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

 „Asprimea tatălui - un remediu minunat: în ea este mai multă 
dulceață decât amăreală.”

- Culese de Tata  Epictet (ccd 50-138) fi losof roman
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CE ARE EA CE ARE EA 
ȘI NU AU EI?

26 de locuri de joacă, dezafectate 26 de locuri de joacă, dezafectate 
înainte să existe un constructor înainte să existe un constructor 
pentru refacerea lorpentru refacerea lor

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
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Grecia Grecia 
riscă riscă 
să disparăsă dispară

Ea are educație. Ea are bun simț. Ea 
are bani munciți. Ea are program. 

Ea are putere de sacrifi ciu. Ea are un 
Dumnezeu. Ea are un zâmbet curat. Ea 
are un sufl et curat. Ea are un plâns de 
copil. Ea are puterea să o ia de la capăt. 
Ea face sacrifi cii. Ea este modestă. Ea nu 
păcălește munca. Ea chiar muncește. Ea e 
un exemplu pentru copii. Ea e un exemplu 
pentru toți românii. Ea e admirată. Ea 
e numărul unu în lume. Ea e România 
adevărată. Ea e SIMONA HALEP!

Tu? Cel cu o mie de nume și de fețe, care 
ai condus țara asta 30 de ani, ce ai din ce 

are EA?...Ce?...Te ascult! Nu zici nimic?...
Stai liniștit că nu te provoc mai mult 
pentru că îți cunosc tupeul cu care sari 
cu spume la gură deși ești și tu conștient 
că nu ai făcut absolut nimic pentru EA 
sau pentru olimpicii țării ăsteia. Mai bine 
taci! Pentru că nu ai nimic din ce are EA!

Pesta porcină Pesta porcină 
africană africană 
a lovit în Prahovaa lovit în Prahova

Nouă elevi de nota Nouă elevi de nota 
10, șase școli de... 10, șase școli de... 
ZERO!ZERO!

VENIT ACASĂ CU CHEF DE MUNCĂ. 
PÂNĂ ACUM O FI DORMIT?

A venit viceprimarul Cristian Ganea 
din concediu cu chef de muncă. El și-a 
anunțat această dispoziție de treabă pe 
Facebook: „Începem curățenia adevărată a 

Ploieștiului! După luni de zile în care orașul 
a fost sufocat de gunoaie, la Primăria Ploiești 
a avut loc prima ședință a Comisiei pentru 
identifi carea soluțiilor pentru îmbunătățirea 
salubrității căilor publice. Alături de Raul 
Petrescu, directorul RASP Ploiești, de colegul 

meu, consilierul local George Botez și de 
reprezentanți ai direcțiilor din primărie, am 
stabilit primele măsuri pentru ca Ploieștiul să 
redevină un oraș curat.

Nu numai Primăria Ploiești lucrează, ca să zicem așa, 
din Paște-n Crăciun, ci și Consiliul Județean Prahova. 

Instituția trece de aproape trei ani sau chiar mai bine în 
proiectele de buget sume pentru refacerea și modernizarea 
a două clădiri pe care le deține: Muzeul Memorial „Paul 
Constantinescu” și clădirile de pe 
strada Poștei care au găzduit, înainte 
vreme, sediul DGASPC Prahova. Ei 
bine, deși Consiliul Județean nu duce 
lipsă de bani, dimpotrivă, imobilele 
zac și acum la fel ca acum doi sau 
trei ani, fără să fi e mișcat măcar 
un pai. Ba... unul a fost: spațiile au 
fost învelite la exterior cu plasă de 
protecție.  Cam atât. În rest, așteptăm 
să vedem vreun chef investițional și 
la CJ Prahova!

Eugen Teodorovici a anunțat prima 
rectifi care bugetară din acest an cu 

o tăiere de fonduri cel puțin curioasă. În 
foame de bani, ministrul Finanțelor s-a 
gândit să reteze bugetul alocat studenților 
pentru transportul feroviar, în sensul în 
care plățile vor fi  suspendate pe timpul 

vacanțelor, apoi limitate până la vârsta de 26 
de ani și retrase în cazul studenților repetenți 
sau restanțieri. Nu știm câtă economie sau 
câți bani ar recupera statul prin această 
măsură; ceea ce se cunoaște este că, în 2017, 
în intervalul februarie-noiembrie, au fost 
decontate tichete în valoare de 112 milioane 
de lei. Asociațiile studențești cred că PSD 
„sancționează” în acest fel votul tinerilor 
care a mers în special către partidele de 
dreapta. Teodorovici a anunțat, pesemne 
într-un gest de echilibru sau ca să placă 
electoratului, că pensiile speciale mai mari 
de 10.000 lei vor fi  și ele impozitate, astfel 
încât să mai rămână și de aici câțiva bani 
la buget. Sumele recuperate vor merge, 
susțin surse guvernamentale, către primării, 
pentru susținerea investițiilor din PNDL II.

meu consilierul local George Botez și de

NU VĂ E JENĂ SĂ ÎNCASAȚI LEAFA, LA NU VĂ E JENĂ SĂ ÎNCASAȚI LEAFA, LA 
HALUL ÎN CARE ARATĂ ORAȘUL SUB HALUL ÎN CARE ARATĂ ORAȘUL SUB 
CONDUCEREA DOMNIILOR VOASTRE?CONDUCEREA DOMNIILOR VOASTRE?

CJ PRAHOVA ȘI CLĂDIRILE CJ PRAHOVA ȘI CLĂDIRILE 
SALE ÎN ETERN ȘANTIERSALE ÎN ETERN ȘANTIER

GUVERNUL TAIE BANI DE LA STUDENȚI GUVERNUL TAIE BANI DE LA STUDENȚI 
ȘI DE LA PENSIONARII DE LUXȘI DE LA PENSIONARII DE LUX

S-au publicat rezultatele 
repartizării computerizate 

în învățământul liceal de stat a 
absolvenților de clasa a VIII-a care 
au susținut Evaluarea Națională. 
În Prahova, au fost repartizați în 
liceele din întregul județ 4.495 
de absolvenți, prima medie fi ind, 
evident, 10, 00, iar ultima, 3,01! 
Cei mai buni patru absolvenți 
au optat pentru Matematică-
Informatică la Colegiul Național 
„Nicolae Grigorescu”, din Câmpina 
și colegiile „Nichita Stănescu”, 
„Ion Luca Caragiale” și „A.I.Cuza”,  
din Ploiești. La Colegiul Național 

„Mihai Viteazul”, din Ploiești, s-a 
înregistrat cea mai mare ultimă 
medie, 9,51, la clasa de Matematică 
Informatică Bilingv Engleză. 
Cea mai mică ultimă medie, 
3,01, a completat un loc la Liceul 
Tehnologic „Teodor Diamant”, din 
Boldești Scăeni. 148 de elevi, cu 
medii între 7,60 și 2,72, nu au fost 
repartizați, iar pentru următoarea 
sesiune au mai rămas 139 de locuri  
libere la 14 licee din Plopeni, Valea 
Doft anei, Bușteni, Sinaia, Azuga, 
Comarnic, Bărcănești, Ciorani, 
Valea Călugărească și Boldești 
Scăeni. 

S-A ÎNCHEIAT REPARTIZAREA S-A ÎNCHEIAT REPARTIZAREA 
COMPUTERIZATĂ ÎN COMPUTERIZATĂ ÎN 
LICEELE PRAHOVENELICEELE PRAHOVENE

15-16 iulie 2019. Ploieștiul arată în continuare rău. ADI Deșeuri a anunțat rezilierea 
contractului cu Rosal (pe partea de deșeuri populație), dar orașul are probleme și cu 
căile publice (alt contract cu Rosal, încheiat de Primăria Ploiești) ori spațiile verzi. 
Despre ultimele vom discuta joia viitoare. Acum, vorbind despre un oraș îngropat în 
gunoaie, aleșii nu au pic de respect față de ploieșteni și au transferat totul pe tărâm 
politic. Nu că politica n-ar fi  astfel, n-avem cum să-i contrazicem...

Continuare în pagina 8Continuare în pagina 8

PE CUVÂNT DE CAMPIOANĂ!PE CUVÂNT DE CAMPIOANĂ!  

Vânt puternic pe aeroportul Henry 
Coandă. Zi de grație 15 iulie 2019, ora 

17. Aeronava British Airways trage aproape de 
covorul roșu, ținut de câteva pietricele să nu 
devină unul zburător.

Când ușa se deschide, parcă și norii stau 
pe loc. Cu privirea clară, senină, proaspătă ca 
a unui copil, cu păru-i răvășit,  Simona Halep 
pășește hotărât. Îmbrăcată în alb și cu prețiosul 
trofeu abia câștigat la purtător, Simona le oferă 
românilor un zâmbet larg... Ce bucurie!
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SIMONA HALEP, REGINA INIMILOR NOASTRE, A FĂCUT SIMONA HALEP, REGINA INIMILOR NOASTRE, A FĂCUT 
CEL MAI AȘTEPTAT ANUNȚ PE PĂMÂNT ROMÂNESCCEL MAI AȘTEPTAT ANUNȚ PE PĂMÂNT ROMÂNESC

Cel mai valoros sportiv al României din 
ultimii ani ne promite că se va bate 

pentru o medalie de aur la olimpiada de la 
Tokyo, de la anul!
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OFERTĂ DE

Foarte revoltată lumea că 
Sorin Grindeanu, fost 

premier răsplătit de Dragnea 
cu o funcție de șef al Autorității 
Naționale pentru Administrare 

și Reglementare în Comunicații 
(ANCOM), după ce l-a dat afară 
de la Palatul Vicoria,   și-a angajat 
două pupeze drept consiliere. 
Una este fostă miss Buzău, alta 
fata lui tata, adică a tractoristului 
vicepremier Paul Stănescu. În afară 
de ele, Sorin mai are trei fetițe care-l 
consiliază și un singur băiat, de 
echilibru pesemne. Acuma sunteți 
răi și voi! Cu ce-ați vrea să se apere 
bietul om de muște la ANCOM, cu 
vreun brusture? Așa și-a tras și el 
niște gagicuțe, să omoare timpul 
pe-acolo, că ăsta chiar e post de 
făcut... nimic. Doar nu-i cereați 
să-și ia vreo murătură de 45 de ani, 
cât are el; așa, cu o miss, mai că-i 
vine și lui să încaseze leafa aia de 
35.000 lei/lună!

Nicușor Constantinescu, 
fostul președinte al 

Consiliului Județean Constanța, 
a avut o ieșire nervoasă la adresa 
magistraților pe Facebook, după 
ce a primit a treia condamnare 
defi nitivă, la 10 ani de închisoare, 
în dosarul perdelelor forestiere: 
„Bestiilor cu chip uman! 
Rugați-vă să fi ți pedepsiți aici, pe 
Pământ, căci dacă veți ajunge la 
judecata lui Dumnezeu, care vede 
de ce sunteți capabili, pușcăriile nu 
vă vor fi  sufi ciente să vă salveze de 

propria voastră nemernicie! (…) 
Mă uit cu milă și compasiune la 
viața de viermi ce v-a fost hărăzită! 
Mă uit la rușinea pe care trebuie 
să o simțiți zi de zi privindu-vă în 
oglindă și vă compătimesc.” Nicule, 
cum e aia, ce ție nu-ți place, altuia 
nu face...Pâi până ieri-alaltăieri 
cine mai ajungea cu prăjina la nasul 
tău de zeu, bre? Și cine sufl a în fața 
ta când îi striveai ca pe viermi pe 
cei care ți s-ar fi  împotrivit? Na, 
roata vieții, băiete, roata vieții...

Cică nu e bine să ai elan. 
Dacă-l posezi, ești comunist. 

Cel puțin așa crede Varujan 
Vosganian, care zice că Dan Barna 
e un neo-marxist-userist: „Ceea 
ce unește marxismul comunism 
și neo-marxismul userist este … 
elanul. Lipsiți de realizări care să le 
justifi ce ascensiunea politică, liderii 
comuniști ne-au oferit în anii ’50 
… elanul revoluționar. Mai apoi, ei 
ne-au oferit diverse alte forme 

de elan: elanul solidarității, 
elanul forțelor creatoare, elanul 
muncitoresc etc.”  Apropo de 
realizări, întrebarea e alta: ăștia 
n-au făcut mare lucru că n-au avut 
unde și cum, dar tu, în 30 de ani de 
politică, în afară unui dosar penal 
și a unei miruiri în plen, să nu-ți ia 
imunitatea, ce naiba ai făcut? Aaa, 
da, ai numărat ouăle țăranilor, 
să nu cumva să scape de impozit 
și vacile gospodinelor, vinovate 
de marea evaziunea fi scală din 
România. Așa că fă-ți matale 
un pic de elan și du-te măcar la 
culcare, că vreo treabă măreață e 
imposibil să așteptăm de la tine.

Ministrul Sănătății, Sorina 
Pintea, intenționează să 

trimită în spitale pacienți „sub 
acoperire” pentru a identifi ca 
angajații care condiționează actul 
medical de mită. Acesta este 
unul dintre pașii unei strategii 
anticorupție mai ample, gândite 
de Ministerul Sănătății, a declarat 
Sorina Pintea. Așa Sorina, așa, 
bagă-ți iscoadele în spitale, dar ce 
te faci, că nimeni n-o să pățească 
nimic, fi indcă PSD-ul tău tocmai 

a modifi cat Codul Penal încât 
fi lmulețele video neautorizate nu 
sunt probe în instanță, na! Pe de 
altă parte, după un an la minister, 
la atât se rezumă munca ta, să 
faci o școală de spioni care să-i 
urmărească pe medici dacă iau 
șpagă? Nu cumva tu ai confundat 
portofoliile și te crezi vreo Mata 
Hari a spitalelor? Vezi că-ți fac 
concurență virușii și infecțiile alea 
nozocomiale!

Cică Ploieștiul a fost 
invadat de ciori, cucuvele, 

porumbei, rândunele și pescăruși, 
iar aceștia s-au înmulțit din cauza 
mizeriei de la ghene, a rozătoarelor, 
insectelor și a vegetației abundente. 
Aha, abia acum pricepem de ce nu 
strâng gunoaiele ăștia de la Rosal 
și Primărie, au vrut să ne facă o 
surpriză, să transforme orașul în 
rezervație ornitologică. De păsări, 
că dacă le zici ăstora de ornitologie, 
la cât de deștepți sunt, cine știe ce 
dracu` mai înțeleg și se pun cu 
toporul pe ceasuri, crezând că-i 
vorba de orologii. O nelămurire 

am: cuibul de cucuvele unde este, 
la Primăria Ploiești? 

Comisia Europeană a cerut 
în mod ofi cial Ministerului 

Agriculturii să revizuiască datele 
privind recoltele de porumb din 
2017 si 2018, au declarat surse 
din executivul european. E vorba 
despre recoltele-record cu care 
s-au lăudat constant ministrul 
Petre Daea și fostul șef al PSD, 
Liviu Dragnea. Europenii susțin 

că noi am falsifi cat producțiile de 
porumb pentru a măslui datele 
privind creșterea economică. În 
doi ani, Daea susține că recolta de 
porumb a crescut cu 8 milioane 
de tone, deși suprafața cultivată 
ar fi  scăzut ușor. Bine că v-ați 
prins de fi gură și voi, că noi acasă 
nu avem nicio așteptare, cu Daea 
ăstă convertit în democrat, venit 
fi x din școala de minciuni a PCR, 
unde sccroafa făta 2 purcei, dar 
ajungea la Ceaușescu cu vreo 10, 
iar ăsta zicea: bine, 2 la export și 
8 pentru consumul intern. Așa, că 

v-a păcălit cu niscai milioane de 
tone de boabe e nimica toată, că 
tot noi le-am mâncat pe alea puse 
în plus...

Jurnalistul Alex Dima, de 
la „România, te iubesc”, a 

întrebat-o pe Viorica Dăncilă de 
măsurile pe care le-a luat pentru 
a scoate județul Teleorman din 
sărăcie, având în vedere că zona 
este cu adevărat pol al sărăciei în 
țară. Madama s-a enervat: „Nu mai 
vorbiți așa despre Teleorman. Eu 
nu cred că este corect să vorbiți așa 
despre România și Teleorman. Vă 
spun că acest județ face parte din 
România”. Serios? La cum arată, 
cucoană, pare mai degrabă din 
Kârgâzstan! Pe de altă parte, ce ți-a 
făcut omul, te-a întrebat dacă ai 
făcut ceva să-ți ajuți județul, nu ți-a 
dat cu parul în cap. Și ce-ai vrea, 
mă rog, să spunem că Teleormanul 
este bogat? Asta o merge la voi 
în Guvern, când și tu crezi când 
ți se spune că ești deșteaptă, dar 
afară, niet, nu se poate, că județul 
ăsta umblă și el în pielea goală și-l 
vedem cu toții cum l-ați adus în 
sapă de lemn.

