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

 „Dacă ești chibzuit, să nu ai încredere în cel lipsit de încredere. ”
- Culese de Tata  
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Pas cu PAS, Alba ca 
Zăpada și Năstase au Zăpada și Năstase au 
readus Siberia la Chișinăureadus Siberia la Chișinău
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C. S. Blejoi, event C. S. Blejoi, event 
cu aur, în fotbalul cu aur, în fotbalul 
prahoveanprahovean

Comunele Drajna și Comunele Drajna și 
Gorgota, campioane la Gorgota, campioane la 
fonduri europenefonduri europene

Despre ce este vorba? Despre 
ȘANTAJ! Știți de ce e șantajul cea 

mai puternică armă din ziua de astăzi? 
Pentru că dacă îți merge o dată, prin 
efectul bulgărelui de zăpadă el capătă 
forța unei avalanșe, care poate rade 
orice îi stă în cale. „Aaaa, comentezi? 
Ia de aici una în meclă și marș acasă cu 
coada între picioare.” Cum se ajunge 
însă aici? De la o greșeală (interesată sau 
nu) făcută în fața șantajistului sau de la 
lăsarea descoperită a unei probleme, 

fapt care îi crează celui cu interes direct 
material sau de putere, un avantaj, pe 
care îl va exploata la maxim la momentul 
potrivit. Cam așa stă treaba cu șantajul 
la noi în Republică. Nu numai la noi, 
dar pe tarlaua lui Caragiale e teren 
fertil pentru așa „cultură”. Eee, acum 
știu că vă duceți cu gândul la „altele”...
și vă dau dreptate, dar de data asta e o 
treabă punctuală. Revin. Deci: Ce a 
făcut Veolia în iarnă? Corect! A șantajat 
primăria că lasă fără apă caldă și căldură 
ploieștenii dacă nu îi este mărit tariful. 
Și știți ce? A funcționat. Nu din prima, 
dar a functionat. Cine pierde? Noi. Iar ca 
imagine? Primarul. Eee, de el ne doare 
în...nici măcar. Beleaua e că avalanșa 
abia acum a început. Cine urmează? 
Rosal! Și ia de aici disconfort. Mizeria 
crește, căldura crește, duhoarea crește, 
răbdarea se rupe, acuzele explodează...

Continuare în pagina 4

Cine nu vrea să oprim Cine nu vrea să oprim 
defrișareadefrișarea
pădurilor din Româniapădurilor din România

Continuare în pagina 7
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PAGUBE DE 64 MILIOANE DE LEI DUPĂPAGUBE DE 64 MILIOANE DE LEI DUPĂ
INUNDAȚIILE DIN IUNIEINUNDAȚIILE DIN IUNIE
Comitetul Județean pentru 

Situații de Urgență Prahova, 
prezidat de prefectul Mădălina Lupea, 
s-a întrunit, săptămâna trecută, în 
vederea evaluării pagubelor produse 
de vijelii, grindină, ploi și inundații. 
În prealabil, trei comisii mixte au 
mers în mai multe localități din județ, 

unde au constatat dezastrele produse 
de fenomenele meteo extreme 
din perioada 31 mai-6 iunie 2019. 
Comitetul apreciază că ar fi  nevoie 
de 64 de milioane de lei pentru 
refacerea drumurilor, podurilor 
și podețelor afactate de viituri.

CONTRACTUL CONTRACTUL 
CU ROSAL, ÎN CU ROSAL, ÎN 

COADĂ COADĂ 
DE PEȘTEDE PEȘTE

După întâlnirea cu 
președinții asociațiilor de 

proprietari din Ploiești, primarul 
Adrian Dobre a participat la 
ședința ADI Deșeuri Prahova cu 
mandatul de a rezilia contractul 
cu Rosal. Dacă înțelegerea privind 
curățenia căilor publice poate fi  
anulată oricând, fi ind încheiată 
între Primăria Ploiești și Rosal, 
nu la fel de simple sunt lucrurile 
în privința radierii contractului 
pentru ridicarea deșeurilor de la 
populație, acesta fi ind parafat între 
Rosal și ADI Deșeuri Prahova, 
organism din care fac parte CJ 
Prahova și primarii din cele 103 
localități care au aderat la ADI 
Deșeuri, inclusiv Ploieștiul.

„REGIMUL A FOST ÎNFRÂNT, DAR NU ȘI ÎNVINS”
După două zile de 

agonie și extaz, 
regimul a fost înfrânt. 
Sigur, regimul încă se mai 
zbate și se încăpățânează 
să nu accepte realitatea. E 
în zadar..., zarurile au fost 
aruncate, iar deciziile au fost 
luate. Moscova, Bruxelles-ul 
și Washington-ul au decis: 
Moldova va merge pe „calea 
a patra”, însă fără Plahotniuc.

Regimul a fost 
înfrânt, dar nu și 
învins... Tentaculele/
rădăcinile sistemului 
oligarhic sunt adânc 
implantate în societatea 
noastră: în instituții, 
birocrație, economie, 
societatea civilă, justiție, 
partide, mediu de 
afaceri, autorități locale 
și, nu în ultimul rând, 

Consiliul Județean Prahova a lansat 
procedurile de achiziții publice pentru 

așternerea de covoare asfaltice pe drumurile pe 
care le are în administrare. Căile rutiere au fost 
împărțite pe patru loturi, șase fi rme depunând 
oferte pentru toate sau numai pentru unele dintre 
loturi: Roni Civil Interoute SRL, Pragosa Romania, 
Klaus Industrial cu terț susținător Coni  SRL, 
Road Infrastructure Industry cu terț susținător 

Dimex 2000 Company, Domeniile Gîrbea cu terț 
susținător Strabenbau Logistic și Asocierea SC 
Terra Strade Total Construct-Petrochim Trading. 
După fi nalizarea licitației, fi rmele câștigătoare 
vor efectua lucrări pe 58 de tronsoane (suprafață 
588.000 de metri pătrați) de pe 38 de drumuri 
județene, împărțite, cum spuneam, în patru loturi:

CJ PRAHOVA SE PREGĂTEȘTE CJ PRAHOVA SE PREGĂTEȘTE 
DE MAREA ASFALTAREDE MAREA ASFALTARE

fapt care îi crează celui cu interes direct

Victor Chirilă, președintele Asociației pentru Politică 
Externă (APE) de la Chișinău

De la începutul lunii 
aprile și până în data 

de 5 iunie, cele 61 de stații 
locale ale Serviciului Național 
Antigrindină și de Creștere 
a Precipitațiilor (SNAPC) 
au lansat 1.333 de rachete 
antigrindină pentru a îndepărta 
supercelulele de nori care au 
amenințat teritoriul României. 
Dinu Constantinescu, 
directorul Electromecanica 
Ploiești, operatorul sistemului 
național antigrindină, făcea 
comparație că, în tot anul 2018, 
s-au utilizat 1.300 de rachete. 
În Prahova au fost lansate 199 
de rachete, în condițiile în care, 

în acest interval de timp, ANM 
a emis peste 40 de alerte de 
vreme rea. Sistemul a început să 
funcționeze la unitatea pilot din 
Prahova încă din anul 2000 și s-a 
extins treptat aproape în întreaga 
țară. Conform datelor ofi ciale, 
un hectar de teren protejat 
prin SNAPC costă în medie 
între 8 și 10 euro. În prezent, în 
afară de centrul din Prahova, 
SNAPC are patru unități zonale: 
Centrul Zonal de Coordonare 
Moldova, cu Unitatea Moldova 
1 Iași; Unitatea de Combatere a 
Căderilor de Grindină Moldova 
2 Vrancea, cu capacitatea de 

a proteja o suprafață de 150 
mii ha în județele Vrancea și 
Galați; Unitatea de Combatere 
a Căderilor de Grindină Mureș, 
cu capacitatea de a proteja 150 
mii ha în Mureș și Alba; Unitatea 
de Combatere a Căderilor de 
Grindină Timiș, cu acoperire 
pentru 150 mii ha în  Timiș, 
Arad și Caraș-Severin.

199 DE RACHETE ANTIGRINDINĂ 199 DE RACHETE ANTIGRINDINĂ 
LANSATE NUMAI ÎN PRAHOVA!LANSATE NUMAI ÎN PRAHOVA!

a proteja o suprafață de 150

în chiar actualul Parlament. 
Iar actualul șef de stat este 
exponentul și produsul 
notoriu al regimului 
oligarhic.

Extirparea caracatiței 
oligarhice va dura nu luni, 
ci ani, mulți ani. Va devora 
nu o singură majoritate 
parlamentară sau un 

singur guvern, ci multe alte 
majorități parlamentare și 
guverne. Iar mulți alți lideri 
politici vor cădea pradă 
ispitelor oligarhice...

Ce a fost știm, ce va fi  în 
următoarele zile, săptămâni 
și chiar luni nu este greu de 
prevăzut... 
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OFERTĂ DE

Cică Prima Doamnă, Carmen 
Iohannis, s-a dus ca o...

păcătoasă în fața Papei Francisc, în 
rochie scurtă și cu capul descoperit 
pe când buna, blânda, înțeleapta, 
decenta Veorica Vasilica Dăncilă 
și-a acoperit părul cu o eșarfă, 

semn de smerenie sau cam așa 
ceva. Da, dragilor, dacă aveți 
asemenea porniri, de ce nu plecați 
voi la o procesiune în genunchi în 
jurul țării, să vă rugați să ne meargă 
bine fără să muncim și dacă se 
poate să și furăm un pic, fără să 
ne bage DNA la răcoare? Ori, dacă 
vă plac îmbrobodiții, transformați 
bisericile în moschei și o să aveți 
numai momâi înfășurate în negru 
peste tot. Asta dacă mai era nevoie 
să vă convingeți că avem cam prea 
multe pocituri prin diverse funcții 
publice!

Codrin Ștefănescu a declarat, 
luni, că Olguța Vasilescu, Liviu 

Pleșoianu, Șerban Nicolae, Eugen 
Teodorovici și Gabriela Firea sunt 
nume vehiculate în interiorul PSD 
pentru nominalizarea candidatului 
la alegerile prezidențiale.  Codrine- 

Codrine, nu care cumva tu umbli 
cu cioara vopsită ori ești spion în 
PSD și vrei să duci partidul ăsta în 
gât? Păi, bre, ăștia cinci la un loc 
n-or să ia nici jumătate din voturile 
pe care le-a obținut Ponta în 2014 
sau câte sufragii are Iohannis 
pe-un picior de-ăla de neamț afurisit.

A fost descoperit misterul 
pentru care s-a oprit ploaia 

peste tot pe unde a trecut  Papa 

Francisc  în România. Cică a tras 
Daea cu rachetele antigrindină 
în nori și din acest motiv înceta 
furtuna cum apărea Suveranul 
Pontif. Bre, bată-te să te bată 
norocul, dacă ești tu Samantha 
zilelor noastre, de ce n-ai sucit din 
nas, să nu intre Liviu la pușcăriuță 
sau de ce nu poți să zbori din loc 
cocul duamnei Dăncilă, să pară și 
ea mai chip de oamă!

Ministrul Economiei, 
Niculae Bădălău, a vorbit 

la ditamai TVR 1: „Vreau unitate 
în PSD pentru că, până la urmă, 

ceea ce suntem astăzi, partidul ne-a 
făcut. Partidul ne-a făcut ce suntem 
astăzi fi ecare dintre noi. Fără partid 
unii dintre noi erau nimeni”.  Gura 
ta adevăr a grăit, Bădălăule! Dacă 
nu s-ar fi  inventat partidul, matale 
erai și-acum prin clasa a I-a, să 
înveți literele alfabetului și cum 
se leagă cuvintele într-o frază! Mă 
rog, cu eforturi, trăgeai la pește, 
pe Dunăre, nu te-ai fi  jucat de-a 
ministrul Economiei!

După ce a decapitat 
conducerea PNL București 

și din cele șase sectoare,  pentru 
păcatul de a fi  pierdut alegerile 
europarlamentare în fața USR, 
Ludovic Orban a început analiza 
extinsă a rezultatelor din fi lialele 
județene, cu gând să-i dea afară 

pe șefi i din Cluj, Iași și Brăila. Bre, 
Sică Mandolină, Orbane, Greiere, 
Trubadurule, nu mai căuta nod în 
papură la alții, ci începi prin a te da 
afară pe tine, că de-aia v-au bătut 
pe alocuri PSD și USR, fi indcă 
n-ai tu talent nici la cântat, nici la 
urlat, darămite la condus partidul 
și adunat voturi ca prunele pentru 
țuică. Așa că mai bine vezi-ți 
de mandolina aia, că s-ar putea, 
la anul, dacă te mai autopropui 
premier, să nu mai vezi un vot de 
la Iohannis!

Într-o mahala televizată, 
primarul Capitalei, Gabriela 

Firea, l-a făcut pe Băsescu „savanat 
de bodegă”: „Un mincinos, atât 
ați fost, și se vede că și acum, la 
bătrânețe, arătați că ați rămas tot 
un mincinos. Nu ați făcut nimic 
la Primăria Capitalei, nu ați 
făcut nimic ca președinte. Sunteți 
savant de bodegă, nu de bibliotecă. 
Ieșiti din politică foarte urât. Un 
mincinos și așa ați rămas și la 
bătrânețe”. Traian nu s-a lăsat mai 
prejos și, după ce i-a zis primăriței 
că nu e-n stare în București nici 
măcar să fugărească maidanezii, 
i-a trântit una... să moară Pandele 
cum o muri: „Poate vreți să vă 
dovedesc că nu-s așa bătrân...”! 
Care va să zică până la urmă la atât 
se reduce politica voastră, la sex, 
așa-i? Mare dreptate aveți, numai 
că de 30 de ani voi nu asta faceți, ci 
violați Românica, bre!

Firea s-a luat și de viața 
lui Oprișan, mare baron 

de Vrancea. Întrebată cum e 
că Marean s-a angajat să scrie 
strategia politică a PSD în epoca 
post-Dragnea, Găbița a mahalagit 
iar: „Mă îngrozesc. Dacă după 
elucubrațiile spuse de domnul 
Oprișan în CEx-ul trecut ne mai 
bazăm pe dumnealui să ne facă 
strategia politică a partidului, eu 
ce să spun? O să citesc partea care 
nu e scrisă de dumnealui.” După 
care Firea a dat din casă, spunând 
cum Marean l-a vorbit pe la spate 
pe tractoristul Paul Stănescu: 
„domnul Oprișan l-a acuzat pe 
domnul Stănescu că nu știe să 
scrie. Să nu încep eu să vorbesc 
despre problemele gramaticale 
ale domnului Oprișan, că aici e 
domeniul meu”. Găbițo, chestia 
nu stă neapărat în gramatică, și 
Ceaușescu le pocea, la voi alta 
e problema: ciordeala, maică, 
ciordeala! Na, să dai pușcăriei 

un premier, un șef de Parlament, 
4-5 primari și vreo... fără număr 
demnitari, nu-i de ici, de colea! 
Clar că în chestia asta sunteți la 
concurență cu PNL și, recunosc, 
i-ați cam bătut și la așa ceva.

Dan Barna și Dacian Cioloș 
nu s-au dezmeticit nici 

acum după beția rezultatului 
extraordinar obținut de Alianța 
2020 USR-PLUS la alegerile 
europarlamentare și se bat acum 
care dintre ei doi trebuie să pună 
mâna pe Cotroceni. Băieți, vă 
zic eu cum să faceți, mergeți 
până la palat, puneți mâna pe 
ziduri, pipăiți birourile, gresia, 
marmura, că altfel n-o să vedeți 

voi Cotroceniul! Adică nu vă 
imaginați că pică iar pe voi pleașca 
votului de la euro, fără să faceți 
nimic! Pricepeți că lumea v-a votat 
fi indcă a vrut să pună partidele 
vechi cu botul pe labe, dar dacă vă 
închipuiți că-l bateți pe Iohannis, 
înseamnă că... nino-nino și cu voi. 

După ce Cristoiu l-a dat pe 
Mihai Gâdea prezidențiabil 

din partea PSD, au venit alții, 
pesemne inspirați din istoria 
recentă a Ucrainei, să spună că 
de fapt ar aduna un pic mai multe 
voturi actorul Dan Puric! Tulai, 
Doamne, ferește-ne, nu că Puricul 
n-ar fi  un genial artist, dar n-ar fi  
totuși mai bun Daea? Nu? Măcar 
ăsta a zis „nu e oaie fără frunză și 
nici frunză fără oaie”, lucru care 
are o logică primară, dar ce te faci 
când îl auzi pe Țop-Țop-Țuc în Bot 
ăsta cu „orice om are un genom 
și orice popor are o genomică”. O 
iei drept pe arătură, vă jur! Dar 
vă rog, dragi pretini și tovarăși, 
n-aveți și voi alte oferte în afară de 
politichieni din seria „iarna nu-i 
ca vara și nici ziua ca noaptea”?

