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are cui să dea bani pentru are cui să dea bani pentru 
învățământul agricol prahoveanînvățământul agricol prahovean

Vulgar. N-am ce să zic. Melodia  
celor de la Paraziții, intitulată 

„Antimiliție”, este sub orice critică. Sunt 
luați și tăvăliți rău de tot, prin toate 
lăturile limbii române, purtătorii de 
chipiu din Poliția Română. Rușine! De 
mâine nu le mai ascult melodia...decât 
poate când mi-oi lua vreo amendă, dar și 
atunci o să o fac doar în căști. Eee, așa stă 
treaba cu arta asta muzicală necenzurată. 
Nu e nici mai bună dar nici mai rea 
decât expoziția de pictură de penisuri 
tăiate, organizată de Institutul Cultural 
Român la New York, acum câțiva ani sau 
decât explicațiile legate de sexul oral din 
manualele alternative ale copiilor noștri, 
cum nu e mai rea ca lovitura, virala pe 
fb , cu capul în gură dat de un chipigiu 

cu trese unui bețiv. Cum nu e nici mai 
rea decât caricaturizarea polițistului prin 
actul actoricesc atât de bun al şefului de 
post din serialul de mare succes mai ales 
în rândul polițiștilor, Las Fierbinți, sau 
decât caricaturile de pistoale ale celor 
plătiți din banii noștri tocmai ca să ne 
apere. Și, nu în ultimul rând, nu e cu nimic 
mai mizerabilă decât strigătul lansat din 
gâtlejurile vașnicilor apărători ai legii, 
numiți și aici tot polițiști:  „ieși afară javră 
ordinară!” din fața Cotroceniului.

Păi, și atunci, dacă așa stă treaba, 
de ce vrei să ne confi rmi, dragă polițist 
sindicalist, dând în judecată niște artiști 
porcoși, că ești cum ești...și știi tu bine 
cum ești...și știm și noi bine cum ești?

Dar zic să nu generalizăm, așa că 
rectifi c: știm bine cum ești TU, ăla care 
știm că te simți că ești așa cum zici că nu 
ești!... Ie că te-am încurcat?

Iar la fi nal avem și o poză inocentă 
dedicată tocmai celor din conducerea 
sindicatelor din miliție, pardon! Poliție, 
care „nu știe” ce e aia artă, dar se bagă sub 
ea ca să îi ude!

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro
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Autoritățile publice din 
Prahova au semnat 

contracte de fi nanțare pentru 
40 de proiecte derulate prin 
intermediul Programului 
Operațional Regional 2014-
2020. Ultimele documente 
au fost parafate între Agenția 
de Dezvoltare Regională 
Sud-Muntenia și Primăria 
Ploiești, toate vizând lucrări de 
efi cientizare energetică a unor 

clădiri rezidențiale private și 
publice. Să vedem însă care sunt 
investițiile care se vor desfășura 
în județ prin intermediul POR. 
Facem precizarea că fi nanțarea 
este asigurată din fonduri 
europene, dar există și o cotă 
de fi nanțare, mai mică sau 
mai mare, pe care o asigură 
primăriile sau instituțiile 
benefi ciare.

cu trese unui beți Cum nu e nici mai4-1, acesta a fost scorul cu 
care echipa națională 

de tineret, condusă de Mirel Rădoi, 
a învins Croația, în primul meci al 
tricolorilor mici la Campionatul 
European de Fotbal Under 21. 
Este cel mai mare scor înregistrat 
până acum în cele 6 meciuri din 
grupe. Rezultatul este cu atât mai 
important cu cât naționala noastră 

nu fi gura printre favorite, ba chiar 
era considerată outsider! Golurile au 
fost înscrise de Pușcaș, Hagi, Băluță 
și Petre. Următorul meci va avea loc 
mâine, împotriva Angliei, echipă 
care a pierdut partida cu Franța cu 
scorul de 2-1. Franța și Anglia sunt 
cotate cu cele mai mari șanse pentru 
a câștiga titlul european.

Cine i-a învățat pe cei din opoziție 
că trebuie să dărâme Guvernul 

printr-o moțiune de cenzură i-a sfătuit 
foarte prost. Înfrângerea usturătoare a 
PSD și mai ales a celor de la ALDE la 

alegerile europarlamentare nu reprezenta 
nici pe departe un motiv pentru a trimite 
acasă Guvernul Dăncilă, rezultat în urma 
alegerilor legislative din 2016. Pur și simplu 
cele două alegeri n-au nimic în comun, iar 
PSD-ALDE trebuie, cu corecturile de rigoare 
necesare privind programul economic 
și anumite ajustări în sistemul bugetar, 
să-și ducă mandatul la capăt. În primul rând, 
textul moțiunii a fost mediocru, scris parcă 

de niște copii care au avut chef să se joace 
în țărână. Efectiv te încerca rușinea să-l și 
asculți. Nici chiar dacă ai fi  vrut să votezi 
împotriva Executivului PSD-ALDE n-ai fi  
făcut-o la gândul că nu are cine să le ia locul 
lui Bădălău, Anton, Carmen Dan, Suciu, Leș, 
Orlando sau Cuc. Guvernele din umbră, 
unul exclusiv PNL, altul un soi de uniune 
națională, nu conțineau decât 2-3 nume de 
rezonanță.

ine i a învățat pe cei din opoziție

CODUL PORTOCALIU CODUL PORTOCALIU 
A BĂGAT A BĂGAT 

PLOIEȘTIUL LA APĂPLOIEȘTIUL LA APĂ

A turnat cu găleata în 
Ploiești, la ultimul cod 

portocaliu de vijelii și ploi. Pe 
anumite străzi s-au format 
șuvoaie, mașinile au înotat, 
dar trebuie să recunoaștem 
că forța precipitațiilor a fost 
cumva atenuată de rachetele 
antigrindină de la Valea 
Călugărească. Dar chiar și 
așa, cantitatea enormă de apă 

căzută într-o oră de 
ploaie torențială a 
făcut ca  în mai multe 
zone din Ploiești-
Mihai Bravu, Nord 
și Sud- canalizarea 
să nu facă față, 
apa revărsându-se 
pe carosabil. Mai 
în glumă, mai în 
serios, la Ploiești 

n-o fi  nevoie de submarin, așa 
cum îl ironizau piteștenii pe 
primarul lor Ionică, apropo 
de frecventele inundații din 
Pitești, dar cu siguranță ne 
trebuie un adunător acvatic 
de gunoaie, la cât de murdar 
este orașul! Și nici măcar apa 
n-a reușit să șteargă urmele 
de mizerie, dimpotrivă, parcă 
le-a accentuat.
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Balcanizarea Balcanizarea 
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OFERTĂ DE

Ministrul Afacerilor 
Interne, Carmen Dan, a 

declarat că se gândește să-l viziteze 
pe Liviu Dragnea la închisoare, 
menționând că ea nu se dezice 
de trecut, ca alți colegi de partid: 
„Bineînțeles că iau în calcul 

posibilitatea de a-l vizita pe domnul 
președinte. Eu nu sunt din categoria 
celor care se dezic. În ultima vreme, 
am văzut destui, din păcate, chiar 
din partid, care se dezic de ceea 
ce a fost înainte. Liviu Dragnea 
are un merit extraordinar, a ținut 
acest partid unit. Prefer să nu dau 
exemple pentru că nu sunt un om 
confl ictual”. Carmencitto, foarte 
frumos că nu te dezici de Dragnea, 
dar n-ar fi  mai creștinește, dacă tot 
te închini la el, să faci pe naiba-n 
patru să-i fi i aproape, adică să-i ții 
tovărășie? Ei, Doamne, nu zic să 
faci pușcăriuță, departe de mine 
acest gând; pur și simplu, că tot ești 
tu șefa milițienilor, fă-te gardian la 
Rahova, cucoană, să-i duci cafeaua 
dimineața, așa cum ai procedat 
toată viața ta, ok? Și lasă-ne pe noi 
în pace, cu demnitari din ăștia care 
de trei ani se luptă pentru deținuți, 
iar pe civili, ce să zic, îî gazează!

Călin fi le de Neveste e 
otrăvit de ură după ce 

n-a fost în stare să adune mai 
mult de 4,2% voturi la alegerile 
europarlamentare și aruncă praf cu 
praștia înspre Palatul Cotroceni, 
spunând despre Iohannis că e 
un trântor solemn: „Ieri, de ziua 
sa, dl Klaus Werner Iohannis și-a 
făcut un cadou instituțional: și-a 
convocat susținătorii devotați 
pentru semnarea unui pact ilegitim 
și imoral, menit să alimenteze, 
la nivelul publicului, impresia 

că domnia sa lucrează. În fapt, 
România are la Cotroceni un 
trântor solemn (...) Fostul primar 
se crede vreun Churchill ori Nelson 
Mandela al României; crede că 
parcursul european al țării stă 
strict în augusta sa persoană.” 
Ehei, Căcăline-Căcăline, Iohannis 
măcar e trântor de-un mandat, 
dar ce ne facem noi cu tine, care 
parazitezi Parlamentul de 26 de 
ani, bre, că și scaunele alea au 
putrezit sub turul tău! Dar zic s-o 
luăm altfel: deci ia zi, cine-i mai 
trântor, Iohannis, că a adunat 
singur peste 7 mil. de voturi la 
referendum sau tu, că ai reușit, 
după două decenii și jumătate prin 
demnități publice, să ai mai multe 
neveste decât procente?

Cică admirabila, calma, 
neconfl ictuala Vasilica 

Viorica Dăncilă a reușit să 
detensioneze ședința Comitetului 
Executiv al PSD, la fi nalul 
discuțiilor, făcând o greșeală 
de exprimare în discursul său. 
Încercând să își convingă colegii 
să renunțe la certuri, președintele 
partidului a spus „sex” în loc 
de „CEx”:  „Eu credeam că 
în acest sex...”, a spus Viorica 
Dăncilă, fără să își dea seama, 
corectându-se apoi, când toți 
cei de față au început să râdă în 
hohote. „CEx, nu sex”, a rectifi cat 
premierul, râzând și ea de eroare. 
Drăguțo, nu ai făcut absolut nicio 
greșeală! De fapt, voi chiar asta 
faceți în CEx, sex forțat cu țara. 
Adică aici clociți/luați niște măsuri 
economice cu care-i siluiți pe unii, 
violați legile justiției și bunul simț, 

vă pupați liderii prin părțile dorsale 
și după aia îi aruncați în pușcărie, 
vă angajați amanții și amantele la 
stat, parangheliți pe banii țării, 
faceți autostrăzi...Cuc etc., etc. Ți 
se pare că n-ar fi  asta dezmăț sau 
obiceiuri contra naturii în grup?

40 sau 50 de „români 
adevărați” s-au dus, 

duminică, la Cotroceni, să-l alunge 
pe Neamț și să ceară libertate 
pentru iubitul lor conducător, 
Liviu Dragnea. Ei au strigat 
lozinici care mai de care: „Liviu, 
deținut politic, libertate; Dragnea, 

te iubim, noi ca tine nu găsim; Jos 
statul paralel; Iohannis, nu fi i bleg, 
Dragnea vrea să-i fi i coleg; Ieși 
afară, javră ordinară; Nu degeaba 
s-au luptat stămoșii noștri pentru 
țară, începând de la cei mai mari 
domnitori, până la Liviu Dragnea! 
Libertateeee, Liviu Dragnea! Jos, 
Iohannis trădătorul/impostorul/
dictatorul!”  Se poate oare ironie 
mai mare? Cei care strigau, ieri, 
„Nu ne vindem țara”, astăzi cer 
libertate pentru cei care au dat 
România degeaba și și-au băgat 
mărunțișul în buzunar. Bravo, 
mă, patrioți, dar am o nelămurire, 
apropo de Liviu Dragnea comparat 
cu marii domnitori: vouă vi s-a 
tras de la cele 38 de grade Celsius 
la umbră sau așa sunteți de obicei?

În Pakistan, un ministru 
al unui guvern regional a 

stârnit ilaritate în rândul celor ce 
îl urmăreau atunci când, în timpul 
unei transmisii live, a activat din 
greșeală fi ltrul „pisică”. Astfel, 
ministrul a apărut, în timp ce 
vorbea despre chestiuni serioase și 
de actualitate, purtând mustăți și 
urechi de motan. Genială treaba! 
La noi ar trebui să fi e obligatoriu 
de activat fi ltrele astea, poate doar 
așa ne mai înveselim și noi puțin 
și devin politicienii mai simpatici! 
Na, s-o vezi pe Veorica în Motanul 
Încălțat, pe Chiparos Teodorovici 
în măgărușul Donkey, pe Orban în 
Harace Gurădeham, pe Iohannis 
în Fred Flintstone, pe Olguța 
în Mami DoiPantofi , pe Liviu 
Pleșoianu în Phantom Blot etc... 
Nu-i așa c-ar deveni mai umană 
politichia noastră de doi bani?

Renate Weber a aberat, la 
Antena 3, pe subiectul lansat 

de Lia Olguța Vasilescu și Codrin 
Ștefănescu, cum că la recentele 
alegeri s-ar fi  furat 1,5 mil. de 
voturi pe listele suplimentare: „Eu 
încep să-mi pun întrebarea foarte 
serios dacă nu cumva un milion și 
jumătate, de fapt, sunt oameni care 

nu s-au prezentat la vot la aceste 
alegeri și cineva a jonglat cu cifrele”. 
Știi, madam, cum vine asta? Cam 
cum ai zice: „mă uit la mine în 
oglindă și nu-s convinsă că sunt 
eu”. Păi, cucoană, s-o luăm altfel. 
Cine a organizat alegerile? Cumva 
PSD și ALDE? Cine și-a delegat 
oamenii în secțiile de votare, cine 
i-a ales pe judecătorii birourilor 
electorale județene, național și din 
diaspora, nu cumva PSD și ALDE? 
Cine conduce AEP, nu Buică al 
vostru? Cine a controlat sistemul 
informatic, nu voi? Cine a băgat 
datele personale ale votanților în 
sistem, nu oameni puși de voi? 
Și-atunci, cine naiba să vă fure? 
Poate v-ați șparlit voi între voi...
Aha, insinuezi că PSD i-a furat 
voturile lui Tăriceanu? 

În Românica noastră mare 
nu trebuie să faci nicio 

cumpărătură înainte să-l întrebi pe 
ayatolahul halelii, Mencinicopschi, 
ce e sănătos și ce nu. Fiindcă omul, 
e clar, le știe pe toate, e specialist în 
frigărui de urzici, ciorbă de strănut, 
friptură de clanțe etc. Revenind 
deci: fostul tovarăș de pușcăriuță al 
Văranului zice că pâinea tâmpește, 
cafeaua te omoară, carna orbește, 
lactatele duc la tâmpeală, dulciurile 
provoacă damblaua, apa are nitriți, 
plantele sunt modifi cate genetic, 
păsările au gripă aviată, vacile sunt 
nebune, porcul e prea porc. Așadar, 
ce mai mâncăm prin țarișoara 
asta? Evident, pe Mencinicopschi, 
el fi ind singura creatură 
sănătoasă din țară! Dar vă zic eu, 
abțineți-vă, dacă vreți să rămâneți 
întregi; nebuni, dar întregi!

Parol, Mă doare-n băşcălie!
pamfl et de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro
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INCENDIU LA O CASĂ 
NELOCUITĂ DIN MĂGURENI

Pompierii militari au fost în 
alertă după ce fl ăcările au cuprins 

acoperișul unei case din comuna 
Măgureni. La fața locului s-au 
deplasat, potrivit ISU Prahova, 
două autospeciale cu apă și 

spumă și o ambulanță SMURD. 
Pompierii au constatat că focul a 
cuprins acoperișul locuinței, pe o 
suprafață de 200 mp. Din fericire, 
nicio persoană nu a fost rănită, 
pentru că imobilul nu era locuit. 
După localizarea și stingerea 
focului, pompierii urmează să 
stabilească și care a fost cauza care 
a condus la izbucnirea focului.
INCENDIU LA O LOCUINȚĂ 

DIN MĂGURELE
Pompierii militari au fost 

solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu care a 
cuprins o locuință din satul Iazu, 
comuna Măgurele. La fața locului 
s-au deplasat două echipaje pentru 

localizarea și stingerea focului. 
Focul se manifesta generalizat, pe 
o suprafață de 150 mp. Din păcate, 
fl ăcările au mistuit bună parte 
a locuinței. După localizarea și 
stingerea incendiului, pompierii 
militari urmează să stabilească și 
care a fost cauza focului.
ACCIDENT RUTIER PE DJ 100 

C, ÎN COMUNA SĂLCIILE
Accidentul rutier s-a produs 

pe sensul de mers Sălciile către 
Mizil, după ce două autoturisme 
au intrat în coliziune. Din primele 
verifi cări se pare că unul dintre  
autoturisme nu ar fi  adaptat viteza 
și a intrat într-o mașină care era 
parcată.  O persoană a sunat la 112 

și a anunțat evenimentul rutier. 
În urma coliziunii, doi minori, în 
vârstă de 13 ani, respectiv de 14 
ani, au fost transportați la spital. 