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

ACTUALITATE

ACCIDENT PE DN1, 
LA POSADA. DOUĂ 

AUTOTURISME IMPLICATE
Accidentul rutier a avut loc 

pe DN1, la km 114+550. La fața 
locului s-au deplasat echipaje 
ale Poliției, ale ISU Prahova, 
ale Serviciului de Ambulanță și 
Smurd. Potrivit primelor cercetări 
se pare că un autoturism, care 
circula pe sensul de mers către 
Ploiești, nu ar fi  adaptat viteza 
în curbă la dreapta, a pierdut 

controlul volanului și a pătruns pe 
celălalt sens de mers, unde a intrat 
în coliziune cu un alt auto. În urma 

impactului, trei persoane au fost 
rănite și au necesitat transportul 
la spital. Trafi cul pe sensul de 
mers Ploiești către Brașov a fost 
restricționat. În zonă s-a circulat 
prin dirijare, alternativ.
ACCIDENT PE BULEVARDUL 
REPUBLICII, DIN PLOIEȘTI

Două autoturisme au intrat în 
coliziune pe Bulevardul Republicii 
din Ploiești, pe fondul nepăstrării 
distanței regulamentare între cele 
două mașini. O persoană a sunat 
la 112 și a anunțat evenimentul 
rutier. La fața locului s-au 
deplasat echipaje ale Poliției și 

ale Serviciului de Ambulanță 
Prahova. În urma impactului, două 
persoane, o femeie în vârstă de 63 
de ani și o minoră în vârstă de 12 
ani, au fost rănite. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cum s-a 
produs evenimentul rutier.

TIR RĂSTURNAT LA 
ALBEȘTI – PALEOLOGU

Incidentul a avut loc la 
intersecția DN1D cu DN1B, pe 
raza localității Albești – Paleologu. 
Din primele verifi cări, se pare 
că TIR-ul se deplasa pe direcția 
Urziceni - Albești Paleologu, pe 
DN1D, iar în momentul în care 

a ajuns la intersecția cu DN1B, a 
pătruns în sensul giratoriu și a 
efectuat manevra de viraj stânga, 
către Ploiești, moment în care 
a avut loc un incident nefericit. 
O roată de la capul tractor a 
explodat, iar TIR-ul s-a răsturnat. 
Conducătorul auto, în vârstă de 58 
de ani, din Constanța, a fost testat 
cu aparatul etilotest, iar rezultatul 
a fost 0. Trafi cul rutier în sensul 
giratoriu a fost restricționat. 
Circulația rutieră s-a desfășurat 
pe banda 2, iar intrarea în sensul 
giratoriu dinspre Urlați a fost 
blocată. Din fericire, incidentul nu 
s-a soldat cu victime. 

și Reglementare în Comunicații

de elan: elanul solidarității

a modificat Codul Penal încât

am: cuibul de cucuvele unde este

l l d
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Pe data de 10 iulie a 
fost declarat primul 

focar de pestă porcină într-o 
gospodărie din satul Poienarii 
Rali. Ulterior, alte cinci focare 
au fost confi rmate în Prahova: 
patru pe teritoriul comunei 
Poienarii Burchii, în satele 
Poienarii Vechi, Podul Văleni 
și Cărbunari, precum și la 
un mistreț din proximitatea 
localității (Fondul de vânătoare 
11 Gherghița) și unul la 
Târgșorul Vechi. Imediat au fost 
luate primele măsuri în sensul 
în care echipele specializate ale 
Direcției Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor 
Prahova au evaluat pentru 
despăgubiri și ucis/îngropat 
în locuri special amenajate 42 
de porci, procedură urmată 
de dezinfectarea spațiilor 
respective. De asemenea, 
autoritățile locale au efectuat 
recensământul suinelor din 
zonele de protecție (3 km în 
jurul focarelor) și supraveghere 
(10 km în jurul focarelor). Astfel, 
în Poienarii Burchii au fost 

recenzate 1.477 de gospodării, 
în Puchenii Mari-563 de 
gospodării, în Gorgota-125 
gospodării, iar la Tinosu -122 
gospodării. Centrul Local de 
Combatere a Bolilor Prahova 
s-a întrunit imediat pentru a 
întreprinde măsurile de mai sus, 
dar și pentru a elabora planul 
de restricții privind circulația 
animalelor în zona de carantină 
și în localitățile intrate în zona 
de protecție și de supraveghere. 
Astfel,  zona de protecție a fost 
instituită pentru comunele 
Târgșoru Vechi (satele Tg. Vechi, 
Zahanaua și Stăncești), Poienarii 
Burchii (satele Poienarii Rali, 
Poienarii Burchii, Poienarii 
Vechi, si Pioresti), Gorgota 
(satul Poienarii Apostoli). Zona 
de supraveghere cuprinde 
aproape tot sud-vestul județului, 
respectiv: Poienarii Burchii 
(satele Cărbunari, Podu Văleni, 
Ologeni și Tatarai),  Șirna (satele 
Hăbud, Șirna, Varnița, Coceana 
și Brătești), Tinosu (satele 
Predești, Tinosu, Pisculești),  
Puchenii Mari (satele Odăile, 

Moara, Puchenii Mari, Puchenii 
Moșneni, Miroslăvești),  
Gorgota (satele Fânari, Gorgota, 
Crivina, Potigrafu), Balta 
Doamnei (satul Curcubeu),  
Ariceștii Rahtivani ( satele A. 
Rahtivani, Buda, Stoinești, Tg. 
Nou), Mănești (satele Mănești, 
Băltița, Coada Izvorului, Gura 
Crivăț și Zalhanaua), Cocorăștii 
Colț (satele Cocorăștii Colț, 
C. Grind, Perșunari, Colțu de 
Jos, Piatra), Brazi (satele Brazii 
de Sus, B. De Jos, Popești, 
Negoiești, Stejaru), Bărcănești 
(satul Tătărani) și vestul 
municipiului Ploiești. Potrivit 
reprezentanților Instituției 
Prefectului, sâmbătă, 13 iulie, 
au mai fost confi rmate, în 
urma analizelor de laborator 
efectuate de către reprezentanții 
Institutului de Diagnostic 
și Sănătate Animală (IDSA) 
București, alte trei focare de 
pestă porcină africană la porci 
domestici, toate în zona de 
protecție sau siguranță declarată 
anterior. Două dintre focare 
au fost înregistrate în două 
gospodării din satul Crivina 
(comuna Gorgota) și un al 
treilea caz-în comuna Șirna, 
unde au fost găsiți morți alți 
doi porci bolnavi de pestă 
porcină africană. Pe lângă aceste 
cazuri, au mai apărut alte două 
suspiciuni de pestă porcină 
africană în comuna Poienarii 
Burchii-sat Poienarii Rali și o 
alta în comuna Gorgota-satul 
Poienarii Apostoli.

 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

ACTUALITATE

PERMISUL PROVIZORIU 
VALABIL ÎN MAREA 

BRITANIE NU L-A SALVAT DE 
DOSAR PENAL

Polițiștii din cadrul Biroului 
Rutier Ploiești au depistat, pe raza 
municipiului, un conducător auto 
din localitatea Cocorăștii Colț, în 
vârstă de 24 ani, care a prezentat un 
permis de conducere provizoriu 
eliberat de autoritățile din Marea 
Britanie. Potrivit IPJ Prahova, „în 
urma verifi cărilor, s-a stabilit că 

permisul provizoriu pe care acesta 
îl deținea, nu îi oferă dreptul de a 
conduce vehicule pe teritoriul altei 
țări, și, totodată, acesta nu deține 
un permis de conducere pentru 
nicio categorie de vehicule”. 

Tânărul s-a ales cu dosar penal 
pentru conducerea pe drumurile 
publice fără a deține permis de 
conducere.
FĂRĂ PERMIS AUTO, DAR LA 

VOLAN
Un tânăr în vârstă de 24 de ani, 

din Chiojdeanca, a fost depistat la 
volan deși nu avea permis auto. 
Totul s-a întâmplat pe DJ 102 M. 
Polițiștii din cadrul Secției de 
poliție nr. 8 Bălțești au observat 
că tânărul, la vederea echipajului, 
a schimbat brusc direcția de 
deplasare, motiv pentru care 
au plecat în urmărirea acestuia. 
Într-un fi nal, tânărul a fost oprit, 

iar în urma testării cu aparatul 
etilotest rezultatul a fost de 0,07 
mg/l. „Tânărul s-a ales cu dosar 
penal pentru conducerea unui 
vehicul fără a deține permis de 
conducere”, a precizat IPJ Prahova.
ÎN STARE DE EBRIETATE LA 

VOLAN
Doi conducători auto s-au ales 

cu dosar penal după ce au fost 
depistați în stare de ebrietate la 
volan. Unul dintre conducătorii 
auto este ploieștean. Bărbatul, 
în vârstă de 43 de ani, avea o 
alcoolemie de 0,88 mg/l. Acesta 
nu a fost însă singurul caz de acest 
fel. O oră mai târziu, potrivit IPJ 

Prahova, pe DN1, pe raza localității 
Comarnic, a fost depistat un  tânăr 
în vârstă de 25 ani, care avea 0,67 
mg/l alcool pur în aerul expirat. 
Cei doi au fost conduși la o unitate 
spitalicească, pentru recoltare de 
probe de sânge, fi indu-le reținut 
permisul de conducere. Până la 
fi nalizarea cercetărilor, cei doi 
conducători auto nu vor mai avea 
dreptul de a conduce. 

Maria BOGDAN; 
www.ziarulploiestii.ro

PAGUBE DE ALTE PAGUBE DE ALTE 
60 DE MILIOANE DE LEI 60 DE MILIOANE DE LEI 

PROVOCATE DE INUNDAȚII

Comitetul Județean pentru 
Situații de Urgență a înaintat 

o a treia solicitare către Guvernul 
României pentru eliberarea din Fondul 
de rezervă a 60 de milioane de lei, 
sumă necesară refacerii infrastructurii 
afectate de fenenomenele meteo 
extreme înregistrate în perioada 12 
iunie-3 iulie 2019. Banii, dacă vor 
ajunge vreodată, au fost ceruți, după 
expertizarea situației în teren de 
către CJSU, de unitățile administrativ 
teritoriale din Ploiești, Comarnic, 
Vălenii de Munte, Apostolache, 
Bătrâni, Cerașu, Chiojdeanca, 
Drajna, Izvoarele, Măneciu, Posești, 
Starchiojd, Tătaru, Târgșoru Vechi și 
Consiliul Județean Prahova. Anterior, 
pentru pagubele produse de viituri, 
vijelii și inundații în perioada 31 
mai-2 iunie, Prahova a solicitat 64 de 

milioane de lei pentru Aluniș, Ariceștii 
Zeletin, Bertea, Breaza, Câmpina, 
Cerașu, Gornet, Iordăcheanu, Poiana 
Câmpina, Posești, Provița de Sus, 
Sinaia, Scorțeni, Starchiojd, Șoimari, 
Șotriile, Ștefești, Teișani, Telega, Vadu 
Săpat, Valea Doft anei și Salcia. La 
scurt timp, după noi dezastre, CJSU a 
estimat pagube de  77 de milioane în 
Ploiești, Câmpina, Sinaia, Mizil, Urlați, 
Valea Călugărească, Berceni, Rîfov, 
Dumbrava, Sângeru, Albești, Lapoș, 
Ceptura, Bălțești, Gherghița, Gornet 
Cricov, Bărcănești, Apostolache, 
Plopu, Slănic, Breaza, Jugureni, 
Șoimari, Posești, Teișani, Scorțeni, 
Valea Doft anei, Bertea, Starchiojd, 
Drajna, Cerașu, Călugăreni, 
Vadu Săpat, Șotrile, Chiojdeanca, 
Dumbrăvești, Gura Vitioarei, Salcia.

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ PESTA PORCINĂ AFRICANĂ 
A LOVIT ÎN PRAHOVA

Prahova pe DN1 pe raza localității

omitetul Județean pentru milioane de lei pentru Aluniș Ariceștii

e data de 10 iulie a recenzate 1 477 de gospodării

GRĂDINIȚE CU PROGRAM PRELUNGIT LA BERCENI ȘI MIZIL
Săptămâna trecută, au fost semnate, la sediul din 

Călărași al Agenției de Dezvoltare Regională Sud-
Muntenia, două noi contracte cu fi nanțare europeană 
pentru Prahova, derulate prin intermediul Programului 
Operațional Regional 2014-2020. Este vorba despre 
construirea, în comuna Berceni, a unei grădinițe cu 
program prelungit, iar la Mizil, despre reabilitarea, 
modernizarea și dotarea unei grădinițe existente. Primul 
proiect are o valoare totală de 4,287 milioane de lei, din 
care 820 de mii de lei constituie contribuția din Fondul 
European pentru Dezvoltare Regională, aproximativ 126 
de mii de lei -contribuția de la bugetul de stat și 19 mii 
lei-cofi nanțarea eligibilă a benefi ciarului. Diferența de 
bani înseamnă investiții deja realizate începând cu anul 
2016, fi nanțarea europeană  dând posibilitatea autorităților 
locale să fi nalizeze acest proiect.

În cazul orașului Mizil, programul vizează reabilitarea, 
modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu 
Program Prelungit nr.5. Valoare totală a proiectului este 

de 6,262 milioane de lei, din care 4,5 
milioane de lei reprezintă alocarea din 
Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională, 690 de mii de lei-bugetul 
de stat și 100 mii lei- cofi nanțarea 
eligibilă a benefi ciarului. În regiunea 
Sud Muntenia au fost depuse 1.170 de 
proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate 
SUERD) prin care sunt solicitate fonduri 
nerambursabile de peste 7,8 miliarde 
de lei. Dintre acestea, 303 aplicații, cu o 
valoare solicitată de peste 1,9 miliarde 
de lei, au fost depuse de solicitanții 
din județul Prahova. La nivelul Axei 
10-infrastructură educațională pentru 
învățământul obligatoriu sunt depuse 
spre fi nanțare 23 de proiecte prin care 
sunt solicitate fonduri cu o valoare de 
peste 170 de milioane de lei.
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ACTUALITATE

CONTROALE ÎN PLOIEȘTI ȘI 
BĂICOI

Polițiști din cadrul Serviciului 
de Investigare a Criminalității 
Economice au desfășurat o 
acțiune pe linie economică, pe 
raza municipiului Ploiești și a 
orașului Băicoi. În colaborare cu 
reprezentanți ai Gărzii Forestiere, 
ai Direcției Silvice, ai C.J.P.C. 
Prahova și ai D.S.V.S.A. Prahova, 
polițiștii au verifi cat 32 de agenți 

economici, iar pentru neregulile 
constatate au fost aplicate 71 
de sancțiuni contravenționale 
în valoare de 82.210 lei. „De 
asemenea, au fost ridicate, în 
vederea confi scării,  bunuri 
precum suc, bere, produse 
cosmetice și de igienă etc. în 
valoare de 1.112 lei, dar și suma 
de 825 lei, nefi scalizată”, a anunțat 
IPJ Prahova, care a precizat că au 
fost retrase de la comercializare și 
au fost indisponibilizate produse 
alimentare în valoare de 4.376 lei. 
Cu ocazia verifi cărilor efectuate la o 
persoană fi zică autorizată, polițiștii 
au constatat că agentul economic 

oferea spre comercializare 26,75 
kg. pește proaspăt și 15 kg. pește 
marinat, fără a respecta normele 
de igienă sanitar-veterinară și 
pentru siguranța alimentelor. 
În plus, agetul economic nu a 
fi scalizat suma de 825 lei prin 
intermediul casei de marcat din 
dotarea unității. Pentru abaterile 
constatate, agentul economic a 
fost sancționat contravențional 
cu amendă în cuantum de 10.000 
lei, iar reprezentantul D.S.V.S.A. 
Prahova a dispus retragerea de 
la comercializare a mărfurilor 
identifi cate.

SANCȚIUNI ȘI DOSARE 
PENALE PE ȘOSEA

Polițiștii din cadrul Biroului 
Drumuri Naționale și Europene 
au desfășurat acțiuni pentru 
prevenirea producerii de accidente 
rutiere. Polițiștii au constatat 
și au aplicat 130 de sancțiuni 
contravenționale, în cuantum de 
45.310 lei. Pe durata controalelor, 
246 de șoferi au fost testați cu 
aparatul etilotest. Polițiștii au 
reținut șase permise de conducere 
și au retras un certifi cat de 
înmatriculare auto.

 continuare din pagina 1

Miruna BOGDĂNESCU;
 www.ziarulploiestii.ro

„Cu ajutorul  buldoexca-
vatoarelor,  astazi, au fost 

curățate mai multe platforme de 
gunoi. Continuăm și ne vom opri 
doar atunci când ploieștenii se vor 
declara mulțumiți de curățenia 
municipiului”.   Întrebarea e alta: 
ce-o fi  făcut vicele Ganea lunile 
acelea de zile în care orașul  a fost 
sufocat de gunoaie? Că tot aceeași 
funcție avea și atunci și acum, tot 
aceeași leafă încasa și atunci și 
acum, tot aceleași atribuții avea și 
atunci și acum! Și oricum, nu știm 
cum face curățenie și pe unde, că 
urbea e... tot jaf!