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

ACTUALITATE

PROIECTIL DESCOPERIT 
ÎNTR-O GOSPODĂRIE DIN 

PĂULEȘTI
Echipajul pirotehnic al 

Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă “Șerban Cantacuzino” a 
desfășurat o misiune de asanare 
a teritoriului de muniţia rămasă 
neexplodată din timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial. „Muniţia 
a constat într-un proiectil exploziv 
de calibru 100 mm, fi ind găsit 

într–o gospodărie situată în 
localitatea Păulești”, a anunțat 
ISU Prahova. Specialiștii 
pirotehnicieni au acționat 

pentru ridicarea, transportul și 
depozitarea muniţiei în condiţii 
de siguranţă, aceasta urmând a fi  
distrusă la o dată ulterioară.
BĂRBAT GĂSIT DECEDAT ÎN 
ALBIA CRICOVULUI SĂRAT

Pompierii militari au fost în 
alertă după ce o persoană a sunat la 
112 și a anunțat că o persoană s-ar 
fi  înecat în râul Cricovul Sărat. „La 
locul evenimentului s-au deplasat 
5 pompieri care au acționat 
pentru extragerea unui bărbat, în 
vârstă de 52 de ani, care prezenta 
semne incompatibile cu viața”, 
a anunțat Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență Prahova. 
Trupul neînsufl ețit nu prezenta 
urme de violență. Cadavrul a 
fost transportat la Serviciul de 
Medicină Legală Ploiești pentru 
efectuarea necropsiei și stabilirea 
cu exactitate a cauzei morții.

AUTOTURISM ÎN FLĂCĂRI 
ÎN PLOIEȘTI

Pompierii prahoveni au fost în 
alertă ca urmare a izbucnirii unui 
incendiu la un autoturism afl at 
pe strada Mihai Eminescu din 
municipiul Ploiești. „La sosirea 
pompierilor la locul intervenției, 
incendiul se manifesta la instalația 

electrică afl ată sub parbriz”, a 
precizat ISU Prahova. Incendiul 
a izbucnit, cel mai probabil, din 
cauza unui cablu electric defect, 
neizolat corespunzător sau cu 
izolația deteriorată ca urmare a 
unei acțiuni mecanice ori fi zice. 

semn de smerenie sau cam așa

Codrine nu care cumva tu umbli

Francisc în România Cică a tras

d l

un premier un șef de Parlament

voi Cotroceniul! Adică nu vă
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MINORI LA VOLAN, FĂRĂ 
PERMIS

Lucrătorii Postului de Poliție 
Ciorani au depistat o tânără în 
vârstă de 17 ani, care conducea 
un autoturism pe raza comunei 
Ciorani, fără a poseda permis de 
conducere. „În urma verifi cărilor, 
s-a stabilit că aceasta se afl a la 
volanul unui autoturism care îi 
fusese încredințat de un prieten, 
cu scopul de a învăța să conducă. 
Cei doi s-au ales cu dosar penal 

pentru conducere fără permis și 
respectiv încredințarea cu știință 
a unui autovehicul, pentru a fi  
condus pe drumurile publice, 
unei persoane care nu posedă 
permis de conducere”, a anunțat 

IPJ Prahova. Un caz similar a 
avut loc la Câmpina, de data 
aceasta protagonist fi ind un 
minor în vârstă de 14 ani. O 
patrulă de polițiști din cadrul 
Poliției Municipiului Câmpina a 
intervenit pentru aplanarea unui 
confl ict iscat între mai multe 
persoane. „Ajunși la fața locului, 
aceștia au constatat că este vorba 
despre o tamponare, în care au 
fost implicate două autovehicule. 
În urma efectuării verifi cărilor 
și ascultarea declarațiilor 
persoanelor implicate, polițiștii au 
stabilit faptul că un minor în vârstă 
de 14 ani s-a suit la volanul unui 

autoturism, proprietatea părinților, 
cu scopul de a muta mașina, și, 
datorită lipsei de experiență, a 
avariat un alt autoturism parcat în 
fața sa”, a explicat IPJ Prahova. În 
cauză a fost deschis un dosar penal 
pentru săvârșirea infracțiunii de 
conducere fără permis.

A INTRAT CU ATV-UL 
ÎNTR-UN AUTOTURISM 

PARCAT
Un bărbat a ajuns la spital după 

ce a intrat cu ATV-ul într-un 
autoturism parcat. Accidentul 
rutier a avut loc pe raza comunei 
Brazi. Potrivit primelor verifi cări 

se pare că bărbatul ar fi  pierdut 
controlul asupra direcției de mers 
și a intrat într-un autoturism 
parcat. În urma impactului, 
conducătorul ATV-ului a fost 
rănit și a necesitat transportul 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești, pentru 
acordarea de asistență medicală de 
specialitate.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

COMUNELE DRAJNA ȘI GORGOTA, CAMPIOANE LA FONDURI EUROPENE

se pare că bărbatul ar fi pierdut

Prin Programul Național 
de Dezvoltare Rurală, 

comunele din Prahova au obținut, 
deocamdată, fi nanțare pentru 27 
de proiecte, în valoare totală de 18,6 
milioane de euro. Până la sfârșitul 
lunii trecute, fuseseră decontate 
lucrări în cuantum de 9,28 mil. 
euro. Patru  proiecte se referă la 
construirea unor grădinițe, iar 
23, la reabilitarea drumurilor de 
interes local, înfi ințare și extindere 
rețea de apă și de canalizare. Iată 
și câteva exemple de investiții care 
vor fi  realizate cu bani europeni: 
Cornu: modernizare drumuri 
locale- 1 mil. euro, rețea de apă, 
mărire capacitate de stocare a 
stației-1,36 mil. euro; Drăgănești: 
construire grădiniță-424.010 euro, 
modernizare drumuri- 910.535 
euro; Cocorăștii Colț: construire 
grădiniță-171.350 euro și rețea 
de canalizare- 995.890 euro; 
Puchenii Mari: modernizare 
drumuri-981.914 euro și cămin 
cultural -352.282 euro;Tomșani: 
construire grădiniță-329.000 euro; 
Cocorăștii Mislii: grădiniță cu 
program prelungit-386.000 euro; 
Bănești: modernizare drumuri 
comunale-845.000 euro; Gura 
Vadului: extindere alimentare 
cu apă- 946.022 euro; Scorțeni: 
construire grădiniță-499.960 euro; 
Bucov: modernizare drumuri 
-999.954 euro; Albești Paleologu: 
modernizare drumuri- 807.656 
euro.

CÂTE CINCI PROIECTE/
COMUNĂ LA DRAJNA ȘI 

GORGOTA
Drajna (primar Violeta Gonțea) 

a atras fonduri europene pentru 
cinci proiecte. Trei sunt prin 
intermediul PNDR 2014-2020, 
valoare acestora fi ind de 2,3 mil. de 
euro: modernizare străzi- 943.346 
euro; cămin cultural-394.682 euro; 
înfi ințare rețea de canalizare-982. 
425 euro. Un al patrulea proiect, în 
valoare de 3,4 mil. lei,  a fost obținut 
prin intermediul Programului 
Operațional Regional și se referă 
la rabilitarea Moarei de Apă 
Warthiadi. În fi ne, prin GAL 
„Plaiurile Ramidavei”, Primăria a 
achiziționat și un buldoexcavator, 
în valoare de 70.000 de euro. 
Localitatea Gorgota (primar 
Ionuț Nicolae Dumitru) a obținut, 
prin Programul Național de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020, 
fonduri de aproximativ 3 milioane 
de euro: modernizare drumuri 

locale-971.000 euro, extindere 
rețea de apă-1,351 mil. euro, 
construire grădiniță- 311.469 
euro și edifi care centru (cămin) 
cultural-420.685 euro. Aceste 
investiții se adaugă unui alt proiect 
(rețea apă, canalizare, drumuri) 
dezvoltat în exercițiul fi nanciar 
anterior, în valoare de 2,5 mil. 
de euro, absorția totală a banilor 
europeni ridicându-se la 5,5 mil. 
euro (aproximativ 24,75 mil. lei), 
ceea ce echivalează cu bugetul pe 
cinci ani al localității. Un al cincilea 
proiect, de data aceasta intermediat 
de GAL „Cricov-Provița-Prahova” 
(Dâmbovița-Prahova), a constat 
în achiziționarea unui utilaj 
multifuncțional în valoare de 
80.000 euro. 

11 DIN CELE 13 AȘEZĂRI 
RURALE CARE AU OBȚINUT 

BANII EUROPENI SUNT 
CONDUSE DE PRIMARI PNL

Interesant este că din cele 13 
comune care au obținut proiecte 

europene, 11 sunt conduse de 
primari liberali și doar două 
de social-democrați (Cornu și 
Bănești). Putem crede fi e că liberalii 
au mai mult spirit antreprenorial, 
fi e că ei nu prea sunt ajutați 
cu bani de la județ ori bugetul 
central, ambele cu administrații 
PSD-ALDE, și-atunci au fost 
nevoiți să caute alte resurse, deci 
să scrie proiecte pentru a obține 
fonduri europene. L-am întrebat 
pe primarul comunei Gorgota, 
ing. Ionuț Nicolae Dumitru, cum 
a procedat să ajungă la o asemenea 
performanță notabilă, care se 
poate constitui într-un exemplu 
de bună practică în rândul altor 
unități administrativ-teritoriale 
ce  acuză lipsa banilor atunci când 
vine vorba să caute justifi cări 
pentru prea puțina dezvoltare a 
localităților: „Am făcut o echipă 
bună la primărie nu aducând 
oameni din afară, ci cu cei pe 
care i-am găsit eu deja angajați. 

Le-am spus că absorbția fondurilor 
europene este singura soluție ca să 
dezvoltăm localitatea. Din bugetul 
local, care se ridică la aproximativ 
5 mil. lei anual, e clar că nu 
puteam asigura modernizarea 
infrastructurii publice, fi e că 
este vorba de educație, utilități, 
drumuri. Am început prin a întocmi 
o listă de priorități și am căutat să 
vedem care sunt programele (axe, 
măsuri) europene pe care le putem 
accesa. Adică eram hotărâți să nu 
scăpăm niciun program adresat 
comunităților locale (instituțional 
vorbind). Pentru fi ecare am urmărit 
ghidurile de fi nanțare, să vedem 
exact care sunt cerințele și am 
mers cumva cu proiectele înainte. 
Toată documentația- fi indcă se 
cer o mulțime de documente- au 
fost pregătite de echipa noastră, 
iar proiectele au fost scrise de un 
consultant specializat în așa ceva. 
Deci am lucrat în avans; când s-a 
deschis apelul am mers imediat și am 
depus dosarele. E foarte important 
să fi i atent la documente, să le faci 
așa cum ți se cere prin ghiduri. 
De exemplu, la proiectul privind 
modernizarea drumurilor rutiere, 
sesiunea a durat câteva ore, a fost 
o tensiune teribilă, dacă aveam un 
singur act în neregulă, n-aș fi  prins 
fi nanțarea”. În prezent, una dintre 
investiții este spre fi nalizare, iar 
trei- în curs de execuție. 

SE POATE ȘI ÎN PRAHOVA!SE POATE ȘI ÎN PRAHOVA!

Două comune din Prahova-Drajna și Gorgota- ar putea fi gura, în acest exercițiu fi nanciar, printre performerele din mediul rural ca număr de proiecte europene 
selectate și contractate. Fiecare localitate a obținut câte 5 proiecte publice și un total cumulat de aproximativ 29 de milioane de lei. Alte 4 așezări-Cornu, Drăgănești, 

Cocorăștii Colț și Puchenii Mari- au semnat contracte pentru câte două proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Rurală și câte unul prin intermediul grupurilor 
de acțiune locală.

Primar: Violeta GonţeaPrimar: Violeta Gonţea

Primar: Ionuţ Nicolae DumitruPrimar: Ionuţ Nicolae Dumitru

Primăria Drajna Primăria Gorgota
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E CERTITUDINE: ARME BERETTA, LA PLOPENI

Luni, la București, s-a semnat 
memorandumul de înțelegere între 

Uzina Mecanică Plopeni, fi lială a companiei 
de stat Romarm, și holdingul italian 
Beretta, pentru producerea, în Prahova, 
peste aproximativ șase luni, a armelor de 
asalt Beretta. Documentul a fost parafat în 
prezența ministrului Economiei, Niculae 
Bădălău, care a declarat: „Este un moment 
important, un proiect strategic, acest protocol 
între Beretta și uzina Plopeni. Vom putea 
produce la Plopeni o armă modernă, de 
ultimă generație. Vom fabrica un produs 
românesc, chiar dacă este sub numele Beretta. 
Urmează ca în perioada imediat următoare 
să fi e înfi ințată compania mixtă, iar cel târziu 
peste șase luni, să înceapă producția.” Statul 
român va deține 80% din compania mixtă, 
prin Uzina Mecanică Plopeni, iar restul de 
20% întră în portofoliul Beretta Holding. În 
primă fază, 15% din componentele armei 
vor fi  produse în România, urmând ca 
ponderea producției autohtone să crească 
odată cu mărirea capacității fabricii. Pentru 
a pune la punct linia de fabricație este nevoie 

mai întâi de modernizări în valoare de 6,5 
mil. euro, a mai spus Bădălău, investiții pe 
care partea italiană și le-a asumat. Franco 
Gussalli Beretta, președinte Beretta Holding, 
a precizat că parteneriatul pe termen lung 
cu România este foarte important: „Sunt 
foarte bucuros să fi u astăzi aici. Colaborarea 
dintre companiile noastre este o continuare 
a relațiilor economice și politice dintre Italia 
și România, iar noi, Beretta, suntem foarte 
bucuroși că putem fi  parte a colaborării 
industriale dintre țările noastre. Lucrările 
vor începe gradual, iar Beretta va ajuta 
Romarm să fabrice componentele. Între timp, 
îi va ajuta să fi nalizeze armele. Pentru noi 
este important acest proiect pe termen mediu 
și lung, iar că el se întâmplă în România 
ne bucură și mai mult.” Prezent și el la 
festivitate, ministrul Apărării Naționale, 
Gabriel Leș, a susținut că specialiștii 
Armatei Române au testat această armă 
de asalt și au fost mulțumiți: „aceste arme 
au fost testate de către MapN și specialiștii 
noștri s-au declarat mulțumiți. Pentru acest 
an nu avem un buget pentru cumpărarea 

și înlocuirea armamentului de asalt, dar 
pentru noi este foarte important să avem 
transfer tehnologic și producție în România, 
iar această societate este un competitor care 
poate participa la licitații”. Armele produse 
la Plopeni vor fi  exportate, dar vor intra 

și în arsenalul Armatei Române. În primă 
fază, parteneriatul cu Beretta va permite 
crearea a 150 de noi locuri de muncă directe 
la Plopeni, la care se vor adăuga și cele din 
industria pe orizontală. În prezent, la Uzina 
Mecanică mai lucrează circa 300 de angajați.

și înlocuirea armamentului de asalt dar și în arsenalul Armatei Române În primă

ITALIENII VOR ÎNVESTI LA UZINA MECANICĂ 6,5 MIL. EUROITALIENII VOR ÎNVESTI LA UZINA MECANICĂ 6,5 MIL. EURO

DOSARE PENALE PENTRU 
CONDUCĂTORI AUTO 

DEPISTAȚI ÎN STARE DE 
EBRIETATE

Primul caz a fost depistat pe 
strada Republicii din Băicoi, 
în urma unui accident rutier. 
Conducătorul autoturismului 
implicat în evenimentul rutier 
a plecat de la fața locului, însă 
polițiștii au reușit să-l depisteze 
rapid. În urma cercetărilor, 

polițiștii au stabilit că șoferul, 
în timp ce se deplasa cu mașina 
pe strada Republicii, pe fondul 

consumului de alcool, a părăsit 
partea carosabilă și a intrat în gardul 
unui imobil.  Bărbatul a fost testat 
cu aparatul etilotest, rezultând  o 
concentrație de 0,94 mg/l alcool 
pur în aerul expirat, iar acum este 
cercetat penal pentru conducere 
sub infl uența alcoolului. Alți trei 
bărbați au fost depistați la volan 
sub infl uența băuturilor alcoolice. 
„Este vorba de un bărbat de 53 de 
ani, care conducea un autoturism 
pe raza comunei Brebu, având o 
alcoolemie de 0,49 mg/l alcool pur 
în aerul expirat, un altul în vârstă 
de 41 de ani, depistat pe raza 
comunei Păulești cu o alcoolemie 

de 0,74 mg/l alcool pur în aerul 
expirat și un prahovean în vârstă 
de 63 de ani, care conducea un 
autoturism pe Calea Doft anei 
din Municipiul Câmpina, cu o 
alcoolemie de 0,92 mg/l alcool 
pur în aerul expirat”, a precizat IPJ 
Prahova.