ACCIDENT RUTIER PE 
CENTURA DE VEST

Accidentul rutier a avut loc la 
km 62, pe sensul de mers către 
Brașov, după ce un motociclist 
a intrat într-un autoturism. 
Din primele verifi cări, se pare 
că motociclistul nu ar fi  păstrat 
distanța regulamentară față de 
auto care circula în fața sa. În 
urma impactului, motociclistul a 
fost rănit și a necesitat transportul 
la spital. 

posibilitatea de a-l vizita pe domnul

vă pupați liderii prin părțile dorsale
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ACCIDENT MORTAL LA 
POIANA VĂRBILĂU

Accidentul rutier s-a produs 
după ce un bărbat, în vârstă de 
86 de ani, a fost acroșat de un 
autoturism. Potrivit primelor 
cercetări, se pare că pietonul 
s-ar fi  angajat să traverseze 
neregulamentar DJ 102. La fața 
locului s-au deplasat echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului 
de Ambulanță. Din păcate, în 
ciuda manevrelor de resuscitare, 

bărbatul rănit a decedat. 
ACCIDENT RUTIER ÎN 

PLOIEȘTI
Accidentul rutier s-a produs 

în Ploiești, la intersecția străzilor 
Rudului cu Plăieșilor, după ce 
două autoturisme au intrat în 
coliziune. Din primele verifi cări, 
se pare că unul dintre autoturisme 
nu ar fi  respectat semnifi cația 
indicatorului ,,oprire», moment 
în care ar fi  pătruns în intersecție 

fără a acorda prioritate, intrând 
în coliziune cu un alt auto care 
circula regulamentar. În urma 
impactului, trei persoane au fost 
transportate la spital. 

ACCIDENT PE DN1, LA 
BĂICOI

Trei autoturisme au fost 

implicate într-un accident pe DN1, 
la Băicoi. Din primele cercetări se 
pare că un autoturism care circula 
pe banda a doua, pe sensul de mers 
către Ploiești, nu s-ar fi  asigurat 
la schimbarea benzii de mers și 
a intrat în coliziune laterală cu 
un alt autoturism care circula 
pe banda 1. În urma impactului, 
primul auto a fost proiectat pe 
celălalt sens de mers, unde a intrat 
în coliziune cu un alt autoturism 
care circula din direcția Ploiești 
către Brașov. În urma impactului, 
o persoană a fost rănită. Trafi cul 
rutier a fost restricționat în ambele 
sensuri de mers. 

ACCIDENT RUTIER PE DN1, 
LA SINAIA, ÎN ZONA MEFIN

Accidentul rutier s-a produs 
pe DN1, la km 122, pe sensul de 
mers către București, după ce trei 
autoturisme au intrat în coliziune. 
În urma impactului, o persoană a 
fost rănită și a necesitat transportul 
la spital. Trafi cul rutier a fost 
restricționat în ambele sensuri de 
mers. Din primele verifi cări, se 
pare că accidentul s-a produs pe 
fondul unei defecțiuni tehnice, 
după ce cauciucul de la unul 
dintre autoturismele implicate a 
explodat. 

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
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Darius Vâlcov, fost ministru al 
Finanțelor, până deunăzi vreme 

consilier al premierului Dăncilă, a fost pus 
sub control judiciar în dosarul în care este 
acuzat de divulgarea unor secrete de stat, 
fi ind obligat să nu părăsească Slatina timp 
de 60 de zile. Procurorii DIICOT au anunțat 
că a început urmărirea penală împotriva lui 
Vâlcov pentru faptul că acesta a publicat o 
copie a protocolului de colaborare dintre 
Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție 
(PICCJ) și Serviciul Român de Informații 
(SRI), document considerat strict secret. 
Dar cum a ajuns acest document la 
Vâlcov? Procurorii Parchetului General au 
descoperit că o grefi eră de la Parchetul de pe 

lângă Curtea de Apel Constanța (Nicoleta 
Ichim) a făcut o copie a protocolului secret, 
în luna mai anul trecut. La audieri, aceasta 
a declarat că a comis acest gest la solicitarea 
procurorului Adina Florea, în posesia 
acesteia intrând și copia pe care, ulterior, i-ar 
fi  dat-o lui Vălcov.  Pentru că a recunoscut și 
a colaborat cu anchetatorii, trecând inclusiv 
testul cu detectorul de minciuni, Parchetul 
General a dispus renunțarea la urmărirea 
penală (RUP) a grefi erei, decizie confi rmată 
de instanță. Revenind la Vâlcov, acesta riscă 
să fi e condamnat la închisoare. Potrivit 
articolului 407 din Codul penal, alineatul 3, 
„Divulgarea, fără drept, a unor documente 
sau date care constituie informații secrete 

de stat, de către cel care ia cunoștință de 
acestea în afara îndatoririlor de serviciu, se 
pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani”.
ADINA FLOREA, NOUL ȘEF AL SIIJ, 
AR URMA SĂ INSTRUMENTEZE DE 
UNA SINGURĂ DOSARUL ÎN CARE 

ESTE CERCETATĂ!
Cum spuneam, în acest dosar este 

cercetată și Adina Florea. Dar ce să vedeți, 
culmea ironiei, dosarul de la DIICOT 
privind-o pe Adina Florea a fost predat 
nou înfi ințatei Secții de Investigare a 
Magistraților (SIIJ)  pe care fi x aceasta o 
conduce. Cum ar veni, Adina Florea se va 
judeca de una singură! Exact în ziua în care 

s-a anunțat punerea lui Vâlcov sub control 
judiciar, Consiliul Superior al Magistraturii 
anunța că procurorul Adina Florea a 
obținut cel mai mare punctaj, 9,86,  la 
concursul pentru șefi a Secției de investigare 
a infracțiunilor din justiție (SIIJ), concurs 
organizat, evident, de CSM. Cine este însă 
Florea? Propusă la conducerea DNA de 
către Tudorel Toader, după ce Kovesi a fost 
eliberată din funcție, Adina Florea este 
din Constanța, fi ind fi ica unui oarecare 
Dumitru Florea, consilier județean la al 
șaselea mandat din partea PSD. Ea a activat 
ca procuror în orașul de la malul mării fi x 
la parchetul de unde grefi era a făcut copia 
după protocolul secret.

După ce noii judecători ai 
Curții Constituționale- 

Simina Tănăsescu, Gheorghe 
Stan și Cristian Deliorga- au 
depus jurământul la Palatul 
Cotroceni, potrivit art.63 
din Legea nr.47/1992 privind 
organizarea și funcționarea CCR, 
a urmat reunirea Plenului pentru 
alegerea noului președinte al 
Curții. Valer Dorneanu, fost 
deputat PSD, a fost reales, prin 
vot secret, în această poziție, 
pentru un mandat de trei ani. 
Reamintim că CCR se compune 

din nouă judecători, numiți 
pentru un mandat de 9 ani, care 
nu poate fi  prelungit sau înnoit. 
Trei judecători sunt numiți de 
Camera Deputaților, trei de 
Senat și trei de Președintele 
României. Componența 
actuală a acestei structuri 
care, teoretic, este garantul 
supremației Constituției, este 
următoarea: Valer Dorneanu, 
Mona Pivniceru, Marian Enache, 
Daniel Morar, Attila Varga, Livia 
Stanciu, Gheorghe Stan, Cristian 
Deliorga și Simina Tănăsescu.

CA LA NOI, LA ROMÂNI! O PARTE DIN CA LA NOI, LA ROMÂNI! O PARTE DIN 
DOSARUL ÎN CARE ESTE CERCETATĂ DOSARUL ÎN CARE ESTE CERCETATĂ 

ADINA FLOREA A AJUNS LA SECȚIA DE ADINA FLOREA A AJUNS LA SECȚIA DE 
INVESTIGARE A MAGISTRAȚILOR CONDUSĂ 

FIX DE FLOREA! DECI FLOREA SE VA FIX DE FLOREA! DECI FLOREA SE VA 
JUDECA DE UNA SINGURĂ?!!JUDECA DE UNA SINGURĂ?!!

arius Vâlcov fost ministru al lângă Curtea de Apel Constanța (Nicole

DARIUS VÂLCOV, PUS SUB DARIUS VÂLCOV, PUS SUB 
CONTROL JUDICIARCONTROL JUDICIAR

VALER DORNEANU, REALES 
PREȘEDINTE AL CCRPREȘEDINTE AL CCR

Întrunită pe 18 iunie 2019 
la Ploiești, Delegația 

Permanentă Teritorială a ALDE 
Prahova a adoptat, cu unanimitate 
de voturi, o rezoluție de susținere 
a candidaturii președintelui 
Senatului și al micuței formațiuni 
politice la funcția de președinte al 
României. De parcă ar trăi într-o 
Românie paralelă și ar vedea o 
altă realitate, delegații liberal-
democrați s-au arătat îngrijorați 
de „situația politică din România, 
marcată de încălcarea constantă 
a prevederilor constituționale, a 
drepturilor și libertăților cetățenești, 
a principiului separației puterilor 
în stat și de confl icte între palatele 

Victoria și Cotroceni, provocate 
și alimentate de președintele în 
funcție și de cel anterior”. Cei care 
se declară „adevărații liberali”, au 
vorbit despre  „atitudinea servilă 
și aservită a celor doi amintiți 
președinți (n.n.-Iohannis și Băsescu) 
și de refl exul acestora de a-și umili 
propria țară în fața partenerilor UE 

și nu numai, acceptând, la nesfârșit, 
etichetarea României ca stat corupt 
și imixtiunea ambasadorilor 
acreditați la București în treburile 
noastre interne”. Ca urmare, ALDE 
Prahova dorește un președinte 
patriot, iar acest om, evident, n-ar 
putea fi  altul decât șeful lor, Călin 
Popescu Tăriceanu!

Victoria și Cotroceni provocate și nu numai acceptând la nesfârșit

ALDE PRAHOVA ÎL VREA PE ALDE PRAHOVA ÎL VREA PE 
TĂRICEANU LA COTROCENITĂRICEANU LA COTROCENI

OPOZIȚIA,RATEU LAMENTABIL  ÎN PARLAMENTOPOZIȚIA,RATEU LAMENTABIL  ÎN PARLAMENT

Dar să vrei să convingi cu 
Gigel Știrbu sau Raluca 

Țurcan, într-un cabinet închipuit, 
e prea de tot! PNL, prin toate 
luările de cuvânt din Parlament, 
s-a dovedit a fi  de toată jena. Există 
o foarte mare ruptură între voturile 
pe care le-au primit liberalii și 
calitatea oamenilor care vor să 
speculeze scrutinul din 26 mai. 

Mult mai matur și cu oameni de 
calitate pare a fi  USR. Măcar și 
Pro-România lui Ponta sau PMP-
ul lui Băsescu. Asta până la proba 
contrarie. Dar să ajungi să-i dai 
dreptate lui Șerban Nicolae, după 
alocuțiunea sa de la pupitrul 
Parlamentului, mai puțin ipocrizia 
cu furtul voturilor (?), spune 
totul despre eșecul lamentabil al 
opoziției. Iar ca moțiunea să pice se 

aștepta și un copil de cinci ani! Și 
chiar așa s-a întâmplat: Guvernul 
Dăncilă, cu 200 de voturi împotrivă, 
a rezistat și de data aceasta. Ca să 
reușească moțiunea, erau necesare 
233 de voturi „pentru”. Momentul 
i-a dat apă la moară premierului 
Dăncilă care, pe bună dreptate, a 
întrebat, cu câtă ironie este domnia 
sa în stare: „chiar doriți să veniți la 
guvernare?”
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CISTERNĂ CU LAPTE, 
RĂSTURNATĂ PE DN1A

Incidentul a avut loc pe DN1A, 

la Cheia, la limita cu județul 
Brașov. O cisternă cu lapte s-a 
răsturnat, pe lateral, pe carosabil, 
pe banda spre Ploiești. Trafi cul 
rutier a fost restricționat în zonă, 
iar circulația a fost dirijată pe 
celălalt sens de mers.  

FEMEIE GĂSITĂ MOARTĂ 
ÎNTR-UN APARTAMENT DIN 
PLOIEȘTI. FIICA VICTIMEI 
S-A ARUNCAT DE LA ETAJ
Caz șocant la Ploiești. 

Autoritățile au fost sesizate cu 
privire la faptul că dintr-un 
apartament, situat pe Bulevardul 
București, unde locuiește o 
femeie cu mama sa, iese un miros 
insuportabil. Pentru că nimeni 
nu a răspuns la ușă, polițiștii au 
solicitat ajutorul echipajului ISU 
Prahova pentru a pătrunde în 
apartament. Înainte ca echipele 
de intervenție să pătrundă în 
apartament, o femeie, în vârstă de 
61 ani, s-a aruncat de la etajul 8. 
Ulterior, în apartamentul victimei 
a fost identifi cat cadavrul mamei 
sale, în stare de descompunere. 
Poliția continuă cercetările pentru 

a stabili de ce femeia în vârstă de 
61 de ani nu a sesizat autoritățile 
cu privire la decesul mamei sale de 
81 de ani, dar și care a fost motivul 
pentru care a recurs la acest gest.
BĂRBAT DECEDAT DUPĂ CE 
A CĂZUT ÎNTR-UN PÂRÂU 

DIN PROVITA DE JOS
Incidentul a avut loc la Provița 

de Jos, după ce un bărbat, în vârstă 
de 57 de ani, afl at sub infl uența 
băuturilor alcoolice, a căzut în 

pârâul Provița și nu a mai ieșit. 
O persoană a sunat la 112 și a 
anunțat tragedia. Din declarațiile 
apelantului, se pare că victima 
ar fi  consumat băuturi alcoolice 
împreună cu persoana care a sunat 
la 112, după care s-au apropiat de 
pârâu pentru a vedea cât a crescut 
apa, moment în care bărbatul de 
57 ani a căzut și nu a mai ieșit 
la suprafață. Cadavrul a fost 
descoperit la vreo doi kilometri 
de locul indicat. Cadavrul a 
fost transportat la Serviciul de 
Medicină Legală pentru efectuarea 
necropsiei și stabilirea cu exactitate 
a cauzei morții.

Pentru măsura 3.1 B, „Sprijinirea 
efi cienței energetice în infrastructura 

publică”, au semnat contracte 7 instituții, 
pentru 16 proiecte: Azuga- efi cientizare 
energetică la Spitalul de Ortopedie și 
Traumatologie- 5,738 mil. lei valoare 
totală proiect; Câmpina- Spitalul 
Municipal-26,528 mil. lei (16 mil. lei 
fonduri europene), Colegiul Tehnic „C. 
Istrati”-8,4 mil. lei (6,261 mil. lei fonduri 
europene), clădiri rezidențiale-0,735 
mil. lei; Mizil-Spitalul Orășenesc „Sf. 
Filoft eia”, pavilion central-6,969 mil. lei și 
Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”-3,022 
mil. lei; Ploiești-4 proiecte reabilitare 
clădiri rezidențiale, cu o valoare totală 

a proiectelor de 20,6 mil. lei, din care 
fonduri europene-11,7 mil. lei, Grădinița 
„Sf. Mucenic Mina”-4,28 mil. lei și Școala 
Gimnazială „G. Coșbuc”-1,77 mil. lei; 
Consiliul Județean Prahova-Spitalul de 
Obstetrică Ginecologie Ploiești-7,035 mil. 
lei; Plopeni-Sala Polivalentă-4,4 mil. lei și 
Școala Gimnazială „Carol I”-4,54 mil. lei;  
Sinaia-zona istorică, 11, 834 mil. lei. 

Prin măsura 3.2,  „Promovarea 
strategiilor de reducere a CO2”, Prahova 
derulează două proiecte, ambele la Sinaia, 
respectiv, Eco-Bus (cumpărare de mijloace 
de transport electrice), în valoare de 18,3 
mil. lei (15,6 mil. lei fonduri europene) 
și Park& Ride (parcare în zona gării), în 
valoare de 27 mil. lei (22,4 mil. lei fonduri 
europene).

Mai densă în rezultate a fost măsura 
5.1- „Patrimoniul cultural” unde Prahova 
a semnat 9 contracte de fi nanțare, 
proiectele fi ind susținute, cu câteva 
excepții, de unitățile de cult: Monumentul 
eroilor „Crucea Caraiman” Bușteni, 
contract dezvoltat de Ministerul Apărării 
Naționale-19,5 mil. lei (15,9 mil. lei fonduri 
europene); Lipănești- Mănăstirea Zamfi ra, 
19,55 mil. lei;  Câmpina- „Muzeul Memorial 
B.P. Hașdeu”, 15,8 mil. lei; Comarnic-Schit 
Lespezi, 5,06 mil. lei; Drajna- Moara de 
Apă WARTHIADI, 3,487 mil. lei; Urlați-
Schitului Jercălăi, 5,55 mil. lei; Măgureni-
Biserica „Sfânta Treime”, 7,063 mil. lei; 
Ploiești-Biserica „Sf. Vineri”, 7,185 mil. lei 
și Centrul cultural Protoieria Ploiești Nord, 
4,8 mil. lei.

