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

 „Nu fără rost se zice că în iubire şi putere, nimeni nu face loc 
fără durere”- Culese de Tata  Geoff rey Chaucer (1340-1400) poet englez
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GATA? S-A GATA? S-A 
REFĂCUT ELITA?REFĂCUT ELITA?

Numărul asistaților social aNumărul asistaților social a
 scăzut pentru prima dată în scăzut pentru prima dată în
 ultimii 7 ani sub 200.000 de persoane ultimii 7 ani sub 200.000 de persoane
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Vulnerabilitate Vulnerabilitate 
pentru pentru 
Securitatea Naţională?Securitatea Naţională?

Ce frică mă luase!? Mai e puțin până 
la alegeri și chiar îmi puneam 

bahica întrebare „eu cu cine votez?”. Păi!? 
Ce e debandada asta? Voi chiar nu vedeți 
că nu mai avem elită politică? Ce e aia, 
Nicușor, Barna, Cioloș, Rareș Bogdan...? 
Cine sunt ăștia? Pe bune? Voi nu vedeți 
că-s niște pârliți? Dacă îi aduni pe toți la 
un loc nu faci un milion de euro. Niște 
sărăntoci! Ce credeau ei, că în vârful țării 
ăsteia e loc pentru niște amărășteni care, 
or munci ei bine dar, până la urmă sunt 
niște salariați.

Și atunci? De unde tupeul ăsta, să 
se creadă conducători? Le-a dat cineva 
voie? Le-a dat cineva dreptul ăsta? Au ei 
girul elitei? Păi, vedeți că era nevoie să 
se întoarcă? Era nevoie să vedem cine e 
stăpânu’!

Ce credeați, că adevărata elită ne lasă 
de izbeliște? NU! Ei se întorc la datorie, 
atunci când le-o cere poporul. Pentru că 
da! Este nevoie de ei! Acum, mai mult ca 
niciodată. Trebuie refăcută mândria țării! 
Așa că vă propun să ne ridicăm cu toții în 
picioare, să îi mulțumim lui Dumnezeu, 
și să îi urăm...”Bine ai revenit acasă, Elena 
Udrea!”.

Și, dacă tot ne-am ridicat în picioare, 
vă rog să transmitem gândul nostru 
bun și celeilalte părți a elitei, pe care o 
așteptăm să ne scoată din această mocirlă 
politică...”Vă așteptăm cât mai curând 
acasă, stimate elite surghiunite: Ghiță, 
Schwartzenberg, Bica, Popoviciu etc etc.”

Iar ție, Doroft ei, adio! Și de acolo, unde 
pleci, să nu uiți să îți votezi elitele!

3 stații din Prahova, 3 stații din Prahova, 
modernizate cu voia modernizate cu voia 
CFR SACFR SA

6 LICEENI DE NOTA 10 ÎN PRAHOVA!

Până la afi șarea rezultatelor fi nale ale 
examenului de bacalaureat din acest 

an (înainte de contestații), rata de promovare 
în Prahova este de 71,28%, mai mare cu 
2,58 puncte față de 2018, când procentul a 
fost de 68,7%.  Dintre cei 5.221 de înscriși 
la bacalaureatul din acest an, 5.023 de 
absolvenți s-au prezentat la toate examenele, 

iar doi elevi-unul de la Liceul Tehnologic 
„Gheorghe Lazăr” din Plopeni și altul de la 
Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din 
Ploiești-au fost eliminați din sală. 3.582 de 
absolvenți de liceu au depășit media 6 și au 
obținut și cel puțin nota 5 la fi ecare dintre 
probele de examen. 

Spitalul Municipal Ploiești a 
achiziționat din fonduri proprii 

și a pus în funcțiune un aparat nou de 
radioterapie pentru tratarea leziunilor și 
tumorilor superfi ciale și semiprofunde. 
Potrivit specialiștilor unității, acesta 
asigură tratament radioterapeutic paliativ 
pentru neoplasme oro-faringo-laringiene, 
neoplasm bronho-pulmonar, metastaze 
limfatice mediastinale, neoplasm esofagian, 
neoplasm de vezică urinară, genitale 
și rectal, metastaze limfatice și osoase. 
Laboratorul de Radioterapie, coordonat 
de dr. Manuela Crivăț, mai deține și un 
aparat destinat tratamentului curativ și 
paliativ pentru neoplasmele de piele. La 

această unitate nu numai bolnavii de cancer 
se pot trata, ci și cei care au alte afecțiuni 
ce necesită tratament radioterapeutic 
antiinfl amator pentru osteofi te și afecțiuni 
reumatismale (gonartroze, spondiloze, 
poliartrită scapulo-humerală). 

NOU APARAT DENOU APARAT DE  
RADIOTERAPIE LA SCHULLER

ână la afișarea rezultatelor finale ale

Cât tupeu trebuie să ai ca 
ales județean, președinte 

sau vicepreședinte, să aloci 
banii contribuabililor pe criterii 
politice? Fix așa-și parcă mai 

vizibil ca niciodată- s-a întâmplat 
pe 5 iulie, în cadrul ședinței 
extraordinare a Consiliului 
Județean Prahova, când s-a 
aprobat asocierea județului 

Prahova cu 63 de localități în 
vederea realizării unor obiective 
de interes public. Parcă niciodată 
discriminarea n-a fost atât de 
puternică: majoritatea politică 
PSD-ALDE din CJ Prahova a 
trimis banii cu precădere înspre 
primăriile conduse de primari 
aparținând celor două partide. 
Întrebare: cum se vor uita 

aleșii în ochii prahovenilor din 
localitățile ocolite de CJ când 
pur și simplu le-au luat banii și 
i-au direcționat unde, scuzați 
expresia, au vrut mușchii lor? Iar 
răspunsul îl putem anticipa de 
pe acum: se vor uita fără nicio 
jenă, de parcă județul sau banii 
ar fi  moșia partidelor! 

ât tupeu trebuie să ai ca vizibil ca niciodată s a întâmplat

Consilierii județeni și-au 
dat acordul de principiu 

pentru înfi ințarea unei structuri 
sportive, denumită Clubul 
Sportiv „Activ Prahova-Ploiești”, 
instituție publică de interes 
județean, afl ată în subordinea 
Consiliului Judetean Prahova 
și care se va fi nanța din 
venituri proprii și din subvenții 
acordate de la bugetul local al 
județului Prahova. Nu se știe 
care va fi  profi lul clubului: în 
hotărâre se vorbește despre 
un club polisportiv, iar în 
expunerea de motive, despre 

unul monosportiv, mai exact 
profi lat pe handbal. Scopul 
structurii va fi  de organizare 
și administrare de activități 
sportive, pentru comunitate, 
inclusiv a activităților de 
performanță, selecție, pregătire 
și participare la competiții 
interne și internaționale. 
Sediul acestuia va fi  în Palatul 
Administrativ din Ploiești, Bld. 
Republicii, etaj 3, camera 305. 
Obiectul de activitate al clubului 
va cuprinde următoarele: 
inițierea, desfășurarea și 
participarea la programe, 

acțiuni, competiții, interne și 
internaționale; administrarea 
bazei materiale; cultivarea 
spiritului de competiție și fair-
play al practicanților sportului; 
sprijinirea activităților de studiu, 
cercetare, pregătire și participare 
la competiții specifi ce la nivel 
intern, internațional, amical sau 
ofi cial; promovarea de schimburi 

cu caracter documentar-știinţifi c 
între structuri similare, institutii 
neguvernamentale sau asociații 
sportive; susținerea activității 
sportive prin acordarea de burse, 
premii și prime participanților; 
alte activităti necesare realizarii 
scopului și obiectului de 
activitate, în condițiile legii.

MAJORITATEA PSD-ALDE DIN CJ A FAVORIZAT MAJORITATEA PSD-ALDE DIN CJ A FAVORIZAT 
COMUNELE CONDUSE DE PRIMARI AI COMUNELE CONDUSE DE PRIMARI AI 

CELOR DOUĂ PARTIDE, EXPEDIIND ÎNSPRE CELOR DOUĂ PARTIDE, EXPEDIIND ÎNSPRE 
46 DE LOCALITĂȚI 82,3% DIN BANII 46 DE LOCALITĂȚI 82,3% DIN BANII 

PRAHOVENILOR! 40 DE COMUNE ȘI ORAȘE PRAHOVENILOR! 40 DE COMUNE ȘI ORAȘE 
NICI MĂCAR N-AU FOST LUATE ÎN SEAMĂNICI MĂCAR N-AU FOST LUATE ÎN SEAMĂ

această unitate nu numai bolnavii de cancer

Examenul de bacalaureat din acest an, 
înainte de contestații, situează Prahova 

peste media națională de promovare. 
În schimb, promovabilitate de 100% s-a 
înregistrat într-un singur liceu, față de anul 
trecut, când șase colegii au obținut această 
performanță. Șase elevi au obținut media 
generală 10, față de patru, în 2018.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
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Uacțiuni competiții interne și cu caracter documentar știinţific

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA 
ÎȘI FACE CLUB SPORTIVÎȘI FACE CLUB SPORTIV

Andrei Năstase, Andrei Năstase, 
între integritate și între integritate și 
iresponsabilitate?iresponsabilitate?
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OFERTĂ DE

Primarul PSD al localității 
Seaca (Teleorman), Lucian 

Călin, le-a declarat jurnaliștilor de 
la Recorder, la Congresul PSD, că 
românii din Diaspora nu ar trebui 
să aibă drept de vot la alegerile 
prezidențiale: „La alegerile pentru 
președintele României ar trebui 
să aibă drept de vot cei care sunt 
prezenți în țară, cei care plătesc taxe 
și impozite, nu să ne aleagă cei din 
diaspora președintele. Sunt acolo, 
să stea acolo, să-și aleagă acolo 
președintele”. Bre, primarule, pe 
tine scrie un cuvânt, dar n-o să-l 
spun astăzi; în schimb, o să zic că 
din cauza pârliților ca tine, care-și 
mai pun și pensie specială pentru 
că fac... nimic, au plecat românii 
la dracu-n praznic. Ați mâncat 
țara asta friptă, mă, și ați fi  vrut 
ca oamenii să se târie în genunchi 
în fața voastră, să le dați ajutoare 
sociale contra vot. Uite că nu v-au 

făcut jocul! Apropo: ai impresia că 
Diaspora vă trântește candidații 
la vot, dragă? Nu, Iohannis  a luat 
6 mil.de voturi din țară și numai 
vreo 400.000 de afară. Așa că 
dacă vrei președinte, ia-ne și nouă 
dreptul la vot!

Un localnic din comuna 
Moțăței, județul Dolj, a 

postat pe Facebook o fotografi e în 
care se vede cum patru persoane 
care lucrează la modernizarea 
grădiniței din localitate toarnă 
asfalt direct peste iarbă. La un 
moment dat se observă o plasă de 
sârmă, dar muncitorii nu au pus 
pietriș înainte de a turna cimentul. 
Primarul comunei, Constantin 
Enea, le ia apărarea muncitorilor 
și spune că au așezat cimentul 
care a rămas de la o altă lucrare 
și că iarba era tăiată. Primarule, 

dacă tăceai, fi lozof rămâneai. Așa, 
dacă le iei Doreilor tăi apărarea, 
înseamnă că chiar tu le-ai dat 
comandă să toarne asfalt peste 
iarbă. Vezi dacă nu cumva merge 
să vină ăia cu tunurile de ciment și 
peste primărie, s-o îngroape, că la 
faza asta chiar nu meritați să mai 
rămâneți pe-acolo.

Fostul premier al Danemarcei, 
Lars Lokke Rasmussen, 

și-a părăsit biroul de premier, 
săptămâna trecută, pe jos și cu un 

rucsac în spate, după ce a pierdut 
alegerile parlamentare. Imaginea 
a făcut realmente înconjurul lumii 
și a adunat milioane de vizualizări. 
Bineînțeles că au curs comparațiile 
cu ai noștri, care au rău dacă se 
suie în altceva decât în BMW 
și la venire, și la plecare. Eu zic 
că gusturile auto sunt o nimica 
toată. La noi e mult mai mult 
de-atât: baștanii autohtoni pleacă 
din posturi cărând România în 
spate, să le ajungă pentru câteva 
generații!

Primarul din Baia Mare, 
Cătălin Cherecheș, spune 

că a primit o donație de un 
milion și jumătate de euro de la 
mama lui. Declarația vine după ce 
inspectorii de integritate au sesizat 
procurorii, afi rmând că edilul  nu 
poate justifi ca 2,7 milioane de lei 
din avere: „Pe parcursul a un an, 
un an și ceva, mama mea mi-a 
acordat împrumuturi până la 
incidența sumei de 1,5 milioane 
de euro. În 2009, în baza unui 
contract notarial, respectiv a unui 
act notarial de donație, acești bani, 
1,5 milioane de euro proveniți 
dintr-o vânzare a unui imobil, au 
fost certifi cați ca fi ind donație”. Bă, 
dar mare noroc pe capul vostru! 
Nu știu cum naiba se nimeresc 
la voi toate mătușile Tamara 
(Năstase), mamele de Oprișan că 
fac cadouri Ford Shelby de 150.000 
euro și părinți ca ai tăi, cu donații 
de milioane de euro... Afurisitele 
astea de rude, nu s-ar îndura 

vreuna să calce pe la vreun olimpic 
internațional sau un român sadea, 
de-ăla care muncește toată viața lui 
cu mintea sau cu lopata...

Aurelian Pavelescu s-a luat 
de actorii care au protesat 

pentru că au început concedierile 
la câteva teatre, din lipsa banilor 
în economia aia care duduie de 
câțiva ani: „ Dacă mă gândesc 
bine, voi sunteți adevărații „roșii”, 
transformați însă în bufonii 
corporațiilor de unde nu veți primi 
decât dispreț (n.n.-apropo de 
participarea unora la mitingurile 
#rezist), nimic altceva decât biletele 
de la teatru, dar care nu vă asigură 
chiar deloc traiul de la o zi la alta. 
Asistații sociali ar trebui să fi e alții, 
nu voi, orfanii, cei cu handicap, 
marginalii...! Iar cei care reușesc 
să fi e artiști adevărați, nicio grijă, 
poporul vă va iubi mult și va plăti 
din mult-puținul pe care îl are cu 
bucurie, să fi ți fericiți!”. Aurică, e 
o vorbă: „câinele moare de drum 
lung și prostul de grija altuia”. Fix 
în categoria asta te încadrezi tu, cu 
precizarea că nu ești câine...

Mai multe persoane 
s-au strâns, joi, în fața 

Penitenciarului Rahova, acolo 
unde este încarcerat Liviu Dragnea, 
pentru a-și arăta susținerea față de 
fostul lider PSD, după decizia CCR  
pe tema constituirii completurilor 
specializate în cazurile de corupție 
de la Înalta Curte. „Judecătorii 
ÎCCJ anchetați pentru abuz în 
serviciu”, „Dragnea deținut politic”, 
„Cerem rejudecare proces Dragnea” 
sunt câteva dintre mesajele de pe 
pancartele pe care participanții 
la mitingul de susținere a fostului 
lider PSD le-au adus. La protest 
este prezent și Gelu Vișan, fost 
deputat PDL. Na, ce să zic la o 
asemenea bazaconie, ne merităm 
soarta, bre! Sunt fraieri de bubuie 

alde politicii ăștia dacă nu vă fură 
și dumicatul de la gură. Chiar 
meritați să vă lase ăștia-n fundul 
gol, la câte tărâțe aveți unii în 
creierele alea ale voastre.

Nicolae Bacalbașa a salutat 
de la tribuna Parlamentului 

legea care le dă dreptul polițiștilor și 
jandarmilor puterea să disperseze 
când au ei chef un protest, iar 
dacă populația nu pleacă, forțele 
au liber la ciomăgeală: „Am fost 
agresat (de protestatari) în parcul 
Parlamentului și am văzut că 
jandarmii care m-au înconjurat 
erau terorizați, înnebuniți de frică 
- și nu le era frică de elementul 
fi zic reprezentat de bătăuși, ci de 
cei care erau în spatele lor, forțele 
obscure”. Cum să nu, Nicule, 
de-aia i-au gazat jandarmii pe 
românii pașnici, de teamă! Adică 
se gândeau că-n spatele fi ecărui 
protestatar se-ascunde o stafi e și, 
na, cum să te bați cu fantomele, 
că pe-alea nici cu nucleara nu le 
omori. Apropo, tu ai fost în ultima 
perioadă la medic?

Copiii majori vor fi  obligați 
să-și întrețină părinții și 

bunicii care nu mai pot munci și 
care au nevoie de sprijin material. 
Prevederea apare într-un proiect 
denumit „Legea recunoștinței 
între generații”, depus de 74 de 
parlamentari, majoritatea de la 

PSD. În cazul în care nu va exista 
un contract făcut între părinți 
și copii, instanța poate stabili 
ca mamale, tații și bunicii să 
primească de la copii o sumă care 
nu va depăși 20% din venitul lunar. 
În plus, cei care nu plătesc pensia 
de sprijin timp de două luni, riscă 
pedepse cu închisoarea de la 6 luni 
la 3 ani”. Bravo, băieți, așa mai zic 
și eu inimă în voi! Dar mă mișcă 
pe la creier o întrebare: voi vă luați 
măsuri pentru atunci când intră în 
faliment sistemul public de pensii? 
Fiindcă l-ați nenorocit cu pensii 
speciale și majorări care n-au 
treabă cu puterea economiei de a-l 
susține. Deci după ce v-ați umplut 
pe voi de pensii și ați promis 
majorări absurde acum ne puneți 
pe noi să vă plătim prostia, neh?

