în care a adus în prim plan: locul
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În sezonul rece, dar nu numai 
apar frecvent durerile de gât și tusea, 
fără să fi e întotdeauna asociate cu 
o gripă sau cu o răceală. Pe fondul 
unei imunităţi mai scăzute, o 
băutură foarte rece este sufi cientă 
pentru a provoca durerea de gât. 
De la primele semne de disconfort 
încearcă tratamentele pe care ţi le 
propunem.

Infuzie de busuioc
Este de folos în caz de febră, tuse sau 

durere în gât, deoarece condimentul 
conţine taninuri, care au rolul de a 
scădea febra și de a reduce infl amaţia 
gâtului.

De ce ai nevoie pentru infuzie: 
1 linguriţă busuioc, 250 ml apă.

Preparare și administrare: ţii 
busuiocul în apa fi erbinte 10 minute,  
strecori și bei câte 2-3 căni pe zi,  până 
la dispariţia simptomelor.

Gargară cu apă sărată
Când bunicile ne spuneau să facem 

gargară cu apă cu sare, știau ele ce 
spun. Sarea este antiseptică și, în 
combinaţie cu apa, elimină excesul 
de mucus, ajutând și la desfundarea 
nasului.

De ce ai nevoie pentru gargară: 
1 linguriţă sare, 250 ml apă caldă.
Preparare și administrare: 

combini sarea cu apa caldă, nu 
fi erbinte, și amesteci până când se 
dizolvă. Faci gargară de 3 ori pe zi, dar 

nu mai des, pentru că, în exces, duce 
la uscarea gâtului.

Comprese cu infuzie de limba-
mielului

Te confrunţi cu respiraţie 
șuierătoare, senzaţie de strângere în 
zona pieptului, tuse și dureri de gât? 
Pe lângă tratamentul de la medicul 
specialist, poţi face comprese cu 
infuzie de limba-mielului.

De ce ai nevoie pentru comprese: 
2 linguriţe plantă uscată, 500 ml apă.

Preparare și administrare: 
infuzezi planta în apă fi erbinte 15 
minute, vasul fi ind acoperit. Strecori 
și înmoi bucăţi de tifon în infuzie, 
cât timp este fi erbinte. Le pui pe gât 
și pe piept, de 2-3 ori pe zi, până la 
dispariţia simptomelor. Încălzești 
infuzia de fi ecare dată când o folosești.

Ceai de unguraș
Atunci când simţi gâtul uscat și te 

doare când înghiţi, ceaiul de unguraș 
îţi vine în ajutor.

De ce ai nevoie pentru ceai: 2 
linguri plantă, 250 ml apă.

Preparare și administrare:  fi erbi 
planta în apă 5 minute, o strecori 
și lași ceaiul la răcorit. Îl bei cu 
înghiţituri mici, cât poţi de fi erbinte. 
Bei câte 2 căni pe zi, până la dispariţia 
simptomelor.

Infuzie de pătlagină
Pe lângă faptul că pătlagina este 

recomandată celor care tușesc, ea 
calmează și durerile în gât provocate 

de tusea persistentă. Frunzele 
de pătlagină conţin un compus 
numit aucubină, care are puternice 
proprietăţi antibacteriene și antitusive. 
Este un aliat valoros dacă suferi de 
bronșită, laringită sau faringită.

De ce ai nevoie pentru infuzie:  1 
lingură plantă mărunţită, 250 ml apă.

Preparare și administrare:  peste 
planta mărunţită torni apa fi erbinte. 
Lași la infuzat 15 minute, după care 
bei, de 2-3  ori pe zi. Poţi face și 
gargară cu această infuzie.

Gargară cu oţet de mere
Combinaţia de miere, oţet de 

mere și propolis este balsam pentru 
gât. Mierea calmează durerea de gât, 
oţetul de mere este un bun antiseptic, 
iar propolisul omoară bacteriile și 
întărește imunitatea.

De ce ai nevoie pentru gargară: 
100 ml apă, 2 linguri oţet de mere, 15 
picături propolis, 2 linguri miere.

Preparare și administrare: combini 
apa caldă cu oţetul de mere, mierea și 
propolisul. Faci gargară de 2-.3 ori pe 
zi, până la ameliorarea simptomelor.

CALMANTE PENTRU DURERILE DE GÂT

de tusea persistentă Frunzele

Dacă încă nu v-ați 
convins că engleza 

este o limbă ușor de învățat, 
vizitatul locurilor în care 
ea este folosită vă poate 
schimba părerea. De exemplu, 
faptul că vă place un oraș în 
care se vorbește engleza sau un tip de mâncare vă poate 
determina să învățați și chiar să continuați să o practicați. 
Generalizând, unul dintre orașele mele preferate este 
Londra. Nu știu prea multe despre oamenii de acolo, însă 
îmi place faptul că se vorbește engleza, plus că mereu îmi 
place să întâlnesc oameni care vorbesc altă limba în afară 
de română la noi în țară. La fel se poate întâmpla și în 
cazul vostru, să începeți să îndrăgiți engleza pentru că se 
vorbește într-una dintre țările voastre preferate. Mai sunt și 
alte lucruri care vă pot determina să vă placă limba engleză, 
cum ar fi : tradiția unui loc (culture), un sport (sport), 
un fel de mâncare (food), fi lmele sau serialele (movies, 
series), cărțile și citatele (books and quotes), și multe altele. 
Engleza este vorbită pe majoritatea globului, în locuri în 
care nu v-ați aștepta: India (India), Pakistan (Pakistan), 
Germania (Germany), Italia (Italy), Egipt (Egypt) și chiar 
și în Canada (Canada)!  

Și nu uitați să țineți dicționarul pe aproape și să nu 
renunțați chiar dacă vi se pare mai greu la început. 

„Cea mai mare glorie a noastră nu este în a nu pica 
vreodată, ci în a ne ridica de fi ecare dată când cădem.” („Our 
greatest glory is not in never falling, but in rising every time 
we fall.” - Confucius)
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OPERAȚIUNEA OPERAȚIUNEA 
”SCORPIONUL”SCORPIONUL””

La începutul verii lui 2017, 
a decedat la vârsta de 91 

de ani, generalul Iuri Ivanovici 
Drozdov, care a deţinut poziţii 
importante în KGB-ul sovietic 
vreme de 35 de ani, între care și 
cea de șef al Departamentului 
spionilor ilegali sovietici care 
acţionau în străinătate. De 
asemenea, a condus rezidenţele 
KGB din New York și Beijing și 
a avut alte misiuni importante 
înainte de a se pensiona, în anul 
1991.

Despre multiplele sarcini 
și misiuni îndeplinite de Iuri 
Drozdov, se va cunoaște doar 
atunci când se vor deschide 
arhivele serviciilor secrete 
sovietice. Până atunci dispunem 
de acest caz rarisim, despre care 
Drozdov a acordat un interviu 
revistei germane Focus, unde a 
făcut unele referiri la ceea ce a fost 
consemnat ca fi ind Operaţiunea 
„Scorpionul”.

De la bun început, generalul 
KGB a admis că „valorosul nostru 
agent din Serviciul de Informaţii 
(BND) al Germaniei Federale încă 
nu a fost descoperit”.