La măsura 5.2 „Revitalizare orașe” care, 
de fapt, înseamnă amenajarea unor spații 
verzi, au obținut proiecte autoritățile din 
Azuga (7,6 mil. lei), Băicoi (11,3 mil. lei), 
Sinaia (7,2 mil. lei) și Slănic (5,3 mil. lei).

La infrastructura de sănătate și socială 
(Măsura 8.3) au semnat contracte de 
fi nanțare autoritățile din Sinaia, pentru 
dotarea Ambulatoriului Spitalului 
Orășenesc-9,7 mil. lei, Consiliul Județean 
Prahova, recompartimentare Unitate de 
Primiri Urgențe a Spitalului Județean de 

Urgență-18,56 mil. lei, Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecție a Copilului, 
pentru construirea unui ansamblu de 
două locuințe protejate + 1 centru de zi, 
în valoare de 3,8 mil. lei și ansamblu de 
trei locuințe protejate + 1 centru de zi, 
în cuantum de 5,179 mil. lei, amblele la 
Călinești. În cadrul acestui instrument 
fi nanciar a mai obținut fi nanțări regionale 
Ministerul Sănătății, pentru 5 proiecte, în 
valoare cumulată de 51,1 mil. lei. 

Pentru măsura 10.1 „Infrastructura 
de educație” au obținut fi nanțări două 
localități, respectiv, Azuga, pentru 
modernizarea unei creșe-1,8 mil. lei și 
Mănești, pentru construirea+ dotarea unei 
școli-9,94 mil. lei. Ministerul Educației 
Naționale a semnat, de asemenea, două 
contracte regionale, unul pentru construire 
școli, în valoare de 110, 58 mil. lei și altul 
pentru edifi care grădinițe, în valoare de 90,5 
mil. lei. Cele mai mari sume sunt alocate 
pentru măsura 6.1 „Drumuri”, Prahova 
având două proiecte: Traseul Regional 3 
DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C-153 mil. lei 
și Traseul Regional 2 DJ720-66,4 mil. lei. 
Suma nerambursabilă din fonduri UE se 
ridică la 214,4 mil. lei, diferența urmând 
să fi e completată din fondurile publice ale 
Consiliului Județean Prahova.

Haideți să vedem totuși de ce s-a ajuns 
într-o astfel de situație. Iar prima dată 

ne referim la populația de urși din județ. La 
începutul lunii aprilie 2019, reprezentanții 
Gărzii Forestiere spuneau că inspectorii au 
numărat 385 de exemplare în fondurile de 
vânătoare din zona montană, cu 171 mai 
multe decât ar fi  numărul optim, de 214. 
Numai pe Valea Prahovei au fost identifi cați 
97 de urși, față de 45, numărul optim. Cu 
alte cuvinte, fi e animalele s-au înmulțit mai 
repede decât ar fi  crezut specialiștii, fi e au 
migrat la noi populații din județele vecine.  
Al doilea motiv, care ar justifi ca însă numai 
frecventele descinderi în zonele locuite, 
ține de suprafața împădurită, de micșorarea 
acesteia, de fapt, care ar fi  restrâns habitatul 
natural al urșilor. Dar e de preferat să nu 

ținem seama de datele statistice; ele indică o 
diminuare minoră a suprafeței forestiere, de 
la 152.245 ha, în 1990, la 150.287, în 2014. 
În realitate, noi știm foarte bine că pădurile 
noastre, dacă n-au fost tăiate la ras, au fost 
rărite astfel încât par acum livezi clasice de 
prun, cu toate consecințele care decurg de 
aici! Deci habitatul natural al animalelor 
oricum a fost afectat, lucru care a condus 
la lipsa hranei și invazia animalelor în 
zonele locuite, în căutare de mâncare. Pe 
de altă parte, ursul brun este ocrotit de 
lege. Este foarte difi cil să iei decizii de 
micșorare a populației în aceste condiții. 
Recent, Ministerul Mediului a lansat în 
dezbatere publică un act normativ care 
prevede uciderea, „în interesul sănătății și 
securității populației și în scopul prevenirii 

unor daune importante”,  a 140 de urși și 
94 de lupi pe teritoriul României. Imediat 
au ripostat organizațiile pentru ocrotirea 
animalelor, acestea aducând tot felul de 
auzații ofi cialilor, cu trimitere la nu știm 
ce interese vânătorești. Și, din afară, chiar 
e greu să urmărim aceste aspecte, dat fi ind 
faptul că fondurile cinegetice din România 
sunt gestionate de asociații private. De 
exemplu, în Prahova, potrivit datelor 
Ministerului Mediului, sunt 8 asociații 
care gestionează cele 19 sau 25 de fonduri 

de vânătoare: AJVPS Prahova (Ploiești), 
AVPS Mufl onul Ploiești (Ploiești), AVPS 
Câmpina (Câmpina), AV Predești-Hăbud 
(Tinosu), AVPS Poteci de Munte (Breaza), 
AVPS Colina Hunting (Ploiești), AVPS 
Codrii Vlăsiei (Gorgota) și Asociația „Peneș 
Curcanul” (Păulești). Cum le gestionează, 
n-avem habar! Probabil că într-un fel 
procedează ele de vreme ce ministerele de 
resort par mulțumite de colaborare și de 
situația generală din fondul cinegetic al țării.

unor daune importante” a 140 de urși și de vânătoare: AJVPS Prahova (Ploiești)

S-A UMPLUT PRAHOVA DE URȘI!S-A UMPLUT PRAHOVA DE URȘI!

a proiectelor de 20 6 mil lei din care continuare din pagina 1

De nouă ori au fost chemați jandarmii într-o singură zi (sâmbătă) pentru a 
alunga urșii coborâți în zone locuite din Braza, Șotrile, Telega, Valea Doft anei, 

Azuga și Bușteni. Acesta se pare că ar fi  un record absolut de vreme ce Inspectoratul 
de Jandarmi Județean Prahova a considerat oportun să-l facă subiect de presă. 
Până acum, media intervențiilor era de una la 35 de ore. De pildă, în intervalul 
1 ianuarie-18 aprilie, jandarmii au efectuat 75 de astfel de intervenții, în 14 localități 
din zona montană.

4

PRAHOVA A SEMNAT 40 DE PRAHOVA A SEMNAT 40 DE 
PROIECTE PUBLICE LA ADRPROIECTE PUBLICE LA ADR

 SUD-MUNTENIA SUD-MUNTENIA
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PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
BĂNUITE DE FURT 

CALIFICAT
Polițiștii   de investigații 

criminale din cadrul 
inspectoratului au efectuat opt 
percheziții la locuințele unor 
persoane bănuite de săvârșirea 
unor infracțiuni de furt califi cat 
și la imobilele unde existau 
informații că s-ar afl a bunuri, 
obiecte sau înscrisuri ce ar fi  
putut avea legătură cu activitatea 

infracțională. Descinderile au 
avut loc în județul Prahova, pe 
raza municipiului Câmpina și 

în comunele Drajna, Gherghița, 
Aluniș și Berceni. „Din cercetări 
a rezultat faptul că, în perioada 
martie -  iunie, persoanele bănuite, 
în calitate de conducători auto 
la diferite societăți comerciale, 
au efectuat transport de mărfuri, 

sustrăgând anumite cantități din 
marfa transportată. De asemenea, 
au rezultat indicii că bunurile 
sustrase erau ulterior valorifi cate 
în mod direct sau cu ajutorul altor 
persoane”, a anunțat IPJ Prahova. 
De la locațiile vizate polițiștii 
au ridicat mai multe bunuri 
alimentare și nealimentare, cum ar 
fi  produse cosmetice și de îngrijire, 
produse de curățenie, băuturi 
alcoolice și non alcoolice, mezeluri 
și dulciuri, în valoare de peste 
7.000 lei. În urma perchezițiilor 
efectuate, cinci persoane au fost 
reținute pentru 24 de ore, urmând 
că astăzi, sa fi e prezentate în fața 
Instanței de Judecată pentru 

dispunerea de măsuri preventive.
DOSAR PENAL PENTRU UN 
BĂRBAT ACUZAT DE FURT 

CALIFICAT
Polițiști de investigații criminale 

din cadrul Secției nr. 1 Ploiești 
efectuează cercetări într-o cauză 
privind săvârșirea infracțiunii 
de furt califi cat, după ce un 
ploieștean, în vârstă de 46 de ani, ar 
fi  pătruns într-o locuință afl ată în 
construcție, de unde a sustras mai 
multe scule electrice. „Bănuitul a 
fost reținut pentru 24 de ore, iar 
în data de 15 iunie a fost prezentat 
Judecătoriei Ploiești, care a dispus 
arestarea sa preventivă pentru 30 
de zile”, a anunțat IPJ Prahova.   

Miruna BOGDĂNESCU; 
www.ziarulploiestii.ro

STATUL VREA STATUL VREA 
CASTELUL PELEȘ, CASTELUL PELEȘ, 
NUMAI CĂ NU I-L NUMAI CĂ NU I-L 

VINDE CASA REGALĂVINDE CASA REGALĂ

Ministerul Agriculturii și 
Devoltării Regionale a 

anunțat că, începând cu anul școlar 
2019-2020, va prelua, alături de 
Ministerul Educației, fi nanțarea 
unor licee agricole. Mai precis, 
MADR a rămas să selecteze, 
din totalul celor 150 de unități 
de învățământ existente la nivel 
național, un număr deocamdată 
neștiut de școli, pe care să le ajute 
în fi nanțara unor investiții precum: 
construcții agricole și zootehnice, 
achiziționarea de combine, 
tractoare și echipamente de lucru, 
mijloace de transport, echipamente 
pentru irigații, motoare și alte 
tipuri de echipamente pentru 
dotarea laboratoarelor didactice 
și a atelierelor mecanice, animale 
vii și echipamente specifi ce 
activității în zootehnie și medicină 
veterinară, înfi ințarea de plantații 
pomicole, viticole, sere, solarii și 
răsadnițe, cantine, internate, săli 
de sport, inclusiv modernizarea 
acestora. Să reținem că MADR a 
folosit explicit sintagma „profi l 
preponderent agricol”. Ei bine, se 
pare că în țară ar mai există 48 de 
școli care se încadrează în această 
categorie, iar în Prahova...

ÎN PRAHOVA, DIN PATRU 
LICEE, A MAI RĂMAS DOAR 

UNUL SINGUR CU PROFIL 
PREPONDERENT AGRICOL

În Prahova, în perioada 
comunistă, existau trei licee 
agricole: Colegiul Agricol 
„Gh.Ionescu Șișești” Valea 
Călugărească, specializat în 
horticultură; Liceul Tehnologic 
„Tase Dumitrescu ”, din Mizil, cu 

profi l dominant veterinar; Liceul 
Tehnologic Bărcănești, specializat 
în mecanică agricolă. Ulterior, în 
1996, acestora li s-a adăugat Liceul 
Tehnologic Agromontan „Romeo 
Constantinescu”, din Vălenii de 
Munte. Reformele repetate din 
educație au făcut ca astăzi doar 
un singur liceu, din cele patru, 
să mai poată fi  socotit agricol, 
cel de la Valea Călugărească. 
Pentru anul școlar 2019-2020, 
oferta educațională cuprinde clase 
pentru tehnician în agricultură, 
agricultură ecologică, horticultură 
și tehnician veterinar (învățământ 
liceal), protecția plantelor 
(învățământ postliceal), mecanic 
auto (învățământ profesional). 
Restul califi cărilor țin de industria 
alimentară. La Mizil, având poate 
în vedere și oferta de pe piața 
muncii, a fost abandonat cu totul 
profi lul veterinar, fi ind înfi ințată 
și păstrată o sigură clasă de 
mecanic agricol. Celelalte califi cări 
vizează domenii precum turismul, 
comerțul, alte activități economice. 

Liceul Tehnologic Agricol 
Bărcănești s-a reformat integral 
având, astăzi, clase la învățământul 
preșcolar (grădiniță), primar (clasă 
pregătitoare), gimanzial, școală 
profesională și liceu, zi și seral. De 
agricultură mai amintește doar 
clasa de mecanic agricol de la 
învățământul profesional și cea de 
cadastru, postliceal. Cu specializări 
dominante în resurse naturale și 
protecția mediului, preparator 
produse din lapte, patiserie, 
mecanic de întreținere, școala 
numai agricolă nu mai poate fi !  În 
fi ne, la ultimul venit în categoria 
„agricultură”, am numit Liceul 
Tehnologic Agromontan „Romeo 
Constantinescu”, din Vălenii 
de Munte, mai există o clasă de 
tehnician agromontan și una, la 
învățământul dual, de apicultor. 
Așadar, în Prahova, sarcina MADR 
pare simplifi cată de la sine; chiar 
dacă ar vrea nu mai are ce să 
aleagă în afară de școala de la Valea 
Călugărească.

OFERTA DE CUMPĂRARE 
ESTE RIDICOL DE MICĂ!ESTE RIDICOL DE MICĂ!
Statul român ar dori și astăzi 

să cumpere Castelul Peleș. 
Numai că, deocamdată, Casa 
Regală nu vrea să vândă! Așa că a 
vorbi despre vânzare-cumpărare 
e aproape un non-sesns. Și totuși 
de non-sensul acesta s-a ocupat, 
într-o conferință de presă, 
ministrul Culturii, Daniel Breaz, 
care a amintit că expiră în această 
lună contractul de închiriere 
pentru Muzeul Peleș, se fac noi 
discuții, iar Ministerul Culturii 
va avansa din nou oferta de 
achiziționare a castelului: „Pot să 
vă spun că, în momentul de față, 
noi suntem chiriași ai Castelului 
Peleș, pentru că există Muzeul 
Peleș,  un muzeu extraordinar. 
Vom negocia din nou cu Casa 
Regală, pentru că expiră la data de 
30 iunie contractul de închiriere. 
Vom prelungi acel contract, 
poate vom avea și o ofertă, o 

propunere din partea Casei 
Regale de vânzare. Nu știm mai 
multe detalii. Singurul lucru pe 
care-l vom face este acela că vom 
rediscuta în primul rând oferta de 
închiriere, de prelungire a acestui 
contract, pentru că e normal ca 
acest muzeu să funcționeze acolo, 
iar operele de artă expuse să poată 
fi  vizitate de toți cei care doresc.

Deci statul român,  Guvernul 
României, vrea să cumpere 
Castelul Peleș. Oferta și 
propunerea fi nanciară trebuie să 
vină din partea Casei Regale și 

în al doilea rând trebuie să existe 
disponibilitatea Casei Regale de 
a vinde acest castel”. Și-atunci, 
dacă nu există nici cea mai mică 
intenție de vânzare, la ce bun 
toată acestă discuție. Pe de o 
parte. Pe de altă parte, în urmă 
cu mai mulți ani, statul a vrut să 
cumpere întregul domeniu Peleș 
cu 30 de milioane de euro, dar 
tranzacția nu a fost concretizată. 
Evident că la un astfel de preț 
nu putea să se încheie vânzarea. 
Suma este ridicol de mică. Numai 
brandul în sine ar face 30 de 
milioane de euro, bașca terenul, 
capodopera arhitecturală 
a castelor Peleș și Pelișor și 
bunurile de-o valoare istorică 
inestimabilă! De fapt, construcția 
castelului a costat 198 de milioane 
de dolari, acum  136 de ani, iar 
tu vii astăzi cu o ofertă de 5-6 ori 
mai mică? Pesemne tranzacția nu 

va fi  încheiată nici dacă statul ar 
oferi de 10 ori sau de 30 de ori 
mai mult. Reamintim că, în 2007, 
Castelul Peleș, clădirile anexe și 
terenul confi scate de comuniști 
au fost retrocedate Casei Regale 
a României. Și ca să nu apară iar 
alte discuții referitoare la banii 
cu care Carol I a construit vastul 
castel, amintim că suveranul a 
vândut toate moșiile și conacele 
pe care le avea în Germania 
pentru a construi un palat în 
noua sa țară.

APROAPE CĂ MADR NU APROAPE CĂ MADR NU 
MAI ARE CUI SĂ DEA BANI MAI ARE CUI SĂ DEA BANI 
PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

AGRICOL PRAHOVEAN

profil dominant veterinar; Liceul Liceul Tehnologic Agricol

Primăria Ploiești a anunțat că 
organizează achiziție directă 

pentru atribuirea contractului de 
servicii  „service auto, verifi cari 
tehnice periodice, reparații și 
întreținerea a 12 autoturisme”, 
respectiv: 3 autoturisme marca 
Skoda Octavia Tour, 4   Skoda 
Roomster, 2  Ford Fusion, 2  Dacia 

Logan și 1 autoturism marca Dacia 
1307.  Nimic curios sau neobișnuit 
până aici. Lucrurile se schimbă un 
pic atunci când vine vorba despre 
valoarea contractului: 60.000 lei fără 
TVA, cu posibilitatea suplimentării 
până la maximum  80.000 lei (tot 
fără TVA). Acum chiar nu știm cât 
de rable sunt mașinile Primăriei 

Ploiești, cât face verifi carea tehnică 
periodică și cât costă să le întreții. 
Ca nespecialist, nu poți să constați 
decât faptul că, pentru șase luni 
sau cât va fi  valabil acest contract, 
iulie sau august-31 decembrie 2019, 
suma e măricică. Ar ajunge pentru 
cumpărarea a două mașini Dacia 
Logan nou-nouțe! Deci?

