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

 „Nu există dreptate în acela care nu-și poate controla limba.”
- Culese de Tata  

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

Mahatma Gandhi (1869 - 1948) 
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AM ÎNTREBAT AM ÎNTREBAT 
100 DE PROȘTI100 DE PROȘTI
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Un singur liceu din Un singur liceu din 
Prahova selectat Prahova selectat 
pentru... triplă fi nanțarepentru... triplă fi nanțare

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

OCOLUL PĂMÂNTULUI  pagina 11

Europa aşa cum e Europa aşa cum e 
acum nu are niciun acum nu are niciun 
motiv să existemotiv să existe

Chiar nu e de Chiar nu e de 
glumă cu încălzirea glumă cu încălzirea 
globală!globală!
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Vlad Plahotniuc Vlad Plahotniuc 
RENUNȚĂ la mandatul RENUNȚĂ la mandatul 
de deputatde deputat

PRIMARUL DOBRE AFIRMĂ CĂ PRIMARUL DOBRE AFIRMĂ CĂ 
GUVERNUL A „FURAT” DE LA GUVERNUL A „FURAT” DE LA 

PLOIEȘTI 58 DE MILIOANE DE LEI

SGU BOCEȘTE CĂ N-ARE BANI, DAR N-AR FACE 
TREABĂ CA LUMEA NICI DIN CEEA CE ARE!

Primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, i-a transmis premierului Viorica 
Dăncilă o scrisoare deloc amicală, prin care solicită ca orașului să-i fi e returnată 
suma de 58 de milioane de lei, „furată de la bugetul municipal de către Guvernul 
PSD-ALDE”. Dobre speră ca orașul să primească suma la următoarea rectifi care 
bugetară, lucru puțin probabil să se întâmple.

Bine ați venit în runda fi nală a 
emisiunii-concurs, cu cel mai mare 

succes în rândul românilor. (Aplauze)
Așadar, urmează ca cele două familii 

care au ajuns până în această fază să 
ghicească răspunsurile corecte. În 
gradena din dreapta se afl ă familia 
Românescu, iar în gradena din stânga, 
urăm succes familiei Româneanu.

Așa cum bine știți, vor urma trei 

întrebări iar cine are cele mai multe 
răspunsuri corecte câștigă. (Aplauze)

Prima întrebare: Am întrebat o sută de 
proști cum se fac angajările la stat... -a) 
cu șpagă; b) cu pile; c) cu partidul; d) cu 
curvăsăraie; e) pe competență.

START!...STOP! Familia Românescu 
a spus „b”, iar familia Româneanu a ales 
varianta „c”. (Suspans)...

Răspunsuri greșite! Răspunsul corect 
era... (iar suspans)... „a, b, c și d”... 
(Rumoare în sală).

Nu-i nimic, mai avem două întrebări. 
(Aplauze)

Întrebarea cu numărul 2: Am întrebat 
100 de proști ce e mai grav ca prostia... 
a) nemernicia; b) hoția; c) nebunia; d) 
toate la un loc; e) nimic; f) prostia nu e 
rea.

START!...STOP! Familia Românescu...
(Suspans)... a răspuns „f ” prostia nu 
e rea, iar familia Româneanu a spus...
fenomenal!, ce coincidență...tot „f ”.

Iată stimați telespectatori că suspansul 
crește și ne „aruncă” emisiunea în 
întrebarea decisivă. Nu înainte însă de...
Publicitate! (Aplauze)

(Urmează douăzeci de minute de 
reclamă la supozitoare, prezervative, 
Catena, Sensiblu, bere, Hemoroizii, Don 
pe Tron, bere, Fervex, iar bere...și bea 2 
litri de lichide pe zi)

Bine ați revenit! Dragii mei, urmează 
ultima și decisiva întrebare...(Aplauze!).

Așadar, Am întrebat 100 de proști cine 
ne conduce țara: a) americanii; b) nemții; 
c) Bruxellesul; d) rușii; e) românii; 
f) nu știu, am plecat de mult din țară; 
g) „răspuns surpriză”. START!...STOP!

Haideți să judecăm 
altfel. SGU are o 
organigramă plină: 622 
de angajați, din care 31 
posturi de conducere. 
Prima reacție de om 
normal ar fi  aceasta: 31 
de șefi , nu-s cam mulți, 
afurisit de mulți?