Strângeri puternice de mâini, 
bătăi ușoare pe umeri – vechea 
gardă a cercului său apropiat 
se întrunise la Drozdov acasă. 
Bărbaţii, în marea lor majoritate 
de peste 70 de ani erau îmbrăcaţi 
strict conform protocolului. În 
acea zi fi erbinte de vară, purtau 
vestoane simple și cămăși cu 
cravate. Oaspeţii erau primiţi de 
Iuri Drozdov, generalul KGB din 
fostul serviciu sovietic secret, care 
la scurt timp după aceea, în faţa 
unei sticle de vodcă, și-a permis 
să-și slăbească puţin cravata. 

În clădirea ofi cială din strada 
Bolșoia Polianka, afl ată la câteva 
minute de mers cu automobilul la 
Kremlin, erau prezenţi camarazi 
care purtaseră lupte subversive pe 
timpul Războiului Rece. Drozdov, 
atunci în vârstă de 69 de ani, îi 
invitase pe veteranii Primului 

Directorat Principal al KGB-ului 
(spionajul în străinătate). Unii 
dintre ei frunzăreau paginile unei 
cărţi recent scrise de Drozdov, 
dedicată colegilor săi din lupta 
tot atât de actuală precum cea a 
prezentei generaţii de ofi ţeri ruși 
de informaţii.

În acest context, cartea de 
uz intern, cu titlul inofensiv 
„Activitatea necesară”, era 
considerată ca fi ind foarte 
inovatoare. Reproducând 
memoriile lui Drozdov despre 
activitatea sa în spionajul din 
Austria, China, Afganistan și 
Statele Unite, cartea descria unele 
detalii ale unor operaţiuni bine 
pregătite de spionaj, care ar fi  
putut declanșa alarma în serviciile 
de informaţii germane, angajate să 
asigure protecţia de securitate.

… Investigaţiile declanșate 
de revista Focus au condus la 
următoarele rezultate: după toate 
probabilităţile, KGB-ul avea 
un agent de mare valoare, care 
încă nu fusese descoperit, în 
Serviciul Federal de Informaţii – 
BND. Relatările revistei Focus au 
provocat dezordine în conducerea 
BND-ului de la Pullach, de lângă 
Munchen, care deja iniţiase 
o anchetă pentru depistarea 
presupusului spion al Moscovei.

Iar o astfel de perturbare din BND 
era pe deplin de înţeles: Directoratul 
S condus de Drozdov, conform 
investigaţiei conduse de Focus, se 
părea că recrutase o persoană în 
1972 care putea să expună unele 
operaţiuni ale BND-ului desfășurate 
în ţările din Blocul Estic. Și nu 
doar atât. Acest agent KGB, sub 
pseudonimul D-104, se pare că 
fusese activ în chiar sediul central 
al BND, având contacte strânse 
cu reprezentanţi ai serviciilor de 
informaţii occidentale prietene, 
astfel că avusese posibilitatea să 
informeze Kremlinul și despre 
operaţiunile agenţilor americani, 
britanici și francezi împotriva 
Pactului de la Varșovia.

Un expert al contrainformaţiilor 
germane comenta acest caz în 
revista Ficus în următorul mod: 
Acesta ar putea fi  un eșec absolut, 
un caz de trădare fără precedent 
din Germania și toate statele 
NATO. În comparaţie cu cazul 
Gunther Guillaume (cârtiţa din 
umbra cancelarului Willy Brand – 
n.r.), acesta fusese un fl eac.

Ce ar mai putea fi ? Remușcarea 
de conștiinţă a unui senior al 
spionajului sovietic care, în 
propriile memorii pentru uzul 
intern al KGB-ului, supunea 
pericolului o sursă preţioasă de 
informaţii? Sau Drozdov (foto), în 
trecut un conducător experimentat 
al agenturii externe, dorea în mod 
conștient să dezinformeze prin 
cele publicate în carte (ipoteză pe 
care redacţia o consideră cea mai 
plauzibilă, n.r.)?

Un fost expert CIA în 
chestiunile de informaţii ale 
Blocului de Răsărit, care-l cunoștea 
pe Drozdov din timpul Războiului 
Rece ca pe un adversar dur, 
prezenta următoarea supoziţie: 
„Aceasta ar fi  putut fi  un act de 
răzbunare al vechii gărzi KGB-ului 
în relaţia cu BND-ul, o încercare de 
a pune sare pe vechile răni. Ori ei ar 
fi  dorit în mod deliberat să lichideze 
o anumită persoană din BND. În 
orice caz, a fost o lovitură foarte 
puternică. Și, într-adevăr, faptul că 
ei ar fi  recrutat o asemenea sursă de 
valoare ar fi  putut servi ca material 
pentru un roman de spionaj de 
senzaţie.”

Primul pas în acest joc de şah a 
fost făcut la sfârşitul anilor 1960. 
În acea vreme, KGB-ul căuta 
urgent înlocuirea valorosului său 
agent expus Heinz Felfe care, de 
mai mulţi ani, trimitea Moscovei 
informaţii esenţiale din Pullach. 
Calculele operaţionale ale lui 
Drozdov se bazau pe stabilitatea 
vechilor legături existente în timp 
cu acesta.

KGB-ul cunoştea, şi nu numai 
de la Felfe, despre vechii ofi ţeri din 
serviciile de spionaj ale lui Hitler 
– Gestapo, Sicherheitsdienst 
(Serviciul de securitate – SD) 
şi Reichsicherheitshauptamt – 
Ofi ciul Central de Securitate 
al Reichului – RHSA), care-şi 
găsiseră refugiul în BND. La 
Pullach, mulţi încă mai credeau 
pe atunci în Grossdeutschland, 
Germania Mare.

... În 1970, Heidrun Holfer, 
o secretară „afectuoasă” din 
BND, făcea cunoştinţă cu un 
bărbat extrem de atrăgător. Se 
prezentase ca fi ind Hans Puschke, 
născut în Konigsbherg, în Prusia 
Orientală. De fapt, Puschke era 
unul dintre oamenii de încredere 
ai lui Drolzdov, care recruta sub 
steag străin tinere femei: după 
cum spunea Puschke, în America 
de Sud, el se alăturase unui grup 
de foşti ofi ţeri ai Wermacht 
care intenţionau să înfi inţeze 
o organizaţie conservatoare de 
dreapta în Germania. Motiv 

pentru care, după cum declara 
noul ” Romeo„  secretarei de 30 de 
ani din BND, i-ar fi  fost foarte utile 
unele informaţii din Cartierul 
General al BND din Pullach.

Fiica unui căpitan al 
Wehrmacht, Heidrun Hofer 
i-a furnizat acestuia informaţii 
secrete ale BND cu privire la 
planurile Germaniei de Vest din 
perioadele de criză, poziţionarea 
rachetelor și dezvăluirea unor 
planuri strict secrete ale NATO. 
În 1976, nu cu mult înainte de 
Crăciun, ea a fost însă arestată. În 
cursul interogatoriului de la sediul 
Poliţiei Criminale din Munchen, 
ea și-a pus capăt zilelor, sărind pe 
fereastra de la etajul 6 a clădirii. 
Referitor la acest caz, urmărirea 
penală nu s-a mai iniţiat niciodată, 
iar, în 1987, cazul a fost clasat, 
datorită expirării termenului 
limită. Cazul și materialele 
referitoare la el au rămas secrete 
până în zilele noastre.

