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

 „Foamea se satisface ieft in, îmbuibarea - scump.”
- Culese de Tata  Publius Syrus (sec. I î.Hr.) poet roman
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Bucurii Bucurii 
în sportul în sportul 
prahovean…prahovean…

Gădinița Ariel Gădinița Ariel 
Ploiești, la Ploiești, la 
ceas aniversarceas aniversar

Servicii de asistență Servicii de asistență 
juridică pentru juridică pentru 
Primăria PloieștiPrimăria Ploiești

-Bzzz, bună!
-Bzzz, unde te duci?
-La masă, mergi?
-Bzzz, am mâncat toată ziua și îmi e rău.
-Bzzz, de la ce? Ai mâncat prea mult?
-Cred că am mâncat și prea mult da’ am 
și nimerit un pensionar acrit, de imi vine 
să mor. Cred că cine e tâmpit și hahaleră 
la tinerețe devine acrit și agresiv la 
bătrânețe.
-Bzzz, n-ai fi  nimerit și tu un Liiceanu 
sau Patapievici, da’ stiu cum e, că eu am 
nimerit ieri la partid și n-am putut să sug 
sânge mai mult de un minut.
-De ce? Tot acrit?
-Bzzz, nu. N-aveam loc de atâta 
muscăraie. Iar când am plecat m-a luat o 
amețeală de zici că am fumat iarbă. Cred 
că le bagă ceva în adeziune de le strică și 
sângele.
-Bzzz, să știi că am auzit că au și murit 
câțiva țânțari de-ai noștri după ce au supt 
sânge de la partid.
-Bzzz, am un amic care s-a dus la supt 
sânge în primărie și n-a mai ieșit...
-Aoleu!? Au dat cu soluții acolo? Or 
începe să dea peste tot? Ai auzit ceva?
-Bzzz, stai liniștit. Nu dă nimeni cu nicio 
soluție. Am afl at însă ce face acolo. Cică 
s-a împrietenit cu primarul și alți câțiva 
trântori din bugetărie...
-Trântori? Vorbești serios? S-a dat cu alte 
insecte?
-Nu. Se pare că fac un plan de exterminare 
a dușmanilor. De azi îl și pun în aplicare.
-Adică?
-Bzzz, adică ei nu dau cu soluții deci nu 
mai murim. Iar noi  trebuie să dăm ceva 
la schimb.
-Ce?
-Bzzz, să nu mai sugem sânge la 
întâmplare. Ne vom hrăni doar din 
sângele celor care au ceva rău de zis 
despre primar, viceprimari și restul 
politicienilor locali, dar și din toți cei care 
nu sunt de acord cu mizeria din oraș.
-Hohohooo! Boerie. Păi planul ăsta 
merită numele de „Marea țânțăreală” 
pentru că 90 la sută dintre oameni vor fi  
numai buni de supt.

Elena ŞERBAN; 
www.ziarulploiestii.ro
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Trăirăm s-o vedem Trăirăm s-o vedem 
și pe-asta: se și pe-asta: se 
ieft inesc gazele!ieft inesc gazele!

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
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APA NOVA APA NOVA 
SCUMPEȘTE SCUMPEȘTE 

APA APA 

VLAD PLAHOTNIUC NU MAI  ESTE 
PREȘEDINTE AL PARTIDULUI DEMOCRATPREȘEDINTE AL PARTIDULUI DEMOCRAT
După ce acum o săptămână 

se declara în opoziție, dar 
tot atât de puternic și că va reveni 
curând pe scena politică de la 
Chișinău, iată că luni, 24 iunie 
2019, Vlad Plahotniuic își anunță 

ofi cial plecarea din funcția de 
președinte al PDM. Înseamnă 
această retragere și din politică 
(încă nu s-a hotărât dacă depune 
și mandatul de deputat, urmând 
să se consulte cu alegătorii 
din Nisporeni) și, implicit, 

sfârșitul dominației oligarhilor 
în piramida guvernării de la 
Chișinău? 

Reproducem întregul mesaj al 
celui care a stăpânit Republica 
Moldova mai mulți ani. 

Cel mai avut ales local 
este un membru 

PSD, l-am numit pe av. 
Paul George Botez, iar 70-
80% dintre liberali sunt 

angajați la stat (pesemne 
inclusiv sau mai ales pe 
chestii de sinecuri politice). 
Într-un clasament al celor 
mai bine-situați material 

consilieri fi gurează tot doi 
membri PSD, urmați de 
un membru ALDE și un 
membru PNL.

La propunerea Apa Nova, 
având expunerea de motive 

a consilierilor locali George Botez, 
Gheorghe Sârbu, Iulian Bolocan, 
Bogdan Hodorog, Marius 
Mateescu și Ștefan Dănescu și 
raportul de specialitate al Regiei 
Autonome de Servicii Publice 
Ploiești, aleșii locali sunt chemați 
să aprobe (sau nu) ajustarea 
prețului apei și canalizării, 
conform unei calculații la care 
publicul deocamdată nu are acces. 
De fapt, este vorba de o scumpire 
ușoară, cuprinsă între 1 și 9 bani pe 

metrul cub. În prezent, Apa Nova 
facturează apa către populație la 
3,01 lei/mc (TVA de 9% inclus) 
și la 1,29 lei/mc apa menajeră și 
apa pluvială. Operatorul a solicitat 
o scumpire până la 3,095 lei/
mc la apa potabilă și 1,3 lei/mc 
canalizare. În proiectul de hotărâre 
nu se vorbește și despre ajustarea 
apei pluviale, deci aceasta ar putea 
rămâne la tariful vechi, de 1,29 lei/
mc. Apa Nova, o companie în care 
francezii dețin, prin Compagnie 
Générale des Eaux-Groupe Veolia 
Eau, 75% acțiuni, iar Municipiul 
Ploiești-27%,   deservește în 
Ploiești 22.950 de clienți. 

Î

Întotdeauna s-a spus despre liberali că au spirit antreprenorial și sunt aproape 
cei mai bogați oameni dintr-o comunitate oarecare. Despre social-democrați, 

dimpotrivă, cum ar sugera și aderarea la această doctrină cu iz marxist, s-ar sugera 
că-s mai cuminței, mai cu lefuri decente, dacă se poate, cu locuri de muncă stabile. 
Ei bine, între consilierii locali ploieșteni totul este fi x pe dos!

PROGRAM PRELUNGIT DE 
ELIBERARE A PAȘAPOARTELOR
Până la data de 16 

august, toate serviciile 
de eliberare a pașapoartelor 
din țară vor avea programul 
de lucru prelungit cu două 
ore, de luni până vineri, între 
orele 8.30-18.30. Și la nivelul 
județului Prahova a fost emis 
un ordin al prefectului în 
acest sens, astfel că Serviciul 
Public Comunitar pentru 

Eliberarea și Evidența 
Pașapoartelor Simple 
Prahova de pe strada Vasile 
Lupu va lucra 10 ore/zi. 
Atenție însă, în această 
perioadă, programul cu 
publicul de la punctul de 
lucru din Câmpina va fi  
sistat până la 1 octombrie, 
deci toate solicitările vor fi  
rezolvate doar la Ploiești.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

După cum v-am mai informat, Consiliul 
Județean Prahova a semnat contractul 

de fi nanțare europeană (POR) pentru proiectul 
de „extindere, reabilitare, modernizare și 
recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean de Urgență Ploiești”. Valoarea 
investiției se ridică la 18,56 mil. lei, din care fonduri 
nerambursabile, 6,7 mil. lei. Lucrările ar urma să 
înceapă în luna august, cel târziu în septembrie. 
Ca urmare, Unitatea de Primiri Urgențe ar trebui, 
pe întreaga perioadă a șantierului, să fi e relocată 
în alt spațiu. Cea mai bună variantă se pare că ar fi  
mutarea UPU în Ambulatoriul de specialitate de la 
Spitalul Județean Ploiești, acesta urmând, la rândul 
său, să fi e dus într-una din clădirile renovate de la 
secția externă de pe strada Buna Vestire.

UNITATEA DE PRIMIRI URGENȚE UNITATEA DE PRIMIRI URGENȚE 
SE MUTĂ ÎN ALTĂ CLĂDIRESE MUTĂ ÎN ALTĂ CLĂDIRE
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OFERTĂ DE

Ați văzut și voi țânțărimea 
din Ploiești, nu? Dar până 

la țânțari pesemne ați văzut iarba 
din parcuri, de pe lângă blocuri, 
din curtea școlilor etc. și gardurile 

vii alandala. Știți ce a răspuns onor 
Primăria Ploiești la mai multe 
sesizări ale oamenilor cu privire 
la toată această junglă urbană? Că, 
atenție, „activitățile de cosit iarba și 
tuns gard viu, pe domeniul public, 
se derulează potrivit unui grafi c 
prestabilit, în acord cu situațiile 
aprobate de către municipalitate, 
prin RASP.” Și cum îl prestabiliți 
voi pe grafi cul ăla, bre, după cum 
vă cântă greierii la ureche sau 
după dimensiunea și densitatea 
țânțarilor? Naiba știe cum faceți, 
treaba e că vă întrece până și ploaia; 
aia crește bălăria mai repede decât 
sunteți voi în stare s-o cosiți.

Pe Facebook și în studiourile 
de televiziune circulă 

povestea asta că românii din 
diaspora ar trebui să nu mai 
voteze, fi indcă nu-și iubesc țara; 
dacă ar fi  iubit-o, ar fi  rămas aici 

să muncească, n-ar fi  plecat, ca 
trădătorii, prin toată lumea. Pe 
de altă parte, ei nu mai știu cum 
se trăiește în România, deci de ce 
ne-ar hotărî ei soarta? Aha, care 
va să zică reînvie chestia aia cu... 
cine n-a mâncat salam cu soia să 
plece din țară! Dar zău, ne roade 
o altă curiozitate: cum stabiliți voi 
cine și cât își iubește țara, măsurați 

amorul de glie cu rigla, cu uleiul, 
orezul, cu metrul sau cu găleata 
aia de campanie electorală? Bine 
că sunt îndrăgostiți de Românica 
politicienii voștri. Atât de drag le-a 
fost de ea încât au simțit nevoia 
s-o smotocească și să și-o ia acasă 
până nu a mai rămas nimic din ea!

Deputatul PSD Liviu 
Pleșoianu nu a mai găsit 

cu cine să se bată așa că a pornit 
războiul împotriva propriului 
partid, pe care-l acuză că a făcut 
blat cu „statul paralel”: „Nu am 
fost plecat nouă ani din galaxie, 
precum doamna Dăncilă. Am fost 
pe aici, pe meleaguri. Și știu exact 
din cine e constituit statul paralel 
și cum funcționează. Ca atare, fără 
sofi sticării, le spun ferm celor care 

s-au cocoțat la vârful PSD: lupt 
cu voi până la capăt! Ați predat 
cu arme și muniții acest partid! 
V-ați predat acelui stat paralel 
care, desigur, nu există, dar care vă 
face să vi se dezlege brăcinarii și să 
rămâneți fără izmene! Un partid 
fără izmene, asta e acum PSD-ul 
condus de voi, impostorilor!” Să 
înțelegem așadar că atunci când 
PSD era condus de Dragnea umbla 
în izmene? N-aveați și voi bani 
de-un nădrag mai de Doamne 
ajută? Liviule, pe bune, tu te-ai 
căutat? Nu de izmene, dragă, de 
cap zicem! Aaa, nu ai așa ceva, am 
înțeles...

Revoltă mare la TVR după 
ce postul pe care a pus 

fundul clasa politică a pierdut 
transmisiunea Festivalului 
Internațional „George Enescu” 
în favoarea Trinitas și în general 
după ce și-a pierdut auditoriul. 
Unul dintre cei mai respectați 
jurnaliști, Adelin Petrișor, a scris 
pe rețelele de socializare: „După 
umila mea părere, după controlul 
politic, pentru TVR cea mai mare 
problemă este…chiar TVR-ul: 

nepotisme, amantlâcuri, schema de 
personal supraîncărcată, realizatori 
care nu au mai realizat nimic de ani, 
oameni care vin la serviciu câteva 
zile pe lună, rating mic, emisiuni 
irelevante, tehnică depășită și tot 
așa (...)  Țara ar fi  avut mare nevoie 
de un TVR puternic și echilibrat. 
Dar la fel cum nu are spitale, școli și 
autostrăzi, nu are nici Televiziune 
Publică performantă. Mă tem că, 
din nefericire, avem TVR-ul pe 
care-l merităm…”  Lasă, dragă, că 
ne culturalizăm cu alde Mircea 
Dinescu, când ne arată el cum 
își bagă mâinile dodoloațe  în 
mâncarea aia de aruncat la câini, 
cu Ionuț Costache, care a adunat 
toată pleava jurnalismului la TVR, 
să înjure statul paralel, cu Marina 
Almășan, care râde ca...aia-n târg 
când vinde linguri. De ce-am avea 
noi nevoie de George Enescu? 
Lasă-l încolo, mai bine o zicem 
cu Salam, Guță, Minune, Omida, 
Minodora, Vijelie și Copilul de 
Aur! I-auzi ia: „De vrei gustul 
fericirii/ Ștampilează trandafi rii 
(…) Arde fl acăra în torță, PSD este 
o forță/ Marțienii de-ar veni și tot 
nu ne pot opri/ Noi suntem așii 
puterii și noi vrem binele țării“. 

Cică În pământ se găsește 
în mod frecvent o bacterie 

inofensivă,  Mycobacterium 
vaccae,  asupra căreia s-au făcut 
nenumărate studii științifi ce, 
rezultatul fi ind mereu același: 
contactul cu ea ajută la eliberarea 
serotoninei și la diminuarea 
depresiei. Așadar, aleluia cu 
spitalele, e sufi cient să lucrezi 
în grădină și scapi de balamuc, 
or să moară de foame psihiatrii 
și psihoterapeuții! Apropo, n-a 

încercat nimeni, n-ar fi  mai 
nimerit să mâncăm de-a dreptul 
niște țărână? Să facem pâine din 
glod, ciorbă și frigărui din lut 
și-am dat gata toată planeta, 
bine? Pe de altă parte, lasă, dragă, 
că oricum ne mănâncă pe toți 
pământul, ci nu invers!

Două trenuri plecate din 
Timișoara spre Mangalia 

duminică ajung la destinație abia 

marți. Garniturile CFR cică s-au 
întâlnit pe drum cu inundațiile și 
au fost deviate și ținute prin gări 
cu zecile de ore. Bravo, România! 
În 1961, Iuri Gagarin a făcut 
ocolul Pământului în 1 oră și 48 de 
minute. Peste 58 de ani, noi facem 
739 km în linie dreaptă în 30 de 
ore! Așa mai zicem și noi evoluție!

Felix Stroe, succesorul lui 
Radu Mazăre la șefi a PSD 

Constanța,  a dat fi x măsura 
politicii românești. Încercând 
să-și mobilizeze colegii la luptă, 
acesta a folosit un limbaj colorat-
colorat: „Puși pe bătaie! Și n-o să 
ne întoarcem obrazul celălalt ca-n 

spusa aia a lui Matei. Dacă ni se 
spune „ba a mă-tii”, vom răspunde 
„ba a mă-tii”. Capete în gură și pe 
ei! Corect? Capete în gură, și pe 
ei! M**e PSD? Răspundem M**e 
USR! M**e PNL! Așa trebuie să 
vă fi e atitudinea. Sunteți măgari? 
Nu începem noi. Sunteți măgari? 
Vă spunem de zece ori mai mult 
ca voi. Hai să ne mobilizăm! Să ne 
mobilizăm și pe ei! Pe ei, pe mama 
lor! N-avem ce pierde, n-avem 
decât de câștigat”. 
Aha, abia acum pricepem de ce nu 
prea vă duce pe voi dovleacul, vi 
s-a spart de atâtea capete în gură! 
Pe-aia însă cu „ți se întoarce ce dai 
ai auzit-o”? Așa că succes! Până 
la 12% mai aveți un pas, ca de... 
câteva „ba pe-a mă-tii”!

Parol, Mă doare-n băşcălie!
pamfl et de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro
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ACCIDENT PE DN1, LA 
POIANA ȚAPULUI

Accidentul rutier s-a produs 
pe DN1, pe sensul spre Bușteni, 
după ce un autoturism ar fi  pierdut 
controlul direcției și a intrat 
într-un cap de pod cu una dintre 
roți. În urma impactului, două 
persoane au fost rănite. Este vorba 
despre o femeie în vârstă de 35 de 
ani și un copil în vârstă de 7 ani. 
Cele două persoane rănite au fost 
transportate la spital. Trafi cul în 

zonă a fost dirijat.
ACCIDENT LA MALU VÂNĂT. 