Iată și ce spune Dobre în misivă: „În 
calitate de primar al Municipiului Ploiești, 
vă transmit, prin intermediul acestei 
scrisori deschise, solicitarea fermă ca, în 
perspectiva anunțatei rectifi cări bugetare, 
propuse de ministrul Finanțelor Publice, 
Eugen Orlando Teodorovici, să alocați 58 
de milioane de lei Primăriei municipiului 

Ploiești. Acești bani nu sunt nicidecum 
un ajutor fi nanciar, ci ei au fost „furați” 
orașului al cărui administrator sunt.” 
Dobre, iar lucrul acesta se cunoaște la 
nivel național, afi rmă că nu doar orașul 
nostru se afl ă într-o asemenea situație.
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Consiliul Județean 
Prahova a 

alocat, în limitele 
parteneriatului încheiat 
cu Primăria Ploiești, 4 
milioane de lei pentru 
construirea Centrului 
de Radioterapie cu 
Energii Înalte, realizat 
la secția de Oncologie 
a Spitalului Municipal 
Schuller. Valoarea totală 
a proiectului se ridică la 
14,7 milioane de lei. Deocamdată 
autoritatea municipală, de care 
aparține Spitalul Schuller, a achitat 
costurile pentru studii și proiect, 
iar în martie a început procedurile 
pentru achiziția serviciului de 

execuție a clădirii în care va 
funcționa laboratorul. Cine și când 
va asigura diferența de sumă până 
la 14 mil. lei, în condițiile în care 
Ploieștiul are un buget la limită, nu 
se știe. 

4 MILIOANE DE LEI 4 MILIOANE DE LEI 
PENTRU CENTRUL DE PENTRU CENTRUL DE 

RADIOTERAPIE RADIOTERAPIE 
DE LA SCHULLER

ÎNCĂ UN PAS SPRE NORMALITATE:ÎNCĂ UN PAS SPRE NORMALITATE:

Aproape 30 de focare de 
pestă porcină africană 

au fost confi rmate în Prahova. 
Ultimele patru au apărut la 
porci mistreți în fondurile de 
vânătoare 11 Gherghița și 33 
Nucet (2 cazuri) și în exploatații 
nonprofesionale din comuna 
Gorgota, sat Poienarii Apostoli 
(1 caz) și în comuna Balta 
Doamnei, sat Balta Doamnei. 
În ședința de luni a Centrului 
Local de Combatere a Bolilor 
Prahova s-a aprobat Planul 
de măsuri pentru combaterea 

pestei porcine africane la 
nivelul județului, pentru 
focarul de la Balta Doamnei și 
aplicarea măsurilor aprobate 
prin programele de măsuri 
pentru cele două fonduri de 
vânătoare și focarul nou apărut 
în comuna Gorgota.

Zonele infectate, de protecție 
și de supraveghere în jurul 
focarelor nou apărute au fost 
stabilite de către Direcția 
Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor Prahova. 

În acest moment, la nivelul 
județului, sunt 
c o n f i r m a t e 
focare de PPA 
în comunele 
Poienarii Burchii, 
Gorgota, Târgșoru 
Vechi, Brazi, 
Puchenii Mari și 
Balta Doamnei.

NOI FOCARE DE PESTĂ NOI FOCARE DE PESTĂ 
PORCINĂ ÎN PRAHOVAPORCINĂ ÎN PRAHOVA
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Nu doar mizeria a sufocat Ploieștiul în acest an. Nici spațiile 
verzi nu sunt întreținute cum se cuvine. Și ați observat acest 

lucru oriunde v-ați învârtit prin oraș. Motivul invocat este același: 
lipsa banilor. Adică salariații Societății de Gospodărire Urbană, 
societate afl ată în subordinea Consiliului Local, ar vrea să facă 
treabă, dar îi ține pe loc faptul că nu-s bani sufi cienți. Primăria 
Ploiești care va să zică n-a livrat fonduri din plin pentru ca acest 
SGU să tundă iarba la timp, să smulgă buruiana din rondurile de 
fl ori, să întrețină gardurile vii, să măture aleile din parcuri etc.
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OFERTĂ DE

Cazanciuc, după ce Codurile 
penale „pesedizate”au 

picat, cu unanimitate, la CCR: 

„Înseamnă că ceea ce am făcut noi 
nu e atât de rău dacă a fost nevoie 
de 7 amânări până să ia decizia.” 
Drăguță, e ca aia când ai luat nota 
4 și spui „stai că n-am fost atât 
de prost dacă proful s-a gândit să 
nu-mi dea 3, ci mi-a pus 4”! Și când 
mă gândesc că un ins ca tine a fost 
ministru...