Toţi cei de la Pullach erau 
bucuroși că acestui caz de gravă 
trădare nu i s-a făcut multă 
publicitate în Germania, până 
recent. BND presupunea că 
operaţiunea fusese realizată de 
către Stasi (Ministerul Securităţii 
din Berlinul de Est). Totuși, 
în prezent, această versiune 
se dovedește lipsită de temei. 
Secretara BND, după cum atestă 
memoriile lui Drozdov, fusese 
doar un paravan.

„Plasa din jurul lui Hofer avea 
un singur obiectiv – ea servea la 
asigurarea securităţii adevăratei 
noastre surse”, a declarat generalul 
KGB revistei Ficus. În 1972, cam 
la doi ani după prima întâlnire 
a agentului Puschke cu Hofer, 
echipa lui Drozdov prindea 
primul pește mare. Operaţiunea 
care se desfășura pe timpul 
perioadei de destindere dintre Est 
și Vest, primise numele de cod 
„Scorpion”. Pe atunci Serviciul 
de spionaj al Moscovei cunoștea 
deja de mult timp, de la Heidrun 
Hofer, cine putea să fi e adus în 
celula conservatoare de dreapta. 
În discuţia sa cu Ficus, Drozdov 
a menţionat despre un individ 
care fusese în atenţia operaţiunii 
sovieticilor. Acesta era un tânăr 
dintr-o familie bună, care primise 
o educaţie strictă, tatăl său fi ind 
un ofi ţer superior în Wehrmacht.

Iuri Ivanovici Drozdov, care 
vorbea fl uent germana și studiase 
lucrările lui Max Reinhardt, 
pe când urmase cursurile de 
pregătire în spionaj, va juca 
unul dintre rolurile sale favorite: 
dintr-un ofi ţer de informaţii KGB, 
se transformase într-un ofi ţer 
al Wehrmacht – baronul von 
Hohenstein care tocmai revenise 
în Germania din exilul său sud-
american.

Ofi ţerul BND care avea în jur 
de 35 de ani fusese de acord să 
fi e atras în cursă la Innsbruck, în 
1972. Era însoţit de un pretins 
membru din clubul ofi ţerilor 

conservatori de dreapta. Bărbatul 
se prezentase ca fi ind Walter – de 
fapt, era tot un ofi ţer KGB, Nicolai 
Stepanovici N., care, de asemenea, 
vorbea impecabil germana.

Operaţiunea secretă „Scorpion”, 
după cum o evalua acum Drozdov, 
se desfășurase conform planului. 
În gara din Innsbruck, baronul von 
Hohenstein, un om vânjos radiind 
forţă și autoritate, îl întâlnise pe 
ofi ţerul de informaţii de la Pullach. 
Candidatul la recrutare, după cum 
își amintea Drozdov, era evident 
mândru că, din acel moment, 
făcea parter dintr-un cerc select de 
conspiratori.

La casa conspirativă a KGB-
ului, baronul von Hohenstein și 
ofi ţerul BND, al cărui pseudonim 
devenise din acel moment D-104, 
au discutat despre sistemul 
de comunicaţii secrete pentru 
trimiterea materialelor sustrase 
de la Pullach, la Moscova. La 
despărţire, „baronul” i-a adresat 
din inimă urări tatălui noului 
agent, transmiţându-i bătrânului 
să rămână loial Fuhrerului și 
statului nazist!

Cu timpul, sursa D-104 a KGB-
ului, acoperită până atunci, reușise 
să ocupe o poziţie bună în cadrul 
BND. În această privinţă, Drozdov 
spunea: „Cunoaștem foarte precis 
ce informaţii posedă BND despre 
armata noastră, situaţia economică 
și ce operaţiuni sunt îndreptate 
împotriva noastră”, dar n-a vrut 
cu niciun chip să vorbească 
despre departamentul din BND 
în care lucra D-104. În discuţia 
pe care a purtat-o cu redacţia 
revistei Focus, el a citat doar un 
pasaj din cartea sa: „D-104 a 
lucrat într-o structură importantă 
a BND-ului, interesantă pentru 
noi”. La întrebarea dacă era vorba 
de Serviciul de contraspionaj, 
Drozdov a răspuns prin tăcere, 
clătinându-și capul: „Nu voi spune 
nimic în această privinţă”.

Dar, în decembrie 1976, unitatea 
KGB condusă de Drozdov a suferit 
un eșec: urmărindu-se un defector, 
a fost descoperită Hofer. Cu toate 
acestea, strategia KGB a continuat 
să funcţioneze. Președintele 
BND de atunci, Gerhard Wessel, 
își exprima satisfacţia pentru 
executarea acestei operaţiuni 
contrainformative, dar nimeni din 
BND nu avea idee despre existenţa 
lui D-104. Curând după arestarea 
lui Hofer, din raţiuni de securitate, 
KGB-ul a desfi inţa clubul secret 
al ofi ţerilor. Cu toate acestea, 
pe atunci, D-104 reușise deja 
să cunoască organizaţia în care 
intrase. Drozdov își amintește: 
„Atunci i-am cerut că trebuie să 
aibă un comportament calm, iar în 
acest caz nu i s-ar fi  putut întâmpla 
nimic”.

Memoriile generalului KGB, 
deși erau destinate lecturării unui 
cerc de apropiaţi, este posibil să-i 
fi  provocat neplăceri lui D-104, 
întrucât se declanșase căutarea 
cârtiţei la Pullach.

a începutul verii lui 2017 Directorat Principal al KGB ului

În memoriile generalului Iuri Ivanovici Drozdov a fost relatată incredibila operaţiune de 
recrutare sub steag străin de către Directoratul S („Ilegali”) a unui ofi ţer din Serviciul de 

Informaţii al Germaniei de Vest (Bundesnachrichtendienst – BND) în apogeul Războiului Rece.
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UN 27 AUGUST, „ELOGIAT” LA CHIȘINĂUUN 27 AUGUST, „ELOGIAT” LA CHIȘINĂU
 CU PROTESTE ȘI CORDOANE DE POLIȚIE

UN ECOU MAI PUȚIN ELOGIOS AL 
PROTESTELOR DE LA BUCUREȘTI 

Într-un context de polemică putem fi  
de acord cu ambii autori că cele două 

manifestări ale PPDA – fl ashmob-ul din 
fața Ambasadei României la Chișinău și cel 
eșuat la monumentul lui Ștefan cel Mare, 
după sosirea „echipei lui Vasile Năstase” de 
la București (duminică, 12 august) – au fost 
nu atât un gest de solidaritate cu protestatarii 
din Piața Victoriei, cât mai degrabă o 
încercare de spoială în plus la imaginea de 
partid prin care liderii PPDA să atragă de 
partea lor diaspora românească la protestele 
din 26 august la Chișinău. Putem fi  de acord 
și cu afi rmația că sloganul „Jandarmeria 
apără hoția”, în context basarabean, trădează 
destulă ipocrizie istorico-politică. Și cu alte 
afi rmații. Dar în același timp nu putem 
nega că ambele articole transpiră sufi cient 
de vizibil faptul că fi ecare autor bate 
ploaia de cuvinte între ciocanul și nicovala 
propriului patron. Unul, pe portativul 
guvernării, în solfegiul de discreditare a 
opoziției extraparlamentare (PAS și PPDA), 
celălalt într-o searbădă încercare de a mai 
răgila din rugina ce s-a pus peste partidul al 
cărui membru este și mai ales peste liderul 
acestuia (PL). Las însă la o parte cui și cât de 
fi del slujesc (sau fac sluj?) fi ecare autor, cât 
de încovoiată le este coloana vertebrală și am 
să supun judecății cititorului propriile-mi 
concluzii. Cu riscul și libertatea de a nu fi  
întru totul de acord nici ca ale mele.   