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

ACTUALITATE

PERCHEZIȚII ÎNTR-UN 
DOSAR DE EVAZIUNE 

FISCALĂ
Polițiștii din cadrul Serviciului 

de Investigare a Criminalității 
Economice au efectuat șapte 
percheziții într-o cauză privind 
săvârșirea infracțiunilor de 
evaziune fi scală și spălarea banilor 
de către reprezentanții unor 
societăți comerciale cu sediile în 
județul Prahova. „Din cercetări, 
au rezultat indicii că un bărbat în 

vârstă de 37 de ani din municipiul 
Ploiești, în calitate de administrator 
în fapt al unei societăți comerciale 
cu comportament tip ,,fantomă” 
ar fi  emis facturi fi scale care nu 
aveau la bază operațiuni reale 

către 14 societăți comerciale, în 
valoare totală de 1.391.566 lei, 
prin care s-a cauzat un prejudiciu 
total bugetului de stat în cuantum 
de 448.891 lei. Totodată, ar fi  
primit suma totală de 5.380.457 
lei, ca urmare a transferurilor/
retragerilor bancare efectuate 
de către cei doi împuterniciți pe 
conturile societății, cunoscând 
că această sumă provine din 
săvârșirea infracțiunii de evaziune 
fi scală, pe care la rândul său a 
remis-o, în parte, administratorilor 
societăților benefi ciare”, a precizat 
IPJ Prahova. Bărbatul a fost reținut 
pentru 24 de ore, iar ulterior 

față de acesta s-a pus în mișcare 
acțiunea penală și s-a dispus 
măsura preventivă a controlului 
judiciar.

UN BĂRBAT S-A ALES CU 
DOSAR PENAL DUPĂ CE 
A FOST PRINS CU DOUĂ 

CUȚITE LA SALA OLIMPIA
Incidentul a avut loc la Sala 

Sporturilor Olimpia din Ploiești. 
Polițiștii Secției nr. 3 Ploiești au 
observat, pe aleea principală de 
la Sala Sporturilor Olimpia, un 
bărbat care părea a fi  sub infl uența 
băuturilor alcoolice. „După ce 
l-au legitimat, polițiștii au efectuat 
un control asupra bagajelor 

acestuia, iar într-un rucsac au fost 
găsite două cuțite”, a precizat IPJ 
Prahova. Bărbatul, în vârstă de 
57 de ani, s-a ales cu dosar penal 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de port fără drept de obiecte 
periculoase, cuțitele fi ind ridicate 
în vederea continuării cercetărilor.

vârstă de 37 de ani din municipiul

f l

rucsac în spate după ce a pierdut

vreuna să calce pe la vreun olimpic

Î
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ACCIDENT PE DN1A, ÎN 
VĂLENII DE MUNTE

Accidentul rutier s-a produs 
după ce un TIR a lovit o utilitară, 
care, la rândul ei, a intrat într-un 
autoturism. O persoană a sunat la 
112 și a alertat autoritățile. Potrivit 
primelor cercetări, accidentul 
rutier a avut loc la km 112+500, pe 
sensul de mers către Brașov. Se pare 
că șoferului de TIR i s-ar făcut rău 
la volan. Întrucât  drumul este în 
rampă nu a mai putut ține piciorul 
pe frână, iar TIR-ul a luat-o la vale, 

moment în care a lovit o utilitară 
ce se afl a în spatele său. Utilitara a 
lovit, ulterior, un al treilea vehicul 
care se afl a, de asemenea în spatele 

acesteia. Accidentul nu s-a soldat 
cu victime. Singura persoană care 
a plecat la spital este șoferul de 
TIR căruia i-a venit rău. Trafi cul 
în zonă a fost îngreunat. 

MICROBUZ   IMPLICAT
 ÎNTR-UN ACCIDENT PE DJ144

Accidentul rutier a avut loc 
pe DJ 144, la ieșirea din Aricești 
către Nedelea. Din primele date se 
pare că un microbuz cu muncitori 
nu ar fi  păstrat o distanță de 
siguranță față de un ansamblu tir 
care circula în fața sa. În urma 
impactului, patru persoane au 
fost rănite și au necesitat îngrijiri 
medicale. Trafi cul în zonă a 

fost  restricționat pe o bandă, iar 
circulația s-a desfășurat dirijat, 
alternativ. Conducătorii auto 
au fost testați pentru stabilirea 
alcoolemiei, iar rezultatul a fost 0. 
La spital au fost transportate patru 
persoane, respectiv conducătorul 
microbuzului și alți 3 pasageri.

SINUCIDERE LA SP. JUD. 
PLOIEȘTI. O FEMEIE S-A 

ARUNCAT DE LA ETAJUL V 
Femeia, în vârstă de 58 de ani, 

era internată la Spitalul Județean 
Ploiești, la Secția de Cardiologie. 
Din păcate, deși se afl a în salon 
cu mai multe persoane, la un 
moment dat, victima s-a apropiat 
de fereastră și s-a aruncat de 
la etaj. În ciuda manevrelor de 
resuscitare ale medicilor, femeia 
a decedat. Polițiștii efectuează 
cercetări la fața locului pentru a 
stabili cauzele și împrejurările, a 
anunțat IPJ Prahova. Momentan 
nu se știe motivul pentru care 
femeia a recurs la acest gest.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Elena ŞERBAN; 
www.ziarulploiestii.ro

COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE 
RĂMÂNE FĂRĂ PRIMAR

fost restricționat pe o bandă iar

Comuna Filipeștii de Pădure 
ar putea rămâne fără primar 

după ce Costel Morărescu, afl at la 
al 6-lea mandat în această funcție, 
a pierdut defi nitiv procesul afl at 
pe rolul Înaltei Curți de Casație 
și Justiție cu Agenția Națională 
de Integritate. Săptămâna trecută, 
judecătorii ICCJ au respins 
recursurile formulate atât de 
primar, cât și de ANI, păstrând 
decizia Curții de Apel Ploiești, 
formulată în 2016, care suna cam 
așa: „se anulează în parte raportul 
de evaluare în ceea ce privește 
nerespectarea prevederilor art. 
87 alin. 1 lit. e și f din Legea nr. 
161/2003. Menține raportul de 
evaluare cu privire la nerespectarea 
prevederilor art. 87 lit. d din 
Legea nr. 161/200. Respinge în rest 

acțiunea ca neîntemeiată”. Asta 
înseamnă că instanța a constatat 
că Morărescu a încălcat prevederea 
potrivit căreia „funcția de primar 
este incompatibilă cu funcția 
de președinte, vicepreședinte, 
director general, director, manager, 
administrator, membru al consiliului 
de administrație ori cenzor sau 
orice funcție de conducere ori de 
execuție la societățile comerciale, 
inclusiv băncile sau alte instituții 
de credit, societățile de asigurare și 
cele fi nanciare, la regiile autonome 
de interes național sau local, la 
companiile și societățile naționale, 
precum și la instituțiile publice”. În 
mod explicit, acest lucru presupune 
pierderea mandatului. Noul Cod 
Administrativ, care reia conținutul 
Legii 2015 a administrației pubice 

locale, modifi cată și completată, 
precizează acest lucru la art.50, 
alineat 1, litera d: „Mandatul 
primarului încetează, de drept, în 
următoarele cazuri: b) constatarea 
și sancționarea, în condițiile legii 
privind integritatea în exercitarea 
funcțiilor și demnităților publice, 
a unei stări de incompatibilitate”. 
Reamintim că, în 2013, ANI 
a constatat existența stării de 
incompatibilitate și săvârșirea 
infracțiunii de fals în declarații 
în cazul lui Morărescu Costel „ca 
urmare a exercitării simultane 
a mai multor funcții și calități, 
precum și a emiterii unor acte 
administrative de pe urma cărora 
au existat foloase materiale pentru 
persoanele evaluate, contrar 
prevederilor legale”. La vremea 
aceea, primarul a contestat decizia 
în instanță, iar procesul, cu toate 
etapele sale, s-a terminat abia în 
iulie 2019, cu sentința care-l lasă pe 
primar fără funcție. De aici înainte, 
procedura legală presupune ca ANI 
să trimită la Prefectura Prahova 
decizia ICCJ, iar prefectul județului 
va emite ordinul de încetare, 
înainte de termen, a mandatului 
primarului,  dar numai după ce și 
secretarul comunei va transmite 
adresa cu decizia instanței.

omuna Filipeștii de Pădure acțiunea ca neîntemeiată” Asta

DEBIROCRATIZARE DEBIROCRATIZARE 
LA CJ PRAHOVA PE LA CJ PRAHOVA PE 

BANI EUROPENIBANI EUROPENI
Conducerea Consiliului 

Județean Prahova a 
semnat un contract de fi nanțare 
pentru proiectul „Simplifi care 
administrativă și optimizarea 
serviciilor pentru cetățeni 
în județul Prahova” care are 
scopul, teoretic, să reducă timpul 
petrecut de cetățeni la ghișeele 
instituției și în general birocrația.

Banii provin din Fondul 
Social European (FSE), proiectul 
desfășurându-se în cadrul 
Programului Operațional 
Capacitate Administrativă 
2014-2020, Axa prioritară 
2-Administrație publică și 
sistem judiciar accesibile și 

transparente. Scopul declarat 
este, cităm, de „efi cientizare a 
proceselor orientate către cetățeni 
și entități juridice, prin realizarea 
unei platforme de furnizare online 
a serviciilor specifi ce Consiliului 
Județean Prahova, introducerea 
serviciilor online, digitalizarea 
proceselor de administrare a 
documentelor, prin arhivarea 
electronică și retro-digitalizarea 
documentelor din arhivă”. 
Valoarea totală a proiectului cu 
perioadă de implementare de 
30 de luni este de 2.711.077,45 
lei cu TVA, din care contribuția 
benefi ciarului- 54.221,55 lei.

Stațiile CFR Ploiești Vest, 
Sinaia și Bușteni ar putea fi  

modernizate într-un viitor mai 
mult sau mai puțin îndepărtat. 
Deocamdată știm că sucursalele 
regionale de căi ferate București, 
Brașov, Iași și Timișoara au lansat 
procedurile de licitație în vederea 
elaborării studiilor de fezabilitate 
pentru modernizarea a 23 de 
stații de cale ferată din județele 
Dâmbovița, Prahova, Teleorman, 
Caraș Severin, Hunedoara, 
Mehedinți, Harghita, Brașov, 
Alba, Mureș, Iași și Suceava, 
respectiv: Târgoviște, Ploiești Vest, 
Sinaia, Bușteni, Videle, Titu, Băile 
Herculane, Petroșani, Orșova, 
Miercurea Ciuc, Făgăraș, Sebeș 
Alba, Gheorghieni, Reghin, Aiud, 
Teiuș, Războieni, Suceava Nord, 

Pașcani, Vatra Dornei Băi, Verești, 
Dolhasca și Gura Humorului. 
Asta înseamnă că după studii 
urmează alte proceduri privind 
proiectele de execuție și execuția 
propriu-zisă a lucrărilor, etape 
care presupun alte licitații și alt 
timp îndelungat pentru epuizarea 
pașilor birocratici. Din acest 
motiv am spus că nu se știe când 
vor fi  deschise efectiv șantierele 
și totul ar putea dura ani buni 
de aici înainte. CFR precizează 
că obiectivele prevăzute în 
elaborarea studiilor de fezabilitate 
au drept scop asigurarea unor 
servicii de calitate, cu accent 
deosebit pe: modernizarea și 
repararea clădirilor de călători, 
inclusiv facilități pentru 
persoanele cu mobilitate 

redusă; înălțarea peroanelor în 
conformitate cu standardele 
europene, modernizarea 
copertinelor, a liniilor din 
stații, pasajelor, pasarelelor și 
asigurarea accesului la peroanele 
intermediare;   asigurarea 
sistemelor de ventilație și 
încălzire, montarea de panouri 
fonoabsorbante, modernizarea 
echipamentelor de telecomunicații 
și de informare a publicului 
călător;   înlocuirea instalațiilor 
electrice, sanitare și termice 
și refacerea sistemului de 
drenaj;  asigurarea elementelor de 
siguranță în stații prin construirea 
unor rampe speciale pentru 
accesul persoanelor cu dizabilități, 
balustrare, garduri de siguranță 
între liniile din stații. Costurile 

estimate pentru elaborarea 
studiilor de fezabilitate este de 
6.844.382 lei fără TVA. Anterior, 
CFR a mai elaborat studii pentru 
alte 47 de stații CFR din județele 

Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, 
Bistrița-Năsăud, Bihor, Olt, Dolj, 
Teleorman, Buzău, Bacău, Brăila, 
Galați, Vrancea, Constanța și 
Călărași.

estimate pentru elaborarea Satu Mare Maramureș Sălaj Cluj

3 STAȚII DIN PRAHOVA, 3 STAȚII DIN PRAHOVA, 
MODERNIZATE CU VOIA CFR SAMODERNIZATE CU VOIA CFR SA
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Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

TREI DOSARE PENALE PENTRU 
INFRACȚIUNI RUTIERE

Primul incident a fost semnalat 
pe strada Gh. Doja din Ploiești. 
Polițiștii din cadrul Biroului Rutier 
Ploiești au oprit un autoturism 
condus de un bărbat care se afl a 
sub infl uența băuturilor alcoolice. 
În urma testării cu aparatul 
etilotest a rezultat că bărbatul 
avea 0,47 mg/l alcool pur în aerul 
expirat. Potrivit IPJ Prahova, în 
cauză a fost întocmit un dosar de 

cercetare penală pentru săvârșirea 
infracțiunii de conducerea unui 
vehicul pe drumurile publice sub 
infl uența alcoolului. Un al doilea 
caz a avut loc pe raza localității 
Gorgota. Polițiștii Secției nr. 9 

Rurală Puchenii Mari au depistat în 
trafi c, un bărbat în vârstă de 51 ani 
din localitatea  Poienarii Apostoli, 
care emana halenă alcoolică. „În 
urma solicitării testării cu aparatul 
etilotest, conducătorul auto a 
refuzat testarea, motiv pentru 
care a fost condus la o unitate 
spitalicească în vederea recoltării 
mostrelor biologice de sânge pentru 
stabilirea alcoolemiei. La Spitalul 
Județean Ploiești, în prezența 
cadrelor medicale, prahoveanul a 
refuzat și recoltarea de sânge. Astfel, 
conducătorul auto s-a ales cu dosar 
penal pentru săvârșirea infracțiunii 
de ”Refuzul sau sustragerea de la 
prelevarea de mostre biologice”. 

Ulterior, bărbatul a recunoscut 
faptul că, anterior conducerii 
autovehiculului, a consumat 500 
ml alcool”, a precizat IPJ Prahova. 
Un al treilea incident a avut loc tot 
în Ploiești. O patrulă de siguranță 
publică de la Secția nr. 4 Poliție, a 
observat în trafi c un autoturism al 
cărui conducător auto a schimbat 
brusc direcția de deplasare către 
Gara de Sud. Polițiștii au oprit 
autoturismul și au stabilit că acesta 
nu fi gura ca fi ind înmatriculat. În 
cauză, potrivit IPJ Prahova, a fost 
întocmit un dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracţiunii de conducere 
a unui autovehicul neînmatriculat 
pe drumurile publice.

ACCIDENT PE DN1D LA 
IEȘIRE DIN ALBEȘTI 

Accidentul rutier s-a produs 
la ieșire din Albești către Cioceni, 
după ce un autoturism a intrat 
în coliziune cu un TIR. Trafi cul 
în zonă a fost blocat. Din primele 
verifi cări, se pare că un auto care se 
deplasa pe sensul de mers Albești 
Paleologu către Urziceni, nu ar 
fi  păstrat distanța de siguranță 
față de auto care circula în fața sa, 
intrând în coliziune față - spate cu 
un ansamblu de vehicule. Pasagerul 
din autoturism a fost transportat la 
spital. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate cum 
s-a produs evenimentul rutier.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

Acum, ce să zicem, putem pune 
reducerea numărului de benefi ciari 

ai Legii 415 pe seama măsurilor legate de 
refuzul de a munci. Trebuie însă să precizăm 
că un număr la fel de mic a existat și în 2012, 
când Guvernul Emil Boc a luat măsuri de 
limitare a ajutoarelor, prin verifi carea atentă 
a dosarelor, dat fi ind faptul că se constatase 
că primăriile acordau benefi cii și celor care 
aveau BMW la poartă! Imediat însă după 
plecarea lui Boc, următorul premier (Victor 
Ponta) a dat undă verde plăților din belșug, 
astfel că  numărul a crescut brusc în 2013. 
Dar să zicem că da, poate diminuarea VMG 
se datorează corecturilor aduse legii, însă ar 
mai putea fi  și alte cauze, precum decesul, 
plecarea în străinătate sau lipsa banilor la 
buget (început de criză bugetară). Oricum, 

numărul de benefi ciari fl uctuează de la o 
lună la alta. Trebuie să mai spunem că, în 
2012, doar un singur județ avea mai mult 
de 10.000 de benefi ciari, vârful fi ind atins 
în 2016, când șase județe aveau mai mult de 
10.000 de asistați. Ca să vă faceți o imagine 
clară, noi am făcut o comparație privind 
numărul de asistați din 2012 încoace, luând 
ca bază luna aprilie:

-aprilie 2012: 192.464 (34 mil. lei) de 
benefi ciari, cu un singur județ care avea mai 
mult de 10.000 de asistați, respectiv, Dolj 
(Prahova: 4.736 de benefi ciari);

-aprilie 2013: 223.225 (43,6 mil. lei) de 
benefi ciari, cei mai mulți în  Dolj-14.073 și 
Vaslui-10.004 (Prahova: 5.431 de asistați);

-aprilie 2014: 242.010 de benefi ciari 
(55,7 mil. lei/lună), cei mai mulți fi ind 

înrgistrați în Dolj-14. 481 de asistați, 
Buzău-11.181, Vaslui-10.834, Galați, 10. 
834 și Teleorman-10. 637 (Prahova-5.883 
de asistați);

-aprilie 2015: 250.394 de benefi ciari (57,4 
mil. lei), cei mai mulți provenind din Dolj-15. 
262 de asistați, Buzău-11.691, Galați-11.361, 
Teleorman-11.337, Vaslui-11.256 și 
Bacău-10.680 (Prahova-6.232 de asistați);

-aprilie 2016: 251. 649 de benefi ciari 
(70,7 mil. lei) , cei mai mulți în Dolj-15.807 
de asistați, Buzău-12.107, Galați-11.507, 
Vaslui-11.444, Bacău-11.308 și Teleorman 
-11.214 (Prahova-5.760 de asistați);

-aprilie 2017: 243.006 de benfi ciari (68, 
049 mil. lei), cei mai mulți din județele Dolj-
15.839, Buzău-11.965, Galați-11. 499, Vaslui 
-11.264, Teleorman-10.708 și Bihor-10.536 

(Prahova-5.506);
-aprilie 2018: 212.172 de benefi ciari 

(58,181 mil. lei), cei mai mulți în Dolj-
13.343, Buzău-10.617 și Bihor-10.546 
(Prahova- 4.774);

-aprilie 2019: 181.085 de benefi ciari 
(48.2 mil. lei), cei mai mulți fi ind 
înregistrați în județul Dolj-12.143 de asistați 
(Prahova-3.998).