BICICLIST ACROȘAT DE 
AUTOTURISM, LA ȘTEFEȘTI

Accidentul rutier a avut loc pe 
DC 14. Potrivit primelor verifi cări, 
se pare că un autoturism, care se 
deplasa regulamentar, ar fi  încercat 
să evite un biciclist care circula 
pe aceeași bandă de mers, din 

sens opus. Din păcate, biciclistul 
nu a putut fi  evitat. În urma 
impactului, biciclistul a fost rănit 
grav. Bărbatul a fost transportat 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești.

sens opus Din păcate biciclistul

Opt producători și 
exportatori români 

de vinuri reuniți sub brandul 
sectorial „Wines of Romania” 
au participat, în perioada 4-9 
iunie, la o misiune economică 
în Cehia și Slovacia, scopul 
deplasării fi ind acela de a 
identifi ca noi clienți ori de 
a-și spori exporturile pe 
aceste piețe. Printre ei s-au 
numărat și trei companii din 
Prahova: CAP Vie-Vin Valea 
Călugărească, Cramele Bolgiu 
și Domeniile Viticole Tohani. 
Toate s-au afl at la prima 
lor participare la o misiune 
economică organizată prin 
Programul de Promovare a 
Exportului al Ministerului 
Mediului de Afaceri, Comerț 
și Antreprenoriat. Ofi cialii 
MMACA apreciază 
că „perspectivele 
exportatorilor români 
sunt pozitive, având 
în vedere tendința de 
creștere constantă a 

consumului și importurilor de 
vin pe cele două piețe, numărul 
important de turiști, precum 
și apariția unei noi clase de 
consumatori locali din rândul 
tinerilor, care asociază vinul cu 
evenimentele sociale”. Turneul 
vinifi catorilor din România a 
inclus prezentări și degustări 
de vinuri la Bratislava, Praga 
și Usti nad Labem, în fața 
unei audiențe formate din 
importatori, distribuitori 
și comercianți specializați, 
somelieri, patroni de baruri și 
restaurante, fi rme de catering, 
rețele comerciale, jurnaliști și 
bloggeri. Misiunea economică, 
desfășurată în colaborare cu 
Asociația Producătorilor și 
Exportatorilor de Vinuri din 
România și cu ambasadele 

R o m â n i e i 
la Praga și 
B r a t i s l a v a , 
a costat 
statul român 
141.737 lei.

TREI VINIFICATORI TREI VINIFICATORI 
DIN PRAHOVA DIN PRAHOVA 

AU TESTAT AU TESTAT 
PIEȚELE DIN CEHIA PIEȚELE DIN CEHIA 

ȘI SLOVACIAȘI SLOVACIA

Fondul Monetar Internațional 
nu are o veste bună deloc 

pentru România și avertizează că 
„dezechilibrele macroeconomice s-au 
accentuat, defi citul de cont curent 
și cel fi scal s-au adâncit, presiunile 

infl aționiste sunt din nou în creștere”.  
Dacă politicile nu-și vor putea 
schimba direcția, țara noastră se 
poate confrunta inclusiv cu o scădere 
a veniturilor, care îi va afecta în 
special pe cei săraci.

Potrivit șefului delegației FMI, 
„creșterea condusă de consum a rămas 
solidă, majorând veniturile populației 
spre cele din Europa Occidentală. 
Totuși s-au accentuat dezechilibrele 
macroeconomice: defi citul fi scal și 
cel de cont curent s-au adâncit, iar 
presiunile infl aționiste sunt din nou 
în creștere. Dacă politicile nu-și 
vor schimba direcția, progresele în 

realizarea convergenței se vor diminua, 
ceea ce va duce la deteriorarea 
veniturilor reale ale pensionarilor și 
vor fi  afectați semnifi cativ în special 
săracii. Un mix de politici mult 
mai echilibrat este necesar pentru a 
reduce probabilitatea unei astfel de 
evoluții: în primul rând, consolidarea 
fi scală însoțită de înăsprirea politicii 
monetare și o fl exibilitate mai mare 
a cursului de schimb valutar. În 
plus, politicile trebuie să devină mai 
predictibile și guvernanța trebuie să 
se îmbunătățească, pentru a crește 
perspectivele pe termen mediu privind 
convergența veniturilor”.

AVERTISMENT FMI: DACĂ AVERTISMENT FMI: DACĂ 
POLITICILE NU SE VOR SCHIMBA, POLITICILE NU SE VOR SCHIMBA, 
PUTEM AVEA O DETERIORARE A PUTEM AVEA O DETERIORARE A 
VENITURILOR PENSIONARILOR

ondul Monetar Internațional

R
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În acest sens a fost pregătit un document prin care se 
solicită  suma respectivă din fondul de intervenție 

afl at la dispoziția Guvernului. În aceeași ședință s-a 
aprobat solicitarea primarului din Sângeru de a fi  
atribuite două locuințe modulare, una familiei lovite de 
tragedia pierderii celor patru copii în apele Cricovului 
Sărat, alta unei văduve cu șase copii, a cărei casă a fost 
tot așa, avariată de inundații. Alte 193 de familii din 
județ vor primi ajutoare de urgență de la Ministerul 
Muncii, prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Prahova, constând în sume cuprinse între 1.500 
de lei și 3.000 de lei de familie, respectiv, câte 5.000 lei, 
părinților din Breaza și Sângeru, care și-au pierdut copii 
înecați în apele învolburate. Reprezentanții Sistemului 
de Gospodărire a Apelor Prahova au anunțat și ei că 
este nevoie de lucrări în regim de urgență în albiile 
cursurilor de apă Cricovul Sărat și Lapoș, cu afl uenții săi. 
De săptămâna trecută și până în prezent însă au mai fost 
câteva coduri galbene sau portocalii de vreme severă, alte 
avarii producându-se la Bertea și Aluniș.

PAGUBE DE 64 MILIOANE DE LEI PAGUBE DE 64 MILIOANE DE LEI 
DUPĂ INUNDAȚIILE DIN IUNIEDUPĂ INUNDAȚIILE DIN IUNIE
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ACCIDENT FEROVIAR LA 
STREJNICU. BĂRBAT LOVIT 

DE TREN
Accidentul feroviar a avut loc 

pe raza comunei Târgșoru Vechi, 
în zona barierei din satul Strejnicu, 
după ce un tren a acroșat un 
bărbat. Potrivit primelor date, se 
pare că victima ar fi  ieșit din zona 
de vegetație de lângă bariera CF. 
Persoana rănită a fost transportată 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 

Spitalului Județean Ploiești, pentru 
acordarea de asistență medicală de 
specialitate.

 ACCIDENT GRAV LA 
PODENII VECHI. DOUĂ 

PERSOANE TRANSPORTATE 
LA SPITAL

Accidentul rutier a avut loc pe 
DJ 100 L, pe raza comunei Podenii 
Vechi, după ce două autoturisme 
au intrat în coliziune. La fața 
locului s-au deplasat echipaje 
ale Poliției, ale Serviciului de 

Ambulanță și ale ISU Prahova. 
Potrivit primelor cercetări se 
pare că un autoturism care ieșea 
de pe drumul comunal nu ar fi  
acordat prioritate în intersecție. 
În momentul impactului, în cele 
două autoturisme erau patru 
persoane, respectiv doi bărbați și 

două femei. Una dintre victime, o 
tânără în vârstă de 18 ani, prezenta  
traumatism cranio-facial, 
traumatism de bazin și fractură de 
femur drept, fi ind transportată cu 
un elicopter SMURD la un spital 
din capitală. O a doua victimă, o 
femeie în vârstă de 50 de ani, a fost 
transportată la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 
Ploiești. Trafi cul rutier a fost blocat 
în zonă, pentru a se putea permite 
intervenția elicopterului.

ACCIDENT RUTIER ÎN 
CÂMPINA

Accidentul rutier a avut 

loc pe strada Griviței, din 
municipiul Câmpina, după ce 
două autoturisme au intrat în 
coliziune. O persoană a sunat 
la 112 și a alertat autoritățile. 
Din primele cercetări se pare că 
accidentul rutier s-a produs pe 
fondul neacordării de prioritate. În 
urma impactului, două persoane 
au fost rănite. Este vorba despre 
un bărbat în vârstă de 64 de ani 
și de o femeie în vârstă de 59 de 
ani. Victimele au fost transportate 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești, pentru 
acordarea de asistență medicală de 
specialitate.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

ROMÂNIA ARE 194 DE FERMIERI ITALIENIROMÂNIA ARE 194 DE FERMIERI ITALIENI

793 de persoane fi zice sau juridice 
străine au exploatat, în 2018, 422.000 
de teren agricol în România, arată 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale (MADR). Cei mai mulți 
fermieri provin din  Italia-194, 
Germania-80, Franța-33, Austria-31, 
Olanda-28, Spania-23, Belgia-17, 
Danemarca-16 și Grecia-10 persoane. 
Cu privire la vânzarea terenurilor, dar 
nu doar către străini, ci mai ales către 
români, anul trecut s-au înstrăinat 
154.076,23 hectare, aproape similar 
cu anul 2017, când s-au vândut 
153.927,46 hectare. Potrivit statisticii MADR, în 
2014 s-au vândut 58.875,14 hectare de teren agricol, 
în 2015 -172.353,79 hectare, iar în 2016-144.350 
hectare. Referitor la cadastrarea terenurilor agricole, 
potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară, până la data de 1 martie 2019, au fost 
înregistrate 3,87 milioane de hectare, respectiv 40% 
din totalul suprafeței pentru care se iau subvenții 
de la APIA: „Din totalul de 9,57 milioane ha de 
terenuri agricole ce fac obiectul subvențiilor APIA, 

au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru 
și carte funciară 3,87 milioane hectare (40%) și sunt 
contractate aproximativ 4,10 milioane hectare (43%), 
cu termen de fi nalizare sfârșitul anului 2019, respectiv 
începutul anului 2020, ceea ce reprezintă aproximativ 
83% din totalul suprafeţei subvenţionate de către 
APIA”. România deține o suprafață agricolă totală 
de 14.630.072 hectare, respectiv, o suprafață arabilă 
de 9.395.303 hectare, din care în proprietate privată, 
8.940.204 hectare (95,1%).

În luna mai 2019, mai mulți 
parlamentari PSD au depus 

la Camera Deputaților un proiect 
de lege prin care se prevede 
interzicerea exportului de bușteni 
pe o perioadă de 10 ani, începând 
cu anul 2020. Ulterior, au apărut 
amendamente care sugerează 
limitarea exportului de cherestea, 
aceasta urmând să iasă eventual 
din țară sub formă de produs 
fi nit (mobilă, de exemplu), astfel 
încât valoarea adăugată să rămână 
acasă, în România. Bineînțeles, 
primii care au atacat această din 
urmă idee sunt reprezentanții 
Asociației Forestierilor din 
România (ASFOR), care văd 
apocalipsa în sector, dacă se va 
vota o astfel de lege: „Interzicerea 
exportului de cherestea este un 
nonsens economic, în condițiile în 
care România produce 5,5 milioane 
mc de cherestea, din care exportă, 
anual, aproximativ 4 milioane mc, 
iar consumul intern reprezintă circa 
1,5 milioane mc. Singurul rezultat 
garantat al interzicerii exportului 
de cherestea este falimentarea 
sectorului forestier din România - 
o activitate estimată la circa două 
miliarde euro/an - pierderea a 
peste 100.000 locuri de muncă, 

prăbușirea pieței lemnului în 
România și, implicit, reducerea 
veniturilor administrației silvice 
până la nivelul imposibilității 
asigurării administrării pădurilor. 
Costul de administrare al pădurilor 
este de aproximativ un miliard de 
euro/an”. ASFOR mai spune că 
anual se pot recolta din pădurile 
României 22 milioane mc de lemn: 
„recoltăm 19,5 milioane mc, din care 
circa 9,5 milioane mc sunt utilizați 
ca lemn de lucru în industria de 
prelucrare, obținându-se cherestea, 
furnir, panouri din lemn masiv, 
plăci (PAL, MDF, OSB, Panel). 
Diferența o reprezintă lemnul de 
foc și cel  pentru alte utilizări în 
mediul rural”. România, mai spun 
șefi i ASFOR, își va pierde locul 
între jucătorii europeni: „România 
este în primii 10 jucători la nivel 
european pe piața de cherestea, loc 
obținut foarte greu și în condiții de 
concurență acerbă cu competitori 
precum Austria, Germania, 
Rusia, Suedia sau Finlanda. Este 
de neînțeles de ce se dorește ca, 
printr-o lege, România să fi e scoasă 
de pe piața externă a lemnului”. 
Oamenii de afaceri susțin însă că 
nu-i o tragedie dacă se interzice 
exportul de bușteni, asta pentru 

că nu buștenii îi interesează pe ei: 
„Interzicerea exportului de buștean 
poate fi  o măsură pozitivă, dar fără 
impact deosebit, exporturile din 
România fi ind reduse, sub 30.000 
mc bușteni de rășinoase și sub 
100.000 mc bușteni de foioase”. 

ROMÂNIA A PIERDUT, ÎN 14 
ANI, 300.000 HA DE PĂDURI
Bineînțeles că oamenii de afaceri 

care trăiesc și s-au îmbogățit din 
lemn nu pun la socoteală pericolul 
la care au expus România prin 
defrișările masive de păduri. 
Potrivit unei platforme online 
denumite  Global Forest Watch, 

care publică hărți interactive 
pe baza imaginilor furnizate de 
sateliți ai NASA, în România, 
în perioada 2001-2016, au fost 
tăiate la ras 300.000 de hectare de 
pădure. Județele cu cele mai multe 
tăieri sunt Suceava, Harghita, 
Maramureș și Cluj. În același 
interval de timp, sateliții NASA 
arată că s-au plantat 154.000 ha, 
suprafață care, iată, nu ține pasul 
cu defrișările.

Potrivit hărților interactive 
publicate de Global Forest Watch, 
Suceava este județul care a pierdut 
cea mai mare suprafață de pădure, 
46.300 de hectare, iar cele mai 

afectate zone forestiere sunt cele din 
aria administrativă a comunelor 
Cârlibaba, Poiana Stampei, 
Broșteni, Dorna Candrenilor 
și Moldovița. Experții de la 
Ministerul Mediului, împreună 
cu cei de la World Wide Fund for 
Nature (WWFN), spun altceva: că 
în județele Dâmbovița, Argeș, Olt, 
Mehedinți, Bacău, Maramureș, 
Buzău, Iași, Dolj, Mureș, Covasna, 
Satu Mare, Neamț etc.există cel mai 
mare risc de defrișări neautorizate. 
Aceștia au încadrat 27 de județe în 
zona de risc, din care 21 în zona 
de cod roșu, și 6 în zona de cod 
galben. 

că nu buștenii îi interesează pe ei: care publică hărți interactive afectate zone forestiere sunt cele din

Pentru a putea rămâne în 
Marea Britanie și după 

Brexit, peste 750.000 de cetățeni 
europeni au solicitat să primească 
statutul de rezident. De altfel, 
soarta celor peste 3 milioane de 
străini care trăiesc în Regatul Unit 
a fost una dintre principalele teme 
discutate între ofi cialii europeni și 
cei britanici în cadrul negocierilor 
privind ieșirea acestei ţări din 
Uniunea Europeană. Autoritățile 
britanice au anunțat că în special 
cetățenii UE vor avea timp cel 
puțin până pe 31 decembrie 

2020 pentru a solicita rezidența, 
indiferent dacă Acordul Brexit va fi  
sau nu aprobat. Ministrul britanic 
de Interne, Sajid Javid, a declarat: 
„cetățenii Uniunii Europene sunt 
prietenii, vecinii și colegii noștri, 
iar ei au o contribuție foarte mare 
în această țară. Indiferent ce se 
va întâmpla cu Brexit, vrem ca 
ei să rămână”. Potrivit datelor 
ofi ciale, cei mai mulți solicitanți ai 
statutului de rezident provin din 
Polonia (103.200 de persoane), 
urmați de cetățeni din România 
(89.900) și Italia (70.800).

APROAPE 90.000 DE ROMÂNI APROAPE 90.000 DE ROMÂNI 
AU CERUT REZIDENȚA AU CERUT REZIDENȚA 
ÎN MAREA BRITANIEÎN MAREA BRITANIE STRĂINII EXPLOATEAZĂ 422.000 HA TEREN AGRICOLSTRĂINII EXPLOATEAZĂ 422.000 HA TEREN AGRICOL

CINE NU VREA SĂ OPRIM DEFRIȘAREACINE NU VREA SĂ OPRIM DEFRIȘAREA
PĂDURILOR DIN ROMÂNIAPĂDURILOR DIN ROMÂNIA
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După ce au fost aduse acuzații 
între Primăria Ploiești și Rosal, 

între Consiliul Județean și Primăria 
Ploiești, între Vitalia și Rosal etc. și 
ținând cont de procedurile extrem de 
grele privind rezilierea și încheierea 
altui contract, răstimp în care toată 
zona a 6-a, din care face parte și 
Ploieștiul, s-ar putea umple de gunoaie, 
concluzia fi nală a fost să se mai aștepte 

un pic, poate-poate vor fi  puse lucrurile 
la punct. Primarul Adrian Dobre nu a 
cedat însă și a spus că administrația 
locală va începe unilateral demersurile 
de reziliere a contractului. Interesant 
este că și Primăria Blejoi a solicitat 
rezilierea contractului cu Rosal, fi ind 
pentru prima dată când un primar 
PSD și unul PNL își dau mâna pentru a 
rezolva o problemă împreună.