PRIMUL VINOVAT, DAR 
NU SINGURUL, PRIMARUL 

DOBRE
Anterior și pe primarul Adrian 

Dobre îl apucase o furie privind 
acest Ploiești foarte-foarte murdar 

și a fost prin toate cartierele în 
controale, ba chiar i-a aruncat 
unui om sacii depozitați în stradă 
înapoi în curte. Pe urmă a țipat la 
directorul RASP, Raul Petrescu, 
care a sugerat că de fapt nu 
Rosal este vinovat pentru toată 
această stare, ci lipsa bugetului 
pentru activitatea de curățenie. 
„Du-te și citește contractul cu 
Rosal”, cică ar fi  tunat Dobre. 
Ulterior și tot pe Facebook, 
primarul a clarifi cat aspectul, 
amestecând aici și politicul. Între 
noi fi e vorba, în chestiune, adică 
în gunoi, chiar și-a vârât coada 
apartenența politică, directorii din 
regii sau societățile din subordinea 
Consiliului Local Ploiești, membri 
ai PSD sau ALDE, făcând toate 
eforturile să-l compromită pe 
Dobre (PNL). Chiar așa scrie și 
edilul-șef: „Țin să le reamintesc 

membrilor PSD, care „s-au 
trezit” în ultimul moment că sunt 
direct responsabili pentru munții 
de gunoaie din orașul nostru: 
contractul cu Rosal pentru ridicarea 
gunoiului menajer este încheiat 
de A.D.I. Deșeuri Prahova, nu cu 
Primăria Ploiești, iar directorul 
RASP- Raul Petrescu, responsabil 
cu monitorizarea serviciilor de 
salubritate este membru PSD.  Am 
ridicat tonul la Raul Petrescu 
pentru că mințea presa în prezența 
mea, spunând că bugetul primăriei 
este cauza problemei gunoiului, nu 
nerespectarea programului de către 
Rosal. Angajaților din primărie 
le-am cerut să-și facă treaba, să 
aplice legea și să fi e fermi, nu am 
adoptat tacticile PSD-ALDE de a 
crește salariile pentru a le obține 
bunăvoința. Nu am decât nervii 
pe care orice cetățean din țara asta 
îi are când vede tâmpeniile făcute 
zilnic de PSD-ALDE”. Înainte, PSD 
Ploiești îl atacase pe Facebook pe 
primar, scriind cum a urlat acesta 
la Petrescu și la angajații din 
Primăria Ploiești și cum nu are 
habar de arta diplomației. Acum 
să nu credeți că Dobre e chiar 
îngeraș în toată această situație. 

Dimpotrivă, am zice, funcția îl 
face primul vinovat, chiar și cu 
bețele-n roate care i se pun... 

SPRE ȘTIINȚA LUI RAUL
Acum, revenind la buget, 

să-l lămurim și pe vânătorul 
de sinecuri politice, Raul 
Petrescu, cum stau treburile: în 
2016, bugetul de salubritate al 
Primăriei Ploiești (curățenie căi 
publice+deszăpezire) a fost de 14,5 
mil. lei, după ultima rectifi care 
de buget; în 2019, bugetul inițial 
prevede pentru curățenia căilor 
publice+deszăpezire 16 mil. lei. În 
schimb, cheltuielile de personal 
în 2016 au fost de 13 milioane de 
lei, iar în 2019, de 29,5 mil. lei! 
Așa că haideți să vedem unde s-au 
dus banii Primăriei Ploiești! Dacă 
adăugăm la cheltuielile salariale, 
crescute de peste două ori în trei 
ani, pomenile electorale votate 
în CL Ploiești, precum transport 
gratuit al pensionarilor cu venituri 

și de 2.000 lei (în jur de 46 mil. lei cu 
totul), subvenția la energia termică 
pentru cei care locuiesc la bloc- 10 
mil. lei, ajutoarele de căldură oferite 
și de Primăria Ploiești, în afară de 
cota acordată de statul român etc., 
afl ăm unde-s banii care ar trebui să 
folosească pentru buna funcționare 
a orașului!  Iar dacă ar fi  să-l 
lămurim și mai bine pe directorul 
Petrescu, să vedem cum stă cu 
bugetul RASP. (vezi tabel)

Întrebare: cum puteau cei de la 
RASP să-și facă treaba în 2016 și 
acum, cu salariile dublate (chiar mai 
bine) nu mai pot, deși au bugetul 
majorat cu peste 4 mil. lei? Așa și 
cei de la Primăria Ploiești: au lefuri 
gârlă și chef de treabă ioc. Și-acum 
vine o ultimă întrebare pentru 
toți, primar, viceprimari, directori 
(inclusiv Petrescu), consilieri locali, 
funcționari, angajați: nu vă e jenă să 
semnați statul de plată, la halul în 
care arată orașul, sub conducerea 
domniilor voastre?

Financial Times a 
titrat, marți seară, 

că Franța o va susține pe 
Laura Codruța Kovesi 
la funcția de procuror 
șef european, în ciuda 
faptului că are un candidat 
propriu, în persoana lui 
Jean-Francois Bonher. 
Citând surse franceze 

și românești, cotidianul 
britanic afi rmă că decizia 
vine după ce Emmanuel 
Macron a ieșit triumfător în 
urma negocierilor privind 
pozițiile de conducere 
din Uniunea Europeană, 
inclusiv pentru Banca 
Central Europeană, unde va 
fi  numită Christine Lagarde. 

Pe de altă parte, schimbarea 
de atitudine în privința 
Parchetului UE a venit din 
nevoia de balans geografi c 
pentru pozițiile superioare 
ale UE, deoarece estul 
Europei nu a primit niciuna 
și ca semn de susținere 
a statului de drept și al 
eforturilor făcute de Kovesi 
în acest sens, în România. 
Românul Dacian Cioloș, 
liderul grupului Renew 
Europe din Parlamentul 
European, un apropiat 
al președintelui Macron, 
a declarat că anunțul 
susținerii din partea Franței 
va veni în mod formal în 
următoarele zile.

i i i 1 și a fost prin toate cartierele în
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NU VĂ E JENĂ SĂ ÎNCASAȚI LEAFA, LA NU VĂ E JENĂ SĂ ÎNCASAȚI LEAFA, LA 
HALUL ÎN CARE ARATĂ ORAȘUL SUB HALUL ÎN CARE ARATĂ ORAȘUL SUB 
CONDUCEREA DOMNIILOR VOASTRE?CONDUCEREA DOMNIILOR VOASTRE?

Anul Venituri 
(mil. lei)

Cheltuieli
 (mil. lei)

Chelt. Personal 
(mil. lei)

2016 6,9 6,8 2,9
2019 13,3 11,12 7,6

• ANUNȚURI • ANUNȚURI • Pierdut Carnet de Student eliberat de UPG 
Ploiești pe numele Ancuța Bogdan. Îl declar nul.

Compania americană 
ExxonMobil i-a 

transmis premierului 
Viorica Dăncilă și șefului 
Agenției pentru Resurse 
Minerale (ANRM) o 
scrisoare prin care îi 
anunța de intenția fi rmei 
de a renunța la proiectul 
de exploatare a gazelor din 
Marea Neagră. Practic, 
amercanii ar dori să vândă 
licența pe care o dețin 
pentru acest perimetru. 
Primele companii interesate 
de o eventuală preluare 
a licenței ExxonMobil 
ar fi  OMV și fondul de 
investiții Carlyle, care are 
deja o investiție în Marea 
Neagră prin intermediul 
companiei Black Sea Oil & 
Gas. ExxonMobil a investit 
în lucrările de explorare 
din România circa 700 

de milioane de dolari, 
dar compania s-a arătat 
deranjată de „șicanele” din 
ultimii doi ani și jumătate 
din partea guvernului și a 
majorității PSD-ALDE, prin 
legea off shore, modifi cată 
în ultimul moment de Liviu 
Dragnea, astfel încât a impus 
o serie de prevederi fi scale 
considerate nefavorabile 

și prin OUG 14/2018, 
care a adus noi schimbări 
radicale pe piața petrolului 
și gazelor. Pe urmă se 
spune că americanii ar fi  
descoperit zăcăminte uriașe 
de hidrocarburi în Cipru, 
unde rezerva de gaze din 
perimetrul Glaucus e de trei 
ori mai mare decât cea din 
Marea Neagră.

PIERDE ROMÂNIA ÎNCĂ PIERDE ROMÂNIA ÎNCĂ 
UN MARE ÎNVESTITOR?UN MARE ÎNVESTITOR?

FRANȚA O SUSȚINE PE KOVESI FRANȚA O SUSȚINE PE KOVESI 
LA PARCHETUL EUROPEAN!?

inancial Times a și românești cotidianul
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 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
BĂNUITE DE PROXENETISM
Polițiști de investigații criminale 

din cadrul Poliției Municipiului 
Ploiești au efectuat, pe raza 
municipiului București, patru 
percheziții la domiciliile unor 
persoane bănuite de săvârșirea 
infracțiunii de proxenetism. „Din 
cercetări au rezultat indicii că, 
începând cu luna decembrie 2018 
și până în prezent, cei doi bărbați 
bănuiți de comiterea faptei, prin 

metoda „lover  boy”, ar fi  coordonat 
practicarea prostituției în diverse 
apartamente închiriate, pe raza 
municipiilor Ploiești, Timișoara 

și București, dar și în Spania 
(Barcelona), de către două femei, 
primind jumătate din sumele de 
bani obținute de acestea”, a precizat 
IPJ Prahova, care a mai menţionat 
că, prin această modalitate, 
suspecții au obținut în mod ilicit 
suma de aproximativ 170.000 
lei. „Cu ocazia perchezițiilor 
domiciliare, au fost identifi cate 
și ridicate în vederea continuării 
cercetărilor, telefoanele mobile 
folosite la săvârșirea infracțiunilor, 
înscrisuri ce reprezintă depuneri 
ale sumelor de bani provenite 
din activitatea de prostituție, 
alte probe și mijloace de probă 

relevante în cauză, bijuterii din 
aur (aprox. 250 gr),  cât și sume 
de bani”, a anunțat IPJ Prahova. 
Cei doi au fost reținuți pentru 24 
de ore, fi ind prezentați Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Ploiești, cu 
propunere legală. 

BĂRBAT GĂSIT DECEDAT 
ÎNTR-UN PÂRÂU DIN SALCIA

Incidentul a avut loc în satul 
Rast, comuna Salcia. O persoană a 
sunat la 112 și a alertat pompierii 
militari. La fața locului s-a 
deplasat un echipaj din cadrul 
ISU Prahova, dar și medici de 
la Serviciul de Ambulanță. Din 

păcate, echipa medicală nu a mai 
putut face altceva decât să constate 
decesul. Bărbatul, în vârstă de 
54 de ani, se pare că ar fi  căzut 
de pe podețul situat pe DJ 234, 
care face legătura între centrul 
comunei și satul Rast. Cadavrul 
a fost transportat la Serviciul de 
Medicină Legală Ploiești, pentru 
efectuarea necropsiei și stabilirea 
cu exactitate a cauzei morții.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

metoda lover boy” ar fi coordonat

păcate echipa medicală nu a mai

Bugetul Programului Rabla Plus pentru 
persoanele fi zice a fost suplimentat 

cu 15 milioane de lei, fi ind pentru prima 
dată, a anunțat Ministerul Mediului, când 
se epuizează sumele alocate inițial. În acest 
an, bugetul  a fost tot de 15 milioane de lei, 
ceea ce înseamnă că statul român va aloca 
30 de mil. lei pentru tot anul. În cadrul 
acestui program, românii pot benefi cia de 
un ecotichet de 45.000 lei, dar care să nu 
reprezinte mai mult de 50% din prețul de 
comercializare al unui autovehicul nou, 

pur electric.  În cazul achiziționării unui 
autovehicul nou, electric, plug-in, cu sursă 
de alimentare externă, cumpărătorul poate 
primi  20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din 
preţul de comercializare al autovehiculului. 
Acest tip de autovehicul hibrid trebuie să 
genereze o cantitate de emisii de CO2 mai 
mică de 50 g/km (maximum 70 g CO2/
km, conform standardului WLTP). De 
asemenea, accesarea Programului Rabla 
Plus nu este condiționată de casarea și 
radierea unui autovehicul uzat, însă prima 

de casare oferită în cadrul Programului 
Rabla Clasic se poate cumula cu ecotichetul 
prevăzut de Programul Rabla Plus. În cazul 
în care solicitantul casează o mașină mai 
veche de 8 ani și decide să achiziționeze 
un autovehicul nou electric, benefi ciază 
atât de prima de casare de 6.500 lei, cât și 
de ecotichetul de 45.000 lei. În situația 
achiziționării unui autovehicul electric 
hibrid plug-in, cumpărătorul va încasa 
prima de casare de 6.500 lei și ecotichetul 
de 20.000 lei

BUGET SUPLIMENTAT CU 15 MIL. LEI PENTRU RABLA PLUS

Liceul Tehnologic 1 Mai, în 
colaborare cu mai multe 

fi rme partenere, inițiază, începând 
cu acest an, programul Star, care 
se adresează elevilor de clasa a 
VIII-a care au obținut rezultate 
slabe la Evaluarea Națională 
ori nu s-au prezentat deloc la 
examen. În fapt, Star este un fel 

de școală pentru meseriile de 
sudor și lăcătuș mecanic, unde 
elevul înscris face ore de teorie, 
dar și practică în profesia pe care 
o învață. Programul durează 3 ani, 
este  complet gratuit, iar fi ecare 
elev primește o bursă lunară de 
400 lei  și transport gratuit. Orele 
de practică sunt ținute la fi rmele 

partenere care, în fi nal, vor oferi 
locuri de muncă pentru absolvenți. 
La terminarea Star, elevii vor 
primi și un  certifi cat profesional 
recunoscut peste tot în Europa. 
Înscrierile au loc în perioada 22 
-24 iulie la Liceul Tehnologic 1 
Mai Ploiești. 
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PROGRAM GRATUIT PENTRU SUDORI PROGRAM GRATUIT PENTRU SUDORI 
ȘI LĂCĂTUȘI MECANICI LA „1 MAI”ȘI LĂCĂTUȘI MECANICI LA „1 MAI”

În luna iunie 2018, prin HCL 
238, consilierii locali aprobau 

indicatorii tehnico-economici  
și studiul de fezabilitate pentru 
amenajarea a 26 de locuri de joacă. 
Valoarea totală a acestui proiect era 
de 8,4 mil. lei fără TVA, inclusiv 
dotări, din care 4,5 mil. lei înseamnă 
construcții-montaj. O astfel de idee 
apăruse încă din 2017, iar achiziția 
serviciului de întocmire a studiului 
de fezabilitate a fost lansată în 
martie 2018. La un an distanță, 
locurile de joacă au fost lăsate de 
izbeliște, cu intenție, spun unii, că 
oricum acestea vor fi  desfi ințate, 
iar Primăria Ploiești afi rmă că 
abia acum se afl ă în derulare o 
procedură pentru desemnarea 
unei societăți care să se ocupe de 
reabilitarea locurilor de joacă. Pe 
această listă fi gurează reabilitarea 
următoarelor spații pentru copii: 
str. Triumfului (în zona AFI),
Găgeni-Polux, Lacul Bâlea, 
Persani, Mărășești-Aleea Ciucului, 
Griviței (lângă Hale și Piețe), 
Petrochimiștilor la intersecție cu 
strada Crângași, Cibinului colț 
cu strada Andrei Mureșanu, în 

spatele stației TCE, Cameliei, bloc 
41 (lângă biserică), Topârceanu-
Bariera Bucov, Gara de Sud 
(Petrom), Sala Sporturilor (lângă 
Turnul de parașutism), Pictor 
Rosenthal, la intersecția cu Aleea 
Berceni, Industriei (lângă Blocul 
6A), Gh. Gr. Cantacuzino (vizavi 
de Kaufl and), Parcul Andrei 
Mureșanu (lângă biserică), Aleea 
Someș, str. Poștei, Ștrandului (sector 
Est-Cartier Bereasca), Cameliei 
nr. 1 bloc 47, Parcul Dero (Parc 
McDonald s Nord), Sector Nord-

Grădinița mr. 34-str. Cameliei 
(Brumărelelor), Arhip Nicolae, 
Popa Farcaș intersecție cu strada 
Tudor Vladimirescu, Rapsodiei 
colț cu strada Cameliei, Grindului
și loc de joacă CFR-Șoseaua 
Nordului-Găgeni. Nu se știe însă 
când va fi  fi nalizată licitația pentru 
desemnarea constructorului, dacă 
lucrările efective încep acum sau 
mai târziu, cert este că mai multe 
spații sunt dezafectate sau arată 
precum... restul orașului, adică 
debandadă totală!

26 DE LOCURI DE JOACĂ, DEZAFECTATE 26 DE LOCURI DE JOACĂ, DEZAFECTATE 
ÎNAINTE SĂ EXISTE UN CONSTRUCTOR ÎNAINTE SĂ EXISTE UN CONSTRUCTOR 

PENTRU REFACEREA LORPENTRU REFACEREA LORCum a reușit comuna 
din estul județului să fi e 

cunoscută tocmai în Finlanda, 
când nici toți prahovenii n-au 
auzit de ea? Cu un pic de noroc 
de... sub pământul său, un tumul 
ce datează din epoca bronzului, 
care a stârnit curiozitatea 
Muzeului Județean de Istorie și 
Arheologie și a Universității din 
Helsinki. Arheologii români și 
fi nlandezi, precum și studenții, 
fac aici săpături în cadrul 
proiectului Th e Yamnaya Impact 
on Prehistoric Europe, fi nanțat 
de European Research Council, 
în scop de cercetare științifi că și 
pedagogică. Ei vor să afl e modul 

în care vechile triburi Yamnaya, 
venite din Orient acum 5000 de 
ani în zona actuală a Europei, 
au contribuit la schimbarea 
semnifi cativă a populațiilor pe 
bătrânul continent, lăsând în 
urmă gena foarte puternică în 
majoritatea statelor europene. 
Până acum au fost cercetate două 
complexuri funerare, unul din 
bronzul mijlociu și un mormânt 
din prima jumătate a mileniului I 
p. Chr. Un al treilea mormânt din 
epoca bronzului este în curs de 
explorare. Au fost descoperite și 
complexuri eneolitice din primul 
mileniu creștin. Cu alte cuvinte, 
fi nlandezii își caută rădăcinile pe 
teritoriu românesc!

