Ziarul Ploiestii
,
„Un suflet fără imaginaţie este ca un observator fără telescop. ”

- Culese de Tata

Nr. 1881 • 6 - 12 iunie 2019
• 12 pagini - 1,5 lei Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18, tel./fax: 0244 546 501

Henry Beecher (1813 - 1887) lider religios american

BLESTEMUL INUNDAȚIILOR: UN
BĂRBAT ȘI PATRU COPII AU DECEDAT
ȘI PESTE 200 DE LOCUINȚE INUNDATE

P

rahova este, încă, răvășită de ploile torențiale care au
provocat inundații, dar și de tragediile care au avut loc
din
d cauza apelor învolburate.
Patru copii au fost luați de o viitură la Sângeru. Pompierii
au
a recuperat o fetiță de trei ani, aflată în stop cardio-respirator.
În
Î ciuda manevrelor de resuscitare, copilul nu a supraviețuit.
Alți
A doi copilași, o fetiță în vârstă de 9 luni și fratele ei, în vârstă
de
d 6 ani, au fost găsiți decedați o zi mai târziu. 50 de pompieri
militari
au încercat să-l găsească și pe cel de-al patrulea copil
m
al
a familiei.
Continuare în pagina 3

PRIMĂRIA SE
ÎMPRUMUTĂ
DE 140 DE
MILIOANE
DE LEI!

C

ACCIDENT ECOLOGIC ÎN NORDUL ORAȘULUI

P

e fondul precipitațiilor
abundente de la sfârșitul
săptămânii trecute, într-o zonă
din Ploiești, care nu este la
prima încercare de acest fel,
am numit strada Poieniței, din
zona Gării de Nord, s-a produs
un accident ecologic cauzat
de batalurile rafinăriei Vega.
Departamentul de Comunicare
și Relații Publice al KMG
International, companie ce
deține unitatea, a explicat
succint cauza poluării: „În
data de 31 mai, debitele imense
au produs următoarea stare
de fapt: instalațiile și bazinele
rafinăriei Vega au reținut
debitele la capacitate maximă,
iar surplusul a fost redirecționat,
conform procedurilor care au

fost respectate sută la sută,
către stația de epurare de la
Corlătești. Stația de epurare
nu a făcut față debitului imens
rămas pe instalație, iar apa a
refulat în zona străzii Poieniței

din Ploiești”. Așa se face că
străzile, curțile caselor au
fost inundate nu cu apă, ci cu
reziduuri petroliere, lucru care
de altfel s-a mai petrecut și
anterior, până prin anii 2004.
Continuare în pagina 5
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Guvernul PSD-ALDE
schimbă legea
când și cum are chef

www.ziarulploiestii.ro
https://facebook.com/ZiarulPloiestii/; https://facebook.com/Casa de Presa Ploiestii

-Mulțumesc,
Mulțumesc domnule președinte! În
primul rând vreau să vă spun că eu știu
de ce am pierdut alegerile. De vină au fost
Papa, Iohannis, Soroș, Softul și Necuratul.
Așa că, nu are rost să ne mai certăm între
noi. În al doilea rând cred că totuși trebuie
să urmăm și noi linia nouă a partidului și
a mult stimatei noastre șefe. Și propun să
ffacem niște schimbări...
-Eee, acum începi dumneata cu
aamenințări? Ia vezi că ai avut și tu inundații
șși te las cu podețele rupte și pe tine pe
malul celălalt. De unde ai ideile astea cu
m
sschimbarea?
-Chiar de la Șefa.
-A zis ea așa?
-Da. A zis să scăpăm de tot ce a fost greșit
îîn trecut, de șefi din trecut, de aroganța
din trecut, de șmecheria din trecut, de
d
ffurăciunile din trecut, de tupeul din trecut...
Continuare în pagina 4

SEMIMARATON CARITABIL, LA PLOIEȘTI

Trei zile de
pace cu
Suveranul Pontif

-Cine vrea cuvântul?
-Eu. Numele meu este...
-Știm primare cine ești...spune!
-Aaa, deja începeți cu amenințări? Păi,
dacă e pe așa, și eu știu multe. Și...
-Hoo! Oprește-te domne, că sunt și
ziariști și dușmani în sală...am zis că te știm
cu toții cum te numești și de la ce comună
ești. Spune ce spuneai că ai de zis.

Elena ŞERBĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

onsiliul Local a aprobat,
în ședința din data de 30
mai, contractarea unui împrumut
de 140. 722. 273 lei, sumă care
reprezintă, atenție, 36% din bugetul
de venituri al Primăriei Ploiești
pentru 2019! În condițiile unui
buget cu zero lei la secțiunea de
dezvoltare, pesemne era nevoie
de acest credit, pentru a se realiza
ceva investiții în oraș. Consilierii
au aprobat și o listă de investiții
unde vor merge banii împrumutați:
laboratorul de radioterapie de la
Spitalul Municipal Schuller (10,7 mil.
lei partea de finanțare a Primăriei),
modernizare stație de epurare (22
mil. lei), amenajare locuri de joacă
(10,043 mil. lei), construire piață
centrală agroalimentară (24,7 mil.
lei), modernizare străzi în cartierul
Mitică Apostol (46,2 mil. lei), lucrări
pentru obținerea autorizațiilor ISU la
mai multe școli (7,4 mil. lei), locuințe
sociale în Bereasca (8,4 mil. lei),
refacere sistem rutier în cartierul
Râfov (4,6 mil. lei), legătură între
străzile Laboratorului și Gh. Gr.
Cantacuzino (4,5 mil. lei) etc. Ceea
ce nu am înțeles foarte bine ar fi că
pare oarecum neprofesionist să te
împrumuți pentru a construi locuri
de joacă sau pentru autorizațiile
ISU când aceste investiții s-ar putea
realiza lejer în fiecare an, din săracul
undația Comunitară Prahova,
Prahova
în
buget al Ploieștiului. Apropo: ne
parteneriat
cu
Primăria
Ploiești,
lămurește și pe noi cineva cum a organizează duminică, 9 iunie, la Parcul
ajuns bogatul Ploiești să tragă mâța Municipal Vest, Semimaratonul Ploiești -2019,
de coadă?
competiție ce se desfășoară sub sloganul
ACTUALITATE

SCHIMBĂM TOT!

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
„Aleargă sau donează în super cursa faptelor
bune!” „Această super cursă a faptelor bune- se
scrie într-un comunicat de presă al Primăriei
Ploiești- își dorește să strângă laolaltă persoane
pentru care alergatul este un stil de viață, familii
cu copii, care percep alergatul ca pe un timp
petrecut cu folos împreună, oameni inimoși, care
vor să se implice activ în susținerea unei cauze,
ONG-uri și grupuri de inițiativă, care au nevoie
reală de ajutor și susținere financiară, companii,
corporații și antreprenori, care vor să se implice
în procesul de strângere de fonduri. Ploieștenii
doritori să se implice activ sau să se distreze într-un
mod sănătos, alergând pentru o cauză bună, sunt
invitați să vină la „Semimaraton Ploiești -2019”,
în cadrul căruia sunt programate următoarele
curse: semimaraton - 21 km, semimaraton - 21
km ștafetă, cross - 3 km, cursa familiilor-1 km.
Totodată, organizatorii au pregătit ateliere pentru
copii și un târg de promovare a faptelor bune”.
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INEDIT

Un templu
masonic în aer
liber?
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CINE VA REPREZENTA
ROMÂNIA ÎN
PARLAMENTUL EUROPEAN

B

iroul Electoral Central (BEC) a dat
publicității inexplicabil de târziu
rezultatele alegerilor europarlamentare.
Potrivit comunicatului BEC, s-au prezentat
la urne 9.352.472 de alegători, dintr-un total
de 18.267.256 de persoane înscrise în listele
electorale permanente. Numărul voturilor
valabil exprimate a fost de 9.069.822, iar
numărul voturilor nule- 274.415. PNL

alegeri, cu 22.449.068
a câștigat aceste alegeri
449 068 de
voturi valabil exprimate, obținând 10
mandate de europarlamentar, PSD are
2.040.765 de voturi valabil exprimate și
9 mandate de europarlamentar, Alianța
2020 USR-PLUS a fost votată de 2.028.236
de persoane, având astfel 8 mandate.
d
ProRomânia, Partidul Mișcarea Populară
P
șși UDMR au obținut, fiecare, câte două
mandate de europarlamentar.
m
Continuare în pagina 7
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A

părându-se
în
Senat
împotriva cererii DNA de
ridicare a imunității parlamentare,
al doilea om în stat a scăpat
porumbelul, broasca, vrabia sau
ce-o fi fost aia în gura lui. Atențiune
la mine deci. Iete ce zice Călin File
de Neveste: „În cei aproape 30 de
ani de când sunt în politică, am fost
pe rând deputat, ministru, primministru, președinte al Senatului
și nu am făcut niciodată vreo faptă
legală”. O știi, monșer, pe-aia cu
păcătosul, da? Dacă ți-aș fi zis eu,
te-ai fi supărat; așa, tu de unul
singur ai recunoscut că ai făcut
pe lege ceea ce obișnuiesc eu pe
ștergar, să-l calc în picioare zi de

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

TREI FEMEI LOVITE
DE UN AUTOTURISM,
ÎN TIMP CE ERAU LA O
ÎNMORMÂNTARE
Accidentul rutier a avut loc
pe DJ 231, în comuna Păcureți.
Conducătorul unui autoturism,
un bărbat în vârstă de 56 de ani,
se pare că a pierdut controlul
direcției și a lovit cu mașina trei
femei care se aflau în fața unei
biserici, la o înmormântare. Două
dintre persoanele acroșate de
PAGINA
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autoturism, o femeie în vârstă de
81 de ani, respectiv 76 de ani, au
fost rănite grav. Acestea au fost
transportate la Unitatea de Primiri
Urgențe a Spitalului Județean
Ploiești. La scurt timp, a mai fost

Mă doare-n băşcălie!
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro
zi, minut de minut. De-aia nici nu
te-au votat românii, bre, la alegeri,
fiindcă au mirosit și ei chestia asta,
iar în plus, de doi ani, nu te-ai
ocupat cu altceva decât să-i ștergi
pantofii lui Dragnea. Păi ce să zic,
vezi că te așteaptă Liviu la Mititica!

I

on Cristoiu, acest guru-muru
al presei, zice că Mihai Gâdea,
de la A3, este patriarhul pesediștilor
și singurul care ar putea câștiga
alegerile prezidențiale pentru
PSD. Cică social-democrații s-ar
fi inspirat de la PNL, care l-a pus
cu succes pe un alt jurnalist, Rareș
Bogdan, în chip de locomotivă
a partidului. Îi dau sută la sută
dreptate lui nea Ardei Umplut: cu
Gâdea la timonă, PSD va câștiga
detașat... dar nu drumul înspre
Cotroceni, ci ăla către groapă!

Ș

i tot de la Nino-Nino citire:
„Prin Bucătăreasa de Videle,
PSD a fost predat la cheie Coaliției
SRI-SIE. Rămânerea la Guvernare
are drept condiție predarea PSD
Coaliției SRI- SIE. Cu Viorica
Dăncilă premier, PSD riscă să
devină din partid urât, partid
ridicol”. Bre, Tocană de Legume,
asta fiindcă tot zici matale despre
bucătăreasa din Teleorman, te
întreb prietenește, mai ai vreun
neuron în scăfârlie? Dacă-l ai,
sigur e și ăsta bolnav grav, altfel
nu-mi pot explica scenaritele astea
pe care le cotcodăcești în fiecare
zi. O să aflu că SIE a complotat
să refuleze apa din canale, că SRI
a comandat tornada din Drajna,
iar SPP e vinovat că vine noaptea
după fiecare zi. Și de-aia zic, nu
sună nimeni la 112?

S

-a supărat Oracolul de la
Bălcești, zis și Corleone sau
Mitică Dragomir, pe Iohannis,
fiindcă i-a oferit cadou Suveranului
Pontif o minge și un tricou cu
autograful lui Gică Hagi: „L-am
văzut pe domnul Iohannis că a dat o
minge Papei și un tricou. În ultimii
20 de ani, nu a făcut nimeni nimic
pentru sportul românesc. Când
sunt evenimente de genul se folosesc
de marii sportivi ai României. De ce
domnul președinte, în loc de minge
și pagaia aia, de ce nu i-a dat două
ștampile de vot Papei?!” Nu mai
avem scăpare cu Miticii din țara
asta, ne-am umplut de ei ca oaia
solicitat încă un echipaj de la
Serviciul de Ambulanță, după ce și
a treia victimă, o femeie în vârstă
de 54 de ani, a acuzat dureri la șold
și la mână. Șoferul a fost testat cu
aparatul etilotest, rezultand o
alcoolemie de 1,20 mg/l alcool pur
in aerul expirat. Poliția efectuează
în continuare cercetări pentru a se
stabili cu exactitate modul cum s-a
produs evenimentul rutier.
ACCIDENT LA BUȘTENI, PE
DRUMUL SPRE DIHAM
Două autoturisme au intrat în
coliziune pe drumul spre Diham,
din Bușteni. O persoană a sunat

de râie! Dar
Dar, Miticuță
Miticuță, nu-i
nu i așa că
te roade pizma, că mori de ciudă
fiindcă nu te-a invitat Neamțul la
Cotroceni, ca pe Hagi și Patzaichin,
sportivi ce au consimțit ca Mutul
să ofere daruri cu însemnul lor?
Na, din partea ta ce ar fi fost de
livrat către Vatican, ceva meciuri
trucate?

Z

arvă mare în Guvernul
României! Cică atunci când
a plecat, Darius Vâlcov a luat cu
el și programul de guvernare, iar
acum Viorica Dăncilă dă din colț
în colț, că nu mai are după ce citi
și copia! Cum și celălalt părinte al
programului e plecat în concediu la
Rahova, Guvernul s-a văzut nevoit
să apeleze la experiența altor lideri
marcanți, absolvenți de Jilava sau
suspendate, cum ar fi Năstase Șapte
Case și Borza Face Bani. Ultimul a
și produs prima mare genialitate,

învățând-o
Dăncilă
î ățâ d pe Dă
ilă cum săă iia
taurul de coarne. Iar Dăncilă chiar
așa a și făcut, numai că atunci când
s-a dus la o crescătorie de bovine,
a văzut că boii nu mai au coarne,
ea sesizând DNA în acest sens, să
se descopere cine le-a furat ăstora
podoaba.

M

inisterul
Apelor
și
Pădurilor
a
aprobat
împușcarea a circa 440.000 de
ciocârlii în sezonul de vânătoare

lla 112 și a anunțat evenimentull
rutier. La fața locului s-au
deplasat echipaje ale Poliției și
ale Serviciului de Ambulanță
Prahova. Accidentul, potrivit
primelor cercetări, s-ar fi produs
pe fondul neacordării de prioritate.
Doi tineri, ambii în vârstă de 28 de
ani, au fost transportați la Spitalul
Azuga.

mai
m 2019-mai 2020, potrivit unui
Ordin aprobat recent de ministrul
Ioan Deneș și publicat în Monitorul
Oficial pe 14 mai. România este
una dintre ultimele țări din UE
care mai permite vânătoare acestei
specii. Păsările sunt căutate pentru
l
limba
lor, folosită la diverse
preparate
gastronomice de lux.
p
Bravos, tâlhari, deci pe voi până și
trilul ciocârliilor vă calcă pe nervi,
așa că mai bine le mâncați limba
decât să ascultați un concert de-al
lor! Bine că ocrotiți ciorile, bre! Și
bine că ascultați manele, în loc de
ciocârlii.

B

aronul Marian Oprișan,
stâlp al PSD și președinte
al Uniunii Naționale a Consiliilor

din R
România,
JJudețene
d ț
di
â i
lle
mulțumește
Guvernului
și
premierului Viorica Dăncilă în
particular pentru controversata
Ordonanță de Urgență în baza
căreia președinții de consilii
județene urmează a fi aleși prin vot
uninominal. Potrivit lui Oprișan,
prin această ordonanţă se „revine
la normalitate, iar președinții
consiliilor județene se întorc la
cetățeni”. Aha, deci recunoști că
până acum ai stat cu spatele la
cetățeni, neh? Vezi că s-ar putea
ca acum ei să nu dorească să se
întoarcă la tine, iar prima palmă
ți-au dat-o la alegeri, când pe
moșia ta numită Vrancea au
câștigat useriștii, Mareane!