Am putea aprecia, analizând sumar 
aceste cifre lunare, că în 2019 abia se revine 
la situația cât de cât decentă din 2012. Sau, 
într-o altă cheie, interpretarea ar putea fi  
legată de faptul că în 2012 România abia 
ieșise din criza fi nanciară... Să facem vreo 
analogie de acest gen de vreme ce numărul 
de asistați a scăzut pentru prima dată sub 
200.000 din 2013 încoace?

ă i ă l d b fi i i fl ă d l

NUMĂRUL ASISTAȚILOR NUMĂRUL ASISTAȚILOR 
SOCIAL A SCĂZUT PENTRU SOCIAL A SCĂZUT PENTRU 

PRIMA DATĂ ÎN ULTIMII 7 ANI PRIMA DATĂ ÎN ULTIMII 7 ANI 
SUB 200.000 DE PERSOANESUB 200.000 DE PERSOANE

Ofi cial se spune că numărul de asistați social ar fi  scăzut simțitor după ce Legea 415 a 
fost modifi cată în sensul că benefi ciarii apți de muncă pierd venitul minim garantat 

dacă refuză să lucreze în folosul comunității. Argumentul: faptul că, în luna mai 2019, la 
nivel național existau 177.373 de benefi ciari care au primit, în total, 47 de milioane de lei/
lună. Cei mai mulți asistați erau înregistrați în  Dolj-11.823 de persoane și cei mai puțini în 
București-240. În Prahova, în documente fi gurau, în aceeași lună, 3.900 de asistați, plătiți 
cu 989. 517 lei/lună.

Înainte de a prezenta cifrele, trebuie 
să spunem că generația 2019 a 

avut parte, în 12 ani, de 17 miniștri 
ai educației. Asta spune destule! 
Revenind, „Edupedu.ro” arată că, 
potrivit datelor Ministerului Educației, 
în 2007, s-au înscris la școală ceva peste 
230.000 de boboci. La fi nalul clasei 

a VIII-a, în anul  2015, la Evaluarea 
Națională s-au anunțat 163.407 de elevi, 
dar au  participat la examen  158.568, 
dintre care 125.782 de copii au obținut 
medii peste 5. Calculat din numărul 
copiilor înscriși în clasa I, procentul 
celor care au intrat în Evaluarea 

Națională a fost de 68.94%.  Peste 
31% din generația respectivă nu se 
regăsea în statisticile acestor examene. 
În același an, din  128.685  de elevi 
care au completat fi șele de înscriere, 
în prima etapă au fost repartizați 
computerizat la liceu  124.805  elevi. 
Alți 50.000 de absolvenți au preferat 
învățământul profesional. În 2019, 
la fi nalul clasei a XII-a, s-au înscris 
la bacalaureat  116.316  candidați din 
promoția curentă. Dintre aceștia, au 
promovat examenul  85.724  de elevi. 
Raportat la numărul copiilor care au 
intrat în clasa I în 2007, absolvenții cu 
bacalaureat înseamnă 37,27%. Cu alte 
cuvinte, 62,7% dintre elevi, adică 3 din 
5 copii care au început școala acum 12 
ani, nu au ajuns sau nu au luat examenul 
în sesiunea iulie 2019. Cifra este una 
dramatică! Situația ar trebui să ne dea 
de gândit tuturor, dar mai ales celor 
care conduc sistemul de educație din 
România. Poate nu întâmplător gradul 
de analfabetism funcțional, calculat fi x 
pe această generație, este de 40%!

La sfârșitul lunii aprilie 2019, potrivit datelor 
Ministerului Finanțelor Publice (MFP) 

transmise la solicitarea HotNews.ro, în administrația 
publică centrală (inclusiv centrele teritoriale afi liate 
ministerelor) lucrau în jur de 800.000 de angajați, din 
care aproape 600.000 în instituțiile fi nanțate integral 
din bugetul de stat, iar în administrația publică 
locală-271.315 de salariați. România are astfel circa 
63 de bugetari la mia de locuitori. Vorbind strict 
despre administrația publică locală (primării, consilii 
județene, prefecturi), procentul mediu de salariați la 
mia de locuitori alternează de la 10,9, la 19,2. Dacă 
sunt introduse în ecuație și instituțiile fi nanțate parțial 
sau total din venituri proprii, atunci ar fi  vorba de 
22,5 persoane la mia de locuitori la nivelul județelor. 
Cei mai mulți bugetari în administrația locală sunt 
în județele Vâlcea-19,2 la 1.000 locuitori, Tulcea și 
Sălaj-19, Gorj-18,6 și Caraș Severin-18,4, iar cei mai 
puțini în Bihor-10,9, Brașov și București-11, Ilfov-11,1 
și Brăila-11,3. În Prahova, cifrele arată că avem 11,9 de 
salariați/1.000 de locuitori.

PRAHOVA: 11,9 PRAHOVA: 11,9 
FUNCȚIONARI FUNCȚIONARI 

LA MIA DE LA MIA DE 
LOCUITORILOCUITORI

62,7% DINTRE ELEVI S-AU PIERDUT 62,7% DINTRE ELEVI S-AU PIERDUT 
PE DRUM ÎNTRE CLASA I ȘI BACPE DRUM ÎNTRE CLASA I ȘI BAC

O STATISTICĂ HALUCINANTĂ: O STATISTICĂ HALUCINANTĂ: 

Site-ul „Edupedu.ro” a publicat o statistică bazată pe cifre ofi ciale care 
ar trebui să ne dea fi ori reci pe șira spinării: 62,7% dintre elevii care au 

început școala acum 12 ani nu au ajuns sau nu au luat bacalaureatul în sesiunea 
iulie 2019! Asta înseamnă că 3 din 5 copii s-au pierdut pe drum, adică fi e 
au abandonat școala, fi e au rămas cu 8 clase, fi e au plecat din țară, fi e nu au 
promovat bac-ul.
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 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

BĂTAIE LA MIZIL. ȘASE 
PERSOANE CERCETATE PENAL 

Altercația a avut loc în orașul 
Mizil. În urma incidentului,  un 
bărbat de  45 ani ar fi  fost lovit de 
către o persoană, în zona capului 
cu un obiect contondent, și de 
către o altă persoană,  în zona 
brațului stâng cu un topor, iar 
în urma intervenției polițiștilor, 
confl ictul a fost aplanat. Bărbatul 
a fost transportat la spital, fi ind 
diagnosticat cu fractură la brațul 
stâng. De asemenea, medicul 

legist a specifi cat faptul că nu i-a 
fost pusă în pericol viața, fi ind 
acum efectuate cercetări pentru 
comiterea infracțiunilor de lovire 
sau alte violențe, tulburarea 
ordinii și liniștii publice, precum 
și pentru violare de domiciliu. 
„În urma verifi cărilor efectuate, 
șase persoane au fost reținute, 
urmând a fi  prezentate instanței 
de judecată pentru luarea 
măsurilor preventive”, a precizat 
IPJ Prahova. Cele șase persoane 
reținute de către polițiști au fost 

prezentate Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Mizil cu propunere 
de arestare preventivă pentru o 
perioadă de 30 de zile. În urma 
analizării acestor propuneri, s-a 
dispus măsura controlului judiciar 
cu interdicția de a părăsi limita 
teritorială a județului Prahova.
TRANSPORT NEAUTORIZAT 
DE PERSOANE ÎN PLOIEȘTI

Polițiștii din cadrul Biroului 
Rutier au identifi cat, în timp ce 
acționau pe strada Ștrandului, 
din Ploiești, un conducător 
auto care a efectuat transport 
rutier de persoane, contra 
cost, în mod repetat, pe traseul 

Ploiești-Valea Călugărească. „În 
cauză a fost întocmit proces-
verbal de contravenție, totodată 
fi ind reținute certifi catul de 
înmatriculare și plăcuțele cu 
numărul de înmatriculare, 
cu propunere de suspendare 
a dreptului de utilizare a 
autoturismului, pentru o perioadă 
de 6 luni”, a precizat IPJ Prahova.

ACCIDENT RUTIER 
PE DN1 B, LA BUCOV

Accidentul s-a produs pe sensul 
de mers Buzău către Ploiești, la km 
13. Se pare că un microbuz nu ar 
fi  păstrat distanța de siguranță față 
de cisterna din fața sa, moment în 
care s-a produs coliziunea. Potrivit 
primelor cercetări, cisterna era 
goală și era condusă de un cetățean 
moldovean în vârstă 37 ani, care a 
oprit la trecerea pentru pietoni 
pentru a acorda prioritate acestora. 
În acel moment, mașina a fost 
lovită în partea din spate de către 
microbuz, al cărui conducător 
auto este din Valea Călugărească. 
Din fericire, accidentul nu s-a 
soldat cu victime.

TUPEU MAXIM LA REPARTIZAREA BANILOR TUPEU MAXIM LA REPARTIZAREA BANILOR 
PENTRU PROIECTELE DE INTERES LOCAL!PENTRU PROIECTELE DE INTERES LOCAL!

Ploiești Valea Călugărească În

ALEȘII AU FAVORIZAT FĂRĂ NICIO 
JENĂ PRIMĂRIILE PSD-ALDE

Niște aleși responsabili s-au fi  uitat în 
mod unitar la nevoile județului. În defi nitiv, 
un consiliu județean este în slujba întregului 
județ, nu numai a unei părți din acesta! 
Iar actualul legislativ prahovean a făcut-o 
de oaie la ultima ședință, permițându-și 
luxul să repartizeze banii unde a avut chef 
majoritatea politică, atât cât să satisfacă așa-
numita clientelă. Aleșii au favorizat pe față 
localitățile conduse de primari PSD-ALDE, 
de parcă numai cetățenii din acele localități 
le-ar plăti lor indemnizațiile! Pur și simplu e 
revoltător ceea ce s-a întâmplat. Lăsăm la o 
parte faptul că aleșii PNL au refuzat să intre 
în sala de ședință din caua modului în care 
s-au împărțit banii. 

Haideți să spunem altfel. După alegerile 
locale din 2016 și alegerile parțiale din 

2017, în Prahova, cetățenii cu drept de vot 
au încredințat conducerile localităților lor 
în felul următor: 55 de primării au mers 
către PNL; 45 către PSD; 3 către ALDE; 1 
către PPU. În mod normal, la repartizarea 
banilor, n-ar fi  trebuit să se țină cont de 
culoarea politică a primarilor. Dar pentru că 
trăim în România, unde e posibil orice, ar fi  
fost de bun simț ca banii noștri să fi e alocați 
măcar procentual pe partide, caz în care 
primăriile PNL ar fi  trebuit să primească 
52,885% din sume, PSD-43,27%, ALDE-
2,885%, iar PPU-0,96%. Ce s-a întâmplat 
acum? Fără să ne ferim de cuvinte și, nu 
știu cum să vă spunem, fără a lua partea 
PNL, chiar refuzăm acest lucru, ci numai a 
comunelor ocolite fără bunăvoința aleșilor, 
afi rmăm că s-a întâmplat o obrăznicie fără 
seamăn. Practic, 43 din 45 de localități 
conduse de primari PSD au primit bani 
de la CJ, ceea ce reprezintă un procent de 

95,55%, primarii 
ALDE au obținut 
fonduri 100%, 
iar în cazul PNL, 

din 55 de localități cu conducere liberală, 
doar 17 au primit fonduri, în procent de 
30,90%. În privința sumelor de bani, din 
totalul de 20, 9 mil. lei pentru investiții, 
plus 600.000 de lei alocate orașului Boldești 
Scăeni, pentru asigurarea funcționării 
Unității de Asistență Medico-Socială, către 
primăriile PSD au ajuns 75, 56% din bani, 
către ALDE-6,74%, iar către PNL-16, 53%. 
Diferența de 1,17% a plecat la Șoimari, unde 
primarul provine de la Partidul Puterii 
Umaniste. Dacă vi se va spune că banii au 
mers înspre comunele lipsite de bani, acest 
lucru nu stă în picioare, dat fi ind faptul că 
două dintre cele mai bogate localități din 
spațiul rural, am numit Blejoi și Păulești, 
au primit fonduri consistente prin aceste 
asocieri. Nici ca sume repartizarea nu 
este echitabilă: se vede cu ochiul liber că 
primăriile PNL au primit sume modice 
(o medie de 209.177 lei/localitate), în 
comparație cu primăriile PSD, unde media 
se situează la 377. 790 lei/ primărie, sau cu 
cele ALDE, unde media alocărilor a fost de 
483. 333 lei/primărie.

Lista parteneriatelor cu localități conduse de primari PSD

Nr.crt. Denumire localitate Număr de 
proiecte Sumă alocată

1 Breaza 2 600.000
2 Bușteni 2 595.000
3 Comarnic 1 500.000
4 Vălenii de Munte 2 500.000
5 Adunați 1 300.000
6 Aluniș 1 600.000
7 Balta Doamnei 3 350.000
8 Bănești 1 500.000
9 Blejoi 2 300.000
10 Călugăreni 1 300.000
11 Ceptura 2 400.000
12 Cerașu 1 400.000
13 Chiojdeanca 2 330.000
14 Ciorani 1 450.000
15 Colceag 2 400.000
16 Cornu 1 450.000
17 Cosminele 1 300.000
18 Dumbrăvești 1 350.000
19 Fântânele 3 300.000
20 Fulga 1 250.000
21 Gherghița 1 300.000
22 Gornet 3 400.000
23 Izvoarele 1 400.000
24 Jugureni 1 250.000
25 Olari 1 250.000
26 Păcureți 1 300.000
27 Păulești 1 400.000
28 Posești 1 300.000
29 Predeal Sărari 1 250.000
30 Provița de Sus 1 400.000
31 Râfov 1 400.000
32 Salcia 1 250.000
33 Secăria 3 250.000
34 Starchiojd 3 300.000
35 Șotrile 1 300.000
36 Ștefești 1 300.000
37 Talea 1 200.000
38 Telega 1 350.000
39 Tomșani 3 480.000
40 Vadu Săpat 3 300.000
41 Valea Călugărească 2 700.000
42 Vărbilău 1 400.000
43 Boldești Scăeni - 600.000

TOTAL 16.245.000

Lista parteneriatelor cu localități conduse de primari 
ALDE

Nr.crt. Denumire 
localitate

Număr 
de proiecte

Sumă alocată 
(lei)

1 Băicoi 2 700.000
2 Măgureni 3 450.000
3 Măneciu 1 300.000
TOTAL 1.450.000

Lista parteneriatelor cu localități conduse de primari 
PNL

Nr.crt. Denumire 
localitate

Număr 
de proiecte

Sumă alocată 
(lei)

1 Ploiești 2 395.000
2 Mizil 1 400.000
3 Sinaia 2 200.000
4 Baba Ana 1 100.000
5 Brebu 1 250.000
6 Bucov 1 70.000
7 Gorgota 1 200.000
8 Lapoș 1 150.000
9 Mănești 1 150.000
10 Plopu 1 180.000
11 Podenii Noi 1 300.000
12 Poienarii Burchii 2 200.000
13 Scorțeni 1 200.000
14 Sângeru 2 310.000
15 Șirna 3 100.000
16 Valea Doft anei 1 200.000
17 Vălcănești 1 150.000
TOTAL 3.555.000

Lista parteneriatelor cu localități conduse de primari de 
la ALTE PARTIDE

Nr.crt. Denumire 
localitate

Număr 
de proiecte Sumă alocată

1 Șoimari 1 250.000
TOTAL 250.000

Plenul reunit al Camerei Deputaților 
și Senatului l-a validat pe Mugur 

Isărescu în funcția de guvernator al BNR, 
pentru un mandat de cinci ani. Isărescu 
conduce destinele Băncii Naționale din 
1990, cu o întrerupere în 1999-2000, 
când a deținut poziția de premier al 
României. Acesta a fost votat de 329 de 
parlamentari din totalul de cei 344 de aleși 
prezenți la ședință. Florin Georgescu și-a 
păstrat funcția de prim-viceguvernator al 
BNR și vicepreședinte al Consiliului de 
Administrație. Parlamentul i-au mai validat 
pe Leonardo Badea și Eugen Nicolăescu 
pentru a fi  membri ai Consiliului de 
Administrație și viceguvernatori ai BNR, 
iar din CA vor mai face parte Csaba Balint, 
Gheorghe Gherghina, Cristian Popa, Dan-
Radu Rușanu, Virgiliu-Jorj Stoenescu. 
După realegere, Isărescu a promis că în 
acest mandat, România va adera la zona 
euro: „Vă încredințăm că în perioada în care 
vom îndeplini mandatul pe care Parlamentul 
României ni l-a încredințat, vom duce la 
îndeplinire un program care se bazează în 
primul rând pe aplicarea legii care dirijează 
activitatea Băncii Centrale a României, pe 
îndeplinirea mandatului pe care îl are BNR, 
dar și de îndeplinire a unui obiectiv stabilit în 
urma colaborării cu Guvernul României, sub 
ASE, cu acordul tuturor partidelor politice și 
cu participarea sindicatelor, programul de 
trecere a României la zona euro. Este un 
program care va schimba în mod esențial 
statutul BNR”. 