COMUNA BOLDEȘTI-GRĂDIȘTEA, COMUNA BOLDEȘTI-GRĂDIȘTEA, 
CUNOSCUTĂ ÎN FINLANDACUNOSCUTĂ ÎN FINLANDA
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Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro
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NOUĂ ELEVI DE NOTA 10, ȘASE ȘCOLI DE... ZERO!
ANALIZA „PLOIEȘTII” BACALAUREAT 2019:ANALIZA „PLOIEȘTII” BACALAUREAT 2019:

În Prahova, după soluționarea 
contestațiilor, numărul mediilor de 10 

a crescut de la 6 la 9. S-au adăugat echipei 
de elită câte un elev de la colegiile „Al. I. 
Cuza”, din Ploiești, „Nicolae Grigorescu”, 
din Câmpina și „I.L. Caragiale”, din 
Ploiești. Cei mai buni absolveți sunt așadar: 
Ioana Alexandra Buzătoiu- Colegiul 
Național „Nicolae Grigorescu, Antonia 
Adriana Gheorghe- Colegiul Național 
„I.L. Caragiale” Ploiești, Miruna-Ioana 
Constantin, Petre-Dan Drăghici, Alexandra 
Valentina Irimia și Andreea Diana Poinărița 
de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” 
din Ploiești, Andrei Bogdan Leca și Amalia 
Ioana Girtan -de la Colegiul Național 
„Alexandru Ioan Cuza” din Ploiești și 
Bianca Elena Sandu-de la Colegiul Național 
Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza. 
De asemenea, alături de Colegiul Național 
Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza, o altă 
unitate de învățământ are rată de promovare 
de 100%, respectiv, Colegiul Național 
„Nichita Stănescu”.  

11 ȘCOLI CU PESTE 90% 
PROMOVABILITATE

Ziarul nostru a realizat o statistică, 
probabil folosind alte metode de calcul, 
după rata de promovare rezultată ca 
procent dintre numărul de elevi admiși la 
examentul de bacalaureat față de numărul 
de candidați înscriși, indiferent dacă aceștia 
fac parte din promoția curentă sau cele 
anterioare. Rezultatele le vom compara 
cu cele din 2017, an în care publicația 
noastră a efectuat, de asemenea, o analiză 
amănunțită a examenului de bacalaureat. 
Interesant este că numărul liceelor cu o 
promovabilitate mai mare de 90% a crescut 
la 11, prin menținerea aproape neașteptată 
în acest grup al elitelor a două unități care 
n-au excelat dintotdeauna în performanțe, 
cel puțin nu până acum 4-5 ani. Este 
vorba despre Colegiul Economic „Virgil 
Madgearu” Ploiești și Liceul Economic 
Administrativ și de Servicii „V. Slăvescu” 
Ploiești. Celelalte școli sunt obișnuitele unui 

Nr. 
crt.

Denumire liceu Numar de 
candidați 
înscriși

Nota 
maximă

Nr. de 
elevi 
admiși

Rată de 
promovare

%
1 Colegiul Național Militar „Dimitrie 

Cantemir” Breaza
111 10,00 111 100,00

2 Colegiul Național „Nichita Stănescu” 199 9,78 199 100,00
3 Colegiul Național „Al. I. Cuza” Ploiești 208 10, 00 207 99,52
4 Colegiul Național „I.L. Caragiale” 

Ploiești
291 10,00 289 99,31

5 Colegiul Național „M. Viteazul” 
Ploiești

285 10,00 282 98,94

6 Colegiul Național „N. Grigorescu” 
Câmpina

180 10,00 178 98,88

7 Colegiul Național „Jean Monnet” 
Ploiești

143 9,86 141 98,60

8 Colegiul Național „N. Iorga” Vălenii de 
Munte

203 9,73 199 98,03

9 Colegiul Economic „Virgil Madgearu” 
Ploiești

256 9,83 245 95,70

10 Colegiul de Artă „Carmen Sylva” 
Ploiești

78 9,73 73 93,58%

11 Liceul Economic Administrativ și de 
Servicii „V. Slăvescu” Ploiești

212 9,33 191 90,09

Nr. 
crt.

Denumire liceu Numar de 
candidați 
înscriși

Nota 
maximă

Nr. de 
elevi 
admiși

Rată de 
promovare

%
1 Liceul Tehnologic „Carol I” V. Doft anei 24 9,00 19 79,16
2 Liceul Teoretic „A. Vlaicu” Breaza 85 9,81 63 74,12
3 Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic 107 9,66 78 72,89
4 Liceul Tehnologic Ciorani 43 9,68 31 72,09
5 Liceul „Simion Stolnicu” Comarnic 79 9,88 56 70,88
6 Colegiul „Spiru Haret” Ploiești 336 9,81 238 70,83

Nr. 
crt.

Denumire liceu Numar de 
candidați 
înscriși

Nota 
maximă

Nr. de 
elevi 
admiși

Rată de 
promovare

%
1 Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă” 

Urlați
125 9,70 87 69,60

2 Colegiul „Mihai cantacuzino” Sinaia 110 9,81 76 69,09
3 Liceul T. de Servicii „Sf. Apostol 

Andrei” Ploiești
87 9,11 59 67,81

4 Liceul T. Energetic Câmpina 186 9,26 125 67,20
5 Liceul Teoretic „Gr. Tocilescu” Mizil 120 9,66 80 66,66
6 Liceul Teoretic Filipeștii de Pădure 26 9,66 17 65,38
7 Colegiul Tehnic Forestier Câmpina 176 9,43 112 63,63
8 Colegiul „Ferdinand I” Măneciu 93 9,01 53 56,98
9 Liceul Tehnologic „C. Cantacuzino” 

Băicoi
68 9,76 38 55,88

10 Colegiul „Ioan Kalinderu” Bușteni 46 9,30 25 54,34

Nr. 
crt.

Denumire liceu Numar de 
candidați 
înscriși

Nota 
maximă

Nr. de 
elevi 
admiși

Rată de 
promovare

%
1 Liceul Tehnologic „Elie Radu” Ploiești 275 9,36 123 44,73
2 Liceul Teoretic Azuga 15 9,30 6 40,00
3 Liceul T. Agromontan „R. 

Constantinescu” Vălenii de Munte
126 9,23 50 39,68

4 Liceul T. „Toma Socolescu” Ploiești 195 9,05 67 34,35
5 Liceul T. „M. Manoilescu” Ploiești 3 6,86 1 33,33
6 Liceul Tehnologic „Gh.Lazăr” Plopeni 41 9,65 13 31,70
7 Liceul T. „Tase Dumitrescu” Mizil 65 9,08 20 30,76

Nr. 
crt.

Denumire liceu Numar de 
candidați 
înscriși

Nota 
maximă

Nr. de 
elevi 
admiși

Rată de 
promovare

%
1 Liceul T. „Lazăr Edeleanu” Ploiești 264 8,53 67 25,37
2 Liceul T. Mecanic Câmpina 4 7,15 1 25,00
3 Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” 

Ploiești
68 7,88 16 23,52

4 Liceul Tehnologic „C. Istrati” 
Câmpina

64 8,05 15 23,43

5 Liceul Tehnologic „1 Mai” Ploiești 85 8,11 18 21,17
6 Liceul Tehnologic „Gh.I.Șișești” V. 

Călugărească
41 7,01 8 19,51

7 Liceul Tehnologic de Transporturi 
Ploiești

36 7,30 5 13,88

8 Liceul T. „T. Diamant” Boldești 
Scăeni

15 7,21 2 13,33

9 Liceul T. Agricol Bărcănești 27 6,95 1 3,70
10 Liceul T. UCECOM „S. Haret” 

Breaza
3 - - 0,00

11 Liceul Tehnologic Bălțești 2 - - 0,00
12 Liceul Economic „Șansa” Ploiești 1 - - 0,00
13 Școala Profesională Cerașu 1 - - 0,00
14 Școala Profesională Sângeru 1 - - 0,00
15 Școala Profesională Starchiojd 1 - - 0,00

Tabel 1

Tabel 2

Tabel 3

Tabel 4

Tabel 5

La nivel național, potrivit rezultatelor afi șate de Ministerul Educației Naționale, 
rata fi nală de promovare  după soluționarea contestațiilor,  înregistrată de 

absolvenții  care au fi nalizat studiile liceale în promoția 2018-2019 și au susținut 
probele examenului de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2019,  este de 75,5%.  În 
raport cu rezultatele inițiale (73,7%), se constată o creștere de 1,8%.

Comparativ cu rezultatele fi nale din sesiunea iunie-iulie a anului trecut (74,7%), 
majorarea ratei fi nale din acest an este de 0,8%. Raportat la promoția curentă, 
s-au consemnat procente ridicate de promovare în sectorul 4 al Capitalei (84,92%), 
județele Bacău (83,77%), Cluj (86,36%), Brăila (83,36%), Brașov (82,81%), 
municipiul București (82,78%),  Sibiu (82,69%), Iași (82,38%), Galați (81,70%) 
și Buzău (78,88%). Rata de promovare a celor 16.722 de absolvenți din promoțiile 
anterioare este de 26,1%

așa-zis podium prahovean. (tabel 1)
RATĂ DE PROMOVARE ÎNTRE 70% ȘI 

90%
Urmează șase licee cu o rată de promovare 

cuprinsă între 70 și 80%. Față de 2017, de 
exemplu, în această categorie s-au menținut 
Colegiul „Spiru Haret” din Ploiești și Liceul 
Tehnologic „Carol I” V. Doft anei ori Liceul 
Tehnologic Ciorani, dar au pierdut procente 
importante unitățile din Comarnic sau 
Breaza. (tabel 2)
PROMOVABILITATE ÎNTRE 50 ȘI 70%

Liceele din Urlați, Sinaia, Mizil, 
„Sf. Andrei” Ploiești, Filipeștii de Pădure, 
Forestier Câmpina, Măneciu și Băicoi, 
precum și Liceul Tehnologic Kalinderu, din 
Bușteni, au obținut, în acest an, rezultate 
mai slabe decât în anii trecuți, rata de 
promovare fi ind mai mică, în unele cazuri, 
și cu 10-12 procente. Doar Liceul Energetic 
Câmpina s-a menținut în această grupă, ba 
chiar a adăugat câteva poziții în clasament. 
(tabel 3)
GRUPA DE PROMOVARE ÎNTRE 30 ȘI 

50%
Liceul Teoretic Azuga a căpătat, față de 

2017, nouă poziții în clasament, iar „Elie 
Radu”, din Ploiești, a avut rezultate mai bune 
cu 3 procente. În schimb, Liceul Tehnologic 
Agromontan „Romeo Constantinescu”, din 
Vălenii de Munte, are o promovabilitate cu 
aproape 20 de procente mai mică:  39,68, în 
2019, față de 59,2 %, în 2017. (tabel 4)

LICEE DE NOTA... ZERO!
În grupa de promovare situată la „sub 30”, 

este curioasă prezența Liceului Tehnologic 
„C. Istrati” Câmpina, unitate care obținuse, 

în 2017, un procent de promovare de 
50,76%. Și Liceul Tehnologic Mecanic 
Câmpina are o scădere de 10 procente. În 
rest, celelalte școli sunt, ca să zicem așa, 
obișnuitele acestor rezultate mediocre. A 
crescut, de asemenea, și numărul unităților 
cu zero promovabilitate, de la 3 la 6. În 
această categorie care, din punctul nostru 
de vedere, ar necesita o analiză clară, dacă 
școlile mai trebuie menținute în actuala 
formulă sau nu, s-au adăugat, pe lângă 
liceele ori școlile profesionale din Bălțești, 
Cerașu și Sângeru, cele din Starchiojd, 
Breaza și Ploiești. (tabel 5)

ULTIMUL ÎNSCRIS LA LICEU, UN 
ELEV DE...3,01!

De fapt, ar trebui regândită modalitatea de 
înscriere a elevilor la licee, pesemne altceva 
în afară de repartizarea computerizată de 
astăzi. Fiindcă școlile din ultima categorie 
( 0-30% rată de promovare) aproape că 
n-au nicio șansă de vreme ce, iată, în 2019, 
elevul care încheie lista admișilor a ocupat, 
cu media 3,01, un loc la Liceul Tehnologic 
„Teodor Diamant” din Boldești Scăeni!  Alți 
148 de elevi nu au fost repartizați, primul 
dintre ei având media 7,60, iar ultimul-2,72. 
Aceștia sigur vor intra în a doua etapă a 
repartizării (31 iulie-1 august 2019), alături 
de absolvenții clasei a VIII-a care nu au 
participat în această etapă, nu s-au înscris 
sau nu au avut situația școlară încheiată 
înainte de această perioadă, în grupa 
liceelor de mai sus.  În Prahova, au rămas 
139 de locuri libere fi x în aceste unități din 
Sinaia, Azuga, Comarnic, Plopeni, Valea 
Doft anei, Valea Călugărească, Boldești 
Scăeni și Bărcănești.
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CARMEN DAN ȘI-A DAT DEMISIA DE LA INTERNE
ACTUALITATE

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

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

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501

PRODUCȚIE PUBLICITARĂPRODUCȚIE PUBLICITARĂ

Pagină realizată de Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Ca să nu fi e dată afară prin votul 
membrilor Comitetului Executiv 

al PSD, ministrul de Interne, Carmen 
Dan, și-a dat demisia din funcția pe care 
o deține neîntrerupt din ianuarie 2017. Ea 
a lăsat să se înțeleagă că ar fi  neînțelegeri 
ireconciliabile cu fosta sa vecină de bloc de 
la Videle, Viorica Dăncilă. La depunerea 
mandatului, Dan a spus că „pleacă de la 
MAI cu fruntea sus”: „Înțeleg că nu intră în 
discuție nici un criteriu de neperformanță. 
E o decizie politică, iar eu respect deciziile. 
Am avut o discuție și referitoare la presiunea 
străzii. Nu ne-a deranjat până acum, acum 
deranjează. Mă aștept să ia act de demisia 
mea. Demisia e un gest unilateral. Nu sunt 
emoționată decât în măsura în care am 
investit în acest minister și sper să rămână în 
topul încrederii Ministerul de Interne. Plec cu 
fruntea sus din MAI”.  Întrebată dacă Dăncilă 
face jocurile cuiva din afară, Dan a sugerat 
că PSD a cedat presiunilor președintelui 
Klaus Iohannis, având în vedere că șefului 
statului i-a cerut în nenumărate rânduri 
plecarea din fruntea MAI. Imediat, Dăncilă 
a respins această acuzație: „Doamna 
Carmen Dan cred că este dezinformată dacă 
a făcut această afi rmație. Niciodată PSD 
nu va ceda presiunilor președintelui. Intrăm 
într-o campanie împotriva acestuia, deci în 
nici un caz nu trebuie să luăm decizii care 
să îl ajute. Eu cred că unii membri ai PSD 
nu au învățat nimic și au crezut că dacă vor 

ieși în spațiul public înainte de a se exprima 
în forurile statutare, îi va aprecia cineva. Se 
vede că interesul personal pentru unii e mai 
mare”. Cât despre Carmen Dan, nu știm cu 
câtă... „frunte sus” pleacă ea, dar știm sigur 
că o mare pată, cea a reprimării mitingului 
de 10 august 2018, a fost lipită de sigla MAI 
chiar de domnia sa, care a dat ordinul de 
intervenție și de... gazare a protestatarilor 
pașnici. De altfel, în această cauză sunt pe 
rol patru dosare penale! 

ÎNLOCUITORUL LUI DAN ESTE 
SENATORUL MOGA, DE LA 

CONSTANȚA
În locul lui Carmen Dan, PSD l-a propus 

pentru această funcție pe senatorul de 
Constanța - Nicolae Moga. Acesta nu are 
aproape nimic în comun cu poliția sau 
jandarmeria, în afara unui curs de apărare. 
El a absolvit în 1997 Institutul Politehnic 
București, Facultatea de Energetică, iar 25 
de ani mai târziu și-a completat studiile la 
Universitatea Ecologică. În 2002 începe 
studii postuniversitare în management și 
fi nanțare locală și, în paralel, Facultatea de 
drept, pe care o termină în 2006.  În 2011, 
își trece în CV și un certifi cat de absolvire 
a unui curs la Universitatea Națională de 
Apărare „Carol I”.   Moga a fost subprefect 
al Constanței, funcție pe care a îndeplinit-o 
și între 2003 și 2004. Vreme de patru ani de 
zile, între 1996 și 2000, a fost președinte la 

TV Neptun, televiziune fi nanțată de Radu 
Mazăre. În 1992, a benefi ciat de un certifi cat 
de revoluționar, având calitatea de „luptător 
cu merite deosebite”. A intrat în PSD în 2003, 
are la activ trei mandate de parlamentar, iar 
în 2017 s-a „remarcat” după ce l-a amenințat 
pe șeful Comisariatului Județean pentru 
Protecția Consumatorilor Constanța  să nu 
mai iasă în presă cu „nenorociri”, ca să nu 
sfârșească precum comisarul Cattani,  din 
fi lmul „La piovra”.