SERVICE-UL PARCULUI AUTO AL PRIMĂRIEI, SERVICE-UL PARCULUI AUTO AL PRIMĂRIEI, 
CÂT DOUĂ LOGANURI NOI-NOUȚECÂT DOUĂ LOGANURI NOI-NOUȚE
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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!

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

Deși, în 2018, Curtea Constituțională a 
României a declarat neconstituțional 

Codul Administrativ votat în Parlament, 
Guvernul se pregătește să adopte același cod 
nemodifi cat printr-o ordonanță de urgență. 
Miza acestui document o reprezintă pensiile 
speciale care vor fi  acordate primarilor și 
viceprimarilor de municipii, orașe, comune 
și Capitală, precum și președinților și 
vicepreședinților consiliilor județene. Vor 
primi benefi cii toți cei care au îndeplinit 
aceste funcții începând cu anul 1992, pensia 
specială fi ind acordată în limita a trei 
mandate, ca produs al numărului lunilor 
de mandat cu 0,40 % din indemnizația 
brută lunară afl ată în plată. Atenție, afl ată în 
plată la data ieșirii la pensie, nu la vremea 
când alesul a deținut funcția publică! 
Vor fi  excluși din această categorie aleșii 
condamnați defi nitiv pentru fapte de 
corupție, lucru oarecum neconcludent, în 
condițiile amnistiei faptelor sau prescrierii 
acestora. Și acum haideți să facem câteva 
simulări, să afl ăm cam ce venituri pretind 
aleșii locali, pentru că s-au bătut de fapt 
să ocupe aceste funcții. Un președinte de 
consiliu județean și un primar de municipiu 
reședință de județ vor încasa, la un venit 
brut de 18.720 lei, o pensie de 3.594 lei 
pentru un mandat, 7.767 lei pentru două 
mandate și 10.872 lei pentru trei mandate. 
Un vicepreședinte de CJ (sau un viceprimar 
de municipiu reședință de județ) va încasa, 
la o indemnizație actuală brută de 16. 640 
lei, o pensie specială 3.194 lei pentru un 
mandat, 6.839 lei pentru două mandate 
și 9.584 lei pentru trei sau mai multe 
mandate. Ca să fi m mai tranșanți, în cazul 

Ploieștiului, viceprimarul Ganea se alege cu 
o pensie specială de vreo 6.839 lei pentru 
două mandate complete, viceprimarul 
Pană împușcă 3.194 lei, iar primarul Dobre 
ori Volosevici vor lua 3.594 lei pentru un 
mandat. La Consiliul Județean, președintele 
Bogdan Toader și-a asigurat o pensie 
specială de 3.594 lei pentru un mandat plin 
de președinte plus una de 3.194 lei, pentru 
un mandat complet de vicepreședinte. 
De asemenea, vicepreședinții Sfărloagă și 
Pătrașcu și-au pus bătrânețile la adăpost 
cu o pensie specială de 3.194 lei, care se 
adaugă aceleia pentru limită de vârstă, 
calculată ca în cazul nostru. La un orășel de 
talia Urlațiului, primarii își asigură o pensie 
specială de 1.760 lei pentru un mandat, 
3.652 pentru două mandate și 5.011 lei 
pentru trei mandate. Un viceprimar va lua, 
de asemenea, 1.392 lei pentru un mandat. 
Alte calcule vă lăsăm pe dvs. să le faceți!

CÂȚI PRIVILEGIAȚI ARE ROMÂNIA
Fără a avea pretenția unei analize 

exhaustive, vă prezentăm cam ce pensii 
speciale sau de serviciu încasează alte 
categorii sociale (privilegiate) din România. 
Senatorii și deputații și-au fi xat drepturi 
suplimentare, adică pensii speciale în 
afara acelora pentru limită de vârstă, în 
limita a trei mandate, calculate ca produs 
al numărului lunilor de mandat cu 0,55% 
din indemnizația brută lunară afl ată în 
plată. La o medie salarială de 19.000 lei 
brut, rezultă o pensie specială de 5.160 lei 
pentru un mandat, 10.032 lei pentru două 
mandate și 15.048 lei pentru trei mandate. 
Pentru alte categorii socio-profesionale, 

pensiile speciale se numesc „de serviciu” și 
se calculează ca procent (80 sau 85%) din 
veniturile din ultimul an sau din ultimele 
luni la unii, respectiv, veniturile brute 
obținute timp de șase luni consecutiv 
din ultimii cinci ani, la alții. La sfârșitul 
lunii decembrie 2018, conform datelor 
centralizate de Casa Națională de Pensii 
Publice (CNPP), 9.184 de persoane încasau 
astfel de pensii:

-3.629 erau benefi ciari ai Legii 303/2004 
privind statutul procurorilor și judecătorilor, 
pensia medie fi ind de 17.537 de lei;

-858 de persoane benefi ciau de Legea 
nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de 
serviciu membrilor Corpului diplomatic și 
consular al României, cu o pensie medie de 
5.480 de lei;

-816 de persoane au încasat pensii medii 
de 4.382 lei prevalându-se de drepturile 
conferite prin Legea 215/2015 pentru 
modifi carea și completarea Legii 7/2006 
privind statutul funcționarului public 
parlamentar;

-1.461 pensionari benefi ciau de venituri 
medii de 10.698 lei prin Legea 83/2015 
pentru completarea Legii 223/2007 privind 
statutul personalului aeronautic civil 
navigant profesionist din aviația civilă din 
România;

-606 foști angajați ai Curții de Conturi 
aveau o pensie medie de 7.640 lei, iar 1.814 
de persoane primeau o pensie medie de 
4.024 de lei, ca benefi ciari ai  Legii 130/2015 
pentru completarea Legii 567/2004 privind 
statutul personalului auxiliar de specialitate 
al instanțelor judecătorești și al parchetelor.

Cât îi privește pe militari, pensia de 
serviciu medie brută din Apărare a depășit 
3.851 de lei în anul 2018 și era doar cu 
2% mai mare decât în 2017. Numărul 
persoanelor care au luat pensie de serviciu 
plătită de CPS a MApN a scăzut continuu 
în 2018, până la 64.164 de oameni, în luna 
decembrie.

Prin Casa Sectorială de Pensii a 
Ministerului de Interne primesc pensii 
64.485 de foști polițiști, jandarmi etc., media 
pensiei fi ind de 4.061 lei. Cele mai mari zece 
pensii speciale, plătite în luna aprilie 2018, 
au fost cuprinse între 17.763 de lei și 22.632 
de lei net.

În fi ne, pensia de serviciu medie, plătită 
de Casa de Pensii Sectorială (CPS) a SRI 
în 2018, a ajuns la 5.035 lei brut, fi ind cu 
circa 5,5% mai mică decât în 2017. CPS a 
SRI a plătit pensii de serviciu pentru 10.311 
oameni în luna decembrie 2018, în creștere 
nesemnifi cativă față de lunile precedente. 

pensiile speciale se numesc de serviciu” și 606 foști angajați ai Curții de Conturi

Guvernul a scos din fondul de rezervă 
afl at la dispoziția Executivului 650 

milioane de lei pentru a suplimenta bugetul 
Ministerului Mediului necesar restituirii 
taxei auto până la 30 iunie 2019. La fi nele 
lunii mai, a mai fost transferată, în același 
scop și din aceeași sursă, suma de 700 
de milioane de lei, bani din care au fost 
rambursate, în perioada 3-5 iunie, taxele 
pentru 420.000 de contribuabili. Printre 
cei care și-au recuperat sumele se regăsesc 
și 7.643 de prahoveni cărora li s-au 
returnat 9.246.300 de lei. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Prahova 
spune că mai sunt de restuit bani către 
5.800 de contribuabili. Rambursarea 
taxei se face numai către acele persoane 
care au depus cereri în acest sens la fi sc, 
până pe 31 august 2018. Reamintim că 
statul român a introdus, în anul 2007, în 
timpul Guvernului Tăriceanu, taxa auto 
numită inițial „de primă înmatriculare”. 
Până la data de 31 ianuarie 2017 inclusiv, 

taxa și-a schimbat mereu denumirea și 
modul de calcul, însă Uniunea Europeană 
a considerat că fi ecare dintre variante este 
discriminatorie și a obligat statul să le 
returneze românilor toți banii încasați. 
Purtătorul de cuvânt al Executivului, Nelu 
Barbu, a declarat că până în acest moment 
au fost plătite sume totale în valoare de 3,1 
miliarde de lei.

STATUL A PLĂTIT STATUL A PLĂTIT 
3,1 MILIARDE DE LEI PE 3,1 MILIARDE DE LEI PE 

TAXA AUTO TAXA AUTO 
ÎNCASATĂ ILEGALÎNCASATĂ ILEGALComitetul Județean pentru Situații 

de Urgență Prahova a înaintat 
Guvernului României o nouă solicitare 
(proiect de hotărâre de guvern) privind 
alocarea sumei de 77 milioane de lei pentru 
înlăturarea efectelor calamităților naturale 
produse în mai multe localități, în perioada 
31 mai-12 iunie. De această dată, pe listă 
fi gurează 22 de localități + Consiliul 
Județean Prahova, unde au fost distruse de 
viituri drumuri, poduri, podețe, apărări de 
mal, bazine de alimentare cu apă: Aluniș, 
Bertea, Ștefești, Teișani, Cerașu, Posești, 
Starchiojd, Ariceștii Zeletin, Șoimari, 
Gornet, Iordăcheanu, Vadu Săpat, Salcia, 

Sinaia, Breaza, Câmpina, Poiana Câmpina, 
Provița de Sus, Telega, Scorțeni, Șotrile și 
Valea Doft anei. Reamintim că, în urmă 
cu ceva timp, Comitetul Județean pentru 
Situații de Urgență Prahova a solicitat 64 
de mil. de lei destinate acoperirii pagubelor 
provocate de inundații în 39 de localități. 
Ploile torențiale de până acum, însoțite 
de vijelii, grindină, viituri și inundații au 
produs așadar avarii estimate la 141 mil. lei. 
Atenție, această estimare se referă numai la 
domeniul public. Dacă ar fi  să adăugăm și 
stricăciunile din gospodăriile populației, 
suma ar fi  pesemne dublă!

PAGUBE DE 141 MIL. DE LEI PAGUBE DE 141 MIL. DE LEI 
PROVOCATE DE VIITURIPROVOCATE DE VIITURI

GUVERNUL DĂNCILĂ GUVERNUL DĂNCILĂ 
VREA PENSII SPECIALE ȘI VREA PENSII SPECIALE ȘI 

PENTRU ALEȘII LOCALI PENTRU ALEȘII LOCALI 
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CĂLĂTOR PRIN PRAHOVA

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare, Împreună vom găsi soluţii inovatoare, 

capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 
• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • fi rme luminoase

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501

PRODUCȚIE PUBLICITARĂPRODUCȚIE PUBLICITARĂ

Deci (introducere mai 
„deșteaptă” decât „deci” 

nici că există) mergem întâi de 
toate lângă Ploiești, la Zoo. Sau 
la Grădina Botanică Bucov. Sau 
la Parcul „C. Stere”. Atenție să 
nu agățați vreo căpușă. Și nici 
nu vă bălăciți în apă. Pur și 
simplu mergeți (măcar cele 30 de 
minute pentru sănătate), admirați 
iarbă, fl ori și culori, memorați 
fi gurile de pe aleile scriitorilor și 
domnitorilor (a doua oară nu veți 
mai vedea nimic nou, sculpturile 
sunt simple, nestilizate), alergați, 
bucurați-vă, inspirați fum de 
grătare, conversați cu maimuțele 
pe limba lor... și cam asta-i tot. 
Ba nu, ar mai fi  Grădina Botanică 
Ploiești, amenajată deocamdată 
pe 5 din cele 15 ha, câte va avea 
în fi nal. Puteți vizita Grădina 
Engleză, Grădina Italiană, Grădina 
Franceză, o zonă alpină, arbori și 
arbuști, plante și fl ori ornamentale, 
un iaz cu pești exotici și o fântână 
arteziană. Mda, fântâni avem și-n 
oraș. Aaa, era să uit: luați-vă apă, 
cafea sau un pachet cu merinde 
de-acasă, fi indcă altfel n-aveți de 
unde le procura. Dacă mă întrebați 
pe mine, după ce am fost de vreo 
10-15 ori, nu prea mai am ce face 
prin Parcul „C. Stere” sau grădină 
ori zoo; să mai am și nenorocul 
să-mi pună cineva, din mașină, 
vreo manea, m-a lecuit să mai 
doresc Bucov. De fapt, ca s-o 
spun pe-a dreaptă, o tratez ca pe o 
destinație de avarie. 

SĂ PLĂTIM PENTRU A NE 
BUCURA DE DARURILE 

NATURII...
Pe urmă zic să încercăm Slănic. 

Cu trecere prin „vestitul” Plopeni. 
Apropo: pricepe cineva de ce a fost 
nevoie, pe 1 km distanță, poate 
nici atât, de trei sensuri giratorii? 
În fi ne, la Plopeni este exclus să 
găsești vreo zonă agreabilă. Scuze, 
de agrement am vrut să zic. Păcat 

că nu vrea nimeni să facă totuși 
ceva faimă din stejarii seculari 
care umplu pădurile sau micile 
spații verzi de la intrarea în orășel. 
Să privești coroanele seculare e 
mai productiv pentru spirit decât, 
știu și eu, să joci table sau să stai 
la plajă, pe bloc, cu mintea golită 
de caniculă. Mai departe...Mie 
Slănicul îmi place și nu-mi place. 
Îmi place fi indcă a fost dăruit 
cu de toate de la natură, nu-mi 
place fi indcă economia asta a 
pus fundul pe darul naturii și l-a 
transformat în afacere privată. 
Cândva simțeam Mina Unirea a 
mea, Grota Miresei a mea, băile 
Baciului, Verde și Roșie ale mele. 
Acum le simt străine, foarte 
străine. Pe undeva le percep ca 

pe o pâine pe care trebuie s-o 
cumpăr sau ca pe oricare alt bun. 
Plătesc pentru a mă bucura de 
darul naturii. Bine, accept, în 
Mina Unirii e mâna de om care a 
făcut minuni, dar dacă n-ar fi  fost 
sarea...Bun. Acum m-am oprit la 
Baia Roșie. Incredibil de scumpă 
cazarea, pe condiții nu cine știe 
ce! Recunosc însă, în preț intră 
piscina, spa-ul, baia în lacul sărat 
și... privitul. Ei da, incinta este 
frumos amenajată, poate prea 
aglomerat, dar este frumoasă! Una 
peste alta mi-a plăcut, dar nu m-a 
dat minunăția afară din sufl et. În 
oraș încă sunt maidanezi. Unii 
stau la masă cu tine, dacă-ți vine 
prin cap să servești prânzul la vreo 
terasă. Dacă e curățenie? Noroc 
că plouase cu găleata două zile la 
rând! Mai departe, nu v-aș sfătui 
să treceți de pe Valea Slănicului 
înspre Valea Telajenului, prin 
Teișani. Drumul este prost încă 
din oraș, foarte prost la Muntele 
Verde și iar prost până la intrarea 
în Teișani. Peisajul este frumos, dar 
la Muntele Verde e atâta mizerie 
prin boscheți, încât îți trece și 
mama poft ei de natură. La fel și 
în poiana dintre Slănic și Teișani; 
au dispărut țăranii care iubeau glia 
și au apărut alții, fi e ei și orășeni 
sau mai ales orășeni, ori poate nu?,  

care simt nevoia să murdărească 
tot ceea ce ating.