MUGUR MUGUR 
ISĂRESCU, ISĂRESCU, 

ÎNCĂ ÎNCĂ 
5 ANI LA 5 ANI LA 

BNR

l l it l C i D t țil
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UN SINGUR LICEU CU 
PROMOVARE 100%

Singura unitate care a 
înregistrat promovabilitate de 
100% este Colegiul Național 
Militar „Dimitrie Cantemir”, 
din Breaza, toți cei 111 elevi 
trecând cu bine de examenul 
de bacalaureat. Celelalte licee 
de elită au avut, din păcate, și 
câțiva elevi care n-au reușit să 
obțină nota de trecere: Colegiul 
Național „Mihai Viteazul”-
Ploiești, 2 au picat și un elev nu 
s-a prezentat la examen, din 285 
de înscriși; Colegiul Național 
„I.L. Caragiale”- Ploiești, 3 elevi 
au picat și unul nu s-a prezentat 
la examen, din 291 de absolvenți; 
Colegiul „Alexandru Ioan Cuza”-
Ploiești, 2 din cei 208 înscriși nu 
au luat nota de trecere; Colegiul 
Național „Jean Monnet din 

Ploiești”, 3 candidați din cei 143 
de elevi au picat. La polul opus, la 
Liceul Economic „Șansa” Ploiești, 
singurul absolvent înscris la 
examenul de bacalaureat a fost 
declarat respins! 

PRAHOVENI DE NOTA 10
Cum spuneam, șase elevi 

au obținut media generală 10, 
iar patru dintre ei provin de 
la Colegiul Național „Mihai 
Viteazul”! Performerii sunt: 
Miruna-Ioana Constantin, 
Petre-Dan Drăghici, Alexandra 
Valentina Irimia și Andreea 
Diana Poinărița de la Colegiul 
Național „Mihai Viteazul” din 
Ploiești, Andrei Bogdan Leca-de 
la Colegiul Național „Alexandru 
Ioan Cuza” din Ploiești și Bianca 
Elena Sandu-de la Colegiul 
Național Militar „Dimitrie 
Cantemir” din Breaza.

PROMOVARE LA NIVEL 
NAȚIONAL- 67,2%

La nivel național, 67,2% 
dintre candidații care au susținut 
bacalaureatul au promovat 
examenul, procent comparabil 
cu anul trecut, când rata de 
promovare înainte de contestații 
a fost de 67,7%. Din promoția 
curentă a absolvenților de clasa 
a XII-a însă rata de promovare 
(înainte de contestații) a fost 
de  73,7%, superioară cu un 

procent celei de anul trecut 
(72,7%). S-au înregistrat 177 de 
medii generale de 10, față de 
104, anul trecut. Cele mai mari 
procente  s-au înregistrat în 
Sctorul 4 al Capitalei (80,94%),  
Cluj (80,71%), Iași (76,34%), 
Bacău (75,96%), Sibiu (74,54%), 
Brăila (73,40%), Galați (73,01%), 
București-total (72,84%), Buzău 
(72,84%) și Brașov (72,74%). 
Cele mai mici procente de 
promovare sunt în județul Ilfov 
-38,44% și Giurgiu 47,33%. 

Așadar, știm că MDRAP derulează 
un program de achiziție din fonduri 

europene a mijloacelor de transport pentru 
marile orașe din țară, inclusiv Ploiești, 

căruia îi vor reveni 20 de tramvaie, 20 de 
troleibuze și 9 autobuze electrice. Partea de 
cofi nanțare a administrațiilor locale este de 
2%. Pe 2 iulie au fost deschise ofertele pentru 
achiziția tramvaielor (40 de bucăți, jumătate 
dintre ele urmând să ajungă la Ploiești) 
și, atenție, doar două fi rme se bat pentru 
câștigarea licitației: Durmazlar Makine, 
din Turcia, și Electroputere VFU Pașcani, 
din România. Teoretic, după patriotismul 
clamat de politicieni, nici n-ar trebui să 
se mai pună problema câștigătorului! 
Le-am încredința românilor achiziția și 
basta! Așa, dacă turcii își vor adjudeca 
procedura, am putea zice și noi că „MDRAP 
ne vinde țara”... Dar cum noi n-avem nimic 
în comun cu populismul deșănțat, aici 
vorbim despre alte valori ale economiei de 
piață și Electroputere VFU Pașcani va intra 
într-un concurs de... calitate, nu e sufi cient 
că reprezintă industria românească, atât 
cât a mai rămas din ea. În caietul de 
sarcini, printre condiționalități se regăsesc: 

prețul ofertelor; numărul suplimentar de 
călători transportați în picioare, cerința 
obligatorie fi ind ca garniturile să aibă o 
capacitate de transport totală de 68 de 
călători transportați în picioare; numărul 
suplimentar de călători transportați pe 
scaune (32 de scaune fi xe, nerabatabile 
+ 8 scaune posibilitate de extindere); 
perioada de garanție (minimum 350.000 
km sau minimum 5 ani de la data punerii în 
exploatare) numărul minim de ani pentru 
garanția extinsă (1 an suplimentar perioadei 
de garanție obligatorie sau 70.000 km). 
Întrebarea este următoarea: îndeplinește 
aceste criterii producătorul român? Vom 
vedea! Electroputere Pașcani a fost înfi ințată 
în 1869 de un concern austriaco-polonez, 
fi ind preluată de stat după naționalizare. 
După 1990 a trecut prin toate procesele 
de transformare ale tranziției și a rezistat 
surprinzător debandadei din economia 
românească. În anul 2013, denumirea 
companiei a fost schimbată din REMAR 
(Reparații Material Rulant) în Electroputere 
VFU Pașcani.

ACTUALITATE

0244.546.501

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

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

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

 continuare din pagina 1

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

PROIECT ENERGETIC DE 12,5 PROIECT ENERGETIC DE 12,5 
MILIOANE DE EURO LA PLOIEȘTI

Ministerul Energiei a transmis 
Comisiei Europene o listă cu 14 

proiecte propuse pentru fi nanțare prin 
schema EU-ETS, fi ecare având o valoare 
de până la 12,5 milioane de euro. Printre 
acestea se regăsește și un proiect pentru 
municipiul Ploiești, respectiv, instalarea 
unei turbine de gaze, cu putere 25 Mwe, 
în valoare de 12,46 milioane de euro. 
Potrivit unei directive europene din 2018, 
a fost instituit un mecanism fi nanciar, care 
presupune alocarea tranzitorie cu titlu 
gratuit pentru modernizarea sectorului 
energetic, așa-numitul Mecanismul de 

fi nanțare/Articolul 10C.  Aceeași directivă 
mai prevede fi nanțări și pentru proiecte de 
peste 12,5 milioane de euro, prin Fondul 
pentru Modernizare (Articolul 10d), însă, 
la acest articol, România nu a transmis 
încă nicio listă pentru A 10d. Revenind la 
Mecanismul de fi nanțare/Articolul 10C, 
pentru a benefi cia de fi nanțare, statele 
erau obligate să trimită lista cu proiecte 
până pe 30 iunie 2019. Ministerul Energiei 
susține că a transmis în termenul stabilit 
de Directiva UE 2018/410 propunerea 
de fi nanțare a 14 proiecte în România, în 
valoare totală de 112 milioane de euro. 

La propunerea PMP, Comisia de Cod 
Electoral din Parlamentul României a 

decis că românii din Diaspora vor putea vota 
3 zile. De asemenea, comisia a acceptat ca, 
în ziua alegerilor, un reprezentant al secției 
de votare să constate numărul cetățenilor 
români afl ați la coadă în fața secțiilor de vot 
și, în funcție de acesta, să prelungească ora 
alegerilor până la orele 23:59. Astfel, alegătorii 

care, la ora închiderii secțiilor de votare 
(21.00), se afl ă în incinta acestora sau la cozi 
în afara lor, pot să își exercite în continuare 
dreptul de vot până la ora 23.59, procedura 
fi ind valabilă și în țară, nu numai în diaspora, 
a declarat, președintele Autorității Electorale 
Permanente (AEP), Florin Mitulețu-Buică.

care la ora închiderii secțiilor de votare

VOT ANTICIPAT VOT ANTICIPAT 
ÎN DIASPORA!ÎN DIASPORA!

CÂT DE PATRIOȚI SUNT POLITICIENII CÂT DE PATRIOȚI SUNT POLITICIENII 
MDRAP:MDRAP:

I-ați auzit pesemne pe înalții politicieni de la noi vorbind despre mândria de a fi  
român, patriotism, datoria noastră de a încuraja producția autohtonă, străinii 

care ne fură țara etc. Ei bine, acum e acum, să vedem cât de patrioți sunt cei de la 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice! Asta dacă nu cumva își 
vor da seama și ei că populismul n-are nimic de a face cu economia de piață!

TRAMVAIE ROMÂNEȘTI TRAMVAIE ROMÂNEȘTI 
SAU TURCEȘTI?SAU TURCEȘTI?

• Pierdut carnet student UPG, pe numele 
Zamfi r Alexandru Lucian. Îl declar nul.

• Fii membru al familiei Pro Vita şi schimbă 
viaţa copiilor fără părinţi printr-un gest 
simplu - o donaţie.

ASOCIATIA PRO VITA PENTRU 
NĂSCUȚI ȘI NENĂSCUȚI 

Valea Plopului
Vălenii de munte, Bd. Nicolae Iorga, nr. 72

Cod fi scal 7250 977
Cont IBAN lei         
RO42 RNCB 0211 0118 4390 0001
Cont IBAN Euro         
RO85 RNCB 0211 0118 4390 0003
Banca: B.C.R. Sucursala Vălenii de Munte

• ANUNȚURI • ANUNȚURI •
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Pagină realizată de Maria BOGDAN; 
www.ziarulploiestii.ro

Prin părțile locului, multă 
vreme schitul s-a numit „al 

Vrânceanului”. Denumirea de Valea 
Neagră a luat-o mai târziu, pesemne 
după pârâiașul cu pietre negre în albie. 
Istoria zidirii schitului este una cu totul 
aparte. Vrâncenii munteni nu s-au grăbit 
să-și facă propriul lor loc de rugăciune. 
Existau, în zonă, alte mănăstiri la care 
se închinau. În special cea de la Poiana 
Mărului, pildele și exemplul de viață și 
de activitate al Sf. Vasile înrâurindu-i 
hotărâtor. La acest sfânt a venit părintele 
Maft ei, în numele vrâncenilor, să-i ceară 
dezlegare să întemeieze un schit la Valea 

Neagră. Pe locul ales, unde se spune că 
ar fi  sihăstrit Sf.Cuv.Teodora din Sihla, 
vrâncenii au început construcția în 1755 
și au terminat-o în 1757. Ei au înzestrat 
schitul cu averi, din care monahii 
puteau să se întrețină, dar pentru că 
stăpâneau terenul în devălmășie,  într-o 
obște (Obștea Vrancei ), au hotărât ca 
egumenul să fi e ales prin voia lor și doar 
recunoscut de Episcopia Romanului, 
averea să fi e administrată tot de ei. 
Altfel spus, ei și-au întemeiat schit 
independent de episcopie, lucru unic în 
toată istoria Bisericii Române. Sfântul 
Vasile de la Poiana Mărului le-a dăruit 

icoana (cu Maica Domnului, numită de 
vrânceni Sfânta) făcătoare de minuni, 
veșminte pentru primii cinci truditori, 
obiecte, cărți de cult și icoane care se 
găsesc și astăzi în biserică. De-a lungul 
timpului, monahii de la Valea Neagră au 
realizat la schit o adevărată școală pentru 
săteni. Aici se realizau traduceri din 
textele biblice răsăritene, aici își înscriau 
vrâncenii actele de danie ori vânzare, aici 
a funcționat o școală pentru cântăreții 
bisericești și tot aici s-a improvizat 
o școală laică, unde copiii din munți 
învățau să scrie și să citească. Un secol 
a înfl orit schitul. După secularizarea 
averilor, războaie, regimuri politice 
diferite,  schitul a devenit când biserică 
de mir, când mănăstire. Abia în 1968 s-a 
consolidat din nou statutul de schit, de 
data aceasta unul de maici, și așa a rămas 
până astăzi.

La Meteora (Grecia) e clar că nu 
ajunge o zi pentru a încerca toate 

emoțiile pe care ți le provoacă acest ținut 
rarisim în lume. Și începem mai întâi cu 
înălțimile, cu drumul care șerpuiește 
printre stânci; ele în sine provoacă 
emoție, foarte multă emoție, mai ales 
dacă există temerea de altitudine. De 
altfel, chiar denumirea înseamnă, ad 
litteram, „mijlocul cerului”, „suspendat 
în aer” sau „sus, în ceruri”; deci cam 
aceasta e trăirea încercată când te 
aventurezi, pe o rută destul de abruptă, 
de la șes direct spre culmi mărginite de 
hăuri.

Pe urmă e natura. Meteora chiar te 
lasă fără grai! Unicitatea ei este validată 
de înscrierea, în 1988, în Patrimoniul 
Mondial UNESCO. Fenomenul fi zic de 
formare a stâncilor (o imaginație bogată 
le vede ca pe niște uriașe stalactite) 
este unic în lume; formațiunea ar fi  
luat naștere grație unui con în formă 
de deltă, constituit din pietre de râu și 
nămol, care se vărsau în lacul tessalic. 
După separația geologică a munților 
Olimp și Ossa, apele lacului s-au retras 
în Marea Egee, prin valea Tembi, lăsând 
în urmă aceste stânci uriașe, înalte 
de până la 400 metri. Nu știu exact ce 
înseamnă procedeul acesta geologic, 
dar știu că enormele statui din piatră 
sunt fabuloase. Ciudate și fabuloase.

Și-ajungem cu povestea la mănăstiri, 
al doilea cel mai mare complex din 
Grecia, după Muntele Athos. E greu să 
înțelegi ce i-a determinat pe oameni să 
dorească să urce mănăstirile în vârful 
stâncilor. Fiindcă niciuna nu e altfel, ci 
toate sunt plasate ca niște acoperișuri, 
în capătul unui masiv. O lectură scurtă 
(dacă ghidul nu este sufi cient de atent la 
detalii) ne dezvăluie motivul ori o parte 

din motiv: oamenii 
s-au retras acolo 
pentru a scăpa de 
turci și albanezi. Dar 
cealaltă latură ține 
neapărat de credință, 
de aspirația omului 
către Cer, către 
Dumnezeu. Stâncile 
au fost locuite de 
pustnici încă din 
secolul al XI-lea. Și tot 
ei, într-o temeritate 
admirabilă, au construit 24 de biserici 
și spații de locuit în vârful stâncilor. 
Astăzi, mai sunt 6 dintre acestea, restul 
fi ind abandonate sau distruse de cei care 
au râvnit la teritoriile grecești. Primul 
însă care face acest uriaș pas spre cer 
este Sf. Atanasie din Meteora, expulzat 
din Republica monastică Muntele 
Athos; împreună cu alți adepți a fondat 
Mănăstirea Marele Meteor, prin anul 
1378, pictura fi ind adăugată un secol, 
respectiv, două secole mai târziu, în anii 
1483 și 1552. De altfel toate lăcașurile 
sunt construite în sec. XV-XVI... Cum? 
În ce fel au urcat materialele 300 sau 400 
m, dat fi ind faptul că pereții stâncilor 
sunt abrupți, cât a durat operațiunea 

în sine, fi indcă a fost, clar, o muncă 
de Sisif, câte vieți s-or fi  curmat... 
Cu tehnica de astăzi, e-n ordine, s-ar 
putea construi chiar și zgârie nori, dar 
noi vorbim de timpuri de acum 5-6 
sute de ani... În fi ne, din toate aceste 
întrebări se nasc deopotrivă admirația, 
curiozitatea, uluiala și teama. Fiindcă, 
ei da, a urca la mănăstiri, pe niște scări 
strâmte, mărginite de abis, dăltuite la 
începutul anilor 1900, înseamnă să ți se 
strângă sufl etul a teamă. Dar ei, cei care 
au suit materialele cu cârca (mai târziu 
pe scripete), pe abrupturi, fără scările 
securizate de azi, ce sentimente or fi  
încercat, cum le-a fost? Această întrebare 
m-a dominat zile întregi după ce-am 

vizitat Meteora. 
Și tot zile întregi 
am avut pe retină 
acest peisaj unic și 
straniu în același 
timp. Aproape 
că nu știam cum 
să-i mulțumesc 
lui Dumnezeu că 
ne-a dăruit locuri 
și oameni care să le 
înnobileze. Iar mie 
șansa să le admir!