DOUĂ AUTOTURISME 
IMPLICATE

Accidentul rutier s-a produs 
după ce două autoturisme au intrat 
în coliziune. Potrivit primelor 
cercetări de la fața locului, se pare 
că o mașină, care se deplasa spre 
Ploiești, ar fi  pătruns pe contrasens 
într-o curbă, moment în care 
a intrat în coliziune cu un alt 

autoturism. În urma impactului, 
două persoane, un bărbat în 
vârstă de 56 de ani și un tânăr în 
vârstă de 24 de ani, au fost rănite 
și au necesitat transportul la spital. 
Trafi cul în zonă a fost dirijat.  

ACCIDENT PE DN1, LA 
BLEJOI

Două autoturisme au intrat în 
coliziune, pe DN1, la Blejoi, pe 
fondul nepăstrării distanței între 
mașini. Accidentul rutier s-a 
produs pe sensul spre București. În 
urma impactului, două persoane 
au fost rănite și au necesitat 
transportul la spital. Trafi cul în 
zonă a fost dirijat. 

ACCIDENT MORTAL PE 
AUTOSTRADA A3

Accidentul rutier a avut loc 
pe Autostrada A3 București 
– Ploiești, la km 39, pe raza 
satului Independența, comuna 
Gherghița. O autoutilitară și o 

autospecială care transporta un 
container cu fose ecologice au 
intrat în coliziune, pe sensul de 
mers dinspre Ploiești. În urma 
impactului, un bărbat în vârstă de 
55 de ani a rămas încarcerat. La 
locul evenimentului s-au deplasat 
echipaje de pompieri din cadrul 
ISU Prahova.  Din păcate, victima, 
în ciuda manevrelor de resuscitare, 
nu a mai putut fi  salvată. Cadavrul 
a fost transportat la Serviciul de 
Medicină Legală pentru efectuarea 
necropsie. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cum s-a 
produs accidentul mortal.

vii alandala Știți ce a răspuns onor
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PESTE 140 DE PERMISE 
ȘI CERTIFICATE DE 
ÎNMATRICULARE, 

REȚINUTE DE POLIȚIȘTI
94 permise de conducere 

reținute, 47 certifi cate de 
înmatriculare retrase și peste 1.200 
de testări cu aparatul etilotest. 
Este doar o parte din bilanțul de 
activitate al polițiștilor prahoveni, 
care au acționat în vederea 
prevenirii accidentelor rutiere, 
fi ind vizați participanții la trafi c 

afl ați sub infl uența băuturilor 
alcoolice. „În cadrul acțiunii, au 
fost efectuate 1262 de testări cu 
aparatul etilotest și au fost aplicate 
1421 de sancțiuni contravenționale, 
dar și 176 de avertismente. Dintre 
acestea, 270 contravenții au fost 
pentru nerespectarea limitei legale 
de viteză, iar 18 pentru efectuarea 
neregulamentară a manevrei de 
depășire”, a anunțat IPJ Prahova. 
În cadrul acțiunii, polițiștii au 
sancționat 75 de pietoni și 109 

bicicliști, care au fost depistați 
încălcând regulile de circulație. 
Mai mulți bicicliști au circulat pe 
bicicletă, cu valori de 0,22 mg/l, 
0,56 mg/l, 1,03 mg/l etc. alcool 
pur în aerul respirat, a precizat 
IPJ Prahova. „Din păcate, nu doar 
bicicliștii au fost prinși în trafi c 
după ce au consumat alcool, 40 
de conducători auto au rămas 
fără permisul de conducere după 
ce au picat testul cu etilotestul. 
Rezultatele de 0,09 mg/l, 0,11 mg/l, 
0,13mg/l, 0,14 mg/l, 0,39 mg/l 
s.a., i-au determinat pe polițiști 
să ia măsura reținerii permisului 
de conducere pe o perioadă de 

90 de zile și să aplice amenzi 
în valoare de 1305 lei pentru 
fi ecare contravenient”, a anunțat 
IPJ Prahova. Polițiștii rutieri au 
constatat 20 de infracțiuni la 
regimul circulației, motiv pentru 
care au întocmit 7 dosare penale 
pe numele unor conducători auto 
care au fost depistați circulând fără 

a deține permis de conducere și 12 
dosare penale pentru conducătorii 
auto afl ați sub infl uența băuturilor 
alcoolice. În timpul raziei de pe 
șosele, polițiștii au acordat amenzi 
în cuantum de peste 450.000 lei. 
„Recomandăm particinanților 
la trafi c să respecte regulile de 
circulație, să păstreze o distanță 
de siguranță regulamentară față 
de auto care îl precede, să respecte 
timpii de odihnă, să nu conducă 
autovehicule dacă au consumat 
alcool, precum și să adopte o 
viteză corespunzătoare condițiilor 
meteorologice și de drum”, a 
explicat IPJ Prahova.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
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Printre cei mai săraci, ca 
să zicem așa, adică fără 

casă, masă, terenuri, mașini, dar 
cu o droaie de datorii, fi gurează 
viceprimarul Cristian Ganea. În 
aceeași situație se afl ă și primarul 
Adrian Dobre, doar că acesta are 
de patru ori mai puține datorii. 
Între consilierii locali, patru sunt 
pensionari, vreo doi nu lucrează 
nicăieri, 4 sau 5 au afaceri private, 
2 sunt profesori, iar restul sunt 
angajați, cum spuneam, la stat, 
fi e că e vorba despre instituții 
din subordinea Consiliului Local 
Ploiești și a Consiliului Județean 
Prahova, fi e la companii de stat 
(Conpet). Ei bine, să ne așteptăm 
de la niște oameni care-s lipsiți de 
inițiativă privată sau care nu au 
știința managementului să facă 
din Ploiești orașul acela pe care 
ni-l dorim, e ca și cum am visa la 
cai verzi pe pereți.

Astăzi, vă prezentăm declarațiile 
de avere, reînnoite în luna iunie 
2019, ale consilierilor ploieșteni, 
inclusiv pe cea a primarului 
Adrian Dobre, cu precizarea că 
chiar nu credem, în cazul a două 
sau trei persoane, că n-au casă și 
mașini. Mai știm noi câteva cazuri 
de foști demnitari care se plângeau 
că n-au gipane, numai că ele erau 
trecute pe fi rmele deținute de 
familie. Sau că nu au case, deși ei 
locuiesc în adevărate palate.

Adrian Dobre (primar 
PNL): datorii-26.500 euro, 
venituri-150.048 lei indemnizație 
de primar (soție-40.000 lei leafă 
RASP plus 8.000 lei indemnizație 
creștere copil);

Ganea Cristian Mihai 

(viceprimar PSD): datorii-103.397 
euro, venituri-113.961 lei 
indemnizația de viceprimar 
(soție-39.000 lei);

Pană George (viceprimar 
ALDE): 1 casă, 1 apartament,  3 
autoturisme, depozite bancare-
peste 18.000 euro,  20.900 dolari 
și 50.570 lei, cadouri-20.941 
dolari (soția-18.700 euro), 
venituri-106.704 lei indemnizație 
de viceprimar (soția-60.000 lei);

Andrei Gheorghe (consilier 
local PSD): 1 mașină, depozite 
bancare- 8.500 euro și 100.000 
lei, a împrumutat o persoană 
cu 50.000 lei, venituri- 6.435 lei 
membru ATOP Consiliul Județean 
Prahova, 13.320 lei indemnizație 
de consilier, 81.396 lei-pensie 
MAI, 3.000 lei-CCA București 
observator arbitri fotbal (soție 
-14.500 lei);

Băzăvan Larisa (PNL): 3 
terenuri la Păulești, Șoimari și Tg. 
Vechi (două dintre ele primite ca 
donație sau moștenire), 1 casă de 
vacanță la Păulești, 2 autoturisme, 
78.000 lei depozite bancare, 
134.000 lei datorii, venituri-63.953 
lei ca profesor, 11.988 lei-consilier 
local (soț-20.000 lei);

Bolocan Iulian (PNL): 4 
terenuri în Ploiești și Ciorani 
(unul agricol), o casă de locuit, 
2 autoturisme, venituri- 13.320 
lei indemnizație consilier local, 
17.500 lei-comitet coordonare 
Apa Nova, 28.806 lei pensie 
(soție-13.948 lei);

Botez George (PSD): 8 
terenuri (6 intravilan) în Ploiești, 
Sinaia, Cornu, Valea Călugărească 
și Blejoi, 3 case de locuit în Ploiești 
și 1 casă de vacanță la Sinaia, 3 

autoturisme, bijuterii și ceasuri în 
valoare de 44.000 euro, 2 mașini 
înstrăinate în valoare de 23.500 
euro, depozite bancare de 434. 360 
euro și 49.000 lei, plasamente și/sau 
împrumuturi acordate-1.102.139 
lei, datorii-41.414 euro și 40.000 
lei, venituri-140.703 lei casa de 
avocatură, 101.834 lei-asociat 
cabinet insolvență, 17.500 lei 
consilier local,  13.320 lei-membru 
comitet de coordonare Apa Nova 
Ploiești (soție-184.536). Cabinetul 
său de avocatură a încheiat 
contracte de asistență juridică în 
2019 cu Primăria Băicoi;

Marcian Cosma (PSD): 1 
teren la Cocoșești (Păulești), 1 
apartament, 1 spațiu comercial 
și o casă de locuit la Cocoșești 
(Păulești), 2 autoturisme, 
venituri-78.396 lei ca director la 
Brazi Industrial Parc,  10.200 lei 
chirie spațiu, 20.496 lei-consilier 
local (soția- 20.400 lei);

Dănescu Ștefan (PSD): 
9 terenuri ( 5 intravilan) la 
Ploiești, Păulești, Bărcănești și 
Bucov, 1 apartament și o casă de 
locuit, bijuterii/tablouri-33.000 
euro, conturi bancare-25.000 
lei, plasamente-238.000 lei, 
datorii-90.000 lei, venituri-60.000 
lei fi rmă, 11.988-consilier local, 
17.500 lei comitet de coordonare 
Apa Nova (soție-51.600 lei);

Dinu Marius Andrei (PSD): 
6 terenuri (2 agricole) în Ploiești, 
București și Teleorman, 1 
apartament, 2 case de locuit în 
Ploiești și București, 1 casă de 
vacanță la Poiana Brașov,  1 spațiu 
comercial, plasamente-188.000 lei, 
datorii-309.000 lei, venituri-12.580 
lei-consilier local, 22.803 lei 

salariu, 18.324 lei prestări servicii, 
18.923 lei din închirieri, 34.380 
lei-dividende (soția-82.300 lei);

Drăgulea Sanda (PSD): 1 
teren, 2 case de locuit, bijuterii de 
50.000 euro, datorii-40.000 euro, 
venituri-40.240 lei salariu, 11.988 
lei consilier local, 8.423 lei comitet 
de coordonare Veolia Energie 
(soț-15.000 lei). A înstrăinat un 
autoturism în valoare de 26.100 lei;

Grigore Constantin (PNL): 
2 terenuri, 1 apartament și 2 
case de locuit, 2 autoturisme, 
datorii-45.000 euro și 18.000 lei, 
venituri-38.522 lei salariu, 2.997 
consilier local (soție-4.969 lei);

Hodorog Bogdan (PMP): 3 
terenuri la Ploiești, Păulești și 
Sinaia, 1 apartament, 1 casă de 
locuit, 1 autoturism,  datorii-85.000 
euro, venituri-83.877 lei salariu 
ADI Apa, 3.516 lei colaborare, 
11.988 lei consilier local, 17.500 lei 
comitet de coordonare Apa Nova 
Ploiești (soție-12.800 lei);

Minea Constantin  Gabriel 
(PSD): 1 teren, 1 casă, 1 autoturism,  
mașină înstrăinată-4.000 lei, 
datorii-83.500 euro, venituri- 11.655 
lei consilier local, 14.136 lei salariu 
fi rmă (soție la stat-37.920 lei);

Marcu Valentin (PNL): 1 teren, 
1 apartament, 1 casă de locuit, 2 
autoturisme, a împrumutat o fi rmă 
cu 359.330 lei, datorii-170.800 
lei, venituri-68.432 lei salariu 
Conpet, 12.950 lei consilier local 
(soție-43.228 lei);

Mateescu Marius Nicolae 
(ALDE): 2 terenuri, 1 apartament, 
2 case de locuit, conturi 
bancare-46.900 lei, venituri-23.737 
lei consilier Ministerul Mediului, 
11.988 lei consilier local, 17.500 lei 
comitet de coordonare Apa Nova, 
52.800 lei din dividende;

Neagu Puiu Daniel (PNL): 
3 terenuri, 1 apartament, 1 
casă de locuit, 3 autoturisme, 
1 motocicletă, 2 remorci, 
venituri-69.641 lei salariu Conpet, 
11.988 lei-consilier local, 6.768 lei 
lei membru CA Parc Industrial 
Brazi (soție-75.049 lei); 

Palaș Alexandru Paul (ALDE): 
10 terenuri (3 intravilan) în 
Ploiești, Sângeru, Vadu Săpat și 
în localități din Ilfov și Buzău, 1 
apartament și 1 casă de locuit, 
2 autoturisme, conturi-13.800 
lei și 8.300 euro, plasamente sau 
investiții directe-752.600 lei, 
venituri-112.769 lei salariu fi rmă, 
11.655 lei consilier local, 8.423 
lei comitet de coordonare Veolia 

Energie (soție-209.000);
Popa Gheorghe (PNL): 2 

apartamente, 1 casă de locuit, 
conturi-85.000 lei, împrumut către 
fi rmă-969.229 lei, venituri-11.988 
lei consilier local;

Sălceanu Claudia Ioana 
(PMP): 1 teren, 2 autoturisme, 
venituri-14.125 lei salariu spital;

Sicoie Florin Lucian (PNL): 
3 terenuri, 2 autoturisme, 
bunuri înstrăinate (partaj 
voluntar)-40.000 euro, 
active fi nanciare-188.800 lei, 
datorii-19.000 lei, venituri-56.801 
lei  Muzeul de Artă, 4.100 lei 
drepturi de autor, 11.655 lei 
consilier local;

Sârbu Simion Gheorghe 
(PNL): 1 apartament, 1 casă 
de vacanță, 1 autoturism, 
datorii-79.900 lei, venituri-33.840 
lei pensie, 12.240 lei consilier 
local, 18.000 lei membru comitet 
de coordonare Apa Nova 
(soția-17.040 lei);

Staicu Zoia (PNL): 4 terenuri 
(2 intravilan) în Dâmbovița, 
1 apartament, 2 case de locuit 
(Dâmbovița), 2 autoturisme, 
venituri-68.556 salariul RASP, 
11.988 lei indemnizație consilier 
local, 1.400 lei cenzor asociație de 
locatari, 10.688 lei dividende (soț, 
salariu SGU-29.583 lei +10.688 lei 
dividende);

Stanciu Marilena (PSD): 
2 apartamente, 2 autoturisme, 
venituri-39.428 lei salariu profesor, 
2.170 lei/lună pensie, 1.800 lei/
lună-alocație copii în plasament, 
20.496 lei/an indemnizație 
consilier local;

Sorescu Florina Alina (PSD): 
venituri-15.000 lei salariu, 11.655 
lei indemnizație consilier local 
(soț-35.200 lei);

Tudor Aurelian Dumitru 
(PNL): 2 terenuri, 1 casă de 
locuit, 1 autoturism, imobil 
înstrăinat-52.500 euro, 
venituri-78.828 lei salariu Conpet, 
11.655 lei indemnizație consilier 
local;

Văduva Sorin (ALDE): 1 teren, 
1 apartament, 1 casă de locuit, 1 
autoutilitară, datorii-60.000 lei, 
venituri-7.200 lei salariu, 11.988 
lei indemnizație consilier local 
(soție-25.000 lei);

Vâscan Robert Ionuț (PSD): 
1 teren, 1 casă de locuit, 1 
autoturism, venituri-11.988 lei 
indemnizație consilier, 19.035 lei 
restituire taxă înmatriculare (soție 
-24.608 lei).
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UN TÂNĂR ÎN VÂRSTĂ DE 22 
DE ANI A FUGIT DE POLIȚIE, 

DAR S-A ALES CU DOSAR 
PENAL

Totul s-a întâmplat în timpul 
unei acțiuni organizate de polițiștii 
din cadrul Poliției Orașului 
Boldești – Scăeni. Aceștia au 
efectuat semnalul regulamentar de 
oprire pentru un autovehicul care 
circula din direcția cartier Scăeni 
către DN1A. „Conducătorul auto 
nu s-a conformat și a continuat 

deplasarea către comuna Lipănești, 
motiv pentru care echipajul a 
pornit în urmărirea acestuia”, 
potrivit IPJ Prahova. Autoturismul 
a fost oprit, după aproximativ 5 
km, iar conducătorul mașinii a 
fost identifi cat. Este vorba despre 

un tânăr în vârstă de 22 de ani, din 
Lipănești. În timpul verifi cărilor, 
polițiștii au constatat că tânărul 
nu avea permis de conducere 
pentru nicio categorie de vehicule, 
iar cu ocazia testării cu aparatul 
etilotest a rezultat valoarea de 0,23 
mg/l alcool pur în aerul expirat. 
Mai mult, a precizat IPJ Prahova, 
polițiștii au depistat în portbagajul 
autoturismului condus de tânăr 
trei recipiente din material plastic, 
din care unul conținea 15 litri 
de motorină și doi acumulatori 
auto. „În urma investigațiilor, 
polițiștii au constatat că bunurile 
respective fuseseră sustrase în 

cursul nopții, în jurul orei 00.15, 
dintr-un autocamion parcat pe 
strada Gloriei din oraș. În cauză a 
fost întocmit un dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunilor 
de conducere a unui autovehicul 
fără permis și furt califi cat”, a 
anunțat IPJ Prahova. 