Președintele PNL, Ludovic 
Orban, cere Parlamentului 

să respingă în ansamblu codurile 
penale: „toate aceste orori legislative 
trebuie corectate în cel mai scurt 
timp, însă pentru acest lucru este 
nevoie ca parlamentarii PSD și 
ALDE să admită ticăloșiile la care 
au fost părtași, lăsând victimele 
fără protecție și apărare în fața 
agresorilor și criminalilor, și măcar 
în ultimul ceas să înțeleagă că se 
afl ă în serviciul poporului și nu a 
propriei persoane”. Bravo, Orbane, 
dar să le transmiți asta și alor 
tăi, ăia care-și fac veacul la A3 și 
RoTv, și cât e ziua de mare latră în 
direcția pe care le-o arată Gâdea-
Ciutacu & Co. Ori să-i pui și pe ai 
tăi să-și reunoască ticăloșiile, că 
ai pe-acolo niște dinozauri care-și 

frecau palmele de bucurie că mai 
strâmba Ciordache o lege care să-i 
scape și pe ei de dosărele.

Numai ce-a fost Ziua Limbii 
Române. În cinstea ei, 

un medic- care este și consilier 
ploieștean PSD- scrie pe rețelele 
de socializare: „Proiectul nu ar 

fi  putut fi  realizat fără sprijinul 
nemijlocit al Dnei. Ministru 
Sorina Pintea , Dlui. Viceprimar 
Cristian Ganea,  al Președintelui 
CJ Prahova, Dl. Bogdan Toader, 
al Dlui  Senator Radu Oprea, al 
consilierilor locali și județeni”. Na! 
Să muriți voi consilierii de necaz, 
vedeți ce mici sunteți, că pe voi 
nu v-a scris cu majusculă și nu 
v-a făcut nici domni! Apropo, dle 
doctor, chiar atât merge lingușeala 
încât să maltratezi limbuța aia 
pe care ziceți voi, politicienii, 
c-o iubiți? Dacă nu înțelegi, în 
interiorul frazei, „domn, ministru, 
viceprimar, senator, președinte” se 
scriu cu literă mică, nu cu ditamai 
majuscula. Ce, ai trecere mai mare 
pe lângă mahări, dacă îi pictezi cu 
literă mare?

Statuia lui Take Ionescu, 
din fața bisericii „Sfi nții 

Împărați”, din Ploiești, realizată 
prin contribuția Clubului Rotary 
și donată municipalității, se 
degradează sub ochii nepăsători 
ai conducătorilor orașului, 
atenționează câțiva jurnaliști.  Ei, 
na, asta-i bună, altă treabă credeți 
că n-avem decât să urmărim 
statuile din oraș, care-s jerpelite 
și care nu? Noi n-avem timp să 
ne numărăm bănuții din leafă și 
voi discutați despre Lake ăsta, 
că-i cade marmura de pe el. Mda, 
de pe unii cade șunca, de pe alții-
marmura...

Premierul Viorica Dăncilă 
a recunoscut că Guvernul 

nu are bani pentru a remedia 
pagubele provocate de inundațiile 
de anul acesta, ba chiar înțelegem 
că ofi cialii au fost luați prin 
surprindere de forța acestora: 
„Legat de calamitățile de anul 
acesta, am avut o discuție cu 
ministrul Finanțelor Publice, 
încercăm să căutam cât mai 

multe soluții. Am avut o proiecție 
bugetară, dar nu ne-am așteptat la 
calamități”. Păi, da, voi vă mirați 
și când vine noaptea peste zi sau 
Iohannis la Guvern, ce să mai 
zicem de-o gârla care, nesimțita, 
se umfl ă fără voie de la voi! Chiar 
și tornada aia și-a permis să treacă 
granița fără pașaport. Păi, Veorico, 
de ce n-ați trimis jandarmii să bată 
ploaia și norii, că vedeți bine ce 
prăpăd au lăsat în urmă! Aha, zici 
că Iohannis e de vină?

Și dacă tot a venit vorba despre 
Iohannis, acesta a spus, când 

a decorat-o pe Simona: „Când spui 
Halep, spui România”! Nein, herr 

präsident, când zici Halep, zici 
Halep! Când zici păduri tăiate, 
legi ale justiției măcelărite, pensii 
speciale nesimțite, partide hoațe, 
aia e România, liebe, țara din care 
fug oamenii pe capete, fi indcă nu 
mai au încredere nici în popi!