CULE ÎN LUMINĂCULE ÎN LUMINĂ
Pentru echivalentul fortifi cațiilor săsești din 

Ardeal- am numit culele din Oltenia- sunt 
două vești bune: două dintre cele 27 de monumente 
istorice vor fi  reabilitate cu fonduri europene (POR 
2014-2020) și din bugetul Consiliului Județean Dolj; 
a fost lansat proiectul „Cule în lumină”, susținut de 
CEZ România, cu sprijinul Institutului Național al 
Patrimoniului și al Universității de Arhitectură și 
Urbanism „Ion Mincu” București.

Să-ncepem cu proiectul „Cule în lumină”, lansat 
la jumătatea lunii iunie. În cadrul acestuia, 

Institutul Național al Patrimoniului și CEZ România 
au promovat deja pagina www.culeinlumina.ro  unde 
sunt prezentate, în format digital, toate informațiile 
disponibile cu privire la ultimele 27 de fortifi cații 
oltenești rămase în picioare din cele 200 construite 
de-a lungul timpului în această zonă a țării, din 
Mehedinți și până în Argeș. Cunoscătorii sunt invitați 
să îmbogățească baza de date cu lucruri inedite și 
apoi să voteze primele 10 construcții care, ulterior, 
vor fi  incluse în propunerile de conservare-restaurare 
ale studenților de la Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism „Ion Mincu”. În plus, vor fi  organizate tururi 
ghidate pentru descoperirea culelor oltenești și pentru 
includerea lor într-un circuit turistic regional. Ondrej 
Safar, CEO al Grupului CEZ România, a declarat, la 
lansarea proiectului: „În calitate de investitor strategic 
în zona Olteniei, am inițiat proiectul <<Cule în 
lumină>> pentru a mobiliza oamenii să descopere și să 
fi e mândri de această parte importantă a patrimoniului 
cultural național. Inițiativa reunește atât cunoștințele 
celor mai valoroși experți în domeniul istoric și cultural, 
cât și energia și entuziasmul unei generații de studenți 
cărora le lansăm provocarea conservării culelor 
oltenești folosind tehnologii moderne.”  La rândul său, 
dr. arheolog Daniela Mihai, director adjunct în cadrul 
Institutului Național al Patrimoniului, preciza: „Culele 
afl ate pe Lista Monumentelor Istorice din România 
se afl ă în județele Gorj (8), Vâlcea (5), Argeș (6), în 
partea de nord a județelor Dolj (3) și Mehedinți (3), 
o culă în județul Teleorman și una în județul Olt. În 
total, astăzi mai există doar 27 de cule-monument 
istoric, din care trei sunt ruine, iar o parte dintre 
acestea sunt în uz, în circuit public sau privat. Numai 
protejându-le și punându-le în valoare oferim un viitor 
trecutului nostru.” Implicarea studenților este văzută 
de Vlad Eft enie, lector dr. arh. în cadrul Universității 
de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, ca un prilej 
de creativitate într-un, stilistic vorbind, laborator de 
idei care sigur va livra cele mai bune soluții de punere 
în valoare a acestui patrimoniu unic.

Și pentru că a venit vorba despre clădiri, se pare 
că 15 cule sunt în stare funcțională. Se cunoaște 
faptul că trei cule afl ate în administrarea Muzeului 
Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, respectiv, 
Glogoveanu, Cornoiu și   Cartianu,  au fost renovate. 
De asemenea, culele Duca și Greceanu, din comuna 
Măldărești, Vâlcea, sunt în bună stare, fi ind incluse 
de mai mult timp în circuitul muzeal. Este oarecum 
reconfortant să observăm totuși că autoritățile din 
Dolj și-au luat treaba în serios și au semnat contracte 
de fi nanțarea pentru restaurarea a două monumente: 
Cula Cernateștilor,  un proiect în valoare de 1,6 
milioane lei (0,343 mil. lei fonduri europene) și Cula 
Izvoranu-Geblescu, o investiție de 2,106 mil. lei (0,443 
mil. lei fonduri europene).
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SCHITUL DIN MUNȚISCHITUL DIN MUNȚI
Undeva, la 69 km de Focșani, în 

inima munților, mai precis în 
comuna Nistorești, se afl ă un regal 
arhitectonic al Vrancei, Schitul Valea 
Neagră, din satul cu același nume. 
Ridicat în 1755 de părintele Maft ei, 
din satul Spinești, lăcașul-astăzi de 
maici -se înscrie în lista monumentelor 
istorice de interes național.

ÎNTRE CER ȘI PĂMÂNTÎNTRE CER ȘI PĂMÂNT
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PITEȘTI – ARGEȘ, 22 IUNIE 2019

Libertatea. Față de cel rău e bună, adică 
să nu facem voia lui. Nelibertatea față de 
oameni e bună, adică să nu facem voia 
noastră. Ambele fac pe tera, belșug și 
pace. Cu cât facem mai mult din voia celui 
rău, cu atât aparținem mai mult lui și greu 
putem să-l lepădăm. Deci să fi m liberi față 
de el și nu de oameni. „Nu vă grăiți de rău 
unul pe altul, fraților” (Iacov 4 : 11). „Și 
veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va 
face liberi” (Ioan 8: 32).
Magic (cu derivate). Aceste cuvinte 
aparțin celui rău, bine, foarte bine, 
binecuvântat să fi e cuvintele oamenilor. 
La peste 50 milioane de oameni li s-a 
despărțit sufl etul de trup de către cel 
rău cu ajutoarele lui nevăzute și văzute 
(ighemoni, împărați, magi, vrăjitori, 
magicieni, fermecători etc.). Deci nu e 
bine să se scrie sau să se vorbească cu 
aceste cuvinte ale vrăjmașului sufl etelor 
noastre, decât, când e vorba de el. „Să nu 
se găsească la tine de aceia care trec pe 
fi ul său și fi ica lor prin foc, nici prezicători 
sau ghicitori vrăjitori sau fermecători, 
nici descântători, nici chemător de 
duhuri, nici mag, nici de cei ce grăiesc cu 
morții” (Deuteronomul 18 : 10, 11).
Mândru (cu derivate). Aceste cuvinte 
aparțin celui rău, nu le doriți, că vă 
mușcă. „Că Tu pe poporul cel smerit 
îl vei mântui și ochii mândrilor Îi vei 
smeri” (Psalmul 17 : 30). „Mândria nu 
dă prilej decât la ceartă, înțelepciunea 
se afl ă numai la cei ce primesc sfaturi” 
(Pilde 13 : 10). „Pentru voi trimit prăpăd 
în Babilon, ca să-i pun pe toți pe fugă, 
pe acești caldei așa de mândri” (Isaia 43 
: 14). „Făcut-a tărie cu brațul Său, risipita 
pe cei mândri în cugetul inimii lor” (Luca 
1 : 51). Cel rău e hoț că începe câte puțin, 
o ia pe margine, pe ocolite, până ajung 
oamenii să zică: mă mândresc că beau 
coniac, că m-am culcat cu femeia aceea, 
că i-am dat o palmă aceluia etc.
Minunile. Acestea se fac doar prin 

cuvânt, atingere etc. „Cum a zis Sfântul 
aceasta a înviat asinul și a început a 
umbla” (V. Sf. 11.150.93). „S-a atins 
de oasele lui Elisei și a înviat” (IV, Regi 
13 : 21). „Iar Epifanie apropiindu-se 
și închinându-se înaintea acestora, a 
apucat de mână pe Dracon cel mic și 
a zis: „Dracoane fă-te și tu sănătos și 
îndată împreună cu cuvântul lui Epifanie 
Dracon s-a făcut sănătos. Aceasta 
văzând-o toți s-au înspăimântat. Atunci 
marele Dracon, văzând ceea ce a făcut 
Epifanie, de frică și de cutremur, n-a mai 
putut să meargă la casa lui pe picioare, 
după obicei, ci, ducându-l slugile, l-au 
pus în pat” (S. Vf. 5.251.02). Să facem 
deosebire că nu toate îs minuni, ne mai 
exprimăm și: excelent, nemaiîntâlnit, 
nemaivăzut, nemaiauzit etc.
Mărturisire. Acest cuvânt e doar la 
spovedit, cine se exprimă și în alt fel face 
păcat. „Și mulți dintre cei ce crezuseră 
veneau să se mărturisească și să spună 
faptele lor” (Fapte 19 : 18). „Atunci 
își vor mărturisi fărădelegile lor și 
fărădelegile părinților lor” (Leveticul 26 
: 40). „Mărturisiți-vă Domnului că este 
bun că în veac este mila Lui” (Cântarea 
celor trei tineri : 66). „Nu-ți fi e rușine 
a mărturisi păcatele tale” (Isus Sirah 5 
: 28). Să-l respectăm și pe acest cuvânt 
prin cuvintele: spus, declarat, comunicat, 
părerea mea etc.
Mărturie. Pentru a nu se confunda cu 
cuvântul mărturisire mai bine e: dovadă, 
exemplu etc. Vedeți cum încurcă oamenii 
păcatul cu nepăcat mai ales la sport: 
păcat că a pierdut meciul, că n-a dat gol, 
că a driblat și n-a dat gol etc. Deci mint 
și-i învață și pe alți oameni să se exprime 
ca ei să facă păcat. Ce o fi  în mintea 
acestor oameni? Le e lene sau rușine să se 
exprime prin cuvintele: tristețe, pagubă, 
mâhnire etc. Nu se mântuiește nici un 
om dacă și acelea îs păcate.

Băuturile zaharoase
Sunt de evitat, pentru că sunt 

foarte bogate în zaharuri precum 
fructoza. Potrivit unui studiu recent, 
consumarea băuturilor bogate 
în fructoză duce și la creșterea 
rezistenţei la insulină și a grăsimii 
abdominale.

Iaurt cu fructe
Majoritatea iaurturilor cu fructe 

sunt făcute din lapte fără grăsimi sau 
au un conţinut scăzut de grăsimi și 
sunt bogate în zahăr. Nici iaurturile 
cu aromă de fructe nu sunt indicate. 
Acestea conţin mult zahăr. În locul 
iaurturilor de acest gen, optează 
pentru lactatele care au sub 3% 
grăsime.

Produsele bogate în amidon
Campioni la conţinutul de 

amidon sunt: orezul decorticat 
(mai mult de 93% din fi ecare bob 
este amidon), făina albă, pastele și 
cartofi i. Consumul acestora crește 
semnifi cativ nivelul glucozei din 
sânge la persoanele cu diabet zaharat 
de tip 1 și de tip 2.

Fructele uscate
Merele, fragii, căpșunile, zmeura, 

vișinele, portocalele, mandarinele, 
gutuile, agrișele, avocado, murele, 
nectarinele, kiwi și grepfrutul sunt 
fructe permise diabeticilor. Singura 

restricţie este să nu depășească 500 
de grame pe zi. În schimb, fructele 
uscate sunt de evitat. Acestea cresc 
cantitatea de zahăr din sânge.

Dr. Ioana Florenţiu, medic 
primar diabet, nutriţie și boli 
metabolice, Centrul de diagnostic și 
tratament Provita, București

Bolnavilor de diabet le sunt 
interzise produsele zaharoase: 
bomboane de ciocolată, caramele, 
ciocolată, gem, dulceaţă, marmeladă, 
peltea, miere, rahat, halva, nuga, 
șerbet; produse de cofetărie și 
patiserie: tort, prăjituri, îngheţată, 
pateuri sau plăcinte cu carne sau 
brânză grasă, gogoși, fructe dulci, 
prune proaspete sau uscate, struguri, 
pere bergamute, banane, curmale, 
smochine, stafi de, poame, castane, 
băuturi din ciocolată ori răcoritoare 
cu zahăr. Dacă asociază și probleme 
cu greutatea și/sau colesterol, atunci 
lista se mărește: carne grasă (porc, 
oaie, miel,  gâscă, raţă); mezeluri 
grase, salamuri, cârnaţi; organe: 
creier, momiţe, costiţă, kaizer, 
piept ardelenesc, șuncă ţărănească, 
jambon; pește gras¸morun, nisetru, 
crap, somn, scrumbie, icre; conserve 
grase de carne și pește, lapte integral 
(gras): condensat¸praf, brânzeturi 
fermentate: telemea (oaie, capră, 
bivoliţă); cașcaval; brânză topită; 
brânză de burduf, șvaiţer; seu, 
untură, slănină, grăsimi de pasăre, 
jumări; supe, ciorbe grase indiferent 
din ce carne sunt făcute sau drese 
cu smântână; cartofi  prăjiţi, salate 
asezonate cu maioneză și smântână, 
sosuri cu unt sau smântână, maioneze, 
condimente iuţi. Sunt de evitat și 
murăturile, frișca și smântâna.

ALIMENTE DE EVITAT DACĂ AI DIABET
Alegerile alimentare greșite pot duce la creșterea nivelului de zahăr 

din sânge, de aceea, un regim strict este esenţial în ţinerea sub 
control a diabetului.

Continuând o frumoasă și 
importantă tradiţie, sâmbătă 

22 iunie a.c., pe străvechi meleaguri 
argeșene – respectiv în Municipiul 
Pitești, reședinţa judeţului Argeș, 
a avut loc tradiţionala Adunare 
Generală anuală a Asociaţiei 
Naţionale Corale din România – 
prestigioasă instituţie înfi inţată în 
ianuarie 1990, pentru a stimula și 
promova în ţară și în străinătate, 
tradiţiile mișcării corale românești, 
o adevărată comoară a culturii 
naţionale, cu care ne putem mândri, 
pe bună dreptate, pe plan european 
și mondial.

La ediţiile precedente găzduite în 
ultimul deceniu la Alba Iulia (2010), 
Deva (2011), Baia Mare (2012), 
Constanţa (2013), Curtea de Argeș 
(2015), Focșani (2016), Timișoara 
(2017), București (2014, 2018), a 
participat elita dirijorii formaţiilor 
corale din toate judeţele ţării (cu 
mici excepţii), compozitori ai acestui 
miraculos gen muzical, muzicologi, 
ziariști din presa scrisă, audio și video 
și alţi iubitori ai muzicii corale din 
localitate și din alte judeţe ale ţării. 
Adunarea Generală a fost găzduită 
anul acesta de Centrul de Cultură al 
judeţului Argeș, instituţie ce fi inţează 
într-o veche, dar bună clădire dintre 
cele care au aparţinut cinematografi ei 
locale, amenajată și modernizată de 
forurile de conducere ale judeţului, 
care au creat aici condiţii bune 
de lucru, pentru activitatea unor 
instituţii judeţene de cultură și 
spaţii în care să poată fi  prezentate 
spectacole și concerte atât de către 
formaţiile artistice profesioniste și 
de amatori ale judeţului, dar și din 
alte localităţi și centre culturale din 
diverse zone ale ţării.

Lucrările adunării generale au 
fost deschise și conduse de către 
președintele Asociaţiei Naţionale 
Corale din România – reales anul 
trecut pentru un nou mandat de 
patru ani, respectiv eminentul dirijor 
și animator de excepţie al vieţii 
muzicale românești, dirijorul Voicu 
Enăchescu, sărbătorit anul trecut cu 
prilejul aniversării a 75 de ani de la 
naștere. A fost acompaniat de doi 
vicepreședinţi Iosif Fitz și Crucian 
Hotăranu. După binecunoscutul 
salut și bun venit adresat tuturor 
participanţilor, președintele Voicu 
Enăchescu a supus spre aprobarea 
adunării generale: ordinea de zi, 
cuprinzând prezentarea dării de 
seamă a Comitetului de conducere 
al Asociaţiei Naţionale ales la 
adunarea generală din 12 mai 
2018, Raportul privind situaţia 
economico-fi nanciară a Asociaţiei, 
discuţii și propuneri pentru o mai 
bună activitate în anul 2019 și în 
perspectiva viitoarelor decenii. 

Aprobată în unanimitate de 
participanţi, președintele Voicu 
Enăchescu a dat citire dării de seamă 
– un amplu și bine documentat 
raport, care a adus în prim plan, în 
primul rând, o impresionantă listă 
de festivaluri și concursuri naţionale 
și internaţionale, ce au avut loc 
pe teritoriul ţării și cu contribuţia 
nemijlocită a Asociaţiei Naţionale 

Corale din România.
Iată numai câteva dintre acestea: 

- Festivalul Coral internaţional 
„D.G. Kiriac”, Ediţia a XXVI (2018), 
desfășurat la Pitești; 
- Festivalul Coral Internaţional 
Ioan D. Chirescu, Ediţia XXXVII 
desfășurat la Cernavodă.
- Festivalul Coral Internaţional 
„Pastorala”, Ediţia a XVIII, organizată 
în Municipiul Focșani;
- Festivalul Coral Internaţional „Ion 
Vidu”, Ediţia a XXIII-a, organizat la 
Casa de Cultură Lugoj;
- Festivalul Coral Internaţional 
„Liviu Borlan”, Ediţia a VIII-a,. 
desfășurat în Municipiul Baia Mare;
- Festivalul concurs coral 
internaţional pentru copii și tineret 
Musicescu, Ediţia a VI-a, organizat 
în Municipiul Iași;
- Festivalul Corurilor de copii și 
tineret „Timotei Popovici”, Ediţia 
a XXXVI-a, desfășurat în orașul 
Caransebeș;
- Festivalul Concurs de Muzică Sacră 
Corală „Cu noi este Dumnezeu”;
- Stagiunea corală „Paul 
Constantinescu” Ediţia a X-a, 
desfășurată la București, organizată 
de Asociaţia  Naţională Corală, 
în colaborare cu Universitatea 
Naţională de Muzică București;
- Festivalul de Muzică Religioasă 
„Buna Vestire”, București, Ediţia 
a VII-a, organizat de Asociaţia 
Naţională Corală, în parteneriat cu 
Palatul Naţional al Copiilor.