ACCIDENT ÎN PLOIEȘTI. 
UN ȘOFER A INTRAT CU 
MAȘINA ÎNTR-UN STÂLP
Accidentul rutier a avut loc 

pe strada Nicolae Bălcescu, din 
Ploiești. Se pare că un auto, care 
se deplasa dinspre Gara de Sud, 
nu ar fi  adaptat viteza la condițiile 
meteo, a pierdut controlul direcției 

și a intrat cu mașina într-un 
stâlp. În urma impactului, două 
persoane au fost rănite. Una dintre 
victime a fost un copil în vârstă de 
6 ani. Cele două persoane rănite 
au fost transportate la spital. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate cum s-a 
produs evenimentul rutier.

REGULI NOI, REGULI NOI, 
LA PLOIEȘTI ȘI LA PLOIEȘTI ȘI 
LA CÂMPINA, LA CÂMPINA, 

PENTRU PENTRU 
CURSANȚII CARE CURSANȚII CARE 
DAU DE PERMISDAU DE PERMIS

O măsură impusă de Serviciul Rutier 
Prahova ar urma să conducă la un grad 

de siguranță și la o fl uență mai mare în trafi cul 
rutier, pentru reducerea ambuteiajelor. Poliția 
propune ca, pe anumite străzi din Ploiești și 
din Câmpina, dar și pe o serie de drumuri 
naționale, în anumite intervale orare, să 
se interzică accesul autovehiculelor de tip 
școală, conduse de cursanți. Astfel, pe raza 
municipiului Ploiești va fi  interzis accesul 
autoturismelor tip școală, în intervalul orar 
07.00 – 18.00,  pe Bulevardul Independenței 
(de la intersecția cu strada Bobâlna) – Piața 
Victoriei – Bulevardul Republicii, pe ambele 
sensuri de mers (până la intersecția cu strada 
Andrei Mureșanu și intersecția cu strada 
Nicolae Titulescu). Tot în Ploiești, în intervalul 
orar 16.00 – 18.00, accesul pentru acest tip 
de autovehicule va fi  interzis pe Bulevardul 
Republicii – de la intersecția cu strada Andrei 
Mureșanu până la intersecția cu Șoseaua 
Nordului (pe sensul de mers centru către 
Nord). Măsura se va aplica și în intervalul 
07.00 – 11.00, pe Bulevardul Republicii, de 
la intersecția Șoseaua Nordului cu Șoseaua 
Vestului până la intersecția cu strada Nicolae 
Titulescu (pe sensul de mers Nord către 
centru). Pe lista atrăzilor unde accesul este 
interzis pentru cursanții care dau de permis 
fi gurează strada Tache Ionescu (în intervalul 
orar 07.00 – 18.00), strada C.D. Gherea (07.00 
– 18.00), strada General Vasile Milea (07.00 
– 11.00 și 15.00 – 18.00), pe strada Soldat 
Erou Călin Cătălin (07.00 – 11.00 și 15.00 
– 18.00), dar și pe strada Ștefan Greceanu, 
de la intersecția cu strada Romană până la 
intersecția cu strada Gheorghe Lazăr (07.00 
– 11.00 și 15.00 – 18.00), precum și pe strada 
Emile Zola (07.00 – 11.00 și 15.00 – 18.00). 
Pe raza municipiului Câmpina, măsura va 
fi  dispusă de luni până vineri, pe Bulevardul 
Carol I, în intervalul orar 07.00 – 11.00 și 
15.00 – 18.00. Restricția de circulație se aplică 
de vineri până duminică, în intervalul orar 
08.00 – 18.00 pe drumurile naționale: DN1 – 
sector de drum Potigrafu – Bărcănești, DN1 – 
Metro – Azuga, DN1B – limită județul Buzău 
– Mizil – Albești Paleologu, DN1A, Centura 
de Est a municipiului Ploiești și Centura de 
Nord a municipiului Ploiești.

Pierdut legitimație de serviciu, eliberată de  
Uztel SA Ploiești, pe numele Zidaru Monica. 
O declar nulă. Tel. 0735 370457

ANUNȚURI • ANUNȚURI

Operatorul francez de 
la Veolia a învățat de 

minune să o întoarcă fi x ca la 
Ploiești. După ce săptămâna 
trecută se jura că a renunțat 
să mai fi nanțeze echipa de 
fotbal Petrolul, acum spune 
că a mai analizat situația și 
s-a lăsat înduplecat de club, 
de suporteri, de autoritățile 
locale și, ei bine, va continua 
parteneriatul cu fotbalul. Acum 
ne întrebăm și noi ce-o fi  stat 
la baza celor două anunțuri 
contradictorii și ce-or fi  obținut 
francezii de-au ordonat la 
loc comanda? Fiindcă avem 
deja o experiență recentă, cu 
amenințarea de retragere de la 
termia Ploieștiului, asta până 
când a obținut tariful pe care 
l-a dorit! Să fi e vreo legătură 

cu creșterea tarifului apei 
(cele două companii aparțin 
aceluiași grup) sau așteptăm 
să vedem ce mai apare în 
chestiunea termofi cării? E clar 
că nu degeaba a făcut Veolia 
jocul ăsta de imagine. În fi ne, 
comunicatul de presă în care se 
anunță reluarea prieteniei cu FC 
Petrolul vine și cu o scuză ieft ină 
„în management, ca și în viață, 
atunci când argumentele (pro și 
contra) însumate dau cu plus, 
este constructiv să îți revizuiești 
decizia”. Iată și comunicatul 
de presă în integralitatea 
sa:  „Veolia România a decis 
continuarea susținerii echipei FC 
Petrolul Ploiesti după o analiză 
multicriterială a parteneriatului 
inițiat în anul 2017. Decizia 
de continuare, ca Partener 

Finanțator în proiectul Petrolul, 
a avut la bază solicitările formale 
de la toți membrii comunității 
fotbalistice și extrasportive: 
clubul FC Petrolul Ploiești, 
suporteri, membrii fondatori, 
membrii sustinători, autorități 
locale dar și oameni simpli 
inclusiv din afara fenomenului 
fotbalistic și sportiv. Aceste 
solicitări, dublate de  încrederea 
exprimată în parteneriatul cu 
Veolia și dorința de continuitate, 
pentru îndeplinirea obiectivelor 
de performanță asumate,au 
dus la analiza și decizia 
oportunității rămânerii alături 
de FC Petrolul Ploiești. <<Ne-
am alăturat într-un moment 
difi cil pentru echipă, cu gândul 
de a pune bazele și a construi 
organic, pas cu pas, această 
poveste. În ultima săptămână, 
suporterii și comunitatea 
locală au reacționat prompt 
exprimându-se aprecierea 

față de abordarea noastră 
corectă și profesionistă, față 
de eforturile depuse care au 
contribuit  în  ultimii doi ani și 
jumătate la construcția unui 
proiect frumos cu mari șanse 
de reușită în fotbalul românesc. 
În man agement, ca și în viață, 
atunci când argumentele (pro 
și contra) însumate dau cu plus, 
este constructiv să îți revizuiești 
decizia,>>  declară ofi cialii 
Partenerului Finanțator. Veolia 
rămâne astfel alături de echipa 
prahoveană cu încrederea în 
rezultate remarcabile și într-o 
evoluție ascendentă. Compania 
susține proiectul FC Petrolul 
Ploiesti și obiectivele sportive 
ale acestuia pentru noul sezon, 
punând la dispoziție resurse 
fi nanciare, dar și know-
how managerial în vederea 
construcției unei echipe 
performante care să asigure 
promovarea în Liga 1.”

Deși are un compartiment juridic, se 
pare că angajații Primăriei Ploiești nu 

sunt atât de bine pregătiți încât să reprezinte 
instituția în unele procese difi cile, în care sunt 
în joc sume mari de bani. În fi ne, e posibil 
ca juriștii să nu facă față numărului mare de 
procese ori să nu fi e specializați în anumite 
spețe, nu neapărat că n-ar fi  sufi cient de 
pregătiți. Primarul Adrian Dobre va solicita 
aleșilor locali să aprobe achiziționarea de 
servicii juridice de consultanță, de asistență 
și de reprezentare pentru cinci procese în 
care autoritatea publică are fi e calitatea de 
pârât, fi e de reclamant. Primăria a fost dată 
în judecată de SC Strabag SRL care a cerut 
suma de 12, 169 mil. lei reprezentând costuri 

suplimentare pentru unele lucrări efectuate și 
neplătite. Și SC Tancrad SRL a pretins, pentru 
trei contracte, penalități de întârziere pentru 
neplata la scandență a unor facturi de lucrări 
în valoare cumulată de 7,6 mil. lei. În al treilea 
caz, societatea John Evans a cerut despăgubiri 
pentru anumite amenajări realizate în spațiile 
de la Stadionul „Ilie Oană”  în cuantum de 1,5 
mil. lei. În fi ne, la rândul său, Primăria Ploiești 
a solicitat în instanță anularea unui raport al 
Curții de Conturi și obligarea Asociației SC 
Construzioni Dondi Spa-CF Th ymian Holding 
GmbH- Tahal România la plata a 444.000 lei 
reprezentând executarea unor lucrări aferente 
situațiilor depuse de constructori, plus majorări 
de întârziere.

Știți sau vă amintiți 
expresia „chelului 

tichie de mărgăritar îi 
trebuie” (sau îi lipsește)? 
Cam așa se întâmplă și cu 
aleșii locali care au solicitat 
majorarea plafonului de 
la care se acordă gratuități 
de 100% pe mijloacele de 
transport în comun pentru 
pensionari. În prezent, 

benefi ciază de transport 
gratuit vârstnicii cu pensii 
de până la 2.100 lei, dar 
sunt voci care doresc să 
ridice limita la 2.500 lei. 
Adică, în condițiile unui 
buget local insufi cient și 
când se vorbește des despre 
falimentul municipalității, 
asta ne mai lipsea, o 
cheltuială în plus pentru 

pomeni sociale sau 
electorale! Pentru anul 
2019, Primăria Ploiești 
plătește 41,5 milioane 
de lei pentru subvenții 
acordate pensionarilor 
și elevilor pe mijloacele 
de transport în comun. 
Majorarea plafonului ar 
putea adăuga acestei sume 
încă 2-3 milioane lei.

VEOLIA O VEOLIA O 
ÎNTOARCE CA 
LA PLOIEȘTILA PLOIEȘTI

peratorul francez de cu creșterea tarifului apei

BANI PENTRU ALTE POMENI SOCIALE
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SERVICII DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ SERVICII DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ 
PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTIPENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI
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 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

POLIȚIȘTII SALVATORI DIN 
PRAHOVA

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină pentru 
salvarea unui adolescent în vârstă 
de 15 ani care a căzut într-o 
balastieră, în satul Pisculești, 
comuna Tinosu. Până la sosirea 
salvatorilor, doi polițiști de la 
Secția nr. 7 Rurală Cocorăștii 
Colț, Gabriel Nedelcu și Cătălin 
Constantin, au reușit să-l scoată 
pe băiat din apă, iar timp de 

aproximativ 20 de minute l-au 
resuscitat. În momentul în care 
personalul medical a ajuns la fața 
locului, băiatul era inconștient. 
Echipajele Serviciului de 
Ambulanță și SMURD au continuat 

manevrele de resuscitare. Copilul 
a fost transportat la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești. 

DEPISTAȚI LA VOLAN ÎN 
STARE DE EBRIETATE

Un bărbat în vârstă de 40 de ani, 
din Ploiești, s-a ales cu dosar penal 
după ce a fost depistat la volan 
în stare de ebrietate. Totul s-a 
întâmplat după ce bărbatul a fost 
implicat într-un accident rutier 
soldat cu pagube materiale. „În 
urma testării cu aparatul etilotest, 
a rezultat o alcoolemie de 0,61 
mg/l. Și acestuia i-a fost întocmit 
dosar penal pentru conducere sub 

infl uența alcoolului”, a precizat 
IPJ Prahova. Un alt bărbat, în 
vârstă de 42 de ani,a fost depistat 
pe raza orașului Bușteni, iar în 
urma testării cu aparatul etilotest 
s-a constatat că șoferul avea o 
alcoolemie de 0,84 mg/l. Dar 
aceștia nu au fost singurii care 
s-au ales cu dosar penal din cauza 
consumului de alcool. Alți doi 

bărbați, în vârstă de 46, respectiv 
de 53 ani, au fost depistați cu o 
alcoolemie de 0,41 mg/l, respectiv 
0,53 mg/l. Un alt bărbat, în vârstă 
de 53 de ani, din București, a fost 
depistat în trafi c în Urlați, iar în 
urma testării cu aparatul etilotest, 
polițiștii au constatat că acesta avea 
o alcoolemie de 0,42 mg/l. Șoferii 
care au fost depistați în trafi c în 
stare de ebrietate au fost conduși la 
spital, potrivit IPJ Prahova, pentru 
recoltarea mostrelor biologice 
de sânge în vederea stabilirii 
alcoolemiei, și nu mai au dreptul 
de a conduce până la fi nalizarea 
cercetărilor.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

aproximativ 20 de minute l au

Vi s-a întâmplat vreodată să 
mergeți la Marea Neagră 

și să nu aveți loc, pe o plajă 
închiriată, unde să vă întindeți 
prosopul, dacă preferați statul 
pe nisip, ci nu pe șezlong? S-ar 
putea chiar să fi  pățit mai rău, în 
sensul în care administratorul 
v-a luat pe sus cu cearșaf cu tot 
și v-a dat afară de pe sectorul lui 
de plajă, ceea ce este complet 
ilegal. Dacă nu ne credeți pe noi, 
iată ce spune ditamai ministrul 
Apelor și Pădurilor (n.n. Ioan 

Daneș), care a fost într-o acțiune 
de verifi care la Marea Neagră, 
împreună cu ministrul Turismului 
și alți înalți demnitari: „În urma 
acțiunii de control, s-a constatat 
că operatorii economici, în cea mai 
mare parte, respectau prevederile 
contractuale în ceea ce privește 
păstrarea culoarului de minim 5 
metri între linia apei și șezlonguri, 
precum și respectarea prevederii 
care impune ca 30% din suprafața 
de plajă închiriată să fi e zonă 
destinată turiștilor care preferă să 

facă plajă pe cearșafuri”. Bogdan 
Trif și Ioan Daneș au dat startul 
sezonului de controale pe litoralul 
românesc privind utilizarea plajei 
Mării Negre, salubrizarea plajelor 
și a gestiunii deșeurilor generate 
în urma activităților desfășurate, 
legalitatea construcțiilor, starea 
rețelelor de apă/canal, starea 
de salubritate a localităților, 
activitatea operatorilor economici/ 
a persoanelor fi zice care desfășoară 
agrement nautic. Verifi cările au 
început în iunie și se vor încheia 
pe data de 25 august 2019.
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30% DIN PLAJELE ÎNCHIRIATE TREBUIE LĂSATE FĂRĂ ȘEZLONGURI!