R

ecunoscând că PNL nu
știe să gestioneze victoria
în alegeri, având deja trei reteuri
(alegerea
președintelui
C.
Deputaților, declarația lui Orban
privind impozitarea IT-iștilor și
discursul de înmormântare din
seara alegerilor), Rareș Bogdan
a declarat că liberalii trebuie să
meargă înainte, „chiar dacă pentru
asta trebuie să înghițim broaște”.
Dacă rămâi la broaște, Rareș, e
bine, măcar în felul acesta suntem
siguri că PNL nu se va apuca și
el să mănânce ce-a mai rămas
din România, după baroniada
PSD-PDL-PNL-UDMR. Apropo
însă, pe Blaga când îl înghiți? Sau
Buldogul nu încape pe gât și e
posibil să te îneci cu el de la prima
înfulecare?
O FETIȚĂ A AJUNS LA
SPITAL DUPĂ CE A FOST
LOVITĂ DE PORTIERA UNUI
AUTOTURISM
Accidentul a avut loc la Filipeștii
de Pădure. Fetița, în vârstă de 9 ani,
se deplasa pe bicicletă, moment în
care a fost lovită de portiera unui
autoturism. Potrivit primelor
cercetări, autoturismul staționa
pe partea dreaptă a drumului,
iar conducătorul auto nu s-ar fi
asigurat la deschiderea portierei,
lovind-o pe minoră. Fetița a fost
transportată la spital, iar în cauză
continuă cercetările.
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BLESTEMUL INUNDAȚIILOR: UN BĂRBAT ȘI PATRU COPII
AU DECEDAT ȘI PESTE 200 DE LOCUINȚE INUNDATE
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro
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P

entru evaluarea situației,
secretarul de stat, șeful DSU,
dr. Raed Arafat, s-a deplasat în
zonă și s-a interesat dacă tehnica și
personalul sunt suficiente pentru
intervenția optimă în sprijinul
cetățenilor și a autorităților
din zona afectată și a dispus
măsura suplimentării, la nevoie,
a personalului și mijloacelor de
intervenție din județele limitrofe,
mai puțin afectate de vremea
neprielnică. „Dată fiind această
situație extrem de dificilă, s-a
discutat măsura alocării de urgență
a unui container de locuit pentru
familia greu încercată (mama și
tatăl celor patru copii surprinși
de ape) care va fi pus la dispoziție
de ISU Prahova”, a precizat ISU
Prahova.
Un alt bărbat, în vârstă de 42 de
ani, a pierit după ce a fost surprins
de apele învolburate ale râului
Prahova, la Breaza. Bărbatul a
fost dat dispărut după ce a plecat
de acasă cu ATV-ul și nu s-a
mai întors. Pompieri, polițiști și
jandarmi s-au mobilizat pentru
depistarea acestuia. Din păcate,
bănuielile inițiale că bărbatul a fost
surprins de apele râului Prahova
s-au adeverit. Cadavrul a fost găsit
în albia râului, în apropiere de
zona gării din Breaza.
Inundațiile au creat probleme
în 15 localități din județ, respectiv
la Berceni, Valea Călugărească,
Gherghița,
Râfov,
Albești
Paleologu, Dumbrava, Câmpina,
Gornet Cricov, Lapoș, Urlați,
Mizil, Sinaia, Ploiești, Ceptura
și Bălțești. 201 de locuințe și 132
de gospodării au fost inundate.
Din cauza condițiilor meteo, 10
trenuri, pe relația București –
Moldova, pe ambele sensuri au
fost oprite în diferite locuri din
sudul județului, iar circulația
feroviară pe relația Ploiești –
Buzău, în zona localității Valea
Călugărească, a fost întreruptă.

Pe DJ 101F, în satul Dârvari, un
microbuz, în care se aflau 25 de
persoane, a intrat într-un șanț, iar
la Sinaia pe strada Cumpătu, din
cauza apelor pluviale, o mașină a
rămas blocată, iar traficul în zonă
a fost îngreunat. Probleme au fost
și la Ploiești, la intersecția străzilor
Cameliei cu Șoseaua Nordului,
unde circulația a fost blocată din
cauza volumului mare de apă. Tot
pe strada Cameliei, un copac s-a
prăbușit pe carosabil. Probleme
au fost și pe strada Poieniței,
unde canalizarea nu a mai făcut
față, ca urmare a cantităților mari
de precipitații „În urma ploilor
torențiale, debitul râului Cricovul
Sărat a crescut ieșind din albia
proprie și provocând însemnate
pagube materiale pe teritoriul
localității Apostolache. Au fost
deteriorate două podețe. În punctul
Petrulești, șapte gospodării cu 16
persoane sunt izolate, în această
zonă fiind imposibil accesul atât
pietonal cât și auto. Cel de-al
doilea podeț se află în punctul
Vlad, unde trei gospodării cu șase
persoane sunt izolate. Accesul

Răchieri

către această zonă este asigurat
doar pietonal, cu mare dificultate.
În satul Buzota, opt persoane au
fost evacuate, fiind adăpostite cu
caracter temporar la Mănăstirea
Apostolache”, este doar o parte din

Plopu

Săptămâna pe scurt
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UN PLOIEȘTEAN S-A ALES
CU DOSAR PENAL PENTRU
CĂ NU AVEA PERMIS
VALABIL ÎN ROMÂNIA
Polițiști din cadrul Biroului
Rutier Ploiești au oprit un

bilanțul pagubelor prezentat de
ISU Prahova.
Din
cauza
inundațiilor,
pompierii militari au fost solicitați
să transporte trei cisterne a câte
5.000 de litri de apă potabilă în
comuna Lapoș. Tot din cauza
precipitațiilor abundente, în Valea
Călugărească și Lapoș au avut loc
avarii de curent electric. Peste
1.100 de consumatori au avut
locuințele fără curent electric. Iar
problemele nu se vor opri aici. În
mai multe localități prahovene,
la fiecare ploaie, au loc alunecări
de teren și nu este exclus să se
întâmple așa și de această dată. Iar
veștile rele nu se opresc aici. Vara
se lasă așteptată. Meteorologii
anunță că, în luna iunie, regimul
pluviometric va fi excedentar
în special în zona de munte, în
ciuda temperaturilor atmosferice
care vor fi mai ridicate decât cele
specifice pentru acest interval.
PRAHOVA, INUNDATĂ
IZOLAT AN DE AN
Prahova n-a mai fost atinsă de
inundații severe de prin anii 20042005. Atunci, dacă vă amintiți, au

autovehicul al cărui conducător
auto nu a respectat semnificația
indicatoarelor rutiere: ,,Trecere
la nivel cu cale ferată dublă fără
bariere” și ,,Oprire”. De asemenea,
acesta nu a purtat centura de
siguranță. Ploieșteanul a prezentat
un permis de conducere eliberat
de autoritățile din Republica
Cipru, au fost efectuate verificări
și s-a stabilit faptul că, bărbatul
în vârstă de 33 ani, nu posedă
permis de conducere eliberat

ffost viituri
ii i extreme lla Slănic
Slă i șii pe
toată Vala Slănicului, când chiar
și Muntele de Sare s-a surpat, în
urma unor alunecări de teren.
Inundații însemnate s-au produs,
de asemenea, la Telega și Mislea,
dar mai cu seamă la Moara
Domnească și Sicrita, acolo unde
zeci de locuințe au fost inundate
și de câte 3 ori pe an. În zona
respectivă, Teleajenul-cel care
provoca urgia- s-a potolit ca prin
farmec, după ce s-a consolidat
digul și a fost regularizat cursul de
apă. Și tot ca prin farmec au încetat
și inundațiile din vestul județului
(Șirna), când s-a îndiguit, pe o
porțiune, râul Cricov. De atunci
încoace, viituri și inundații au
de autoritățile din România,
potrivit IPJ Prahova. Polițiștii
au constatat faptul că, în data de
28.10.2018, pe numele acestuia,
a fost deschis un dosar penal
pentru săvârșirea infracțiunii
de
conducere pe drumurile
publice fără a avea acest drept. „În
cauză, conducătorul auto a fost
sancționat contravențional pentru
abaterile constatate de polițiștii
ploieșteni, cu amendă. Totodată,
s-a întocmit și dosar penal
pentru săvârșirea infracțiunii de
conducere pe drumurile publice a
unui autovehicul, fără a avea acest
drept pe teritoriul României”, a

fost în fiecare an, dar ele s-au
manifestat izolat, cu precădere
în zonele de deal și de munte
(Posești, Bătrâni, Starchiojd,
Surani, Drajna, Cerașu, Predeal
Sărari, Vălenii de Munte, Teișani,
Aluniș, Ștefești, Bertea etc.).
REACȚIE DE APRECIAT
A AUTORITĂȚILOR
LA PRODUCEREA
DEZASTRELOR
Reprezentanții Apelor Române
spun că s-au înregistrat și câteva
recorduri de precipitații. A plouat
mult vineri și sâmbătă când, la
stația hidrologică Cioranii de
Jos (râul Cricovul Sărat), s-au
înregistrat 102,5 l/mp/24ore, iar
la Moara Domnească (pe râul
Teleajen)-74 l/mp/24 ore. La
stația hidrologică Vărbilău (râul
Slănic) măsurătorile au arătat
48,9 l/mp/24 ore. Autoritățile s-au
comportat exemplar.
Potrivit purtătorului de cuvânt
al Inspectoratului pentru Situații
de Urgență, Raluca Vasiloae,
pompierii prahoveni au intervenit
pentru evacuarea apei din mai
multe localități, dar mai ales pentru
căutarea pruncilor înecați. În
total, au fost afectate 201 locuințe
și 132 gospodării. Premierul
Viorica Dăncilă și ministrul de
Interne, Carmen Dan, au anunțat
deblocarea imediată a unor
fonduri în special pentru a veni
în ajutorul familiei din Sângeru.
Și Ministrul Muncii, Marius
Budăi, a promis ajutoare pentru
20 de familii din județul Prahova,
acesta propunând și modificarea
procedurii de evaluare a situațiilor
punctuale, astfel încât oamenii
să poată fi ajutați mai ușor. În
Prahova, a sosit chiar și ministrul
Apelor și Pădurilor, Ioan Daneș,
care s-a deplasat în localitățile
afectate, pentru a hotărî ce este de
făcut.
ȘI MAREA ADORMIRE
POST-INUNDAȚII A
AUTORITĂȚILOR
Dar, fiindcă există un dar, toată
lumea, de la Guvern și până la
primar, se mobilizează atunci
când se produce o tragedie. Sau un
fenomen meteo extrem, care lasă
în urmă prăpăd. Pe urmă, din toată
agitația, când se sting ecourile unui
dezastru natural, lumea intră în
birocrație: primarii depun situații
cu calamitățile, comisia județeană
mai precizat IPJ Prahova.
INCENDIU VIOLENT LA
TALEA
Pompierii militari au fost în
alertă după ce, la Talea, a izbucnit
un incendiu violent. Flăcările s-au
extins cu repeziciune la un garaj,
la mai multe anexe gospodărești,
la acoperișul unei locuințe tip

Valea Călugărească

verifice dacă
pleacă pe teren,
teren să verifice
oamenii ale căror gospodării au
fost afectate sau primarii mint,
evaluează pagubele, Prefectura
le centralizează și le trimite la
Guvern. Guvernul promite sprijin
financiar. Și o face de regulă atunci
când există cazuri tragice sau când
inundațiile sunt de amploare. Mai
pe urmă intră în rutină, uitând să
mai trimită banii. Ca să nu credeți
că exagerăm, sumele promise
pentru calamitățile de anul trecut
n-au sosit în Prahova nici în
2019. Poftim, nici la ora la care
vorbim. Dacă viitura din acest an
a „prins” o zonă vulnerabilizată
de viitura de anul trecut, e clar
că efectul este dublu. Vă ofer și
un exemplu cunoscut: Vălenii de
Munte, strada Valea Gardului.
O gârlă s-a umflat, în iunie anul
trecut, atât de tare, încât a șubrezit
poduri, a săpat malurile, a luat
bucăți de pământ de sub gardurile
proprietăților oamenilor. După un
an, Primăria Vălenii de Munte le-a
răspuns celor care au solicitat ca
autoritățile să vină să construiască
apărări de mal pe cursul de apă,
că deocamdată „identifică surse
de finanțare pentru demararea
procedurilor
de
realizare/
întocmire a documentațiilor și
proiectelor necesare remedierilor
în zonele afectate, lucrările de
consolidare având nevoie de studii
hidrologice, geotehnice și de
exertize tehnice”. Deci apelor le-au
trebuit câteva ore să distrugă, iar
autorităților-un an să caute bani
pentru studii, nici măcar pentru
lucrarea propriu zisă! Ce să mai
vorbim așadar? Să spunem că
Apele Române avea câteva lucrări
de rutină pe cursurile unor râuri și
nu știm dacă le-a execuitat sau nu?
mansardă și etaj, dar a cuprins
și nutrețuri pentru animale pe o
suprafață de 150 mp. Ajunși la
fața locului, pompierii militari
au constatat că există pericol
major de propagare a focului
la locuinta din apropiere. „22
de pompieri cu 5 autospeciale
de stingere au acționat pentru
lichidarea incendiului”, a precizat
ISU Prahova. După localizarea și
stingerea incendiului, pompierii
militari au stabilit că focul a
izbucnit, cel mai probabil, „de
la un scurtcircuit, respectiv un
mijloc de iluminat electric lăsat
sub tensiune”.
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SCHIMBĂM TOT!
continuare din pagina 1
-Atât!? A dat și nume?
-Da!
-Ok...STOP! Nu zice nimic! Am
înțeles...și...o să ținem cont.
-Și a mai zis să ne grăbim!
-Bine, bine...o să ne grăbim.
-Și a mai zis să nu ziceți „bine,
bine, o să ne grăbim”!
-Păi...
-Și a mai zis să nu ziceți „Păi...”!
-Atât?
-Nu, a mai zis să îmi ziceți acum
ce măsuri aveți de gând să luați.
-DA...adică da...adică știu...
-Și a mai zis să nu vă sufle
nimeni ce să ziceți...
-Bine! Am înțeles! O să
schimbăm chiar acum. Tot ce e
vechi o să dispară. Schimbăm
sediul pentru că ne-a adus ghinion,
pozele cu noi de pe el, pentru că
ne arată prea îngânfați și zâmbim
degeaba, șoferii pentru că ne-au
dus prea încet acolo unde poporul
avea de rezolvat vreo problemă
și au ajuns după șoferii celorlalți,
purtătorii de cuvânt care nu neau ajutat cu nimic ba chiar ne-au
încurcat netransmițând corect
mesajul
partidului, schimbăm
numele cartierului Malu Roșu în
Malu Vânăt de la bătaia pe care am
luat-o acolo...
-Domn’ președinte și cu șefii,
aroganța, furăciunile, tupeul, toate
cele vechi?
-Da! Și pe ele le schimbăm.
-Da? Cu ce?
-Cu unele noi!
-Păi, de unde?
-Cum de unde? De la cei vechi!

PROMISIUNE USR PRAHOVA: PARTIDUL
NU VA PRIMI NICIODATĂ ÎN PARTID
TRASEIȘTI POLITICI DE PROFESIE
C

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro
u doar 15 filiale în tot instituții ale statului (n.n.-asta
județul și 250 de membri apropo de politica promovată de
activi, USR Prahova a obținut partid, care nu agreează astfel de
un scor istoric la alegerile aranjamente)?
-Din câte știm noi, nu! Astăzi
europarlamentare din Prahova:
75. 298 de voturi, ceea ce înseamnă sunt în Prahova aproximativ 250
22,57%,
Alianța
USR-Plus de membri USR, mulți dintre ei
depășind chiar PSD, care a obținut sunt noi, nu putem băga mâna în
20,74%.
Tânăra
formațiune foc pentru fiecare, dar din ceea ce
politică a câștigat alegerile la cunoștem, nu avem antreprenori
Ploiești, Câmpina, Breaza, precum sau persoane care să aibă contracte
și în două comune cu puternic fieff cu statul.
-Care este opinia dvs.-chiar și
PSD, Blejoi, respectiv, Păulești.
Săptămâna trecută, USR Prahova în partid părerile sunt împărțite,
a organizat o conferință de presă unii spun nu, alții-da- în legătură
în care a prezentat cifre, gânduri, cu subiectul preluării mintenaș
proiecte și determinarea partidului a guvernării, deși tehnic este
de a... „schimba România”! Noi imposibil?
-Decizia USR este că nu se va
vom publica astăzi doar întrebările
formulate de ziarul nostru și implica acum într-o guvernare.
Soluția pe care o propunem este
răspunsurile conducerii USR:
-Care este motivația pentru cea a alegerilor anticipate, în
care USR nu susține candidatura limita legală și în limita a ceea
lui Klaus Iohannis la alegerile ce este posibil acum, având în
prezindențiale (n.n.-o scindare vedere alegerile prezidențiale
a dreptei nu poate aduce nimic din toamnă, dar în mod clar este
de evitat o situație cu un guvern
bun)?
-Noi suntem un partid tânăr tehnocrat, cum a fost data trecută
și credem că, pentru a ne putea (n.n.-2016). Soluția ar fi deci doar
promova, pentru a promova, în cea a anticipatelor, cu un guvern
final, valorile și formatul nostru, legitim, rezultat în urma unor
e foarte important să avem un alegeri.
-Transparența activității dvs.
candidat propriu. Deocamdată nu
este hotărât nimic în mod definitiv, până în ce punct merge? De
vom vedea cum va funcționa exemplu, anul trecut, eu n-am știut
alianța noastră cu Plus și va fi o că dvs. ați schimbat conducerea!
N-ați comunicat absolut nimic în
decizie finală comună.
-Între
dumneavoastră,
cei spațiul public cu privire la acest
prezenți aici, dar nu numai, episod, am aflat mult mai târziu
aveți antreprenori care au relații și cu totul întâmplător acest lucru,
de afaceri cu primăriile sau alte chestiune pe care am perceput-o

neplăcut.
neplăcut
-Aici sunt două aspecte, unul
legat de transparență și altul de
comunicare. Transparența se
manifestă din plin și veți remarca
acest lucru prin faptul că orice
situație financiară, eveniment,
bilanț etc. se află postat pe pagina
noastră electronică. Nu cred că
există vreo solicitare la care nu
am răspuns sau ceva pe care să-l
ascundem. Accept însă critica dvs.
că nu a fost o comunicare bună cu
privire la evenimentul menționat.
Ne-am asumat acest lucru și, la
o conferință de presă, am spus
că vom evita să repetăm această
greșeală, în general că vom face
astfel încât să avem o comunicare
foarte bună!
-În Prahova, ați primit până
acum solicitări de la alți politicieni
să vină la dvs. în partid, mai ales
de când sunteți pe valul acesta de
vot și de simpatie? Sunteți deschiși?