PACEA DIN VÂRFUL 
MUNTELUI

De la Teișani, am mers la 
Homorâciu, Schiulești și apoi la 
Crasna. Satul Schiulești a înfl orit 
pur și simplu. În 30 de ani s-a 
modifi cat absolut cu totul, seamănă 
mai degrabă cu un cătun austriac, 
nu știu ce să zic. Poate exagerez, 
însă mi-a plăcut bunăstarea afi șată 
prin dimensiunea sau designul 
caselor. Nu-s hardughii din alea, 
am eu o vorbă din popor, de Mălai 
Mare, alde palatele țigănești sau 
vilele demnitarilor, ci-s niște case 
medii spre mari, bine îngrijite, cu 
garduri pline de trandafi ri urcători. 
Odihnitor de frumos, am să zic. 
Pe urmă, drumul de la capătul 
Schiuleștiului înspre Mănăstirea 
Crasna a fost pe jumătate betonat. 
Nu există parapeți, cărarea auto 
e chiar așa, cărare, abia au loc 
două mașini să treacă una pe 
lângă cealaltă, dar nu pe toate 
porțiunile, însă... în fi ne, e bine 
că poți merge cu mașina. O altă 
porțiune de drum a fost pietruită 

și mașinile chiar pot ajunge, și 
pe o ploaie torențială, cum am 
nimerit noi, până aproape de gârla 
Crasnei. Partea de mers pe jos 
mie îmi place enorm, o asimilez 
cu un canon voluntar. Practic se 
coboară un pic înspre gârlă și apoi 
se urcă un piept de munte, pe o 
cărăruie amenajată, care-ți scoate 
inima! Însă când te gândești ce te 
așteaptă... O mare de fl ori, o mare 
de liniște, chiar dacă se cântau 
Sf. Evanghelii, o mare de cer, o 
mare de verdeață. Și tu, omul mic, 
venit să ceară...ce? Niciodată, dar 
niciodată, nimeni n-o să găsească 
mai multă liniște bună sau pace 
bucuroasă, ceva de parcă ar fi  de la 
facerea lumii, ca într-o biserică de 
mânăstire din vârful muntelui. Nu 
știu cine a încercat un asemenea 
sentiment, dar merită să străbați 
tot globul pentru câteva ceasuri 
de tihnă desăvârșită. De topire 
a ta în Univers, de întâlnire cu 
Dumnezeu, de, de, de... Că avem 
această oază la noi, acasă, la ce bun 
să cauți altceva? Of, și iar era să uit, 
aici te bucuri de splendoare, om și 
natură deopotrivă, fără să plătești. 
Faci asta doar dacă vrei...

i (i d i

NATURĂ CONFISCATĂ ȘI NATURĂ DĂRUITĂ!NATURĂ CONFISCATĂ ȘI NATURĂ DĂRUITĂ!
Dacă ești din județ și ai Valea Prahovei lângă tine ar fi  cazul să nu-ți mai pui niciodată întrebarea 

unde vei petrece sfârșitul de săptămână. Clar, Sinaia, Bușteni, Azuga și drumețiile pe traseele 
montane oferă din belșug relaxare. Dar ce vei face când ajungi la saturație vizitând mereu și mereu 
aceleași locuri, „servind” cazare și mâncare invariabil mai scumpe, deși TVA s-a dus la 5% și petrecând 
jumătate din zi pe aglomeratul DN1? Normal că-ți iei lumea-n cap ori dacă n-ai ce trebuie pentru asta, 
adică pentru lume-n cap, te mulțumești cu sfânta și mai româneasca noastră ofertă turistică de categoria 
a doua. Prima, am stabilit, cea cu penthouse-uri  și nu știu de care „Sanitas per Aquam” nu-i de nasul 
oricui. Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
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Prof. Dr. Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro
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SĂ RESPECTĂM CUVINTELE CREDINȚEI!Cămara cu planteCămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:

MĂSURI CORECTE DACĂ AI BOALA ULCEROASĂ

UN RECITAL – EVENIMENT DE MUZICĂ UN RECITAL – EVENIMENT DE MUZICĂ 
ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ DE ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ DE 
CAMERĂ, PE SCENA FILARMONICII CAMERĂ, PE SCENA FILARMONICII 

„PAUL CONSTANTINESCU” DIN PLOIEȘTI

După o prea îndelungată pauză în care 
muzica românească simfonică și de 

cameră este absentă – cu mici excepţii - din 
programele săptămânale ale instituţiilor 
muzicale de concert, în seara zilei de 
miercuri, 12 iunie a.c., pe scena din Sala 
mică a Filarmonicii „Paul Constantinescu” 
din Ploiești, afi șul a invitat iubitorii marei și 
adevăratei muzici, să ia parte la un recital de 
muzică de cameră susţinut de prestigiosul 
Cvartet Gaudeamus al Filarmonicii de Stat 
„Gh. Dima” din Brașov. 

După cum se știe, această remarcabilă 
formaţie muzicală de concert a apărut 
pe harta muzicală a României în capitala 
istorică a ţării, respectiv Municipiul Iași,  spre 
sfârșitul secolului trecut, respectiv în anul 
1986, benefi ciind de sprijinul și îndrumarea 
reputatului șef de orchestră și profesor 
universitar Ion Baciu și a excelentului 
Cvartet Voces. După un program serios de 
repetiţii, Cvartetul Gaudeamus alcătuit din 
cei mai talentaţi tineri interpreţi, a început 
să prezinte concerte atât în Municipiul Iași, 
dar și în alte localităţi din ţară, cu deosebire 
acolo unde se organizau festivaluri și 
stagiuni camerale.

Prima apariţie în faţa publicului 
brașovean a avut loc în 1988, când 
Cvartetul Gaudeamus a obţinut și Premiul 
I la Concursul de Interpretare pentru 
Cvartete Studenţești din cadrul Festivalului 
Internaţional de Muzică de Cameră, afl at 
atunci la Ediţia a XIX-a. Din acest an, 

au continuat alte importante prezenţe la 
concursurile naţionale și internaţionale 
încununate cu valoroase premii, printre 
care amintim Premiul Special al Juriului 
la Concursul Internaţional de Cvartet de 
Coarde Mozart – Salzburg, Austria 1995, 
Premiul II la Concursul Internaţional de 
Muzică de Cameră – Vincenzo Bellini – 
Italia, 1995, Marele Premiu la Concursul 
Internaţional de Muzică de Cameră – San 
Bartolomeo cel Mare, Italia, 2000 ș.a. 

Membrii Cvartetului Gaudeamus s-au 
perfecţionat la diverse cursuri de măiestrie 
susţinute în Salzburg (Austria), Londra 
(Marea Britanie) etc.

Repertoriul Cvartetului s-a îmbogăţit 
treptat, cuprinzând acum peste 200 de 
lucrări din patrimoniul muzicii universale 
– respectiv din toate marile epoci, școli 
și stiluri muzicale, începând cu Luigi 
Boccherini și Ioseph Haydn până la cei 
mai reprezentativi compozitori români din 
perioada actuală. 

Gaudeamus Cvartet se numără printre 
puţinele formaţii muzicale ale genului, care 
a reușit să interpreteze în trei ediţii Integrala 
cvartetelor de coarde de Beethoven (Iași, 
Brașov, Genova).

Pretutindeni în ţară și în răsunătoarele 
turnee întreprinse în ţări cu recunoscute 
tradiţii muzicale: Marea Britanie, Franţa, 
Japonia, Italia, Germania, Austria, Spania, 
Turcia, Slovacia, Polonia, Bulgaria, Croaţia, 
Olanda, Suedia, Rusia ș.a., artiștii români 

au fost unanim apreciaţi de public și presa 
străină de specialitate.

Un rol special în activitatea Cvartetului 
Gaudeamus revine numeroaselor 
înregistrări pe CD, realizate anual în ţară și 
străinătate, începând din 1999. 

Din anul 1992, Cvartetul Gaudeamus a 
devenit o formaţie profesionistă de concert 
a Filarmonicii „Gh. Dima” din  Brașov. În 
prezent, din această excepţională formaţie 
muzicală, fac parte: Lucia Neagoe – vioara 
I, Raluca Irimia – vioara a II-a, Leona 
Varvarichi – violă și Ștefan Neagoe – 
violoncel, soliști concertiști ai fi larmonicii 
din Brașov. Aici este o prezenţă permanentă 
și activă în viaţa artistică a Brașovului 
atât prin concertele din cadrul Stagiunii 
camerale a fi larmonicii, dar și prin 
contribuţia sa la promovarea și dezvoltarea 
culturii românești și universale. 

Sesizând lipsa acută a muzicii simfonice 
și camerale românești din programele 
concertelor fi larmonicilor și orchestrelor 
simfonice din întreaga ţară în special după 
1990, membrii Cvartetului Gaudeamus a 
hotărât să realizeze în actuala stagiune un 
program special, cuprinzând o seamă de 
opusuri muzicale de referinţă din creaţia mai 
nouă a unor nume dintre cele mai sonore 
din muzica românească contemporană, 
printre care amintim – în ordinea din afi ș: 
Roman Vlad – compozitor, muzicolog și 
pianist român, născut la 29 dec.1919 în 
orașul Cernăuţi și ulterior naturalizat în 
Italia, unde a trecut în lumea veșnică la 
21 septembrie 2013, la Roma (în vârstă 
de 93 de ani), Dan Dediu – compozitor 
și muzicolog, prof. univ.dr. și președinte 
al Senatului Universităţii Naţionale de 
Muzică București (cu lucrarea Cvartetul 
nr. 6 „Axis”), Ulpiu Vlad: compozitor, 
muzicolog și prof. univ.dr. UNMB, 
vicepreședinte al Uniunii Compozitorilor 
și Muzicologilor din România n. 27.I.1945 
în localitatea Zărnești din judeţul Brașov, 

(cu lucrarea Sonorităţi din fl ori albastre); 
Adrian Pop, compozitor, muzicolog și 
prof. univ. dr. la Academia de Muzică 
„Gh. Dima” din Cluj Napoca, cu lucrarea 
Pas de Quatro), Adrian Iorgulescu, 
compozitor, muzicolog, prof. univ. dr., 
președinte al Uniunii Compozitorilor și 
Muzicologilor din România (cu lucrarea 
Cvartetul nr. 5).

Studiind cu dăruire și profundă 
preocupare difi cilul repertoriu pe care l-au 
ales, cei patru renumiţi artiști ai arcușului 
au izbutit să pună în valoare conţinutul 
fi ecărui opus, așa cum a fost gândit și redat 
prin discursul muzical și limbajul nemuritor 
al marei și adevăratei muzici. 

Asistenţa – care a ocupat în totalitate 
locurile din sala pusă la dispoziţie de către 
fi larmonica ploieșteană – din care a făcut 
parte și mulţi din publicul ce frecventează 
anual cele 30-40 de manifestări muzicale 
realizate de către Muzeul Memorial „Paul 
Constantinescu” din Ploiești a răsplătit, 
pe bună dreptate, incontestabilul talent 
și măiestria interpretativă a celor patru 
protagoniști afl aţi deja în rândurile artiștilor 
instrumentiști consacraţi.

Binemeritatele aplauze și aprecierile 
exprimate de mulţi dintre cei prezenţi, au 
avut darul de a stimula și înnobila pe artiștii 
brașoveni în această frumoasă misiune 
socială, menită a înfrumuseţa viaţa noastră 
contemporană în drumul spre mai bine al 
muzicii românești.

Sperăm ca exemplul Filarmonicii „Gh. 
Dima” din Brașov, care a constituit cu 
mulţi ani în urmă o formaţie specială 
pentru concertele și recitalurile de muzică 
de cameră să fi e preluate și de celelalte 
instituţii similare din ţară, astfel încât acest 
bogat patrimoniu de lucrări de muzică de 
cameră să fi e cât mai bine pus în valoare 
prin concerte special organizate în cadrul 
unor stagiuni de muzică de cameră.

upă o prea îndelungată pauză în care au continuat alte importante prezenţe la

Dieta este foarte importantă dacă 
ai ulcer. Unele alimente trebuie 
evitate, iar altele îţi pot ameliora 
simptomele. Și plantele, la fel ca 
și stilul de viaţă, te pot ajuta să ţii 
sub control boala ulceroasă. 

Fără exces la masă!
Este necesar să iei mese regulate, 
fără să consumi prea mult în scurt 
timp, ideal la 3-4 ore. Trebuie 
evitate mesele târzii ori luate cu mai 
puţin de 1-2 ore înainte de somn. 
Hrana nu trebuie să fi e nici prea 
caldă, nici prea rece. Mestecă bine, 
pentru ca digestia să fi e optimă, și ia 
masa când ești liniștit, nu când ești 
tensionat. 

Remedii care calmează arsurile
* MUȘEŢELUL reduce infl amaţia 
și accelerează cicatrizarea, de aceea 

îţi poate fi  de ajutor dacă ai ulcer. 
Se prepară o infuzie din 1 lingură 

de plantă la 200 ml de apă caldă. 
* LEMNUL DULCE protejează 
mucoasa gastrică, fi ind recomandat 
în gastrită și ulcer. Prepară-ţi 
o infuzie dintr-o linguriţă de 
rădăcină de lemn dulce la 200 
ml de apă clocotită. Se beau 3 
ceaiuri pe zi. ATENŢIE, PLANTA 
ESTE CONTRAINDICATĂ ÎN 
HIPERTENSIUNE.
* VARZA conţine o substanţă 
antiulceroasă, vitamina U. Se 
consumă sub formă de suc, într-o 
cură de 1 lună, timp în care se bea 
zilnic câte o jumătate de litru.

BINE DE ȘTIUT!
* Evită stresul! * Nu fuma!* 
Cafeaua nu este interzisă dacă 
ai ulcer, dar dacă observi că îţi 
amplifi că simptomele, renunţă la 
ea!
CE PRODUSE ÎŢI FAC BINE ȘI 

CARE NU
* Carnea de vită, pasăre, curcan (la 
cuptor sau fi artă)
* păstrăv, șalău, știucă, biban 
* pâine albă veche de 1 zi 
* cartofi , morcov, spanac, fasole 
verde, dovlecei, conopidă (legumele 
se vor consuma de preferinţă ca 

supă, soteuri și piureuri) 
* compoturi neîndulcite, mere 
coapte, banane 
* lapte dulce, brânză de vaci, caș, 
urdă, telemea, unt proaspăt 
* ouă fi erte moi 
* sufl euri, budinci cu griș, plăcintă 
cu mere sau cu brânză, orez cu lapte 
* apă plată, ceaiuri din plante.

NERECOMANDATE
* Mezeluri, carne de porc, de 
raţă, gâscă sau oaie, mici, slănină, 
afumături, pastramă, vânat, 
conserve de carne, cârnaţi, chift ele 
* icre, saramură, pește afumat 
* brânzeturi fermentate, brânză de 
burduf 
* ouă prăjite 
* fasole, mazăre, ceapă, usturoi, 
hrean, varză, castraveţi, vinete, 
ciuperci 
*alune, migdale, nuci 
* prăjituri, dulceaţă, marmeladă, 
dulciuri concentrate, miere, 
ciocolată, rahat
* alcool, băuturi carbogazoase, apă 
minerală 
* muștar, ketchup, boia, piper, ardei 
iute 
* prăjelile, rântașul, maioneza, 
tocăturile, pizza, produsele fast-
food, murăturile, oţetul.

Dieta este foarte importantă dacă
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SĂ RESPECTĂM CUVINTELE CREDINȚEI!SĂ RESPECTĂM CUVINTELE CREDINȚEI!
Altar: Doar la Biserică, și nu cum 
zic unii dacă nu merg bine afacerile 
spun că i-a sacrifi cat pe altar. „Dacă 
îți vei aduce darul tău la altar” 
(Matei 5 : 23) „Lasă darul tău acolo, 
înaintea altarului” (Matei 5 : 24)
Anamaria, muza Maria etc. 
Întotdeauna numele Sfi nților și 
mai ales Maria, Mama Domnului 
după trup cu Duhul Sfânt să fi e 
trecute în față. Măcar să facem 
acest respect, că numele Sfi nților 
nu se respectă, iar numele Mariei 
l-au împreunat cu alt nume, ca să 
apară Maria cu literă mică. Deci 
aceste femei fac defăimare. „Iosife, 
fi ul lui David, nu te teme a lua 
pe Maria, logodnica ta, că ce s-a 
zămislit într-însa este de la Duhul 
Sfânt” (Matei 1 : 20).
A murit. Pentru mulți oameni 
înseamnă că nu mai e nimic. Deci 
și sufl etul a murit, că omul e format 
din sufl et și trup. În multe feluri se 
poate exprima: despărțit sufl etul 
de trup, a murit cu trupul, adormit 
etc. „Dar acum Hristos a înviat din 
morți, fi ind începătură (a învierii) 
celor adormiți” (Corinteni 15 : 20).
„Te vei despărți de lumea aceasta 
vremelnică și stricăcioasă ca să vii 
la viața cea de sus chiar în ziua în 
care M-am născut Eu om” (V. Sf. 
12.489, 2000). „Lazăr prietenul 
nostru a adormit. Mă duc să-l 
trezesc” (Ioan 11 : 11).

Bărbat și femeie. Conform Bibliei 
atât. Mari născociri a găsit omul: 
soț și soție, nevastă, muiere etc. 
Rău e așa. „Femeia să nu poarte 
veșminte bărbătești, nici bărbatul 
să nu îmbrace haine femeiești” 
(Deuteronomul 22 : 5). „Ai o 
femeie după inima ta? Nu o lepăda, 
dar cu una pe care n-o iubești să 
nu-ți legi capul” (Isus Sirah 7 : 27). 
„Iar după aceea vei intra la ea, ca să 
fi i bărbatul ei și ea să-ți fi e femeie” 
(Deuteronomul 21 : 13).
Bărbatul căsătorit. Dacă-i 
îndemnați pe toți să se căsătorească, 
atunci cum se îndeplinește cifra de 
o sută patruzeci și patru de mii? În 
regimul trecut, bărbații necăsătoriți 
după vârsta de douăzeci și opt ani, 
plăteau impozit. Acum nu plătesc 
impozit, dar îs îndemnați de unii 
oameni să se căsătorească. „Și 
nimeni nu putea să învețe cântarea 
decât numai cei o sută patruzeci 
și patru de mii” (Apoc. 15 : 3). 
„Aceștia sunt care nu s-au întinat 
cu femei” (Apoc. 15 : 4).
Botezat. Cuvântul botez e doar 
la oameni când se botează în 
Biserică. Cine pune cuvântul botez 
la alte situații face păcat. „Învățați 
toate neamurile botezându-le în 
numele Tatălui și al Fiului și al 
Sântului Duh” (Matei 28 : 19). „Și 
erau botezați de către el în râul 
Iordan, mărturisindu-și păcatele” 
(Matei 3 : 6).