ACTUALITATE

0244.546.501

EDITURĂ  și TIPOGRAFIEEDITURĂ  și TIPOGRAFIE
OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 

fl yere, pliante, broşuri, reviste, ziare fl yere, pliante, broşuri, reviste, ziare 
cataloage, mape de prezentare, cărţi de vizită, foi cu antet, plicuri, afi şe, 

orice tip de formular fi nanciar-contabil personalizat, agende şi calendare personalizate!

 continuare din pagina 1

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

CENTRU DE CENTRU DE 
RECUPERARE RECUPERARE 
MEDICALĂ LA MEDICALĂ LA 

URLAȚIURLAȚI

PRIMARIA COMUNEI SURANI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării 
acordului de mediu pentru proiectul „CONSOLIDARE DRUM SAT SURANI, PUNCT 
HELCIU L=30M (ÎN ZONA ALUNECĂRILOR DE TEREN), COMUNA SURANI, 
JUDEŢUL PRAHOVA”. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului Prahova din str. Gh. Grigore Cantacuzino 306, Ploieşti în zilele: 
Luni, Miercuri, Joi: orele 9 -15,30 şi Vineri: orele 9,00 - 13,00, precum şi la următoarea 
adresă de internet: http://apmph.anpm.ro. 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA 
MEDIULUI PRAHOVA. 

PRIMĂRIA COMUNEI SURANI anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării acordului de mediu pentru proiectul „ŞANŢ BETONAT/DALAT AFERENT 
DRUMURILOR JUDEŢENE DJ 100 M ŞI DJ 233 M (PARTEA DREAPTĂ) COMUNA 
SURANI, JUDEŢUL PRAHOVA”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului Prahova din str. Gh. Grigore Cantacuzino 306, Ploieşti în zilele 
Luni, Miercuri, Joi: orele 9,00-15,30 şi Vineri: orele 9,00 - 13,00, precum şi la următoarea 
adresă de internet: http://apmph.anpm.ro 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENŢIEI PETRU PROTECŢIA 
MEDIULUI PRAHOVA. 

• ANUNȚURI • ANUNȚURI • ANUNȚURI • ANUNȚURI • ANUNȚURI • ANUNȚURI • ANUNȚURI • ANUNȚURI • ANUNȚURI • ANUNȚURI

Compania Națională de Investiții va 
aloca 11 milioane de lei, fonduri 

guvernamentale, pentru consolidarea, 
reabilitarea, modernizarea, extinderea 
și dotarea fostului bloc materno-infantil 
din cadrul Spitalului Orășenesc Urlați și 
transformarea sa într-un centru de recuperare 
medicală pentru pacienții cu afecțiuni 
neuromotorii, reumatice sau cu probleme în 
urma unor traumatisme. În prezent, CNI a 
lansat licitația în vederea achiziției lucrărilor. 
Potrivit studiului de fezabilitate comandat de 
Primăria Urlați și executat de SC Tehnoproiect 
Comtrans SRL, noua secție va avea trei 
funcțiuni. Într-unul din corpurile clădirii ar 
urma să funcționeze cabinetele de recuperare 
medicală, saloane de cazare cu câte două 
paturi și baie proprie, sală de mese și sală de 
conferințe. Într-o altă clădire (de fapt un beci) 
va fi  amenajată o salină artifi cială cu blocuri 
de sare de Himalaya, dotată cu scaune, mese, 
televizor, o minifântână pentru menținerea 
umidității aerului, aparat halogenerator și 
sistem de iluminat cu diverse culori. În fi ne, al 
treilea imobil va găzdui o zonă de hidroterapie, 

una de 
recepție a 
pacienților, un 
cabinet pentru 
c o n s u l t a ț i i , 
saună umedă 
și uscată, cadă 
de nămol și 
hidromasaj.

KPMG România, fi rmă 
specializată în servicii 

de audit, asistență fi scală și 
consultanță în afaceri, membră 
a rețelei internaționale KPMG, 
cu birouri în 153 de țări și peste 
207.000 de profesionisti în toată 
lumea, a dat publicității un studiu 
foarte interesant privind taxele pe 
care le plătește la stat, în întreaga 
viață, o familie formată din 
mamă, tată și un copil. Exemplul 
analizat arată că totalul taxelor și 
impozitelor plătite către stat este 
de aproximativ 3 milioane de lei: 
„Cea mai mare parte din această 
sumă o reprezintă taxele reținute 
din salariul brut, respectiv 2,5 mil. 

lei. Din acest total, aproximativ 
600.000 lei reprezintă CASS, numai 
această sumă fi ind sufi cientă pentru 
a fi nanța 4 nopți de spitalizare 
pentru 307 persoane într-un spital 
privat sau achiziția a 3 ambulanțe. 
TVA plătită pe parcursul întregii 
vieți este de aproximativ 400.000 
lei, bani sufi cienți pentru achiziția 
unei autospeciale de pompieri sau 
dotarea a 6 școli cu calculatoare și 
licențe soft ware. Accizele pentru 
consumul de alcool, tutun și 
combustibil înseamnă 67.000 
lei, iar folosirea mașinii are un 
cost fi scal total de aproximativ 
64.000 lei, sumă calculată luând 
în calcul un consum mediu anual 

de 480 litri benzină și 8.000 Km 
parcurși”.  KPMG România spune 
că acest calcul se bazează pe 
informații statistice disponibile 
pe INS, Eurostat, World Health 
Organization sau alte surse 
statistice cu o reputație bună 
(de ex. -salariul mediu pe țară, 
vârstă medie la angajare, coșul 
de cumpărături mediu pentru 
gospodării cu 2, respectiv 3 
membri, vârsta medie de căsătorie, 
diferența de vârstă între soți, vârstă 
naștere copil, speranța de viață 
etc.), precum și alte surse publice 
(de ex.-consum mediu zilnic 
de țigări, consum mediu alcool, 
consum mediu combustibil etc.). 
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O FAMILIE PLĂTEȘTE TOATĂ VIAȚA O FAMILIE PLĂTEȘTE TOATĂ VIAȚA 
IMPOZITE DE 3 MILIOANE DE LEI IMPOZITE DE 3 MILIOANE DE LEI 

Casa de Cultură „Ion 
Luca Caragiale” 

Ploiești a organizat, recent, 
cea de-a XVI-a ediție a 
Concursului Național de 
Proză Scurtă „I.L.Caragiale” 
și a Concursului Național de 
Teatru Amator „I.L.Caragiale”, 
ambele competiții fi ind 
adresate liceenilor înscriși la 
cursuri de zi. La secțiunea 

proză, juriul format din 
profesorii Cristina Marian-
Ionescu- președinte, Gelu 
Nicolae Ionescu și Mădălina 
Paula Ștefan au trimis premiul 
I la Suceava, acesta fi ind 
acordat elevei Arcip Denisa, 
de la Colegiul Național „Petru 
Rareș”. Următoarele premii au 
fost câștigate de Enache Raluca 
Alexia, C.N. „I.L.Caragiale”, 

Ploiești (premiul al II-lea), 
Georgescu Renate, C.N. 
„Al. I. Cuza”, Ploiești  și Ivan 
Marina Mădălina, C.E. „Virgil 
Madgearu” Ploiești (premiul al 
III-lea, la egalitate de puncte), 
iar mențiuni au obținut Trașcu 
Robert, C.N. „Nicu Gane”, 
Fălticeni, jud. Suceava și 
Țibuleac Alina Violeta,   C.N. 
„Petru Rareș”, Suceava. La 
secțiunea teatru ( juriul- prof. 
Maria Ghinea, președinte, 
Neculai Nicolette, Marilena 
Olaru și Gelu Nicolae Ionescu), 
Marele Premiu a mers la Trupa 
„Teatrisimo”, de la Colegiul de 
Artă „Carmen Sylva” Ploiești și 
Trupa „Solilocvii”, de la Liceul 
Teoretic „Brâncoveanu Vodă”, 
din Urlați. Podiumul a fost 
completat de Trupa „Atitudini-
junior”, de la Casa de Cultură 

„Ion Luca Caragiale” a 
municipiului Ploiești (premiile 
I și II) și Trupa Magia Poveștilor, 
de la Atelierul de comunicare, 
creativitate și lectură (premiul 
al III-lea). Au fost atribuite și 
trofee, așa cum se cuvine la 
orice festival de teatru: „Cel 
mai bun monolog”: Enache 
Bianca Maria, de la Școala 
Gimnazială  „B.P. Hasdeu”, 
Câmpina; „Cel mai bun actor”: 
Schindler Petru, membru al 
Trupei „Teatrisimo”; „Cea 
mai bună actriță”: Neculai 
Bianca Cristina, membră a 
Trupei „Teatrisimo”  și Enache 
Bianca Maria; Premiul 
„Mircea Ghițulescu pentru 
cel mai promițător actor 
tânăr”: Alin Păuna, membru al 
Trupei Solilocvii.

asa de Cultură Ion proză juriul format din

PREMII CÂȘTIGATE DE ELEVII PREMII CÂȘTIGATE DE ELEVII 
ACTORI ȘI PROZATORIACTORI ȘI PROZATORI

CONTRACTUL CU ROSAL, ÎN COADĂ DE PEȘTE
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Marius MARINESCU ,Punctul pe
...Rosal jubilează. Iar „Proștii” de 

ploieșteni care și-au plătit la zi 
factura la gunoi stau cu mormanele de resturi 
la poartă, doar pentru că șmecherii așteaptă să 
le dea roade și lor șantajul.

A mai mers și la alții așa că, cu răbdare, o 
să funcționeze și aici. Iar pe măsură ce ne vom 
apropia mai tare de alegeri o să crească și mai 
și șantajul. Aaaa, credeați că n-are legătură!? 
Vă înșelați. Ținta directă? Primarul! Ținta 
indirectă? TU.  Da, da! Ți-o meriţi. De ce? 
Pentru că n-ai înțeles că trebuie să plătești, 
nu doar factura pentru serviciul prestat, ci şi 
pentru votul dat. Iar data viitoare va trebui 
să te mai gândești pe cine pui ștampila. Iar 
dacă ai pus pe ceilalți, nu mai contează, ai 
primit destul la salariu și la pensie așa că, nu 
te plânge! Urmează deci: șantajul țânțarilor, 
șantajul căpușelor, șantajul șobolanilor, al 
iluminatului, al autobuzelor, al cimitirelor, 
al asfaltatorilor, al dezăpezitorilor...șantajul 
tuturor „nevertebratelor” care au interes 
direct să câștige bani și puterea politică!

PS. Textul de față nu e menit a-l disculpa pe 
catastrofalul primar al Ploieștiului ci chiar un 
îndemn la adresa tuturor de a NU ACCEPTA 
șantajul, de a nu mai plăti factura la gunoiul 
neridicat și, nu în ultimul rând, este un îndemn 
clar de a arunca sacii cu gunoi fi x în fața Casei 
Albe. Și vă spun ce? Nu o să distingeți prea 
mulți oameni între atâtea gunoaie!

PRECEDENT PERICULOSPRECEDENT PERICULOS

Primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, a semnat, 
săptămâna trecută, contractele de fi nanțare pentru 

cinci proiecte din domeniul efi cientizării energetice în 
sectorul rezidențial și public. Anterior, a mai fost parafat 
un contract pentru reabilitara termică a Școlii Gimnaziale 
„G. Coșbuc” (1,7 mil. lei). Cele cinci proiecte au în vedere 
investiții la următoarele imobile: creșterea efi cienței 
energetice a blocurilor de locuințe 10 D (Str. Sinăii nr. 1) 
și 12 C (Bd. Republicii nr. 104), în valoare de 2.598.246,04 
lei, din care 1.003.281,08 lei reprezintă contribuție de la 
bugetul local; efi cientizare energetică a blocurilor 8 C1, 8 
C2, 17 C, 10 C1C2, 10 F, 8 B, cu o valoare de 9.421.358,16 
lei (3.658.995,17 lei contribuția municipalității); creșterea 
efi cienței energetice a blocului de locuințe 11 B1B2 (Piața 
Mihai Viteazul, nr.4), precum și a blocului de locuințe 

11 D (Str. Constantin Brezeanu, nr.1A), cu o valoare de 
3,897,037.02 lei, din care 1,495,307.50 lei reprezintă fonduri 
de la bugetul local; efi cientizare energetică a blocurilor Bl 
23B-strada Constantin Brezeanu, nr. 1A, Bl. 26F-Bulevardul 
Republicii nr. 169-173,  Bl. 34A1-strada Gh. Doja nr 35 și 
Bl. 28E-strada Colinii, nr 2, cu o valoare de 4.743.469,01 
lei, din care 1.697.445,66 lei reprezentă contribuția de la 
bugetul local; efi cientizare energetică Grădinița cu program 
prelungit „Sfântul Mucenic Mina”. Cheltuielile totale ale 
acestui ultim proiect sunt în valoare de 4,286,791.61 lei, din 
care cheltuieli totale contribuție din bugetul local- 84,697.32 
lei. Lucrările la clădirile rezidențiale presupun: realizarea 
sistemului de termoizolare a fațadelor, exclusiv soclul; 
tâmplărie termorezistentă pentru goluri în fațadă; sistem 

constructiv pentru termoizolarea terasei, a soclului, plăcii 
peste subsol și parter; efi cientizare a consumului de energie 
electrică pentru iluminat; paratrăsnet; izolarea conductelor 
de apă caldă și încălzire din subsol; înlocuirea robinetelor și 
conductelor de încălzire etc.

constructiv pentru termoizolarea terasei a soclului plăcii

5 NOI PROIECTE EUROPENE 
PENTRU  PRIMĂRIA PLOIEȘTIPENTRU  PRIMĂRIA PLOIEȘTI

Compania Națională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere a început 

procedurile de licitație pentru efectuarea 
intervențiilor la DN1, în sectorul Nistorești, 
acolo unde, pe o porțiune de 100 m, șoseaua 
a fost fi surată din cauza viiturilor întregistrate 
pe râul Prahova ce au afectat zidul de sprijin. 
CNAIR intenționează să încheie un contract 
de lucrări pentru a consolida partea de sus 
a malului râului Prahova și pentru refacerea 
carosabilului pe ambele benzi de coborâre de 
la Sinaia spre Ploiești. Ce este difi cil de înțeles: 
oare pentru refacerea căilor rutiere afectate de 
inundații nu există o cale mai rapidă de executare 
a lucrărilor în afară de a aștepta anevoiosul 
procedeu al achiziției publice? Fiindcă, ei da, cu 
aceste restricții impuse pe tronsonul afectat, ce 
se circula greu pe Valea Prahovei, dar să vedeți 
acum ambuteiaje!

SĂ VEDEȚI ACUM SĂ VEDEȚI ACUM 
AMBUTEIAJE AMBUTEIAJE 

PE DN1!PE DN1!

„REGIMUL „REGIMUL 
A FOST A FOST 

ÎNFRÂNT, ÎNFRÂNT, 
DAR NU ȘI DAR NU ȘI 
ÎNVINS”ÎNVINS”

Psihologia societății noastre, 
afectată profund de virusul 

protecționismului și obedienței politice, 
a rămas aceeași. În următoarele zile, 
clientela regimului de ieri se va întrece 
în depunerea jurământului de loialitate 
față de noua putere, căutând disperată 
un nou stăpân pentru a-și asigura 
protecția, supraviețuirea și prezervarea 
benefi ciilor lor pecuniare. Va fi  un 
deja-vu... Cine va domina/controla 
aceasta clientelă vă fi  stăpânul 
Moldovei de mâine. Rusia și Dodon 
înțeleg perfect acest lucru și vor face 
tot posibilul ca Partidul Socialiștilor 
să dispună de instrumentele necesare 
pentru a pune stăpânire pe clientela 
regimului de ieri. Prin urmare, 
interesul Rusiei și a lui Dodon & Co 
nu este nicidecum dezoligarhizarea, 
ci scoaterea lui Plahotniuc din joc și 
preluarea caracatiței sale oligarhice.

Numai o asanare rapidă a justiției 
noastre de lacheii lui Plahotniuc ar 
putea preveni perpetuarea regimului 
oligarhic sub paravanul noii guvernări.