Pe parcursul anului, conducerea 
Asociaţiei a realizat o legătură 
permanentă cu Federaţia Corală 
Europeană „Europa Cantat”.

Pentru informarea tuturor 
formaţiilor corale și a dirijorilor 
din ţară și de peste hotare, s-a 
reușit editarea anuală a Buletinului 
Informativ Coral, afl at în acest an, 
la numerele 31-32, cuprinzând în 
linii generale activitatea corală din 
ţara noastră, inclusiv participările 
românești la manifestările organizate 
pe plan internaţional.

În continuarea dării de seamă, 
prof. Alina Pârvulescu, secretar 
general al Asociaţiei Naţionale 
Corale, a prezentat asistenţei situaţia 
economico-fi nanciară a instituţiei, 
insistând pe bună dreptate, ca și 
președintele Asociaţiei Naţionale, 
maestrul Voicu Enăchescu, asupra 
necesităţii plăţii anuale a cotizaţiilor 
aferente, stabilite în Adunarea 
Generală precedentă.

Supuse dezbaterii, au luat cuvântul 
o parte importantă dintre membri 
Asociaţiei Naţionale Corale, printre 
care: 

Marian Stroe – Râmnicu Vâlcea, 
care a relatat despre desfășurarea 
Festivalului Coral „Lumină lină”, 
organizat la Arad. 

Marcica Lupu, dirijoarea corului 
Trison de la Brăila, care în anul 2018, 
a participat la un renumit concurs 
din Grecia, bucurându-se de un real 
succes. 

Prof. dr. Alexandru I. Bădulescu, 
Ploiești, a readus în atenţia celor 
prezenţi, date despre mișcarea corală 
din municipiul Ploiești și judeţul 
Prahova, în special din activitatea 

coralei I. Cr. Danielescu, dirijată de 
mulţi ani de prof. univ. dr. Valentin 
Gruescu, de la Universitatea 
Naţională de Muzică București.

În același timp, a exprimat regretul 
că nici la această adunare generală 
nu au fost prezenţi reprezentanţi ai 
Ministerului Culturii și Ministerului 
Educaţiei Naţionale, care prin lege au 
responsabilităţi pentru buna educaţie 
muzicală a publicului de toate 
categoriile socio-profesionale – și mai 
ales a tineretului din învăţământul  
preuniversitar și universitar, precum 
și a reprezentanţilor catedrelor de 
dirijat coral de la universităţile și 
facultăţile de muzică din București, 
Cluj Napoca, Iași, Timișoara etc.

Compozitorul Constantin 
Arvinte, reprezentantul Biroului 
muzicii corale din cadrul Uniunii 
Compozitorilor și Muzicologilor din 
România, a remarcat date și momente 
din activitatea compozitorilor 
români și a unor ansambluri corale, 
la care a participat ca invitat de 
către organizatorii unor importante 
festivaluri și concerte corale.

Iosif Fitz dirijor – Alba Iulia, a 
informat Adunarea Generală despre 
activitatea formaţiei corale pe care o 
conduce și a celor la care a participat 
din zona Ardealului.

Dr. Tudor Ionescu, a salutat 
Adunarea Generală a compozitorilor 
de muzică corală din România și 
a felicitat conducerea Asociaţiei, 
pentru modul în care a coordonat 
și sprijinit și corul pe care-l conduce 
din domeniul vieţii medicale.

Ion Secăleanu – Baia Mare, 
propune printre altele, analiza 
modului „ce și cum”, s-a cântat în 
muzica corală în cadrul festivalurilor 
organizate pe teritoriul ţării, iar elevii 
ce fac parte din cadrul Asociaţiei  Vox  
Vundi, să facă parte din Asociaţia 
Naţională Corală.

 Alexandru Nicolici – Baia Mare, 
insistă ca fi ecare formaţie și dirijorul 
să plătească cotizaţia respectivă, 
pentru ca Asociaţia Naţională să 
poată să-și desfășoare activitatea în 
timpul unui an.

Prof. Alina Pârvulescu, secretar 
general, oferă date despre situaţia 
economică, fi nanciară a asociaţiei și 
obligaţiile ce revin în acest sens pe 
fi ecare membru.

Tudor Ionescu și Boschina 
Pacienta au propus să se stabilească 
un preţ pentru Buletinul informativ 
al Asociaţiei Naţionale.

Punându-se la vot, Adunarea 
Generală a aprobat documentele 
supuse dezbaterii: Darea de seamă 
și Raportul economico-fi nanciar, 
cei prezenţi urmând să informeze 
formaţiile corale despre conţinutul 
și măsurile stabilite pentru o cât mai 
bună activitate corală pe teritoriul 
judeţelor în acest an și în perioada 
următoare.

Adunarea Generală s-a încheiat 
într-o atmosferă frumoasă, o parte 
dintre cei prezenţi urmând să fi e 
în seara acelei zile, la noua ediţie a 
Festivalului Coral Internaţional D.G. 
Kiriac, programată în aceeași locaţie, 
începând cu ora 19.00, dar și în  ziua 
următoare, duminică 23 iunie a.c.

; p

ontinuând o frumoasă și Corale din România coralei I Cr Danielescu dirijată de
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Observaţi, vă rog, că titlul 
de mai sus e urmat de 

semnul întrebării. Expunerea 
mea, conţine în fapt, o întrebare 
adresată dumneavoastră, asupra 
căreia, vă rog să vă pronunţaţi: 
modelul cunoscut sub numele de 
„societatea deschisă”, promovat în 
principal de organizaţiile fi nanţate 
de miliardarul american George 
Soros, este sau nu o vulnerabilitate 
pentru securitatea naţională a 
României?

Mi-am pus această problemă, 
atât de disputată și controversată 
asupra naturii acestui nou 
construct în teoria socială, 
promovat de unii și contestat de 
alţii, dacă modelul în discuţie e 
benefi c pentru noi românii. Cred 
că am decelat conţinutul identic 
al acestei teorii, că sunt edifi cat 
asupra scopului lansării acestui 
model social denumit societate 
deschisă. Ce m-a surprins 
iniţial au fost enormele mijloace 
fi nanciare și resurse umane care se 
investesc.

Ce mi-a trezit interesul? Vă 
spun. A fost abordarea explicită a 
temei în Statele Unite ale Americii, 
societate democratică a cărei 
administraţie nu numai că îl acuză 
de fapte reprobabile pe iniţiatorul 
teoriei, dar repudiază conceptul; 
nici ţara natală a lui George Soros, 
Ungaria, nu acceptă modelul de 
societate deschisă promovat de 
fostul său cetăţean. Aceste poziţii, 
precum și activismul autohton 
persuasiv m-au stimulat să încerc 
a înţelege esenţa și fi nalitatea 
societăţii deschise. M-am edifi cat 
asupra originii modelului, cine l-a 
lansat și scopul iniţial.

Ideea de societate deschisă apare 
la sfârșitul secolului al XIX-lea în 
lucrările fi losofului francez Henri 
Bergson, care dorea să opună 
societăţii tradiţionale a naţiunilor 
– considerată închisă în corsetul 
etniei sau religiei dogmatice – o 
societate globală a umanităţii. 
Bergson considera că instinctul 
și inteligenţa umană sfârșesc 
prin a crea modele de societate 
închise, dogmatice, subordonate 
legilor naturii sau ale celor create 
de om, cărora el le opunea ideea 
unei societăţi creative, cu o mare 
libertate de gândire, cu o trăire 
conștientă intuitivă, fl uidă, într-o 
dinamică evolutivă.

Ideea lui Henri Bergson a fost 
preluată la mijlocul secolului 
trecut de către fi lozoful Karl 
Popper, care o extinde în lucrarea 
Societatea deschisă și dușmanii 
ei (1945) dezvoltând antiteza 
societate deschisă – societate 
închisă, el conceptualizează 
ideea fi losofi că, elaborând o 
ideologie a societăţii deschise. 
Consideră că societatea închisă 
stagnează dezvoltarea evolutivă, 
că dogmele și esenţa naturală 
predefi nită limitează evoluţia, pe 
când societatea deschisă este o 
alternativă la revoluţiile de sistem 
închis și, printr-o „inginerie 

socială graduală” în gândirea 
politică, pot fi  găsite răspunsuri 
optime împotriva „greșelilor 
guvernanţilor” în detrimentul 
membrilor societăţii.

Elevul său de la Londra School 
of Economics, George Soros, preia 
ideile profesorului și militează 
pentru implementarea în practică 
a societăţii deschise. Discipol 
sârguincios al înaintașilor 
săi care prefi gurau societatea 
deschisă, George Soros demarează 
dezvoltarea conceptului, proces 
favorizant de îmbogăţirea sa, 
într-o singură zi, cu 1,1 miliarde 
de dolari, prin speculaţii la bursă, 
ceea ce i-a permis ca apoi să 
investească sute de miliarde de 
dolari pentru implementarea ideii. 
În anul 1984, Soros deschide la 
Budapesta prima fundaţie pentru 
o societate deschisă, Open Society 
Foundation, pe care o multiplică 
în întreaga lume, iar în februarie 
2018 donează din averea sa imensa 
sumă de 18 miliarde de dolari 
Fundaţiei.

Realizaţi dimensiunea și 
forţa unei asemenea entităţi! 
Pentru a evalua implicarea și 
efi cacitatea demersului său în 
lume, menţionăm susţinerea și 
fi nanţarea mișcărilor disidente 
și a valului revoluţionar din 
Europa Centrală și de Est în anii 
1989-1991, inclusiv destrămarea 
Uniunii Sovietice; sponsorizarea 
„revoluţiilor portocalii” din fostul 
areal sovietic, inclusiv Maidanul 
ucrainean, iniţierea și fi nanţarea 
parţială a „Primăverii arabe” în 
perioada 2010-2012 și căderea 
regimurilor dictatoriale islamice. 
Nici de confl ictul din Siria nu este 
străin. Nu trebuie să fi ţi surprinși 
nici de faptul că Open Society 
Foundations  s-a implicat activ și 
în procesul BREXIT-ului. 

Eu nu abordez oportunitatea 
faptelor, ci doar relev forţa acestor 
Open Society Foundations.

Dar care sunt fundamentele 
existenţiale, esenţa și natura 
relaţiilor sociale în societatea 
deschisă, consecinţele pentru 
noi românii? Sunt benefi ce sau 
vulnerabilizează statul?

Răspunsul îl găsim, în 
Constituţia României, dar și 
în Legea nr. 51/1991 privind 
securitatea naţională a României, 

republicată.
Constituţia, în Articolul 

1 (Statul român), stipulează 
imperativ: (1) România este stat 
naţional, suveran și independent, 
unitar și indivizibil.

Or, dacă România ar 
deveni parte într-un model de 
integrare politico-administrativă 
transnaţională, va mai fi  stat 
naţional? Va fi  independent și 
indivizibil?

Cum își va menţine caracterul 
naţional dacă sfera socio-
culturală se va întemeia pe valori 
culturale asociate schimburilor 
comerciale? Dacă naţiunea 
română este eliminată și rolul 
principal revine „comunităţilor” 
create artifi cial, putem afi rma 
că mai există o naţiune română 
sau că statul român este suveran? 
Naţiunile nu pot fi  desfi inţate, 
omogenizate, topite în universal 
, cum vrea Soros. Conceptul de 
societate deschisă preconizează 
crearea „omului universal”, a unui 
locuitor al Terrei care nu are altă 
identitate, un metis, un individ 
depersonalizat, mai rău ca în 
utopia comunistă. Eliminarea 
culturii naţionale, a valorilor și 
tradiţiilor etnice, negarea eroilor 
naţionali, abolirea simbolurilor 
naţionale, a religiei, ca apoi să fi e 
abandonată limba străbunilor, iar 
în fi nal negată însăși naţiunea; 
Românul va deveni un număr pe 
Terra? Și nici nu va mai ști că e 
Român! Este inadmisibil să pierim 
într-o comunitate artifi cială.

Dacă există un asemenea pericol, 
mai mult decât o vulnerabilitate, 
o ameninţare evidentă, activă, 
concretă, individualizată, se pune 
întrebarea: avem instrumentele 
necesare pentru a stopa acest atac 
împotriva însăși existenţei statului 
Român?

Răspunsul este DA!
Este necesar să fi e analizată 

nocivitatea conceptului de 
societate deschisă de către cei în 
drept, care desigur vor constata 
ameninţarea contra securităţii 
naţionale, iar răspunsul îl vor găsi 
în legea 51 din 1991: „Art. 1. Prin 
securitatea naţională a României 
se înţelege starea de legalitate, 
de echilibru și de stabilitate 
socială, economică și politică 
necesară existenţei și dezvoltării 

statului naţional român ca stat 
suveran, unitar, independent și 
indivizibil, menţinerii ordinii 
de drept, precum și a climatului 
de exercitare neîngrădită a 
drepturilor, libertăţilor și 
îndatoririlor fundamentale ale 
cetăţenilor, potrivit principiilor și 
normelor democratice statornicite 
prin Constituţie.”

Important, primul articol al legii 
nominalizează valorile naţionale de 
apărat și fi xează misiunea pentru 
Serviciul Român de Informaţii, 
Serviciul de Informaţii Externe, 
Serviciul de Protecţie și Pază, 
precum și pentru Ministerul 
Apărării Naţionale, Ministerul 
Afacerilor Interne și Ministerul 
Justiţiei, prin structuri interne 
specializate ce au datoria de a 
asigura „(…)  starea de legalitate, 
de echilibru și de stabilitate 
socială, economică și politică 
necesară existenţei și dezvoltării 
statului naţional român ca stat 
suveran, unitar, independent și 
indivizibil, menţinerii ordinii de 
drept (…); Ca apoi, în articolul 
3, să fi e defi nite ameninţările 
la adresa securităţii naţionale 
a României. Nu le enumăr, 
deoarece se identifi că în fraza 
precedentă, constând în fapte care 
ameninţă, vulnerabilizează sau pot 
prejudicia aceste valori naţionale 
constituţionale. Este importantă 
misiunea structurilor specializate, 
dar și a cetăţenilor. Art. 2 din Legea 
51 privind securitatea naţională 
consemnează; „(2) Cetăţenii 
români, ca expresie a fi delităţii 
lor faţă de ţară, au îndatorirea 
morală de a contribui la realizarea 
securităţii naţionale.”O poziţie 
contrară fi delităţii poate fi  califi cată 
ca infi delitate faţă de România și 
români, contrară Constituţiei, care 
prevede: „3) România este stat de 
drept, democratic și social, în care 
demnitatea omului, drepturile 
și libertăţile cetăţenilor, libera 
dezvoltare a personalităţii umane, 
dreptatea și pluralismul politic 
reprezintă valori supreme (…)”.

Să nu confundăm democraţia 
sau libertăţile cetăţenilor, acceptate 
și ocrotite de Constituţie, cu 
acţiunile ostile, dușmănoase, care 
vulnerabilizează statul român!

România „deși atacată de 
exponenţii sorosiști din ONG-
urile existente, încă rezistă! Știţi 
câte ONG-uri sunt fi nanţate, 
direct sau prin interpuși, de către 
fundaţiile lui Soros? Care… a 
alocat peste 200 de milioane 
de dolari pentru a se face pași 
hotărâţi spre societatea deschisă. 
În România sunt active peste 
95 de ONG-uri cu denumiri și 
obiect de activitate dintre cele 
mai năstrușnice, toate militând 
pentru „edifi carea societăţii 

deschise” în patria noastră. Nu 
voi nominaliza nici una. Vă 
spun sigur că sunt în dezacord cu 
tradiţiile românești, unele ostile, 
cu denunţuri calomnioase la 
Parlamentul Uniunii Europene. 
Majoritatea sunt negativiste, și 
obstrucţioniste la demersurile 
guvernelor României pentru 
stabilitate și progres.” 

Nocivitatea și incisivitatea 
acţiunilor ostile sub egida Open 
Society Foundations nu este 
semnalată doar de români, ci are o 
extindere mondială!

Chiar Ungaria, ţară natală 
a miliardarului George Soros, 
a întreprins măsuri radicale 
împotriva acţiunilor sale. 
Premierul ungar a închis fi liala 
Open Society Foundations 
(Fundaţia pentru o Societate 
deschisă) care funcţiona de 
14 ani. Mai mult, parlamentul 
Ungariei a aprobat recent o lege 
care stabilește noi cerinţe pentru 
înfi inţarea universităţilor, astfel că 
Universitatea Central-Europeană 
din Budapesta, înfi inţată și 
fi nanţată de G. Soros a fost 
desfi inţată. Este semnifi cativ că 
măsurile premierului Orban sunt 
susţinute și de către premierul 
Israelului Benjamin Netanyahu, 
aceasta fi ind încă o dovadă privind 
perceperea societăţii deschise ca 
un concept nociv.