PUBLICITATE • PUBLICITATE

Ioan B; Tg. Jiu
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INEDIT

SPIONUL DUBLU WALTER KOEHLER (I)

De-a lungul vieţii sale, directorul FBI, 
J. Edgar Hoover, s-a lăudat întruna că 

niciun agent inamic, spion sau sabotor nu a 
acţionat vreodată în Statele Unite în timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial (WWII). 
Dosarul FBI cu acţiunile împotriva spionilor 
și sabotorilor este o mărturie perfectă, 
argumenta Hoover. Activitatea clandestină 
a dușmanilor din teritoriul naţional a fost 
ţinută sub control de-a lungul războiului și 
niciun secret militar nu ar fi  fost sustras din 
ţară de agenţi germani sau japonezi. Toţi 
spionii care au intrat în Statele Unite au fost 
capturaţi și făcuţi inofensivi!

Hoover n-a afl at niciodată cât de mult 
greșea. Timp de aproape doi ani un agent 
german a transmis, cu staţia sa radio secretă 
de lângă New York, sute de rapoarte în 
Germania și nimeni din FBI, inclusiv Hoover, 
n-a afl at niciodată.

Un agent în adormire în orașul care 
nu doarme niciodată

Agentul care a reușit să transmită toate 
aceste informaţii, chiar sub nasul FBI-
ului, a fost un super-spion de 51 de ani, de 
naţionalitate olandeză, pe nume Walter 
Koehler, un ins scund, grăsuţ și chel, care, 
deși fusese instruit în spionaj, și-a datorat 
succesul norocului și vanităţii lui Edgar 
Hoover. Koehler fusese desemnat să fi e trimis 
într-o misiune de spionaj în Statele Unite, în 
principal datorită profesiei și experienţei de 
inginer. Spionajul german tocmai afl ase că 
savanţii americani experimentau de ceva 
vreme fi siunea nucleară. Articolele din 
revistele știinţifi ce americane, împreună 
cu relaţiile din New York Times și alte ziare, 
descriau energia atomică în termeni generali 
și, de asemenea, relatau despre puterea 
teribilă a bombei atomice. Un spion german, 
numit Alfred Hohlhaus, trimisese un număr 
de rapoarte despre cercetările nucleare 
americane, împreună cu multe alte informaţii 
pe care le obţinuse despre programul atomic 
al Statelor Unite. Întâmplător, și Hohlhaus 
opera, fără să fi e cunoscut de Edgar Hoover 
sau FBI. Luft waff e era în special interesat să 
cunoască stadiul cercetărilor, dacă Statele 
Unite se afl au aproape de realizarea unei 
astfel de bombe.

În acest scop hotărâse spionajul german 
să-l trimită pe Walter Koehler în Statele 
Unite. Koehler studiase ingineria și era 
considerat un individ valoros din punct de 

vedere tehnic. De asemenea, lucrase pentru 
spionajul german încă din timpul Primului 
Război Mondial, dobândind experienţă în 
acest domeniu, pe lângă cunoștinţele de la 
școala de spionaj. În plus, pe lângă pregătirea 
și experienţa sa în munca de spionaj, Koehler 
trăise mulţi ani în Statele Unite, ca agent în 
adormire la New York, între anii 1930 și 1941. 

Koehler fusese chemat în Germania în 
1941, pentru a da unele explicaţii de natură 
contabilă, superiorii săi dorind să știe de ce 
nu putea să arate cum fuseseră cheltuite unele 
fonduri. Explicaţiile lui Koehler trebuie să fi  
fost destul de bune, din moment ce nu a fost 
trimis la închisoare. Sau, probabil, spionajul 
german avea nevoie de cineva sufi cient de 
corupt, pentru a-l determina să lucreze 
pentru el, mai degrabă decât împotriva sa.

După ce i s-a stabilit noua misiune, 
Koehler a urmat un curs intensiv de fi zică 
nucleară, însușindu-și termenii de bază ai 
energiei atomice. Apoi, în vara anului 1942, a 
fost trimis la New York, via Madrid. S-a decis 
ca soţia să-l însoţească, prezenţa sa făcând 
parte din „acoperirea” sa. Nimeni nu s-ar fi  
gândit vreodată că un bărbat gras, de vârstă 
medie și dolofana sa soţie ar fi  putut fi , de 
fapt, spioni germani.

Autodenunţarea
Domnul și doamna Koehler 

aveau nevoie de vize pentru a putea intra 
în Statele Unite. Acestea puteau fi  obţinute 
la Madrid, înainte ca soţii Koehler să plece 
spre New York. Au luat un tren spre Madrid, 
unde Koehler s-a prezentat la consulatul 
american, pentru a solicita permisiunea de 
a intra în Statele Unite. La început, întreaga 
procedură a fost normală și de rutină: 
nimeni nu i-a întrebat despre identitatea 
falsă din documentele primite de la spionajul 
german. Cu toate acestea, când Koehler s-a 
așezat pentru a fi  intervievat de un membru 
al consulatului, a spulberat rutina și l-a uimit 
pe tânărul ofi cial, lăsându-l fără glas: Koehler 
a declarat că era un agent al spionajului 
german și că dorea să se predea autorităţilor 
americane. Mărturisirea sa a provocat o 
situaţie cu totul inedită, nu mai era doar o 
problemă obișnuită pentru tânărul consul, 
ci o solicitare de azil politic. A fost chemat 
viceconsulul să-l audieze, dar și acesta a fost 
la fel de uimit precum predecesorul său. 
Povestea spusă de Koehler suna precum un 
scenariu de fi lm de la Hollywood.

El a fost trimis în statele Unite, pentru 
a pune în funcţiune o staţie de radio 
emisie-recepţie secretă, explica Koehler, 
continuând să declare că sarcina sa era să 
trimită informaţii despre plecarea trupelor 
americane peste Ocean. Dar, a continuat el, 
nu dorea să lucreze pentru naziști. Singurul 
motiv pentru care acceptase această misiune 
era să scape de regimul nazist. El era un 
credincios romano-catolic și antinazist 
din Olanda ocupată de nemţi, regim 
care nu-i oferea vreun viitor promiţător. 
Dorea să scape înainte să ajungă într-un 

lagăr de concentrare. În schimb, dorea să 
lucreze împotriva naziștilor ca agent dublu, 
trimiţând în Germania informaţii părând 
autentice, dar care, de fapt, erau false. Pentru 
a dovedi că era cu adevărat agent german, 
Koehler le-a arătat materialele cu care 
fusese dotat de spionajul german: cartea de 
coduri, manualul de operare a staţiei radio, 
programul de realizare a legăturilor și suma 
de 6.230 dolari pentru cheltuieli operative.

Personalul consulatului îl credeau pe 
Koehler, dar nu știa cum să procedeze cu el 
și cu soţia sa. În cele din urmă, după ce au 
mai discutat un timp, au decis că cel mai 
bun lucru era să contacteze Departamentul 
de Stat din Washington. Imediat ce cei din 
Departamentul de Stat au auzit cuvintele 
„spion german” au telefonat FBI-ului.

O călătorie difi cilă către America
Când Edgar Hoover a auzit 

povestea, a recomandat ca soţilor Koehler să 
li se acorde imediat vizele. Cu adevărat, lui 
Hoover nu-i păsa dacă Walter Koehler era o 
bună ocazie de publicitate folosită pentru a 
aduce prejudicii reţelei de spionaj germane.

Având acordul deplin al lui Hoover, soţii 
Koehler s-au îmbarcat pe o navă portugheză 
neutră, în august 1942, și au început călătoria 
către New York. Dar, la mijlocul călătoriei 
prin Oceanul Atlantic, Koehler a suferit o 
criză severă de pneumonie, încât căpitanul 
navei a decis să solicite ajutor. Nava nu avea 
personal medical pentru a-l trata pe Koehler, 
astfel că s-a arborat semnalul internaţional 
de primejdie, în speranţa că un vapor l-ar 
vedea și va veni să acorde asistenţă.

Din fericire pentru Walter Koehler, Garda 
de Coastă a SUA s-a întâmplat să fi e prin 
apropiere și a sosit să investigheze situaţia. 
Koehler a fost preluat de pe nava portugheză 
și a fost trimis la un spital din Florida. 
Nimeni nu a informat însă FBI-ul despre 
această situaţie, astfel că atunci când nava 
portugheză a ancorat la New York, agenţii 
federali s-au panicat când au descoperit că 
Walter Koehler nu se afl a pe vapor. Imediat 
s-au declanșat căutări frenetice în urma 
unor telefoane de ameninţare ale lui Edgar 
Hoover, până când în cele din urmă Koehler 
a fost găsit.

Agentul german al FBI-ului
Îndată ce Koehler s-a recuperat din 

pneumonie, FBI-ul l-a considerat pe acesta 
ca fi ind propriul agent. FBI-ul i-a oferit 
propria staţie pe Long Island, instalată într-o 
casă spaţioasă, izolată, înconjurată de un zid 
solid de securitate. Nu se permitea nimănui 
să se apropie de staţia de radio, cu excepţia 
celor câţiva agenţi federali. Câinii de pază 
patrulau zona. Trei agenţi mâncau, dormeau 
și locuiau în casă, în permanenţă unul dintre 
ei asigurând supravegherea soţilor Koehler. 
Lui Koehler nu i s-a permis să-și transmită 
propriile mesaje în Germania, întrucât 
Hoover nu avea încredere în el. Un agent FBI 
învăţase să simuleze stilul de transmitere al 

semnalelor telegrafi ce (combinaţiile de linii și 
puncte ale alfabetului Morse). El era cel care 
transmitea telegramele semnate cu numele 
lui Koehler. Când s-a transmis primul mesaj, 
pe 7 februarie 1943, Koehler nu era prezent. 
Cinci zile mai târziu, radiotelegrafi stul din 
Hamburg îi transmitea „gândurile și dorinţa 
sa de bine”, admonestânduz-l însă în privinţa 
stilului său de transmitere a semnalelor 
Morse. Evident, Koehler nu era prezent 
pentru a le recepţiona!

A urmat un fl ux continuu de rapoarte 
transmise prin radio în Germania de agenţii 
federali, după un program de legături bine 
stabilit. FBI-ul transmitea mesajele către 
Hamburg în fi ecare sâmbătă sau duminică, 
la orele 8 dimineaţa, de unde primea 
instrucţiuni în următoarea vineri sau 
sâmbătă, la orele 7 seara. Printre informaţiile 
transmise cu regularitate la Hamburg erau 
cele despre vreme, date despre navele afl ate 
în construcţie sau în curs de reparaţii, 
trupele plecate către insulele britanice. Cele 
mai multe dintre informaţii erau inofensive, 
fi ind publice sau „prelucrate” de specialiștii 
militari din domeniul dezinformării.

Niciodată nu au ajuns însă în Germania 
informaţii despre proiectul american de 
realizare a bombei atomice, nici măcar 
rapoarte false despre tehnologia nucleară, 
cu toate că spionii sovietici și americani 
simpatizanţi ai comunismului reușiseră să 
sustragă și să transmită astfel de secrete în 
Rusia. Dar spionajului german nu-i păsa, 
el părea să fi e mai mult decât mulţumit cu 
informaţiile pe care le primea. De asemenea, 
FBI-ul era satisfăcut de cum decurgea 
„operaţiunea de intoxicare” din Long Island. 
Germanii păreau să „înghită” orice, șiretlicul 
funcţiona perfect și a continuat astfel tot 
timpul până la terminarea războiului. Cu 
diferite ocazii, cum erau Crăciunul și Anul 
Nou, Hamburgul îi transmitea lui Koehler 
felicitări pentru modul în care-și îndeplinea 
misiunea, agenţii federali răspunzându-i 
prin transmiterea propriilor urări și salutări. 
Aveau și de ce să fi e mulţumiţi, întrucât făceau 
o muncă incredibilă, de inducere în eroare, 
pentru a-i pune pe nemţi pe piste false. Acest 
„joc operativ” a continuat tot timpul până la 
terminarea războiului. În primăvara lui 1944, 
Koehler informa Hamburgul că „un număr 
de divizii blindate și de infanterie”, care 
fuseseră programate să fi e trimise în Marea 
Britanie pentru debarcarea din D-Day, erau 
redirecţionate către Mediterana, pentru o 
„operaţiune specială”. Desigur că nu exista 
o asemenea operaţiune, totul făcea parte 
dintr-o acţiune de dezinformare, pregătită cu 
grijă pentru a-i induce în eroare pe germani.

În tot acest timp, Walter Koehler părea 
perfect mulţumit și relaxat, permiţându-i 
FBI-ului să trimită informaţii false în numele 
său. El și soţia sa trăiau confortabil într-un 
hotel din New York, subzistând din alocaţia 
ce li se dădea din fondurile confi scate de 
autorităţile americane.

Va urma

Un săptămânal important 
de dreapta din Polonia 

a publicat un articol pe prima 
pagină, care le explică cititorilor 
„cum să recunoască un evreu”, 
relatează Newsweek.

Tylko Polska sau „Doar Polonia” 
a publicat articolul alături de titlul 
său principal „Atac la adresa 
Poloniei la o conferinţă din Paris”.

Materialul „Recunoaște un 
evreu” ilustrează „nume, trăsături 
antropologice, expresii, trăsături 
de caracter, metode de operare”, 
relatează Jewish Telegraphic 
Agency. De asemenea, tot pe 
prima pagină, la titlu, apare și 
„Cum să îi înfrângi? Acest lucru 

nu poate continua!”
Ziarul a fost distribuit Camerei 

Inferioare a Parlamentului 
polonez, Seimul, odată cu 
pachetul de publicaţii pe care 
îl primesc parlamentarii.
Michal Kamiski, de la Partidul 
de centru dreapta Polonia este pe 
primul loc, a spus într-o conferinţă 
de presă că prezenţa ziarului nu 
este acceptabilă.

Ziarul cu pricina este publicat 
de un candidat politic naţionalist 
și muzician, Leszek Bubl. În 
trecut, acesta a cântat melodii 
antisemite despre rabini „turbaţi”.

Articolul antisemit a fost 
publicat alături de un articol în 

care se afi rma că vorbitorii de la 
conferinţa de la Paris, care viza 
studii despre Holocaust, au atacat 
Polonia. Articolul a fost ilustrat 
cu fotografi a lui Jan Gross, un 
evreu polonez care este profesor 
la Princeton University.

Gross a sugerat, în mod 
frecvent, că polonezii au colaborat 
cu naziștii în timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial, ajutând 
regimul lui Adolf Hitler să omoare 
milioane de evrei. Acesta a devenit 
ţinta favorită a naţionaliștilor 
polonezi, care protestează faţă de 
orice sugestie a unei complicităţi 
a Poloniei la genocid.

Gross a primit Ordinul de 

Merit al Republicii Poloniei în 
1996. Cu toate acestea, partidul 
naţionalist de guvernământ, Lege 
și Justiţie, lua în considerare, în 
2016, retragerea titlului.

Guvernul l-a acuzat pe Gross 
că încearcă să rescrie istoria, 
interzicând orice sugestie 
privind complicitatea Poloniei la 
Holocaust.

Merit al Republicii Poloniei în Guvernul l a acuzat pe Gross

CUM SĂ IDENTIFICI UN EVREUCUM SĂ IDENTIFICI UN EVREU

e a lungul vieţii sale directorul FBI

J. Edgar Hoover
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

„PDM va preda „pașnic” puterea în timpul apropiat și va trece în opoziție. Izolarea internațională și 
solidaritatea cetățenilor a contat. Mulți „miniștri” au pledat pentru a pleca imediat din funcții și posibil 
vor face anunțuri. Vladimir Plahotniuc se mai gândește, dar devine tot mai irelevant. Protestatarii pot 
pleca acasă. Bani și кино (din rusește – fi lm; aici e cu sensul de lizion) nu va mai fi . Киномеханик-ul 
(din rusește – mecanic, operator de cinema; aici: Plahotniuc) pleacă!!!”, a scris pe pagina sa de Facebook 
fostul ex-premier al Republicii Moldova, Ion Sturza. Era primul care anunța la Chișinău retragerea 
PDM de la guvernare. 

CINE N-ARE PARTID, SĂ-ȘI CUMPERE! 
CINE ARE – SĂ NU-L VÂNDĂ!