Altfel spus, victoria adevărată asupra 
sistemului oligarhic abia urmează, iar 
drumul este lung și plin de hopuri...

 continuare din pagina 1

 continuare din pagina 1ti di i 1

CJ PRAHOVA SE PREGĂTEȘTE CJ PRAHOVA SE PREGĂTEȘTE 
DE MAREA ASFALTAREDE MAREA ASFALTARE

Lotul I: DJ 100B Balta 
Doamnei -1 Km, DJ 101A 
Mănești-4,5 Km, DJ 101A 
Șirna-3,5 Km, DJ 101D 
Râfov-2Km, DJ 101E Poenarii 
Burchii-2 Km, DJ 101E 
Gorgota-5,5 Km, DJ 130A 

Crivina (Gorgota) -2,5 Km, 
DJ 139 Puchenii Mari-1 km, 
DJ 139 Berceni-0,5 Km, DJ 
140 Puchenii Mari -0,5 Km și 
DJ 129 Târgșoru Vechi-1 Km;
Lotul II: DJ 100C Fulga-0,5 
Km, DJ 100C Sălciile-0,5 Km, 
DJ 101F Valea Călugărească-3 

Km, DJ 101F Dumbrava-2 
Km, DJ  101F Drăgănești-1 
Km, DJ 102D Sălciile-4 Km, 
DJ 102D Boldești Grădiștea-3 
Km; DJ 102N Colceag-3 Km, 
DJ 146 Tomșani-2 Km; DJ 149 
Baba Ana (Sat Conduratu)- 
3Km, DJ 201A Ciorani-1 
Km și DJ 148 Ciorani-1 Km;
Lotul III: DJ 100H Jugureni- 0,5 
Km, DJ 100L Podenii Noi-1Km, 
DJ 100L Iordăcheanu -1Km, DJ 
102E Iordacheanu -1Km, DJ 
102 E Plopu-1,5Km, DJ 102N 
Ceptura- 5Km, DJ 102R Gura 
Vadului (Sat Vl. Scheilor)-1,5 
Km, DJ 102R Călugăreni- 1,5 
Km, DJ 230 Drajna-0,5 Km, 
DJ 230 Cerașu-0,5 Km, DJ 231 
Păcureți-2Km, DJ 231 Bălțești-
1Km, DJ 234 Chiojdeanca-1 

Km, DJ 234 Salcia-1,5 Km, 
DJ 234 Sângeru-3 Km și 
DJ 235 Lapoș- 2,5 Km;
Lotul IV: DJ 100D Scorțeni-0,5 
Km, DJ 100D Bănești-0,5 Km, 
DJ 100G Gura Vitioarei-1,5 
Km, DJ 100N Teișani-2 Km, 
DJ101P Poiana Câmpina-0,5 
Km, DJ 101T Vărbilău-1 Km; 
DJ 101T Aluniș-1 Km, DJ 
101T Bertea-1 Km, DJ 102 
Izvoarele-4,5 Km, DJ 102 
Vărbilău-0,5 Km, DJ 102 I 
Valea Doft anei-1 Km, DJ 102 I 
Șotrile-4 Km, DJ 155 Păulești-4 
Km, DJ 206 Talea-0,5 Km, 
DJ 207 Șotrile-0,5 Km, DJ 
214 Brebu-0,5 Km, DJ 218 
Vâlcănești-0,5 Km, DJ 218 
Cosminele- 0,5 Km și DJ 710 
Adunați- 0,5 Km.

ECO NATURA BĂICOI A BĂTUT ECO NATURA BĂICOI A BĂTUT 
VITALIA ÎN INSTANȚĂVITALIA ÎN INSTANȚĂ

Eco Natura Comunității Băicoi, 
asociația care protestează de mai 

mult timp împotriva poluării orașului cu 
hidrogen sulfurat și amoniac, a câștigat la 
Tribunalul Prahova procesul cu Vitalia, 
societatea care operează depozitul de 
deșeuri de la „Groapa lui Dan”-Țintea. 
Chiar dacă decizia nu este defi nitivă, 
judecătorii au formulat o listă de obligații 
pentru operator: efectuarea monitorizării 
continue a indicatorilor hidrogen sulfurat și 
amoniac pe direcția zonei locuite; realizarea 
studiului de impact asupra sănătății 
populației, pentru analizarea posibilității 
derogării de la distanța minimă de 1.000 

de metri prevăzută de legislația în vigoare; 
operarea celulei 2 de depozitare numai după 
recepția lucrărilor de închidere a celulei 
1; depunerea la APM Prahova a studiului 
de impact asupra sănătății populației. Este 
al cincilea proces pe care Eco-Natura îl 
câștigă, iar președintele asociației, Ciprian 
Stuparu, citat de mass-media locală, declară 
că are motive să creadă că noile condiții de 
operare impuse poluatorului vor contribui 
semnifi cativ la diminuarea poluării aerului; 
în caz de nerespectare a obligațiilor, se poate 
ajunge inclusiv la suspendarea/anularea 
autorizației integrate de mediu.
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MINTE, TRUP, SUFLET

Oamenii trec nepăsători și reci,
pe lângă examenul lor ceresc că pe
pământ e examenul lor ceresc, adică
faptele: bune, rele și credinţa dau
mântuire sau colosală ne mântuire

Merg hulitorii (înjură), oamenii
trec nepăsători și reci și nu-i aud
Dacă nu-i atenţionează au păcat,
Hula Duhului Sfânt e de neiertat
„Vinovat de osânda veșnică”
(Marc 3:29)

Ucigașe multe nu-și mărturisesc
păcatul lor cel mare la duhovnic
Dar cu părere de rău și păcatul să
nu se mai facă „Mai ales uciderea
de prunci din pântece”
(V.Sf.3.376.95).

Ucigași mulţi nu-și mărturisesc
uciderea și avortul la duhovnic.
Bărbaţii au păcat la avort, femeia nu
face singură. „Se va uni cu femeia sa și
vor fi  amândoi un trup” (Fac. 2:24)

Merg adulterii (de femei), oamenii
trec nepăsători și reci să nu-i vadă
Adevărat că nu pot să-i vadă.
Dar mai e câte un înainte văzător
care îi atenţionează dar e puţin.

Gonașii după bogăţia pământească
se străduiesc mult. „Mai lesne este
să treacă cămila prin urechile
acului decât să intre un bogat în
împărăţia lui Dumnezeu” (Matei 19:24)

Oamenii trec nepăsători și reci
Beţivanii, „Se încâlcesc unii într-alţii
ca mărăcinii când se îmbată la
ospeţele lor pentru aceasta mistuiţi
vor fi  ca paiele uscate” (Naum 1:10)

 Hoţi, leneși, cerșetori etc.
Sunt împotriva lui Dumnezeu,
Hoţii îs mai mulţi și mai periculoși
„Dacă cineva nu vrea să lucreze
aceia nici să nu mânânce” (Tes. II 3:10).

Oamenii trec nepăsători și reci.
Lăudăroșii îl laudă pe cel rău
Adică: fi ria-l, dă-te, dăuo, să fi e etc.
Oamenii au urechi dar nu aud și nu
le zic nimic, rămânând cu păcat mic.

Măreţii, șmecherii, necredincioșii,
aceștia au faptele vrășmașului.
„Că Tu pe poporul cel smerit îl 
vei mântui, și ochii mândrilor
îi vei smerii” (Psalmul 17:30).

Mâncăcioșii, poft icioșii etc.
au burţile mari, de mâncat prea mult.
Acest păcat se transmite de la
părinţi la fel ca celelalte păcate
Urmașii măresc păcatul prin mâncat.

Oamenii trec nepăsători și reci,
pe lângă faptele lor cele rele.
Puţini: le mărturisesc, le pare rău,
le sting. Rămân cu ele pentru iad.
Vai de noi! De ce se face astfel?

Deci cam 30% hulitori, 10% ucigași,
30% adulteri, 10% gonași bogăţie,
10% beţivani, 5% hoţi, măreţi etc.
Ce mai rămâne din noi? Ca Sodoma?
Nu e chiar așa, Românii îs de 2000 ani.

Dacă alţi oameni compun mai bine,
să facă pentru că au avantaj ceresc .
Mă bucur foarte mult pentru aceștia.
Mai mulţi măresc avantajul ceresc .
Succes la cerești. Doamne Miluiește.

                         Ioan B. ; Tg. Jiu, 2018

OAMENIIOAMENII
PUBLICITATE • PUBLICITATE

Cămara cu planteCămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:Remedii de casă simple şi efi ciente:

În mod normal, sucul gastric se 
eliberează în cantităţi potrivite pentru 

digestie. Când secreţia de acid gastric crește, 
se produce o leziune la nivelul mucoasei 
gastrice. În ulcerul gastric, ulceraţia apare 
la nivelul peretelui stomacului, iar în cel 
duodenal, în prima porţiune a intestinului 
subţire (duoden). Spre deosebire de ulcerul 
de la nivelul duodenului, cel gastric are risc 
de a se transforma în cancer.

Infecţia cu bacteria Helicobacter pylori, 
cauza principală

În 60-80% din cazurile de ulcer gastric și 
85% din cele de ulcer duodenal, implicată 
în apariţia bolii este infecţia cu Helicobacter 
pylori. Această bacterie, care este contractată 
adesea în copilărie și care este frecventă la 
un număr mare de persoane, colonizează 
mucoasa stomacului sau a duodenului. În 
jumătate din cazuri, infecţia cu Helicobacter 
pylori nu produce simptome și nu toate 
persoanele care o au fac ulcer sau gastrită.

Boala ulceroasă poate să apară și din cauza 
administrării regulate, pe perioade lungi, 
a unor medicamente precum aspirina și 
ibuprofenul. Acestea perturbă mecanismele 
de apărare naturală a mucusului gastric. 
Totodată, factori precum fumatul, consumul 

de alcool, excesul de cafea, de condimente și 
stresul întreţin și complică ulcerul.

Netratat, se agravează
În absenţa tratamentului, ulcerul 

gastroduodenal se poate complica prin 
hemoragie digestivă, care se manifestă prin 
scaun cu sânge și vărsături. Perforaţia la 
nivelul stomacului sau duodenului, însoţită 
de vărsături și dureri abdominale puternice, 
este o altă agravare a bolii. Cea mai gravă 
complicaţie a ulcerului este cancerul gastric.

Este nevoie de endoscopie
Pentru un diagnostic exact, medicul va 

recomanda endoscopia digestivă superioară. 
Pentru eliminarea disconfortului din timpul 
introducerii tubului pe gură, pacientul 

primește un medicament de relaxare.
Importantă în cel cu ulcer este și testarea 

pentru depistarea infecţiei cu Helicobacter 
pylori. Există mai multe teste noninvazive: 
testul respirator care măsoară anumite 
substanţe în aerul expirat, după ingestia unui 
lichid special, testarea antigenică (analiza 
unei probe din materiile fecale) și testele 
serologice, care au o acurateţe mai scăzută 
faţă de primele.

Prezenţa bacteriei poate fi  pusă în evidenţă 
și prin teste invazive. Astfel, în timpul 
endoscopiei, medicul prelevează o mică probă 
de ţesut din mucoasa stomacului.

Ce medicamente sunt indicate
Dacă este depistată bacteria Helicobacter 

pylori, este necesar tratamentul cu antibiotice. 
Mai este nevoie și de medicamente antiacide, 
care trebuie prescrise de medic, pentru 
că pot interfera cu bolile pacientului sau 
cu eventualele tratamente pe care acesta 
le urmează. Astfel, dacă persoana are 
hipertensiune sau dacă are un regim fără 
sare trebuie să nu ia antiacide pe bază de 
bicarbonat de sodiu. Medicul mai poate 
prescrie mucoprotectoare (măresc capacitatea 
de apărare a stomacului) și antisecretorii 
(scad secreţia gastrică).

ULCERUL SE POATE AGRAVA PRIMĂVARA
Durerile și arsurile în partea superioară a abdomenului, sub torace, pot fi  simptome ale 

ulcerului. Este posibil ca primăvara să resimţi mai acut manifestările bolii ulceroase.

Cu câteva zile în urmă, la 8 iunie a.c., 
s-au împlinit 100 de ani de la nașterea 

reputatului compozitor, prof. univ. și pianist 
de la Universitatea Naţională de Muzică 
București, FLORIN EFTIMESCU.

S-a născut în capitala ţării – Municipiul 
București, într-o familie de intelectuali, în 
ziua de 8 iunie 1919. În orașul natal, a urmat 
școala primară și învăţământul secundar. 
În casa părintească a avut fericitul prilej de 
a lua contact cu marea și adevărata muzică, 
graţie mamei sale, care era o binecunoscută 
cântăreaţă de operă, Elena Eft imescu. 
Distinsa sa mamă a fost și primul său profesor 
în tainele complexe ale artei sonore, care 
a insufl at fi ului său dragostea de a studia 
minunata artă a sunetelor muzicale.

După absolvirea învăţământului secundar 
în perioada 1937-1945, își continuă 
pregătirea muzicală la Conservatorul de 
Muzică din București, printre profesorii săi 
afl ându-se personalităţi marcante ale creaţiei 
și pedagogiei muzicale din acea vreme: Faust 
Nicolescu (teorie solfegiu), acad. Mihail Jora 
(armonie, contrapunct, forme muzicale, 
orchestraţie, compoziţie), Paul Jelescu (pian), 
Constantin Brăiloiu (folclor, istoria muzicii), 
Ștefan Popescu (dirijat coral), Ion Ghiga 
(dirijat orchestră). 

În paralel, între anii 1939-1943, a frecventat 
și cursurile Facultăţii de Drept din cadrul 
Universităţii București.

Terminând, în anul 1945, cu brio, 
învăţământul muzical universitar, își 
continuă activitatea în calitate de profesor 
de pian la Institutul Militar Muzical din 
București și la Conservatorul „Lyra”din 

București, până în 1947, când devine asistent 
și conferenţiar universitar la clasa de pian 
(1949-1950), director de studii (1950-1952), 
profesor la clasa de armonie (1952-1974), 
prorector (1952-1953) și decan al Facultăţii 
de Compoziţie – Dirijat – Pedagogie (1955-
1957, 1962-1969) și prorector (1969-1974), 
la Conservatorul de Muzică din București. 
Timp de un an, a fost și inspector general al 
învăţământului muzical superior.

Apreciind solida sa pregătire de specialitate, 
distinsul muzician a fost solicitat de forurile 
culturale centrale să susţină prelegeri, 
conferinţe, concerte-lecţii, comunicării 
știinţifi ce etc, la diverse manifestări de profi l 
ce aveau loc pe teritoriul capitalei. În același 
timp, a scris numeroase articole și studii 
care au văzut lumina tiparului în revistele 
de specialitate (Muzica, Teatru, precum și în 
presa centrală cotidiană sau în revistele de 
cultură ce fi inţau în marile orașe din Moldova, 
Ardeal, Banat, Oltenia etc.)

Un loc important în prodigioasa sa 
activitate revine creaţiei muzicale. Timp de 
aproape un sfert de veac, distinsul muzician 
se afi rmă în primul rând în domeniul Muzicii 
de teatru, semnând importante opusuri, 
cu deosebire în domeniul muzicii de scenă 
pentru spectacolele: Harap Alb de Ion 
Creangă (1949), Porumbelul alb de Mircea 
Popescu și G. Teodorescu (1950), Clopotele 
lebedelor (1952), Iepurele și motanul de 
G. Landau , Fraţii Liu de Alecu Popovici, 
Povestea porcului de V. Filipoiu și Veronica 
Porumbacu – după Ion Creangă (1956),  Albă 
ca zăpada de Magdalena Manolescu, după 
Fraţii Grimm (1957), Isprăvile viteazului 
Heracle de Alexandru Mitru (1959) – toate 
spectacole pentru păpuși și marionete, în 
primul rând puse în scenă la vestitul teatru 
„Ţăndărică” din București.

În patrimoniul creaţiei muzicale al 
autorului, sunt prezente și lucrări vocal-
simfonice (Cantata tineretului, pentru cor 
mixt și orchestră pe versuri de poetul Nicolae 
Tăutu – 1948), Muzică simfonică (Poem 
concertant pentru violoncel și orchestră - 
1952), Două suite teatrale pentru orchestră 
(1957-1958), Muzică de cameră: Valse 
lente, Sonate și serenade pentru vioară și 
pian (1942-1962), Muzică corală (Marșul 

pionierilor - 1949, La întrecere, Ai patriei 
tineri stegari - Coruri mixte și coruri pentru 
voci egale, Muzică vocală (lieduri pentru voce 
și pian).

Un loc special îl ocupă și lucrările sale 
didactice dedicate învăţământului universitar: 
Tratat de armonie prin corespondenţă – 
în colaborare cu compozitorii Alexandru 
Pașcanu și Mircea Chiriac și Principii de 
armonie (în colaborare cu Alexandru Pașcanu 
și Mircea Chiriac), volum ce a văzut lumina 
tiparului la Editura Didactică și Pedagogică 
în anul 1958.

În anii studenţiei (1960-1964), am avut 
prilejul de a-l cunoaște bine pe maestrul 
Florin Eft imescu, întrucât am fost studentul 
domniei sale pe întreaga durată a cursului 
de armonie (1960-1963), și am apreciat 
întotdeauna talentul și capacitatea sa 
profesională de a transmite studenţilor 
întreaga gamă a cunoștinţelor necesare 
promovării complexului examen la disciplina 
Armonie – disciplină fundamentală la toate 
secţiile învăţământului muzical universitar.