MELEȘCANU, ÎNLOCUIT CU 
RAMONA MĂNESCU, O ALTĂ... 

CONSTĂNȚEANCĂ!
Mult mai fără zarvă s-a produs schimbarea 

lui Teodor Meleșcanu, cel care a căzut în 
dizgrația electoratului, nu și a alianței PSD-
ALDE, după alegerile europarlamentare, 
când mii de români din diaspora nu au reușit 
să voteze la secțiile amenajate în străinătate. 
La acea vreme, Meleșcanu a stârnit furia 
publicului, făcându-l vinovat pentru cozile 
interminabile pe șeful statului, fi indcă ar 
fi  organizat referendumul concomitent cu 
alegerile. Ce s-a schimbat din mai și până 
în iulie nu se știe, cert este că ALDE i-a 
retras sprijinul politic, iar vicepreședintele 
Varujan Vosganian a anunțat acest lucru 
politicos: „Am convenit cu toții că domnul 
Meleșcanu și-a făcut cu competență datoria 
în funcția pe care a avut-o. Dăm în continuare 
același respect domnului ministru, pe care 
îl considerăm unul dintre reprezentanții 
noștri de marcă. Cu toate acestea, nu 
putem să negăm un anumit tip de percepție 

publică. Am hotărât să-i retragem sprijinul 
politic din acest motiv. În același timp am 
propus ca doamna Ramona Manescu să fi e 
propusă pentru această poziție de ministru a 
Afacerilor Externe”.  Ramona Mănescu este, 
întâmplător sau nu, tot din Constanța! A 
terminat Facultatea de Drept din București, 
este licențiată în Științe Juridice, iar apoi a 
urmat mai multe studii postuniversitare. A 
devenit membru PNL din 1990. Din această 
poziție a fost votată de trei ori la rând pentru 
funcția de europarlamentar: în noiembrie 
2007, în iunie 2009 și în mai 2014. Pentru o 
vreme, în perioada august 2013 - februarie 
2014, a fost ministru al Transporturilor în 
Guvernul Ponta. În 2017, a demisionat din 
PNL și a făcut pasul spre ALDE. Mănescu 
este apropiată a Vioricăi Dăncilă, anul trecut 
aceasta ocupându-se de vizitele premierului 
în Golf.

CINE MAI URMEAZĂ?
Se vehiculează cert că proaspătul 

ministru al Justiției, Ana Birchall, va fi  pe 
făraș, fi ind acuzată că s-a predat...„forțelor 
oculte”. Birchall a căzut în dizgrația unor 
pesediști după ce aceasta a spus că Secția 
specială pentru investigarea magistraților 
ar trebui desfi ințată, așa cum a sugerat și 
Raportul Greco. De altfel, în ultima vreme, a 
avut tot felul de coliziuni cu șefa interimară 
a SS-IM, Adina Florea. PSD mai urmează 
să nominalizeze și un vicepremier pentru 
parteneriate strategice, pe listă fi gurând 
numele lui Mihai Fifor, care a mai deținut 
portofoliul de la Apărare.

Bine, situația a fost 
un pic întărâtată de 

Victor Ponta, care a lansat 
propunerea ca și PRO 
România, alături de ALDE și 
PSD, să susțină un candidat 
de stânga, rezultat în urma 
unor sondaje interne de 
partid sau de alianțe ad-

hoc. De altfel, Tăriceanu 
anunța, zilele trecute, după 
ce s-a întreținut în câteva 
rânduri cu Ponta, intenția 
de a candida, argumentând 
faptul că ar avea susținerea 
a 90% din PSD. Sau a 
electoratului PSD, nu se 
știe. Decizia de luni de la 

CEx-ul PSD i-a dat cu totul 
planurile peste cap. De 
altfel, președintele ALDE, 
Călin Popescu-Tăriceanu, 
nu exclude posibilitatea 
constituirii unei alte alianțe 
electorale, eventual cu 
PRO România, în cazul în 
care PSD și ALDE nu vor 
avea un candidat comun la 
alegerile prezidențiale: „Voi 
vedea dacă pot, împreună 
cu colegii mei, să găsim 
o altă formulă de alianță 

care să ne crească șansele.” 
Vicepreședintele Varujan 
Vosganian aproape că 
le-a impus aliaților de la 
PSD soluția Tăriceanu: 
„Vom valida candidatura 
domnului Călin Popescu 
Tăriceanu, de data asta 
doar din partea ALDE, 
dar sigur cu recomandarea 
explicită ca și colegii noștri 
din PSD să ia act de acest 
lucru și Călin Popescu 
Tăriceanu să fi e candidatul 

întregii coaliții.” Probabil 
și această formulare i-a 
deranjat pe cei de la PSD și 
au venit cu formula inversă, 
a discuțiilor prin care 
ALDE și PRO România să 
susțină candidatul PSD. 
Luni, după CEx-ul PSD, 
Cătălin Harnagea, de la 
ALDE, a vorbit explicit 
despre ieșirea liberal-
democraților din alianță. 
Interesant este că PSD 
vorbește despre „forțele de 

stânga”, nominalizând aici 
și partide precum ALDE și 
PNȚCD, formațiuni care 
se declară clar de dreapta 
prin doctrine, dar sunt „o 
amestecătură de...nimic” 
prin comportament. Cât 
despre prezidențiabilul 
PSD, acesta va fi  votat în 
luna august, iar printre cei 
care intră în competiție se 
numără Viorica Dăncilă, 
Gabriela Firea și Eugen 
Teodorovici.

ine situația a fost hoc De altfel Tăriceanu

ALDE I-A RETRAS SPRIJINUL LUI MELEȘCANUALDE I-A RETRAS SPRIJINUL LUI MELEȘCANU

Săptămâna trecută, premierul Viorica Dăncilă anunța o remaniere 
guvernamentală, fi ind vorba despre evaluarea activității a 6 sau 7 miniștri. 

Până la urmă, din 7 au rămas 2! Asta dacă nu cumva modifi cările din Guvern vor 
fi  reluate la o dată ulterioară. Luni, Executivul Dăncilă a scăpat de doi miniștri cu 
o percepție negativă în rândul populației, respectiv, de Carmen Dan, asociată cu 
„gazarea” din 10 august 2018 și Teodor Meleșcanu, responsabil pentru cozile din 
străinătate, la votul din 26 mai 2019.

CEARTĂ-N PARADIS: PSD VREA CANDIDAT CEARTĂ-N PARADIS: PSD VREA CANDIDAT 
PROPRIU, ALDE AMENINȚĂ CU RUPEREA ALIANȚEIPROPRIU, ALDE AMENINȚĂ CU RUPEREA ALIANȚEI

La ultima reuniune a Comitetului Executiv al PSD, premierul României și președintele social-
democraților, Viorica Dăncilă, se spune că ar fi  pronunțat fraza magică- „vreți să vă aliniați în spatele 

unui partid de 4%?”- care le-a stârnit pesediștilor orgoliul maxim încât au hotărât unanim să aibă un candidat 
propriu la alegerile prezidențiale. Asta contrar înțelegerilor anterioare, când chiar la vârf era agreată și ideea 
unui prezidențiabil din afara partidului, cel mai bine plasat în sondaje crezându-se că este liderul ALDE, Călin 
Popescu Tăriceanu. 
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E acoperită de buchete imense de fl ori 
pe care nu reușește să le cuprindă, 

iar unul este de la președintele României. 
Klaus Iohannis nu i-a făcut onoarea de a o 
întâmpina, chiar dacă un ambasador mai 
bun ca Simona, România nu are.

Ceilalți însă, de la ministrul sportului, la 
unii politicieni și alte personaje care bagă 
mereu capul la poze, sunt toți prezenți.  
Stau alături de Ion Țiriac, de Ilie Năstase, 
de Mihai Covaliu, oameni care au aplaudat 
victoria Simonei la Wimbledon chiar de 
pe All England Lown Tennis and Croquet 
Club.

ZÂMBETE ȘI MULȚUMIRI 
PENTRU PUBLICUL EI

  Simona e aici. Mângâie creștetul unui 
copil, împarte mulțumiri și stă la poze. În 
fața microfoanelor, discursul e la fel ca jocul 
din fața Serenei. Mai bun ca niciodată. Le 
mulțumește celor care i-au transmis energie 
și gânduri pozitive, celor care o susțin 
mereu și celor care au felicitat-o. ”Am simțit 
mereu că toată lumea e cu mine”, spune 

fata frumoasă a sportului românesc. Sunt 
sută la sută convinsă că toți ploieștenii și 
prahovenii i-au ținut pumnii, împreună cu 
toată România.

Fabuloasa sportivă răspunde întrebărilor 
și cumva aduce vorba iar despre copilașii 
care o vor avea drept model. Campioana le 
spune că ea a reușit pentru că familia și ea 
au crezut că se poate. ”Dacă ai încredere, 
se poate orice”, le transmite Simona, care a 
ținut prima dată racheta de tenis în mâini la 
4 ani și jumătate. 

Mărturisește că a fost o onoare să joace în 
fața familiei regale britanice. Prințesa Kate 
i-a și adresat câteva mesaje de felicitare și 
i-a strâns mâna ”reginei” tenisului din acest 
moment. Ăsta este și farmecul de poveste 
al Wimbledonului, cu aerul lui aristocrat, 
istoric și exclusivist.

DECORATĂ DE PATRIARH ȘI 
DE IOHANNIS

În timp ce tânăra de 27 de ani își făcea 
bagajele să se întoarcă acasă, în țară lumea 
fi erbe. Unii s-ar agăța iar de performanța ei 
uriașă, dar parcă mai bine nu... 

Primii care anunță că Simona Halep va 
fi  decorată sunt oamenii Patriarhiei. Pentru 
performanțe și mai ales pentru mărturisirea 
credinței creștin-ortodoxe prin simplu fapt 
că își face mereu semnul crucii înainte 
și după orice joc, Simona va primi cea 
mai înaltă distincție acordată mirenilor – 
Ordinul Crucea Patriarhală.

La scurt timp, vine și din partea biroului 
prezidențial comunicatul prin care Klaus 
Iohannis face public faptul că îi va oferi 
campioanei inimilor românilor Ordinul 
Național ”Steaua României”.

În fața televizoarelor, românii se întreabă 
însă dacă dincolo de poleială se va mișca 
și altceva. Dacă se vor construi terenuri de 
tenis, cu iarbă, cu zgură, cu ce mai e nevoie. 
Și dacă se vor elabora strategii și programe 

care să oprească sportul românesc de pe 
toboganul pe care alunecă din ce în ce mai 
repede, de la olimpiadă la olimpiadă.

Simona Halep ne promite că următorul 
ei obiectiv este o medalie de aur la Jocurile 
Olimpice de la Tokyo. Ea cu siguranță va 
face tot ceea ce este posibil ca să-și țină 

cuvântul față de țara ei și față de suporteri. 
Nu i-a dat nimeni nimic gratis și nici ea nu 
e obligată, e doar o răsplată pentru miile de 
inimi care au bătut pentru ea la fi ecare joc, 
la fi ecare fi nală. Halep se va ține de cuvânt. 
Dumneavoastră, domnilor, ce îi promiteți? 
Ce ne promiteți?

Mariana PODEANU; www.ziarulploiestii.ro

MINTE, TRUP, SUFLET

PE CUVÂNT DE CAMPIOANĂ! SIMONA HALEP, PE CUVÂNT DE CAMPIOANĂ! SIMONA HALEP, 
REGINA INIMILOR NOASTRE, A FĂCUT CEL REGINA INIMILOR NOASTRE, A FĂCUT CEL 

MAI AȘTEPTAT ANUNȚ PE PĂMÂNT ROMÂNESC
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SĂ RESPECTĂM 
CUVINTELE CREDINȚEI!CUVINTELE CREDINȚEI!PUBLICITATE • PUBLICITATE

Ioan B; Tg. Jiu

Cum se DIAGNOSTICHEAZĂ
Pentru că simptomele 

gastritei se pot confunda cu cele ale 
ulcerului, este nevoie de o diferenţiere, 
ce poate fi  pusă în evidenţă prin 
efectuarea unei endoscopii digestive 
superioare. Această analiză se face 
cu anestezie locală sau generală și 
presupune explorarea stomacului, a 
esofagului și a duodenului, cu ajutorul 
unui instrument fl exibil, subţire, 
prevăzut la capăt cu o cameră video și 
cu o sursă de lumină. Pacientul va ţine 
în gură dispozitivul din plastic prin 
care se introduce endoscopul.

Imaginile preluate cu ajutorul 
camerei sunt proiectate pe monitor, 
ajutându-l pe medic să pună 
diagnosticul. Endoscopia durează cel 
mult 30 de minute, iar printre efectele 
secundare ale investigaţiei se numără 
balonările, ca urmare a faptului că 
se introduce aer în zona explorată, 
pentru o vizualizare mai bună.

DIETA face parte din 
tratament

Dacă ai fost diagnosticat cu 
gastrită, este foarte important să 
respecţi regimul alimentar indicat 
și să renunţi la fumat și la alcool. De 
asemenea, doctorul poate recomanda 
și medicamente care să scadă sau 
să neutralizeze secreţia de acid 
din stomac. În cazul infecţiei cu 
Helicobacter pylori, este nevoie de 
tratament cu antibiotice. Este bine 
de știut că efi cienţa tratamentului 
depinde, în cea mai mare măsură, și 

de respectarea indicaţiilor alimentare. 
Regimul se ţine în jur de 2 (două) luni, 
iar primăvara și toamna se urmează o 
dietă preventivă.

Ce poţi mânca și ce nu
Bolnavul cu gastrită trebuie 

să aibă un program regulat al meselor 
și să facă repaus după ce a mâncat, în 
jur de 1 oră.

ALIMENTE PERMISE: carne de 
vită, de pasăre sau de pește slab fi artă 
sau în cuptor, supă de legume în care 
se pune carnea fi artă separat, lactate, 
pâine veche de 1 zi sau prăjită, legume 
pasate sau la aburi, fructe coapte la 
cuptor sau compoturi.

ALIMENTE INTERZISE: prăjelile, 
condimentele, ceapa, usturoiul, 
castraveţii, grăsimile, afumăturile, 
brânzeturile fermentate, crudităţile, 
alcoolul, dulciurile concentrate, 
băuturile acidulate, alimentele prea 
fi erbinţi sau prea reci.

Mântuială. Acest cuvânt e o defăimare a cuvântului Mântuire. 
Mulți oameni când aud de cuvântul Măntuire nu le place, aceasta e 
cu ajutorul celui rău. Oamenii aceia care se exprimă cu mântuială 
au la îndemână cuvintele: un lucru rău, prost, fără calitate etc.
Mireasmă. E doar la Sfi nți, adică la prietenii mari ai lui Dumnezeu. 
Unii oameni spun mireasmă și la alți oameni. „S-a umplut temnița 
de negrăită mireasmă” (V. Sf. 12.32.2000).
nenorocirea. Acesta e un cuvânt în parabolă, adică omul să fi e 
norocit, fi ind așa nu e cu Dumnezeu care are binecuvântarea și 
le știe toate înainte și după facere. „Dar acestea se cunosc nu în 
vremelnicele bogății și în norocirea cea deșartă” (V. Sf. 9.254.99).
noroc. Să fi e scos din vocabular că e un mincinos, el e de peste cinci 
mii ani în mintea oamenilor, s-a transmis din generație în generație 
până în zilele noastre. Cine se exprimă cu noroc se închină la idoli. 
El e: „răutatea cea veche, înșelăciunea cea întunecată, urâciunea 
pustiirii”. (V. Sf. 1.322.93). „noroc, una din fi arele cele stricătoare 
de sufl et este și aceea care se numește noroc” (V. Sf. 1.110.93). „Unii 
ca aceia merg până acolo că înlocuiesc pe Dumnezeu cu noroc” (V. 
Sf. 1.111.93). „Poporul junghia pe fi ii săi și pe fi icele sale, spre jertfa 
idolului moloh (zeul noroc)” (V. Sf. 05.16.02).
naiba, dracu știe etc. Aceste cuvinte să dispară din vocabular, 
că oamenii îl laudă foarte mult prin aceste cuvinte pe vrăjmașul 
sufl etelor noastre.
Oameni. Foarte multe și mari născociri a găsit omul, pentru 
înlocuirea numelui său: persoană, pacient, pieton, cetățean, călător, 
pasager, client etc, astfel numele de om a cam dispărut. În Biblie e 
trecut doar om în sute de locuri și însuși Dumnezeu a venit ca om pe 
pământ. Dacă nu ar scrie aici așa: „Să facem om după chipul și după 
asemănarea Noastră” (Facerea 1 : 26). „A privit și iată trei Oameni 
stăteau înaintea lui” (Facerea 18 : 12). „Atunci se va arăta pe cer 
semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului și 
vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu slavă 
multă” (Matei 24 : 30), nu ar fi  născocirile de mai sus. Oamenilor, 
exprimați-vă așa: om, oameni bolnavi, trecere de oameni, oameni, 
oameni în autobuz, oameni în avion, oameni la rând etc., că nu 
vă bagă nimeni la pușcărie, exprimându-vă conform Bibliei, veți 
respecta Sfânta Scriptură.
Pascale. Învierea Mântuitorului sau Paștile Domnului, e corect, că, 
înțeleg bine toți oamenii și nu e nici în Biblie pascale, ci Învierea și 
Paștile.