690 DE MICI 690 DE MICI 
FIRME AU FIRME AU 

AVUT ACCES AVUT ACCES 
LA START-UP LA START-UP 
NATION NATION 
ÎN 2018ÎN 2018

Anul trecut, în cadrul Programului 
Start-Up Nation, antreprenorii din Prahova 
au depus 1.673 de proiecte, iar în urma 
evaluărilor efectuate de agențiile de la nivel 
regional pentru IMM, Atragere de Investiții 
și Promovare a Exportului, au primit 
fi nanțare guvernamentală 690 de IMM-

uri. Dintre acestea, 439 activează în mediul 
urban, iar 251- în mediul rural. De asemenea, 
250 de IMM-uri desfășoară activități de 
producție, iar 440 prestează servicii, inclusiv 
din zona industriei creative. Reamintim 
că în cadrul acestui program de fi nanțare 
nerambursabilă de maximum 200.000 lei, 
bani proveniți de la bugetul statului,  fi ecare 
dintre fi rmele admise are obligația să creeze 
cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă 
pe perioadă nedeterminată și să mențină 
locul de muncă ocupat cel puțin doi ani 
după fi nalizarea implementării proiectului. 
Benefi ciază de prevederile Programului 
Start-Up Nation  societățile înfi ințate după 
data de 30 ianuarie 2017, care activează în 
domeniul producției, industriilor creative, 
serviciilor și comerțului. 

d l

PROGRAM PRELUNGIT DE ELIBERARE A PAȘAPOARTELORPROGRAM PRELUNGIT DE ELIBERARE A PAȘAPOARTELOR
Pașaportul se eliberează 

în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data depunerii 
solicitării, nemaifi ind valabilă 
taxa suplimentară pentru 
regimul de urgență. De 
anul trecut, pentru a evita 
aglomerația, programarea 
se poate face și online. 
Pașaportul simplu electronic 
are valabilitatea de 3 ani pentru 
minorii cu vârsta sub 12 ani, 5 
ani pentru persoanele cu vârsta 
între 12 ani și 18 ani și 10 ani 
pentru persoanele cu vârsta 
peste 18 ani. Pașaportul simplu 
temporar are valabilitate 12 luni. 
Costurile sunt un pic mai mari, 
respectiv: 258 de lei, pentru 
persoanele cu vârsta peste 12 ani 

și 234 de lei, pentru persoanele 
cu vârsta sub 12 ani, în cazul 
pașaportului simplu electronic 
și 96 de lei pentru pașaportul 
simplu temporar, indiferent 
de vârsta solicitantului. Mai 
trebuie spus că, din ianuarie 
2019, a fost pusă în circulație o 
nouă generație de pașapoarte, 
considerată una dintre cele mai 
sigure la nivel internațional. 
Acestea au un design modern, 
cu detalii inspirate din istoria și 
geografi a regiunilor țării (Delta 
Dunării, Lacul Roșu, Sfi nxul 
din Munții Bucegi, Arcul de 
Triumf din București, Cetatea 
Sucevei etc.) și alte caracteristici 
aproape imposibil de falsifi cat. 
Elementele de siguranță țin 
de desene stilizate, microtext, 

diferite tehnici de imprimare 
și elemente optic variabile, 
inclusiv prin nanotehnologie. 
Unele dintre elemente pot fi  
vizibile cu ochiul liber, dar altele 
pot fi  sesizate doar cu ajutorul 
unor dispozitive speciale. Sunt 
utilizate cerneluri speciale, 

hârtie de securitate cu fi ligran 
și fi r metalic, fi r de coasere 
în trei culori – roșu, galben 
și albastru-una dintre acestea 
fi ind fl uorescentă. În masa 
hârtiei este inserat un fi r metalic 
fl uorescent, care, în lumină UV, 
reacționează tot în trei culori.
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PLOIEȘTIUL SCAPĂ DE ROSAL

Președintele Consiliului Județean 
Prahova, Bogdan Toader, a purtat 

mai multe discuții cu directorul Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)-
Managementul Deșeurilor, concluzia 
fi nală fi ind aceea că vor fi  începute urgent 

procedurile de reziliere a contractului cu 
Rosal pentru zonele 2 și 6, inclusiv pentru 
Ploiești. Deși principala nemulțumire a 
fost și este legată de proasta activitate a 
operatorului, lucru care a făcut efectiv 
ca Ploieștiul, cel puțin, să fi e îngropat în 

gunoaie, argumentul folosit pentru reziliere 
ține de neplata de către Rosal a redevenței 
către ADI-Deșeuri pe o perioadă lungă de 
timp, respectiv, de la sfârșitul anului trecut. 
Dacă vă speriați că vom rămâne cu mirosul 
de gunoi pe timp de vară, ei bine, teoretic, 
printr-o clauză contractuală, operatorul 
trebuie să asigure efectuarea serviciului 
pe o durată de încă 60 de zile. În acest 
răstimp va începe o procedură simplifi cată 
de achiziție publică a serviciului, așa că ar 
fi  posibil să nu ne fi e mai greu în august ca 
acum. Reamintim că primarul Ploieștiului, 
Adrian Dobre, a solicitat de mai multă 
vreme rezilierea contractului, însă totul s-a 
rezumat la o contră politică, susținătorii 
politici ai Rosal încercând să speculeze 
situația și să arate cât de incapabilă este 
administrația ploieșteană, având un oraș 
cumplit de murdar. Între timp însă s-a 
afl at că acel contract nu aparține Primăriei 
Ploiești, ci ADI-Deșeuri, așa că s-a purces la 
treabă, în sfârșit.

reședintele Consiliului Județean procedurile de reziliere a contractului cu
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EDITURĂ  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

PRAHOVA, LOCUL AL 4-LEA LA EVALUAREA NAȚIONALĂ

Abia a cerut Prefectura Prahova  de la 
Guvernul României 141 de milioane 

de lei pentru refacerea infrastructurii afectate 
de inundații, că ploile au făcut ravagii în alte 8 
localități: Cerașu, Drajna, Starchiojd, Posești, 
Izvoarele, Bătrâni, Măneciu și Comarnic. 
La Cerașu, Drajna și Măneciu s-au format 
viituri care au distrus drumuri locale, 
poduri și podețe, dar și locuințe. Urmează 
ca, în baza solicitărilor primarilor, comisiile 
Inspectoratului Județean pentru Situații de 
Urgență să evalueze pagubele la fața locului 
și să fi e depusă o nouă solicitare la guvern. 
De asemenea și reprezentanții Agenției 
Județeane pentru Plăți și Inspecție Socială 
Prahova vor efectua constatări pe teren în 
vederea acordării unor  eventuale ajutoare 
familiilor ale căror gospodării au fost afectate 
de inundații.

bia a cerut Prefectura Prahova de la

NOI PAGUBE NOI PAGUBE 
PROVOCATE PROVOCATE 

DE DE 
INUNDAȚIIINUNDAȚII

Cele mai bune rezultate la 
Evaluarea Națională 2019 

le-a înregistrat județul Brăila, la 
fel ca anul trecut, din perspectiva 
numărului de elevi care au obținut 
note peste 5, cu 87,6% de medii 

„de trecere”. Acesta este urmat 
de  Cluj,  cu 87,4% dintre elevi cu 
medii peste 5, București-84,9%, 
Prahova-84% și Galați-80,4%. 
La polul opus se afl ă județele 
Giurgiu-cu 53,6% dintre medii 

peste 5,  Teleorman  -cu 58% 
și  Mehedinți-cu 64,3%. La 
examenul de Limba și literatura 
română  au obținut note peste 
sau egale cu 5 (cinci) 118.074 de 
candidați (80,6%), iar 1.956 de 
elevi au fost notați cu 10 (zece). 
La proba de Matematică, 91.606 
candidați (62,7%) au note peste 
sau egale cu 5 (cinci), iar 2.535 au 
obținut nota 10 (zece). La limba 
și literatura maternă, 8.130 de 

candidați au obținut note mai mari 
sau egale cu 5. Potrivit rezultatelor 
anunțate de minister înainte de 
contestații, 429 de elevi au încheiat 
examenul de Evaluare Națională 
2019 cu media generală 10. 12 
dintre aceștia sunt din Prahova: 
Coman Irina Larisa, Ionescu Iris și 
Mincu Tania Maria, de la Colegiul 
Național „Nicolae Grigorescu” 
Câmpina, Neacșu Andreea Maria 
Ștefania, de la Școala Gimnazială 

Centrală Câmpina,  Ilie Lorena 
Ioana, Tabără Andrei Cristian 
și Vlăduță Aida Ștefania, de 
la Colegiul Național „Mihai 
Viteazul” Ploiești, Nedelcu Marina 
Elena, Nicolae Elena Diana și 
Popescu Denisa Ioana, de la 
Colegiul Național „I.L. Caragiale” 
Ploiești, Păunescu Maria Cornelia, 
de la Șoala Gimnazială Gornet 
și Vasile Victoria, de la Școala 
Gimnazială nr. 2 Boldești Scăeni.

ele mai bune rezultate la de trecere” Acesta este urmat

Procentul absolvenților de clasa a VIII-a care au obținut medii egale sau mai mari de 5 la Evaluarea 
Națională, înainte de contestații, este de 73,12%, cel mai slab rezultat din ultimii cinci ani, arată 

primele date centralizate de Ministerul Educației Naționale. Rata de participare la examen a fost de 
94,2%: dintr-un total de 155.020 de elevi înscriși, s-au prezentat la Evaluarea Națională 146.105 de 
absolvenți. Dintre cei 146.105 candidați prezenți, 106.838 au obținut medii mai mari sau egale cu 5. Opt 
elevi au fost eliminați din cauza unor tentative de fraudă, lucrările acestora fi ind notate cu 1. La polul 
opus, 429 de elevi au terminat cu media 10.

După ce râul Teleajen a afectat 
lucrările la rampa de gunoi 

ecologizată din estul orașului, Comitetul 
Local pentru Situații de Urgență Ploiești, 
convocat de primarul Adrian Dobre, 
a luat o decizie greu de imaginat că va 
fi  dusă la bun sfârșit: devierea cursului 
râului pe o lungime deocamdată 
necunoscută. Reamintim că apele 
râului au distrus digul de protecție 

pe o lungime de 50 m și a provocat 
apariția unei fi suri în drumul de acces 
de la fostul depozit de deșeuri Teleajen. 
Într-un comunicat de presă emis de 
Primăria Ploiești se spune că, „în cadrul 
ședinței, s-a constatat existența unei stări 
potențial generatoare de situații de urgență 
și s-a hotărât, ca atare, adoptarea unor 
măsuri tot de urgență”, respectiv, devierea 
cursului râului Teleajen. De asemenea, 

se mai spune în comunicat, „s-a 
solicitat prezența Comisiei de constatare 
și evaluare a pagubelor, constituită la 
nivelul Instituției Prefectului și analizarea 
situației în cadrul ședinței Comitetului 
Județean pentru Situații de Urgență, 
întrucât urmările unei situații de urgență 
ar avea consecințe grave pe teritoriul mai 
multor unități administrativ teritoriale”.

Începând cu data de 1 iunie 2019, 
gazele livrate consumatorilor casnici 

se ieft inesc cu 5%. Micșorarea prețului 
este valabilă pentru întreaga piață de 
furnizare reglementată. Potrivit Autorității 
Naționale de Reglementare în domeniul 
Energiei (ANRE), care a aprobat deja noile 
tarife,  un număr de peste 3 milioane de 
clienți casnici cu un consum anual mai 
mic de 280 MWh vor benefi cia de această 
ieft inire. Această evoluție a fost generată 
de scăderea prețurilor celor doi mari 

furnizori de pe piața reglementată a gazelor 
naturale, respectiv,  E.ON Gaz Furnizare 
România, cu 3,71% și Engie România, cu 
7,89%. ANRE a mai precizat că principalul 
element component al prețului fi nal 
reglementat, care a determinat scăderea 
medie înregistrată pe piaţa reglementată, a 
fost prețul de vânzare a gazelor naturale de 
către producătorii interni, de 68 lei/MWh, 
hotărât prin prevederile OUG 114/2018, cu 
modifi cările și completările ulterioare.

TRĂIRĂM S-O VEDEM ȘI PE-ASTA:TRĂIRĂM S-O VEDEM ȘI PE-ASTA: SE IEFTINESC GAZELE! SE IEFTINESC GAZELE!

CLSUP VREA SĂ DEVIEZE TELEAJENUL ÎN CLSUP VREA SĂ DEVIEZE TELEAJENUL ÎN 
DREPTUL FOSTEI RAMPE DE GUNOIDREPTUL FOSTEI RAMPE DE GUNOI

Deși nu se justifi ca nicio grabă, 
Guvernul Dăncilă a aprobat, prin 

ordonanță de urgență, Codul administrativ, 
după ce Senatul și Camera Deputaților au 
respins legea astfel cum hotărâse Curtea 
Consituțională a României. Printre 
deciziile din Cod, cea mai controversată 
se referă la introducerea pensiilor speciale 
pentru primarii, viceprimarii, președinții 
și vicepreședinții consiliilor județene 

aleși sau numiți începând cu anul 1992. 
Această pensie, calculată ca produs al 
numărului lunilor de mandat cu 0,40 % 
din indemnizația brută lunară afl ată în 
plată și acordată în limita a trei mandate, 
poate fi  cumulată cu orice tip de pensie 
stabilită în sistemul public de pensii sau în 
alt sistem de pensii neintegrat sistemului 
public. Atenție așadar la anul, atunci când 
puneți ștampila la vot, dacă nu cumva 

candidatul fi x 
asta urmărește, 
să obțină funcția 
pentru a-și pune 
bătrânețile la 
adăpost, prin 
această pensie 
specială, botezată 
d e r u t a n t  
„ indemnizație 
pentru limită de 
vârstă”.

Ă
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Performanță extraordinară a echipei 
naționale de fotbal sub 21 de ani: a 

câștigat grupa de pe primul loc, după un egal 
cu Franța (0-0) și victorii la scor cu Anglia (4-
2) și Croația (4-1), s-a califi cat în semifi nalele 
Campionatului European și a câștigat dreptul 
de a participa la Jocurile Olimpice de la 
Tokyo, din 2020. Echipa condusă de Ionuț 
Radu, Ianis Hagi sau George Pușcaș a scris 
realmente istorie, ducându-i pe tricolorii mici 
acolo unde n-a mai fost o echipă românească 
de câteva decenii. România joacă semifi nala 
cu Germania. Indiferent de rezultat, trebuie 
să recunoaștem că băieții au făcut fericită o 
Românie întreagă, prin jocul fără complexe de 
până acum.

ROMÂNIA U 21 ROMÂNIA U 21 
S-A CALIFICAT S-A CALIFICAT 
LA JOCURILE LA JOCURILE 

OLIMPICE OLIMPICE 
DE LA TOKYODE LA TOKYO

GUVERNUL A APROBAT PENSIILE GUVERNUL A APROBAT PENSIILE 
SPECIALE PENTRU PRIMARISPECIALE PENTRU PRIMARI
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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

Grădinița Ariel, din Ploiești, și-a sărbătorit, fi x la solstițiul de vară, 20 de ani de activitate și deopotrivă de existență. Un 
drum lung, uneori anevoios, la capătul căruia s-au întâlnit, la Teatrul de Animație pentru copii și tineret Imaginario (fostul 

Ciufulici), pentru a celebra cum se cuvine această clipă, fondatorii, profesorii de ieri și de azi, foștii preșcolari ajunși, azi, iată, 
cadre didactice chiar la Ariel ori au îmbrățișat profesii acasă sau prin lumea largă, copiii din cele trei grupe, toți contribuind 
la realizarea momentului artistic aniversar. Evenimentul a fost, nici nu se putea altfel, intens încărcat cu emoție, mai ales că 
spectacolul pregătit a avut, să spunem așa, subiecte legate de o amintire, un om, un eveniment. 

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Directorul educațional prof. Mihaela 
Cristina Petre a fost un fel de gazdă 

și martor al celor două decenii de devenire 
a grădiniței. De fapt, rectifi căm, a fost cea 
care, alături de Biserica Baptistă și Fundația 
Spurgeon România, a creat această unitate 
particulară, printre primele, dacă nu 
cumva chiar prima, din Ploiești. Alături de 
domnia sa, alte două angajate, prof. Mihaela 
Cristina Năstase și îngrijitoarea Luminița 
Popa, au fost din prima zi sau de la prima 
cărămidă alături de echipa care, completată 
și reînnoită, a făcut posibilă celebrarea 
de vinerea trecută. O celebrare care i-a 
găsit pe toți cu visul împlinit, acela de a 
forma generații de oameni cu competență 
profesională și integritate morală, care 

să aibă un impact pozitiv în dezvoltarea 
societății românești. Ori să educe, să inspire, 
să provoace și să sprijine fi ecare preșcolar 
să-și atingă potențialul maxim intelectual, 
social, fi zic, emoțional  și spiritual. Dovadă 
că lucrurile stau astfel a fost interesul stârnit 
de acest semijubileu între generații mai 
vechi sau mai noi.

Am avut, printre picături, un scurt dialog 
cu directorul Mihaela Cristina Petre:

-Care a fost începutul Grădiniței Ariel?
-Grădinița s-a înfi ințat în 1999, proiectul 

fi ind inițiat de Biserica Baptistă, care a 
socotit că este nevoie de o astfel de unitate 
în Ploiești. Biserica a pus la dispoziție 
spațiul, inițial, două camere în casa 
pastorală, ulterior a cumpărat clădirea în 
care funcționăm astăzi, a luat legătura cu 
Fundația Spurgeon a soților Rebeca și Ioan 
Gacea, din Iași, care a asigurat partea de 
logistică. 

- Cum ați ajuns în echipă?
-A fost un interviu, ne-am prezentat 

la concurs patru persoane, eu și Cristina 
Năstase am luat posturile, am făcut pregătire 
la o grădiniță din Iași și am început apoi 
proiectul aici, cu 20 de copii. 

-Privind în urmă, v-ați atins crezul sau 
obiectivele cu care ați plecat la drum?

- A fost mult entuziasm, eram cea mai 

mică unitate din cadrul fundației, timpul a 
trecut, avem acum în spate zeci de generații, 
am crescut frumos și bine.

-Apropo de copii, văd că păstrați 
legătura cu ei sau ei cu grădinița, nu știu.