-Nu!
Nu! Adică nu suntem deschiși
pentru oricine. Am avut solicitări
de la filiale în totalitate sau de la
anumite persoane să se înscrie în
USR...
-Vă întreb mai direct: dacă vine
acum un deputat PSD să se înscrie
în USR îl primiți?
-Nu! Noi avem niște criterii
clare de admitere în partid și nu se
face niciodată derogare de la acest
set de valori pe care l-am stabilit.
Fiecare filială este autonomă, dar
în limita respectării acelor criterii
general valabile pentru toți. Ele
țin inclusiv de ceea ce noi numim
„fără penali în funcții publice”,
adică de integritate, să nu fi făcut
politică sau să nu fi făcut parte din
vreun partid în ultimii doi ani. E
un întreg cod de conduită de la
care nu cred să abdicăm. Bine, nu
dorim să fim nici corporație, dar
nici să acceptăm politica de până
acum practicată în România.

ALTE NEGOCIERI PENTRU CASA CĂSĂTORIILOR

C

asa Căsătoriilor, inclusă
în lista monumentelor
de arhitectură, a fost pusă în
d
vvânzare de o firmă de licitații din
București, cu prețul de pornire de
B
9985.000 de euro, maximum 1,1
mil. euro. Știrea a provocat un
m
ssoi de patriotism local în rândul
cconsilierilor locali care au propus să
rreia negocierile pentru a cumpăra
aacest imobil simbol al orașului. În
oferta de vânzare, se propun mai
o
multe destinații: posibilă clădire
m
de birouri, centru de evenimente,
d
medicală,
reședință
cclinică
unifamilială sau chiar hotel.
u
Dacă ar putea fi achiziționată de
D
aadministrația publică municipală,

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

RAZIE AMPLĂ LA VĂLENII DE
MUNTE, BĂLȚEȘTI ȘI DRAJNA
Polițiști din cadrul Serviciului
de Investigare a Criminalității
Economice din IPJ Prahova,
împreună cu polițiști de ordine
publică, investigații criminale și
reprezentanți ai Direcției Regionale
Vamale Ploiești, au desfășurat o
serie de acțiuni în scopul prevenirii
și combaterii activităților de comerț
cu bunuri a căror proveniență
nu este dovedită și, în special,
cu produse accizabile deținute
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în afara unui antrepozit fiscal, în
localitățile ce corespund teritoriului
de competență ale Poliției Orașului
Vălenii de Munte și Secțiilor de Poliție
Rurală Bălțești și Drajna. Polițiștii
prahoveni au verificat legalitatea
actelor de comerț ale operatorilor
economici și totodată protecția
cetățenilor împotriva celor care nu
respectă normele legale în domeniul
comercializării băuturilor alcoolice
și a produselor din tutun. „Au fost
vizați cei care comercializează alcool
fără banderolă de producție, în afara

antrepozitului fiscal, țigarete alte
mărci provenite din contrabandă,
mărfuri pentru care nu se dețin
documente de proveniență precum
și cei care nu își înregistrează în
contabilitate veniturile obținute,
în scopul sustragerii de la plata
taxelor și impozitelor”, a precizat
IPJ Prahova. În timpul controlului,
polițiștii au verificat activitatea
a 140 de agenți economici, au
legitimat 218 persoane și au aplicat
161 de sancțiuni contravenționale,
în valoare de 556.930 lei, fiind
constatată totodată și o infracțiune.
Totodată, polițiștii au confiscat
bunuri în valoare de 17.106 lei,
respectiv 14.620 de bucăți de țigarete,
220 kg legume și fructe, 410 litri de

Primăria Ploiești n-ar face din
ea decât tot ceea ce a fost, casă a
căsătoriilor. Rememorând însă
trecutul nu prea îndepărtat, aleșii
locali sau foștii șefi ai autorității
n-au decât a încerca păreri de rău
că au scăpat printre degete acest
obiectiv de patrimoniu, între timp
sever degradat. Reamintim că, în
primul mandat al primarului Emil
Calotă, acesta a propus cumpărarea
casei, cu prețul de 1 milion de
dolari. La acea vreme, aleșii locali
au refuzat tranzacția. Pe urmă,
un grup de oameni de afaceri
s-a ludat că va cumpăra și dona
imobilul, dar ideea a fost aruncată
strict în scop electoral, unul dintre

antreprenori
ajungând
chiar
deputat. Pe urmă nu s-a mai avut
în vedere o astfel de tranzacție, dar
Primăria Ploiești, condusă de alți
diverși primari, a dat o mulțime
de bani pe trei clădiri: 1 milion
de euro pe urâtul sediu al Peco,
închiriat ulterior Ministerului
Jutiției; 400.000 de euro pe sediul
Distrigaz, unde funcționează acum
Casa Căsătoriilor; 493.000 de euro
pentru o clădire ce găzduiește o
parte a Colegiului „Alexandru
Ioan Cuza” etc. Vă dați seama câți
bani s-au tocat pentru alte achiziții,
dar onor aleșii n-au fost în stare
sau nu au vrut să recupereze Casa
Căsătoriilor?

băuturi alcoolice și non-alcoolice
și peste 190 de produse alimentare
și nealimentare. Totodată, oamenii
legii au confiscat sumele de bani
provenite din încasări nefiscalizate,
ce se ridică la 2.399 lei, și au retras de
la vânzare 99 de produse alimentare
în valoare de 2.542 lei. De exemplu,
cu ocazia verificărilor efectuate la
Drajna, la o societate administrată
de un bărbat în vârstă de 43 de ani,
s-a constatat că nu au fost evidențiate
în contabilitatea societății toate
veniturile provenite din vânzarea de
mărfuri, în perioada februarie 2016
- prezent, în scopul sustragerii de la
plata taxelor și impozitelor datorate
bugetului consolidat al statului.
Polițiștii au deschis un dosar penal,

în care efectuează cercetări sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de
evaziune fiscală. „La o societate
comercială situată în comuna Gura
Vitioarei, polițiștii au identificat, la
vânzare, 248 de pachete de țigări
diferite mărci, pentru care nu au
putut fi prezentate documentele
legale de proveniență. De asemenea,
agentul economic nu avea fiscalizată
suma de 340 lei, provenită din
încasările zilnice. Având în vedere
aspectele constatate, polițiștii au
confiscat mărfurile pentru care
nu s-au prezentat documentele
de proveniență, precum și suma
nefiscalizată, și au aplicat o sancțiune
contravențională în cuantum de
30.000 lei”, a precizat IPJ Prahova.
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TREI ZILE DE PACE CU SUVERANUL PONTIF
C

A

u curs râuri de cerneală
(vorba vine) pe tema vizitei
Papei Francisc în România. Așa
că nu știm ce-ar mai fi de spus ca
dvs. să nu fi aflat deja. Dar nu se
poate ca un ziar să rateze, pentru
arhivă, un asemenea eveniment.
Decupăm așadar câteva secvențe
din cele trei zile magice (fără
exagerare) care ar fi putut să vă
scape ca nunață. Termenul (n.n.magic) își are justificare fiindcă
rar se întâmplă ca România să
fie acoperită de atât de mult
sentiment de bine ca în perioada
prezenței lângă noi a Sanctității
Sale. Poate fiecare ați simțit acea
boltă de bunătate întinsă peste
țară! Rar se întâmplă apoi să aduni,
în armonie și laolaltă, Președinția,
Guvernul, Parlamentul, primari,
lideri de partide, etnii, fără să iasă
scântei; ba chiar să se manifeste
toți într-o căldură pe care n-o
vezi des nici cu privire la propriul

âteva voci izolate spun că nu e nimic istoric în vizita de trei zile
a Suveranului Pontif în România. Ba chiar unii au acreditat
ideea că e un gest de rutină. Mda, poate rutină s-o chema să beatifici
șapte martiri ai închisorilor comuniste! Rutină s-o fi numind să-l ai
pe Papa de două ori, la București, în întreaga existență a țării. Rutină
o fi să-ți vorbească unul dintre cei mai puternici și iubiți oameni de
pe Planetă despre compatrioții noștri plecați la muncă, peste mări și
țări. Rutină o fi să ne îndemne o astfel de personalitate la unitate, în
condițiile noastre de vrajbă continuă. În fine, trecem peste aceste păreri
și asumăm prezența Papei Francisc ca pe o pagină de istorie măcar în
rândul credincioșilor, fie ei catolici sau ortodocși.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
popor. Revenim: pe Câmpia de confesiunea pe care au
Libertății de la Blaj, Suveranul împărtășit-o, au fost beatificați de
Pontif a beatificat șapte episcopi și însuși Papa!
nu l-am
l am mai condamnat pentru
un cardinal greco-catolici, martiri
presupuse păcate, inclusiv că nu
ai închisorilor comuniste, care au
a convenit să poarte o discuție
iferențe și diferende...
refuzat să se lepede de credința
despre ecumenism cu Papa,
Pe urmă, on-lineul
lor: Valeriu Traian Frențiu, Vasile
deși cei doi asta au făcut, că PF
Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu nu a încetat, în toate aceste zile, Daniel nu a cerut iertare Bisericii
Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru în a arăta imagini cu smeritul Greco-Catolice pentru nu știu
Rusu și Iuliu Hossu. De altfel, Francisc și, scuzați, nu facem decât ce patrimonii preluate de BOR
România a fost plină de eroi, să repetăm: „împopoțonatul” prin anii 1948, după interzicerea
de preoți martiri, indiferent de patriarh Daniel; cu Papa mergând cultului în România comunistă
religie: Gherasim Iscu, Gheorghe cu Dacia și Daniel, cu BMW etc. etc., deși nici Biserica Unită cu
Calciu Dumitreasa, Ilie Borz Este obiceiul nostru de a nega tot Roma nu a cerut scuze pentru a
și Vasile Șuta, Ilarion Felea, ceea ce este românesc. Dar ne-a se fi format pe baza Mitropoliei
Constantin Burduja, Ilie Cleopa și lecuit de meteahnă tot Suveranul Ortodoxe din Ardeal... Nu vrem
Iustin Pârvu, Ion Coliţă, Nicolae Pontif. Întrebat, în avion, de un și noi să cădem în capcana vrajbei,
Steinhardt, Mina Dobzeu, Valeriu reporter acreditat român, cum ci doar am dori să renunțăm, ca
Gafencu, Constantin Sârbu, Ilie vom face noi unitatea dintre popor, odată pentru totdeauna, la
Lăcătușu (toți ortodocși), Marton catolici și ortodocși, Papa a răspuns orgolii etnice sau religioase. Ceea
Aron (romano-catolic), Richard fără ezitare:„dar aveți un mare ce va fi deocamdată imposibil,
Wurmbrand (pastor luteran). Patriarh! E un om cu o inimă mare! de vreme ce, iată, UDMR s-a
Pe aceștia n-a avut însă cine-i E ușor să te apropii de Daniel! Eu îl scandalizat fiindcă SPP ar fi
canoniza sau cine-i ridica la rang simt ca pe un frate! Eu nu spun „dar scos de pe spatele veșmântului
de sfinți; doar noi îi numim, voi de ce nu...” și el nu spune „dar Papei purtat la Șumuleu-Ciuc și
când ne aducem aminte, „sfinți voi de ce nu...” Mergem împreună confecționat în România niște
ai închisorilor comuniste”. Poate în aceeași direcție!” Și-atunci am inscripții în limba maghiară.
din această cauză este de apreciat început și noi să descoperim Mda, fiindcă totuși Suveranul
că niște români, indiferent că avem „un mare patriarh”! Și a vizitat România, nu Ungaria,

D

CRISTIAN DIACONESCU SUSȚINE
CÂTEVA SEMINARII LA PLOIEȘTI

C

amera de Comerț și Industrie
Prahova organizează, la
Ploiești, în colaborare cu Centrul
pentru Afaceri Externe din
București, trei seminarii susținute

de profesorul de drept internațional,
ambasadorul Cristian Diaconescu,
fost ministru de Externe și fost
ministru al Justiției și jurnalistul
Andra Miron. Miercuri, conferința
a avut drept temă „Leadership,
management
și organizarea
m
echipei”,
iar
următoarea
e
întâlnire
este programată
în
pentru
7 iunie, cu seminarul
p
„Comunicarea-calea
către
„
succes”.
Într-o prezentare
s
succintă,
se arată că pe
s
parcursul
acestui seminar, vor
p
fi aprofundate acele repere și
criterii
prin care se pot stabili
c
calitățile
necesare unui bun
c
comunicator
și modalitățile de
c
exprimare
adecvate situațiilor
e
de
d viață. Pentru a reuși pe toate

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

TINERI ACUZAȚI DE FURT,
LA BUCOV
Un bărbat din comuna Bucov,
sat Pleașa, a sesizat la poliție
faptul că i-au fost sustrase mai
multe componente auto. „În
baza sesizării, polițiști din cadrul
Postului de Poliție Bucov, s-au
deplasat la fața locului, unde a fost
identificat apelantul, care a declarat
că deține o magazie improvizată
în care avea depozitate mai multe
componente auto, care i-au fost

furate. În urma verificărilor
efectuate, polițiștii au identificat, în
zona prundului râului Teleajen, la
aproximativ 300 de metri de locul
săvârșirii faptei, componentele

ACCIDENT ECOLOGIC ÎN
NORDUL ORAȘULUI

planurile, vor fi prezentate calitățile
esențiale
pentru
dezvoltarea
personală și profesională de succes:
gândirea pozitivă, încrederea
de sine, inteligența emoțională,
abilitățile de relaționare, motivarea,
puterea, respectul, recunoașterea,
libertatea personală. Pe 18 iunie,
subiectul-„Arta
negocierii
în
politică și afaceri”- trece de aria
motivațională și reia aspecte
legate de conceptul de negociere
în activitatea politico-diplomatică,
a tranzacțiilor comerciale
ori
a elaborării instrumentelor de
politică guvernamentală, precum
și elemente ce țin de tehnicile
complexe de influențare în
negocierile politice și comerciale,
organizându-se inclusiv simulări.
auto, în saci de rafie”, a precizat IPJ
Prahova. Polițiștii au depistat și
persoanele bănuite de comiterea
faptei. Este vorba despre trei tineri
din localitate, care au recunoscut
săvârșirea faptei.
PERCHEZIȚII LA PERSOANE
BĂNUITE DE PROXENETISM
PRIN METODA „LOVERBOY”
Polițiștii din Prahova au
efectuat șapte percheziții la
persoane bănuite de proxenetism.
Două descinderi au avut loc pe
raza Municipiului Ploiești, una în
localitatea Șoimari, una în Bălțești
și alte 3 în comuna Podenii Noi.
„De la locuințele percheziționate,

unde limba de stat e româna și
unde cel mult inscripțiile puteau
fi în latină... Dar Suveranul Pontif
a găsit rezerve pentru ca Biserica
Universală (n.n. catolică însemnă
universal, iar ortodox-dreaptă
credință) să ceară iertare etniei
rrome pentru persecuțiile pe care
le-au generat pesemne, în trecut, și
unele fețe bisericești din Ardealul
ocupat. Fiindcă asta a făcut, la
întâlnirea cu comunitatea din cel
mai vechi cartier de rromi din Blaj
(Barbu Lăutaru), într-o biserică
nou construită, anume (sau nu?)
pentru acest eveniment, le-a cerut
iertare că Biserica nu i-a înțeles
mai mult. Iar la Iași, Suveranul a
vorbit mult despre românii plecați
în străinătate și ne-a îndemnat să-i
prețuim și mai ales să facem astfel
încât ei să se întoarcă în patrie.
Cel mai nobil sentiment, dincolo
de religii, este însă acela că nu
deosebirile contează, ci ceea ce
ne unește, credința într-un singur
Dumnezeu!

continuare din pagina 1
lături de ISU, unitatea
a intervenit cu echipaje
specializate, pentru a înlătura
efectele
accidentului
de
care totuși rafinăria se face
responsabilă:
a
împrăștiat
material absorbant în toate
zonele afectate, a curățat și
măturat absorbantul îmbibat,
a decopertat pământul afectat,
fiind îndepărtate plantele și
vegetația afectată; a fost aplicată
o soluție biodegradabilă pentru
îndepărtarea
produsului
rezultat în urma deversărilor; a
spălat pavajele, soclurile caselor,
scările, garajele și mobilierul
din curți, garduri, pereții
despărțitori din curți; în zona
trecerii cu calea ferată a fost