Recomandările sale la temele de armonie 
lucrate la clasă sau acasă, erau de bun augur 
pentru progresul pregătirii studenţilor săi la 
examenele fi nale: semestriale și anuale.

În afara orelor de curs, profesorul Florin 
Eft imescu era la dispoziţia studenţilor - 
pentru consultări ori de câte ori era solicitat și 
nu avea activitate la catedră. Această practică 
a fost apreciată mult de către studenţii din 
diferiţii ani de studii, fapt pentru care numele 
său nu trebuie uitat, ci dimpotrivă, cinstit și 
onorat atunci când avem prilejul  să trecem 
în revistă pe dascălii noștri, care de la clasa I 
și până în ultimul an de studii universitare, au 
contribuit la formarea noastră ca muzicieni 
și oameni de nădejde în funcţiile în care am 
lucrat atât în învăţământ, dar și în alte domenii 
ale vieţii cultural-știinţifi ce din ţară sau în 
misiuni știinţifi ce și diplomatice încredinţate 
pe parcursul vieţii de forurile de decizie ale 
învăţământului și culturii românești.

Sper ca acest modest studiu să constituie 
un binemeritat omagiu adus memoriei 
sale la împlinirea primului Centenar de la 
nașterea sa și aproape o jumătate de veac 
(m.8.III.1974), de la trecerea prematură în 
lumea cea veșnică).

CENTENAR FLORIN EFTIMESCU – COMPOZITOR, PROF. UNIV. ȘI CENTENAR FLORIN EFTIMESCU – COMPOZITOR, PROF. UNIV. ȘI 
PIANIST – UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ BUCUREȘTI

UN IMPORTANT JUBILEU: 

u câteva zile în urmă la 8 iunie a c
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CADRUL CONCEPTUAL AL GEOSTRATEGIEI FEDERAȚIEI RUSE ÎN REGIUNEA MĂRII NEGRE (III)CADRUL CONCEPTUAL AL GEOSTRATEGIEI FEDERAȚIEI RUSE ÎN REGIUNEA MĂRII NEGRE (III)
TEORIA DOMINAȚIEI GLOBALETEORIA DOMINAȚIEI GLOBALE Dr. Catrinel Popescu – Alba Iulia

1 OPERAŢIUNILE DE SUBVERSIUNE POLITICĂ 
utilizează atât agenţi de infl uenţă plasaţi în poziţii 

politice „cheie” în statul ţintă cât și agenţi de infl uenţă 
transformaţi în „lideri de opinie”, care, prin natura mesajelor 
transmise în mass-media, legitimează deciziile politice ale 
primilor. În acest scop se utilizează mijloace de dezinformare/
intoxicare și propagandistice, principalele teme urmărind: 

* subminarea coeziunii socio-interne naţionale prin 
stimularea divergenţelor inter-etnice, inter-confesionale, 
inter-culturale, între categorii sociale, între populaţiile 
aparţinând unor grupe de vârstă diferite, între elite (culturale, 
politice, militare, sociale) și restul populaţiei etc; 

* subminarea coeziunii dintre aliaţii din cadrul principalelor 
organizaţii competitoare: NATO, UE, prin strategie de tipul 
divide et impera – oferirea de avantaje economice preferenţiale, 
acceptul de a negocia doar cu unele dintre statele membre în 
detrimentul altora;   

*subminarea moralului naţional în cazul unei eventuale 
confruntării cu Rusia prin mijloace propagandistice menite să 
amplifi ce capacitatea distructivă a armatei ruse în paralel cu 
incapacitatea de reacţie a statului ţintă; 

*subminarea/caricaturizarea ideii naţionale, a sentimen-
tului patriotic, prin utilizarea de agenţi de infl uenţă 
compromiși moral, prin exacerbarea discursului patriotic sau 
prin condamnarea constantă a ideii de patriotism și asimilarea 
acesteia cu formele extremiste de tipul naţionalismului 
xenofobi etc.; 

* subminarea eforturilor de contracarare a reţelelor 
de infl uenţă ruse prin atacarea mediatică a instituţiilor 
implicate în acest tip de activităţi, atacarea mediatică în scop 
de compromitere a liderilor acestor instituţii și de scădere a 
încrederii populaţiei în probitatea profesională și morală a 
acestora, prin utilizarea de agenţi de infl uenţă plasaţi în poziţii 
„cheie” din cadrul sistemului judiciar, capabil să blocheze 
demersurile legale; 

* subminarea încrederii populaţiei în instituţiile de forţă 
ale statului (armata, servicii secrete, poliţie, jandarmerie) 
și în instituţiile politico-administrative ale statului prin 
susţinerea și propulsarea în poziţii de conducere a unor lideri 
compromiși, șantajabili, nepregătiţi profesional etc; 

* compromiterea personalităţilor publice ostile sau 
necooperante în paralel cu atragerea liderilor vulnerabili 
(corupţi, veleitariști etc).

2 OPERAŢIUNILE DIVERSIONISTE (MANIPULARE 
/ NEGOCIERE) menite să limiteze capacitatea de 

reacţie a competitorilor geopolitici prin:
* translatarea confl ictului interstatal în sfera „lawfare” 

concomitent cu blocarea oricărei rezoluţii ONU de 
condamnare a agresiunii sau de aprobare a intervenţiilor 
multinaţionale pentru restabilirea păcii, gestionare a crizei, 
ajutor umanitar etc.; 

* scindarea coeziunii competitorilor prin acţiuni de tip 
carrot and stick respectiv avantaje (parteneriate economice, 
politice, diplomatice,strategice speciale) pentru puterile 
prietene și penalităţi pentru cele ostile.

3 OPERAŢIUNI DE DESCURAJARE A 
CONSTRÂNGERII PRIN INTIMIDAREA 

FORŢELOR CONCURENTE:
* comportament politic internaţional impredictibil (prin 

nerespectarea acordurilor de încetare a focului dublată de 
lovirea puternică a adversarului, menit să amplifi ce temerile 
partenerilor politici privind escaladarea tensiunilor, riscul 
extinderii ostilităţilor armate și al utilizării armamentului 
nuclear; 

* desfășurarea bruscă de exerciţii militare întrunite inter-
arme pe scară largă, cu implicarea manevrelor locale și 
intercontinentale, care să mimeze mobilizarea/atacul/invazia 
uneia dintre puterile competitoare; 

* alertarea forţelor strategice, amplasarea înaintată a 
vectorilor de transport nuclear tactic, patrulare aeriană 
agresivă a zonelor de vecinătate.

4 OPERAŢIUNI DE TIP „STEAG STRĂIN” 
(OPERAŢIUNI SUB ACOPERIRE CONCEPUTE 

SPRE INDUCEREA ÎN EROARE A ADVERSARULUI/
OPINIEI PUBLICE ASTFEL ÎNCÂT SĂ PARĂ A FI 
EFECTUATE DE CĂTRE ALŢI AUTORI) în scopul:

* legitimării unei intervenţii în forţă; 
* decredibilizării oponenţilor politici; 
* spionaj/contraspionaj; 
* pseudo-operaţiuni (presupun existenţa unor grupuri 

organizate de forţe care poartă însemne militare ale puterii 
adverse, în scopul culegerii de informaţii sau  al executării 
unor operaţiuni pe teren advers: sabotaje, răpiri, asasinate, 
atentate de tip terorist etc).

Întrucât, până la demonstrarea adevăraţilor autori, 
suspiciunile privind originea operaţiunii se pot înscrie în 
categoria conceptului generic de „teorie a conspiraţiei”, 
acţiunile de acest tip benefi ciază de sprijin consistent în planul 
media/propagandistic în vederea contracarării eventualelor 
acuzaţii.

5 OPERAŢIUNI DE TIPUL INSURGENŢEI, URMATE 
DE DELEGAREA PUTERII ȘI DE INTERVENŢIE:

* utilizarea instrumentelor de luptă hibridă: forţe insurgente 
de tipul militarilor fără însemne naţionale („omuleţi 
verzi”), grupuri tactice de „voluntari” afl aţi sub comanda 
militarilor ruși, centre de antrenament și de suport logistic 
al insurgenţilor amplasate la frontieră, atacuri cibernetice, 
blocarea comunicaţiilor militare și civile, distrugerea 
infrastructurilor critice, atacuri asupra monedei naţionale, 
sancţiuni economice (energetice) în paralel cu operaţiunile 
de subversiune deja amintite; 

*preluarea controlului principalelor instituţii 
administrative de către puterea insurgentă, urmată de 
organizarea de referendumuri în scopul „legitimizării” noii 
conduceri.

CONCLUZII
Analiza strategică a proceselor geopolitice din regiunea 

Mării Negre nu poate face abstracţie de cadrul conceptului 
și paradigmei dominaţiei globale, în interiorul căruia au 
fost trasate direcţiile de politică externă ale Federaţiei Ruse, 
principala putere hegemonică din regiune, al cărei teritoriu 
naţional coincide cu mare parte din zona pivot nordică. Prin 
urmare, imperativul de securitate al Federaţiei Ruse este 
reprezentat de prezervarea controlului exclusiv asupra spaţiului 

propriu de securitate (al zonei pivot nordice), alcătuit din spaţiul 
Arctic, Marea Baltică, statele istmului ponto-baltic, gurile Dunării 
cu segmentele inferior și mijlociu ale fl uviului, Marea Neagră, 
Asia Mică, Armenia, Persia (Iranul), Tibetul și Mongolia

În acest context, principalele direcţii strategice ale 
Federaţiei Ruse în regiunea Mării Negre urmăresc:

* împingerea frontierei de facto (linie de apărare avansată) a 
Federaţiei Ruse la nivelul graniţei interne a spaţiului (inelului) 
de securitate; 

* menţinerea spaţiului de securitate caucazian și central 
asiatic în propria sferă exclusivă de infl uenţă; 

* transformarea și menţinerea spaţiului de securitate 
corespunzător coridorului nord-sud transeuropean (istmul 
ponto-baltic și peninsula balcanică), Iranului, Afganistanului, 
Mongoliei în zone tampon; 

* comutarea atenţiei principalilor jucători geostrategici de 
la problematica spaţiului de securitate al Federaţiei Ruse, prin 
iniţierea/întreţinerea/escaladarea unor procese geopolitice 
la distanţă de acest spaţiu, dar cu impact asupra ecuaţiei de 
putere regionale și/sau globale; 

* coagularea forţelor contestatare ale unipolarităţii 
sistemului internaţional; 

* scindarea coeziunii euro-atlantice; 
* iniţierea și/sau întreţinerea tensiunilor între principalii 

jucători geostrategici care acţionează în spaţiu de vecinătate 
ale propriului spaţiu de securitate și specularea divergenţelor 
de ordin politico-diplomatic, economic, fi nanciar, militar 
dintre aceștia în propriul interes; 

* refacerea fostei sfere globale de infl uenţă sovietică din 
perioada bipolarităţii prin instrumente de tip hibrid.

Axele geostrategice utilizate de Moscova pentru 
implementarea acestor direcţii strategice la nivelul bazinului 
Mării Negre sunt construite în jurul intereselor (politice, 
economice, strategice) comune, a istoricului pozitiv 
bilateral, a afi nităţilor culturale. Prin urmare, menţinerea 
și consolidarea acestor axe reprezintă priorităţi de politică 
externă ale Federaţiei Ruse.

Este interesant de observat prezenţa, în cadrul acestor axe, 
a trei categorii de state:

1.state membre NATO și UE cu impact major în procesul 
decizional euro-atlantic (binomul germano-francez, Grecia, 
Cipru, Turcia, Bulgaria și alte state precum Ungaria, Spania, 
Italia, Cehia, Slovacia);

2. state aparţinând fostului spaţiu sovietic (Armenia, 
Tadjikistan); 

3. state cu mare valoare geostrategică, controlate de Rusia: 
Serbia – cap de pod al Rusiei în Peninsula Balcanică, Siria – 
stat „balama” în bazinul levantin al Mediteranei, Iran – stat 
pivot la nivelul inelului interior de securitate.

În plan tactic, Federaţia Rusă urmărește:
* slăbirea coeziunii socio-interne în statele ţintă; 
* iniţierea și/sau menţinerea instabilităţii în statele tangente 

perimetrului liniei de apărare strategică avansată; 
* împiedicarea/eliminarea/reducerea prezenţei puterilor 

competitoare în regiune; 
* slăbirea capacităţii de reacţie a statelor incluse în spaţiul 

de securitate al Federaţiei Ruse și a puterilor competitoare;
* translatarea atenţiei puterilor competitoare de la procesele 

geopolitice care implică spaţiul de securitate rusesc.
Mijloacele tactice, de tip hibrid („de nouă generaţie/non-

lineare”), descrise în doctrina Gherasimov, pun accent pe 
componentele non-militare de intelligence și de soft  power în 
calitate de precursoare ale intervenţiei de tip hard power. Este 
interesant de observat ajustarea tactică în funcţie de garanţiile 
de securitate ale statelor ţintă. Astfel, axele europene sunt 
vizate de acţiuni de subversiune, diversioniste, de descurajare 
a constrângerii pin intimidarea forţelor concurente și de cele 
de tip „steag străin”, în timp ce axele euroasiatice (câmpurile 
tactice din Orientul Mijlociu și din Ucraina) implică și 
categoria acţiunilor de tipul insurgenţei urmate de delegarea 
puterii și de intervenţie.

PLANUL TACTIC
Din punct de vedere tactic, se conturează următoarele 

obiective:
A. Slăbirea coeziunii socio-interne, urmată de iniţierea 

și/sau menţinerea instabilităţii în statele tangente 
perimetrului de apărare strategică avansată, concomitent 
cu împiedicarea /eliminarea/reducerea prezenței puterilor 
competitoare în scopul înglobării acestor state în propria 
sferă de infl uenţă sau al transformării acestor state în zone 
tampon. 

B. Slăbirea capacităţii de reacţie a statelor incluse 
în spaţiul de securitate al Federaţiei Ruse și a puterilor 
competitoare, concomitent cu translatarea atenţiei 
acestora din urmă de la procesele geopolitice care implică 
spaţiul de securitate rusesc. 

Aceste obiective tactice urmează a fi  atinse prin 
operaţiuni descrise în doctrina Gherasimov a „războiului 
de nouă generaţie/non-linear, după cum urmează:

1. Operaţiuni de subversiune menite să alterneze 
răspunsul politic al decidenţilor implicaţi în contracararea 
planurilor strategice rusești;

2. Operaţiuni diversioniste (manipulare/negociere) 
menite să limiteze capacitatea de reacţie a competitorilor 
geopolitici; 

3. Operaţiuni de descurajare a constrângerii prin 
intimidarea forţelor concurente; 

4. Operaţiuni de tip „steag străin”; 
5. Operaţiuni de tipul insurgenţei urmate de delegarea 

puterii și de intervenţie.

„Guvernele din 
întreaga lume 

păstrează unele informaţii 
secrete, care confi rmă teoria 
particulară că „străinii” care 
ne-au ajutat să modelăm 
lumea provin din constelaţia 
Orion”. Teoria se bazează pe 
corelarea dintre localizarea 
celor mai mari trei piramide 
de pe Podișul Giza și 
Centura Orion. „Unii 
oameni de știinţă susţin că 
vechii egipteni ne-au spus 
practic originea lor”. Numai 
așa se explică de ce Marea 
Piramidă a fost construită 
atât de precis.

Se susţine, de 
asemenea, că există o 
relaţie extraterestră între 
piramidele din Podișul Gizei 
și alinierea celor trei stele 
Orion Belt. Robert Bauval, 
numit „new egiptolog”, a 
vorbit despre această teorie 
atunci când a descoperit, 
cu ajutorul unei fotografi i, 
modul în care cea mai mică 
dintre cele trei piramide a 
fost ușor decalată faţă de 
celelalte două. Egiptologul 
a suprapus stelele Orion 
cu o fotografi e din satelit a 
piramidelor și a fost uimit 
să descopere că acestea sunt 

poziţionate aproape exact. 
El a spus: „Aceasta confi rmă 
teoria mea că cele trei 
piramide din Podișul Gizei 
reprezintă Beltul Orion”.

Egiptologul Bauval 
și-a publicat concluziile 
în cartea „Th e Mystery of 
Orion”, unde explică faptul 
că stelele lui Orion sunt 
asociate cu Osiris, zeul 
renașterii și al vieţii de apoi, 
pentru vechii egipteni. Este 
important de menţionat că 
amintita constelaţie Orion 
este cea mai strălucitoare 
și mai populară, una dintre 
marile constelaţii folosite de 
marinari.

p

p

Timp de mulţi ani egiptologii au susţinut că piramidele de pe platoul Giza sunt 
doar mormintele maiestuoase care comemorează tărâmurile divine ale faraonilor 
morţi, construite de sclavi. Cu toate acestea, egiptologul Robert Bauval a scos la iveală 
o teorie interesantă și, potrivit unui documentar, guvernele „nu confi rmă dacă este 
adevărat, pentru că indică viţa extraterestră”, notează L’Express.