-Astăzi, cele 20 de generații care ne-au 
trecut prin mână, mie și întregii echipe 
(prof. Mihaela Cristina Năstase, prof. Elena 
Georgiana Stoican, prof. Daniela Dăgoi, 
educator Alexandra Ciupitoiu, asistentele 
medicale Roxana Ștefan și Miuța Tescuț, 
îngrijitoarea Luminița Popa), numără 
540 de preșcolari. Dacă mă întrebați unde 
sunt copiii din primele generații, ei bine, 
avem vreo șase plecați din țară, învață în 
străinătate, iar acest lucru ne doare un pic, 
fi indcă ar fi  cazul să-i păstrăm pe toți acasă, 
avem apoi un rezident neurochirurg, un 
profesor care predă pianul la noi, o sportivă 
de performanță și în general tineri care 
au urmat facultăți sau cursuri în diferite 
domenii de activitate.

-Dacă ar fi  s-o luați de la capăt ați face 
la fel? 

-Da. A fost multă muncă în spate 
(documente, avize, acreditări, atestate), 
dar... da, aș lua-o de la capăt. Dacă mă 
gândesc că la inspecțiile ARACIP am luat 
„Foarte bine”, înseamnă că munca noastră 
a fost și este pe calea cea bună.

-Promovați un anumit stil de educație?
-Ținem mult să educăm copiii în 

dragoste, în respect. Nu avem anume un stil, 
facem curriculumul  românesc (național), 
dar când pui pasiune pentru lucrul acesta, 
îți iese bine. Adică să fi i profesor fără a iubi 
copiii și profesia în sine nu se poate, nu-ți 
iese treaba!

-Care este fi lozofi a pe care o urmați?
-E un fel de motto al nostru: toți copiii 

sunt la fel de frumoși și deștepți și toți merită 
același grad de atenție. Copiii găsesc la noi 
un loc plin de iubire, căldură și motivare, 
profesionalism în pedagogie.

Fondatorii Grădiniței Ariel sunt, cum spuneam, Rebeca și Ioan Gacea, din 
Iași. Cu profesii total diferite față de ceea ce fac astăzi (medic veterinar și 

inginer), cei doi au pășit pe acest drum care se adresează în primul rând sufl etului 
în 1992. Într-o societate oarecum debusolată la acea vreme, soții Gacea au pus 
bazele, prin intermediul Fundației Spurgeon, a 12 grădinițe (domniile lor le spun 
proiecte) private în toată țara, plus una în Republica Moldova. În trecerea timpului 
și cu prefacerile vieții sociale, economice și politice românești, au existat multe 
piedici și greutăți, care au făcut ca toate unitățile, mai puțin cea de la Ploiești și o 
alta din Vaslui, să fi e cedate sau încredințate gratuit unor comunități sau entități 
care să ducă proiectele mai departe. Ioan Gacea chiar a afi rmat, la Ploiești: „noi 
n-am avut sponsori, ceea ce vedeți aici este doar generozitatea familiei noastre. Am vrea 
ca în continuare să vă bucurați de ceea ce vă putem oferi noi ca formă de învățământ”. 

C
c
la
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irectorul educațional prof Mihaela

GĂDINIȚA ARIEL PLOIEȘTI, LA CEAS ANIVERSARGĂDINIȚA ARIEL PLOIEȘTI, LA CEAS ANIVERSAR

mică unitate din cadrul fundației timpul a Dacă ar fi s o luați de la capăt ați face
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MINTE, TRUP, SUFLET

SĂ RESPECTĂM CUVINTELE CREDINȚEI!

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

 MIEREA  SĂLBATICĂ  ȘI  PROBLEMELE   MIEREA  SĂLBATICĂ  ȘI  PROBLEMELE  
ÎN  DRAGOSTE  ALE  LUI  PLATONOVÎN  DRAGOSTE  ALE  LUI  PLATONOV

SĂ RESPECTĂM CUVINTELE CREDINȚEI!SĂ RESPECTĂM CUVINTELE CREDINȚEI!
Biserică. „Voi zidi Biserica Mea și porțile 
iadului nu o vor birui” (Matei 16 : 18). 
„Iar îngerului Bisericii din Sardes scrieți” 
(Apocalipsa 3 : 1). „Și erau în Biserica din 
Antiohia prooroci și învățători” (Fapte 13 : 
1). Deci vedeți că Biserica se scrie cu literă 
mare.
baft ă. Înseamnă noroc în limba țigănească. 
Oamenii i-au respectat sensul și în limba 
Română, dar mișto, care înseamnă bine în 
limba țigănească, nu l-au respectat. Când doi 
sau mai mulți se ceartă zic: ce faci sau faceți 
mișto de mine sau de noi. Deci e rău.
Cred că (cu derivate). Foarte mult se crede 
în orice dar nu e sigur, deci e un cuvânt 
mincinos. Sper, consider, probabil etc. îs 
cuvinte potrivite. El are rolul de a contracara 
cuvântul cred, care se spune la crez.  Ar fi  
super de bine dacă ar fi  numai la crez. E bine 
să credem și să avem nădejde și încredere, 
doar în Dumnezeu și nu în toate și în 
orice nimicuri ale acestei lumi trecătoare 
ajutătoare deșartă. „Cel ce ascultă cuvântul 
Meu și crede în Cel ce M-a trimis are viață 
veșnică” (Ioan 5 : 24). „Fără de a cărui voie 
nu cade nici un fi r de păr din cap” (V. Sf. 
2.42.99_. „Fără Mine nu puteți face nimic” 
(Ioan 15 : 5).
Cauzele bolilor. Peste 90% îs păcate și 
necredință. Așa zisele cauze nu îs cauze, 
ci semne care apar din cauza păcatelor și 
necredinței părinților și urmașilor. „Să se 
ferească de vătămările păcatelor care se 
fac pricinuitoare bolilor trupului” (V. Sf. 
1.579.93). „Iar faptele lui le voi întoarce 
împotriva lui” (Osea 4 : 9).
Cadavru. Când trupul e cu sufl etul i se zice 
corp, iar când e fără sufl et mai rău, cadavru, 
nu e bine așa, trup fără sufl et e cel mai bine. 
Trupurile oamenilor când li s-a despărțit 
sufl etul de trup au același miros, dacă nivelul 
de îmbunătățire e la fel. Când nivelul diferă, 
miroase mai rău la cei cu păcate mai multe, 
că acestea put. „Sau nu știți că trupul vostru 
este templu al Duhului Sfânt care este în voi 
pe care-l aveți de la Dumnezeu și că voi nu 
sunteți ai voștri” (Corinteni 6 : 19). „Aducând 
aproape pe omul acela îndată diavolul 
simțind buna mireasmă a Sfântului a strigat: 
Rogu-mă ție robul lui Dumnezeu nu mă 
chinui mai înainte de vreme, ci poruncește-

mi cu cuvântul și voi ieși” (V. Sf. 2.141.99). 
Deci trupul nu e cadavru chiar dacă e fără 
sufl et pentru că e templu al Duhului Sfânt și 
înainte și când va fi  Învierea.
Corp. În Biblie e trecut în sute de locuri 
doar trup, iar corp pe nicăieri. Noi oamenii 
de ce facem invers? Însuși Dumnezeu zice 
că are și avem trup. „Iată Eu sunt Domnul 
Dumnezeu a tot trupul! Este oare ceva cu 
neputință la Mine?” (Ieremia 32 : 27). „Luați 
mâncați acesta este trupul Meu” (Matei 26 : 
26). „Că ea turnând mirul acesta pe trupul 
Meu a făcut-o spre îngroparea Mea” (Matei 
26 : 12). 
Contrazicere. Oamenii nu e bine să se 
contrazică. E bine să respecte pe cei mai 
mulți care au aceeași părere.
Crucial, crucit, răscruce etc. Semnul crucii 
să fi e respectat și să nu fi e amestecat cu tot 
felul de obiceiuri, și-n vocabular amestecat 
(crucial, crucit, răscruce etc.). În multe 
feluri e exprimarea: foarte important, l-a 
considerat fără minte, intersecție etc. „Atunci 
se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și 
vor plânge toate neamurile pământului și vor 
vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului 
cu putere și cu slavă multă” (Matei 24 : 30).
Din păcate, ereditar genetic, superstiție, 
ursitoare etc.
De aceste cuvinte nu e necesar în vocabular, 
că îs minciuni și mai ales ascund păcatele, 
care e bine să fi e mărturisite cu părere de 
rău și să fi e stinse. Se poate spune din cauza 
păcatelor, dacă e vorba de propriile păcate 
sau la general. „Ci cuvântul vostru să fi e: 
ceea ce este da, da și ceea ce este nu, nu; iar 
ce e mai mult decât acestea de la cel rău este” 
(Matei 5 : 37).
„Vă spun că pentru orice cuvânt deșert pe 
care-l vor rosti, oamenii vor da socoteală în 
ziua judecății” (Matei 12 : 36).
Dragobete. Despre acest dragobete să vă 
exprimați mai bine, ca să știe și oamenii 
că nici eu nu știu. Sursa, numele, ținutul, 
faptele, credința etc.
Florii. Acest cuvânt înseamnă gestul 
oamenilor la „Intrarea Domnului în 
Ierusalim”, adică au așternut preșuri, haine, 
fl ori, crengi etc. înaintea Lui. Noi acum 
să așternem înaintea Lui fapte bune (cu 
lucru, cuvântul și gândul) și să prăznuim 

doar „Intrarea Domnului în Ierusalim”, că 
oamenii nici 1% nu zic „Intrarea Domnului 
în Ierusalim”. „Și intrând El în Ierusalim, 
toată cetatea s-a cutremurat, zicând: Cine 
este Acesta?” (Matei 21 : 10).
Homosexuali, lesbiene etc. De ce ajung 
oamenii așa? Răspunsul e simplu din cauza 
păcatelor și a necredinței din mai multe 
generații și a urmașilor. „Și au chemat afară 
pe Lot și au zis către el: Unde sunt Oamenii, 
care au intrat să rămâie la tine? Scoate-I ca 
să-I cunoaștem” (Facerea 19 : 5). „De se 
va culca cineva cu bărbat ca și cu femeie, 
amândoi au făcut nelegiuire și să se omoare, 
că sângele lor asupra lor este” (Leveticul 20 : 
13). În zilele noastre e de două – trei ori mai 
rău, că fac și femeile cu femei și se fac și alte 
răutăți și mai mari.
Idolii. Au început să apară în vocabular mai 
des, mai ales la sport. Lepădați cuvântul 
idol că e păcat. Pele e idolul meu, Simona 
e idolul meu etc., rău e așa, exprimați-
vă: admiratorul, exemplu etc. „Ați văzut 
urâciunile lor și idolii lor” (Deut. 29 : 17). 
„Poft a rea și lăcomia care este închinare la 
idoli” (Col. 3 : 5).
Împărtășit. E doar la Biserică cu trupul 
și sângele Mântuitorului, atât. Cine pune 
cuvântul împărtășit în alte situații face 
păcat. „Credincios este Dumnezeu prin care 
ați fost chemați la împărtășirea cu Fiul Său 
Iisus Hristos, Domnul nostru” (I. Corinteni 
1 : 9). „Că Domnul trimite la noi un înger 
sfânt și prealuminat și ne dă nouă Sfânta 
Împărtășanie” (V. Sf. 6.204.02).
„Săvârșeau Sfânta Euharistie și erau 
împărtășiți de îngerul Domnului cu Sfi ntele 
Taine” (V. Sf. 12.32.2000).
Încredere. Cuvinte la îndemnână: speranță, 
garanție, siguranță etc. Tocmai acest cuvânt 
care e doar pentru Cei de Sus el e mai mult 
pentru oameni, nu e bine așa. „Blestemat fi e 
omul care se încrede în om” (Ieremia 17 : 
5). „Știu când te scoli și când te culci toate 
faptele tale Îmi sunt cunoscute” (Isaia 37 : 
28). „Ca să nu ne punem încrederea în noi ci 
în Dumnezeu” (II Corinteni 1 : 9). „De aceea 
bărbaților aveți curaj, căci am încredere în 
Dumnezeu că așa va fi , după cum mi s-a 
spus” (Fapte 27 : 25).

PUBLICITATE • PUBLICITATE

Ioan B; Tg. Jiu

Abordarea în care pacientul este văzut ca un întreg, 
osteopatia caută să îmbunătăţească starea generală 
a organismului prin întărirea reţelei musculo-
scheletale. De pe urma osteopatiei pot avea de câștigat 
pacienţii cu artrită, precum și cei cu dureri de șold, 
genunchi, glezne, coate sau umeri.

Crește capacitatea de autovindecare a 
organismului

Bazată pe ideea că sănătatea unui individ depinde 
de buna funcţionare a oaselor, mușchilor, ligamentelor 
și încheieturilor, osteopatia este un mod de a detecta, 
trata și preveni probleme de sănătate prin mișcare, 
întinderea și masajul mușchilor și al articulaţiilor. Prin 
aceste acţiuni realizate cu mâinile, osteopatul urmărește 
creșterea mobilităţii articulaţiilor, înlăturarea tensiunii 
din mușchi, îmbunătăţirea circulaţiei sângelui prin 
ţesuturi și stimularea capacităţii de autovindecare a 
organismului. Această abordare holistică nu se sprijină 
pe medicamente și nici pe intervenţii chirurgicale, dar 
osteopatul poate recomanda pacientului proceduri 
ulterioare. Medicul detectează cu ajutorul mâinilor 
blocajele din ţesuturi și lipsa de mobilitate și știe din ce 
punct trebuie început tratamentul.

Metodă bazată pe întinderi și apăsări ușoare
Atunci când intervine asupra unui 

pacient, specialistul nu se concentrează doar pe zona 
problematică, ci folosește tehnici manuale pentru 
a echilibra toate sistemele organismului și pentru a 
furniza bunăstarea generală a corpului. Aceste tehnici 
includ stretchingul (întinderile), apăsările ușoare și 
exerciţiile de postură.

ATENŢIE!
Este foarte important ca manipularea osteopatică 

să fi e practicată de un medic sau de un kinetoterapeut, 
pentru ca pacientul să fi e sigur că tratamentul realizat 
de o persoană care cunoaște în detaliu anatomia și 
fi ziologia și care nu îi pune în pericol, prin mișcările 
folosite, integritatea corporală. Osteopatia practicată 
de neprofesioniști poate conduce la dislocări, lezarea 
nervilor sau paralizie.

Merge mână-n mână cu o dietă sănătoasă
Examinarea iniţială a unui pacient poate 

dura peste 60 de minute, de-a lungul cărora acesta va 
fi  rugat de medic să facă anumite mișcări. Prin palpare, 
osteopatul va determina starea de sănătate a mușchilor 
și articulaţiilor și va propune ulterior un tratament. În 
primele ore după tratament sau chiar în primele zile, e 
posibil să apară febra musculară, ceea ce este o reacţie 
normală. E bine ca pacientul să își întrebe medicul 
dacă are neclarităţi legate de procedurile pe care acesta 
le aplică și să-l contacteze între ședinţe dacă resimte 
neplăceri de ordin fi zic. De asemenea, pacientul 
primește de la osteopat și o serie de recomandări 
legate de alimentaţie (o dietă cât mai sănătoasă ajută 
organismul să funcţioneze adecvat) și de anumite 
ajustări ale stilului de viaţă care trebuie făcute pe durata 
tratamentului.

Adjuvant în tratarea durerilor lombare și 
artritei

Se pare că osteopatia este un tratament sau cel puţin 
un adjuvant util în special pentru persoanele care au 
dureri de spate în zona lombară, dureri în zona umerilor 
și sub ceafă. Însă s-au obţinut rezultate bune și pentru 
artrită, probleme ale șoldurilor, dureri musculare și 
articulare asociate cu sarcina sau cu stilul de muncă 
(de exemplu, șofatul profesionist sau accidentări ale 
sportivilor). Încă nu există sufi ciente dovezi în acest 
sens, dar unii osteopaţi susţin că prin aceste tehnici 
au tratat și migrene, astm, probleme digestive și dureri 
menstruale. Osteopatia este recomandată pentru toate 
vârstele, de la nou-născuţi până la vârstnici.

Prolifi cul  romancier, dramaturg, 
scenarist, jurnalist, englezul  

Michael  Frayn - acum  în  vârstă  de  85  
de  ani - este  recunoscut  ca  cel  mai  
bun  traducător din  rusă  al  pieselor  
lui  Cehov.  În  anul  1984  Frayn  
publică  comedia  Mierea  Sălbatică,  
o  adaptare  după  o  piesă  fără  titlu 
a  marelui  dramaturg  rus, apărută  
postum.  La  35  de  ani de  la  premiera  
londoneză, Mierea  Sălbatică  se  joacă  la   
teatrul   Toma  Caragiu  în  regia  unui  
binecunoscut  al  scenelor  europene  
macedoneanul   Alexandar  Ivanovski.  
Cehov  a  produs  acea  piesă  fără  titlu  
în  primii  ani ai  tinereții  sale, înainte  ca  
opera  sa  dramatică să atingă  apogeul. 