Nici în patria de adopţie, SUA, 
George Soros nu se simte prea 
bine. După ce a fi nanţat campania 
electorală a doamnei Clinton cu 
minim 16 milioane de dolari și a 
eșuat, Soros a fost identifi cat ca fi ind 
iniţiator al unor proteste violente 
împotriva administraţiei Trump. 
Există certitudinea în SUA că 
manifestările anarhice organizate 
de ONG-ul Move On.org, un grup 
liberal, este fi nanţat prin Open 
Society Foundations. Societăţi 
apropiate administraţiei 
Trump cer arestarea lui Soros, 
iar peste 20.000 de americani 
cer retragerea cetăţeniei și 
expulzarea din SUA, sens în care 
adună semnături: „Trebuie să ne 
protejăm drepturile de cetăţeni 
ai SUA și să nu permitem ca acest 
tip de comportament să continue. 
George Soros a scăpat complet 
de sub control, Soros folosește 
banii săi în modul cel mai 
diabolic posibil… Este o persoană 
diabolică ce comite TRĂDAREA 
Americii!”

Răspunsul la întrebarea din 
titlu, după opinia mea, este unul 
singur: modelul societăţii deschise 
promovat de George Soros 
reprezintă o vulnerabilitate pentru 
securitatea naţională!

Sper ca și dumneavoastră să vă 
raliaţi opiniei mele.

VULNERABILITATE PENTRU VULNERABILITATE PENTRU 
SECURITATEA NAȚIONALĂ?SECURITATEA NAȚIONALĂ?

f

CONCEPTUL DE „SOCIETATE DESCHISĂ”: 

Col. (r) Alexandru BOCHIȘ BORȘANU

statului naţional român ca stat deschise” în patria noastră Nu
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ANDREI NĂSTASE, ANDREI NĂSTASE, 
ÎNTRE INTEGRITATE ȘI 
IRESPONSABILITATE?IRESPONSABILITATE?
„Nici o guvernare fără scandaluri”, pare să fi e un motto al clasei politice 

de la Chișinău. Odată cu instalarea noii coaliții ACUM+PSRM 
la guvernare, primul care a fost luat în colimatorul criticii mass media și a 
societății civile din rândurile noilor guvernanți, în special pro-europeni, 
chipurile mai integri și onești, după cum își spun chiar noii stâlpi ai puterii de 
la Chișinău, pare să fi e tocmai liderul PPDA și copreședintele blocului ACUM, 
Andrei Năstase. 

O DECIZIE ASUMATĂ SAU UNA GENEROS PLĂTITĂ?  
Dar cel mai scandalizată de acest vot controversat al 

liderului PPDA pare să fi e mass media, indiferent de 
animozitățile sau simpatiile politice. Jurnaliștii de la mai 
toate mijloacele de informare în masă nu numai că au 
reluat invectivele de nu demult potrivit cărora Andrei 
Năstase și-a developat profi lul de politician incompetent 
și iresponsabil, dar suspectează relații mai puțin oneste 
și integre cu Moscova. A fost sau nu citat Năstase la 
Moscova, în dosarul lui Plahotniuc, se întreabă din nou 
cei care scot la iveală noi documente ce aduc suspiciuni 
tot mai multe despre o eventuală colaborare nu numai cu 
organele de drept în presupusa anchetă a dosarului penal 
ce-l vizează pe Palhotniuc. Unii jurnaliști merg și mai 
departe în presupuneri: Andrei Năstase îl poate înlocui pe 
șeful informal al socialiștilor, Igor Dodon, în calitate de 
marionetă al lui Putin în Basarabia. Aceștia trec în revistă 
principalele acțiuni ale lui Năstase din ultima perioadă, 
care îl fac eligibil pentru Kremlin: Năstase, „prietenul” 
lui Ludovic Orban și Klaus Iohannis, s-a bucurat că în 
parlamentul de la Chișinău nu au trecut unioniști, a 
protestat in fața ambasadei României de la Chișinău, a spus 
că Unirea este o tâmpenie, toate acestea fi ind invocate ca 
dovezi în plus că „acest aventurier politic îl poate înlocui 
în Basarabia pe Dodon, marionetă a lui Putin”. Mai mult, 
unii cred că intențiile lui de a călători la Moscova (înainte 
de soluționarea crizei politice) ar fi  avut scopul să convingă 
autoritățile de la Kremlin că planul lui de răfuială politică 
cu președintele PDM îi poate aduce dividende politice 

nesperate dictatorului din Kremlin care vrea să reinstaureze 
Uniunea Sovietică în mod democratic, prin alegeri. Așa ca în 
Crimeea și Transnistria. Că favorurile din partea lui Putin, 
de care avea parte până acum Dodon, sunt transferate către 
Năstase. Or, întreaga ideologie a PPDA a fost și mai este 
concentrată pe o vendetă personală cu Plahotniuc și PDM, 
inclusiv ideea dezoligarhizării, pe care nu se știe dacă nu 
i-a sugerat-o chiar el și Maiei Sandu. Presa încadrează în 
același presupus scenariu ultimele declarații ce consună cu 
cele ale lui Dodon: Năstase își dorește ca până la alegerile 
locale, ce vor avea loc pe 20 octombrie, să fi e „curățate” 
toate instituțiile statului, noua majoritate parlamentară 
făcând posibilă desfășurarea scrutinului „în condiții 
constituționale”. Și ca în alegerile locale PPDA și PAS să 
meargă, în pofi da unor diferențe doctrinare, într-un bloc 
atât în municipiul Chișinău, cât și în republică, fără a ataca 
PSRM. Este solidar Năstase cu Dodon și privind numirea 
noului procuror – nu neapărat din străinătate (mai ales 
după ce mai mulți colegi de bloc au pronunțat candidatura 
Laurei Codruța Kovesi, iar socialiștii și Dodon își doresc 
ca viitorul procuror general să dețină neapărat cetățenia 
Republicii Moldova, se poate găsi o persoană integră (?!) 
și în interiorul actualei procuraturi. Nu cumva pentru că, 
după publicarea raportului Kroll-2 (despre care intenționăm 
să scriem în unul din numerele viitoare), s-a constatat că 
fi gurează nume care nu sunt străine liderului PPDA?

Recent au fost scoase de la naft alină documente ce 
probează o dată în plus „onestitatea și integritatea” fostului 
procuror Năstase. Angajat în 1999 ca lector la Institutul de 

Arte de unchiul său, Gheorghe Mustea (ce are un procuror 
cu domeniul artelor?!), în mai puțin de 9 luni primește 
bonuri de repartiție pentru două apartamente – unul de 44 
m.p. și altul de 51 m.p. Apartamentele au fost câțiva ani mai 
târziu (în 2012) vândute la prețuri deloc simbolice. 

Toate acestea, plus istoria  cu votul lui Andrei Năstase 
pro-Rusia în APCE conduce tot mai serios spre ipoteza dacă 
alianța ACUM+PSRM nu cumva este un produs rusesc prin 
excelență. „Atunci când doi reprezentanți ai guvernării, 
inclusiv un vicepremier, votează împotriva Ucrainei, care 
de facto este scutul anti-imperial al Republicii Moldova, de 
care depinde în cea mai mare măsură rezolvarea problemei 
transnistrene, iar un ministru al aceluiași Guvern afi rmă 
că ei au făcut-o din considerente personale, că nimic 
nu s-a schimbat în opțiunile noastre geopolitice și în 
relațiile cu Ucraina, că totul rămâne pe vechi, Guvernul 
respectiv nu mai poate fi  luat în serios, oricât s-ar răsti, 
deloc europenește, de altfel, la judecători și procurori 
Maia Sandu”, concluzionează exigentul editorialist de la 
portalul ziarulnational.md Nicolae Negru.

Presa mai suspectează că liderul PPDA ar face jocul pe la 
spatele partenerului său politic, Maia Sandu, motiv pentru 
care se iscă tot mai des certuri între cei doi și orice pas al 
Maiei Sandu, chiar și în funcția de premier, este secundat 
neapărat de prezența acestuia în preajmă. Dar principala 
întrebare care sfredelește creierul tuturor celor care critică 
votul lui Andrei Năstase este: A fost o decizie asumată sau 
una generos plătită? 

UN VOT PRO-KOZAK SAU PRO-EUROPA ÎN APCE? 
Valul de critici la adresa liderului PPDA s-a întețit după 

ce acesta a votat în noaptea de 22 iunie curent la Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), alături de 
socialistul Vlad Bătrâncea, revenirea Rusiei în această 
organizație internațională. Rusia fusese lipsită de dreptul la 
vot în APCE ca răspuns la anexarea abuzivă a Crimeei în 
februarie-martie 2014 și a sprijinului nedisimulat acordat 
rebelilor pro-ruși (de fapt ruși) din Donbas. Rezoluția 
a fost adoptată în forul de la Strasbourg după dezbateri 
îndelungi, 118 membri votând pentru, 62 împotrivă și 10 
abținându-se. Cu re-motivarea că nici unei țări membre 
în APCE nu-i poate fi  suspendat sau retras dreptul de vot. 
Mihai Popșoi de la PAS a fost singurul delegat al Republicii 
Moldova ce a votat împotrivă, doi delegați lipsind la ședință 
în noaptea votului – Doina Gherman de la PAS (fără nici 
o explicație?!) și Vladimir Cebotari de la PDM (din cauza 
unui nedisimulat șantaj al conducerii noului legislativ). 
Votul lui Năstase în APCE a înmulțit de asemenea vocile 
care acuză noua coaliție de guvernare ACUM-PSRM ca 

fi ind „coaliția Kozak-2”. 
Andrei Năstase a încercat să stăvilească criticile destul 

de acide printr-o reacție ambiguă, care nu a spulberat cu 
nici o iotă tot mai multele suspiciuni de relații ascunse 
cu Moscova. Acesta se disculpă afi rmând că „paradigma 
politică europeană se redefi nește constant”, iar „dialogul 
este, în opinia majorității parlamentarilor europeni, 
singura cale care poate garanta sustenabilitate proiectului 
european, în integralitatea acestuia”. După o îndelungă 
înșirare de motive, extrase mai degrabă din documentul 
ofi cial ce argumenta revenirea Rusiei în APCE, Năstase 
vine cu o concluzie și mai contradictorie: „Din punct de 
vedere geografi c, istoric și cultural Moldova este și trebuie 
să rămână parte a Europei, iar această asumare sinceră și 
transparentă presupune, în primul rând, o aderență politică 
fermă la deciziile care se formulează și sunt susținute de 
cele mai multe dintre democrațiile consolidate ale Europei”. 
Mai mult, fi del cinismului care îl caracterizează tot mai 
pregnant odată cu urcușul spre vârful piramidei puterii, 
Năstase ironizează vis-a-vis de votul pro-Rusia la APCE, 

spunând că și-a asumat acest risc știind că acasă îl așteaptă 
un Ghimpu, un Chirtoacă, un Leancă „să-l linșeze”. Și că: 
„M-am gândit și la cele 150 de milioane de ruși care dacă 
li se face o nedreptate în țară, iar țara lor nu este membră a 
APCE, nu au unde să se adreseze”. (Ca să vezi, câtă dreptate a 
făcut Moscova școlilor din Transnistria cu instruire în grafi e 
latină după decizia CEDO!?) În sfârșit, că reintrarea Rusiei 
în drepturi va reda și Consiliului Europei posibilitatea să 
exercite asupra ei „o infl uență pozitivă” și că votul său „nu 
anulează nicidecum pozițiile principiale ale tuturor statelor 
lumii în subiecte precum Crimeea”.

Teoretic, da. Dar practic, la doar câteva ore după acest 
vot Rusia a răsturnat toate aceste „argumente” (nu numai 
ale lui Năstase) prin declarații ale ofi cialilor ruși că orice 
amenințare ulterioară la adresa Kremlinului va avea 
repercusiuni. Mai mult, greșit și argumentul care sugerează 
că o revenire a Rusiei în APCE dă mai mari șanse pentru 
rușii de rând să benefi cieze de deciziile CEDO. Or, Federația  
Rusă deja a aprobat o legislație națională prin care poate 
neglija deciziile Curții Europene pentru Drepturile Omului.

ANDREI NĂSTASE VERSUS ȘAPTE STATE CARE 
AU PĂRĂSIT APCE 

Nu numai opoziția democrată de la Chișinău sugerează 
că Năstase ar răspunde comenzilor Moscovei, care a sprijinit 
coaliția de guvernare a socialiștilor cu blocul pro-european 
ACUM, co-prezidat de Năstase. Dar și unii colegi din PPDA 
se arată nedumeriți și recunosc că ei ar fi  votat altfel, printre 
aceștia chiar vicepreședintele Alexandru Slusari. Premierul 
Maia Sandu nu s-a grăbit să comenteze votul colegului de 
bloc la APCE, tratându-ne cu un răspuns evaziv și rece: „Eu 
răspund doar pentru votul colegului meu Mihai Popșoi. Cu 
domnul Năstase discutați dvs.”.

Votul lui Năstase este dur criticat și de personalități de 
la Chișinău departe de a fi  simpatizanți ai PDM, PSRM sau 
ACUM. Ex-vicepreședintele APCE Valeriu Ghilețchi susține 
că „niciun argument de genul protecției drepturilor omului 
în Rusia, dialogului sau inclusivității nu rezistă”. Iar fostul 

ambasador 
al Republicii 
Moldova la 
ONU, Vlad 
Lupan, a 
desfi ințat, 
punct cu 
punct, 

absolut toate „argumentele” lui Năstase printr-o 
argumentare de natură diplomatică și mai serioasă, 
concluzionând că toți delegații Republicii Moldova la 
APCE trebuiau sa voteze împotriva rezoluției respective, 
indiferent de așteptările de moment față de Rusia sau 
Germania, sau altcineva, „pornind de la principiul statului 
de drept pe plan național și arena internațională”. Opiniile 
ambilor experți converg în aceeași concluzie: votul pro-
Rusia al delegaților ce fac parte din coaliția de guvernare va 
avea consecințe asupra relațiilor moldo-ucrainene.

Într-adevăr, cele mai mari dezamăgiri vin din partea 
politicienilor statului vecin. Și dacă președintele Volodimir 
Zelenski s-a referit doar la poziția celor două state care 
„au dat tonul votului”, Franța și Germania, apoi Vladimir 
Boeciko, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Ucrainei, 
îl vizează direct pe „șeful delegației moldovenești Andrei 
Năstase”: „Suntem martorii faptului că mulți politicieni 
europeni, în special Năstase, pe care îl consider un politician 
european, poate sta la masa negocierilor și este de acord să 
îndeplinească orice obligațiune cerută de Moscova. Domnul 
Năstase ocupă o poziție serioasă în Guvernul Republicii 
Moldova. Ucraina speră că anume poziția noului Guvern 
privind susținerea suveranității și integrității teritoriale a 
statului meu va rămâne neschimbată”. 

Votul controversat pentru revenirea Rusiei la APCE 
se întâmplă chiar în anul în care Consiliul Europei 
sărbătorește aniversarea a 70-a. Delegațiile a șapte state 
– Ucraina, Estonia, Letonia, Lituania, Georgia, Polonia și 
Slovacia – au părăsit sesiunea APCE în semn de protest: 
„Viitorul Consiliului Europei este amenințat pentru că 
el pierde încrederea oamenilor pe care trebuie să-i apere. 
Ne întoarcem acasă pentru a discuta cu parlamentele și 
guvernele noastre cu referire la acțiunile comune în cadrul 
Adunării pentru următoarea sesiune”, se punctează în 
declarația celor șapte. Mai mult, delegații se întreabă cum 
vor apăra drepturile populației acelor state pe viitor în 
Consiliul Europei și Adunarea Parlamentară? Unii au făcut 
trimitere la istoria îndepărtată (anul 1939, când Moscova 
a ajuns la o înțelegere cu Germania fascistă), dar cei mai 
mulți au evocat exemple și mai recente: refuzul Rusiei de 
a colabora constructiv pe problema Boeing-ului malaezian 
doborât cinci ani în urmă, de a nu se conforma Tribunalului 
Internațional pentru Dreptul Mării, care a obligat Rusia 
să elibereze marinarii ucraineni și corăbiile. Unul dintre 
exemple vizează direct și Republica Moldova – anul acesta 
se va marca 20 de ani de la Summitul OSCE din Istanbul, 
unde Rusia și-a asumat angajamentul să-și retragă trupele 
de pe teritoriul Republicii Moldova. Cum vede Andrei 
Năstase „ca APCE să poată infl uența pozitiv asupra Rusiei” 
sau „garanta sustenabilitate proiectului european”?

O DECIZIE ASUMATĂ SAU UNA GENEROS
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Când doi se ceartă, al treilea 
câștigă. Acest proverb se 

potrivește în multe situaţii, dar 
nu și acum. China nu se bucură 
deloc că SUA și Rusia au renunţat 
la Acordul INF, care controla 
înarmarea nucleară a celor 
două mari puteri. Ar fi  un pas 
„regretabil”, sună reacţia ofi cială a 
diplomaţiei chineze.

„China se opune ieșirii SUA din 
Tratatul INF și cere SUA și Rusiei 
să-și rezolve diferendul prin dialog 
constructiv”. China dorește însă 
să rămână și pe mai departe în 
afara înţelegerii INF și se opune 
extinderii acesteia, de exemplu 
prin includerea unui al treilea 
membru, precum Republica 
Populară Chineză. Președintele 
american Donald Trump își 
dorește ca Beijingul să fi e cooptat 
în cadrul Acordului INF, dar 
negocieri în acest sens nu sunt 
deloc probabile.