A

polițiștii au ridicat, în vederea
cercetărilor,
bunuri
ce
ar
putea proveni din activitatea
infracțională (bancnote în valoare
de aproximativ 20.000 de lei,
telefoane mobile și înscrisuri). De
asemenea, au fost indisponibilizate
două autoturisme”, a anunțat IPJ
Prahova. 12 persoane au fost
conduse la sediul poliției, pentru
audieri. „Din cercetări a rezultat
faptul că, începând cu anul 2018,
persoanele bănuite ar fi comis acte
de proxenetism, atât pe teritoriul
României, cât și în afara țării, prin
metoda ,,loverboy”. Aceștia ar fi
avut, inițial, relații de prietenie/
concubinaj cu femei, pe care,

cosită vegetația afectată și s-a
împrăștiat material absorbant pe
o suprafață de aproximativ 200
de metri pătrați; s-au încărcat
toți sacii de material absorbant
îmbibat, pământul afectat și
nisipul și s-au transportat în
vederea eliberării străzii; a fost
aplicată soluție biodegradabilă
pe partea exterioară a gardurilor
și porților, pe trotuare și pe
borduri. În final, compania
anunță că locuitorii din zonă
pot sta liniștiți: „având în
vedere condițiile meteorologice
specifice codului portocaliu,
rafinăria Vega, prin specialiștii
săi, supraveghează permanent
zona și este pregătită, în orice
moment, să intervină”.

ulterior,
ulterior le-ar
le ar fi determinat să se
prostitueze, îndeosebi în cluburi
din afara țării”, a precizat IPJ
Prahova. Prejudiciul cauzat prin
activitatea infracțională este de
aproximativ 100.000 de euro.
Perchezițiile s-au desfășurat cu
sprijinul Direcției Operațiuni
Speciale din cadrul Inspectoratului
General al Poliției Române. La
activități au participat și jandarmi.
PAGINA
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GUVERNUL PSD-ALDE SCHIMBĂ
LEGEA CÂND ȘI CUM ARE CHEF
MAJORITATEA POLITICĂ AR TREBUI SĂ ȚINĂ MINTE ZICALA:
„NU-I PENTRU CIN` SE PREGĂTEȘTE, CI PENTRU CIN` SE NIMEREȘTE”
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

G

uvernul a emis, luni, o
ordonanță de urgență prin
care a reintrodus votul uninominal
pentru alegerea președinților
consiliilor județene. Acest sistem,
acceptat în 2007, a fost abandonat
în 2015, tot la voința PSD, condus
atunci de premierul Victor Ponta,
care a crezut că partidul e avantajat
de alegerea președinților prin votul
consilierilor județeni. Se pare că
acum din nou PSD reacționează la
presupunerea că votul uninominal
ar conserva pozițiile pe care
reprezentanții săi le dețin în județe.
Reamintim că, după alegerile
locale din 2016, PSD are președinți
de consilii județene în 28 de județe,
PNL în 8, iar UDMR-în 5 județe. La
deschiderea ședinței de Guvern în

care s-a produs această modificare
la voința exclusivă a majorității
PSD-ALDE, fără consultări cu
celelalte forțe politice, primministrul Viorica Dăncilă a spus:
„Am înțeles mesajul cetățenilor,
respectiv dorința de a avea un rol
mai important în ceea ce privește
alegerea factorilor de decizie și de
a-și exprima în mod direct opțiunea
de vot cu privire la cei care iau
măsuri pentru comunitate. Vom
modifica legislația astfel încât
președintele CJ să fie ales, din nou,
prin vot direct de comunitatea
locală.
Revenirea
la
votul
uninominal va crește legitimitatea,
reprezentativitatea și stabilitatea
președințiilor de consilii județene,
cei care, împreună cu primarii și

consilierii, pun în aplicare proiectele
pentru dezvoltarea comunităților
locale. Președintele CJ nu trebuie
să facă obiectul negocierilor între
partide, ci trebuie să reprezinte
voința cetățenilor din fiecare județ
exprimată prin vot. Legitimitatea
dată prin vot este esențială pentru
fiecare președinte de CJ, pentru
că îl responsabilizează să pună în
practică obiectivele pentru care
cetățenii i-au dat votul”. Nu se
știe când a consultat Guvernul
cetățenii sau de unde a tras
concluzia premierul că aceasta
ar fi dorința electoratului! N-am
remarcat, în ultima vreme, să fi
existat vreo petiție a locuitorilor
României că ar dori să se revină
la votul uninominal. Dar știm

altceva:
Uniunea
Consiliilor
Județene, unde PSD deține
majoritatea covârșitoare, a cerut
imperativ revenirea la acest
sistem. Ce nu înțelege Guvernul,
în această schimbare permanentă
a legii electorale, este o veche
vorbă românească „nu e pentru
cine se pregătește, ci pentru cine se
nimerește”. În 2004, Arian Năstase
a schimbat legea, crezând că va
fi principalul beneficiar al ei,
extinzând mandatul prezidențial
la 5 ani; a fost să fie să câștige
alegerile nu Năstase, ci Traian

Băsescu. În 2017
2017, PSD
PSD-ALDEBăsescu
ALDE
UDMR a scăzut cvorumul pentru
referendum la 30%, în speranța
că va trece consultarea promovată
de ei; referendumul privind
familia tradițională a căzut, deși
s-a votat două zile, în schimb a
trecut referendumul președintelui
Iohannis pe teme de Justiție. Și
exemplele pot continua. Așa s-ar
putea petrece lucrurile și în 2020,
dacă PSD va continua acest stil
forțat de a face politică, să piardă
alegerile tocmai prin acest vot
uninominal!

2.188 DE
DARIUS VÂLVOV A PLECAT DE LA GUVERN
ÎN LOCUL SĂU A VENIT REMUS BORZA, CONDAMNAT ȘI EL LA ÎNCHISOARE
VOTURI
CU SUSPENDARE, CARE E HOTĂRÂT SĂ IA „TAURUL DE COARNE”
PENTRU
UDMR DE LA
447 ETNICI
MAGHIARI!
V
Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

oturi suspect de multe pentru UDMR și în
Prahova, la alegerile europarlamentare. La
ultimul recensământ al populației din 2011 și-au
declarat cetățenia maghiară 447 de locuitori din
județ, iar la alegerile din 26 mai, UDMR a obținut,
în Prahova, 2.188 de voturi, față de 362 la alegerile
legislative din 2016. Acest fenomen a fost observat
în toate județele țării. În Dolj au fost 1.468 de voturi
pentru UDMR, deși datele ultimului recensământ
arată o populație de numai 192 de maghiari în
județ. În Teleorman, la 18 unguri înregistrați în
evidența populației au existat 667 de persoane care
au optat pentru UDMR, în Galați, cu 133 maghiari,
au fost 1.376 de voturi pro UDMR, iar la Botoșani,
s-au numărat 926 de voturi, de la numai 14 unguri.
Jurnaliștii maghiari de la „Magyarhang.org.” spun,
ironic, că „ fie că a fost un miracol, fie pur și simplu
UDMR „a cumpărat” voturi de la vechiul său aliat,
PSD: probabil că nu vom ști niciodată. Este clar că
miracolul a avut loc în principal în județele Olteniei
și Moldovei, care sunt fiefuri electorale pentru PSD.
Unele dintre ele ies în evidență: Dâmbovița, Ialomița
sau Prahova unde UDMR a obținut de aproape șapte
ori mai multe voturi, comparativ cu situația din 2016.
În mod normal, la o prezență uriașă, de aproape 50%
în
înregistrată la nivel
n
național
la
eeuroparlamentare,
U
UDMR nu ar fi atins
ppragul electoral de
55%, fără acest ajutor
pprietenesc”.

un buget total de 220.000 euro. Remus
Borza s-a înscris, odată cu numirea în
aparatul guvernamental, în PSD: „Era un
pas firesc. Am făcut-o dintr-un sentiment
de solidaritate față de un partid care a
făcut lucruri bune pentru România. PSD
trebuie să vină cu strategie, să schimbe
mesajul și garnitura. Să își asume reforma
statului. E momentul să luăm taurul de
coarne. Până una alta, PSD trebuie să
guvernrze în beneficiul a 20 milioane de
români”.

SCHIMBĂRI LA
ANAF ȘI CNAS

L

C

onsilierul pe probleme economice
al premierului Viorica Dăncilă,
perceput ca fiind „omul lui Dragnea”
și cel care, ca inițiator al programului
PSD de guvernare, a supraviețuit în
toate cele trei cabinete schimbate de
fostul lider PSD, și-a prezentat, luni,
demisia. A fost alegerea care i-a lăsat loc
la o fărâmă de demnitate fiindcă, dacă
n-ar fi plecat de bună voie, premierul
oricum l-ar fi demis. Dăncilă a renunțat
anterior și la Anca Alexandrescu, care
deținea funcția de consilier onorific și
șefia departamentului de comunicare.
Reamintim că Vâlcov a fost condamnat
la închisoare cu executare într-unul
din dosarele penale în care este judecat
la ÎCCJ, iar recent, pe numele său a
început o nouă urmărire penală pentru
divulgarea unor informații secrete de
stat. Nu știm dacă Dăncilă a sărit din
lac în puț; a scăpat din proximitatea sa
de un personaj extrem de controversat

EDITURĂ și TIPOGRAFIE

și toxic, dar a numit în locul său pe
cineva care a fost condamnat definitiv
la închisoare cu suspendare. Este vorba
despre avocatul Remus Borza, fost
membru ALDE, despre care se spune că
ar fi salvat Hidroelectrica de la faliment,
deci e recunoscut în breaslă ca un bun
specialist, dar care are această tinichea,
de condamnat penal. Reamintim că, în
februarie 2016, Înalta Curte de Casație și
Justiție a decis să îl condamne definitiv
pe Remus Borza la un an de închisoare cu
suspendare pentru conflict de interese.
Procurorii
Parchetului
Curții
de
Apel
București,
chestiune
confirmată de judecători, au acuzat
faptul că administratorul judiciar al
Hidroelectrica, Euro Insol, în care Remus
Borza este partener, a angajat în numele
societății casele de avocatura Borza &
Asociații și Piperea&Asociatii pentru 74
de procese pe care compania le avea cu
creditorii. Pentru onorarii a fost alocat

a sugestia ministrului Finanțelor
și al ministrului Sănătății, primministrul Viorica Dăncilă a efectuat
schimbări la alte două instituții, fiind
înlocuite din conducere persoane care
se presupune că ar fi fost instalate la
presiunea lui Darius Vâlcov. Este vorba
despre șefa ANAF, Mihaela Triculescu,
numită la șefia Fiscului la începutul
lui 2019. Recent, ministrul Eugen
Teodorovici s-a declarat nemulțumit
de activitatea Mihaelei Triculescu din
punctul de vedere al nivelului încasărilor,
al restituirii taxei auto și funcționării
sistemului informatic. În locul său a fost
reinstalată pe post Mirela Călugăreanu,
care a mai deținut funcția în 2017, fiind
autoarea Formularului 600. Și Adriana
Cotel, propulsată de Vâlcov la șefia Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate,
a fost dată afară. Conducerea va fi
asigurată de Răzvan Teohari Vulcănescu,
vicepreședinte al CNAS, până la numirea
conducătorului instituției în condiţiile
legii, potrivit unei alte decizii a primministrului.

OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET:

flyere, pliante, broşuri, reviste, ziare

cataloage, mape de prezentare, cărţi de vizită, foi cu antet, plicuri, afişe,
0244.546.501 orice tip de formular financiar-contabil personalizat, agende şi calendare personalizate!
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ADRIAN NĂSTASE VREA SĂ
SALVEZE PSD DUPĂ CATASTROFA
POLITICĂ DIN 26 MAI

Fostul premier al României și președinte al PSD, Adrian Năstase, condamnat
la închisoare cu executare în două cauze penale, dar căruia nimeni nu i-a
pus vreodată la îndoială valoarea profesională, a numit pierderea alegerilor
europarlamentare de către PSD drept „o catastrofă politică”. El a lansat, după
ce în prealabil s-a consultat, la Palatul Victoria, cu premierul Viorica Dăncilă,
un apel-petiție către social-democrați prin care solicită refondarea partidului
după acest „impact electoral devastator”. Deși nu-i pronunță numele niciodată,
Năstase are cuvinte dure la adresa lui Liviu Dragnea, cel care de fapt ar fi condus
PSD într-o fundătură ce i-ar putea fi fatală.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

P

rima dată, Năstase explică de ce a
pierdut PSD, în 30 de luni (din 2016 și
până în prezent), peste un milion de votanți.
Printre cauze se regăsesc: lupta pentru
schimbarea justiției penale „prin măsuri

luate pe ascuns, lipsite de explicații credibile”,
creându-se percepția că PSD nu urmărește
corectarea numeroaselor abuzuri din
justiție, ci dobândirea impunității pentru
unii din liderii săi; eșecul referendumului

TROC LA SENAT
TĂRICEANU A FOST SCĂPAT DE URMĂRIREA
PENALĂ ÎN SCHIMBUL RENUNȚĂRII
CANDIDATURII LA PREZIDENȚIALE

P

l l Senatului
lenul
l
a respins,
cu 38 de voturi „pentru”, 71
„împotrivă” și o abținere, cererea
DNA de ridicare a imunității în
cazul lui Călin Popescu Tăriceanu,
acuzat în dosarul Microsoft că ar
fi primit 800.000 de euro mită de
la reprezentanții unei companii
austriece. Anterior, imediat după
scrutinul electoral, Comisia Juridică
a Senatului a decis să recomande
senatorilor ridicarea imunității lui
Tăriceanu. Președintele Comisiei,
Robert
Cazanciuc,
spunea,
miercurea trecută: „Avem un vot
neutru, au fost trei voturi pentru,
două abțineri și un vot împotrivă.
Noi, Comisia juridică, vom propune
plenului
Senatului
efectuarea
urmăririi penale față de domnul
Tăriceanu, urmând ca plenul
Senatului să decidă în consecință”.
Ce s-a schimbat într-o singură
săptămână de vreme ce PSD și-a
modificat radical atitudinea față
de acest subiect? Ne-a spus, fără să
vrea, Tăriceanu, printr-o declarație
pe care nu i-a solicitat-o nimeni, la
finalul ședinței în care colegii l-au

Elena ŞERBAN;
www.ziarulploiestii.ro
salvat
și l-au pus mai presus
s
de
d lege: nu va mai candida
la alegerile prezidențiale,
urmând
ca ALDE să susțină
u
un
candidat PSD! „În
u
acest
moment, candidatura
a
la prezidențiale nu intră
în discuție în ceea ce mă
privește.
i t Pentru mine nu este o
opțiune pe care în momentul de față
să o analizez”, a declarat Tăriceanu.
În aprilie, când sondajele de
opinie îi erau extrem de favorabile,
șeful Senatului spunea că „este
pregătit să își asume candidatura
la Președinție”. Președintele Klaus
Iohannis a reacționat imediat după
votul din Senat: „PSD și ALDE nu
au înțeles nimic din votul dat de
români la referendum și, prin ceea
ce s-a întâmplat astăzi în Senat,
demonstrează că nu au niciun gând
să se reformeze, dimpotrivă, continuă
practica de blocare a justiției”.
Într-un comunicat de presă al
Administrației Prezidențiale se mai
arată că „președintele atenționează
parlamentarii actualei majorități că
se află într-o gravă eroare dacă își
imaginează că pot continua să calce
în picioare valorile fundamentale
ale democrației și statului de
drept fără să suporte consecințele.
Cetățenii români nu mai tolerează
acest comportament ilegitim, iar cei
responsabili vor fi aspru sancționați
la urne”.

pentru familia tradițională; retorica
suveranistă, prin care s-a creat senzația că
PSD dorește „ruptura de Europa” numai
pentru ca unii dintre lideri să-și rezolve
problemele penale; măsurile pozitive
privind creșterea salariilor și pensiilor și-au
pierdut din impactul electoral deoarece au
fost percepute drept mită electorală ascunsă;
promovarea politicii urii și divizării etc.
Năstase vorbește exhaustiv și despre criza
de conducere: „Într-un ritm rapid și brutal,
democrația internă a fost suspendată în PSD,
iar cei care au dorit revenirea la normalitate
au fost considerați „puciști”, „securiști”, nu
colegi de partid care au o altă viziune, legitim
a fi exprimată. S-a format un mecanism
decizional prin care conducerea autocratică
și unipersonală era prost disimulată prin
pseudo-unanimități. Lașitatea colectivă a
cuprins nu doar conducerea centrală a PSD,
ci s-a întins ca o molimă până în organizațiile
locale. Epurările și marginalizarea unor
lideri naționali ai PSD au avut corespondent
și în organizațiile locale de partid, ceea ce
a scăzut în mod inevitabil performanța
lor. Criza resurselor umane este consecința
directă a crizei de management politic.
Criteriul competenței politice și profesionale

a fost suprimat, fiind înlocuit cu logica
„recompensei” și „pedepsei”. Organizațiile
de partid sau persoanele considerate a fi
apropiate de Lider erau recompensate, toți
ceilalți erau marginalizați sau chiar excluși.
Această stare de lucruri a avut trei consecințe
importante: în PSD nu s-au mai înscris
intelectuali sau oameni cu recunoaștere
profesională; intelectualii din PSD au preferat
„exilul intern”, dorind să-și păstreze intactă
credibilitatea, prin tăcere; PSD și-a pierdut
prestigiul de a putea asigura guvernări
competente”. Concluzia fostului lider al
PSD este una sumbră de tot: „Dacă PSD
nu va avea voința vitală de a se reinventa,
îl așteaptă nu doar pierderea alegerilor
prezidențiale, ci el va putea fi spulberat în
alegerile locale și, ulterior, la scrutinul pentru
Parlamentul României”. Ca soluții, Năstase
sugerează: redefinirea identității PSD
(miza strategică a PSD este să reprezinte în
continuare generația Revoluției, însă trebuie
să atragă de partea sa și generația Erasmus);
o guvernare transparentă; deschiderea spre
societate; întărirea democrației interne
și o politică de resurse umane centrată pe
competențe; un nou stil de comunicare;
refacerea legăturilor cu social-democrația
internațională.