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

CE SĂ FACI DACĂ AI GASTRITĂ
Infl amaţie a mucoasei stomacului, gastrita poate reactiva în această perioadă a anului, mai ales dacă ai factori 

favorizanţi, printre care fumatul, consumul de alcool, administrarea pe perioade lungi a unor medicamente precum 
aspirina, infecţia cu Helicobacter pylori, alimentaţia dezechilibrată (exces de mâncăruri picante, de băuturi 
carbogazoase, de cafea). Printre manifestările gastritei se numără durerile abdominale, mai ales în partea superioară, 
senzaţia de presiune în capul pieptului, arsurile la stomac, care se agravează sau, dimpotrivă, se diminuează după ce 
ai luat masa, indigestie, senzaţie de preaplin sau de balonare chiar și după consumul unor mâncăruri ușoare, greaţă, 
vărsături, pierderea poft ei de mâncare. Pot să apară și scaune negre, în cazul în care s-au produs sângerări digestive.

CIFRELE 
SIMONEI HALEP:

- 27 DE ANI
- DOUĂ TITLURI DE GRAND 

SLEM: ROLAND GARROS 2018, 
WIMBLEDON 2019

- LOCUL 4 ÎN CLASAMENTUL 
WTA / FOST NUMĂRUL 1 MONDIAL 
ÎN 2017-2018

- BANI CÂȘTIGAȚI DIN TENIS: 
33.228.806 DOLARI

 continuare din pagina 1

care să oprească sportul românesc de pe cuvântul față de țara ei și față de suporteri

DE CE NU A DANSAT SIMONA CU DJOKOVIC?

După ce au trudit pentru puncte, glorie, dar și milioane de lire sterline puse 
în joc de britanici, după ce au fost plimbați prin loja regală și salutați, după 

ce au ieșit la balcon ca să salute mulțimea, a venit și ziua balului pentru câștigători.
Tradiția la Gala Dinner de la Wimbledon cuprinde, printre altele, ca laureații să 

facă și un dans. Și deși ne-am fi  așteptat la stilul lui Novak Djokovic să o invite la un 
vals pe Simona Halep, campioana noastră a dezvăluit că acest lucru nu s-a întâmplat. 
”Era prea obosit!”, l-a dat de gol Simona când a ajuns la București.

Motivul? Sârbul a stat pe teren duminică mai bine de 5 ore într-o fi nală-maraton 
cu Roger Federer, așa că a ajuns mai mult mort decât viu la Gala Dinner. A reușit să 
zâmbească la poze și să spună că e extraordinar ca două țări mici precum România 
și Serbia au reușit să facă asemenea lucruri în tenisul mondial. 

SĂ RESPECTSĂ RESPECTPUBLICITATE PUBLICITATE
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APROAPE JUMĂTATE DIN VIAŢĂ, NEVINOVAT ÎN PUŞCĂRIE
Persoana din imagine 

primește 21 de milioane de 
dolari de la stat după ce a stat 39 
de ani în închisoare nevinovat. 
Craig Coley, azi în vârstă de 
71 de ani, a fost arestat în 1978 
pentru uciderea fostei sale 
prietene Rhonda Wicht și a fi ului 
ei, Donald. După rejudecarea 
cazului i s-a făcut dreptate.

În ciuda nevinovăţiei sale. 
Craig Coley a fost condamnat la 
închisoare pe viaţă și a petrecut 
39 de ani în spatele gratiilor 

înainte de a fi  exonerat de vină 
și eliberat la sfârșitul anului 
2017. Omul a primit acum 21 
de milioane de dolari drept 
compensaţie. Fiind găsit vinovat 
de ambele crime, el a petrecut 
39 de ani în închisoare înainte 
ca o analiză a ADN-ului să arate 
că a fost acuzat în mod greșit. 
„Am avut mereu speranţa că 
voi fi  declarat nevinovat, chiar și 
atunci când eram în închisoare”, 
a spus el.

Omul care și-a petrecut 

jumătate din viaţa sa în pușcărie 
este acum multimilionar. „Deși 
niciun ban nu poate repara ceea 
ce i s-a întâmplat domnului 
Coley, acest aranjament este 
un lucru bun pentru el și 
comunitatea noastră”, a spus Eric 
Levitt, primarul orașului din 
California, Simi Valley.

Cinci milioane de dolari 
sunt plătiţi de oraș, asigurările 
și alte surse vor avea grijă de 
restul. Craig Coley a primit două 
milioane de dolari de la Consiliul 

de compensare a victimelor din 
California: aproximativ 140 de 
dolari pentru fi ecare zi petrecută 
în închisoare.

Craig Coley a fost în cele din 
urmă exonerat. „Harul cu care 
domnul Coley și-a dus durerea 
lungă și nedreaptă este pur 
și simplu de admirat”, a spus 
guvernatorul statului California. 
Autorul crimei asupra Rhondei 
Wicht și a fi ului său nu a fost 
niciodată identifi cat, notează 
7sur7.

GLADIO ŞI FARSA 
TERORISMULUI MUSULMAN

Gladio a fost înfi inţată după cel 
de-al doilea Război Mondial ca un 

grup clandestin de operatori, care urmau 
să fi e activi în cazul unei invazii sovietice 
a Europei. Planul lor a evoluat rapid 
într-un program de represiune și 
manipulare politică, condus de NATO 
și CIA. De zeci de ani, Gladio a efectuat 
atacuri teroriste, asasinate și subversiuni 
electorale în state democratice,  cum ar fi  
Italia, Franţa și Germania de Vest, dar au 
fost portretizate publicului drept atacuri 
teroriste comuniste sau de aripă stânga. Din 
cauza dezinformării și minciunilor mass-
media corupte, faptele acestei operaţiuni au 
fost ascunse publicului.

Operativii Gladio au fost implicaţi într-o 
lovitură de stat tăcută, în 1969, și în multiple 
explozii de bombe, în anii 60, 70 și 80, doar 
în Italia. Guvernul italian a lansat un raport 
de 300 de pagini cu privire la operaţiunile 
Gladio, în anul 2000. Raportul a arătat că, 
fără îndoială, masacrele, bombardamentele 
și operaţiunile militare au fost planifi cate și 
executate de bărbaţi din cadrul guvernului 
italian și  al CIA.

În 1980, Italia a suferit cel mai grav atac 
terorist comis vreodată la o staţie de tren 
din Bologna: 85 de oameni au murit și 
peste 200 au fost răniţi. Ancheta a condus 
poliţia la Vincent Vinciguerra. Vinciguerra, 
adică Joe Valachi din conspiraţia Gladio 
care, afl at sub interogatoriu, a explicat că a 
fost protejat în arest și a fost eliberat după 
aceste operaţiuni. Acest lucru ar explica 
de ce au fost făcute atât de puţine arestări 
în aceste atacuri, într-o perioadă atât de 
lungă de activitate criminală. El a explicat, 
de asemenea, că atacurile teroriste din anii 
60 au fost, de fapt, fi nanţate de stat, iar 
acuzaţiile au căzut asupra comuniștilor sau 
grupurilor de stânga, ca Brigada Roșie.

Astăzi, vina pentru falsul fl agel al 
terorismului, de fapt operaţiuni de tip 

steag fals, cade pe oamenii care se întâmplă 
să trăiască pe un pământ pe care Israelul 
îl vrea cu disperare, în subsolul căruia 
se afl ă o mare cantitate de petrol brut. 
Teroriștii musulmani sunt acum cei care ne 
controlează prin arme și bombe artizanale. 
Se pare că Gladio a devenit un element al 
„războiului împotriva terorii”.

Fostul președinte al Italiei, Francesco 
Cossiga, omul care a dezvăluit existenţa 
Operaţiunii Gladio, a declarat publicului cel 
mai respectat al Italiei că atacurile 9/11 au 
fost conduse de CIA și de Mossad. Cossiga 
a spus că acesta este un fapt cunoscut în 
rândul agenţiilor de informaţii globale.

Un grup de agenţi Mossad a fost arestat 
în 9/11. Poliţia a fost chemată pentru niște 
bărbaţi din Orientul Mijlociu, care fi lmau 
turnurile arzând și sărbătoreau. New York 
Times i-a numit „israeliţii dansatori”. Aceștia 
au lucrat pentru compania Urban Moving 
System, o companie deţinută de Israel, iar 
proprietarul a fugit în Israel imediat după 
atac. Compania era probabil un front 
Mossad. Apoi au apărut la televiziunea 
israeliană și au recunoscut că au fost trimiși 
acolo pentru a documenta evenimentul. Ce 
știau ei?

Atacul de la Manchester pare să fi e 
un alt atac de tip steag fals. Ca de obicei, 
teroristul vinovat a avut o relaţie lungă 
cu British Intelligence. ISIS și-a asumat 
responsabilitatea pentru ambele atacuri 
recente din Anglia. Cât de convenabil! Oare 
cineva crede ca adevărat acest nonsens? 
Există deja un munte de dovezi că ISIS este 
fi nanţată și controlată de CIA și de Mossad. 
Planul este de a-i înlătura pe Assad și de 
a destabiliza Siria, în același fel în care au 
distrus Libia și Irakul.

Ceea ce am văzut începând de la primul 
bombardament al complexului Twin Tower, 
în 1993, este o continuitate a operaţiunii 
Gladio. Prima bombă din Turnul de Nord, 

la fel ca majoritatea atacurilor musulmane, 
nu ar fi  fost îndeajuns pentru a-l pune la 
pământ, fără un ajutor de la FBI și CIA. 
Mass-Media nu le acordă creditul pe care 
îl merită. Cel care controlează din umbră 
consideră că nu ar fi  prudent să se afl e că 
serviciile de informaţii au recrutat, instruit 
și furnizat explozivi teroriștilor.

Fostul ofi ţer de informaţii al marinei 
și informator clandestin al CIA, Robert 
David Steele, a declarat recent că „fi ecare 
atac terorist din SUA a fost un atac de tip 
steag fals”. Există dovezi ale cunoașterii 
anterioare și implicării guvernului atât 
în atacurile Trade Tower, cât și în atacul 
cu bombă din Oklahoma City. Reporterii 
din Oklahoma City au anunţat, în acea zi, 
că Grupul de detectoare și dezactivare a 
bombelor OKC a găsit în interiorul clădirii 
bombe neexplodate.

Generalul Ben Partin, expert în bombe, 
a declarat că exploziile nu au provenit de 
la o bombă dintr-un camion umplut cu 
îngrășăminte, ci de la explozivi plastici, 
plasaţi în interiorul clădirii. Povestea 
ofi cială a bombei cu îngrășământ va fi  
scrisă, probabil, în  cărţile noastre de istorie, 
chiar dacă generalul Partin a eliminat 
această minciună chiar în ziua de după 
bombardament.

La scurt timp după împușcăturile din 
Orlando, a fost dezvăluit că trăgătorul, 
Omar Mateen, a lucrat pentru un 
contractor al Homeland Security. Edward 
Griffi  n a relatat că, nu la mult timp după 
Orlando, un bărbat, numit James Howell, 
s-a întors la Poliţia din Santa Monica. El 
a spus poliţiei că s-a antrenat să participe 
la un plan coordonat al CIA, pentru a 
ataca evenimentele homosexuale din LA 
și Orlando. El a explicat că a trecut prin 
instruirea CIA împreună Omar Mateen și a 
fost trimis în California pentru a participa 
la întreruperea unei Parade Gay Pridee 
din LA. Operatorul lor le-a spus că vor fi  
protejaţi. Când a auzit că Mateen nu s-a 
îndepărtat și a fost ucis de poliţie, a intrat 
în panică. În articolul său, Griffi  n spune că 
Howell descrie recrutarea și instruirea CIA, 
concluzionând: „Acest caz ar putea fi  pistolul 
fumegând pentru toate operaţiunile false ale 
guvernului federal”.

După bombele din Boston, a fost 
dezvăluit faptul că fraţii Tsarnaev au fost 
manipulaţi de Biroul FBI din Boston. Ei au 
și un unchi, care nu numai că a lucrat pentru 
CIA, dar a fost căsătorit cu fi ica seniorului 
CIA, Graham Fuller. Fraţii Tsarnaev au 
fost probabil pregătiţi pentru a fi  actori în 
acest steag fals. Probabil li s-a spus, de către 
ofi ţerul FBI care-i coordona, să se afl e în 
linia de sosire a Maratonului, pentru a lua 
parte la atacul cu bombe care avea loc la 
locul cursei, în acea zi.

Teroriștii din 9/11 nu erau musulmani 
radicali. Au fumat, au băut, inclusiv Coca-
Cola, și au plătit stripăriţe. Ei s-au întrunit 
pe o ambarcaţiune deţinută de lobbystul 
republican Jack Abramoff . Înainte  ca 
Abramoff  să meargă la închisoare, a pretins 
că are 100 de congresmani în buzunar. De 
ce au fost ei pe iahtul de jocuri de noroc 
al lui Abramoff  cu puţin înainte de 9/11? 
Au luat lecţii de zbor la aeroporturile CIA 
cunoscute și la Bazele Forţelor Aeriene ale 
SUA și au fost secondaţi la fi ecare rundă de 
agenţi americani de informaţii.
      ***

Trăim într-o epocă a controlului masiv al 
minţii –și a unui stat poliţienesc înfl oritor. 
Poliţiștii stau și dorm în picioare, în timp 
ce George Soros îi plătește pe criminali 
și ignoranţi, radicali, wannaber-iști ce se 
răspândesc în campusurile universitare. 
Poliţiștii stau, în timp ce acești agresori 
violenţi, mascaţi, ce spulberă vieţi în 
universităţi, opresc autoturismele și trec 
prin clădirile campusului, nu au teamă de 
recidivă.

Între timp, poliţia continuă să bată, să-i 
obstrucţioneze și să-i aresteze pe cetăţeni 
pentru că… fi lmează legal. Poliţiștii fură 
milioane de cetăţeni cinstiţi prin programe 
neconstituţionale, ce confi scă drepturile 
civile.

Aceste atacuri false vor fi  continuate și 
vor deveni mai frecvente. Ne putem aștepta 
la o prezenţă sporită a poliţiei, la mai multe 
atacuri asupra libertăţii de exprimare, la 
mai multe legi pline de ură și la mai multă 
hărţuire din partea TSA (Transportation 
Security Administration), atunci când 
călătorim.

De asemenea, ne putem aștepta la 
cenzurarea site-urilor web. La cenzurarea 
YouTube și la interzicerea cărţilor care se 
opun acestor povești guvernamentale false. 
Complexul militar industrial s-a confruntat 
cu aceeași dilemă ca și poliţia, însă, 
„războiul împotriva terorismului” a stabilit 
acest lucru.

„Cei mai mulţi dintre teroriști sunt 
teroriști falși sau sunt creaţi de serviciile 
noastre de securitate”.

(Robert Steele, fost ofi ţer al 
serviciilor CIA)

„A trebuit să ataci civili, oameni 
nevinovaţi, oameni necunoscuţi, departe 
de orice joc politic. Motivul era foarte 
simplu: să forţezi publicul să se întoarcă 
la stat, pentru o mai mare securitate”.

(Agent operativ Gladio, Vincenzo 
Vinciguerra, 2001)În cartea sa din 2005, „Armatele secrete ale NATO: Operaţiunea Gladio și 

terorismul în Europa de Vest”, Daniel Ganser a acuzat SUA și aliaţii lor din NATO 
că au folosit Operaţiunea Gladio într-o campanie de zeci de ani, în care au ucis sute de 
civili nevinovaţi. Au atacat gări, cafenele, supermarketuri și birouri. Potrivit agentului 
Gladio capturat, Vincenzo Vinciguerra, unităţile din Italia, în cooperare cu CIA și 
NATO, au fost responsabile de atacurile teroriste ucigașe împotriva poporului italian.
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

PARABOLA OII PIERDUTE
Predicând în Pereea, la est de râul 

Iordan, Iisus a spus parabola oii pierdute 
pe care păstorul ține cu tot dinadinsul 
s-o salveze și să o aducă înapoi acasă. 
Același îndemn al întoarcerii la vatră L-a 
ilustrat și cu pilda fi ului rătăcitor.

Urmărind vizita noului prim-
ministru moldovean la București, vrând-
nevrând mi-au apărut în   minte cele 
două  povești alegorice despre revenirea 
la calea cea dreaptă. Deși Maia Sandu 
nu a dovedit că are sentimente profunde 
românești, vorba colegului, Cristian 
Hrițuc, România s-a bucurat aidoma 
doamnei care a găsit drahma pierdută, 
ca să parafrazez o altă parabolă cristică 
pe aceeași temă. Reacția Bucureștiului 
este normală și singura posibilă. Este 
fi resc că s-a bucurat și a întâmpinat-o cu 
brațele deschise. Zâmbetele premierului 
Dăncilă și președintelui Iohannis mi s-au 
părut sincere.  