CHINA S-A ÎNARMAT ÎN 
UMBRA TRATATULUI INF

În contractul INF, SUA și Rusia 
s-au obligat să distrugă toate 

rachetele cu lansare de la sol cu 
raze de acţiune între 500 și 5000 
de kilometri și să renunţe și la 
cercetările de dezvoltare a unor 
noi astfel de arme. Dimpotrivă, 
China a dezvoltat masiv, în ultimii 
30 de ani acest gen de tehnică de 
luptă. Arhitectura regională de 
securitate presupune în mare parte 
tocmai astfel de rachete cu rază 
medie de acţiune. Departamentul 
american al Apărării estimează că 
armata chineză dispune de până la 
1200 de rachete cu rază scurtă de 
acţiune până la 1000 de kilometri 
– ele alcătuind mare parte din 
arsenalul de rachete al Chinei care 
ar intra sub incidenţa INF.
DEZAVANTAJUL CHINEI AR 

FI AVANTAJUL AMERICII
În regiune este ușor de înţeles 

de ce nu vrea China să adere la 
INF. Ar însemna că statul chinez 
ar trebui să renunţe la majoritatea 
rachetelor sale. SUA nu trebuie 
să renunţe la nimic, pentru că 
se bazează mai ales pe rachete 
lansate de pe mare sau din aer”, 

explică Wolfgang Richter de la 
Fundaţia Știinţă și Politică (SWP), 
în dialog cu DW. Aspectul special 
al Tratatului INF era că acesta – 
spre deosebire de alte acorduri 
de limitare a înarmării nucleare 
– interzice absolut toate rachetele 
care intră în incidenţa sa. Dacă 
SUA și Rusia ar dori să coopteze 
China într-un nou acord, atunci 
Beijingul ar putea cere o limită 
superioară, un plafon care să fi e 
mai mare decât zero. „Ceea ce ar 
însemna că și Rusia ar avea voie 
să staţioneze astfel de rachete pe 
teritoriul său, adică o veste proastă 
pentru Europa”, spune Richter.

MAI SUNT ACESTE 
RACHETE DECISIVE ÎN 

CAZ DE RĂZBOI?
La adoptarea contractului INF 

în 1987, rachetele cu rază medie de 
acţiune aveau un rol important în 
Războiul Rece: cu ele, ambele mari 
puteri puteau lovi aliaţii celeilalte 
puteri din Europa, dar nu se puteau 
lovi între ele. Astfel, cele două 
ţări rivale dispun de alte rachete 

și tehnologii, care pot fi  lansate 
din submarine sau din avioane, 
ca să nu mai vorbim de drone. 
Plusvaloarea militară a Tratatului 
INF, care cuprinde rachetele 
lansate de la sol, în comparaţie cu 
armele lansate de pe mare sau din 
aer, ar fi  „greu de estimat”, spune 
expertul SWP Richter. În anumite 
condiţii, rachetele cu lansare de la 
sol ar fi  mai ieft ine de produs și cu 
reacţie mai rapidă, dacă s-ar afl a în 
locurile potrivite.

„Totuși, nu trebuie să comitem 
greșala de a crede că Tratatul INF 
nu mai era de prea mare valoare”, 
declară Richter pentru DW. „El 
are o însemnătate politică majoră. 
Acordul a dus la eliminarea unei 
clase întregi de arme a căror 
reintroducere ar fi  acum, desigur, o 
decizie eronată.”.
O CURSĂ A ÎNARMĂRII CU 
ACCENT PE CALITATE, NU 

PE CANTITATE
Tratatul INF nu va mai fi  valabil 

din august a.c., după ce a fost 
denunţat atât de SUA, cât și de 
Rusia. Acordul avea un termen 
de anulare de șase luni. Niciuna 
din părţile semnatare nu mai 
are mare interes în acest acord, 
potrivit lui Ulrich, de la Instituitul 
pentru Cercetarea Păcii și Politică 
de Securitate: Rusia se simte 
ameninţată  de NATO. Rusia se 
simte ameninţată și de capacităţile 
militare tot mai mari ale Chinei – 
chiar dacă nu o recunoaște ofi cial”.

Kuhn se teme acum de o nouă 

cursă a înarmării, chiar dacă 
aceasta nu va avea dimensiunea 
cantitativă a celei din timpul 
Războiului Rece, când era vorba 
de zeci de mii de focoase. „Dar 
vom asista la o cursă a înarmării 
sub aspect calitativ. Este un 
fenomen afl at deja de mai mulţi 
ani în derulare”, spune Kuhn. „Este 
vorba de arme și sisteme de rachete 
mai bune, mai rapide, ceea ce ar 
putea duce la destabilizarea unor 
situaţii de criză.”

CE SOLUŢII MAI RĂMÂN?
După renunţarea la INF, mai 

rămâne un singur acord care 
reglementează relaţia dintre 
marile puteri nucleare, Rusia și 
SUA: este vorba de Tratatul New 
START, care limitează arsenalul 
armelor de distrugere în masă din 
cele două ţări. Dar și acest acord 
expiră în 2021, iar șansele de 
prelungire a acestuia ar fi  „foarte 
slabe”, se teme Kuhn după ce 
încrederea americanilor în Rusia a 
scăzut drastic, în urma implicării 
Moscovei în campania electorală 
pentru alegerile prezidenţiale din 
SUA, în 2016.

„Vedem în ultimii ani cum toate 
aceste acorduri încheiate pentru 
a se evita o confruntare în timpul 
Războiului Rece cad acum unul 
după celălalt”, arată și expertul 
SWP Richter. „Riscăm astfel ca, 
în 2021, să ne afl ăm din nou acolo 
unde eram în anii 60, și anume 
într-o situaţie în care înarmarea 
nucleară nu mai este supusă 
niciunei reglementări.”

Premierul israelian Benjamin 
Netanyahu a reacţionat la 

profanarea unui cimitir evreiesc din 
Alsacia, făcând apel la liderii francezi 
și europeni „să condamne ferm” 
aceste acte antisemite.

Actele de vandalism, comise 
împotriva mormintelor din cimitirul 
evreiesc din Quatzenheim (Alsacia), 
au provocat numeroase și puternice 
reacţii în rândul liderilor politici 
israelieni. Antisemitismul este „o 
epidemie care pune toată lumea în 
pericol”, a afi rmat premierul israelian 
Benjamin Netanyahu. „Este șocant să 

constatăm că 80 de morminte evreiești 
au fost profanate cu simboluri naziste 
de niște antisemiţi sălbatici. Fac apel 
la toţi liderii francezi și europeni să 
se opună ferm antisemitismului”, a 
confi rmat șeful guvernului. „Este o 
epidemie care pune întreaga lume în 
pericol, nu doar pe noi, și ea trebuie 
condamnată pretutindeni și de 
fi ecare dată când se întâmplă”.

Isac Herzog, președintele 
Agenţiei Evreiești și fost președinte 
al Partidului Muncii, a condamnat 
profanarea mormintelor, descriind-o 
drept „un alt semn al propagării 

rapide a antisemitismului în Europa, 
care ameninţă evreii pe străzi”. „Este 
timpul ca guvernele să se trezească”, 
a postat el pe Twitter. Organizaţia pe 
care o conduce este responsabilă cu 
imigrarea din diasporă și cu primirea 
noilor imigranţi.

La rândul său, ministrul pentru 
Allyah și integrare, Yoav Gallant, 
a făcut apel la evreii din Franţa să 
emigreze în Israel, ca răspuns la 
proliferarea actelor antisemite, și a 
condamnat „ferm antisemitismul 
din Franţa”. Profanarea mormintelor 
din cimitirul Quatzenheim este, în 
opinia sa, o reamintire a „imaginilor 
din perioade întunecate din istoria 
poporului evreu”. „Statul Israel este 
o casă naţională sigură pentru evreii 
din întreaga lume”, a spus el.

Printr-un mesaj pe Twitter, liderul 
opoziţiei, Yair Lapid, a criticat un 
„act antisemit îngrozitor”. „Europa 
trebuie să pună capăt acestui val 
de atacuri”, a scris el. La rândul 
său, liderul Partidului Muncii, Avi 
Gabbay, a cerut să nu se minimalizeze 
evenimentul. „Este interzis să se tacă”, 
a conchis el.

CADOU CONTROVERSAT CADOU CONTROVERSAT 
PENTRU PRINŢUL SAUDIT

O delegaţie de senatori pakistanezi i-a făcut cadou prinţului 
moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, o 

mitralieră placată cu aur, în timpul unei vizite efectuate de acesta 
la Islamabad.

Este vorba de o mitralieră Heckler&Koch MP5, făcută de inginerii 
germani,  care a fost modifi cată special pentru Mohammed bin 
Salman, astfel încât să aibă elemente din aur. Totodată, politicienii 
pakistanezi i-au mai oferit prinţului saudit un portret, a declarat o 
sursă pentru CNN.

Mai mult de atât, ofi cialii pakistanezi l-au întâmpinat cu 21 de 
salve de tun, fi ind luate totodată măsuri de securitate speciale, 
spaţiul aerian, școlile și instituţiile publice din Islamabad au fost 
închise.

Cadoul este unul controversat, mai ales în contextul în care 
Arabia Saudită este suspectată de uciderea jurnalistului saudit Jamal 
Khashoggi, în luna octombrie 2018, când se afl a la consulatul ţării 
din Istanbul, scrie CNN.

delegaţie de senatori pakistanezi i a făcut cadou prinţului

EPIDEMIA ANTISEMITĂ DIN EPIDEMIA ANTISEMITĂ DIN 
FRANŢA ŞI EUROPA PUNE FRANŢA ŞI EUROPA PUNE 

ÎNTREAGA LUME ÎN PERICOLÎNTREAGA LUME ÎN PERICOL

ând doi se ceartă al treilea rachetele cu lansare de la sol cu explică Wolfgang Richter de la

DE CE NU VREA CHINA UN NOU ACORD INF?DE CE NU VREA CHINA UN NOU ACORD INF?
Importantul contract dintre SUA și Rusia privind controlul 

înarmării nucleare nu mai este valabil. Acum, ochii multora se 
îndreaptă asupra unei ţări care nici măcar nu era parte a acestui 
acord: China, consideră David Ehi pentru Deutsche Welle.
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ARGINT, LA U10
La „Categoria Under 10” (născuţi în 2009 

și 2010, cu 25 de echipe participante), echipa 
noastră ACS Viking Pruszynski Ploiești 
(antrenor prof. Marian Nicolae) a învins 
pe rând (în faza pe grupe și în faza fi nală), 
echipe din Grecia: cu 5-0 pe Akademia 
Panelenica Karditsa; cu 3-1 pe Keravnos 
Orcokastrou Podosferiko; cu 7-1 pe Aiantas 
Dramas; cu 10-1 pe Academia de Fotbal 
Giorgos Koudas II; apoi, în „sferturi” cu 4-0 
pe Keravnas Podosferiko II; în „semifi nală” 
cu 5-0 pe AME Nicopoli Th esaloniki, 
cedând în fi nală, 1-2 cu Akademia Giorgos 
Koudas (formaţia fostei glorii de la PAOK și 
a Greciei…)

Medaliată cu argint – ACS Viking 
Pruszynsky Ploiești U10 (antrenor Marian 
Nicolae, antrenor cu portarii Ion Catană – 
glorie petrolistă…) a folosit jucătorii: Andrei 

Marian Matei (portar), Liviu Argeșeanu (7 
goluri, co-golgheter), Ianis Marin, Andrei 
Machiţă, Mihai Iambu, Robert Tronaru, 
Vlad Ștefan Dumitrescu, Nicolae Tănase (7 
goluri, co-golgheter), Mihai Robert Caliţă, 
George Burlan, Alexandru Calmuschi, 
Mihai Vlad Uidumac – jucători de câmp.

EGALA „LAUREATEI”, LA U12…
Și la „Categoria Under 12” (fotbaliști 

juniori născuţi în 2007 și 2008, 30 de echipe 
participante) și cealaltă echipă din România 
– ACS Viking Pruszynski Ploiești (antrenor 

Ionuţ Neagu) s-a comportat onorant (în 
cele cinci confruntări cu formaţii din 
Grecia) învingând în ordine, la scor: cu 
9-1 pe Akademia Panelenica Karditsa; cu 
6-1 pe APS Achilleas Triandria; cu 4-1 pe 
Scholi Podosfero Foul Training, cedând 
(la mare luptă în ultimul joc din grupă): 
3-4 cu Celeste FC Th essaloniki. „Vikingii”, 
ploieșteni cu trei victorii și un eșec și cu 
excelentul său golaveraj (227-7...) s-au situat 
primii din cele șase echipe situate pe locul 
doi în cele șase grupe competiţionale de 
U12 și s-au califi cat în sferturi”…

În sferturile de fi nală ale Categoriei U12, 
echipa noastră ACS Viking Pruszynski 
Ploiești, a întâlnit puternica formaţie 
Akademia Mirka FC (ulterior laureată 
cu „aur” la U12…), cu care (după un 
joc fascinant…) a terminat la egalitate, 
califi carea fi ind decisă prin tragere la sorţi…

ACS Pruszynski Ploiești U12 (antrenor 
Ionuţ Neagu, antrenor cu portarii Ion 
Catană), a folosit jucătorii: Dragoș Măcelaru, 

Teodor Burlan  - portari, Claudiu Argeșanu, 
Mihai Ninaci (8 goluri, golgheter), Radu 
Sebastian, Robert Manghiniţă (5 goluri), 
David Moisei, Marius Dumitru, Andrei Sora, 
Andrei Nuţu, Alexandru Manole, Eduard 
Gogonea, Ciprian Dumitru, Elis Popescu, 
Gabriel Ion, Alexandru Matac, Mario Ioan, 
Rareș Marcu -  jucători de câmp.

BUCURIE, MÂNDRIE, ONOARE…
Frumoasa comportare competiţională 

a echipelor U10 (argint, cu loc doi din 25 
de competitoare, cu 6 victorii și un eșec, 
golaveraj 35-5…) și U12 (locul cinci din 30 
de formaţii ale categoriei…, cu trei victorii, 
un egal și un eșec, golaveraj 23-8…), ale 
ACS Viking Pruszynski Ploiești (susţinute 
cu înfl ăcărare de un puternic grup de 
apropiaţi și dragi „sponsori” ai tinerilor 
„vikingi”, care au îmbinat pasiunea pentru 
fotbal cu plăcerile unui atractiv program de 
vacanţă), au adus și onoare sportului din 
Prahova noastră dragă…

ACS VIKING  PRUSZYNSKI PLOIEŞTI, U10 ŞI U12, CU SUCCES,ACS VIKING  PRUSZYNSKI PLOIEŞTI, U10 ŞI U12, CU SUCCES,
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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!”
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SPORT

- FOTBAL -
PETROLUL, ÎN TURCIA

După stagiul de pregătire de la Poiana 
Brașov (26.VI – 6.VII.2019), FC Petrolul 
Ploiești se afl ă în Turcia, la Kazilcahamam, 
lângă Ankara,  pentru al doilea cantonament 
(10-22.VII.2019). În testul trei de la Brașov 
(4.VII.2019; 0-0 cu Chindia Târgoviște 

și 6-0 cu Kids Tâmpa, în primele două), 
Petrolul a învins cu 1-0 pe AS SR Brașov 
(marcator Arnăutu, 89), folosind formaţia: 
Apostolachi (Ailenei, Bărbălău) – Costache 
(S. Tudor), Walace, Cioinac, Manolache-
Marinescu (Neto), Cracea (Simionescu, V. 
Lazăr) – June (Bărboianu), Bratu (Ţicu), I. 
Stoica (Ștefănescu) – Nica (Arnăutu).

- HIPISM -
DERBY-UL DE TRAP AL 

ROMÂNIEI
Sărbătoare, cu circa două mii de 

turfi ști în tribunele Hipodromului Ploiești 
(6.VII.2019), cu șapte curse (inclusiv una 
internaţională) de trap, două de galop, 
una de ponei și cu o dresură de cai – Show 

(maestrul Miron Bocaci – român stabilit în 
Spania).

Triumfător în „Derby – 2019” a 
fost armăsarul Calypso (driver Vasile 
Gheorghe), festivitatea de premiere fi ind 
onorant ofi ciată de Alteţa Sa Regală 
Principesa Maria de România și de ofi cialul 
sportiv ploieștean Lucian Rădulescu.

ARGINT LA U10

Ionuţ Neagu) s a comportat onorant (în Teodor Burlan portari Claudiu Argeșanu

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ouă) HIPISM (maestrul Miron Bocaci român stabilit în

Structură fotbalistică juvenilă nouă în peisajul sportului prahovean (înfi inţată în august 2017), ACS 
Viking Pruszynski Ploiești (președinte Iulian Bucur), prin echipele sale de juniori U10 și U12, cu sprijinul 

Uniunii Elene din România, a participat cu succes și a reprezentat cu onoare Prahova și România la Festivalul 
Internaţional de Fotbal Juvenil – Skouras Camp 2019, desfășurat recent (14-22 iunie 2019) la Nea Fokaia, din 
Halkidiki – Grecia.

Turneul, cu zeci de echipe la start reprezentând puternice academii sau cluburi din Grecia, dar și din Serbia, 
Bulgaria, Turcia și România, s-a desfășurat pe patru categorii de vârstă: U10 (/sub 10 ani), U12, U14, U16…

Viking Pruszynski Ploieşti U12Viking Pruszynski Ploieşti U12

Viking Pruszynski Ploieşti U10Viking Pruszynski Ploieşti U10

Suporteri dragi ai „Vikingilor” ploieşteni…Suporteri dragi ai „Vikingilor” ploieşteni…

Foto: Alexandru Măcelaru – PloieştiFoto: Alexandru Măcelaru – Ploieşti

Imagini: prof. Adriana Adela Măcelaru – PloieştiImagini: prof. Adriana Adela Măcelaru – Ploieşti

Skouras Camp 2019Skouras Camp 2019
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