Să protestezi în fața Ambasadei României 
la Chișinău cu sloganul „Jandarmeria apără 
hoția” este într-adevăr o acțiune, politică sau 
de partid, cam ipocrită. Or, toți ambasadorii 
României în Republica Moldova, prin 
atitudinea lor au demonstrat mai mult decât 
că sunt pur și simplu o reprezentanță a 
cutărei sau cutărei guvernări de la București, 
mai puțină sârguință de partid, ci mai 
degrabă o veritabilă atitudine a majorității 
populației de pe celălalt mal al Prutului. 
Ca să nu mai zic de zecile, dacă nu chiar 
sutele de instituții de învățământ și de alt 
profi l, reparate sau îmbunătățite din banii 
guvernului (nu a guvernării) român. Așa 
încât în intenția de a-și mai anunța o dată în 
plus existența ca partid de opoziție, liderul 
PPDA a cam greșit adresa. 

UN TAIN COMESTIBIL DE LA ILAN 
SHOR ȘI NEBUNIA „DEMOCRAȚIEI”

 Acum să vedem prin ce deosebesc 
protestele partidelor extraparlamentare 

de la Chișinău de cele ale societății civile sau 
diasporei de la București. Iar în acest scop 
este cel mai bine a proceda la o necropsie a 
protestelor din 26-27 august de la Chișinău 
și a consemnării Zilei Independenței.

Conceput ca o nouă „mare adunare 
națională”, protestul celor două partide, 
PAS și PPDA (ofi cial al Mișcării de 
Rezistență „ACUM”) a suferit un fi asco 
usturător. Guvernarea nu a folosit nici gaze 
lacrimogene, nici furtuni de apă rece, dar 
a „aranjat” lucrurile așa că în Piața Marii 
Adunări Naționale, în aceeași zi, să aibă 
loc mai multe proteste. Primăria a „reușit” 
să convingă câțiva solicitanți să-și amâne 
pentru altă dată manifestările, pentru cea 
de 26 august râmând doar două: a Mișcării 

de Rezistență „ACUM” (PAS și PPDA) și 
a organizației „Salvgardare” a cunoscutei 
„activiste” Maia Laguta, ultima urmând să 
protesteze față de prețurile la combustibili 
(?!). Însă ambii actori s-au trezit în dimineața 
zilei de 26 august cu PMAN ocupată… de 
o numeroasă oaste a partidului „Șor”. Un 
grup de activiști au instalat operativ corturi, 
mese cu copturi și dulciuri și au dat foc… 
cârnăciorilor. Tot atât de operativ, dar 
chipurile stihinic, și-au făcut apariția peste 
o mie de simpatizanți ai partidului, aduși de 
fapt din sate cu autobuzele. Li s-a promis o 
farfurie de cașă cu „tușoncă” (conservă din 
carne înăbușită, populară printre militari în 
timpurile sovietice) și, desigur, cârnăciori. 
Guri invidioase mai zic că și o sută de lei per 
căciulă. Oricum, către ora 14:00, când era 
planifi cat protestul antiguvernamental al 
PAS și PPDA, piața nu numai că era ocupată 
de „șoricarii” lui Ilan Shor, dar și încercuită 
de un impunător efectiv de poliție. Semn 
că guvernarea știa din timp de acțiunea 
neautorizată a partidului „Șor”, dacă nu 
chiar inspirată de însuși coordonatorul 
vieții politice de la Chișinău. 

Dacă Maia Laguta și ortacii ei au 
renunțat la proteste, liderii PAS și PPDA
și-au convins cu greu simpatizanții să aștepte 
în jurul monumentului lui Ștefan cel Mare 
până „șoricarii” își vor rumega cârnăciorii. 
Între timp, de la tribuna improvizată și ea 
operativ, primarul Orheiului și principalul 
actor al furtului miliardului, condamnat 
preventiv la șapte ani de închisoare, anunța 
că mitingul este organizat în scopul susținerii 
„proiectelor partidului (magazinele sociale 
– N.M.) pe care cineva vrea să le închidă”, 
că va veni neapărat la putere și va construi 
drumuri, va face o medicină și un sistem 
de educație mai bun. Aclamațiile nu au 
întârziat: „Jos Maia Sandu!”, „Jos PAS și DA!”. 
După care s-a declanșat o veselie bezmetică 
de dans și cântec. 

Indignați la culme, cei care au venit la 
protestul antiguvernamental au încercat 
la un moment dat să spargă cordonul de 
poliție, dar fără succes. Au reușit doar să 
arunce spre scenă câteva ouă și sticle de 
plastic cu apă, iar spre dansatori câteva 
replici: „Iudelor!”, „V-ați vândut pentru doi 
cârnăciori”, „Rușine!”. După care au pornit 
într-un marș de protest pe la toate instituțiile 
„cotropite de organele puterii”: președinție, 
guvern, parlament, SIS. Între timp ortacii 
lui Shor au fost evacuați din piață, sub 
scutul cordoanelor de poliție. Încaltea nu au 
plecat cu mâna goală – o pâine, o conservă, 
un pachet cu crupe, cârnăciori și dans pe 
săturate. Și, desigur, ce li s-a mai promis 
atunci când au fost recrutați.

Mitingul antiguvernamental, ca 
și programul de discursuri, au fost 
înjumătățite. Participanții au „adoptat 
unanim” o rezoluție, prin care s-a cerut 
demisia guvernului, validarea alegerilor 
pentru primăria Chișinău, anularea 
sistemului mixt de votare, dar și a legii 
amnistiei capitalului, demiterea și tragerea 
la răspundere a celor implicați în furtul 
miliardului și a judecătorilor compromiși. 
O mână de protestatari au rămas peste 
noapte la monumentul lui Ștefan cel Mare, 
ca să depună fl ori împreună cu guvernarea, 

după cum a declarat Andrei Năstase. 
 O GUVERNARE PĂZITĂ DE POPOR 

CU CORDOANE DE POLIȚIE?