După cum anticipam în alt editorial, 
autoritățile de la București nu au cum 
lăsa la voia întâmplării cel de-al doilea 
stat românesc, oricine ar deține puterea la 
Chișinău. Vor căuta să identifi ce diferite 
căi, unele poate neumblate, pentru a 
susține populația din stânga Prutului. 
Și Cotroceniul, și Palatul Victoria au 
vorbit cu o singură voce. Au promis 
ferm susținerea parcursului european 
al Republicii Moldova. Pe de altă parte, 
Bucureștiul are, desigur, rezerve. Unele 
dintre ele sunt foarte mari. România 
nu va sponsoriza un regim hibrid 
instalat la Chișinău de Dmitri Kozak 
și tutelat de Vladimir Putin. Faptul că 
monstruoasa alianță dintre un bloc 
pro-european și un partid pro-Kremlin 
a devenit posibilă în culisele unui târg 
ruso-german în chestiunea Nord Stream 
2 nu impresionează deloc România. 
Bucureștiul sprijină poziția SUA și 
consideră că edifi carea gazoductului pe 
sub Marea Baltică e un proiect meschin 
și eminamente nociv pentru Germania, 
dar mai cu seamă pentru Ucraina și 
întreg estul Europei. Mai grav însă este 
faptul că Maia Sandu și Andrei Năstase, 
pentru a coabita cu PSRM, l-au avut 
complice pe Dmitri Kozak și au ignorat 
cu desăvârșire poziția României. Astfel 
de lucruri nu pot găsi înțelegere la 
București, iar scuze nici atât.

PROTOCOLUL SECRET AL 
ALIANȚEI KOZAK SAU UN 

GUVERN CU MÂINI LEGATE
Iată de ce România va căuta să găsească 

modalități sigure pentru a sprijini efectiv 
locuitorii Republicii Moldova, fără ca 
de banii țării să profi te Dodon, PSRM 
și oamenii lui Putin la Chișinău, printre 
care se numără, după cum arată ultimele 

evenimente, și Andrei Năstase. Votul 
liderului PPDA de la APCE în favoarea 
Rusiei și afi rmațiile halucinante ale 
ministrului de Externe, Nicu Popescu, 
potrivit cărora confl ictul armat de la 
Nistru din 1992 n-ar fi  fost o agresiune 
a Rusiei, ci un „război civil”, spun multe. 
Aceste episoade demonstrează că alianța 
Kozak, orice s-ar spune, funcționează. 
Faptul că șeful diplomației moldovenești, 
în urma a două tentative, și-a recunoscut 
gafa comisă, dar a evitat să puncteze 
răspicat că Rusia e un stat agresor 
și ocupant dovedește că bizarul 
concubinaj ACUM/PSRM   conține un 
protocol secret care trasează niște linii 
roșii și obligă partidele PAS și PPDA 
să-și asume poziții politice agreate de 
Moscova în schimbul sprijinului generos 
al socialiștilor.

Eliberarea spionului rus Iurie 
Bolboceanu, revenirea lui Renato Usatîi 
în Republica Moldova, extinderea 
atribuțiilor președintelui Dodon sunt, 
pesemne, câteva dintre condițiile 
impuse de Dmitri Kozak. În curând 
vom putea urmări cum PSRM pune 
presiune pe ACUM pentru a-i aminti 
de angajamentele asumate în momentul 
constituirii teribilei alianțe contra-
naturii. Se tergiversează, de exemplu, 
publicarea raportului Kroll-2, fapt dictat, 
fără doar și poate, de aranjamentul 
ascuns care a stat la bază formării 
actualei coaliții de guvernământ. Dă de 
gândit și dorința președintelui Dodon ca 
PAS și PPDA să colaboreze cu PSRM în 
alegerile locale. Motivațiile ascunse ale 
partidei fi lo-ruse sunt explicabile. După 
ce PSRM va da jos, cu proxima ocazie, 
cabinetul Maiei Sandu, Igor Dodon va 
putea să-și subordoneze o mare parte 
dintre primarii și consilierii blocului 
ACUM.

De unde și   convingerea că actualul 
guvern de la Chișinău are mâinile legate. 
Spațiul lui de manevră este extrem 
de restrâns. E destul un singur pas 
neprevăzut în dreapta sau în stânga și 
rușii vor trage în el fără menajamente. 
Actualului cabinet de miniștri i se va 
permite să se răfuiască din plin cu 
Plahotniuc – inamicul comun al lui 

Vladimir Putin, Andrei Năstase și Maia 
Sandu. Oligarhul va fi  urmărit penal, 
i se va sechestra și confi sca averea, 
probabil, iar oamenii săi vor fi  eliminați 
din instituțiile publice. Blocul ACUM 
nu va putea însă să aducă vreo atingere 
lui Dodon, Partidului Socialiștilor și, 
în general vorbind, intereselor ruse în 
Republica Moldova. Orice încercare de 
a încălca tabu-urile impuse de Kremlin 
va fi  aspru sancționată. În aceste condiții, 
orice șansă pentru o justiție echitabilă 
este spulberată. Blocul ACUM va putea 
să se răzbune pe Plahotniuc, dar nu 
va fi  în stare  să salubrizeze statul în 
condițiile în care Dodon și ortacii săi vor 
fi  intangibili.

E la mintea oricui că Moscova nu are 
niciun interes ca guvernul Maiei Sandu 
să obține succese în justiție, economie și 
domeniul social. Singurul scop al rușilor 
pentru moment e să se debaraseze 
efectiv de moștenirea lui Plahotniuc 
cu mâinile blocului ACUM pentru a 
întări astfel forța politică și fi nanciară 
a clanului Dodon-Greceanîi. De aceea, 
PSRM va fi  primul sabotor al reformelor 
justiției. Partidul pro-Kremlin se teme că 
judecătorii și procurorii independenți, 
descotorosiți de controlul politic, vor 
declanșa proceduri de investigare nu doar 
împotriva lui Plahotniuc, ci și împotriva 
lui Dodon, a altor persoane  sus-
puse  și certate cu legea. Socialiștii vor 
obstrucționa totodată orice măsură luată 
pentru a îmbunătăți situația economică. 
Ei nu au nevoie, bineînțeles, de succesele 
blocului ACUM. Interesul lor este ca 
Maia Sandu să eșueze, nu să câștige 
popularitate. De îndată ce se va vedea cu 
sacii în căruță, PSRM va da jos guvernul 
actual cu sprijinul grupului Șor și al 
unor deputați transfugi din PDM. Din 
acest moment, piramida se va răsturna. 
Statul, abia scăpat din captivitatea lui 
Plahotniuc, va fi  capturat de Dodon care 
le va deschide larg ușile agenților de 
infl uență și oligarhilor lui Putin.

SĂ CÂȘTIGE CETĂȚENII, NU 
COMPLICII MOSCOVEI

În aceste împrejurări, Bucureștiul 
se vede silit să dea dovadă de maximă 
prudență. Lucrul acesta s-a văzut în 
timpul vizitei Maiei Sandu. Nimeni, ca 
altădată, n-a avut gură de cârpă ca să 
făgăduiască aici și acum ajutoare de zeci 
sau chiar sute de milioane. S-a promis 
crearea  unui grup de experți care, 
împreună cu reprezentanții Chișinăului, 
să identifi ce domeniile în care este 
nevoie de asistență pentru a demara 
ulterior proiecte concrete.  Altfel spus, 
după cum anticipam î n ajunul vizitei 
Maiei Sandu,  Bucureștiul va sprijini 
Republica Moldova de așa manieră 
încât să aibă de câștigat cetățenii ei, nu 
complicii lui Kozak care au conspirat 
în favoarea Kremlinului și împotriva 
României, instalând o guvernare ruso-
europeană. Prioritare vor fi  proiectele 
îndreptate spre comunități, organizații 
non-guvernamentale și administrații 
locale. România va depune eforturi 
susținute pentru a descuraja încercările 
de a deturna parcursul european al 
Chișinăului.

Cu alte cuvinte, se va învesti  în viitor. 
E nevoie să fi e ajutat elementul unionist 
și efectiv pro-atlantic capabil să genereze 
o alternativă actualei guvernări care, 
rezemându-se pe toanele schimbătoare 
ale lui Putin, n-are cum fi  de durată.

evenimente și Andrei Năstase Votul

Într-o dimineață trecută o știre mi-a atras 
atenția: deputatul Iurie Bolboceanu, care fusese 

condamnat în prima instanță la 14 ani de închisoare 
pentru trădare de patrie, a fost eliberat de Curtea de 
Apel. Bolboceanu fusese surprins în fl agrant când 
transmitea informații către un agent GRU, care avea 
statut diplomatic în Republica Moldova. Știrea a 
apărut prima dată pe Komersant.ru, un portal rusesc 
apropiat de Kremlin. Ea venea după ce două-trei zile 
înainte, Renato Usatâi, un personaj toxic folosit de 
FSB, ce fusese judecat și condamnat pentru tentativă 
de crimă și fraudă, a fost eliberat, iar mandatul său de 
arestare anulat. 

Aceste lucruri nu sunt simple evenimente. Nici 
nu putem spune că în urma unor cercetări, unor 
descoperiri sau unor probe noi, justiția a făcut dreptate. 
Timpul prea scurt, modul în care s-au produs par mai 
degrabă ordine executate de judecători. Așa cum CC 
de la Chișinău și-a anulat deciziile sale, justifi când totul 
cu un pretext hilar, în realitate fi ind doar o adaptare a 
Curții la noile realități, supunându-se noului stăpân, 
așa pare că avem și în aceste cazuri. Bolboceanu și 
Usatâi sunt doi oameni folosiți de ruși. Bolboceanu 
aduna informații, Usâtîi făcuse un partid extremist 
care apela la orice mijloc pentru promovarea sa. De 
multe ori a avut îndemnuri la proteste violente, a 
încercat să fi e un fel de falangă dură a PSRM. Toate 
aceste lucruri nu pot să nu nască semne de întrebare: 
ce s-a negociat între Germania și Rusia când a fost 
instalată noua alianță dintre PSRM și ACUM?

Observăm că ACUM și PSRM au blocat proiectul 
de constituire a unei comisii parlamentare de 
anchetă privind fi nanțarea președintelui Dodon și a 
PSRM. Deși o lume întreagă a văzut cum Dodon spune 
singur că primește bani de la ruși, toți închid ochii și 
lasă acest lucru să fi e dat uitării. Ba mai mult, Andrei 
Năstase încerca să convingă presa că înregistrările cu 
Dodon sunt trucate. Maia Sandu a răspuns inițial că 
Parchetul trebuie să își facă treaba, dar politicienii 
încearcă să ascundă subiectul. Imunitatea lui Dodon 
pare că face parte dintr-o negociere ce a avut loc între 
cele două părți. La schimb, se pare că rușii au oferit 
un „moratoriu”. Politicienii din cele două partide, din 
alianța Est-Vest nu vor mai purta discuții, dezbateri 
ideologice despre viitorul Moldovei. Toată lumea 
consimte practic la păstrarea status quo-ului actual. 
Așadar, observăm că toți oamenii Moscovei primesc 
imunitate:  Dodon, Usatâi, Bolboceanu. Bănuiesc că 
nici Greceanîi nu va fi  întrebată nimic despre furtul 
din sistemul bancar. Dacă pe acest fundal crede 
cineva că se va putea construi stat de drept, se înșală. 
Chiar dacă o parte a publicului se bucură că a scăpat 
de vechiul regim, asta nu înseamnă că aceste acțiuni 
vor aduce un capital de încredere nici justiției, și nici 
politicienilor care conduc acum Moldova. Se vede 
clar un singur lucru: justiția și-a schimbat stăpânul. 
Ipocrizia este mai mare, doar că și așteptările 
publicului sunt foarte mari acum. Vor să vadă ce li s-a 
promis în ultimii ani – DREPTATE și ADEVĂR.

Cea mai afectată de aceste lucruri va fi  Maia 
Sandu. Ea are imaginea femeii-politician corecte, 
care s-a bătut și se bate pentru un stat de drept, 
pentru respectarea legii. Acceptarea acestui pact, 
închiderea subiectului fi nanțării PSRM de la Moscova 
vor fi  principalele pietre de moară care îi vor atârna 
Maiei Sandu de gât. Observatorii atenți pot să vadă 
că Moldova nu mai este condusă de politicienii ei, 
ci este condusă de un pact. Moldova este condusă 
prin interpuși, iar deciziile mari se iau la Berlin și la 
Moscova, acolo unde contează pragmatismul și mai 
puțin actele de imagine. Să nu vă mire la un moment 
dat dacă Putin va ordona, iar pro-europenii vor 
executa. Nici dacă Merkel va cere ceva, iar Dodon se 
va conforma.

GUVERNAREA GUVERNAREA 
PSRM/ACUMPSRM/ACUM
 ȘI CLAUZE  ȘI CLAUZE 

ASCUNSE DINTRE 
MOSCOVA MOSCOVA 
ȘI BERLINȘI BERLIN

Cristian HRIȚUC, editorialist, portalul Deschide.md

Petru BOGATU, editorialist și comentator 
politic, Chișinău

„Care dintre voi, dacă are o sută de oi și pierde una din ele, nu le lasă 
pe câmp pe celelalte nouăzeci și nouă și nu se duce după cea pierdută, 

până când o găsește?! Iar când o găsește, o pune bucuros pe umeri, vine acasă 
și-și cheamă prietenii și vecinii, zicându-le: „Bucurați-vă împreună cu mine, 
căci mi-am găsit oaia pierdută!”(Luca, 15:1)

P

di i d d i i i d di l l l

MAIA SANDU ÎNTRE MAIA SANDU ÎNTRE 
ACASĂ ȘI ACASĂACASĂ ȘI ACASĂ
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ZONĂ TAMPON SAU ZONĂ TAMPON SAU 
ZONĂ DE SECURITATE?

DOI COPII SUNT DE AJUNSDOI COPII SUNT DE AJUNS
„Doi sunt sufi cienţi” – acesta 

este sloganul primei 
campanii de planifi care familială, 
lansate de guvernul de la Cairo. O 
strategie similară cu cea a fi ului 

unic din China lui Deng Xiaopind, 
care a reușit să blocheze creșterea 
demografi că. Principalul scop al 
guvernului de la Cairo este cel de 
a schimba mentalitatea în mediul 

rural, de a informa femeile mai puţin 
instruite și de a pune la dispoziţie 
toate metodele contraceptive. 
Cultura islamică nu interzice 
planifi carea familială, tradiţia fi ind 
cea care determină familiile sărace 
să aibă mulţi copii. Părinţii speră 
că, la bătrâneţe, fi ii vor avea grijă 
de ei, iar, în afară de asta, la munca 
pe câmp sau în micile activităţi 
comerciale e nevoie de mână de 
lucru. Din acest motiv, tranziţia 
demografi că este mai lentă decât în 
alte ţări din Orientul Mijlociu, cum 
ar fi  Turcia sau Iranul.

În Egipt, numărul de copii per 
femeie a scăzut de la 5, 6, în 1976, 
la trei, în 2008, dar apoi tendinţa 
a frânat. Astăzi, numărul mediu 
de copii per femeie este de 2,9, 
iar populaţia continuă să crească 
într-un ritm impresionant. În 
fi ecare an, sunt cu aproximativ două 
milioane de guri de hrănit în plus, iar, 
anul acesta, populaţia Egiptului va 
depăși 100 de milioane de locuitori.

EGIPTUL VREA SĂ OPREASCĂ EXPLOZIA DEMOGRAFICĂEGIPTUL VREA SĂ OPREASCĂ EXPLOZIA DEMOGRAFICĂ

GRECIA SE GOLEȘTE
Emigraţia celui de-al 

treilea mileniu, în Europa, 
este diferită de cea a perioadei 
postbelice. Italia și Grecia mai 
ales exportau forţă de muncă, 
ușurau povara șomajului intern, 
dar își păstrau profesioniștii și 
muncitorii califi caţi. Astăzi este 
contrariul. Nu numai în Grecia, 
dar, în general, în toate ţările din 
sudul UE, cei care pleacă sunt 
tinerii care, după terminarea 
studiilor și specializărilor din 
ţara lor, contribuie la creșterea 
intelectuală și economică a altor 
naţiuni europene.

În Grecia, acest fenomen este 
foarte puternic. De exemplu, se 
estimează că sistemul german 
de asistenţă medicală poate 
conta pe 35.000 de medici greci, 
în timp ce spitalele din Grecia 
au probleme în a găsi personal. 
Acest lucru se datorează faptului 
că reducerile făcute în ultimii ani 
dezactivează la propriu cele mai 
importante sectoare ale unei ţări 

care vrea să meargă pe propriile 
picioare. Se reduc fondurile 
destinate spitalelor, formării 
profesionale, se investește 
puţin în lucrări importante 
și în sectoarele profesionale. 
Un medic din Grecia trebuie 
să suporte sarcini extenuante, 
plătite de trei sau patru ori 
mai puţin decât salariile medii 
ale colegilor săi germani. Cu 
condiţia, evident, să găsească 
o slujbă într-un spital elen, 
având în vedere că angajările și 
concursurile sunt blocate.