PIRAMIDELE APARŢIN EXTRATEREŞTRILOR?PIRAMIDELE APARŢIN EXTRATEREŞTRILOR?
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

O săptămână de foc în sfera politicului de la Chișinău, după vizita celor trei ofi ciali, europeni și  rus, în Republica Moldova 
la începutul ei. Debutând aparent diplomatic, cu un scop „nobil” (impulsionarea negocierilor privind crearea puterii la 
Chișinău și evitarea anticipatelor), vizita celor trei emisari s-a soldat cu un blocaj politico-juridic, din care nu se știe când 
și cum va ieși puterea de la Chișinău. O întrebare simptomatică însă sfredelește în aceste zile creierul celor care mai gândesc 
liber pe această palmă de meleag: mai este ceva, dacă nu sfânt, măcar moral în politică? La alegerile viitoare pe cine să mai 
cred? Sau să rămân acasă, cu televizorul deconectat?

PAS CU PAS, ALBA CA ZĂPADA ȘI NĂSTASE 
AU READUS SIBERIA LA CHIȘINĂUAU READUS SIBERIA LA CHIȘINĂU

UN JURĂMÂNT DE 
MORALITATE ȘI UN ALT MĂR, 

RUMEN, DAR TOT OTRĂVIT 
După plecarea celor trei emisari 

de calibru, Chișinăul, la doar două 
zile, a fost cuprins de un tsunami 
politic, care a ridicat în tării și a dat 
de pământ cu puținele cioburi de 
moralitate, ce pare să mai fi  rămas în 
această sferă, perfi dă și trădătoare, 
plină de minciuni și duplicitate, 
care este politica. Într-o singură zi, 
din jurămintele și principiile „de 
verticalitate” ale liderilor și foștilor 
candidați, în prezent deputați, 
sincer proeuropeni, s-a ales praf 
de mucegai uscat. „Subsemnatul, 
candidat la funcția de deputat în 
Parlamentul Republicii Moldova 
din partea „Blocului electoral 
ACUM Platforma DA și PAS”, 
mă angajez în fața poporului 
Republicii Moldova să nu 
particip la crearea unei coaliții de 
guvernare (formală sau informală) 
cu Partidul Democrat din 
Moldova, cu Partidul Socialiștilor 
din Republica Moldova,  Partidul 
Politic „Șor”, „Partidul Nostru” și 
alte formațiuni pro-oligarhice și 
anti-europene în caz dacă acestea 
intră în Parlament”, era textul 
jurământului. Candidații se mai 
obligau să depună mandatele în 
caz de încălcare a jurământului, pe 
care îl făcuseră public cu trei zile 
înainte de data alegerilor. Ca să 
convingă electoratul de integritatea 
și verticalitatea lor. 

După validarea mandatelor, 
deputații ACUM într-adevăr 
nu au dat curs invitației PDM la 
dialog, dar au admis că ar putea 
accepta, în anumite condiții, 
un acord situativ cu PSRM, în 
urma căruia să dezoligarhizeze 
Republica Moldova. Nu voi 
insista pe cronologia desfășurării 
evenimentelor – cititorii interesați, 
nu am nici o îndoială, s-au informat 
sufi cient din multitudinea, în 
prezent, de surse media. Voi încerca 
să ne dumerim împreună: de unde, 
cum a apărut decizia politică 
neașteptată a partidului PAS de 
a vota un spicher al socialiștilor 
pro-ruși în schimbul unui guvern 
ACUM? Tocmai în momentul 
când coaliția PDM-PSRM era ca și 
făcută (discuții în taină s-au purtat 
între Plahotniuc și Dodon toate 
aceste trei luni) și a căzut chiar în 
ziua când Curtea Constituțională 
a decis că președintele Dodon 
trebuie să dizolve Parlamentul? 
Nedumerirea partenerilor de 
la PPDA a fost sinceră sau una 
disimulată, o replică de spectacol, 
un joc al celor două partide ce 
formează blocul ACUM, după 
ce Andrei Năstase a revenit de la 
Moscova, unde, chipurile, a fost 
citat să dea mărturii pe un dosar? 
Se mai zvonește că s-ar fi  întors cu 
trei milioane de dolari… 

Or, tocmai în acele zile 
PSRM jubila că vor intra „în 
mod corespunzător la alegerile 
parlamentare „anticipate”, așa cum 
le-a „recomandat” Dmitrii Kozak, 
iar președintele Dodon aștepta cu 

nerăbdare ziua de 9 iunie, ca să 
dizolve legislativul. Ce s-a întâmplat 
de și-a întrerupt sejurul (adicătelea, 
vizita) la Sankt-Petersburg și a 
revenit de urgență acasă? A devenit 
viral printre jurnaliștii ruși un 
dialog dintre Kozak și Dodon: „Păi, 
frate, cum ne-a fost înțelegerea?”/ 
„Dar a expirat termenul, Curtea 
a decis că…” / „Scuipă pe decizia 
Curții! Fuga și fă treabă cum 
ne-am înțeles!”  Pur și simplu, 
Kozak a profi tat de candoarea și 
credulitatea politică a PAS și PPDA. 
Chiar dacă în Acordul dintre 
ACUM și PSRM nu e scris nimic 
despre federalizare, Kozak nu a 
făcut altceva decât să le întindă, 
de astă dată el, un măr mai rumen, 
dar tot otrăvit. Și PAS a mușcat 
momeala. S-ar putea ca efectul 
otravei să fi e unul lent, de durată, 
dar posibil letal.
UN PREȘEDINTE TRĂDĂTOR 

ȘI UN REGIM IMACULAT? 
Că Republica Moldova are un 

președinte trădător de țară, o știe 
toată lumea. Ca probe servesc nu 
numai fi lmulețele difuzate ore și zile 
încontinuu de PDM la televiziunile 
lui Plahotniuc. D espre ultima 
întâlnire a oligarhului cu liderul 
de facto socialist, în care primul 
nu numai că l-a fi lmat cu camera 
ascunsă, dar l-a și dezbrăcat foarte 
șiret până la lenjerie despre cum s-a 
înțeles cu Putin și Kozak privind 
federalizarea Republicii Moldova, 
încotro să meargă republica în 
următorii patru ani cel puțin, cum 
este fi nanțat partidul socialiștilor 
din sursele unui stat străin ș. a. 
Că este trădător se știe de când a 
depus fl ori la monumentul celor 
care au declanșat confl ictul de la 
Nistru, de când fl irta cu Rogozin, 
de când a băgat Republica Moldova 
ca observator în structurile 
Uniunii Euroasiatice fără acceptul 
Parlamentului de la Chișinău ș.a. 
Probe sunt cu vârf și îndesat. 

Dar Dodon mai este și un 
președinte separatist. Nu numai 
că a încurajat și a aplaudat 
referendumul separatist de la 
Comrat, acțiunile și politica 
învrăjbitoare a autorităților de 
acolo, a purtat-o pe la Kremlin și 
în alte regiuni ale Rusiei pe Irina 
Vlah și i-a fost practic persoană de 
încredere în campania de alegere 
în calitate de bașcan. Că - și asta e 
culmea! – i-a decorat pe cei doi lideri 
ai separatismului găgăuz, Stepan 
Topal și Mihail Kendighelean, cu 
cea mai înaltă distincție de stat, 
Ordinul Republicii (!). Că, după ce 
s-a declarat președintele tuturor, a 
împărțit și contrapus cetățenii în 
proeuropeni și pro-euroasiatici, 
în stataliști și unioniști, mai drept, 
pro-dodoniști și dușmani ai 
„neamului moldovenesc”. 

Și nu mai puțin oligarh ca 
Plahotniuc. Câteva apartamente de 
lux în cartiere de elită din Moscova 
(Zinaida Greceanîi, de asemenea), 
zeci și sute de hectare de pământ 
în Rusia, proprietăți în Crimeea, 
iar zeci de milioane de dolari, 
„sclipuiți” din scrutinele electorale 

și prin fi liera partidului se păstrează 
în câteva bănci din Elveția. Desigur 
pe numele unei rude apropiate. 

Dar de ce abia acum, când a 
întors spatele democraților, cei din 
vârful piramidei de guvernare l-au 
declarat președinte-trădător? De ce 
abia acum se „afl ă” că a fost fi nanțat, 
el și partidul său, din bani străini? 
De ce abia acum încearcă să declare 
PSRM în afara legii? Pentru că le 
scapă din mâini colacul puterii? 
Ori actuala guvernare se crede în 
continuare un regim imaculat. 

CINE-S UZURPATORII 
PUTERII? CEA DE AZI ȘI CEA 

DE MÂINE-POIMÂINE? 
Preț de trei luni formațiunile 

mari PDM, PSRM și ACUM, s-au 
invitat reciproc la negocieri, dar nu 
au izbutit să ajungă la un consens 
pentru o formulă de guvernare. 

Majoritatea nou creată PSRM-
ACUM a fost anunțată subit 
sâmbătă, 8 iunie, după ce CC a spus 
că termenul limită a expirat. Las la 
o parte tertipul judecătorilor de la 
CC – în Constituție (art. 85, al. 1) 
e scris clar: 3 luni, și nu 90 de zile, 
cum specifi că CC în paranteze. 
Dacă validarea noului legislativ 
a fost pe 9 martie, termenul ar fi  
să expire la data de 9 iunie, și nu 
la 7 iunie, cum scrie în decizia 
Curții. De aici încolo ambele 
tabere se vor învinui de uzurparea 
puterii în stat. La începutul 
acestei săptămâni PDM cheamă 
celelalte două formațiuni la dialog, 
cum recomandă comunitatea 
internațională. Cealaltă tabără 
cheamă democrații să vină la 
muncă în parlament și să elibereze 
accesul în instituțiile statului. Pare 
că încă nu se aud unii pe alții.

Dar ambele tabere de fapt 
dau dovadă că s-au angajat 
într-un duel dezgustător. Cei din 
parlament au dat startul unei curse 
contracronometru de adoptare 
a deciziilor: Zinaida Greceanîi 
președinte, fără ca cineva să-i pună 
la cântar integritatea. Deși fi gurează 
în raportul Kroll cu tocmai ceea ce 
ar trebui să examineze Comisia 
parlamentară de anchetă pentru 
elucidarea circumstanțelor 
devalizării sistemului bancar și 
furtului miliardului, constituită în 
legislativ chiar a doua zi. Ca să nu 
mai zicem de prestația de premier 

în aprilie 2009, când a avertizat că 
s-ar fi  ordonat să tragă în tineri. 
(E drept că 5 deputați au votat 
împotrivă.) Maia Sandu votată 
prim-ministru, dar fără a i se rezerva 
15 zile de la desemnare pentru a 
prezenta programul de activitate 
și lista Guvernului, candidaturile 
căruia, conform regulamentului, 
se dezbat în ședință de legislativ. 
Au fost votați ad-hoc și membrii 
guvernului. E drept că cei mai 
mulți dintre ei specialiști de marcă, 
au activat sau activează în structuri 
internaționale de prestigiu. Dar un 
guvern de care nici Maia Sandu 
nu e sigură de durata mandatului 
său, căci poate fi  demis oricând. În 
sfârșit, președintele Dodon se va 
întrece cu Curtea Constituțională 
– primul va semna decretele ca la 
conveier, în timp ce Curtea, tot ca 
de pe conveier, va emite deciziile de 
neconstituționalitate (?!) a ședinței 
Parlamentului, alegerii spicherului 
și a noului guvern etc. 

Un sentiment de dezgust și 
chiar de o vagă umilință m-a 
copleșit, văzând cum sub ochii mei 
președintele Dodon îi invită pe 
fi ecare deputat în parte, de parcă 
îi trece prin strungă (inclusiv pe 
Maia Sandu și Andrei Năstase), 
spre urna votului secret. După care: 
„Astăzi este o zi istorică, va rămâne 
în istoria modernă a Republicii 
Moldova ceea ce am făcut. 
Mă mândresc că în legislatura 
acestui parlament avem așa bravi 
deputați…” Ș. a. m. d., s. a. m. d. 
Același sentiment de dezgust mi-a 
provocat manifestația de amploare 
a PDM din duminica de 9 iunie. 
Ditamai oameni de stat, strigând 
în gura mare „Dodon e trădătorul! 
Noi suntem Poporul!” și alte 
lozinci regizate, odinioară prezente 
la protestele contra regimului 
oligarhic. Un moderator, urlă la 
microfonul din scenă cât îl țin 
bojocii, glorifi când „eroul național, 
care a pus stavilă federalizării 
țării”. Adică Vlad Plahotniuc, care 
între timp face baie de mulțime, 
nu fără un impunător cordon de 
bodyguarzi, angajați și voluntari. 
Manifestație pașnică, fără violențe. 
Singurele victime – cinci curcani 
grași, aruncați peste gardul de 
patru metri ce înconjoară clădirea 
președinției, ologiți de picioare pe 
treptele de marmură. 

EU, CU CINE SĂ MAI VOTEZ, 
PE CINE SĂ MAI CRED? 

Clasa politică de la Chișinău 
a pus societatea în fața unei 
dualități de putere. Președintele 
Dodon a refuzat să se conformeze 

Constituției și să dizolve 
Parlamentul. L-a dizolvat – legal sau 
nelegal? – președintele interimar 
Pavel Filip a și anunțat alegeri 
anticipate pentru 6 septembrie (o 
zi de vineri, nu de duminică ca de 
obicei, posibil din greșeala grabei). 
De cealaltă parte, partidul pro-rus 
PSRM, condus de facto de Dodon, 
și blocul proeuropean ACUM, cu 
cei doi lideri, Maia Sandu și Andrei 
Năstase, susțin că data limită de 
creare a unei coaliții e stabilită de 
CC prin abuz și au format în ritm 
alert o majoritate, au învestit un nou 
Guvern. Moscova salută printre 
primii coaliția PSRM-ACUM, 
tot mai multe state din UE salută, 
atent și diplomatic, depășirea crizei 
politice la Chișinău și cheamă 
la calm și dialog, la respectarea 
democrației și statului de drept. 
Autoritățile locale s-au împărțit 
și ele în două tabere – Bălții și 
Comratul primii au declarat că 
susțin guvernul Maia Sandu (s-au 
transformat într-o singură noapte 
în pro-europeni?), raioanele cele 
mai pro-europene acum semnează 
declarații în susținerea regimului 
Plahotniuc. Guvernarea „veche” 
s-a baricadat în instituțiile statului 
cu impunătoare forțe de ordine și 
a purces la colectarea semnăturilor 
pentru demiterea președintelui 
Dodon, care doarme nopţile la 
Ambasada Rusiei și se teme de 
siguranța familiei. Guvernarea 
nouă rămâne refugiată în legislativ, 
de unde încearcă să conducă țara: 
votează hotărâri parlamentare, 
emite ordine guvernamentale. 
Andrei Năstase numește în funcție 
primul demnitar, un cumătru al 
său…

Eu (și probabil mulți din cei 
care gândesc liber) sunt conștient 
că regimul Plahotniuc-Candu-
Sârbu-Reșetnicov-Apolischi ar 
trebui să cadă. Dar nu, Plahotniuc 
se pregătește de ultima bătălie. Se 
va lăsa cu violențe? Va cădea și 
președintele Dodon? Va fi  declarat 
PSRM în afara legii?

Mi-e greu să răspund. Cu 
toată susținerea internațională și 
conștiința necesității schimbării 
mă simt un ostatic. Politicienii 
din ambele tabere încearcă acum 
să ne transforme, mai ales pe cei 
care gândim liber, într-un scut, 
într-un zid viu, în spatele căruia 
și-au încrucișat spadele și luptă, cu 
lovituri adesea sub centură, pentru 
a se menține la putere. Pe cine să 
mai crezi, cui să ții parte, cu cine 
să mai votezi în viitoarele scrutine? 
Astăzi, zău, nu mai știu. 
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UN JURĂMÂNT DE nerăbdare ziu
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Când Juan Guaido s-a declarat, cu 
două luni în urmă, președinte 

interimar al Venezuelei, senzaţia a fost că a 
sărit peste o generaţie de lideri ai opoziţiei 
și că a găsit o cale nouă, dincolo de luptele 
interne și de diferenţele de abordare ce au 
ţinut în loc încercările anterioare de a-l da 
jos pe Nicolas Maduro, scrie Th e Guardian.

Dar ascensiunea noului lider al opoziţiei 
a fost orchestrată de un economist educat la 
Harvard și cu un trecut pestriţ în politica din 
Venezuela, ce continuă să dirijeze strategia 
opoziţiei și să coordoneze mișcările cu 
lideri din Statele Unite și din ţările sud-
americane, chiar dacă se afl ă în arest la 
domiciliu, în Caracas.

Discuţiile pe care Th e Guardian le-a avut 
cu reprezentanţi ai opoziţiei din Venezuela 
și cu ofi ciali din Washington au confi rmat că 
Leopoldo Lopez, un fost primar de district 
din Caracas, a ajutat la punerea în fapt a 
ascensiunii extraordinare a lui Guaido și, 
în același timp, încă are ambiţia de a deveni 
următorul președinte al Venezuelei.