A doua zi, sărbătorirea Zilei 
Independenței a început dis-de-

dimineață cu… „curățenia”. Pe la orele 
cinci un efectiv impunător de polițiști și 
carabinieri au coborât din 15 autobuze și 
au înconjurat PMAN și clădirea guvernului. 
Firește, trebuia „eliberat” Ștefan cel Mare de 
cei vreo 70 de protestatari ce rămaseră peste 
noapte și care intenționau, cum a declarat 
jurnaliștilor Maia Sandu, „să le înmâneze 
uzurpatorilor la 9:30 un comunicat”. Despre 
acțiunile ulterioare nu a mai reușit să 
comunice pentru că de fapt nici nu a existat 
un program concret. Dar și pentru că au 
intrat în acțiune oamenii legii, care le-au 
adus la cunoștință dispoziția primarului 
interimar Ruslan Codreanu că pot 
manifesta în continuare, dar numai după 
ceremonia de depunere de fl ori a conducerii 
republicii și corpului diplomatic. Și dacă 
nu s-au înțeles cu binișorul, după somații 
repetate de rigoare, poliția „a curățit” spațiul 
pentru ceremonii ofi ciale, evacuându-i 
pe protestatari pe care în brațe, pe care 
tăbârcindu-i de mâni și picioare, indiferent 
bărbați sau femei, simpli protestatari sau 
lideri de partid. Deși nu au folosit nici gaze 
lacrimogene, nici bastoanele nu au fost în 
uz, mulți s-au ales cu vânătăi și zgârieturi, 
în special femeile. 

La ora fi xată, premierul Filip și spicherul 
Candu, fl ancați de un grup de deputați din 
primul parlament, semnatari ai Declarației 
de Independență, escortați de membrii 
guvernului, deputați din actualul legislativ 
și corpul diplomatic, au depus în siguranță 
fl ori. În secunda când să facă primii pași 
spre monument, ca din senin a apărut și 
președintele Igor Dodon, fl ancat de vreo 
cinci bodigarzi. Premierul și spicherul au 
schimbat priviri nedumerite, iar semnatarii 
Declarației de Independență, care s-au 
„învrednicit” de o strângere de mână a 
președintelui, și-au „spălat” la nici un sfert 
de ceas această „onoare” cu un Tedeum 
la Biserica Sfânta Teodora de la Sihla în 
memoria colegilor trecuți din viață. Singura 
„incomoditate” au fost o larmă înverșunată 
de după cordoanele poliției, amestecată cu 
strigătele de „Rușine!”, „Trădători!”.  

Conducerea MAI se va disculpa câteva 
zile la rând că poliția „a acționat în limitele 
legale” și că „a fost nevoită să aplice forța” 
dat fi ind că protestatarii nu s-au conformat 
ordinului. Primarul interimar va preciza și 
dânsul că a semnat o dispoziție „tehnică”, 
și nu un ordin de împrăștiere forțată a 
protestului. Cât despre impunătorul efectiv 
de paza a sediului PDM și reședinței 
liderului său Vlad Plahotniuc în timpul 
protestelor și a sărbătorii MAI a preferat să 
tacă.   

ZIUA INDEPENDENȚEI LA 
ORHEI, CU PARADE SOVIETICE ȘI 

COLHOZURI ÎN PERSPECTIVĂ  

Cu totul altfel a fost „marcată” Ziua 
Independenței la Orhei. Circa 20 de 

mii de oameni aduși din diferite raioane 
ale republici au fost martorii unei parade 
impunătoare, inclusiv de cavalerie, numită 

„marșul patrioților”, cu strigăte de „Ura-
a-a, tovarăși!”, care a culminat cu un show 
aviatic și focuri de artifi cii de care nu a 
văzut nici Chișinăul. Exact ca pe timpurile 
sovietice. Și aici a fost adoptată o Rezoluție 
prin  care primarul de Orhei, Ilan Șor, și 
echipa partidului „Șor”, a „decretat” Orheiul 
ca „Patria patriotismului moldovenesc”. Iar 
în discursul său liderul partidului, după 
urarea „La mulți ani, Moldova!” și „Ura-
a-a, tovarăși!”, le-a promis participanților că 
peste cinci ani Moldova va deveni „una din 
cele mai bune țări din lume”, cu medicină 
gratuită și… colhozuri înfl oritoare. 
Târgul meșterilor populari și a bucătăriei 
tradiționale a fost umbrită de fețe bețive, 
o veselie soră geamănă cu sminteala, dacă 
nu chiar și cu tineri drogați. Despre costul 
show-ului Ilan Shor preferă să nu discute cu 
jurnaliștii. În schimb la nici două zile după 
sărbătoare a venit cu un mesaj pentru liderii 
PAS și PPDA prin care le revendică celor doi 
ca, în decurs de trei zile, „să-și ceară scuze 
de la bătrânii pe care i-au jignit” în timpul 
protestului din 26 august din PMAN. Și să 
înceteze cu presiunile asupra justiției, prin 
care „încearcă s-o determine să-l aresteze”.  
În caz contrar, promite mitinguri „la care 
nici nu vă așteptați”. 
A CUI ESTE ZIUA INDEPENDENȚEI? 

După toate acestea, eu, participant 
la toate Marile Adunări Naționale, 

semnatar al Declarației de Independență, 
mă întreb dacă spiritul protestatar a trebuit 
conservat pentru aproape două luni, ca să 
fi e reanimat intenționat în preajma lui 27 
august? E o nesimțire sau o diversiune? A 
cui – a Mișcării de Rezistență „ACUM” sau a 
fraților Năstase? Nu e pentru prima dată când 
frații Năstase și echipa bruiază cu protestele 
lor Ziua Independenței – au făcut-o și la 
jubileul de 25 de ani de la proclamarea ei. 
Cu aceeași nebunie de zgomot infernal 
amestecat cu strigăte și mesaje  grobiene. 
Or, Independența nu e a lui Plahotniuc, dar 
nici a lui Năstase ca să o calce în picioare, să 
o ferfenițească în lupte politice, electorale. 
Spre bucuria celor care ne vor dezbinați și 
neuniți. Pentru mine, „trădătorul”? (căci 
am fost în rândul celor care au depus fl ori), 
această zi e ca cea a „ieșiri noastre din Egipt”, 
a eliberării rudelor mele, și nu numai ale 
mele, din Siberii și beciurile NKVD-ului. O 
zi care mă luminează încă și-mi amintește 
de miile de concetățeni, în port popular 
(nu în chiloți și pe jumătate în pielea goală), 
cu icoane și drapele tricolor și sloganele 
„Limbă, alfabet!”, „Libertate”, „Unire”. Și cu 
cuvântul poetului Ion Hadârcă, pe atunci 
liderul Frontului Popula, de deschidere a 
mitingurilor-Adunări: „Pace și liniște în 
inimile noastre!”. Când privesc fețele celor 
care strigă la actualele proteste și le compar 
cu sfi nțenia miraculoasă de pe chipurile 
celor de la Marile Adunări Naționale, mă 
dezgustă ultimele. Nu accept nici acțiunile 
de bruiaj ale guvernării, inclusiv cele aplicate 
participanților la Marșul Unirii. Dar nu 
mă consolează nici măcar declarațiile de 
susținere ale liderilor PAS și PPDA a tinerilor 
unioniști – i-aș fi  preferat alături de aceștia pe 
1 și 2 septembrie, în aceeași PMAN. 