RĂZBOI INTERN LA LIBERALI

Î

n loc să-și consolideze
victoria de la alegerile
europarlamentare, liberalii au
pornit un război intern absolut
inutil și care nu-i va face bine deloc
partidului în viitorul apropiat.
Cristian Bușoi a demisionat
din funcția de președinte al
PNL București, el fiind socotit
principalul vinovat pentru scorul
mic obținut în Capitală. În locul
său este posibil să fie plasat Rareș
Bogdan, despre care se spune că
ar fi fost artizanul victoriei PNL în
alegeri. Pe de altă parte, anumite
voci din partid cer plecarea și
a liderului Ludovic Orban din
cauza valului de indignare pe care
l-a produs una dintre afirmațiile
sale recente. Orban a declarat,
sâmbătă, la Mediaș, că nu i se
pare normal ca salariații care
lucrează în IT să fie scutiți de

plata impozitului pe venit: „Orice
Orice
venit trebuie impozitat. Nu poți să
creezi facilități fiscale care îmbracă
forma unor privilegii”. În prezent,
un IT-ist cu un salariu mediu
brut de 12.308 lei plătește CAS
în cuantum de 3.077 lei, CASS de
1.231 lei și rămâne cu un net de
8.000 de lei. Dacă s-ar introduce

și impozitul pe venit
venit, așa cum
sugerează Orban, netul se va
micșora la 7.200 de lei. De acest
privilegiu beneficiază în jur de
30.000 de programatori. Partidele
au speculat imediat declarația lui
Orban și i-au ridicat pe IT-iști
împotriva PNL, lucru care nu le-a
picat deloc bine liberalilor.

CINE VA REPREZENTA ROMÂNIA
ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN
continuare din pagina 1
andidații care vor merge în Parlamentul
European sunt: PNL- Ioan Rareș Bogdan,
Mircea-Gheorghe Hava, Siegfried Vasile Mureșan,
Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Daniel Buda, DanȘtefan Motreanu, Gheorghe Falcă, Cristian-Silviu
Bușoi și Marian-Jean Marinescu (în cazul în care
primarii Hava și Falcă nu vor renunța la mandatul lor
de primar, în PE vor merge următorii doi de pe listă,
respectiv, Vlad Nistor și Mihai Țurcanu); PSD- Rovana
Plumb, Carmen-Gabriela Avram, Iulian-Claudiu
Manda, Cristian-Vasile Terheș, Dan Nica, Maria
Grapini, Tudor Ciuhodaru, Adrian-Dragoș Benea și
Victor Negrescu; USR/PLUS- Dacian Julien Cioloș,
Cristian Ghinea, Dragoș-Nicolae Pîslaru, Clotilde-

C

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE?
Împreună vom găsi soluţii inovatoare,
capabile să-ţi promoveze eficient imaginea!
• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • firme luminoase
• obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
Marie-Brigitte Armand, Ioan-Dragoș Tudorache,
Nicolae-Bogdănel Ștefănuț, Vlad-Marius Botoș și
Ramona-Victoria Strugariu; UDMR- Iuliu Wikler
și Lorant-Gyorgy Vincze; PMP-Traian Băsescu și
Eugen Tomac; Pro România- Corina Crețu și Mihai
Tudose (deși primul pe listă, Victor Ponta a anunțat
încă din luna februarie că nu va merge în PE). În
Prahova, s-au prezentat la vot 343.632 alegători,
dintr-un total de 658.847, adică 52,15%. Câștigătorul
alegerilor a fost PNL, cu 94.543 de voturi (28,34%),
urmat de Alianța 2020 USR PLUS, cu 75. 298 de
voturi (22,57%), PSD- cu 69.177 de voturi (20,74%),
PMP- cu 25.061 de voturi (7,51%) și PRO România,
cu 21.754 de voturi (6,52%).
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UN BINEMERITAT OMAGIU:

ACAD. RĂZVAN THEODORESCU –
Prof. Dr. Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

I

lustrul om de știinţă și cultură, acad.
Răzvan Theodorescu, prof. univ. dr.
și Doctor Honoris Causa al Universităţilor
din Oradea, Cluj Napoca, Timișoara și
Craiova, a văzut lumina zilei și razele
binefăcătoare ale soarelui în ziua de 22
mai 1939, în Municipiul București. În
orașul natal a absolvit cursurile școlii
primare și secundare, după care a urmat
studii universitare la Facultatea de Istorie a
Universităţii din București.
Începând din 1955 studiile au fost
întrerupte în perioada 1959-1961, din
cauza exmatriculării din motive politice. În
acești ani, a lucrat ca muncitor necalificat pe
diverse șantiere de construcţii din București
și din ţară (Târgoviște).
Studiile universitare au fost reluate în 1961.
A reușit tânărul student, în 1963, să susţină
examenul de stat (licenţa), iar în 1972 a
izbutit să prezinte public teza de doctorat
în istorie, cu tema: Elemente culturale
bizantine, balcanice și occidentale la
începuturile culturii medievale românești în
secolele X-XIV.
După absolvirea studiilor superioare,
începând din 1963, se dedică cu întreaga sa
capacitate de muncă cercetării fenomenului
istoric românesc încă din timpurile cele
mai vechi, în calitate de cercetător știinţific
la Institutul de Istoria Artei al Academiei
Române, unde în perioada 1972-1997,
îndeplinește și funcţia de director adjunct
știinţific al acestui prestigios institut.
În 1990 este numit profesor la
Universitatea de Arte din București și timp
de doi ani – 1990 – 1992 i se încredinţează
și funcţia de director general al Societăţii
Române de Radio Televiziune.
Sub autoritara sa baghetă, Radio
Televiziunea Română și-a îmbunătăţit
simţitor programele emisiunilor pentru
toate domeniile vieţii social-culturale
și politice, la care au participat cele mai
performante cadre din instituţiile de profil
din capitală și din ţară, precum și ziariști
dintre cei cunoscuţi și apreciaţi pentru
emisiunile realizate în anii anteriori.
Tot în acea perioadă s-au pus bazele și unui
nou post de televiziune dedicat în primul
rând emisiunilor din domeniul culturii și
artelor, inclusiv artelor spectacolului, TVR

Cămara cu plante

Cultural. În 1992, încheie activitatea la
Societatea Română de Radio și Televiziune
și se dedică nobilei activităţi didactice din
învăţământul universitar. Aici, în 1995, este
numit rector al Academiei de Studii asupra
istoriei, culturii și religiilor, șeful catedrei
UNESCO de studii est-europene din
cadrul Universităţii de Arte București. În
perioada 1994-2000, prof. univ. dr. Răzvan
Theodorescu este ales secretar general al
Academiei Sud-Est Europene.
Distinsul om de știinţă și cultură este
invitat să facă parte și din Parlamentul Ţării,
astfel în perioada 2000-2008, este senator
din partea judeţelor Iași și Botoșani (20002004 Iași, 2004-2008 Botoșani).
În acest sens, a fost ales ministru al
Culturii în guvernul condus de prof. univ.
dr. Adrian Năstase, funcţie în care a reușit
să asigure importante fonduri pentru
funcţionarea principalelor instituţii de
cultură și artă, restaurarea de monumente
istorice și de cultură și artă, înfiinţarea de
noi muzee pe teritoriul ţării și consolidarea
activităţii celor existente. S-a implicat
direct în buna organizare a Festivalului și
Concursului Internaţional „George Enescu”
și a prezenţei românești cât mai constante
în dialogul cultural internaţional. Atât
instituţiile profesioniste de spectacole și
concerte, dar și numeroase ansambluri
artistice de amatori, au întreprins turnee și
deplasări peste hotarele ţării, contribuind
la afirmarea valorilor perene ale știinţei,
culturii și artei românești în context
european și mondial.
Ampla și prestigioasa sa activitate
știinţifică a fost remarcată prin câteva sute
de articole și studii publicate în revistele
de specialitate din ţară și de peste hotare,
la importante congrese, simpozioane și
sesiuni pe diverse meridiane ale lumii
și nu în ultimul rând printr-o serie de
lucrări tipărite în volume de către cele mai
importante edituri.
Iată numai o parte din titlurile aflate în
fondurile bibliotecilor publice din România,
dar și din străinătate, care s-au bucurat
de aprecieri dintre cele mai elogioase:
Civilizaţia românilor între medieval și
modern. Orizontul imaginii (1550-1800),
Un mileniu de arte la Gurile Dunării (400-

80 DE ANI DE LA NAŞTERE

1400), Bizanţul, Balcanii și Occidentul la
începuturile culturii medievale românești,
sec. X-XIV (1974), Piatra celor trei prelaţi
(1979), Itinerarii medievale (1979), Apel
la istorie (1980), Drumuri spre ieri (1992),
Pictura murală moldovenească în secolele
XV-XVI (1996), Românii și Balcanii în
civilizaţia sud-est europeană (1999) ș.a.
Sunt de asemenea de un real interes
monografiile unor importante monumente
religioase
printre
care
Mănăstirea
Dragomirna (1965), Mănăstirea Bistriţa
(1996), Biserica Stavrocoleos (1967).
Pentru întreaga sa activitate știinţifică
și didactică universitară, prof. univ. dr.
Răzvan Theodorescu a fost ales în anul
1993 membru corespondent al Academiei
Române și membru titular în anul 2000.
Din anul 2018 este și vicepreședinte al celui
mai înalt for știinţific și cultural al ţării
Academia Română.
O seamă de instituţii similare din
Albania, Atena, Macedonia, New York,
Franţa etc., l-au ales membru de onoare,
iar Universitatea din Viena i-a acordat
excepţionalul Premiul Herder. A fost de
asemenea distins cu importante ordine și
medalii ale statului român, printre care:
Mare Ofiţer al Ordinului Naţional pentru
Merit (2000), iar universităţile din Oradea
(1998), Universitatea de Arte din Cluj
Napoca (2001), Universitatea de Vest din
Timișoara și Universitatea din Craiova
(2002), i-au decernat titlul de Doctor
Honoris Causa.
Lucrând o viaţă în domeniul culturii și
artei, personal am beneficiat de prezenţa
eminentului om de știinţă și cultură la
nenumărate manifestări știinţifice și
cultural-artistice, organizate în municipiul
Ploiești și în judeţ, cu deosebire la cursurile
Universităţii Populare de Vară „Nicolae
Iorga” – începând de la reluarea acestora
– august 1968, Zilele Culturii Tezaur
Prahovean, Zilele culturii în orașele Sinaia,
Breaza etc. Prelegerile și alocuţiunile sale
sunt documente de referinţă păstrate în
arhivele sonore cu deosebire ale Universităţii
Populare de Vară „Nicolae Iorga” de la
Vălenii de Munte.
Aplauze îndelungate au răsplătit, pe bună
dreptate, și excelenta sa expunere în iunie

2012 lla SSala
a Consiliului
l Europa
E
C ili l i Judeţean
J d
Prahova, cu prilejul sesiunii omagiale
organizate de către Academia Română cu
prilejul Centenarului trecerii în lumea cea
veșnică, a celui mai mare dramaturg român,
scriitorul de geniu Ion Luca Caragiale.
În acest context, se înscrie și excelenta
prefaţa semnată la volumul Cultura
muzicală în secolele XIX-XX în judeţul
Prahova – autor prof. dr. Al. I. Bădulescu,
lucrare distinsă cu Premiul Naţional al
Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor
din România pe anul 2013.
Cu prilejul aniversării frumoasei vârste de
80 de ani de la naștere – o vârstă patriarhală,
după cum a ţinut să precizeze la 30 martie
2013, în Aula Palatului Cantacuzino,
vrednicul de pomenire Părintele Patriarh
Teoctist, la aniversarea eminentului
muzicolog Viorel Cosma, care în acea zi
aniversa 80 de ani de la naștere. Vârsta de 80
de ani este o vârstă Patriarhală - a ţinut să
precizeze atunci P.F. Părinte Teoctist”.
Se cuvine deci, ca în numele Muzeului
Memorial „Paul Constantinescu”, Ziarului
„Ploieștii” și al Cenaclului Muzical ce
poartă numele acestui muzician de geniu,
fiu de onoare al Municipiului Ploiești, să-i
adresăm Domnului Academician cele mai
sincere și călduroase felicitări, urări de
sănătate deplină și de ani cât mai mulţi și
buni, pentru a desăvârși toate proiectele
aflate în bogata sa agendă de lucru,
spre binele știinţei și culturii românești
contemporane.

„C

hirurgia bariatrică (cunoscută și ca metabolică sau chirurgia obezităţii) se adresează persoanelor cu grade
Remedii de casă simple
diferite de obezitate, care suferă de diverse modificări metabolice (diabet zaharat) și/sau boli asociate
şi eficiente: obezităţii (hipertensiune arterială, boli osteoarticulare, cerebrovasculare, tulburări endeocrine etc.)”.
dr. Victor Diaconu, medic primar chirurgie generală și bariatrică.

OBEZITATEA SE OPEREAZĂ

Soluţii chirurgicale moderne
Cele mai eficiente intervenţii
în tratarea obezităţii sunt:
gastrectomia longitudinală (gastric
sleeve), gastric bypass, inelul
gastric ajustabil (gastric banding)
și diversele bilio-pancreatică
(gastric diversion).
Aceste procedee reduc aportul
caloric prin modificarea anatomiei
tractului digestiv și „ne permit
să avem, la un anumit timp de la
momentul operator, o scădere
ponderală susţinută (până la
greutatea optimă a persoanei
afectate), vindecarea totală sau
parţială a bolilor asociate, reglarea
metabolică,
îmbunătăţirea
substanţială a calităţii vieţii și
PAGINA
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creșterea semnifi
cativă a speranţei
semnificativă
de viaţă”, susţine dr. Victor
Diaconu.
Specialistul indică soluţia
potrivită pentru fiecare pacient în
parte, după o serie de investigaţii.
Costurile diferă în funcţie de tipul
producerii și de particularităţile
pacientului.
Bine de știut!
Pentru a maximiza efectele
intervenţiilor chirurgicale ale
bariatrice, pacientul trebuie să
facă regulat mișcare. Trebuie să
depună efort fizic treptat și cu
atenţie, în special în prima lună
după această procedură.
Gastrectomia longitudinală
Gastric sleeve, micșorarea

stomacului sau gastrectomia
longitudinală este una dintre cele
mai folosite intervenţii bariatrice
laparoscopice. Procedura constă
în secţionarea a 80% din volumul
stomacului. În porţiunea eliminată
se găsește și hormonul grelină,
substanţă care stimulează apetitul.
În felul acesta dispare senzaţia
necontrolată de foame.
Gastric bypass
Presupune separarea completă
a unei porţiuni din stomac, care
se conectează cu o parte din
intestin. Astfel, intestinul va prelua
alimentele înghiţite, asigurând
tranzitul digestiv. Pacientul se va
simţi sătul după câteva înghiţituri,
acestea fiind suficiente pentru a
umple stomacul.
Inelul de silicon reglabil
Numită și inel gastric ajustabil,
intervenţia transformă stomacul
dintr-un rezervor cu un singur
compartiment într-unul cu 2
compartimente. Hrana ajunge
doar în porţiunea superioară a
stomacului, neputând să treacă și
în celălalt compartiment din cauza

inelului de silicon.
Cel care optează pentru acest
tip de procedură trebuie să urmeze
un regim alimentar strict, fără
dulciuri și băuturi hipercalorice.
Diverse bilio-pancreatică
Este o intervenţie în urma
căreia alimentele ajung la capătul
intestinului
subţire,
aproape
de intestinul gros. Pentru că
pierderile de vitamine, de minerale
și de proteine la pacienţii care
urmează această procedură sunt
semnificative, ei vor avea nevoie de
suplimente de vitamine toată viaţa.
Funcţionează?
Da, susţin medicii. Beneficiile
variază însă de la o persoană
la alta. În general, excesul de
greutate scade de la 45 la 65%
după 2 ani, în funcţie de tehnica
utilizată. În majoritatea cazurilor,
se previn astfel complicaţiile
grave ale obezităţii, cum sunt
problemele cardiovasculare. După
procedură, pacientul trebuie
să mai suporte câteva operaţii,
pentru îndepărtarea pielii în exces
de pe braţe, coapse și abdomen. În