VINEREA NEAGRĂ A DICTATURII 
OLIGARHULUI 

Formula de retragere a PDM de la 
guvernare a fost decisă, chipurile, la ședința 
Consiliului Politic Național al PDM din 
14 iunie prin retragerea cabinetului de 
miniștri. Motivul – refuzul celorlalte partide 
de a accepta dialogul pentru identifi carea 
soluțiilor de depășire a crizei politice, 
constituționale și instituționale, propus 
de PDM la începutul ultimei săptămâni, 
și implicit, „pentru ca binomul PSRM-
ACUM să poată prelua guvernarea legal și 
să iasă din ilegalitate”. Cel puțin asta a fost 
formularea cu care vicepreședintele PDM, 
Vladimir Cebotari, a făcut public anunțul 
vineri seara, imediat după chindii. Iar către 
sfârșitul zilei, premierul Pavel Filip, însoțit 
de toți miniștrii, a anunțat ofi cial demisia 
cabinetului. Mai calm și mai senin decât 
colegul său din conducerea partidului, cu 
o scurtă trecere în revistă a realizărilor, 
cu mulțumiri colegilor de cabinet, dar și 
familiei, rudelor. Și cu urări de succes Maiei 
Sandu: „Pentru binele oamenilor, sper că 
se va descurca mai bine decât mine”. Cu 
toate învinuirile ce curg din toate părțile 
– partidele rivale, societate, parteneri 
internaționali – asupra democraților, Pavel 
Filip, cel mai mult dintre colegii săi, a dat pe 
parcursul mandatului dovadă de sinceritate 
și intenții bune. 

Dar de fapt, pentru liderul democraților, 
ziua de 14 iunie a devenit neagră de cu buna 
dimineață. Perspectiva unor negocieri cu 
ambasadorii europeni de la Chișinău, la 
care urma să-i convingă de bune intenții 
sau să le spună franc că „moldovenii își 
pot decide singuri viitorul, fără amestec 
din afară”, a fost spulberată de o convorbire 
telefonică mai îndelungată cu ambasadorul 
SUA în Republica Moldova, Derek Hogan. 
Conținutul convorbirii rămâne încă 
necunoscut. Ca și cel de după amiază, când 
ofi cialul american a întreprins o vizită fulger 
la sediul PDM. Ce i-o fi  spus Derek Hogan 
lui Vlad Plahotniuc, preț de opt minute, din 
picioare, din colț în colț al biroului, fără nici 
un consilier, până și cu antecamera pustie, 
rămâne de asemenea un secret. Analiști și 
formatori de opinie se vor întrece în a ghici 
– o solicitare categorică de a bate în retragere 
sau poate chiar o propunere de azil peste 
ocean? Cert este că imediat după plecarea 
ambasadorului liderul democraților a 
anulat întâlnirea cu ambasadorii țărilor 
UE, care urma să aibă loc după întâlnirea 
cu ofi cialul american. Iar Vladimir Cebotari 
a primit ordin să anunțe public retragerea. 
Ședința Consiliului Politic Național pare să 
fi  fost o simplă formalitate. Dacă chiar a și 
avut loc.  

FUGA OLIGARHILOR ȘI SOARTA 
COLHOZURILOR 

De aici încolo evenimentele s-au derulat 
într-o alertă de furtună. La doar câteva 
minute după anunțul că PDM pleacă de 
la guvernare, toți „protestatarii”, apărători 
„fi deli” ai fostei deja guvernării și-au strâns 
în graba mare, ca la ordin, corturile și au 
părăsit „posturile” din fața Guvernului, 
Procuraturii Generale, MAI, Curții 
Constituționale etc. Trupele de carabinieri 
s-au retras și ele organizat, evacuate cu 
autocare. Mirosul greoi de resturi și urină, 
care pusese stăpânire pe inima capitalei 
(abia în a cincea zi autoritățile s-au dumerit 

să le aducă apărătorilor câteva WC-uri 
mobile, mai zise și „ecologice”), abia 
spre dimineața celei de-a doua zi a cedat 
sublimei arome a fl orilor de tei târzii, în 
mare număr prin centrul și pe arterele 
capitalei. Natura se pare că și-a dorit prima, 
înaintea politicienilor, să prevestească 
venirea Rusaliilor, la Chișinău cunoscută 
mai degrabă cu numele Duminica Mare. 

Odată cu lăsarea întunericului Aeroportul 
Internațional Chișinău a fost cuprins de 
mare agitație – mai multe avioane private 
au decolat de aici, chiar perturbând ușor 
grafi cul decolărilor și aterizărilor. Surse 
media s-au grăbit să titreze fuga lui Vlad 
Plahotniuc și că în una dintre aeronave, 
„Bombardier CRJ-200LR”, care ar fi  aterizat 
la Moscova, s-ar afl a familia lui Ilan Şor, 
primarul de Orhei, condamnat la șapte ani 
de închisoare în dosarul fraudelor bancare. 
Cu sau fără Marina Tauber, lăsând orfan 
Orheiul și colhozul din Jora de Mijloc la 
grea răspântie. În dimineața acelei zile 
Șor își adunase activul de partid să anunțe 
că „Victoria va fi  a noastră!”, după care a 
anunțat o pauză de 15 minute, dar nu a mai 
revenit nici peste trei ore, cât l-au așteptat 
fruntașii săi. Un grup de cetățeni au venit la 
intrarea în Aeroport ca să împiedice „fuga 
banditului din țară”. „Plahotniuc a căzut. 
Urmează Dodon”, anunța direct de acolo un 

activist civic pe rețelele de socializare. PDM 
s-a precipitat să infi rme fuga liderului, ce-i 
drept, pe la miezul nopții, cu un comunicat 
de presă, „precizând” că a plecat „pentru 
câteva zile din țară, la familia sa”. Și a făcut 
apel să fi e evitate speculațiile și informațiile 
neverifi cate. 

Știrile într-adevăr erau false. După ce s-a 
descoperit că la aeroport nu fi gurează nici o 
înregistrare pe numele celor doi, Plahotniuc 
și Șor, surse avizate au strecurat informația 
că aceștia au părăsit Republica Moldova, 
practic concomitent, poate chiar înainte de 
briefi ngul PDM. 

SFÂNTUL DODON DE LA ATHOS ȘI 
ISTORIA RECENTĂ A MOLDOVEI 
În schimb președintele Dodon a dat-o din 

nou pe istorie, declarând ziua de 14 iunie 
2019 una istorică, ca și cea de 8 iulie, când 
legislativul și-a ales conducerea și a votat 
guvernul Maia Sandu. Într-o adresare către 
„poporul moldovenesc”, după ce a avertizat 
despre posibile acțiuni de revanșare și 
destabilizare a situației în toate domeniile 
economiei și sferei sociale, i-a felicitat 
pe cetățeni cu începutul unei „noi etape 
istorice pentru Moldova” și i-a asigurat, în 
fi nalul adresării că „Totul va fi  bine!”  

De o săptămână și mai bine, călare 
pe curcani, nu mai dă pe la Președinție, 

a devenit mâna diriguitoare a Zinaidei 
Greceanîi în Parlament – îi stă deasupra și 
nu mai contenește cu indicațiile. Fiecare 
decizie este măsurată, să nu existe nici un 
milimetru de abatere, nici un miligram de 
îndoială sau întârziere. După ce a evadat 
din președinție, se pregătește să impună 
legislativului un proiect de lege ce ar interzice 
traseismul politic, după ce chiar el, laolaltă 
cu un grup de colegi acum parlamentari, 
a fost produsul celui mai răsunător 
traseism nu numai politic și partinic, dar 
și „patriotic”. De când nu-și prea afl ă somn 
din cauza nestinsei încă amenințări cu 
demisia și judecata pentru înaltă trădare, 
a dat-o pe mesaje „sfi nte”. Întâi a cerut 
Curții Constituționale să-și revizuiască 
deciziile ce puneau noua guvernare într-
un cadru ilegal cu un apel apostolic: „Dacă 
mai aveți obraz și ceva sfânt în voi”.  La 
recursul de „sfi nțenie” sau de frica căderii 
guvernării care a patronat-o, CC și-a anulat 
toate deciziile din 7 și 8 iunie privind noua 
guvernare. O decizie rușinoasă și umilitoare, 
care denotă până unde a decăzut justiția în 
Republica Moldova și care a spulberat și 
ultima pulbere de încredere pe care o mai 
aveau cetățenii în magistrați și justiție.  Cu 
același patos „sfânt” s-a adresat și celor din 
diasporă, promițând că niciun cetățean al 
Moldovei, în oricare țară sau oraș din lume 

s-ar afl a – la Lisabona sau la Nijnevartovsk, 
la Haifa sau Istanbul – nu va fi  uitat. Și ale 
socialiștilor, fapte, trebuie să credem? Să fi  
devenit Dodon mai pro-european ca pro-
europenii de la ACUM? Să se fi  dezis de 
federalizare, de cursul spre Moscova? Până 
când și cine-l crede?

VA MERGE MAIA SANDU ÎNTÂI LA 
MOSCOVA SAU LA BRUXELLES? 
Debarcarea și fuga lui Plahotniuc 

creează premise pentru demafi otizarea și 
dezoligarhizarea statului. Premisele însă 
trebuie valorifi cate la maximum cât mai 
curând posibil, așa încât cetățenii ar trebui 
să simtă schimbări palpabile spre bine. Vor 
asista mai întâi la acțiuni ferme de combatere 
a corupției și restabilire a democrației sau 
mai degrabă la o migrație masivă a clientelei 
partinice de la fostul clan spre noul clan 
politic, al PSRM, al lui Igor Dodon? Nu ne 
vor trezi cu o nouă capturare, străină și mai 
cruntă, a urșilor de la Răsărit? În caz contrar 
recunoștința cetățenilor va fi  de foarte 
scurtă durată și se va refl ecta în următoarele 
scrutine, unul dintre care, cel al alegerilor 
locale, este preconizat deocamdată pentru 
20 octombrie. Este victoria Rusiei, care s-a 
răzbunat pe un „Al Capone”, ce a îndrăznit 
să o umilească? A Occidentului care s-a 
debarasat de un partener recalcitrant, 

imprevizibil, cu o reputație dubioasă, ce 
compromitea imaginea UE în Republica 
Moldova? Sau victoria partidelor ACUM, 
PSRM și a lui Dodon personal, care s-au 
debarasat de un pericol existențial. E 
greu de spus. Un lucru e clar: situația de 
instabilitate încă nu a fost defi nitiv depășită. 
PDM revine în parlament și se declară într-o 
opoziție constructivă. Potrivit lui Pavel 
Filip, democrații vor susține toate deciziile 
care vor fi  în benefi ciul cetățenilor, menite 
să continue proiectele naționale, demarate 
de guvernul anterior, cum sunt gazoductul 
Ungheni-Chișinău, drumuri bune, „Prima 
Casă” ș.a. Iar Monica Babuc a fost propusă 
vicepreședinte al Parlamentului din partea 
PDM.

Mai straniu începe a fi  comportamentul 
ACUM, care pare să se fi  pornit a hori 
„băsmăluța” cu PSRM. Majoritatea ACUM-
PSRM a votat revenirea SIS în subordinea 
președintelui Republicii Moldova, 
restabilindu-i astfel din atribuțiile ciuntite 
anterior. ACUM a acceptat de asemenea 
moratoriul pe subiecte ideologice și 
geopolitice, anunțat de președintele Igor 
Dodon. „Suntem diferiți, avem viziuni, 
inclusiv geopolitice, absolut diferite, de 
aceea intervenim cu acest moratoriu, în 
scopul menținerii alianței și dezvoltării 
statului”, declară socialiștii. Mai mult, 
Dodon speră că va asista și el la întâlnirea 
lui Johannes Hahn cu Maia Sandu, așteptată 
la 19 iunie, poate le pică și socialiștilor ceva 
de la reînnoirea asistenței macrofi nanciare. 
După care va pleca la Moscova să se vadă 
cu Dmitrii Medvedev, în speranța de a 
prelungi posibilitatea exportării mărfi i fără 
taxe. „Așteptăm întâlnirea istorică dintre 
Sandu și Medvedev”, l-a luat peste picior 
moderatoarea postului de televiziune NTV, 
unde a și făcut destăinuirile. „Poate și cu 
Putin chiar!”, a răspuns Dodon plin de 
importanță. Să o facă bașcan de Găgăuzia?

Asta da-a-a! Se va întâlni Maia Sandu cu 
Putin sau ba, rămâne de văzut. Deocamdată 
învinuirile de înaltă trădare adresate lui 
Dodon și scoaterea în afara legii a PSRM 
pentru fi nanțare din partea unui stat străin 
au dispărut de pe agenda premierului 
Maia Sandu. A rămas doar nedumerirea, 
mari semne de întrebare, pe pagina sa de 
Facebook, de ce procurorii l-au eliberat 
pe Renato Usatîi. Fostul primar de Bălți 
a decis să revină la Chișinău de îndată ce 
Plahotniuc a plecat din Moldova. A fost 
reținut de poliție duminică în vama Sculeni 
pe unde a intrat din România și escortat 
la sediul Procuratura pentru Combaterea 
Criminalității organizate și Cauze Speciale. 
Usatîi era dat în căutare internațională din 
2016, fi ind acuzat de implicare în tentativa 
de a-l asasina pe fostul bancher rus refugiat 
la Londra, Gherman Gorbunțov, pe care 
l-ar mai fi  deposedat de pachetul majoritar 
de acțiuni, în valoare de peste 113,5 
milioane de lei, la banca „Universalbank” 
din Chișinău. Audiat mai bine de trei ore, 
a fost eliberat. Drept răsplată probabil a 
promisiunii că partidul său e ste gata pentru 
orice colaborare cu noua guvernare și că nu 
va critica partidele din arcul guvernării. E 
drept, procurorii au precizat că investigațiile 
pe această cauză continuă.  Întrebarea este 
cu ce scop, trimis de cine a revenit liderul 
„Partidului Nostru” în Republica Moldova. 
Precum și până unde și cât va dura alianța 
ACUM-PSRM, declarată temporară și 
situativă?

Pagină coordonată  de Nicolae MISAIL; Pagină coordonată  de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.rowww.ziarulploiestii.ro
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„Situaţia actuală a religiei 
musulmane în Occident 

este privită cu îngrijorare, din 
perspectiva constituirii unor 
structuri care s-au consolidat în 
timp, dar care au fost infl uenţate 
de mutaţii permanente, cum ar fi  
criza refugiaţilor, ca să o evocăm 
pe cea mai actuală”, precizează 
revista Intelligence SRI, 
într-un articol recent. Conform 
specialiștilor de aici, islamizarea 
Occidentului s-a realizat în 
trei etape, primele două fi ind 
reprezentate de tentative de 
cucerire militară. „Cea de a treia 
însă, reprezentată de valul de 
imigraţie început în anul 1950, se 
pare că are succes, dacă avem în 
vedere prognozele demografi ce. 
Astfel, statisticile arată că în 
familiile creștine se nasc în 
medie 1,3 copii, în timp ce în cele 
musulmane se nasc trei-cinci 
copii”, constată Intelligence SRI. 

Un bun exemplu în acest sens 
este Franţa, unde, în anumite 
localităţi, în școlile elementare 
majoritatea elevilor este de 
origine musulmană. În același 
timp, Institutul demografi c din 
Viena apreciază că, la jumătatea 
acestui secol, majoritatea copiilor 
sub 15 ani vor fi  musulmani.

Articolul studiază și 
organizaţiile islamice din 
Olanda, constatând: „Valul de 
imigraţie, având zone diferite 
de provenienţă, a fost urmat de 
cristalizarea unor comunităţi 
cu caracteristici relativ diferite 
și anume: organizaţii turcești 
constituite de o comunitate 
importantă de musulmani din 
Olanda, orientaţi către separarea 
formală a bisericii de stat, 
implementată de fondatorul 
statului turc modern, Kemal 
Ataturk, organizaţii adepte 
radicalismului șiit - violent 
și puternic antioccidental și 
organizaţii nord-africane – cu 
caracter tradiţionalist, loiale 
autorităţilor din statele de 
provenienţă, susţinătoare ale 
percepţiei riguroase a islamului 
și reticente faţă de integrarea în 
societatea occidentală.”

Aceste date au condus la 
ipoteza, susţinută deja de unii 
cercetători, potrivit căreia pragul 
care ar fi  permis comunităţii 
religioase echilibrate din punct 
de vedere al ritului a fost depășit, 
iar Occidentul  este pe cale de 
a deveni majoritar musulman, 
avertizează specialiștii în 
Intelligence.

Pagină coordonată  de Grigoraş NIŢĂ; Pagină coordonată  de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro

ISLAMIZAREA ISLAMIZAREA 
OCCIDENTULUI

BALCANIZAREA UE BALCANIZAREA UE 
ESTE PERICULOASĂ

Ziarul saudit Ukaz a publicat un articol intitulat 
„Primul stat ISIS, 1299-1923”, defăimător la adresa 

Imperiului Otoman, pe care îl acuză de colonialism. În 
aceste zile în care lumea se concentrează pe reacţiile 
faţă de decizia Statelor Unite referitoare la Înălţimile 
Golan, autorul Hani ez-Zahiri dorește să atragă atenţia 
asupra organizaţiei teroriste ISIS și defăimează Imperiul 
Otoman, atingând următoarele aspecte:

„A FOST PRIMUL STAT ISIS”
„În articolele mele anterioare, am vorbit despre statul 

lui Abubakir al Baghdadi ca despre al doilea stat ISIS. 
Pentru că, înainte de ISIS, a existat un stat care și-a atras 
soldaţii ca șoarecii din lumea arabă. Acel stat își spunea 
în mod greșit Statul Otoman , însă, de fapt, era primul 
Stat Islamic ISIS”, arată autorul.