UN ECOU MAI PUȚIN ELOGIOS AL de Rezistență ACUM” (PAS și PPDA) și după cum a declar

Cele două articole vizând protestele diasporei în Piața Victoriei 
și participarea unor lideri ai PPDA la ele, publicate în „Ziarul 

Ploieștii” (nr. 1846, 23-29 august 2018, pag. 10) și semnate de 
autori de la Chișinău („PPDA și Igor Dodon au un dușman comun 
– jandarmul român?”, de Petru Bogatu, și „Daca nu cerem Unire, 
de ce să mai ieșim la protest?”, de  Iurie Chirinciuc), inițial mi-au 
suscitat gustul de a polemiza cu autorii în cauză. Ulterior însă, 
după protestele și evenimentele „festive” de la Chișinău din 26-27 
august și cele din 1-2 septembrie curent m-au făcut să cred că ar fi  
mai oportună o analiză comparativă a spiritului protestatar din cele 
două capitale românești. Adică ce le-ar caracteriza în comun și prin 
ce se deosebesc, protestele, cele de la București și cele de la Chișinău?
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Ofi cial, Consiliul Europei are 
drept obiectiv promovarea 

democraţiei și a statului de drept. Ca 
atare, mulţi se întreabă de ce printre 
membrii Consiliului Europei se mai 
numără ţări precum Rusia și Turcia. 
Dar, în fi ne, observatorii politici sunt, 
în majoritate, de părere că excluderea 
acestor ţări nu ar ajuta la nimic. Atunci 
nu ar mai exista nicio cale de infl uenţă 
asupra domnilor Putin și Erdogan. Cam 
aceleași argumente au fost invocate și cu 
privire la primirea în Consiliul Europei 
a Azerbaidjanului. Mai întâi, integrarea 
ţării în Consiliu, iar apoi exportarea 
valorilor europene în fosta republică 
sovietică din  Caucaz. Da, de unde!

Strassbourgul, și-a propus drept 
principal obiectiv lupta pentru 
„drepturile omului”, pentru „valorile 
fundamentale democratice” și 
„principiile statului de drept”. Teoretic, 
cel puţin.

IGNORAREA RAPOARTELOR 
INCOMODE

Revenind la Azerbaidjan, se pare 
însă că ţara a reușit să exporte propriile 
„valori” cu mai mult succes în Occident, 
decât Occidentul valorile sale în statul 
caucazian. E drept, a vorbi de „valori” 
cam exagerat, mai potrivit ar fi  să 
vorbim de bunuri de lux, de covoare 
și mai ales de bani. Unii deputaţi din 
Adunarea Parlamentară a Consiliului 
Europei au primit cu bucurie cadouri, 
stopând, la schimb, rapoarte critice 
privind încălcarea drepturile omului 
în Azerbaidjan. Că s-a întâmplat așa e 
„foarte probabil”, constată trei experţi 
independenţi în raportul lor fi nal. Se 
dovedește odată în plus că Europa se 
dorește a fi  un model de autoritate 
morală, dar nu e neapărat așa. Altfel 
spus: de ce susţine această aiureală? 
Politicieni cu salarii mari deţin, ani de 
zile, mandate în instituţii de importanţă 
secundară. Pe cei mai mulţi dintre 
cetăţeni nici nu-i prea interesează cu ce 
se ocupă de fapt acești politicieni. Nici 
măcar observatorii obiectivi nu sunt 

întotdeauna convinși că acest aparat 
european are vreun rost. Mai mult decât 
atât, tocmai acești oameni politici, care 
ar trebui în fond să combată corupţia, 
își umplu și mai mult buzunarele cu 
bani ilegali, după cum iese și acum la 
iveală. Și nu e vorba de un singur caz, 
ci, după cum se pare, implicaţi în astfel 
de afaceri dubioase sunt mai mulţi 
membri ai Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei. Cu toţii provenind 
din ţări cu standarde foarte înalte în ce 
privește corupţia. Deputata CDU Karin 
Strenz din Germania, de exemplu.

„DIPLOMAŢIA CAVIARULUI” E 
INTOLERABILĂ

Și atunci, ce-i de făcut? Desfi inţarea 
Consiliului Europei? Deoarece oricum 
nu aduce nimic, deoarece e fi nanţat 
din banii contribuabililor și a ajuns 
să fi e o sursă de îmbogăţire pentru 
deputaţi europeni corupţi? Nimeni din 
instituţiile europene sau din capitalele 
UE să nu se mire acum dacă se vor face 
auzite asemenea voci. Revendicările 
nici nu ar fi  nejustifi cate.

Dar, la fel de îndreptăţit e și 
contraargumentul: mai bine e ca, în 
astfel de foruri, să se dialogheze și să 
fi e promovate anumite valori – ceea 

ce, se pare, majoritatea parlamentarilor 
încă mai practică. Acest lucru e valabil 
mai ales în cazul Rusiei. Păstrarea 
dialogului cu Moscova poate fi  o cale de 
menţinere a păcii. Dar zilele Consiliului 
Europei sunt numărate. Dacă acesta 
nu vrea să sucombe, atunci trebuie să 
se schimbe ceva de urgenţă. Angajaţii 
Consiliului Europei trebuie să lupte 
cu adevărat pentru valorile ofi ciale ale 
instituţiei lor. O așa-numită „diplomaţie 
a caviarului”nu poate fi  tolerată.

Pentru studenţii la psihologie 
afl aţi în primul an, ceea 

ce se întâmplă în administraţia 
americană ar putea fi  un exemplu 
excelent de ilustrare a disonanţei 
cognitive. La doar câteva ore 
după ce președintele american 
Donald Trump renunţă la acordul 
cu Iranul, secretarul de stat Mike 
Pompeo vizitează Phenianul, unde 
va încerca să transmită un mesaj 
limpede cadrelor locale de partid: 
dacă renunţaţi la armele nucleare, 
noi vom relaxa sancţiunile și nu vă 
vom ataca. Pentru regimul Kim, 
rezilierea acordului nu este o mare 
surpriză, mai ales că neîncrederea 

faţă de Statele Unite este profundă.

Înţelegeri cu termen de 
expirare

Însă torpilarea acordului 
nuclear cu Republica Islamică 
îl afectează și pe liderul Coreei 
de Sud. Moon Jae In. În ultimele 
luni, el a făcut toate diligenţele 
posibile pentru a pune pe picioare 
un proces de pace, fi e el și fragil, 
în peninsula coreeană. Președinţia 
sud-coreeană și-a manifestat 
frustrarea faţă de gestul unilateral 
al lui Trump, printr-o tăcere 
asurzitoare.

Chiar și unii experţi americani 
consideră nefastă decizia lui 

Trump. „De ce ar mai avea încredere 
Kim în concesiile la care ar consimţi 
președintele SUA, dacă acesta rupe, 
în mod arbitrar, un acord care a 
fost respectat de celălalt partener 
de negociere?”, s-a întrebat Antony 
Blinken, fost vicesecretar de stat 
în timpul președinţiei lui Barack 
Obama.

O reacţie similară a avut și 
renumitul politolog Vipin Narang, 
de la Massachusets Institute of 
Technology (MIT). În opinia lui, 
„lumii întregi i s-a reamintit că 
înţelegerile politice au termene 
de expirare și sunt reversibile, în 
vreme ce arsenalele nucleare oferă 
asigurare pe viaţă”.