Același lucru este valabil 
și pentru arhitecţi, profesori, 
ingineri: puterea intelectuală și 
profesională a Greciei riscă să 
fi e anulată. Și, dacă acest lucru 
se întâmplă și în Italia, cu cifre 
alarmante, deoarece din ce în 
ce mai mulţi absolvenţi italieni 
fug în străinătate, în Grecia 
fenomenul a căpătat proporţii 
îngrozitoare. Dacă lucrurile 
vor continua să meargă în 
acest fel, Grecia riscă să nu mai 
aibă, în următorii 20 de ani, 
oameni califi caţi. Nici medici, 
nici arhitecţi, nici profesori: 
acum, criza este devastatoare 

și efectele pe termen scurt sunt 
semnifi cative pentru multe 
familii; pe termen lung, Grecia 
ar putea asista la o autentică 
deșertifi care socială. Fără 
profesioniști nu poate exista 
dezvoltare. Ţara și-ar putea 
reveni exploatând resursele 
care, în acești zece ani, au 
permis insulelor și zonelor 
interioare să supravieţuiască: 
turismul și agricultura. Dar, 
fără profesioniști capabili să 
planifi ce, să acorde asistenţă, 
Grecia, de una singură, nu 
are nicio posibilitate să-și 
repornească economia.
UNDE EMIGREAZĂ GRECII

Germania, Regatul Unit, dar 
și Canada, SUA și Australia. 
Acestea sunt ţările în care pleacă 
grecii. Aceleași din diaspora 
postbelică, numai că, de data 
aceasta, așa cum am menţionat, 
cei care pleacă sunt oameni 
califi caţi. În cuvinte simple, 
riscul pentru următoarea 

generaţie este ca Grecia să nu 
poată conta pe sufi cient capital 
uman pentru a supravieţui. 
Și aceasta este o problemă și 
mai gravă decât actuala criză 
economică. Un moment de 
difi cultate poate fi  depășit, însă 
fără profesioniști instruiţi și în 
serviciul comunităţii, criza poate 
doar să devină cronică. Și să 
conducă la eșecul social al unei 
întregi naţiuni.

Grecii încep să-și dea seama 
de toate aceste lucruri, chiar 
și sub forma vieţii simple de 
zi cu zi: un tânăr care tocmai a 
absolvit universitatea, pentru a 
vorbi cu prietenii săi trebuie să 
folosească Whatsapp sau Skype.

Aceasta este de fapt adevărata 
tragedie a Greciei: o diasporă 
care distruge grupuri, familii, 
comunităţi  și care răspândește 
în cele mai bogate ţări capitalul 
uman al leagănului naţiunii 
civilizaţiei euro-mediteraneene.

În concluzie grecii nu mai 
tolerează întregul sistem politic 
și economic, deoarece ţara iese 
cu oasele rupte din ultimul 
deceniu de devastare a Troicii. 
Și riscă să nu aibă instrumentele 
necesare pentru a-și vindeca 
rănile.

Zona de securitate: Este o 
zonă unde se adăpostesc 

persoanele care nu participă la 
război, în perioadele în care se 
desfășoară confruntări armate. Iar 
scopul este protejarea celor ce trăiesc 
în zonele de securitate de efectele 
confruntărilor. Este un spaţiu în care 
trăiesc oameni. Iar viaţa oamenilor 
care trăiesc acolo este în siguranţă.

Zona tampon: Este zona care 
rămâne între statele rivale. Nu 

este un spaţiu unde trăiesc oameni. 
Este un spaţiu exclusiv militar.

Mai întâi trebuie spuse 
următoarele: pentru că YPG 
(Uniunea de Apărare a Poporului, 
aripa militară a PYD) este o 
organizaţie teroristă, legal nu este 
posibilă crearea unei „zone tampon”. 
Nu este nici stat și nici forţă militară. 
Este extensia unei organizaţii 
teroriste. Și nici Siria nu este un 
stat care-și controlează teritoriul. 
Și pentru că forţa de la frontiera 
noastră este organizaţia teroristă 
YPG o zonă tampon este imposibilă 
din punct de vedere legal.

VĂ AMINTIŢI?
În războiul din Irak, SUA au creat 

o zonă-tampon în nordul Irakului, 
către frontiera turcă. Iar acolo au 
lansat noţiunea de „Operation 
Provide Confort”. Pentru noi (turcii, 
n.n.), reprezenta „zona de excludere 

aeriană”. Militarii noștri nu se afl au 
în această zonă. Ba chiar, în avioanele 
de luptă ale SUA care decolau de 
la Incirlik, se afl a și un ofi ţer turc, 
transmiţând astfel mesajul „Aveţi 
încredere în noi”. Dar, atât…

Se numea zona-tampon. Bine, 
dar ce s-a întâmplat după aceea? 
Pentagonul a instalat în „zona-
tampon” militanţii peshmerga, 
organizându-i împreună cu CIA. Ba 
chiar acolo PKK s-a dezvoltat. Sacii 
cu ajutoare pentru PKK, aruncate 
din aer, se regăsesc în rapoartele 
vremii în continuare…

Sute de jeep-uri albe, care au 
trecut graniţa noastră și despre care 
nu se știa încotro se îndreptau, așa au 
fost instruiţi luptătorii peshmerga.

O parte, 10.000 de luptători 
peshmerga, au trecut graniţa 
Iordaniei. În cele din urmă, 
cu timpul, „zona-tampon” s-a 
transformat în Administraţia kurdă 
autonomă din nordul Irakului.

Talibani și Barzani, criticaţi 
a fi  „liderii tribului”, foloseau în 
acea perioadă pașapoarte turcești 
pentru a călători în afară, au deschis 
universităţi la Erbil, făceau parte din 
protocolul de stat. S-au construit 
drumuri. 

În Erbil a fost construit un 
aeroport mai mare decât cel de la 
Incirlik. Și-au creat o bancă centrală.

Bine, dar știţi cine a făcut toate 

acestea? Antreprenorii turci. Adică 
noi le-am făcut.

Acum doresc referendum, pentru 
a deveni stat de sine stătător.

În „zona de securitate” este foarte 
diferit de „zona-tampon” din nordul 
Irakului.

Pentru că, în zona de securitate, 
militarii turci reprezintă forţa care 
asigură securitatea. Adică, nu va 
fi  permisă constituirea unei alte 
formaţiuni fără știrea Turciei.

Temerea este: Oare, de ce 
Pentagonul, care nouă nu ne permite 
să pătrundem în zona-tampon, 
intenţionează să construiască o 
structură „autonomă” în Siria 
pentru YPG, sau cum a procedat și 
în nordul Irakului?

PE SCURT…
Dacă nu suntem în interiorul 

„zonei-tampon, această zonă este 
pentru noi o „zonă inexistentă”. Fiind 
prezenţi în „zona de securitate” și 
reprezentând autoritatea în această 
zonă, împărtășim orice evoluţie.

Adică…
„Zona tampon” reprezintă în 

Siria pregătirea unei „armate a 
cantoanelor”, asemănătoare celei din 
nordul Irakului.

Ceea ce pare a fi  versiunea siriană 
a unui „plan vechi și prăfuit al 
Pentagonului”. Și uite că Turcia nu 
acceptă acest lucru.

” l fl ? A Ad

GRECIA RISCĂ GRECIA RISCĂ 
SĂ DISPARĂSĂ DISPARĂ

Întrebarea istorică a marelui joc 
care se desfășoară în imediata 

noastră apropiere este aceasta: O 
„zonă tampon” în Nordul Siriei? 
Sau o „zonă de securitate”? Care 
dintre aceste zone este dorită de 
Turcia și de ce? Care este diferenţa 
dintre o „zonă –tampon” și o „zonă 
de securitate”? Există o „zonă de 
securitate”? Există o diferenţă 
foarte fi nă, dar foarte profundă. 
Iată explicații din presa turcă.

Din 2009, de când a explodat criza datoriilor și până 
în prezent, despre Grecia se vorbește în felul următor: 

copii care leșină la școală, pentru că sunt subnutriţi, familii 
care nu au ce să le dea de mâncare, clasa de mijloc este 
dezmembrată și pe cale de dispariţie. Elemente dramatice 
care riscă să fi e însă doar vârful unui aisberg. Deoarece 
adevărata problemă nu este doar supravieţuirea actuală, ci 
faptul că Grecia, la sfârșitul planurilor Troicii care a lăsat-o 
fără vlagă, riscă să nu mai aibă creiere și minţi lucide pentru 
a o lua de la capăt.

Diaspora elenă cuprinde trei tineri din zece. Iar cei care 
pleacă nu sunt doar șomerii și muncitorii, ci și studenţii și 
profesioniștii, scrie Il Giornale, preluat de rador.ro.
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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!”

0372.032.313

SPORT

BOX 
Tinerii pugiliști 

de la Clubul Sportiv 
Municipal Ploiești 
(antrenor emerit 
coordonator Titi 
Tudor, antrenor Adrian 
Pârlogea) au cucerit 
cinci medalii la Cupa 
României (Cadeţi, 
Juniori 2, Târgu Jiu, 
9-12.VII.2019). Medalii 
de aur și-au adjudecat 
Răzvan Pavel (34 kg), 
Valentin Brânzan (76 
kg), cele de argint 
Cristian Tudor (32 kg) 
și Mario Cristea (52 
kg), iar cea de bronz – 
Cosmin Bănică (40 kg).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

LA KIZILCAHAMAM, AL 
DOILEA CANTONAMENT
Cu dorinţa revenirii în elita 

fotbalului românesc, FC Petrolul 
Ploiești (cvadruplă Campioană 
a României, triplă câștigătoare 
a Cupei României, prestigioase 
succese internaţionale) și-a reluat 

pregătirile la Ploiești și Strejnic 
(24.VI.2019), a efectuat un prim 
stagiu de pregătire la Poiana 
Brașov (26.VI-6.VII.2019) în 
cadrul căruia a disputat și trei utile 
„teste” (0-0 cu Chindia Târgoviște, 
6-0 cu Kids Tâmpa Brașov și 1-0 
cu „S.R.” Brașov) și se afl ă acum 
în Turcia, la Kizilcahamam pentru 
un al doilea cantonament (10-22.
VII.2019). Cu sprijinul admirabil 
al Veoliei, Petrolul benefi ciază 
de condiţii optime și  și-a stabilit 
„cartierul general” la „Patalya 
Th ermal Resort”, într-un minunat 
decor natural (975 m altitudine, în 
mijlocul pădurii).

MESAGERII „LUPILOR 
GALBENI”…

Obiectivul promovării și al 
succesului în Campionatul Ligii 
a 2-a Naţionale de Fotbal, Ediţia 
2019 – 2020 (3 august 2019-
30.V.2020), îi are în prim plan pe 
cei mandataţi recent de Fotbal 
Club Petrolul Ploiești – Marius 
Stan – președinte și Flavius 
Stoican – antrenor principal 
(în staff  și Silviu Ion, Mihai 
Steţca, Radu Vasilean, Claudiu 

Bătineanu, Timoft ei Cârlig) și 
evident pe jucătorii afl aţi alături 
de aceștia în cantonamentul din 
Turcia: Cezar Lungu, Raul Avram, 
Cristian Apostolachi (portari), 
Alves da Silva Walace, Sergiu 
Arnăutu, Ștefan Bărboianu, 
Mario Bratu, Ionuţ Cioinac, 
Octavian Cracea, Robert Enache, 
Antonio Manolache, Laurenţiu 
Marinescu, Mădălin Mihăescu, 
Alexandru Munteanu, Petre Racu 
(internaţional și triplu campion 
în Republica Moldova), Cristian 
Sîrghi, Cătălin Ștefănescu, Ștefan 
Ștefanovici (internaţional U17, 
Sporting Juniorul Vaslui), Ianis 
Stoica, Valentin Ţicu, Sabin Tudor 
și Alexandru Zaharia (jucător de 
câmp).

Lotului petrolist afl at în 
cantonament, în Turcia, i s-a 
alăturat jucătorul Derlis David 
Meza Colli (dublă cetăţenie 
Paraguai și Italia, fratele jucătorului 
de la CSU Craiova, Cezar David 
Meza Colli) și alţi mijlocași 
profesioniști – portughezul Fabio 
Vieira și cubanezo-norvegianul 
Wilian Pozo-Venta.

OPTIME PREGĂTIRI, 
UTILE TESTE…

În condiţiile optime în care 
cantonamentul Petrolului din 
stagiul său de la Kizilcahamam 
se desfășoară, antrenorul Flavius 
Stoican și experimentatul său staff  
tehnic au pus accent pe toţi factorii 

antrenamentelor (pregătirea 
fi zică, tehnico-tactică, moral 
volitive, dezvoltarea calităţilor 
motrice …). Totodată, în vederea 
abordării cu succes al noului sezon 
competiţional al conturării lotului 
de jucători și echipei de bază și mai 
ales a omogenizării acesteia s-au 
stabilit și utile jocuri de pregătire 
și verifi care – utile șase teste…

  FC Petrolul Ploiești – Fatih 
Karagumruk (Liga 2, Turcia): 1-1- 
(1-1) Bolu, 12.VII.2019. Marcatori: 
Ionuţ Cioinac (21) / Selcuk Alibaz 
(24). Petrolul: Apostolache (46 
Avram) – Bărboianu (46 Zaharia), 
Walace (46 Racu), Sîrghi (46 
Manolache), Ţicu (66 Ștefanovici) 
– Cioinac, Mihăescu (46 Derlis 

Meza Colli) – Saim Tudor (46 
Munteanu), Marinescu (46 Bratu), 
Ștefănescu (46 Ianis Stoica) – 
Arnăutu (70 Enache). 

 FC Petrolul Ploiești – 
Menemem Beledyespor (L. 2 
Turcia): 2-2 (1-1) Kizileahamam, 
13.VII.2019. Marcatori: Cătălin 
Ștefănescu (22), Ianis Stoica (90) 
/ Diallo (15), Ercin (55, penalti). 
Petrolul: Avram – Zaharia, Racu, 
Sîrghi, Ţicu – Cioinac, Derlis 
Meza Colli – Munteanu, Bratu, 
Ștefănescu-Arnăutu. Au mai 
evoluat: Apostolachi-Mihăescu, 
Ștefanovici, Bărboianu, Walace, 
Manolache, Enache, Saim Tudor, 
Marinescu, Ianis Stoica. 

 FC Petrolul Ploiești – 

Esteghlal FC Teheran (Liga 1, 
Iran, de opt ori campioană, de 
șapte ori câștigătoare a Cupei 
Iranului, dublă câștigătoare a 
Cupei Campionilor Asiei...): 1-3 
(1-1). Marcatori: Walace (11) / 
Sajad (22), Dashti (66).

 FC Petrolul Ploiești – Ahal FK 
(L 1, Turkmenistan ).

Joc test programat ieri (17.
VII.2019), după închiderea ediţiei 
săptămânalului „Ploieștii”…  
Următoarele jocuri: 

 FC Petrolul Ploiești – Padideh 
FC (L 1, Iran) pe 19.VII.2019 și 

 FC Petrolul Ploiești – 
Adanaspor (L 2, Turcia) pe 
21.VII.2019. 
Ca întotdeauna: HAI PETROLUL!

pregătirile la Ploiești și Strejnic
antrenamentelor (pregătirea Meza Colli) Saim Tudor (46 Esteghlal FC Teheran (Liga 1
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Marinescu şi Petrolul Marinescu şi Petrolul 
în ofensivă cu Fatik…în ofensivă cu Fatik…

GIMNASTICĂ RITMICĂ
Turneul Internaţional „Prize of 

Queen Margarita” de la Varna – 
Bulgaria (Ediţia 27, 6, 7.VII.2019, 
25 de ţări participante), cu Alteţa 
Sa Regală Margarita a Bulgariei 
în tribunele arenei…, a prilejuit 
Clubului Sportiv Municipal 
Ploiești (antrenoare Simona Puiu, 
antrenoare coordonatoare și arbitru 
internaţional – Liliana Băescu) o 
onorantă participare. La primul an 
ca senioară, internaţionala noastră 
Denisa Stoian și-a adjudecat cinci 
preţioase medalii: „aur” în proba 
– măciuci, „argint” la individual 
compus și panglică și „bronz” la 
cerc și minge. Aproape de „podium” 
s-a situat și cealaltă reprezentantă a 
noastră, junioara Miruna Ciocîrlan, 
o autentică speranţă…

„Patalya Th ermal „Patalya Th ermal 
Resort”…Resort”…

„Galben albaştrii”…„Galben albaştrii”…

Imagini: www.csmploieşti.roImagini: www.csmploieşti.ro

Antrenorul emerit Titi Tudor şi trei din Antrenorul emerit Titi Tudor şi trei din 
speranţele sale…speranţele sale…Gimnastele noastre în onoare, Gimnastele noastre în onoare, 

la Varna…la Varna…

Imagini: http / fcpetrolul.roImagini: http / fcpetrolul.ro

Petrolul, cu „Veolia” în roşu, galben şi albastru…Petrolul, cu „Veolia” în roşu, galben şi albastru…
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