funcţie de rezultatele analizelor,
poate fi necesară administrarea
de vitamine. Apoi, pacientul
trebuie să vină anual la control, iar
respectarea recomandărilor este
obligatorie.
Sfatul specialistului
Obezitatea
este
strâns
legată de tulburări metabolice
și
endocrine
majore,
boli
cardiovasculare, cerebrovasculare,
boli osteoarticulare, infertilitate
și diverse forme de neoplazii.
Diabetul zaharat de tip 2,
dislipidemiile, steatoza hepatică,
hipertensiunea
arterială
pot
fi vindecate sau ameliorate
semnificativ
prin
chirurgia
metabolică. Odată cu scăderea
ponderală, persoana care a fost
supusă unei intervenţii chirurgicale
bariatrice își recapătă, pe lângă
sănătatea fizică, încrederea în sine
și o stabilitate psihică. După o
procedura de acest gen, pacientul
trebuie încadrat într-un program
de urmărire de lungă durată, fapt
care duce la rezultate foarte bune
în timp.
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UN TEMPLU MASONIC ÎN AER LIBER?
F

rancmasoneria, în ciuda a ceea ce
afirmă unii cercetători ai conspiraţiilor,
nu este guvernul mondial atotputernic ce
conduce planeta din umbră. Ca ramură a
Ocultei mondiale, această societate secretă
are un limbaj la fel de secret, compus din
semne și simboluri, un limbaj cunoscut
doar de câţiva iniţiaţi, marea majoritate a
populaţiei (inclusiv masonii de grad mic)
fiind ţinută în ceaţă cu bunăștiinţă.
Ansamblul arhitectonic ridicat de
sculptorul român Constantin Brâncuși la
Târgu Jiu (și care include Masa Tăcerii,
Poarta Sărutului, Biserica Sfinţii Apostoli
și Coloana Infinitului) se întinde de-a
lungul Căii Eroilor din acest oraș. Pentru
majoritatea dintre noi – inclusiv pentru
mulţi așa-ziși experţi brâncușologi – acest
ansamblu monumental este cu adevărat o
mare necunoscută. Opinia generală susţine
că Ansamblul este dedicat cinstirii memoriei
eroilor care și-au dat viaţa în Primul Război
Mondial, pe când alţii fac o asociere între
acest ansamblu și simbolismul ţărănesc. Dar
înţelesul profund al acestuia (sau cel puţin
al unei părţi din ansamblu) poate fi cu totul
altul. Ansamblul arhitectonic brâncușian de
la Târgu Jiu are în componenţa sa simboluri
masonice: Coloana Infinitului (obeliscul),
precum și Biserica (domul) Sfinţii Petru și
Pavel.
Trebuie spus că obeliscul este un simbol
masonic important. Acesta e întâlnit în
orașe foarte importante de pe Terra (Vatican,
New York, Washington, Londra, Paris etc),
precum și altele mai puţin importante
(Dallas, din statul Texas, SUA, de exemplu).
El este un simbol falic (un simbol al energiei
sexuale masculine), asociat cu cultul
solar. Ţinând cont că tot ce ne înconjoară

este energie (inclusiv corpurile noastre),
obeliscul este o modalitate prin care energia
de un anumit tip – cea masculină (a Soarelui)
– este înmagazinată.
La Roma, obeliscul din Piaţa Vaticanului
se află într-o uriașă piaţă rotundă (care
simbolizează discul solar). În faţa obeliscului
se află domul Bazilicii Sfântul Petru. În
Washington DC, capitala masonică a SUA ,
obeliscul lui George Washington este aliniat
cu clădirea Congresului SUA (un dom).
Obeliscul din Paris (acul Cleopatrei) se
află în faţa unui dom (Domul Invalizilor).
Domul reprezintă un simbol feminin
(burta unei femei gravide) și este folosit
pentru înmagazinarea energiei feminine
(a Lunii), asemenea piramidei. Obeliscul
poate reprezenta și o rază de lumină venită
de la zeul soare („o-bel-isk” înseamnă „raza
lui Baal” – zeu babilonian al Soarelui).
Această rază de lumină poate reprezenta
înţelepciunea.
Obeliscul, ca simbol falic (masculin)
generează o cantitate mare de energie
masculină. Domul (burta gravidă a femeii)
reprezintă nașterea. Obeliscul așezat în linie
cu el reprezintă „Calea Soarelui” spre Cer.
Cele două simboluri (obeliscul și domul)
luate la un loc reprezintă nașterea Zeului
Soare (zeu egiptean Horus). Horus s-a născut
din relaţia zeiţei egiptene Isis (o fecioară) cu
Osiris (o altă zeitate egipteană). Horus are ca
simbol un ochi (Ochiul Atotvăzător este un
alt important simbol masonic). Din această
legendă egipteană, susţin unii, s-ar fi inspirat
cei care au creat mitul biblic al nașterii lui
Iisus Hristos.
Creștinii, în marea lor majoritate ar
protesta agresiv în faţa faptului că un simbol
păgân asociat cu cultul Soarelui este instalat

în orașul lor, dar adevărul este că întreaga lor
religie constă de fapt în venerarea Soarelui,
dar sub altă formă și denumire. Iisus Hristos
este de fapt Soarele. Nașterea, moartea și
Învierea lui sunt de fapt nașterea noastră și
învierea Soarelui primăvara după lungile
zile de iarnă. Hristos este lumina lumii, dar
la fel este și Soarele. Deci, concluzia la care se
poate ajunge este aceea că religia creștină și
adepţii săi se află într-o mare eroare.
Masa Tăcerii din Parcul Central din Târgu
Jiu poate avea și ea înţelesuri oculte, dar aici
este mai mult o chestiune de speculaţie.
Privită de sus, ea seamănă cu un cerc (disc
solar) din care răsar cele 12 raze (scaunele)
care reprezintă cele 12 zodii ale horoscopului.
Astfel Masa Tăcerii simbolizează Soarele ce
trece prin cele 12 case ale zodiilor de-a lungul
călătoriei sale anuale. Simbolul Soarelui cu
cele 12 raze (zodii) îl găsim și în emblema
firmei Rompetrol.
Revenim însă la Târgu Jiu, unde o
să regăsim în ansamblul
arhitectural
Calea Eroilor simboluri masonice.
Coloana Infinitului și Biserica Sfinţii
Apostoli . Coloana Infinitului așezată în
centrul uriașului parc de formă rotundă
(simbolizează astfel discul solar) este clar un
obelisc (deghizat), un monument închinat
zeului soare. Biserica Sfinţii Apostoli (ce are
în componenţă un dom (simbol al energiei
feminine) este așezat în linie cu obeliscul
Coloana Infinitului. Constantin Brâncuși
a fost sculptor, breasla sa înrudindu-se
foarte mult cu cea a zidarilor („mason”,
în limba engleză), dar e posibil să fi făcut
parte și dintr-o societate secretă de topul
francmasoneriei. Nu e exclus ca și Gheorghe
Tătărăscu, ctitorul ansamblului sculptural de
la Târgu Jiu, să fi fost mason, și încă unul de

grad mare,
caţia
mare care știa foarte bine semnifi
semnificaţia
sculpturilor.
Obeliscurile, atât cele deghizate (cum e
Coloana Infinitului), cât și cele mai puţin
deghizate (cum e cel de la Washington) sunt
construite ca așa-zise monumente dedicate
eroilor martiri, dar semnificaţia lor reală este
cu totul alta, iar membrii Ocultei mondiale,
inclusiv masonii (cel puţin cei de grad înalt),
o știu foarte bine. Poarta Sărutului poate fi
un arc de triumf în miniatură (dar și aici ne
lăsăm pradă speculaţiei).
Semnificaţia importantă pe care o au însă
pentru Oculta mondială, și implicit pentru
masoni, monumentele de la Târgu Jiu nu
poate fi trecută cu vederea, valoarea lor
crescând astfel și mai mult.
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AXA
LEVANTINĂ
MOSCOVA – ANKARA
– TEHERAN este consolidată în
jurul coordonatelor energetice
și
comerciale
comune,
a
disensiunilor ideologice dublate
de competiţia pentru rolul de
putere islamică dintre Arabia
Saudită pe de o parte și Iran și
Turcia de cealaltă parte, precum
și a temerilor privind crearea unui
stat kurd independent la graniţa
turco-iraniană. Acest potenţial
stat kurd, constituit în teritoriul
ocupat de kurzi în Siria și Irak
ar trebui privit în conjuncţia cu
aliatul strategic american din
spaţiul levantin, reprezentat de
Israel. O potenţială axă Israel
– Kurdistan – Washington ar
sparge monolitul turco-iranian
din regiune, iar o bază militară
americană amplasată în Kurdistan
ar servi controlului strategic al
Orientului Mijlociu, în conjuncţie
cu bazele militare americane
din Djibouti (Cornul Africii) și
Afganistan (Asia de Sud)). Această
axă ar putea fi privită în tandem cu
o altă potenţială axă. Washington
– Teritoriul ocupat de tuaregi (din
sudul Libiei / nordul statului Mali),
menită să securizeze regiunea și
să asigure controlul teritoriilor
bogate în petrol și zăcăminte de
minereuri strategice din regiunea
mediană a centurii saheliene.
Axa Moscova – Ankara, deși
tensionată de competiţia privind
controlul populaţiilor turcice din
Asia Centrală, Caucaz și Iran,
precum și de „clasica” problemă
a dominaţiei asupra Strâmtorilor,

și-a demonstrat eficienţa în situaţii
precum criza georgiană din 2008
sau în războaiele în derulare din
Ucraina și din Siria când „jocul”
Turciei a sfârșit prin a servi
intereselor Rusiei. Incidentul
ruso-turc de la graniţa siriană,
soldat cu doborârea avionului rus
de către militarii turci a acutizat
disensiunile între cele două puteri
regionale, dar interesele bilaterale
energetice și comerciale și, mai
ales, imperativul strategic bilateral
de blocare a creării unui stat kurd
în regiune au generat o reclădire
a relaţiei. Pe de altă parte, Iranul,
partener strategic al Rusiei în
Orientul Mijlociu, este totodată
un partener economic tradiţional
al Turciei, cu care împărtășește
poziţii comune, anti-saudite în
cadrul Organizaţiei Cooperării
Islamice, ambele state vizând rolul
de lideri în cadrul lumii islamice.
AXA SHI’A MOSCOVA
– TEHERAN – DAMASC
(BEIRUT, GAZA) este vitală
pentru interesele rusești, întrucât
asigură ieșirea la oceanele calde
(bazele militare de la Tartus și
Latakia din Siria, cooperarea
militară cu Iranul), menţinerea
influenţei în spaţiul interpivotal
euroasiatic și contrabalansează
neo-otomanismul liderilor turci,
wahhabismul saudit fiind totodată
un factor de contenţie a influenţei
occidentale în regiune (mai ales în
contextul diferendului israelianoarab). Activă din anul 1971, odată
cu preluarea puterii în Siria de către
președintele Shi’a a alawit Hafez al
Assad, axa a fost întărită după anul
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1979, anul Revoluţiei Islamice din
Iran, evenimentul care a schimbat
radical configuraţia de putere din
Orientul Mijlociu și din Africa
Subsahariană. Pierderea Iranului
de către americani a crescut
valoarea geostrategică a Arabiei
Saudite, principal aliat al SUA
în regiune în ciuda islamismului
wahhabit și salafit, de sorginte
radicală,
ultraconservatoare,
aparţinând
școlii
juridice
hanbalite, promovat de liderii de
la Riad. Regimul teocratic de la
Teheran, susţinut de URSS și, mai
apoi de Federaţia Rusă, a devenit
vector de propagare a islamismului
Shi’a în regiunea Golfului Persic,
direct sau prin intermediul
organizaţiei islamiste Hezbollah
(activă în Liban) și a populaţiilor
Shi’a din Yemen (rebelii Houthi),
Bahrein, Irak, Arabia Saudită.
Între teocraţia iraniană și regimul
alawit din Siria există două
elemente de convergenţă care
consolidează relaţiile bilaterale
reprezentate de apartenenţa la
aceeași denominaţiune islamică
(Shi’a) și de relaţia istorică pozitivă
politico-diplomatică, economică și
militară cu Moscova. Dacă Iranul
reprezintă pivotul geostrategic care
asigură penetrarea inelului interior
de securitate al Federaţiei Ruse,
Siria reprezintă „statul balama”
care înclină balanţa geostrategică
din regiune. Mai mult, regimul de
la Damasc a acţionat atât în Liban
(pe care l-a ocupat militar timp
de 29 de ani, începând cu anul
1976), cât și în Fâșia Gaza prin
intermediul organizaţiei islamiste

Hamas (sprijinită de structurile
de informaţii rusești și siriene).
Axa Teheran – Damasc a dobândit
valoare critică pentru Moscova
odată cu descoperirea, în decembrie
2010, a unui câmp gazefifer cu un
volum de 3.454 miliarde de metri
cubi, numit „Leviathan”, situat în
bazinul levantin al Mediteranei,
disputat între Israel, Liban, Siria,
Fâșia Gaza și Cipru. Descoperirea
„Leviathanului” a supra-aglomerat
o
valoare
geo-economică
imperativului
geo-strategic
de control al regiunii, întrucât
exploatarea și transportul gazelor
levantine în Europa interferă cu
dependenţa energetică europeană
de gazul rusesc, unanim considerată
a fi principala vulnerabilitate
occidentală exploatată geopolitic de
Federaţia Rusă. Astfel, menţinerea
controlului politic asupra statelor
riverane acestui zăcământ a devenit
obiectiv de politică externă de primă
importanţă pentru Moscova (cu
excepţia Israelului, toate celelalte
state s-au aflat, în mod tradiţional,
în sfera de influenţă rusească). În
acest context, refuzul președintelui
sirian Bashar al Assad de a angrena
Siria în proiectul de construcţie a
gazoductului Qatar-Turcia (care
ar fi urmat să alimenteze cu gaz
sistemul energetic european și
semnarea, în anul 2010, a acordului
de construcţie a „gazoductului
prieteniei” (numit și „gazoductul
islamic”) cu Iranul, reprezintă
expresiile în plan concret ale axei
Moscova-Teheran-Damasc. Miza
controlului coridorului energetic
sirian a declanșat, în anul 2011,

Dr. Catrinel Popescu – Alba Iulia
conflictul sirian aflat în derulare
și la ora actuală. Sprijinul efectiv
militar, politic, economic acordat
de Federaţia Rusă și de Iran,
precum și de aliaţii acestora
în plan tactic, China și Turcia
regimului de la Damasc confirmă
importanţa strategică a acestei axe.
AXA
PERSANĂ
MOSCOVA – TEHERAN
– DUSHAN COMUNITĂŢI
ISMAELITE
DIN
ASIA
CENTRALĂ completează planul
strategic rusesc în Euroasia în
spiritul direcţiilor enunţate de
Aleksandr Dughin, care atribuia
Iranului rolul de „padișah” al Asiei
Centrale. Ideea refacerii Imperiului
Islamic Persan servește pe deplin
atât aspiraţiilor de putere regională
a Iranului cât și Rusiei, privită de
naţionaliștii iranieni drept puterea
providenţială care reașează Persia
pe locul ocupat odată în istorie.
Marota refacerii „marelui Iran în
Asia centrală trebuie privită în
conjuncţie cu sprijinul acordat de
Moscova axei Damasc-Teheran
ca factor de negociere, presiune
și control a statului persan
precum și ca o contrapondere
a neo-otomanismului turcesc,
Wahhabismului saudit, influenţei
occidentale și, mai ales, a celei
chineze. În acest sens, trebuie
amintit faptul că prin strategia
„Drumului și al Centurii Mătăsii”
statul chinez a devenit jucător
geostrategic activ major în regiune,
intrând în competiţie directă cu
Federaţia Rusă.
Va urma
PAGINA 9

6

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Ziarul Ploiestii

6 - 12 iunie 2019

PLAHOTNIUC: „NU VĂ LAS DE CAPUL
VOSTRU, AM SĂ AM EU GRIJA VOASTRĂ”

DEMOCRAȚII CHEAMĂ LA O
ALIANȚĂ PDM-PSRM
Apariția liderului PDM în public, fie și pe câteva minute,
și conferința de presă s-au produs după ce o săptămână
înainte se zvonise că liderul democrat ar avea probleme
grave de sănătate. Zvon lansat de nimeni altul decât
Andrei Năstase, care în ultima vreme visează frumos, dar
nu în somn. Realitatea la lumina zilei i-a întors însă visul