„Modelul libian” nu 
funcţionează

În context, se remarcă declaraţia 
din aprilie 2018 a lui John Bolton, 

consilierul de securitate naţională 
al președintelui Trump, care a 
propus „modelul libian” pentru 
denuclearizarea Coreei de Nord. 
Ironia face că, la începutul anilor 
2000, fostul lider libian Maummar 
al-Gaddafi  a fost de acord să 
renunţe la dezvoltarea de arme 
atomice.

Câţiva ani mai târziu, regimul 
său a fost distrus cu sprijinul 
atacurilor aeriene occidentale, 
Gaddafi  însuși fi ind linșat de 
gloatele înfi erbântate. Exemplul 
libian este unul dintre motivele 
principale pentru care adepţii 
liniei dure de la Phenian vor dori 
să ţină cu dinţii de programul 
nuclear al ţării lor, pe care-l vor 
privi ca o asigurare de viaţă.

Greșeli de începător
În planul negocierilor 

viitoare cu potentaţii Coreei de 
Nord, onestitatea administraţiei 
americane se afl ă într-o lumină 
discutabilă. Phenianul a semnalat 
până acum că doar un tratat de 
pace ar putea merge mână în mână 
cu dezarmarea nucleară. Mulţi 
se îndoiesc, deci, de expertiza 
Departamentului de Stat al Statelor 
Unite, care este pe cale de a decide 
soarta peninsulei coreene.

În fi ne, la acest capitol, să 
punctăm că, în timp ce se afl a 
în avion cu destinaţia Phenian, 
secretarul de stat al SUA, Mike 
Pompeo, le-a vorbit reporterilor 
despre „președintele Un”, evident 
fără să cunoască faptul că numele 
de familie al președintelui nord-
coreean este Kim. O greșeală tipică 
pentru un începător.

entru studenţii la psihologie faţă de Statele Unite este profundă
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Rezilierea acordului cu Iranul, Rezilierea acordului cu Iranul, 
un fi asco pentru Coreeaun fi asco pentru Coreea
Desfi inţând acordul nuclear cu Iranul, Trump a trimis un semnal devastator Coreei de 

Nord. Kim are toate motivele să se îndoiască de sinceritatea SUA, comentează Fabian 
Kretschmer, pentru Deutsche Welle.

„Am ucis peste 100 de „Am ucis peste 100 de 
oameni şi nu-mi pare rău”
De șapte ani, Siria este în război. Guvernul 

președintelui Bashar al-Assad s-a luptat 
atât cu grupările rebele, cât și cu jihadiștii 
Statului Islamic. Orașul nordic Raqqa a fost un 
loc-cheie unde s-au dus multe lupte.

BBC prezintă recent, într-un reportaj, 
povestea unui protestatar pașnic care, în cele 
din urmă, a devenit criminal în serie. Khaled nu 
s-a trezit pur și simplu în Raqqa în mirosul de 
moarte și praf, ci a decis să devină asasin. El a 
primit o invitaţie specială. Șase bărbaţi au fost 
obligaţi să se prezinte la un aeroport din Alep, 
în nord-vestul Siriei, unde un instructor francez 
îi învăţa să ucidă cu pistoale, arme silenţioase și 
puști de lunetist. El a învăţat să omoare metodic, 
luând prizonieri ca victime.

„Obiectivele noastre de practică au fost deţinute 
de soldaţii din regim”, spune el. „De cele mai 
multe ori asasinatele se fac de pe motocicletă, ai 
nevoie de o persoană care să conducă motocicleta 
și să stai în spatele ei, să te apropii de mașina 
ţintei. Atunci tragi și nu poate scăpa”.

Khaled a învăţat cum să urmărească oamenii. 
Cum să „cumpere”obiective pe care nu le putea 
atinge prin cei apropiaţi  lui. Cum să distrugă 
un convoi de mașini, fără ca cineva să-i dea de 
urmă. A fost o lecţie sângeroasă și inumană. 
Dar, la mijlocul anului 2013, la scurt timp după 
ce armata siriană s-a retras de la Raqqa, un grup 
islamist se străduia să stăpânească orașul nordic 
și să-și elimine rivalii.

Khaled a fost unul dintre comandanţii 
grupului, însărcinat cu securitatea din Raqqa. 
În 2011 când revoluţia siriană a început, el 
povestește că era un om pașnic, „puţin religios, 
dar nu prea strict”, cu un loc de muncă decent. „A 
fost un sentiment uimitor de libertate amestecat 
cu frica de regim”, spune el despre prima zi în 
care s-a alăturat protestelor antiguvernamentale.

„Simţeam că facem ceva pentru a ne ajuta ţara, 
pentru a aduce libertatea și pentru a putea alege un 
alt președinte. Eram un grup mic, nu mai mult de 
25-30 de persoane”. Khaled povestește că nimeni 
nu s-a folosit de arme la începutul protestelor, 
însă forţele de ordine au început să aresteze și 
să lovească oameni, iar într-o zi a devenit și el 
deţinut. Khaled relatează că a fost agresat de un 
gardian, care l-a pus să stea în genunchi în faţa 
lui Assad, spunând: „Dumnezeul tău va muri și 
nu va muri. Dumnezeu moare și Assad îndură”.

Acesta spune că a fost bătut zilnic, iar, când 
a fost transferat la o altă închisoare, a ajuns 
acolo pe targă. „M-am hotărât că, dacă mă va 
salva Dumnezeu, îl voi ucide pe gardian oriunde 

aș merge”, spune Khaled. După ce a ieșit din 
închisoare, Khaled s-a răzvrătit și mai tare 
împotriva guvernului și a început să ia ostatici, 
dar a plecat și pe urmele gardianului.

„L-am dus într-o fermă din apropierea 
închisorii, i-am tăiat mâna cu un cuţit, apoi 
limba, dar tot nu eram mulţumit. L-am ucis când 
mi-a cerut-o. Am venit să mă răzbun și nu mi-a 
fost frică”,povestește acesta.

Văzând că revoluţia nu va aduce schimbare, 
Khaled a început să lupte pentru supravieţuire 
și a intrat în confl ictul sălbatic al Siriei, 
devenind asasin pentru gruparea jihadistă Statul 
Islamic. 

Militanţii au terorizat populaţia civilă prin 
decapitări, răstignire și tortură. „IS le lua 
proprietăţile, îi ucidea și îi întemniţa din cele mai 
ciudate motive”, spune Khaled.

„Dacă spuneai: „Oh, Mohamed”, te ucideau 
pentru blasfemie sau că faci fotografi i, sau că 
folosești telefoane mobile, au pedepse pentru 
toate, fumatul te putea duce la închisoare. Au 
făcut totul – crimă, furt, viol. Ei au acuzat o 
femeie nevinovată de adulter, apoi au pedepsit-o 
cu moartea, cu copiii uitându-se la ea”,  a 
continuat acesta.

În cele din urmă, Khaled a trădat Statul Islamic 
și a început să lucreze și cu alte organizaţii. După 
ce IS a preluat controlul în Raqqa, acesta a reușit 
să fugă, ajungând în Turcia. Întrebat dacă are 
vreun regret după tot ce a făcut, acesta a răspuns 
pur și simplu: „Tot ce mă gândeam era cum să 
scap și să rămân în viaţă”.