Din 2017 și până acum, Lopez – rudă 
îndepărtată cu eroul revoluţionar Simon 
Bolivar – nu are voie să plece din casa afl ată 
în bogatul district Chacao, unde a fost 
primar. Cu toate acestea, el l-a ales personal 
pe Guaido să conducă partidul Voinţa 
Poporului în Congres și a continuat să aibă 
un rol central în campania anti-Maduro.

„Leopoldo este în contact cu toată lumea, 
în fi ecare zi, tot timpul. El a strâns la un loc 
o opoziţie care este absolut unită și puternică 
și care se mișcă într-o singură direcţie, asta 
vedem acum în acţiune”, spune soţia lui 
Lopez, Lilian Tintori.

Lopez a fost mult timp o fi gură 
polarizantă, care cerea o abordare mai 
agresivă decât alţi lideri ai opoziţiei. „Este 
adesea descris drept arogant, răzbunător și 
ahtiat după putere, dar ofi ciali din partid 

recunosc și că are o popularitate constantă, 
carismă și talent de organizator”, scria un 
diplomat american din Caracas, într-o 
telegramă din 2009, publicată de WikiLeaks.

După protestele antiguvernamentale din 
2014, Lopez a primit o pedeapsă de 14 ani 
de închisoare pentru incitare la violenţă. 
Mutat în arest la domiciliu în 2017, Lopez 
nu are voie să vorbească cu presa și este 
păzit îndeaproape de poliţiști care îi fac, la 
fi ecare patru ore, câte o poză cu ziarul din 
ziua respectivă, „ca la un ostatic”, spune 
Tintori.

Dar, folosind aplicaţii de mesagerie 
criptată, Lopez este în contact cu alţi 
activiști din Venezuela, Columbia și Statele 
Unite.

Convins că ajutorul Casei Albe ar fi  
crucial pentru dărâmarea lui Maduro, Lopez 
și aliaţii lui au făcut eforturi pentru a câștiga 
administraţia Trump. Sursele Guardian au 
confi rmat că au avut loc numeroase întâlniri 
între ofi ciali din SUA și trimiși ai lui Lopez – 
inclusiv Tintori – în Washington și în restul 
lumii.

În februarie trecut, Tintori a luat masa cu 
Donald Trump la Casa Albă, într-o întâlnire 
aranjată de senatorul Marco Rubio, acesta 
fi ind decisiv în privinţa politicii abordate de 
Trump faţă de Venezuela.

După câteva ore, președintele american 
a postat pe Twitter o fotografi e în care 
apare împreună cu Tintori și Rubio și 
vicepreședintele Mike Pence, cerând ca 
Lopez să fi e eliberat „imediat”.

Acţiunea opoziţiei venezuelene a primit 
și mai mult avânt anul trecut, când Brazilia 
și Columbia au ales președinţi de dreapta, 
ambii promiţând, în campania lor electorală 
că vor adopta o linie mai dură faţă de 
Maduro.

Asaltul diplomatic a început să aducă 
roadele pe care le aștepta de ani de zile pe 22 

ianuarie a.c., când Guaido a primit un telefon 
de la Pence. Potrivit unui ofi cial american, 
Pence i-a promis că administraţia Trump 
îl va sprijini, dacă va depune jurământul 
de președinte în timpul demonstrațiilor 
masive, anunţate a doua zi.

Pence a dat telefonul după ce a primit 
undă verde de la Trump într-o discuţie din 
Biroul Oval, la care au mai participat Rubio, 
trei republicani din Florida și consilierul 
pentru securitate naţională, John Bolton.

Guaido a depus jurământul, iar americanii 
s-au ţinut de cuvânt, recunoscându-l drept 
lider legitim în doar câteva minute. Mutarea 
a luat mulţi diplomaţi și membri ai opoziţiei 
prin surprindere, dar, până în seara zilei 
de 23 ianuarie 2019, peste zece naţiuni din 
America Latină, plus Canada, la care Tintori 
făcuse lobby, au urmat exemplul SUA.

La acest moment, toţi ochii sunt pe 
Guaido, un politician care, peste noapte, 
a devenit dintr-un cvasinecunoscut o 
celebritate.

Dar cei apropiaţi de Lopez se îndoiesc că 

el va rămâne pentru totdeauna departe de 
lumina refl ectoarelor. Iar unii suspectează 
că este doar o problemă de timp până când 
va încerca să caute pentru el cheile palatului 
prezidenţial.

„În (partidul) Voinţa Poporului avem 
un candidat, este Leopoldo. Juan (Guaido) 
joacă un rol foarte mare la acest moment, 
de permitere a unei tranziţii”, afi rmă Juan 
Andres Mejia, un membru important de 
partid. Întrebat dacă Lopez tot mai este 
candidatul ofi cial al partidului pentru 
președinţie, Mejia a răspuns: „Da. Absolut. 
Absolut”.

Totuși, unii cred că ambiţiile lui Lopez ar 
putea fi  dejucate de ascensiunea fulminantă 
a protejatului său: „Guaido este o fi gură 
mesianică acum. Dacă el convoacă alegeri 
libere, va câștiga. Va fi  președintele nostru 
pentru următorii șase ani, iar Leopoldo va 
detesta asta”, spune Vanessa Neumann, 
președintele fi rmei de analiză a riscului, 
Asymmetrica, și consilier ocazional pentru 
unii membri ai opoziţiei.

Pete Buttigieg, un tânăr 
primar democrat, care 

este în mod deschis homosexual 
și candidat la președinţie în 
2020, a declarat că Statele Unite 
„ar putea fi  gata” să aibă un 
președinte homosexual.

În luna ianuarie a.c., Pete 
Buttigieg, primarul de 37 de ani 
al orașului South Bend (100.000 
de locuitori) din Indiana, s-a 
lansat în cursa prezidenţială 
anterioară. Dacă ar fi  ales, 
ceea ce este puţin probabil în 
acest moment, fostul militar 
care a luptat în Afganistan 
ar deveni primul președinte 
făţiș homosexual al Statelor 
Unite. Dar sunt americanii gata 
pentru o astfel de eventualitate? 
Aceasta este întrebarea care i-a 
fost adresată acestuia, într-un 
interviu pe postul ABC, preluat 
de rador.ro.

„Există o singură cale de a 
afl a”, a spus cel care s-a căsătorit 
în 2016. „Când am făcut 
anunţul, eram în mijlocul unei 
campanii de realegeri, și am ajuns 
într-un punct al vieţii mele când 
mă simt pregătit”, a continuat 

el., stabilind că provine dintr-
un stat (Indiana) conservator 
pe probleme sociale. „În același 
an, am ajuns să fi u reales cu 80% 
din voturi, așa că lecţia pe care 
am învăţat-o este că oamenii 
sunt dispuși să te cunoască și să 
te judece pe baza ideilor tale, a 
experienţei și a muncii tale”, 
și nu în funcţie de orientarea 
sexuală, a continuat el.

După o hotărâre a Curţii 
Supreme din 2015, căsătoria 
între persoane de același sex 
este legală în Statele Unite. La 
alegerile de la mijlocul anului 
2018, Jared Polis, deputat de 
Colorado, a devenit primul 
guvernator homosexual din 
istoria ţării.
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UN PREŞEDINTE UN PREŞEDINTE 
HOMOSEXUALHOMOSEXUAL

După descoperirea, în 
urmă cu patru luni, a unei 

importante rezerve de gaze naturale 
în estul Mediteranei, s-au înregistrat 
evoluţii importante. Presa elenă 
a anunţat că Grecia și Israel vor 

amplasa un sistem radar în insula 
Creta. Sistemul denumit „Th e Long 
Horizon” va oferi celor două ţări 
posibilitatea de a supraveghea o 
mare parte a bazinului Mediteranei 
de Est. Presa elenă scrie că sistemul 

radar cu rază lungă și dotat cu 
capacitatea de a urmări „dincolo de 
orizont” este rezultatul dezvoltării 
în ultima perioadă a relaţiilor dintre 
cele două ţări.

Potrivit informaţiilor transmise 
de agenţiile de presă Anatolia și 
IHA, raza radarului care ar urma 
să fi e amplasat în insula Creta va 
fi  de 600 de kilometri. Nu se știe 
însă cât va putea supraveghea din 
Turcia sistemul radar. În același 
timp, discuţiile purtate s-au referit 
la înlocuirea rutei de transport prin 
Adana, Turcia, vehiculată imediat 
după descoperirea rezervei de gaze 
naturale, cu ruta prin Italia și apoi 
către restul Europei.

ȘI SUA AU LUAT LOC LA 
MASA DISCUŢIILOR

La Tel Aviv, au luat parte la 
o reuniune tripartită premierul 
israelian Benjamin Netanyahu, 
premierul grec Alexis Ţipras și 
liderul administraţiei grecești a 
Ciprului de Sud, Nikos Anastasiadis. 
Principalul subiect al reuniunii a fost 
securitatea energetică. Secretarul 
de stat american, Mike Pompeo, a 
participat la reuniunea tripartită și 
s-a întâlnit cu reprezentanţi ai celor 
trei părţi, pentru a discuta despre 
noile căi de transport al petrolului și 
al gazelor naturale.

ÎN CRETA, RADAR ISRAELIAN ÎN CRETA, RADAR ISRAELIAN 
CU RAZĂ DE 600 KM

ianuarie a c când Guaido a primit un telefon el va rămâne pentru totdeauna departe de

CINE L-A FĂCUT MARE PE JUAN GUAIDOCINE L-A FĂCUT MARE PE JUAN GUAIDO

el stabilind că provine dintr

Grecia, care a anunţat că a descoperit în estul Mediteranei al 
treilea cel mai bogat zăcământ de gaze naturale din lume, 

Israelul și administraţia greacă a Ciprului de Sud au participat la o 
reuniune tripartită, organizată la Tel Aviv. Subiectul reuniunii a fost 
legat de transportul gazului natural. Se vorbea iniţial de transportul 
gazului prin Adana (Turcia) către Europa, iar, la Tel Aviv, s-a discutat 
despre transportul prin Creta către Italia și apoi distribuirea în 
Europa. Presa greacă a scris că securitatea acestei linii de transport va 
fi  asigurată printr-un sistem israelian de radar cu o rază de  600 de km 
și care ar urma să fi e instalat pe insula Creta.
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an, 
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”

SPORT

C. S. BLEJOI, EVENT CU AUR, ÎN FOTBALUL PRAHOVEAN

CS BLEJOI
 – CAMPIOANA PRAHOVEI 2019
Cu un bilanţ edifi cator (25 victorii, 3 

egaluri, 2 înfrângeri, 95-17 – golaveraj, 
78 puncte). CS Blejoi a triumfat în Liga 
A Prahova, devansând pe „podium” 
formaţiile AFC Bănești Urleta (64p) și CS 
Cornu (61p) și apoi celelalte competitoare: 
Petrolistul Boldești 61p, CSO Plopeni 59p, 
CSO Tricolorul Breaza 48p, AFC Brebu 47p, 
CSO Teleajenul Vălenii de Munte 47p, CS 
Mănești Coada Izvorului 42p, CS Păulești 
39p, Avântul Măneciu 35p, Petrolul 95 
Ploiești 29p, Tinereţea Izvoarele 29p, Unirea 
Urlaţi 27p, AS Strejnic 19p, CS Ceptura 0p 
(retrasă din retur).

TRIUMF ȘI ÎN CUPA ROMÂNIEI, ÎN 
SĂRBĂTOARE…

Spre meritul Asociaţiei Judeţene de 
Fotbal Prahova și a cluburilor fi naliste, 
Finalele Fazei Prahova a Cupei României 
atât la juniori, cât și la seniori s-au desfășurat 
într-o atmosferă de sărbătoare pe marele 
nostru Stadion „Ilie Oană” și a prilejuit 
triumful Clubului Sportiv Blejoi.

La Seniori, în Faza Prahova a Cupei 
României (peste o sută de echipe la start, 
zece tururi eliminatorii), CS Blejoi, după 
victoriile anterioare (6-3 cu CS Mănești, 7-2 
cu AS Tufeni Băicoi și 3-2 cu CSO Tricolorul 
Breaza), a învins meritat, în ultimul „act” 
cu 2-0 (goluri Cosmin Lambru și Irinel 
Dumitru) pe CSO Plopeni.

Evident, meritoriu, și la „Juniori” (în 
„deschidere”, tot pe „Ilie Oană”…) CS Blejoi 
(U17) a învins cu 5-0 pe Unirea Urlaţi 
(U19) și și-a adjudecat trofeul oferit de 
organizatori…

CLUBUL SPORTIV BLEJOI ȘI 
LAUREAŢII EVENTULUI CU AUR…

Susţinut statornic și benefi c de Primăria și 
Consiliul Local Blejoi, Clubul Sportiv Blejoi 
(președinte de onoare -  ing. Adrian Dumitru 
– primarul comunei Blejoi, președinte – 
ing. Gheorghe Biziniche, vicepreședinte 
– Constantin Ioniţă, secretar – Ștefan 
Zahanagiu, manager sportiv – jurist Paul 
Mâinea, antrenori la seniori – Răzvan Vlad, 
Emil Coșieru, antrenori la juniori și copii 
– Emil Coșieru, Cristian Burlacu, Ovidiu 

Neagu), a avut 
drept performeri 
laureaţi (în ordinea 
alfabetică…) – 
jucătorii: Andrei 
Alexe, Ștefan 
Daniel Anton, 
Vlăduţ Cristian 
Badea, Th eodor 
Bojoagă, Ionuţ 
Chiși, Alexandru 
Cocoș, Cristi Ionuţ 
Dragomir, Claudiu 
Irinel Dumitru, Adrian Nicolae  Gheorghe 
(portar), Ștefan Mădălin  Ghinea, Marian 
Dănuţ Iancu, Cosmin Daniel Lambru (20 
ani, golgheterul echipei cu 30 de goluri 
înscrise; 25 în Liga A Prahova și 5 goluri 
în Faza Prahova a Cupei României), 
Constantin Gabriel Năstase, Nicolae 
Antonio Năstase, Alexandru Vladimir 
Pârvu, Vasile Preda, Leonte Eugen Rudaru, 
Laurenţiu Cătălin Ruptureanu, Bogdan 
Rădulescu (portar), Ioniţ Simion, Cosmin 
Stancu, Claudiu Alexandru Stoica, Budacă 
Alin Valentin Ursu, Cristian Vasile.

EXAMEN SPRE 
„TRIPLA COROANĂ”…

Campioana Prahovei – CS Blejoi va 
intra în „focul” – „Barajului de promovare 
în Liga a 3-a Naţională de Fotbal”, sâmbătă 
15 iunie 2019, de la ora 18.00, când va 
întâlni în deplasare Campioana Judeţului 
Giurgiu – echipa CS Mihai Bravu. Apoi, 
sâmbătă 22 iunie 2019, de la ora 17.30, 
în Prahova, pe Arena Blejoi, va avea loc 
returul, decisiv… Hai CS Blejoi!

CS BLEJOI L S i i î F P h C i N )

Structura sportivă cu cea mai bogată activitate competiţională, 
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Prahova (președinte – prof. 

Silviu Crîngașu, vicepreședinte – Teodor Negoiţă) a coordonat și în 
acest an competiţional (2018-2019), procesul instructiv-educativ 
și competiţional a 186 de echipe (117 de seniori pe patru eșaloane 
valorice și 69 de juniori pe cinci eșaloane de vârstă). În frumoasa 
dar difi cila misiune, soldată cu „dulcele” reușitelor și uneori și cu 
momente (disciplinare…) amare, conducerea forului fotbalistic 
a benefi ciat de aportul a numeroșilor „voluntari” ai echipelor 
prahovene, dar și a unor pasionaţi ofi ciali de vârf ai diferitelor 
comisii abilitate – ing. Marian Deaconu, Radu Vasile, Stelian 
Achimescu, jurist Cătălin Popescu, Cristinel Damian, Marian 
Popa, Constantin Dumitrache, ing. Valentin Sinescu, ing. Virgil 
Dridea, ing. Ion Andreoiu, Costel Lazăr, prof. Traian Notaru și nu 
numai…

La fi nal de sezon, în onoare, cu „lauri” și event de aur se afl ă 
echipa Clubul Sportiv Blejoi, Campioana Ligii A Prahova 2019 și 
câștigătoare a Finalei Prahova a Cupei României – Ediţia 2019 – 
2020.

CS Blejoi, bucurie, mândrie, onoareCS Blejoi, bucurie, mândrie, onoare

CS Blejoi, în triumfCS Blejoi, în triumf
Cosmin Lambru, cu Cosmin Lambru, cu 

„reuşitele” sale…„reuşitele” sale…

Teodor Negoiţă (în stânga) şi Silviu Crîngaşu Teodor Negoiţă (în stânga) şi Silviu Crîngaşu 
(în dreapta), ofi ciali de vârf ai AJF Prahova(în dreapta), ofi ciali de vârf ai AJF Prahova

Imagini: CS Blejoi şi AJF PrahovaImagini: CS Blejoi şi AJF Prahova
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