În  adaptarea  lui  Frayn  îl  descoperim  
pe  Cehov  la  maturitate. Presupunând  
că  n-am  fi   cunoscut  autorul, textul  
sau  vizionarea  piesei  ne-ar  fi   trimis  
oricum  la  Cehov.  Eterna  provincie  
rusă  patinând  pe  loc  într-o  nesfârșită  
monotonie  lipsită  de  orice  perspectivă, 
cu  trăitorii  ei  a  căror  existență  plutește  
într-o  platitudine „tulburată”  de  mici  
pasiuni, iluzii  și  dorințe  neîmplinite. 
„Clasicile”  personaje cehoviene cu  viața  
lor  anostă,cu  zbaterile lor  interioare  
și  speranțe  deșarte  își  au  locul  în 
tragicomedia  lui  Frayn.    Zilele  senine  
și  nopțile  înstelate  ale  începutului  de  
vară  par  a  fi   premisele  unei  reușite  
petreceri  a  unui  grup  fi e el  și eterogen.   

În  fapt,  în  spatele  acelei  cvasitotale  
exuberanțe  se  afl ă  gândurile  fi ecăruia, 
interesele (mai  mici  sau mai mari), 
speranțele. Sufl etul  petrecerii  este  
tânărul  și  șarmantul  învățător Platonov 
(Cristian  Popa ). Inteligent, având  simțul 
umorului  însă  și  o  ironie  ascuțită  pe  
care  nu  dorește  nici  un  moment  să  
o  tempereze, se  dovedește  fi nalmente  
a  fi   o  fi re  fragilă, un  tip  ezitant  care  
nu  reușește  să  scape  din  ambuscada  
în  care  l-au  prins  trei  femei  măcinate  
de  arzătoare  dorințe. În  confruntarea  
cu  fi ecare  dintre  ele : Anna  Petrovna 
(Ada Simionică), Sofi a (Mihaela  Popa), 
Maria  Efi mova (Th eodora  Sandu), 
arogantul, sarcasticul, ironicul  Mișa  
Platonov  pierde  la  puncte. În  plus  
mai  creează  și  victime  colaterale: soția  
sa  Sașa (Ioana  Farcaș), soțul  Sofi ei, 
Serghei (Ioan  Coman). Spectacolul  a  
avut  numeroase  momente  de  comic  
de  situație  și  limbaj  la  reușita  cărora  
și-au  adus  un  substanțial  aport  actorii:  
Dragoș  Câmpan, Ilie  Gâlea, Paul  
Chiribuță, Marian  Despina, Bogdan  
Farcaș, Robert  Oprea. Personalitate  
a  literaturii  și  dramaturgiei  engleze 
contemporane, cu  o  instruire  
complexă, Michael  Frayn  a  apofundat  
și  studii  de  psihologie.Autorul  își  
privește  personajele  și  din  acest unghi. 
Un  motiv  în  plus  pentru  a  recomanda  
vizionarea  acestui  spectacol  de  teatru  
bine  închegat  în  care  actorii  își  
interpretează  rolurile  cu  talent  și  
pasiune.

rolificul romancier dramaturg În adaptarea lui Frayn îl descoperim

CUM TE POATE AJUTA OSTEOPATIA
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SPIONUL DUBLUSPIONUL DUBLU
 WALTER KOEHLER (II)

Spionul care l-a tras pe sfoară 
pe Hitler

Unii agenţi federali, care fuseseră 
desemnaţi să-i supravegheze pe soţii 
Koehler, nu aveau încredere deplină 
în ei. Cei doi păreau să dispună 
mereu de mai mulţi bani decât le 
erau alocaţi, deși nimeni nu putuse 
să afl e sursa lor, astfel că nu exista 
vreo dovadă, cei doi rămânând în 
afara celei mai vagi suspiciuni.

Însă directorul FBI, Edgar 
Hoover, nu nutrea astfel de 
suspiciuni. El era mai mult decât 
satisfăcut că l-a putut folosi pe 
spionul german pentru propriile 
scopuri. Hoover era atât de mândru 
de modul în care decurgea „afacerea 
Koehler”, încât ulterior a relatat cazul 
într-un articol de revistă. „Spionul 
care l-a tras pe sfoară pe Hitler” a 
apărut într-o revistă americană 
în mai 1946. În articol, Hoover îl 
numea pe Walter Koehler „Albert 
van Loop” și descria cum el și 
instituţia sa au înșelat spionajul 
german trimiţându-i informaţii 
falsifi cate. Conform lui Hoover, 
„bătuse toate recordurile” cu farsa 
jucată de Koehler. Printre alte 
realizări, pretindea că ar fi  înșelat 
OKW-ul (Înaltul Comandament 
german) cu privire la timpul și locul 
debarcării din Ziua D. Koehler/van 
Loop fusese exact ce dorea Hoover 
să facă, în ciuda faptului că „el 
cooperase cu pistolul la tâmplă”.

Un spion triplu?
Relatarea lui Hoover a fost 

singura versiune a istoriei lui Walter 
Koehler cunoscută timp de peste 
un sfert de secol. După moartea lui 
Hoover din 1972, scriitorul american 
de origine ungară Ladislas Farago a 
cercetat dosarul lui Walter Koehler 
din arhivele Germaniei. Farago se 
documenta pentru o carte despre 
spionajul german din al Doilea 
Război Mondial, când a descoperit 
dosarul lui Koehler. El a recunoscut 
unele dintre informaţiile transmise 
de Koehler în articolul lui Hoover 
din revistă, dar, de asemenea, a 
observat că mai erau și multe alte 
mesaje în afara celor 115 transmise 
de agenţii FBI în numele lui Koehler. 
Ceva nu era în regulă.

De fapt, dosarele germane 
cuprindeau de două ori mai multe 
mesaje primite la Hamburg decât 
pretindea FBI-ul că le-ar fi  transmis. 
Pe 4 martie, FBI-ul notase că 
fuseseră transmise telegramele cu 
numărul 63, 64 și 65. Dar dosarul 
german arăta în detaliu că Koehler 

mai trimisese încă 137 mesaje în 
acea perioadă. Unele dintre ele 
fuseseră trimise într-un cod cu 
totul diferit de el folosit de staţia din 
Long Island. Devenea clar că Walter 
Koehler lucrase independent de 
FBI. Agenţii federali transmiseseră 
mesajele lor la Hamburg, în timp ce 
și Koehler le trimisese pe ale sale.

Deci, Walter Koehler nu fusese 
doar un agent dublu, ci unul 
triplu, înșelându-i atât pe Edgar 
Hoover, cât și pe agenţii Biroului 
Federal de Investigaţii. În vreme 
ce agenţii federali erau ocupaţi 
cu transmiterea de informaţii 
falsifi cate în Germania în numele lui 
Koehler, acesta transmitea propriile 
rapoarte, adevărate, legăturii sale 
din Paris. Astfel că Hamburgul a 
știut tot timpul că mesajele pe care le 
recepţiona erau false.

Pe de altă parte, Farago a 
intervievat trei foști membri ai 
Serviciului de spionaj german. Cu 
toţii și-au amintit de Walter Koehler, 
inclusiv de ochelarii săi și de dantura 
stricată, și i-au oferit lui Farago o altă 
surpriză. Planul inteligent despre 
agentul dublu Koehler, precum și 
solicitarea sa de azil politic fuseseră 
prestabilite de superiorii acestuia 
din spionajul german. De asemenea, 
povestea oferită viceconsulului de 
la Madrid fusese din timp stabilită. 
La fel și dorinţa lui Koehler de a 
lucra pentru FBI. Astfel că întreaga 
legendă concepută i-a oferit 
acestuia o acoperire perfectă pentru 
adevărata sa misiune și îi asigurase 
intrarea nestingherită în Statele 
Unite.

Transmiterea informaţiilor 
lui Koehler în Germania

Cele mai multe din mesajele 
lui Koehler erau scoase ilegal din 
ţară printr-un curier care traversa 
Atlanticul la bordul unor nave care 
fl uturau steagul neutralităţii. Ele 
ajungeau mai întâi într-un port din 
Spania sau Portugalia, iar apoi, după 
câteva zile, în Parisul ocupat de 
germani.

Dacă unele informaţii erau 
deosebit de importante sau urgente, 
pentru a fi  trimise cu vaporul, 
Koehler avea acces la un radio-
emiţător secret în Rochester, 
New York, care era operat de un 
alt contact al său. Acesta venea 
în Manhattan să preia mesajele 
lui Koehler, după care revenea la 
Rochester, pentru a le transmite la 
Paris. Pentru a evita să fi e detectată, 
staţia radio din Rochester se folosea 

rar, numai în cazuri urgente, atunci 
când informaţiile erau vitale, pentru 
a fi  trimise prin metode obișnuite. 
Când nemţii s-au retras din Paris, 
în august 1944, mesajele lui Koehler 
au fost transmise staţiei radio din 
Sigmaringen, sud-vestul Germaniei.

Unul dintre mesajele radio se 
referea la debarcarea Aliaţilor în 
Franţa. „Conform zvonurilor care 
circulă aici, invazia pare să fi  fost 
un succes”, spunea Koehler. „Sunt 
convins că aceasta nu este o exagerare 
și că totul se va termina cu bine. 
Salutări Koe”.

Agenţii federali observaseră 
corect faptul că soţii Koehler 
dispuneau, de fapt, de mai mulţi bani 
decât le erau alocaţi. Ei predaseră 
autorităţilor americane cei 6.000 de 
dolari, dar primiseră de la acestea 
16.000, pentru cheltuieli. Corpolenta 
soţie a lui Koehler sustrăsese în plus 
10.000 de dolari într-o ţară în care 
toţi își chiverniseau banii, inclusiv 
agenţii federali. În plus, amabilul 
FBI le suplimentase alocaţia, ceea 
ce permitea domnului și doamnei 
Koehler să trăiască dincolo de 
posibilităţile lor. În 1943, suma de 
10.000 de dolari reprezenta foarte 
mulţi bani, mai mult decât câștigau 
în câţiva ani cei mai mulţi dintre 
americani.

Cel mai bun spion german 
din timpul războiului

Cu toate că Koehler nu a avut 
niciodată acces la secretele atomice, 
superiorii săi din Germania l-au 
considerat a fi  cel mai bun  spion pe 
care l-au avut în cursul războiului. 
Când Serviciul Secret de Informaţii 
a fost reformat în 1944, o bună parte 
dintre agenţii activi au fost apreciaţi 
ca fi ind defi citari și au fost înlăturaţi. 
Însă Koehler a rămas activ pe tot 
timpul războiului.

Ultimul său mesaj a fost transmis 
pe 26 aprilie 1945, cu patru zile 
înainte ca Hitler să se sinucidă, iar 
Germania urma să se predea în mai 
puţin de două săptămâni. Se crede 
că, dacă războiul ar fi  continuat, 
Koehler ar fi  putut să-și transmită în 
continuare mesajele. 

„Spionul care l-a tras pe sfoară 
pe Hitler” a fost, de fapt, unul care 
a acţionat cu succes tot timpul 
împotriva FBI. Multe din realizările 
sale au avut loc într-o perioadă 
critică, atunci când OKW german 
avea nevoie disperată de informaţii 
referitoare la mișcările trupelor 
americane, pentru realizarea 
debarcării din Normandia. Iar Edgar 
Hoover nu avea nici cea mai slabă 
suspiciune faţă de el!

În extremitatea estică a 
deșertului Taklamakan, 

China, la sute de kilometri de 
cea mai apropiată așezare, o 
grămadă imensă de stâlpi din 
lemn înfi pţi în nisip marchează 
locul unui cimitir vechi de 
4000 de ani. Deși cimitirul 
se afl ă în nord-vestul Chinei, 
rămășiţele descoperite aici 
prezintă trăsături europene, 
fapt ce adâncește și mai mult 
misterul acestor oameni, care, 
cu mii de ani în urmă, au ales 
sau au fost forţaţi să locuiască 
în mijlocul unui pustiu lipsit 
de apă și, implicit, de terenuri 
fertile.

Deșertul Taklamakan este 
cel mai mare din China și 
al doilea deșert cu nisipuri 

mișcătoare al lumii. Acesta 
se întinde pe o suprafaţă de 
33.700 de kilometri pătraţi. În 
limba uigurilor , Taklamakan 
înseamnă „poţi intra, dar nu 
mai poţi ieși”.

Cele aproximativ 200 
de mumii cu trăsături 
occidentale descoperite aici 
sunt foarte bine conservate 
și au fost examinate de 
geneticianul Li Jian, de la 
Universitatea Fudan. Potrivit 
acestuia ADN-ul mumiilor 

conţine atât elemente 
europene, cât și siberiene. 
Trupurile descoperite încă 
purtau hainele cu care au fost 
înmormântate, iar alături de 
acestea se afl au mai multe 
obiecte funerare, precum 
măști sculptate și rămășiţe 
de plante medicinale, ceea ce 
demonstrează faptul că acești 
oameni aveau cunoștinţe 
interesante. Cimitirul a 
fost descoperit, în 1934, de 
arheologul suedez Folke 
Bergman și apoi a rămas uitat 
timp de 66 de ani. Abia în 
2003, arheologii au început 
excavarea sitului, acţiune care 
a durat aproximativ doi ani.

Nicăieri în lume nu a 
fost găsit un număr atât de 

mare de mumii într-un sit. 
Mormintele sunt printre cele 
mai importante descoperiri 
arheologice ale secolului 
nostru”, a declarat Idelist 
Abuduresule, cercetător și 
șef al Institutului Cultural 
de Relicve și Arheologie din 
Xinjiang.

Dincolo de toate 
observaţiile arheologilor, o 
întrebare rămâne încă fără 
răspuns: cine au fost acești 
oameni cu trăsături europene?

i ăt l l ii A t d ii î t it

ENIGMATICA ENIGMATICA 
CIVILIZAŢIE CIVILIZAŢIE 

DIN DEŞERTUL DIN DEŞERTUL 
TAKLAMAKANTAKLAMAKAN
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Dragi prieteni,
Am refl ectat zilele acestea la 

situația prin care trece Partidul 
Democrat și ce ar trebui să fac 
eu, personal, pentru ca mai 
departe partidul să poată evolua 
cât mai activ și profesionist 
în opoziție, să ajute la crearea 
stabilității în țară.

Așa cum au remarcat toți, 
inclusiv partenerii externi, PDM 
a făcut transferul de putere 
în mod pașnic, păstrându-se 
ordinea și echilibrul în țară, fără 
a expune cetățenii la riscuri. 
Chiar dacă am avut obiecții 
legate de modul în care s-a 
constituit noua alianța și de 
obiectivele ei, am considerat că 
diferendele politice nu trebuie 
lămurite din contul destabilizării 
țării, cu atât mai mult că există 
soluții politice pentru lămurirea 
lor și nu trebuie ca cetățenii să 
aibă de suferit.

În ciuda acestei abordări 
constructive, Partidul Democrat 
este ținut acum sub o presiune 
uriașă, din cauza că unii și-au 
greșit ținta. Vor să se lupte cu 
mine, dar o fac cu partidul, 
ceea ce consider că nu este bine 
atât pentru PDM, cât și pentru 
partidele pro europene din 
actuala alianță.

Partidul Democrat a ajuns 
în opoziție pentru că a luat 
decizia de a nu face alianță cu un 
partid care încerca să impună 
o agendă străină țării noastre, 
contrară intereselor cetățenilor 
moldoveni. Dacă pentru asta 
trebuie să plătească politic, 
partidul trebuie să fi e gata să-și 
asume acest lucru și să meargă 
înainte cu demnitate. Timpul 
va demonstra că decizia noastră 
a fost cea corectă într-o situație 
care ar fi  putut pune sub risc pe 
termen lung Republica Moldova 
și pe cetățenii ei.

Una este însă să plătească 
partidul prețul politic pentru 
decizia asta, alta este să existe 
abuzuri și răfuieli împotriva 
oamenilor din partid și a 
funcționarilor din diferite 
instituții ale statului, care nu 
au nici o afi liere cu partidul. 
Cine vrea să se răfuiască politic 
să o facă cu mine, îmi asum 
eu integral rolul de țintă a 
abuzurilor de orice fel, dar să 
nu se războiască cu colegii din 
partid, cu colegii din fracțiunea 
parlamentară a partidului, 
care desigur, chiar dacă nu 
sunt la guvernare, au un rol 
foarte important în menținerea 
stabilității, independenței și 
a vectorului euroatlantic de 
dezvoltare a țării.

Știu, azi, unii sunt euforici, 
alții sunt plini de resentimente 
și dorința de răzbunare, 
acestea toate vor trece, dar 
problemele din țară rămân și 
trebuie rezolvate. O fracțiune a 

Partidului Democrat cu deputați 
șantajați și presați, poate să 
devină o fracțiune vulnerabilă, 
lucru care ar putea fi  chiar în 
defavoarea celor care astăzi 
comit aceste abuzuri și presiuni 
politice.