„Am ucis peste o sută de oameni în lupte 
împotriva regimului și nu îmi pare rău, pentru 
că Dumnezeu știe că nu am ucis niciodată o 
persoană civilă sau nevinovată. Când mă uit 
în oglindă mă văd ca pe un prinţ. Și dorm bine 
noaptea, pentru că toată lumea care mi-a cerut 
să o omor a meritat să moară”, a concluzionat 
Khaled.

Consiliul Europei se Consiliul Europei se 
autodesfi inţează!?autodesfi inţează!?

ce se pare majoritatea parlamentarilor

aș merge” spune Khaled După ce a ieșit din

Dacă unii deputaţi preferă să încaseze ilegal bani și bunuri de lux în 
loc să combată corupţia, atunci nu mai e nevoie de Consiliul Europei, 

apreciază Max Hofmann, șeful studioului Deutsche Welle de la Bruxelles.
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MATEMATICA ȘI PRESA 
SPORTIVĂ, PASIUNILE 

VIEŢII…

Pornit pe drumul vieţii 
în Brăila (Dudești, 1 

martie 1933) și ajuns în Prahova 
dragă prin activitatea didactică 
desfășurată în apropierea 
„Orașului Aurului Negru” – 
Ploiești, în care s-a stabilit 
(„dascăl” la școlile gimnaziale 
din Strejnic, Poienarii Burchii, 
Pleașa, Negoiești, Popești, 
Bătești, la ultima, din marea 
comună Brazi, funcţionând și 
ca director), regretatul profesor 
de matematică Anastase 
Vlășceanu și-a adăugat pasiunii 
pentru respectata și preţuita sa 
specialitate didactică și pe cea 
pentru presa sportivă. Izvorâtă 
din prezenţa pe minunatele 
meleaguri prahovene a marei 
echipe campioane de fotbal 
Petrolul Ploiești și a altor glorii 
în diferite sporturi, pasiunea l-a 
situat pe profesorul Anastase 
Vlășceanu într-un fi del gazetar 
sportiv, colaborator la preţuita 
presă sportivă prahoveană sau 
naţională.

În nobilele pasiuni ale vieţii, 
prof. Anastase Vlășceanu a 
avut alături familia, în ani, 
tot mai numeroasă: soţia, 
eminentă profesoară de limba 
și literatura română Valentina 
Vlășceanu, apoi cei trei copii, 
ulterior ingineri, fi ica Cornelia 

Vlășceanu Onofrei, fi ii Daniel 
Vlășceanu și Gabriel Vlășceanu, 
cât și cei șase nepoţi, demni 
urmași (câte doi, de la fi ecare 
copil), Vlad și Corina, Eduard 
și Alex, Andrei și Matei, pe care 
i-a îndrăgit până la fi nele vieţii 
(Ploiești, 15.XII.2015…).

ONORANT OMAGIU, AL 
JURNALIȘTILOR SPORTIVI

O onorantă iniţiativă a 
jurnalistului sportiv, 

realizatorul TV (Ploiești-TV) 
Marian Pușcaș, admirabil 
susţinută de colegii săi de 
breaslă - prahoveani, a condus 
la organizarea „Memorialului 
Profesor Anastase Vlășceanu”, 
la tenis de masă, în cadrul 
generos al „Sportului pentru 
Toţi”, deschis presei prahovene 
și nu numai. După prima 
ediţie (18.VIII.2017, câștigător 
Daniel Cosarek), ediţia actuală, 
a doua (30.VIII.2018, Sala 
„Indoor Table Tennis” din 
Ploiești, strada Văleni nr. 141), 

a constituit o nouă reușită, cu 
reputatul gazetar Ionel Luţan 
– „primul”, dar cu toţi ceilalţi 
competitori, „câștigători”…, 
graţie și organizării impecabile 
a Asociaţiei Judeţeane de Tenis 
de Masă Prahova, a președintelui 
acesteia – remarcabilul 
polisportiv George Iancu.

COMPETITORI DE MARCĂ, 
AI „SPORTULUI PENTRU 

TOŢI”…

În fotografi a de album, 
competitori de marcă la 

„Memorialul Profesor Anastase 
Vlășceanu”… În primul rând, de 
la stânga la dreapta: Ion Vișan și 
Gabriel Popescu (ofi ţeri superiori 

în rezervă, redactori la publicaţia 
Gardianul din București), 
apoi reputatul medic neuro-
chirurg ploieștean – dr. Valeriu 
Zaharia (iubitor al sportului și 
sportivilor Prahovei), apoi Marcel 
Avarvarei (ex-rugby –Petrolul 
Ploiești, colaborator „Informaţia 
Prahovei”), Marian Pușcaș 
(realizator Ploiești TV); în rândul 
doi, sus, tot de la stânga: Alex 
Vlășceanu (cel mai tânăr nepot al 
regretatului profesor…), Daniel 
Vlășceanu (fi u al profesorului), 
Vlad Onofrei (nepot…), Ionuţ 
Pană (ofi ţer de presă FC Petrolul 
Ploiești), Daniel Cosarek (ofi ţer 
de presă CSM Ploiești), Ionel 
Luţan (redactor Telegrama și 
Radio Sport Total), Valentin Lazăr 
(director Actualitatea Prahovei), 
Adrian Făgărășanu (redactor – 
Pro TV și Valea Prahovei TV).

„Memorialul Profesor 
Anastase Vlășceanu”,
 o competiţie sportivă, cu 

profunde valenţe morale…

SPORTZiarul   Ploiestii
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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!”

„Memorialul Profesor Anastase Vlăşceanu”, la tenis de masă, „Memorialul Profesor Anastase Vlăşceanu”, la tenis de masă, 
onorant omagiu, al jurnaliştilor sportivi prahovenionorant omagiu, al jurnaliştilor sportivi prahoveni

MATEMATICA ȘI PRESA

Vlășceanu Onofrei fiii Daniel a constituit o nouă reușită cu COMPETITORI DE MARCĂ în rezervă redactori la publicaţia

  Cupa României (29.IX.2018):  
CS Tunari – FC Petrolul Ploiești 
2-1 (!!!)…

    Liga 2 În etapa 6 (8.IX.2016, ora 
15.00) la Petroșani: Energeticianul – FC 
Petrolul Ploiești, apoi în joc „derby”, 

restant (Etapa 5, 12.IX.2018, ora 19.30, 
Stadion Ilie Oană Ploiești): FC Petrolul 
Ploiești – Chindia Târgoviște.

  Liga A Prahova În joc derby 
(Etapa 4, 1.IX.2018): CS Păulești – CS 
Blejoi 0-2.

FOTBAL

George Iancu,  George Iancu,  
în concurs, în concurs, 

concentrat...concentrat...

Prof. Anastase Prof. Anastase 
Vlăşceanu…Vlăşceanu…

Sportul, cu valenţele Sportul, cu valenţele 
sale profunde…sale profunde…

Foto: www.actualitastea prahoveană.roFoto: www.actualitastea prahoveană.ro
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