„Am venit să vă văd, să vă salut, dar să mă vedeți și voi pe mine. Am auzit că
ssunt oameni, susținători, în țară, care își fac griji pentru mine. Sunt bine mersi, mai
în formă decât oricând. Vine acum o perioadă în care o să ne vedem mult mai des
șși o să comunicăm. Iar acelor politicieni, supraexcitați, supraexaltați în grupulețe,
vvreau să le transmit următoarele: Nu vă prea agitați, nu vă faceți planuri prea
mari sau poate deloc, pentru că nu vă las eu de capul vostru. Am să am eu grija
m
vvoastră, căci am văzut cu toții ce puteți face și mai ales ce nu prea puteți. Doar de
vvorbit sunteți buni, de aceea cred că e timpul să trecem cu toții la normalitate”.
Este literalmente declarația lui Vlad Plahotniuc la prima sa apariție pe 31 mai
E
ccurent, după o lipsă de aproape două luni din spațiul public.
Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro
pe dos – Plahotniuc propunerile PSRM privind formarea unei majorități
e viu și bine sănătos. parlamentare și a Guvernului, inclusiv votarea unui spicher
Cinic, laconic, după opt de la socialiști. Nu fără a arunca săgeți către Blocul ACUM,
săptămâni fără briefinguri săptămânale, fără cadouri de la de la care a așteptat trei luni „să se trezească la realitate” și
Fundația „Edelweiss”. Imprevizibil pentru unii și suficient să înțeleagă că au fost trimiși în Parlament să muncească,
de previzibil pentru noi, cei care, schițând un zâmbet ușor „nu să schimbe un șef de instituție cu altul de-al lor,
ironic la conferința de presă a PDM, nu am prea încăput să-și facă selfie în fotolii ca niște turiști”. Chiar dacă PD se
în unghiul de luat vederi al camerelor și nici ulterior declară gata să ofere conducerea legislativului socialiștilor
în reportaje. Am zis „suficient de previzibil”, pentru că (Zinaidei Greceanîi – n. n.), implementarea Acordului de
personal aveam informații că democrații nu au de gând Asociere UE – Republica Moldova rămâne în afara oricăror
să dea puterea altor formațiuni politice, că liderul lor nu negocieri. Cel puțin așa afirmă vicepreședintele PDM,
va lăsa „Republica Moldova de capul ei”, îi va purta de Vladimir Cebotari. Potrivit lui și leadershipul socialiștilor
grijă și de acum încolo cel puțin patru ani, dacă nu și mai ar susține acest Acord. Or, nimeni dintre ei nu mai pledează
bine. Și după tradiție, s-a retras înainte să apucăm a pune pentru denunțarea lui. În schimb PDM detestă „practica
întrebări, lăsând tribuna purtătorului de cuvânt Vitalie păguboasă prin care politicienii așteaptă ca cineva din afara
Gamurari. Acesta a anunțat că PDM înaintează oficial o țării să vină să le spună cum să guverneze”, cine cu cine ce
invitație PSRM la o primă discuție privind „o colaborare fel de coaliții să facă și că știu mai bine care sunt nevoile
parlamentară”, asigurând că democrații vor aborda și moldovenilor. Aluzia avea o adresă concretă.

LA CHIȘINĂU VIN CONCOMITENT TREI
EMISARI DE CALIBRU: DIN UE, SUA ȘI RUSIA
În aceeași zi, Chișinăul a aflat din surse partinice
alternative (externele se făceau că nu au informații) că la
începutul săptămânii viitoare Republica Moldova va fi
vizitată dintr-odată de trei oficiali de calibru: Johannes
Hahn, comisarul european pentru politica vecinătății
și negocieri de extindere, Bradley A. Freden, directorul
Oficiului pentru Europa de Est din cadrul Departamentului
de Stat, responsabil de relațiile cu Ucraina, Moldova și
Belarus, și Dmitri Kozak, vicepremierul rus și reprezentant
special al președintelui Putin pentru dezvoltarea relațiilor
comerciale și economice cu Republica Moldova. Singurul
despre care MAIE a confirmat că e invitat oficial este Bradley
A. Freden. Oficialul de peste ocean a punctat că avea mai
demult în plan să viziteze Republica Moldova și că e o simplă
coincidență prezența sa împreună cu ceilalți doi. Și că, deși
s-a întâlnit cu liderii celor trei formațiuni parlamentare

(ACUM, PDM, PSRM) și președintele Dodon, nu a venit
să facă presiuni privind formula de guvernare, ci să asigure
Chișinăul că SUA vor susține în continuare Moldova în
implementarea reformelor democratice și structurale,
valorificarea parcursului european și consolidarea
capacităților instituționale. Declarații făcute în special în
cadrul întrevederii cu Pavel Filip, premierul apreciind buna
cooperare în domeniile politic, economic, a combaterii
traficului de ființe umane, sprijinul SUA în cadrul procesului
de reglementare a conflictului transnistrean în formatul
„5+2”. Bradley Freden a avut o întrevedere separată și cu
vicepremierul Cristina Lisnic pe dosarul transnistrean și
evoluțiilor curente pe această dimensiune.
Deși fruntașii PDM nu recunosc public că i-au sugerat
oficialului american momentul potrivit al vizitei, se pare că
anume lor le aparține invitația. După ce Bruxellesul a criticat
dur guvernarea PDM și a suspendat asistența financiară,
Washingtonul a rămas singurul care mai oferă asistență

și care a agreat, fie și în privat, vizitele liderului democrat
peste ocean. Din 1992, SUA a acordat Chișinăului asistență
financiară în valoare de peste 1,4 miliarde de dolari.
Cel mai sincer și direct a fost Johannes Hahn. Invitat
de Maia Sandu (sau poate și de premierul Filip, care a
avut o întâlnire cu oficialul european la mijlocul lui mai,
când a participat la Bruxelles la celebrarea a zece ani de la
lansarea Parteneriatului Estic), Hahn a declarat deschis la
finele vizitei că a venit să afle unde s-a ajuns în discuțiile
și negocierile privind crearea unui nou Guvern. Întrebat
cum vede o coaliție PDM-PSRM, Hahn a precizat că UE va
analiza nu ceea ce e scris pe hârtie, ci faptele și acțiunile unei
majorități guvernamentale, că va agrea un guvern angajat
față de democrație, statul de drept, drepturile omului, o
economie de piață și care onorează angajamentele privind
acordurile cu UE. Și a mai avertizat că alegerile anticipate
sunt un risc ca FMI și alte organisme internaționale să
suspende programele de asistență financiară.

CÂND DODON MINTE,
IAR KOZAK NU SE DEZMINTE
Dmitri Kozak a fost invitat de președintele Dodon,
anume el anunțând despre vizita oficialului rus la Chișinău,
care vine, chipurile, să discute strict dezvoltarea relațiilor
comerciale și economice, planurile de extindere a cooperării
bilaterale și nu intenționează să abordeze formarea puterii
după alegerile parlamentare. Minciuni politice, desigur,
căci abia ajuns la Chișinău, într-un succint briefing (la
care întrebările jurnaliștilor au fost neglijate, promițând să
răspundă a doua zi în cadrul unei conferințe de totalizare
a vizitei), oficialul rus a răsturnat afirmațiile lui Dodon
chiar de față cu acesta. „Avem interese reciproce privind
relațiile economice, vom aborda aceste subiecte, însă nu
fără a ne referi și la situația politică”. Se pare că deocamdată

subiectul relațiilor economice s-a rezumat mai mult la grija
pentru cele circa o mie de companii ruse prezente masiv
în Republica Moldova, decât la exportul producției agricole
de la Chișinău spre Moscova. Companii, care, e drept, oferă
mai multe locuri de muncă localnicilor (preponderent și ei
ruși), dar unde nu lipsesc, negreșit, și rezidenți ai serviciilor
secrete ruse și voluntari ai războiului hibrid pe care
Kremlinul îl mai poartă cu Chișinăul. Însă adevăratul scop
al lui Kozak a fost să susțină doleanța lui Dodon – formarea
unei majorități stabile, dar neapărat în sprijinul președinției.
Nicidecum cu PDM, după cum a dictat, din februarie până
acum, Kremlinul. Și emisarul rus s-a pronunțat, ca și Dodon,
pentru anticipate, acum sau în timpul apropiat, dar după un
sistem corect și liber, cum cere Comisia de la Veneția. Adică
excluzând sistemul mixt, de care Dodon s-a dezis fiindcă nu

i-a asigurat o majoritate în ultimul scrutin. Altfel zis, „nu
vrem să ne implicăm, însă părerile externe trebuie luate în
considerare”. Să fi primit Kozak indicații de la Putin ca să
pledeze pentru cursul european al Chișinăului?
După întrevederea cu vicepremierul rus socialiștii par să
jubileze. Răspunsul soldățesc Kremlinului, dar și reacția la
invitația democraților au fost previzibile: „PSRM este gata
să participe în mod corespunzător la alegerile parlamentare anticipate”. Așadar, desantul celor trei oficiali a eșuat,
ca și toate premonițiile experților de la Chișinău că cei trei
oficiali străini vin să pună bazele unei coaliții PDM-PSRM,
spălate de inundațiile care au cuprins capitala în dimineața
zilei de 3 iunie. Se pare însă că nu a apus perspectiva constituirii unei guvernări până la 9 iunie, termenul limită la care
președintele Dodon visează să dizolve actualul legislativ.

PDM SE PREGĂTEȘTE
SĂ CAPTUREZE DIN NOU PUTEREA
Deși bine pregătit și de anticipate, PD și-a pus în gând
să le amâne definitiv și se pregătește să captureze din nou
puterea. „Știm mai bine ca oricine din afară care sunt
nevoile prioritare ale moldovenilor. Viitorul program de
guvernare pe care îl propunem este bazat pe aceste nevoi
ale oamenilor”, arată PDM în invitația adresată socialiștilor.
„Partidul Democrat are ca obiective principale asigurarea
stabilității politice și dezvoltarea socio-economică a
Republicii Moldova”, le-a declarat liderul PDM celor trei
emisari străini. „Viitoarea majoritate parlamentară și
viitorul Guvern trebuie făcute aici, în țară, prin dialogul
dintre partidele parlamentare”. Și punctum.
De fapt PDM nu are de gând să împartă puterea nici
cu PSRM, invitația fiind o formalitate mai mult de ochii
electoratului. Și un „argument” pentru acțiunile din cele
patru-cinci zile până la expirarea termenului limită de
constituire a unui legislativ funcțional și a unui guvern
minoritar PDM, dar votat de o majoritate parlamentară

cât de cât legitimă. Cu deputați cumpărați de la PSRM sau
ACUM, se va vedea chiar săptămâna aceasta. Planul a fost
ținut în mare taină până în ziua când un grup de jurnaliști
au descoperit că PDM a depus la 29 mai o declarație
prealabilă la Primăria Chișinău, prin care au rezervat Piața
Marii Adunări Naționale și mai toate spațiile publice din
centrul capitalei pentru „întâlniri cu electoratul”. Mai drept
manifestații desfășurate sub formă de întruniri politice în
PMAN, în fața clădirii Parlamentului și în fața Președinției,
la care promit să adune circa 50 de mii de susținători.
Evenimentele vor începe la ora nouă dimineață și se vor
încheia la miezul nopții. Unul dintre vicepreședinți, a
confirmat, ce-i drept zgârcit, inițiativa. „Ar putea dura o zi, ar
putea dura patru, în dependență de mai multe circumstanțe,
dar e prematur să vorbim. Partidele au anumite tactici de
strategie, de comunicare, și cred că avem dreptul și noi să
fim mai discreți până la momentul oportun. În orice caz va
fi o surpriză plăcută pentru cetățeni”. O primă „repetiție”
a manifestațiilor preconizate a avut loc în duminica de 2
iunie la complexul cultural-turistic „Vatra” din preajma

Chișinăului. Aici aripa tânără a PD a organizat o acțiune
cu genericul „Forța PDM”, la care au fost prezenți Vlad
Plahotniuc și premierul Pavel Filip și unde jurnaliștii nu au
avut acces, fiind împiedicați de forțele de pază. Totuși din
surse anonime am aflat că tinerii au fost chemați să adune
la manifestări peste 50 de mii de susținători care să exercite
presiuni asupra deputaților să-l aleagă pe Vlad Plahotniuc
în funcția de premier. Oficiali din PD au dezmințit aceste
„zvonuri”, afirmând că tineretul democrat pur și simplu s-a
distrat. Va fi ales liderul democraților în funcția de premier
sau de spicher, nu putem pune mâna în foc. Un lucru e sigur:
cu sau fără funcție oficială, Vlad Plahotniuc va rămâne în
continuare coordonatorul exclusiv al justiției și puterii de la
Chișinău. Până la apariția altei generații noi de politicieni.
Actuala a eșuat. În sfârșit, manifestațiile organizate de PDM
se pare că mai au și alt scop – de a torpila orice tentativă
de proteste din partea adversarilor democraților. Iar odată
instalată o guvernare formal legitimă, ziua sau noaptea, ca
cea precedentă, fie și prin corupere, toate protestele de stradă
se vor încadra în sensul zicalei „Cânii latră, caravana trece”.
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BRITANICĂ”

M

oneda euro a împlinit, la 1
ianuarie 2019, vârsta de 20 de ani,
o perioadă în care s-a impus pe pieţele
financiare și a supravieţuit marii crize
mondiale, însă rămâne în continuare
un colos handicapat de slăbiciunile sale
originale, fără o solidaritate europeană
crescută, transmite AFP.
Mai întâi un instrument virtual utilizat
de specialiștii în finanţe și contabili,
moneda euro s-a materializat la 1 ianuarie
2002, astfel că, în prezent, 340 de milioane
de cetăţeni din 19 țări și împart aceeași
monedă. Banca Centrală Europeană (BCE),
care a preluat frâiele politicii monetare
în 1999, se mândrește că a împiedicat o
escaladare a preţurilor, în condiţiile în care
spectrul unei spirale inflaţioniste îi face și
acum „pielea de găină”.
În realitate, popularitatea monedei unice
este la un nivel ridicat. În medie, 74% din
cetăţenii Zonei euro apreciază că moneda
unică a fost benefică pentru UE, iar 64%,
pentru propria lor ţară, potrivit rezultatelor
unui barometru publicat, în luna noiembrie
2018, de BCE. Și asta în pofida creșterii
mișcărilor populiste anti-UE.
„Euro este ancorat în rândul populaţiei,
chiar dacă partidele antisistem nu sunt
mulţumite de acest aspect”, subliniază
Nicolae Veron, economist la Institutul
Bruegel din Bruxelles. Moneda euro a
stimulat, de asemenea, comerţul intracomunitar și este a doua cea mai utilizată
monedă la nivel mondial, chiar dacă
rămâne mult în urma dolarului american.
Însă, în vara lui 2012, după criza

Ţ

financiară
fi
nanciară, moneda euro a riscat să fie
fie
doborâtă de criza datoriilor suverane, care
ameninţa stabilitatea sistemului bancar.
Această criză a scos la lumină slăbiciunile
monedei unice: absenţa solidarităţii
bugetare europene prin mutualizarea
datoriilor, a investiţiilor și, în consecinţă,
a riscurilor, disparităţile profunde între
economiile Zonei euro și lipsa unui
împrumutător de ultimă instanţă pentru
statele care întâmpină dificultăţi etc.
În special în contextul crizei din Grecia,
„moneda euro a generat acuze reciproce,
ţările latine din sud atacându-le pe cele
din nord pentru ortodoxia lui liberală, iar
cele din nord criticându-le pe cele din sud
pentru politicile lor relaxate”, a spus Eric
Dor, directorul de studii economice la
IESEG.
În cele din urmă, italianul Mario Draghi,
președintele BCE, va stinge incendiul în
vara lui 2012, prin asigurările că instituţia
pe care o conduce „va face totul pentru
a salva euro”. Ulterior, BCE a demarat
un amplu program pentru a cumpăra, în
anumite condiţii, o cantitate nelimitată
de obligaţiuni emise de o ţară atacată de
pieţele financiare. O astfel de armă, care
până atunci nu a fost utilizată niciodată,
a fost suficient pentru a readuce calmul.

Apoi pentru a elimina spectrul defl
deflaţiei
Apoi,
aţiei,
BCE a dus dobânda de referinţă la cel mai
scăzut nivel din istorie și a achiziţionat
active în valoare totală de 2.600 miliarde
de euro.
În schimb, pe plan politic, au fost făcute
foarte puţine lucruri pentru a corecta
slăbiciunile inerente ale monedei euro.
Cele 19 state membre ale Zonei euro
nu au nici acum instrumente pentru o
convergenţă a economiilor lor sau pentru
a investi și a răspunde la provocările
economice.
În anii 1990, „cel mai important pentru
Europa era, pe plan economic, să doteze
piaţa unică europeană cu o monedă unică
pentru a pune capăt importantelor variaţii
ale cursului de schimb existente între
statele membre și, pe plan politic, să lege
Germania reunificată de Europa de Vest”,
explică Gilles Moec, economist la Bank of
America Merrill Lynch.
Potrivit reformei modeste a Zonei euro,
anunţată în luna decembrie 2018, cele 19
state membre au fost de acord doar cu un
instrument bugetar foarte limitat, departe
de cele mai îndrăzneţe idei formulate de
președintele Franţei, Emmanuel Macron,
în condiţiile în care Germania a respins
orice formă de mutualizare a datoriilor.