Partidele pro-europene din 
Parlament spun că au refuzat 
dialogul cu Partidul Democrat 
din cauza că au o problemă 
cu mine, eu fi ind președintele 
partidului. Vreau să îndepărtez 
acest obstacol pentru viitor și 
vin cu o decizie prin care să fi e 
clar că Partidul Democrat nu 
este dependent de un singur 
om, nu este dependent de mine. 
Mi-am depus astăzi mandatul 
de președinte al partidului 
și le-am propus colegilor să 
organizeze cât mai curând 
congresul partidului pentru 
a alege o nouă conducere și a 
aproba un nou program politic. 
De asemenea, pentru a opri 
speculațiile posibile, declar că am 
decis să nu mai candidez la acest 
congres pentru vreo funcție în 
partid. Am luat această decizie și 
pentru că Partidul Democrat are 
nevoie de un nou proiect politic 
în opoziție, un proiect care să fi e 
elaborat după noile realități, de o 
nouă echipă de conducere.

Cât ține de mandatul de 
deputat, acest mandat vizează 
în primul rând respectarea 
votului pe care l-au dat oamenii, 
fi ind mandatul care a acumulat 
cel mai mare număr de voturi 
în Moldova la alegerile din 
februarie. Nu doresc acest 
mandat pentru imunitate 
sau pentru altceva, este însă 
mandatul dat de oameni și orice 
decizie pe această temă urmează 
să fi e luată de mine împreună cu 
ei, este mandatul care aparține 
cetățenilor din Nisporeni, nu 
mie sau altcuiva.

Am avut onoarea să 
conduc Partidul Democrat 
într-o perioadă în care a făcut 
performanțe importante la 
guvernare și a luat în alegeri 
cel mai bun scor din istoria 
sa. Sunt rezultate care pe 
orice om politic l-ar face să fi e 
împlinit. Însă toate acestea au 
fost posibile datorită echipei 
extraordinare a partidului și 
vreau să le mulțumesc din sufl et 
tuturor colegilor, susținătorilor 
noștri, pentru sprijinul pe care 
mi l-au acordat în îndeplinirea 
mandatului de președinte al 
Partidului Democrat.

Sunt sigur că noua conducere 
care va fi  aleasă la congres 
va reuși să facă performanță 
politică și, pentru binele 
partidului și al țării, îmi doresc 
să reușească să obține rezultate 
și mai bune decât cele obținute 
în mandatul meu.

Vladimir Plahotniuc

VLAD PLAHOTNIUC 
NU MAI  ESTE NU MAI  ESTE 

PREȘEDINTE AL PREȘEDINTE AL 
PARTIDULUI PARTIDULUI 
DEMOCRATDEMOCRAT

 continuare din pagina 1

„Acest apel descrie în puține 
cuvinte spiritul echipei 

Partidului Democrat, o echipă 
care este puternică prin calitatea 
oamenilor săi, indiferent dacă se afl ă 
în opoziție sau la guvernare. Zilele 
acestea s-au lansat multe speculații 
și atacuri, care au avut scopul 
de a demobiliza echipa noastră, 
dar, în realitate, ea s-a întărit și a 
devenit mai motivată. Decizia de 
a ne retrage de la guvernare și a 
merge în opoziție înseamnă o nouă 
etapă pentru PDM, una care ne va 
permite să putem lucra mai mult 
asupra modului nostru de a face 
politică, să lăsăm într-o parte ceea 
ce nu a funcționat bine și să venim 
cu noi idei și acțiuni.

În ceea ce mă privește, am nevoie 
de o pauză, dar nu pentru a mă 
odihni. Cei care mă cunosc știu că 
nu-mi place odihna, știu că nu pot 
sta departe de proiectele noastre 
și de echipă. Ceea ce fac în aceste 
zile este să lucrez la mai multe 
planuri, iar cel mai important este 
cel prin care să reușim să readucem 
stabilitatea în Moldova și liniștea de 
care cetățenii au nevoie. În același 
timp, am nevoie de timp pentru 
a-mi securiza familia, după ce a 
trecut prin momente grele, inclusiv 
după o tentativă de răpire a mea 
eșuată, care a avut loc anul trecut, 
când mă afl am într-o vizită peste 
hotare. Copiii mei sunt speriați, 
familia mea este speriată și nu se 
simte în siguranță nicăieri. Familia 
mea are nevoie mai mult ca oricând 
să fi u lângă ea și eu voi sta cât este 
necesar, pentru ca să treacă cu bine 
peste aceste momente și să se simtă 
în siguranță. Este dreptul meu să iau 
toate măsurile pentru a mă proteja 
și a-mi proteja familia sau oamenii 
apropiați, așa cum cred că e mai 
bine pentru ei. În această perioadă, 
Moldova nu este o țară sigură, iar 
asta nu din cauza posibilelor dosare 
inventate de oponenți, dar din cauza 
unora care își doresc să o preia cu 
forța. Până voi reveni acasă, am 
discutat în aceste zile cu colegii ce 
trebuie de făcut pentru ca Partidul 

Democrat să activeze cât mai 
efi cient mai departe. Am stabilit 
că vom face o opoziție activă și nu 
vom permite preluarea Republicii 
Moldova de către grupări de interese 
din afara țării. Moldovenii trebuie 
conduși din interiorul țării, nu din 
afara ei. Moldova trebuie să rămână 
liberă și independentă, nu să devină 
anexa unei alte țări sau teritoriul pe 
care vreun stat își face jocurile și ne 
umilește cetățenii.

Decizia Partidului Democrat 
de a se retrage de la guvernare 
a fost luată încă de marți, însă 
am dorit să o implementăm 
prin dialog cu celelalte partide și 
într-un mod legitim. Am stat până 
vineri să așteptăm aceste discuții, 
dar partidele au refuzat dialogul. În 
aceste condiții a trebuit să luăm o 
decizie, care să nu adâncească și mai 
tare criza. Cred că am luat cea mai 
bună decizie în situația respectivă, 
însă ea nu este una prin care am 
abandonat obiectivele noastre sau 
i-am abandonat pe moldoveni. 
Dimpotrivă, este una care ne duce 
și mai aproape de ei și împreună 
vom reveni la guvernare pentru a 
continua lucrurile bune începute. 
Cred că asta se va întâmpla curând, 
poate prea curând, nu o să ne 
rămână timp sufi cient ca să facem 
reorganizarea activității noastre 
politice, așa cum ne propunem.

Alternanța la putere este un proces 
fi resc și necesar într-o democrație. 
Partidul Democrat o acceptă și o 
va respecta, am demonstrat că nu 
ne ținem de putere. Ne-am fi  dorit 
însă ca acest lucru să se întâmple 
democratic și nu prin încălcări ale 
legii, prin crearea unor precedente, 
care vor afecta grav Moldova pe 
termen lung. Noi ne-am fi  dorit ca, 
în locul nostru, la guvernare să vină 
alți politicieni, care să acționeze la 
fel de independent cum a făcut-o 
PDM, nu niște marionete ale unor 
forțe străine. Dar despre aceste 
lucruri vom avea timp să discutăm, 
voi deschide mai târziu anumite 
paranteze, acum lucrurile sunt prea 
fi erbinți încă și rațiunea nu este 

neapărat prezentă.
În ceea ce mă privește, am un 

sentiment de vină față de moldovenii, 
care m-au votat și față de colegii 
mei că nu am reușit să opresc ceea 
ce urmează să se întâmple – haosul 
pe care îl văd ei. M-am gândit să-
mi asum singur responsabilitatea 
și să mă retrag din politică. Asta 
ar însemna însă să fac un lucru în 
grabă, să dezamăgesc oamenii, care 
și-au pus speranțe în mine. Dacă 
m-aș retrage acum, fracțiunea 
PDM ar putea deveni vulnerabilă și 
deputații să fi e presați să treacă la un 
anumit partid, care să-și facă singur 
majoritatea parlamentară și să preia 
Moldova. Având în vedere toate 
aceste aspecte, am hotărât să rămân 
alături de echipă, să o întăresc și să 
o protejez, chiar și de la distanță, în 
perioada în care voi lipsi.

Sunt conștient că eu și Partidul 
Democrat avem mulți dușmani. 
Am fost conștient de asta și când 
guvernarea noastră a cerut la ONU 
retragerea trupelor străine de pe 
teritoriul Moldovei și a obținut în 
premieră acea rezoluție istorică. 
Știu ce risc mi-am asumat când am 
inițiat legea împotriva propagandei, 
când am refuzat să semnez planul 
de federalizare a țării. Înțeleg că din 
cauza asta Moldova nu mai este un 
loc sigur pentru mine, dar nu sunt 
omul care să trăiască în frică, voi 
merge înainte și voi da dovadă de 
patriotism în continuare, voi lupta 
de oriunde, pentru ca țara mea 
să iasă de sub ocupația altor state 
și moldovenii să trăiască liberi în 
țara lor. Faptul că eu nu mă mai 
simt sigur în țara mea este una, 
eu sunt doar un om, dar faptul ca 
moldovenii trăiesc aceste momente 
de neliniște și instabilitate, faptul 
că siguranța lor este în pericol, că 
statul lor a devenit atât de fragil în 
câteva zile, că se uită la televizor și 
văd că oameni din afara țării vin 
și stabilesc cine cu cine trebuie să 
se alieze ca să conducă țara este un 
lucru foarte grav și periculos pentru 
independența Republicii Moldova 
și viitorul ei.

Lucrurile nu sunt însă total 
scăpate de sub control și sunt sigur 
că există sufi cienți oameni lucizi, 
gata să-și protejeze țara, inclusiv 
politicieni cu putere de decizie în 
Parlament. Alții, care încă sunt 
euforici și înfi erbântați, se vor trezi 
curând la realitate și vor căuta 
disperați ajutor chiar la PDM pentru 
a ieși din capcana în care au nimerit. 
Noi vom fi  gata să-i ajutăm să iasă, 
dar nu și să-i iertam pentru modul 
în care au pus în risc Republica 
Moldova și pe cetățenii ei.

Mesajul pe care vreau să îl 
transmit cetățenilor este ca sunt pe 
baricade, voi reveni în țară cât mai 
curând, imediat ce familia îmi va fi  
în siguranță și eu voi fi  în siguranță, 
voi munci pentru ca Republica 
Moldova să redevină o țară stabilă 
și ca oamenii să trăiască în liniște și 
pace.

Pe curând!” 
Vladimir Plahotniuc 

ÎN OPOZIȚIE, DAR LA ÎN OPOZIȚIE, DAR LA 
FEL DE PUTERNICI!FEL DE PUTERNICI!

Pagină coordonată  de Nicolae MISAIL; Pagină coordonată  de Nicolae MISAIL; 
www.ziarulploiestii.rowww.ziarulploiestii.ro

Președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a postat 
în data de 17 iunie curent un mesaj pentru susținătorii săi, 

prin care îi anunță că PDM va face o opoziție activă și nu va permite 
trădarea țării de către grupări mafi ote și nici ca Republica Moldova 
să fi e anexată de un alt stat. 
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NATO, ÎN STARE DE CRIZĂ

Numele lui este Nikolai 
Patrușev și nu e nimeni altul 

decât favoritul lui Vladimir Putin la 
Kremlin.

Este consilierul cel mai ascultat de 
Putin, „șoimul Kremlinului”, care în 
toţi acești ani a avut mereu ultimul 
cuvânt în fi ecare gen de opţiune 
militară, înainte ca „ţarul” Federaţiei 
Ruse să-și dea sau nu acordul pentru 
a continua să-și desfășoare trupele 
în teren. De fapt, se pare că nicio 
decizie strategică nu ar fi  fost luată 
fără evaluările exacte ale fostului 
comandant al serviciilor secrete, care 
a împărtășit cu președintele Putin 
o carieră strălucită în fostul KGB al 
Uniunii Sovietice și apoi în FSB. De 
la intervenţia delicată în Siria – prima 
intervenţie militară rusească într-un 
teatru unde Statele Unite și NATO 
erau deja implicate – în recenta 
criză venezueleană, toate aspectele 
principale referitoare la strategia 
militară trebuie să fi e evaluate riguros 
de către fostul ofi ţer de informaţii, care 
consideră Statele Unite și „revoluţiile 
colorate” ca fi ind primele ameninţări 
la adresa siguranţei mamei Rusia.

La strategiile militare pare că s-ar 
adăuga și așa-numitele „crime de 
stat” ordonate, potrivit Occidentului, 
de înalţii funcţionari de la Kremlin și 
executate în conformitate cu vechea 
tradiţie sovietică de către serviciile 
secrete, sarcini care cu siguranţă 
au trecut mai întâi pe la biroul lui 
Patrușev.

Dintre aceste crime comandate 
face parte și asasinarea fostului 
colonel al serviciilor de informaţii 
Aleksandr Litvinenko, otrăvit la 
Londra cu poloniu radioactiv, turnat 
într-o ceașcă letală de ceai comandată 
la un sushi bar din Piccadilly. S-a 
întâmplat în 2006, iar el era la 
conducerea serviciilor secrete. Din 
câte se pare, comandantul Patrușev ar 
avea o mentalitate tipică Războiului 
Rece, foarte asemănătoare cu cea 
a președintelui Putin, care a fost și 
el mult timp membru al serviciilor 
de informaţii rusești și cu care 
împărtășește și orașul natal Sankt 
Petersburg. Ambii sunt înscriși în 
serviciile secrete din anii 1970 și se 
cunosc de peste trei decenii. Ofi ţerul 
KGB și apoi de contraspionaj Patrușev 
i-a succedat lui Putin la conducerea 
serviciilor secrete din Moscova, în 
1999 (Putin a fost doar un an șeful 
FSB), pentru a fi  apoi numit, la 
sfârșitul mandatului, în 2009, secretar 
al Consiliului de Securitate al Rusiei.

Când Putin a venit la putere, în 
2000, printre numele persoanelor în 
care avea cea mai multă încredere se 
afl a și cel al lui Nikolai Patrușev, iar 
alături de el erau alţi patru directori și 
funcţionari ex-KGB. Printre aceștia, 
Serghei Ivanov, adjunctul lui Putin 
pe vremea când se afl a la conducerea 
FSB, apoi ministrul de externe și Igor 
Sechin, afl at acum la conducerea 
gigantului petrolier Rosneft  și 

considerat cel mai infl uent om din 
ţară, după Vladimir Vladimiroviţ.

Acești trei oameni de încredere ai 
ţarului ales aparţin  aceleiași caste, 
cea a „silovicilor” – în detrimentul 
oligarhilor care l-au susţinut iniţial 
– adică al celor care au făcut parte 
din conducerea militară sau din 
spionajul rusesc. Aceștia sunt bărbaţi 
consideraţi de Patrușev însuși ca fi ind 
„noua nobilime” rusă, servitori ideali 
ai statului care au atins cele mai înalte 
nivele de inteligenţă și care nu își fac 
munca pentru bani, ci pentru „onoare 
și mândrie”, așa cum a afi rmat într-un 
interviu în 2000, când Putin a venit la 
guvernare, iar el se afl a deja în fruntea 
unuia dintre cele mai temute servicii 
secrete din lume.

La urma urmei, Rusia, așa cum se 
observă deseori, nu și-a abandonat 
niciodată tradiţiile sovietice 
în anumite „domenii”. Potrivit 
observatorilor, detractori ai „liniei 
dure” tipice liderilor securităţii 
rusești, noii silovici sunt în general 
conservatori, în majoritatea cazurilor 
antiliberali, pregătiţi și chiar dispuși 
să folosească forţa, pentru a garanta 
securitatea și a-și garanta controlul 
statului.

NATO ar exista în Europa 
pentru „a-i ţine pe ruși 

afară, pe americani înăuntru și 
pe germani jos”. Așa s-a exprimat 
odată, mai în glumă, mai în 
serios, primul secretar general al 
NATO, britanicul Lord Hastings 
Ismay. Dar această poziţie era 
una răspândită în primii ani ai 
Alianţei Nord Atlantice: al Doilea 
Război Mondial, început de 
Germania, era abia cu câţiva ani în 
urmă. Uniunea Sovietică deţinea 
controlul asupra întregii jumătăţi 
estice a Europei, inclusiv partea 
estică a Germaniei, în timp ce 
americanii tocmai analizau dacă 
să lase Europa din nou pe cont 
propriu și, prin urmare, și mai 
expusă infl uenţei sovietice. 

Germania nu a fost ţinută „jos” 
prea multă vreme, cel puţin partea 
sa vestică: Republica Federală 
Germană a recâștigat atât de 
repede încrederea celorlalte ţări 
vestice, încât a fost admisă în 1955 
în NATO. Simultan, RDG a intrat 
în Pactul de la Varșovia, dominat 
de URSS.