Directorul editorial adjunct al ziarului Halid Abbas 
Tașkendi, a publicat la rândul său un articol jignitor la 
adresa istoriei otomane, cu titlul „Ce caută noul Otoman 
în imperiul strămoșilor săi?”. În articol a încercat să 
acrediteze ideea că numele fondatorului statului. 
Osman Gazi, nu se potrivește cu alte nume islamice și 
de fapt este „Utman”.

Ziarul Ukaz mai scrie, citând istorici europeni 
islamofobi, că naţiunea turcă nu și-a însușit cum trebuie 
islamul și că s-a ghidat după o credinţă amestecată cu 

vechi elemente pre-islamice.
În plus, se arată că polarizarea generată de statul 

otoman în cadrul societăţilor a infl uenţat negativ religia 
islamică și că războaiele otomane din Balcani nu au fost 
pentru a disemina islamul, ci pentru a obţine benefi cii.

Ziarul saudit Ukaz, care de mult timp se evidenţiază 
cu articole scandaloase la adresa Turciei, a început să 
publice tot mai multe articole ofensatoare la adresa 
președintelui Recep Tayyip Erdogan și a Turciei, care 
au reacţionat faţă de decizia președintelui american 
Donald Trump, din 2017, de a recunoaște Ierusalimul 
drept „capitala Israelului”.

„LE-AU TRIMIS ÎN TURCIA”
Ukaz, care și-a intensifi cat activitatea în ultimele 

zile odată cu înmulţirea reacţiilor faţă de decizia SUA 
privind Înălţimile Golan, a publicat o știre în care 
susţine, citând un ziar din SUA, că organizaţia teroristă 
ISIS și-a trimis banii și aurul în Turcia.

Publicaţia semi-ofi cială saudită Ukaz, care a 
publicat anul trecut un amplu reportaj cu un terorist 
al organizaţiei PKK și a utilizat afi rmaţii scandaloase la 
adresa Turciei, a arătat că va continua să publice articole 
împotriva Turciei și a statului otoman.

Regiunea balcanică a devenit 
sinonimă cu interminabile certuri 

și dezbinări. Noile naţiuni au fost formate 
din Imperiul Otoman și cel Austro-Ungar, 
prin intervenţia marilor puteri. Astfel, ele au 
avut la bază nu doar o dezvoltare economică 
și socială mai redusă, ci au resimţit lipsa 
unor elite reale și legitime. Politicienii 
locali reprezentau rareori interesele unor 
anumite grupuri, deseori apăreau, cum s-ar 
spune, „din nimic” și încercau rapid să își 
consolideze poziţia pe scena locală.

Principala resursă era reprezentată de 
sprijinul marilor puteri. În acest context, 
românii se prezentau ca avanpostul Franţei 
în regiune, sârbii și bulgarii concurau 
pentru dragostea „mamei Rusia”, grecii și 
turcii mizau pe Marea Britanie, croaţii și 
bosniacii pe Austria. La sfârșitul Războiului 
Rece, zona avea cea mai densă concentrare 
de graniţe pe kilometru pătrat: între NATO, 
în sud, și Pactul de la Varșovia, în nord, 
între Iugoslavia din afara blocului comunist, 
Grecia comunitară și statele est-europene 
din CAER (Consiliul pentru Asistenţă 
Economică Reciprocă), între Bulgaria pro-
rusă și România sub Ceaușescu, care se 
distanţase de Uniunea Sovietică.

Albania devenise la un moment dat chiar 
„clientul” îndepărtatei Chine, până când, 
mai târziu, a ajuns la concluzia că șeful 
statului chinez, Deng Xiaoping, trădase 

comunismul, precum înaintea lui Nikita 
Hrușciov. Atunci, Albania a decis să se 
lupte singură cu restul lumii. Confl ictul 
dintre „sponsorii” geopolitici – purtat „în 
miniatură” – a dus, în decursul istoriei, la 
tensiuni regionale și chiar războaie. Care 
era funcţia unor asemenea fragmentări 
absurde, care au împiedicat zona să devină 
un spaţiu economic solid? Ele au conferit 
legitimitate elitelor politice locale, afl ate în 
confl ict.

SPRIJINUL PUTERILOR 
GLOBALE, MAI SCHIMBĂTOR 

DECÂT ÎN RĂZBOIUL RECE
Să analizăm actuala UE din această 

perspectivă. Dezbaterile dintre stânga 
și dreapta, dintre conservatori și liberali 
pălesc în faţa coliziunii coordonatelor 
geopolitice globale. Elitele naţionale au 
început să se bazeze pe puterile globale, 
precum în Balcanii din secolul XX. Dar 
sprijinul acestora este astăzi mai instabil 
și mai schimbător decât în era Războiului 
Rece. Distanţarea SUA de Europa, sub 
Obama, s-a transformat, sub Trump, într-o 
respingere publică, ceea ce a obligat Franţa 
și Germania să abordeze un nou tip de 
autonomie europeană în privinţa politicii 
de securitate.

Alţii, precum polonezii, continuă să 
sprijine cu hotărâre SUA. Susţinerea 

americană îi dă Varșoviei apă la moară 
atunci când abordează poziţii antieuropene, 
precum cele care s-au soldat cu activarea, 
de către Comisia Europeană, a articolului 7 
din lista sancţiunilor. Prezenţa președintelui 
american la Varșovia (în 2017) a fost cu 
siguranţă și o recompensă simbolică pentru 
populiștii polonezi. Astfel, este implicată o 
putere mondială în confl icte din interiorul 
UE, ceea ce duce la o serie de tensiuni 
interne. Un exemplu în acest sens este 
proiectul lui Steve Bannon de a mobiliza o 
„Internaţională” anti-UE, pe baza ideologiei 
americane Alt-Right.

FLIRT PUBLIC CU IMPERIUL LUI 
PUTIN

Și mai șocant este fl irtul public cu 
Imperiul lui Putin. Din Italia și până în 
Estonia, populiștii de dreapta și partidele 
extremiste provoacă UE, afi șând o apropiere 
exagerată de Moscova. Din Bulgaria până 
în Estonia, foștii comuniști acţionează 
cu prietenie și nostalgie comunistă. Unii 
se opun sancţiunilor decise de Occident 
împotriva Rusiei după anexarea Crimeei, 
alţii speră să benefi cieze de gaz ieft in sau 
de ridicarea unor centrale atomice. Alţii, 
precum liderii de partid Marine Le Pen 
din Franţa, Matteo Salvini din Italia sau 
Volen Siderov din Bulgaria, au primit ajutor 
fi nanciar direct de la Moscova.

Patronajul american și cel rusesc au 
anumite asemănări, dar nu sunt identice. 
De exemplu, ar fi  greu de crezut că 
populiștii polonezi s-au bazat pe sprijinul 
lui Putin sau că socialiștii bulgari ar miza 
pe Trump, deși ambele partide au ideologii 

xenofobe, conservatoare și protecţioniste 
asemănătoare. Dar toţi „clienţii” politici 
ai marilor puteri au un numitor comun 
în eforturile lor de a se impune în faţa 
adversarilor europeni, se bazează pe 
„sponsorii” străini. Exact așa au procedat și 
ţările balcanice, timp de peste un secol.

ALIAŢI PUTERNICI ÎN LUPTA 
ÎMPOTRIVA „BIROCRAŢIEI 

EUROPENE”
Noul „global player” este China. Această 

ambiţioasă putere intră în spaţiul economic 
european nu doar prin mărfuri ieft ine, care 
îi scot de pe piaţă pe producătorii locali, ci și 
prin investiţii agresive, girate de stat. Punctul 
culminant este reprezentat de faraonicul 
proiect al Noului Drum al Mătăsii. În zadar 
încearcă reprezentanţii Comisiei Europene 
să ţină sub control expansiunea gigantului 
Asiatic, prin măsuri care ar trebui să fi e 
valabile în toate statele membre. Unitatea 
pare mai îndepărtată ca oricând.

Recent, Italia a decis să adere la 
Iniţiativa Belt-and-Road, ignorând astfel 
recomandările Comisiei Europene. Înainte, 
Grecia vânduse deja importante obiective 
economice chinezilor, iar Europa de Est 
pare a urma acest exemplu. Să fi e oare 
vorba numai despre pragmatism economic? 
Sau încearcă politicienii europeni să 
compenseze pierderea legitimităţii prin 
găsirea unor aliaţi puternici, în eroica lor 
luptă împotriva „euro-birocraţiei”? Cândva, 
Europa era centrul de putere al lumii. Trist 
este că astăzi este împărţită între puteri și 
patronate adverse. Istoria ne-a învăţat unde 
duce „balcanizarea”.
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vechi elemente pre islamice

UN ZIARIST SAUDIT UN ZIARIST SAUDIT 
ÎI COMPARĂ PE ÎI COMPARĂ PE 

OTOMANI CU ISISOTOMANI CU ISIS
Ziarul Ukaz unul dintre organele media semi-

ofi ciale din Arabia Saudită, a defăimat Imperiul 
Otoman comparându-l cu așa-zisul Stat Islamic. O 
relatare a cotidianului Hurriyet, preluată de radio.ro.

egiunea balcanică a devenit comunismul precum înaintea lui Nikitat

Elitele locale dezbinate speră să primească sprijinul marilor puteri. Ceea ce înainte era 
tipic pentru Balcani este vizibil azi, după cum constată fi lozoful bulgar Ivalic Dicev pe 

Deutrsche Welle, în întreaga Uniune Europeană.
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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

NORI NEGRI ŞI CÂTEVA RAZE DE SOARE, ÎN SPORTUL PRAHOVEAN…

ATLETISM
Prahova, aur și argint la 

„Internaţionalele României
Valoroase structuri sportive prahovene 

au onorat Campionatele Internaţionale ale 
României (Cluj Arena, 7, 8.VI.2019, 270 
atleţi și altele, 14 ţări).

 Clubul Sportiv Municipal Ploiești 
(antrenori profesori Augustin Iancu și 
Robert Munteanu) și-a adjudecat medalii de 
aur prin Rareș Toader (aruncarea greutăţii, 
20,60 m, performanţă de vârf a competiţiei), 
prin atleţii Costin Homiuc și Alexandru 
Geamănu (ambii cu Ștafeta 4x100 m. a 
României) și prin Ștafeta 4x400 m, în 
componenţa Cristian Radu, David Năstase, 
Constantin Andoni, Mihai Lazăr, dar și 
o medalie de argint prin internaţionalul 
Cristian Radu la 400 m. 

 Cu junioare în componenţă, Ștafeta 
de 4x400 m formată din atletele Daria 
Alexandru, Dorina Mototolea, Raluca 
Baicu, Alexandra Teodoru, a Clubului 
Sportiv Școlar Ploiești (antrenori profesori 
Maria Andrei și Florin Andrei), a cucerit 
preţioasele medalii de argint. 

 Onoare și mândrie și pentru CSȘ 
„Constantin Istrati” Câmpina (antrenori 
profesori Nicolae Pavel și Mihaela Marin), 
multipla campioană Ioana Plăvan – formată 
la clubul nostru (care a semnat pentru Gloria 
Buzău, Prahova noastră, prin oamenii săi 
de sport, negăsind resursele necesare…), a 
cucerit medalia de aur a probei de aruncarea 
suliţei (49,75 m, cu nouă metri mai mult 
decât medaliatele cu argint și bronz…). 
Lângă „podiumul” probei de aruncarea 
discului s-a situat meritoriu și junioara 
Andreea Lungu, o autentică speranţă.

RUGBY 
„Argint” juvenil la Băicoi și Câmpina 

  În Campionatul României – Juniori 
U15, o structură sportivă model – CS Aurora 
Băicoi (antrenori Daniel Nainer, Marcel 
Giucăl, Florin Bunea) a cucerit medaliile 
de argint (Turneu fi nal – Constanţa, 24-
26.V.2019), după CSȘ Unirea Iași (aur) și 
înainte de ACSO Viitorul Pantelimon Ilfov 
(bronz). 

 Și Olimpiada Naţională a Sportului 

Școlar a adus Prahovei, medaliile de argint 
în „Rugby Tag” (fără contact direct cu 
adversarul) prin echipa Colegiului Naţional 
„Nicolae Grigorescu” Câmpina (profesori 
Ioan Cristea și Bogdan Neagu) în urma 
Fazei Finale (Bârlad, 24-26.V.20919), în care 
Campioana Vasluiului – Liceul Pedagogic 
„Ioan Popescu” Bârlad, a cucerit aurul, 
iar Campioana 
Capitalei, Colegiul 
Tehnic „Dinicu 
Golescu” București, 
și-a adjudecat 
„bronzul”, pentru 
medalii luptând și 
Campioanele din 
Vâlcea, Vrancea, 
Timiș, Cluj, 
Maramureș…

FOTBAL
CS Blejoi, spre 

„Tripla Coroană”… 
 CS Mihai 

Bravu, Giurgiu – 
CS Blejoi 0-3 (0-
1). Prima manșă a 
„Barajului pentru 
promovarea în Liga 

a 3-a Naţională” desfășurată  pe Stadionul 
„Ion Mangeac” din Izvoarele – Giurgiu 
(15.VI.2019) s-a soldat cu succesul meritat 
al Campioanei Prahovei – CS Blejoi, după 
o dispută sportivă desfășurată în  fairplay 
(așa cum relata în postarea sa, ca de 
obicei profesionistă, distinsul jurnalist 
ploieștean Cristian Anghelescu / „Doar cei 
mai buni fac demonstraţii de fotbal!”… la 

care au contribuit și 
numeroșii prahoveni 
afl aţi în tribune… 
Marcatori: Cosmin 
Lambru (37), Irinel 
Dumitru (47, penalti), 
Dănuţ Iancu (87), 
CS Blejoi (antrenor 
Răzvan Vlad): A. 
Gheorghe – Cl. Stoica, 
Badea, Bojoagă, 
Năstase – Rudaru (47 
Preda), Ir. Dumitru 
(cpt) – Ruptureanu 
(88 Dragomir), Iancu 
(85 Ursu), Chiși (78 
C. Vasile) – Lambru. 
Victoria echipei CS 
Blejoi constituie 
un pas mare spre 
promovare, în 
eșalonul al treilea al 

fotbalului românesc, însă cel decisiv echipa 
noastră trebuie să-l facă sâmbătă, 22 iunie 
2019, de la ora 17.30, în partida retur ce se 
va desfășura pe cocheta „Arena Blejoi”…  
După „laurii” din Campionatul Prahovei 
și din Cupa României – Faza Prahova, 
urmează cei ai promovării… Hai CS 
Blejoi!...
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ATLETISM

Foto: cs blejoiFoto: cs blejoi

Sportul și educaţia fi zică, prin lege, sunt în România activităţi de 
interes naţional. Din păcate, în Prahova noastră frumoasă, bogată și 

dragă, sportul, netratat ca-n alte locuri românești (Cluj Napoca, București 
și chiar în Buzăul – vecin), se afl ă de-un timp sub „nori negri”…

Baschetul, multimedaliat cu aur, a ieșit din „elită”; voleiul, cu Tricolorul 
LMV Ploiești, campioană și deţinătoare a Cupei României, fără susţinere, 
s-a retras; gimnastica – olimpică se zbate; boxul, cu antrenori de aur, se 
luptă; atletismul, cu pasionaţi mari antrenori, fără pistă regulamentară, 
în Prahova, face naveta în Capitală; și de puţine zile și fotbalul – „sport 
rege” și în Prahova, prin atât de îndrăgita echipă fanion „Petrolul” (de 
aur) se afl ă într-o mare criză și are nevoie de „colacul” autorităţilor… 

Evident, în sportul prahovean sunt și încurajatoare „raze de soare”, 
unele puternice în sportul juvenil, în atletism (CSM și CSȘ Ploiești, CSȘ 
„Constantin Istrati” și Petro Energia Câmpina), badminton (CSC Berceni), 
ciclism (Petrolul, Conpet), înot, box, judo, patinaj viteză, volei, baschet, 
karate, popice, gimnastică ritmică (CSM), gimnastică artistică (Petrolul), 
sau handbal… (HC Activ CSO Plopeni, sau la Ploiești, Brazi, Mizil, Breaza) 
sau rugby (Aurora Băicoi) și chiar în fotbal, în care CS Blejoi – Campioana 
Ligii A Prahova pășește spre eșalonul trei al „sportului rege” naţional…CSŞ „C. Istrati” Câmpina, CSŞ „C. Istrati” Câmpina, 

în onoare pe Cluj Arena…în onoare pe Cluj Arena…

Foto: sportcâmpina.roFoto: sportcâmpina.ro

„Ovalia”, la Băicoi„Ovalia”, la Băicoi

Foto: aurorabăicoi.roFoto: aurorabăicoi.ro

CS Blejoi şi prahovenii săi, cu bucurie la Izvoarele – GiurgiuCS Blejoi şi prahovenii săi, cu bucurie la Izvoarele – Giurgiu
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