FBI ANCHETEAZĂ FURTUL
A 18.000 DE DOCUMENTE

F

BI investighează furtul a 18.000
18 000 de
documente referitoare la atacurile
teroriste din 11 septembrie 2001 asupra
World Trade Center (tragedie cunoscută
sub numele de 9/11) de către grupul
de hackeri The Dark Overlord , potrivit
Financial Times, care a citat două persoane
familiare cu problema.
Postând sub numele de The Dark
Overlord, hackerii (sau hackerul) au
susţinut în ajunul Anului Nou că au furat
e-mailuri și acorduri de confidenţialitate
cu privire la atacurile din 2001, trimise
și primite de diverse grupuri, inclusiv
firmele de asigurare Hiscos și Lloyd’s din
Londra și firma de avocatură Blackwell
Sanders Peper Martin, care acum are
numele Husch Blackwell.
The Dark Overlord a avertizat că va
vinde documentele în schimbul monedei
bitcoin, invitând grupurile teroriste
Statul Islamic și al-Qaeda, precum și
diverse naţiuni să liciteze online, potrivit
Financial Times.
„Plătiţi sau vă vom îngropa cu aceste
documente. În cazul în care continuaţi să
ne ignoraţi, vom amplifica aceste scurgeri
prin publicarea cheilor. De fiecare dată
când va fi deschisă o parte, un nou val de
răspundere va cădea pe umerii voștri”, se
menţionează în scrisoarea publicată de
grupul de hackeri, potrivit site-ului de
știri Zero Hedge.
„Dacă sunteţi una dintre zecile de firme

de consultanţă implicate în proces, un
politician implicat în acest caz, o agenţie
de aplicare a legii implicată în investigaţii,
o firmă de administrare a proprietăţilor,
o bancă de investiţii, un client al unui
client, un asigurator global sau altcineva,
puteţi să ne contactaţi pe e-mailul alăturat
și să faceţi o cerere ca documentele sau
materialele voastre să fie retrase din orice
eventuală publicare a materialelor. Totuși,
ne veţi plăti”se precizează în scrisoare.
Imagini ale unor documente au început
să circule în 2 ianuarie a.c., după ce grupul
a publicat chei de decriptare. Acestea par
să prezinte comunicaţii legate de World
Trade Center (WTC).
FBI este una dintre numeroasele agenţii
de aplicare a legii, care investighează cazul,
potrivit Financial Times. Între timp, The
Dark Overlord susţine că este investigat de
ani de zile și că a colectat alte informaţii
de la Lloyd’s și Silverstein Properties,
înfiinţată de fostul proprietar al turnurilor
WTC, Larry Silverstein.
Compania de asigurări Hiscox a
afirmat că a aflat, în aprilie 2018, de atacul
comis de grupul de hackeri.
„Sistemele firmei de avocatură nu sunt
conectate la infrastructura IT a companiei
Hiscox și sistemele acesteia nu au fost
afectate de acest incident”, a afirmat un
purtător de cuvânt al Hiscox. „Unul dintre
cazurile pe care firma de avocatură le-a
gestionat pentru Hiscox și alte companii
de asigurări a avut legătură cu litigiile
apărute în urma evenimentelor din 9/11 și
credem că informaţii legate de acest caz au
fost furate în timpul acelui atac.”
Atacurile din 11 septembrie au costat
industria asigurărilor echivalentul a 45

de miliarde de dolari în 2017, potrivit
Insurance Information Institute, iar
litigiile legate de cine ar trebui să suporte
costul au durat ani de zile.
În ultimii ani, atât Hiscox, cât și Lloyd’s
s-au extins mult în domeniul asigurărilor
cibernetice, vânzând protecţie împotriva
costurilor generate de atacuri cibernetice.
Husch Blackwell a declarat că nu a
fost hackuită. „Câteva documente care
purtau antetul unei firme de avocatură
ce a precedat Husch Blackwell au fost
făcute publice de către un grup de terorism
cibernetic”, a susţinut firma în declaraţie.
Potrivit Financial Times, „după o
analiză cuprinzătoare, Husch Blackwell
poate confirma că niciun document nu
provine de la Husch Blackwell și că nu a
avut loc nicio accesare neautorizată a
sistemelor Husch Blackwell, a dosarelor,
documentelor și datelor clienţilor săi”.
Un purtător de cuvânt al Lloyd’s a
susţinut că nu există nicio dovadă că
sistemele lor au fost atacate, adăugând
că firma „va continua să monitorizeze
situaţia îndeaproape”.
Silverstein Properties a afirmat că
sunt investigate declaraţiile hackerilor,
adăugând că „noi suntem la curent cu
pretenţiile privind presupuse breșe ale
securităţii unor firme implicate în litigiul ce
durează de cinci ani, referitor la asigurările
după atacurile din 9/11. Până în prezent,
nu am găsit nicio dovadă care să susţină
existenţa unei breșe în securitatea
companiei noastre. Am petrecut ultimii 17
ani îndeplinindu-ne obligaţia de a oferi un
World Trade Center magnific și complet
reconstruit. Nu ne vom lăsa distruși de
teorii ale conspiraţiei privind 9/11”.

ările Uniunii Europene au indicat teritoriul
Gibraltarului ca fiind „colonie britanică”
într-un document în care propun ca britanicii să
poată călători fără viză în spaţiul Schengen după
Brexit, în cazul unor șederi scurte. „Gibraltarul
este o colonie a Coroanei britanice. Există o
controversă între Spania și Regatul Unit cu privire
la suveranitatea Gibraltarului, un teritoriu pentru
care trebuie găsită o soluţie în lumina rezoluţiilor
și deciziilor relevante ale Naţiunilor Unite”, indică
o notă de subsol a documentului.
Documentul include Gibraltarul pe lista
teritoriilor britanice de peste mări, împreună cu
alte state, cum ar fi Insulele Cayman, Insulele
Falkland sau Anguilla, deși nota de subsol se
referă și la disputa dintre Spania și Regatul Unit
cu privire la suveranitatea Stâncii.
Surse diplomatice au subliniat faptul că
Gibraltarul figurează pe lista ONU ca „teritoriu
neautonom în așteptarea decolonizării”. Așadar,
menţiunea din nota de subsol nu este nicio
noutate și același organism recomandă rezolvarea
acestui litigiu „prin negocieri bilaterale între
Spania și Regatul Unit”.
Propunerea, care prevede că cetăţenii britanici
pot călători fără viză în spaţiul Schengen timp de
90 de zile, în orice perioadă de 180 de zile, a fost
adoptată în cadrul unei reuniuni a ambasadelor
celor 28 de state membre UE.
La rândul lor, sursele comunitare au clarificat că
gibraltarienii vor fi supuși acelorași condiţii ca și
resortisanţii din Regatul Unit, prin regulamentul
propus de ţările UE cu privire la vizele pentru
șederi scurte pe teritoriul Schengen.
În virtutea tratatelor europene, legile UE se
aplică în Gibraltar în calitatea sa de teritoriu
european de ale cărui relaţii externe este
responsabil un stat membru, astfel încât acestea
ar încerca să se aplice în mod automat aici în
momentul în care Regatul Unit nu va mai face
parte din UE.
Nu este pentru prima dată când Gibraltarul este
un protagonist în negocierile de ieșire a Regatului
Unit din Uniunea Europeană, deoarece începând
din luna noiembrie 2018, Spania a ameninţat că
va bloca acordul Brexit, considerând că nu oferă
garanţii juridice suficiente că guvernul spaniol
va avea ultimul cuvânt în orice acord viitor cu
Gibraltarul.
Finalmente, Spania s-a poziţionat în favoarea
acordului, după ce a obţinut un document în
care cei 27 au clarificat în scris potenţialele
interpretări ale articolului din acord, de care nu
erau mulţumiţi.

Executivul comunitar a prezentat propunerea
legislativă privind vizele pe data de 13 noiembrie
anul trecut.
În cazul în care se va încheia un acord între
Regatul Unit și UE, planul va fi adoptat după
încheierea perioadei de tranziţie, care se va
extinde, în principiu, de la data la care Londra
părăsește UE până pe 31 decembrie 2020 și în
timpul căreia se va aplica legislaţia comunitară în
Regatul Unit.
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SUCCESE SPORTIVE PRAHOVENE, PE ARENELE COMPETIŢIONALE

Augustin
Iancu

Cristian
Radu

ATLETISM
Preţioase medalii…
Competiţiile atletice, Cupa
României și Campionatul Naţional
Universitar și Școlar, desfășurate
la Pitești au prilejuit Clubului
Sportiv
Municipal
Ploiești
(antrenori profesorii –Augustin
Iancu, Robert Munteanu) și
atleţilor săi de vârf să cucerească
sau să contribuie la adjudecarea,
în diferite probe, a 11 medalii (4
aur, 4 argint, 3 bronz). Multiplul
nostru campion Cristian Radu a
cucerit medalii de aur în proba
de 400 m atât în Cupa României,
la seniori cât și în Campionatul
Naţional Universitar, preţioase
medalii de aur cucerind și colegii
săi – Bogdan Oprina, Mihai Lazăr
și Costin Homiuc cu Ștafeta
4x100 m a Universităţii Craiova
și de colegul Sebastian Ursachi –
cu Ștafeta 4x400 m a Universităţii
„Vasile Alecsandri” Bacău. În
competiţiile mai sus menţionate, la
diferite probe au obţinut „argint”
David Năstase (2), Alexandru
Geamănu, Mihai Lazăr, Bogdan
Oprina, și „bronz” prin Costin
Homiuc, Alexandru Geamănu și
David Năstase – acesta prin Ștafeta
4x100 m a Universităţii „Ovidiu” Constanţa.
Clubul Sportiv Școlar Ploiești
(antrenori
Maria Andrei și
Florin Andrei) prin Ștafetele sale

s-a remarcat și în Campionatul
Naţional Școlar (Pitești, 24,
25.V.2019, 350 concurenţi…).
„Argint” prin Robert Ioniţă, David
Gudi, Florian Nicolae, Alexandru
Săceanu (Ștafeta A, 4x100 m);
Daria Alexandru, Raluca Baicu,
Alexandra Teodoru, Rossana
Ristulescu (4x400 m), Andrei
Niculiţă, Eduard Chivi, Andrei
Toma, Alexandru Săceanu (4x400
m) și „bronz” prin Andrei Niculiţă,
Ruben Chivi, Andrei Florea,
Eduard Chivi („B”, 4x100 m).
BADMINTON
CSC Berceni U13, în triumf…
La Frumușani – Călărași (30.V.-2.
VI.2019), Clubul Sportiv Comuna
Berceni
(antrenor
Adrian
Basarabeanu) a reușit o excelentă
evoluţie competiţională cucerind

și în alte probe CSC Berceni a
triumfat: „aur” prin Luca Pandele
(la simplu băieţi), Denisa Muscalu
(simplu fete) și ambii, împreună și
la dublu mixt, Luca Pandele și Vlad
Dehelean (CSU UVT Timișoara)
la dublu băieţi, cât și „argint” prin
Denisa Muscalu și Cristina Sîrbu
(CSM Timișoara) la dublu fete.

Foto: cscberceni.ro

JUDO
CSM CFR CSȘ Ploiești,
noi izbânzi…
La Campionatul României
Copii U13 (366 sportivi. 90
cluburi) și Juniori U15 (346
sportivi, 80 cluburi) desfășurat în
Timiș (23-25.V.2019, Dumbrăviţa
- cea mai dezvoltată și bogată
comună din România), valoroasa
structură CSM CFR CSȘ Ploiești
(antrenor emerit coordonator –

CSC Berceni U13, de aur…
Imagini: csmploieşti.ro

CSM CFR CSŞ Ploieşti U15, în onoare
medaliile de aur și onorantul
titlu de Campioană a României
– Echipa U13 pe anul 2019,
prin admirabila comportare a
componenţilor săi – Luca Pandele,
Denisa Muscalu, Vlad Dehelean
(CSU UVT Timișoara, cu drept
regulamentar de reprezentare),
Matei Pandele, Ruxandra Filip,
Izabela Dragomir, Delia Puţaru,
Tudor Petre.
Tot la Frumușani, în Cupa
României – Supermercato U13

Gheorghe Savu, antrenori Mihai
Trandafirescu, Doru Munteanu,
Cosmin Slăveanu) a cucerit trei
medalii de aur la U13 prin Bianca
Ungureanu (categoria 40 kg),
Leonard Răduţă (55 kg), și David
Ţugui (+60 kg), toţi obţinând și
calificarea la „Balcaniada U13”
(Timișoara, 5-7.VII.2019).
Și la UJ15, izbânzi: „aur” prin
Rareș Costache (42 kg, Vanesa
Tolea (44 kg), Alexandra Ciurcă
(48 kg), Alexandru Petre (73 kg) și

„argint” prin Andrei Tunea (46 kg)
– toţi calificaţi și la „Balcaniada
U15” (Skopje – Macedonia, 13-17.
VI.2019).
Cupa României (Seniori, 138
judoka, 50 cluburi) și Campionatul
Naţional Ne Waza (Luptă la sol –
seniori, 108 sportivi, 40 cluburi)
disputate la Poiana Brașov (1719.V.2019), au avut în prim plan
și reprezentanţii CSM CFR CSȘ
Ploiești care au cucerit „aur” prin
Diana Marcu (+63) și „argint” prin

Foto: cscconpet.ro

Foto: CSŞploieşti.ro

Ştafeta CSŞ Ploieşti şi antrenorii acestora

România – senioare, în elită

Florentina Schiopu (52 kg) la Ne
Waza și argint Florentina Schiopu
(52 kg), Andrei Baicu (+100 kg)
și bronz – Andrei Pârloga (81),
Denisa Cristea (57), Diana Marcu
(78) la Cupa României.
POPICE
În elita mondială…
Campionatul Mondial (U14,
U18, Seniori, Rokycany – Cehia,
8-26.V.2019) a adus României trei
medalii; Aur la U14 prin Letiţia
Ștefania Mihai de la Conpet
Petrolul Ploiești (la Individual
clasic cu 575 p.d.), dar și bronz
(tandem mixt, cu Lucas Aldea de
la CFR Cluj). A treia medalie, tot
de aur, România a cucerit-o la U18
(tandem mixt), prin Noemi Budoi
(Siderurgistul Hunedoara) și prin
Tibor Szasz (CSM Târgu Mureș).
La U18, pentru România a evoluat
și Andreea Ioniţă – Conpet
Petrolul Ploiești.
În elita mondială (în „sferturi”,
în primele opt din lume) s-au
aflat și senioarele României (în
ordine, 6-2 cu Slovacia, 1-7 cu
Croaţia, 7-1 cu Danemarca, 1-7
cu Cehia…). Conpet Petrolul
Ploiești a avut în echipa României,
trei titulare: Luminiţa Dogaru
(maestră emerită a sportului),
Daniela Lăcătușu, Florentina
Naghi – primele două cele mai
bune (2396p.d., respectiv 2392,
medie pe joc aproape 600p.d.)
Campioana lumii, medaliată cu
aur, Croaţia (urmată de Ungaria
– argint și de Germania – bronz),
prin lansatoarea sa Ines Maricic,
cu 587 popice doborâte într-un joc
a stabilit un nou record mondial…

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
PETROLUL, FINAL DE SEZON,
DEZAMĂGITOR…
FOTBAL
Liga 2 (Etapa 38, 1.VI.2019, Stadion „Ilie Oană”): FC
Petrolul Ploiești – Academica Clinceni 2-3 (1-2)… Eșec
la final de an competiţional (2018-2019), în care Petrolul
a pornit cu mari speranţe spre elita fotbalului românesc
și care s-a încheiat dezamăgitor pentru minunaţii Lupi

Galbeni și pentru toţi susţinătorii din Prahova, din ţară și
din toate colţurile lumii…
După 380 jocuri din Liga 2, în ierarhia finală: Chindia
Târgoviște 88p, Academica Clinceni 87p (ambele promovate
L 1), U Cluj 82p (în baraj cu Hermannstad…), apoi Petrolul
77p (24 victorii, 5 egaluri, 9 înfrângeri), Sportul Snagov
70p, FC Argeș Pitești 68p, CS Mioveni 64p, Luceafărul
Oradea 52p, Metaloglobus București 49p, ASU Politehnica

Timișoara 48p, Daco Getica București 47p, UTA Arad 47
p, Ripensia Timișoara 47 p, Farul Constanţa 47p, Pandurii
Târgu Jiu 44p și apoi retrogradatele – Energeticianul 39p,
Aerostar Bacău 38p, ACS Poli Timișoara 29p,CS Balotești
24p, Dacia Unirea Brăila 11p.
Dragostea de Petrolul nu piere… Trebuie pornit
din nou cu speranţă pe drumul promovării, însă și cu
implicarea mai mare a forurilor Prahovei noastre dragi…

Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an,
Faxmedia 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 verificat personal în prealabil.
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Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important

că putem spune clientului: „fii liniştit, am fost acolo şi am verificat totul pentru tine!”