Războiul Rece, cu ale sale 
caracteristici dihotomice Est-
Vest/URSS-SUA, a durat 40 de 

ani. Situaţia era încordată, dar 
stabilă. În contextul negocierilor 
de dezarmare purtate cu Uniunea 
Sovietică în 1988, președintele 
american Ronald Reagan a 
ţinut neapărat să precizeze că ar 
avea mereu în vedere interesele 
europenilor: Pe primul loc este 
pentru mine menţinerea unui 
parteneriat puternic și sănătos 
între America de Nord și Europa. 
Nu vom jertfi  niciodată interesele 
acestui parteneriat pentru un tratat 
cu Uniunea Sovietică”.

CONFLICTE NOI
În 1989/1990, situaţia s-a 

schimbat radical. Comunismul 
s-a prăbușit, la fel ca și URSS. 
Puterile câștigătoare în al Doilea 
Război Mondial și-au dat acordul 
pentru reunifi carea Germaniei 
ca ţară membră a NATO. Marea 
schimbare petrecută în Europa a 
însemnat și aderarea la NATO în 
anii următori a majorităţii ţărilor 
din fostul Pact de la Varșovia, 
printre care Polonia, România și 
ţările baltice.

Între timp, situaţia seamănă din 
nou cu cea din perioada Războiului 
Rece. Rusia susţine că se simte 

ameninţată de extinderea estică 
a NATO și se reînarmează. Ceea 
ce frânează extinderea și pe mai 
departe a Alianţei Nord Atlantice, 
ţări ca Georgia și Ucraina nu își 
pot face mari speranţe că vor fi  
primite în NATO, care vrea să 
evite generarea de noi confl icte.

De altfel, NATO nu duce lipsă 
de confl icte. Începând cu anii 90, 
Alianţa se implică tot mai mult în 
regiuni de criză din afara graniţelor 
ei. Inclusiv Germania, prezentă în 
Balcani și Afganistan, chiar dacă 
participarea Berlinului la astfel de 
misiuni a generat iniţial discuţii 
aprinse în Republica Federală, din 
cauza istoriei naţional-socialiste.

O singură dată în istoria de 
70 de ani a NATO a fost invocat 
articolul prin care toate ţările 
sunt chemate să asigure apărarea 
colectivă a unei ţări membre: s-a 
întâmplat după atacurile teroriste 
de la 11 septembrie 2001 din SUA. 
Au urmat însă discuţii aprinse pe 
marginea consecinţelor acestor 
acţiuni, aceste tensiuni divizând 
NATO pentru mai mulţi ani.

TOTUL S-A SCHIMBAT 
DUPĂ APARIŢIA LUI 

TRUMP
NATO se afl ă din nou 

sub presiune de la preluarea 
mandatului de președinte al SUA 
de către Donald Trump, în urmă 
cu doi ani. Trump a pus de mai 
multe ori sub semnul întrebării 

sensul NATO și obligaţia de 
apărare colectivă. În 2018, el s-a 
întrebat de ce ar trebui SUA să 
apere un stat membru mic precum 
Muntenegru și să riște astfel 
să declanșeze al Treilea Război 
Mondial. Trump a mai ameninţat 
că protecţia Americii va fi  primită 
doar de ţările care plătesc sufi cient. 
Trump îi reproșează mai mereu 
Germaniei că alocă prea puţin 
din bugetul ei pentru apărare. La 
ultimul summit NATO din 2018, 
Trump a fost ceva mai moderat în 
exprimare, dar a rămas la teza sa 
conform căreia SUA ar fi  folosite 
de celelalte state membre ale 
Alianţei. „Plătim mult prea mult 
la bugetul NATO. NATO este foarte 
importantă, dar NATO ajută mai 
mult Europa decât ne ajută pe noi.”.

Cancelarul Angela Merkel 
a răspuns la același summit 
că Germania ar fi  foarte 
recunoscătoare NATO. „Dar 
Germania face la rândul ei foarte 
mult pentru NATO. Suntem al 
doilea mare furnizor de trupe. 
Punem în slujba NATO cea mai 
mare parte a capacităţii noastre 
militare. Și suntem și în ziua 
de azi foarte puternic implicaţi 
în Afganistan, lucru prin care 
reprezentăm și interesele Statelor 
Unite ale Americii.”

ALIANŢA „NU ESTE 
BĂTUTĂ ÎN PIATRĂ”

Obiectivul ofi cial al NATO, 

după un summit din 2014, este 
ca fi ecare ţară membră să aloce 
apărării, până în 2024, în jur de 2% 
din PIB. SUA au alocat, în 2018, 
3,39% din PIB pentru armată. 
Doar puţine state europene au 
atins în 2018 nivelul de două 
procente. Germania s-a afl at 
doar la 1,23%. Nici în noul buget 
german nu se apropie măcar de 
2% cheltuielile destinate apărării. 
Merkel a promis 1,5% până în 
2024, dar Trump cere „minim” 
2%. Social-democraţii germani, 
parte în marea coaliţie de la Berlin, 
frânează în mod special cheltuielile 
militare ale ţării. Purtătorul  de 
cuvânt al SPD în probleme de 
politică externă, Nils Schmid, a 
avertizat pentru DW că acest prag 
de 2% nu trebuie să devină un 
fel de „fetiș”. „Decisivă ar fi  mai 
degrabă extinderea capacităţilor 
militare ale Germaniei, lucru pe 
care îl facem.” Disputa continuă.

Secretarul general al NATO, 
Jens Stoltenberg, a avertizat 
la rândul său recent:  „Nu 
este scris în piatră că legătura 
transatlantică va dăinui veșnic”. 
A fost o frază destinată mai 
ales impulsionării Berlinului. 
Stoltenberg își face speranţe 
privind în urmă în trecutul 
Alianţei: „În istoria NATO, am 
avut numeroase diferenţe de 
opinie și le-am depășit mereu. La 
fi nal, suntem cu toţii de acord că 
America de Nord și Europa sunt 
mai în siguranţă împreună”.

ATO ar exista în Europa ani Situaţia era încordată dar

În urmă cu 70 de ani, 12 state din Europa și America de Nord au înfi inţat NATO. Este 
una dintre cele mai de succes alianţe militare din istorie. În prezent însă, mai ales Donald 

Trump pune sub semnul întrebării viitorul ei, constată Christoph Hasselbach de la Deutsche 
Welle.

PRINŢUL MOŞTENITOR PRINŢUL MOŞTENITOR 
SALMAN A ÎNFIINŢAT SALMAN A ÎNFIINŢAT 
O ECHIPĂ SECRETĂ DE O ECHIPĂ SECRETĂ DE 

INTERVENŢIEINTERVENŢIE

Cu până la un an 
înainte de uciderea 

ziaristului Jamal Khashoggi, 
prinţul moștenitor saudit, 
Mohammad bin Salman, ar 
fi  înfi inţat o echipă secretă 
de intervenţie, pentru a răpi, 
tortura și reduce la tăcere 
opoziţia din Arabia Saudită, 
scrie ziarul Hurriyet.

Potrivit unui articol 
publicat în Th e New York 
Times, echipa ar fi  fost 
înfi inţată cu până la un 
an înainte de uciderea lui 
Khashoggi. Informaţia 
este atribuită unor 
ofi ciali americani de rang 
înalt. Grupul, numit de 
responsabilii americani 
Echipa saudită de intervenţie 
rapidă, ar fi  responsabil și 
de uciderea ziaristului Jamal 
Khashoggi, în octombrie 
2018, în Consulatul General 
al Arabiei Saudite din 
Istanbul.

Zilele trecute, șeful 
Comisiei pentru Drepturile 
Omului din Arabia Saudită, 

Bandar bin Mohammed 
Al-Ayban, a declarat că 
se opune deschiderii unei 
anchete internaţionale 
privind uciderea ziaristului 
saudit Jamal Khashoggi. 
Șeful Departamentului de 
comunicare al Președinţiei 
turce, Fahrettin Altun, a 
declarat agenţiei Reuters că 
„este îngrijorătoare” opoziţia 
lui Al-Ayban faţă de începerea 
unei anchete internaţionale 
privind circumstanţele morţii 
lui Khashoggi. 

Uciderea ziaristului Jamal 
Khashoggi, în octombrie 
2018, în Consulatul 
General al Arabiei Saudite 
din Istanbul, a generat vii 
ecouri în rândul opiniei 
publice internaţionale, iar 
președintele SUA, Donald 
Trump, care are relaţii 
apropiate cu Arabia Saudită, 
a cerut pedepsirea celor 
vinovaţi. Chiar dacă, la scurt 
timp după crimă, au început 
să apară informaţii despre 
unde, când și cum a fost ucis 
Khashoggi, nu este clar unde 
se afl ă trupul acestuia.

considerat cel mai influent om din

CINE SE AFLĂ ÎN CINE SE AFLĂ ÎN 
SPATELE LUI PUTIN?SPATELE LUI PUTIN?
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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

BUCURII ÎN SPORTUL PRAHOVEAN…

FOTBAL
CS Blejoi, triumf  cu „Triplă 

Coroană”…
Campioană a Ligii A Prahova 

2019, laureată a Fazei Prahova 
a Cupei României, echipa de 
seniori a Clubului Sportiv Blejoi 
și-a adjudecat meritat și laurii 
„Barajului de promovare în Liga 
a 3-a Naţională de Fotbal”, cucerind 
în triumf „Tripla Coroană” a 
fotbalului prahovean…

După victoria din deplasare, 
din prima manșă (3-0 la Izvoarele 
– Giurgiu, cu CS Mihai Bravu), 
Campioana Prahovei – CS Blejoi 
și-a asigurat un succes clar și în 
retur, „acasă”, pe propria cochetă 
„Arena Blejoi” (22.VI.2019) și 
promovarea în Liga 3 Naţională.

 CS Blejoi Prahova – CS 
Mihai Bravu Giurgiu 6-1 (2-0). 
Marcatori: Ionuţ Chiși (10), Dănuţ 
Iancu (33), Cristian Vasile (65, 90 
+1), Valentin Ursu (76), Cosmin 
Lambru (89) / Ciprian Stoica (71).

CS Blejoi (antrenori Răzvan 
Vlad, Emil Coșieru): Ad. 
Gheorghe – Cl. Stoica, Bojoagă, 
Năstase, Vl. Badea (70 Anton) – 
Ir. Dumitru (cpt.) / 55 Ghinea), 
Rudaru – Ruptureanu, D. Iancu 
(60 Ursu), Chiși (48 Cr. Vasile) – 
Lambru.

Triumful Clubului Sportiv 
Blejoi se datorează, fără îndoială 
și sprijinului statornic al 
ofi cialităţilor locale, ale Primăriei 

(primar ing. Adrian Dumitru), 
și Consiliului Local Blejoi, ai 
ofi cialilor de vârf ai clubului (ing. 
Gheorghe Biziniche, jurist Paul 
Mâinea, Constantin Ioniţă, Ștefan 
Zahanagiu), al tuturor minunaţi 
suporteri.

KARATE 
TRADIŢIONAL
CSM Ploiești, „aur” la 

Europene…
Campionatele Europene de 

Karate Tradiţional, găzduite 

de România (Sala de Sport 
a Universităţii din Pitești, 
400 de sportivi, 20 ţări, 15, 
16.VI.2019), onorate de prezenţa 
unor personalităţi sportive 
de talie mondială – Vladimir 
Iorga (profesor Universitatea 
de Medicină Belgrad), fratele 
său dr. Ilija Iorga (fondatorul 
stilului Fudokan) și Nicolae 
Marandici (președintele Federaţiei 
Române de Karate Tradiţional) 
au prilejuit Clubului Sportiv 

Municipal Ploiești (antrenor 
emerit coordonator Liviu Apostol, 
antrenor Ileana Apostol) prin 
cei nouă sportivi ai săi, care 
au reprezentat România, să-și 
adjudece 11 medalii (7 aur, 1 argint, 
3 bronz). Medalii de aur au cucerit: 
Mihaela Ciuranu, Sorana Frâncu, 
Emanuela Irimia,Campioane ale 
Europei în proba de Kata (Echipe, 
Cadeţi 14-15 ani) și prin Dragoș 
Hriţcu, Alexandru Nicolae, Rafael 
Nicodim – Campioni ai Europei 
la Kată (J, 16-17 ani), dar și prin 
Sorin Niţă, cu echipa României la 
Kata, la Older Seniors (35-49 ani).

Ceilalţi medaliaţi ai clubului 
nostru: Dragoș Dumitru – argint 
la Kata și bronz la Kumite (T, 18-
20 ani) și Eduard Dobre, la Kata și 
la Fukugo (T, 18-20 ani).

JUDO
CSM CFR CSȘ Ploiești „aur” la 

Balcaniadă…
Campionatul Balcanic U15 

din Macedonia de Nord (14-16.
VI.2019, Skopje, 138 de sportivi 
din Albania, Bulgaria, Bosnia 
și Herţegovina, Cipru, Grecia, 

Kosovo, Macedonia de Nord, 
Muntenegru, Turcia, România), a 
avut la start și cinci sportivi de la 
structura CSM CFR CSȘ Ploiești 
(antrenor emerit coordonator 
Gheorghe Savu, antrenori Mihai 
Trandafi rescu, Doru Munteanu, 
Cosmin Slăveanu, Roxana Creţu), 
care au reprezentat onorant 
România. 

Strălucitoare a fost prahoveanca 
noastră Vanessa Tolea (categoria 
44 kg), care a cucerit medalia 
de aur, învingând pe rând pe 
Amina Meryem Hebib (Bosnia 
și Herţegovina), Antoneta 
Borisova (Bulgaria), Cerem Yimaz 
(Turcia) și în fi nală pe Bianca 
Pop (Româna). Cu „bronz” a fost 
medaliat colegul de club Bogdan 
Petre (73 kg), în lupta pentru 
medalii afl ându-se și coechipierii 
Alexandra Cristea (48 kg), Rareș 
Costache (42 kg) și Andrei Tunea 
(46 kg).

FOTBAL
Petrolul, cu Veolia, pe drumul 

speranţelor…
Povestea minunată a Petrolului 

Ploiești continuă… Temporara 
criză gravă a fost aplanată, 
spre liniștea ploieștenilor și 
prahovenilor, mulţi și devotaţi…

Veolia și inginerul Mădălin 
Mihailovici (adevărat petrolist 
ce-a copilărit aproape de marele 
nostru stadion, în „Buna Vestire”, 
în zona parcului de la intersecţia 
cu Armași…), vor sprijini cu 
generozitate, ca și până acum, 
FC Petrolul Ploiești (cvadruplă 
Campioană a României, triplă 
câștigătoare a Cupei României cu o 
prestigioasă victorie în palmaresul 
său de aur, cea cu Liverpool – 
Anglia, una din cele mai „mari” 
echipe din lume…

Petrolul a pornit pe noul drum 
al speranţelor, cu același obiectiv 
(promovarea…) și din 24.VI.2019 
cu o nouă conducere: Marius 
Stan (președinte, ex-campion cu 
Oţelul Galaţi) și Flavius Stoican 
(antrenor, de „A”). Hai Petrolul!

FOTBAL (primar ing Adrian Dumitru) de România (Sala de Sport

Marele Premiu al Americii, cu cea 
mai importantă cursă hipică 

din lume, care se desfășoară tradiţional 
(din 1920, în ultima duminică de 
ianuarie…) în Franţa, la Paris, pe 
Hipodromul Vincennes, a prilejuit în 
ultimii ani prezenţa acreditată a unor 
pasionaţi jurnaliști și turfi ști prahoveni. 
Misiunea acestora a fost optimizată cu 
generozitate de un reputat specialist 
hipic, Cristiano Popesco – preţuit român 
stabilit de peste treizeci de ani la Paris.

Zilele trecute, într-o scurtă vizită în 
Bucureștiul natal, Cristiano Popesco, 
sub semnul prieteniei, s-a afl at și-n 
„Orașul Aurului Negru” – Ploiești și-n 

minunata Prahovă, vizitând obiective 
istorice și sportive, inclusiv noua 
„bijuterie sportivă” – Hipodromul 
Ploiești…

În fotografi a de album, în Ploiești 
(Democraţiei nr. 14, aproape de 
Kilometrul 0…), cu „Tricolorul 
Franţei”, de  la stânga: ing. Mihai 
Mircescu (comisar hipic, Ploiești), ing. 
Cristiano Popesco (ofi cial hipic, „Le 
Trot”, Paris), Marian Pușcaș (jurnalist, 
realizator TV, Ploiești), ing. Valentin 
Lazăr (analist sportiv, Ploiești, 
cadru didactic la Academia de Studii 
Economice București). Sub semnul 
prieteniei…

SUB SEMNUL PRIETENIEI…SUB SEMNUL PRIETENIEI…

CS Blejoi, în triumf…CS Blejoi, în triumf…

Foto csblejoi.roFoto csblejoi.ro

Campionii Europei…Campionii Europei… „Aur” la Balcaniadă…„Aur” la Balcaniadă…

Turfi şti, sub semnul prieteniei…Turfi şti, sub semnul prieteniei…
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