Apropo de popi, prodecanul 
Facultății de Teologie din 

București a demisionat după ce 
a emis niște gânduri halucinante 
despre femeile molestate: „când 
se soldează cu graviditate, sunt 
mai multe cauze: fi e că este vorba 
de un viol la care ai consimțit și 
care ți-a plăcut să se repete, fi e că 
te-ai găsit în imposibilitatea de a 
face de așa manieră încât celulele 
germinale, care sunt pe punctul de 

a se întâlni, să nu se întâlnească și 
deci să nu fi e fertilizat oul”. Da, bre, 
de parcă celulele alea s-ar plimba 
pe bulevard și pe una poți s-o 
oprești la semafor, să nu dea nas în 
nas cu aialaltă. Nene, singura mea 
speranță e că pe lumea aialaltă o să 
fi i femeie și poate te-o viola și pe 
tine un pluton de draci și așa de 
mult o să-ți placă încât o să mai 
vină o divizie întreagă. Piei!

Adversarii politici ai lui 
Dan Barna au trucat o 

fotografi e în care acesta apare 
lângă familia regală a României 
în costum și papuci. Internautii 
l-au luat peste picior pe candidatul 
USR la alegerile prezidențiale, iar 
postarea a avut mii de distribuiri și 
comentarii. Barna, ca om cu scaun 
la cap ce se afl ă, n-a comentat 
nimic despre această glumă, dar 
s-a întrebat retoric cum va ilustra 
el o căpățână cu gelatină în loc 
de creier, dacă ar vrea să întoarcă 
amabilitatea. 

Pe 5 septembrie va fi  inagurat, 
la Mioveni, primul spital 

de stat construit de la fi rul ierbii 
în România ultimilor 30 de ani. 

Proiectul de fost fi nanțat din 
bugetul local și prin intermediul 
PNDL. Primarul orașului a zis că 
vechiul spital nu mai avea circuite 
funcționale și era oricum „bântuit 
de bacterii ucigașe”. Bravo, 
dom`le, uite așa o să intri în istoria 
României, ca primul om din țară 
care a construit un spital. Dar nu te 
supăra, colegii matale ți-au luat-o 
înainte, zidind palate proprii în 
care ar fi  intrat 1.000 de spitale, 
nu numai unul. Așa că... Apropo, 
nu ne împrumuți și nouă niște 
bacterii, să le trimitem la Guvern, 
să-i bântuie pe-ăia pe-acolo?

Parol, Mă doare-n băşcălie!
pamfl et de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro
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ACCIDEND GRAV PE DN1D, 
ÎN ALBEȘTI PALEOLOGU
Accidentul rutier s-a produs 

după ce un autoturism a intrat 
în coliziune cu o căruță. Din 
primele cercetări, se pare că 
atelajul hipo a pătruns de pe un 
drum lateral aferent sensului de 
mers către Ciorani cu intenția de 
a vira stânga către Albești și nu 
ar fi  acordat prioritate de trecere 
autovehiculului care circula 
regulamentar către Ciorani. Șapte 

persoane au fost implicate în 
evenimentul rutier. La fața locului 
s-au deplasat echipaje ale Poliției, 
ale Serviciului de Ambulanță, dar 

și ale ISU Prahova. Din totalul de 
șapte persoane implicate, potrivit 
ISU Prahova, cinci persoane au 
fost transportate la spital. Printre 
victime se numără și o femeie, 
în vârstă de 35 de ani, care a 
fost preluată de un elicopter 
și transportată la un spital din 
București. Victima se afl a în comă 
și prezenta un traumatism cranio-
cerebral grav. Celelalte victime 
au fost diagnosticate cu diverse 
traumatisme la mâini și la picioare.
MOTOCICLETĂ IMPLICATĂ 

ÎNTR-UN ACCIDENT
Accidentul rutier a avut loc pe 

raza localității Breaza, iar victime 
au fost două persoane, o femeie 
și un bărbat. Potrivit primelor 
date se pare că motociclistul ar 
fi  pierdut controlul vehiculului, 
s-a dezechilibrat și a căzut pe 
carosabil. Atât el cât și pasagera 
au fost răniți. Cei doi au fost 
transportați la spital pentru 
îngrijiri medicale. 
TRAGEDIE. DOI FRAȚI S-AU 
ÎNECAT ÎNTR-UN CANAL DE 

IRIGAȚII DIN BABA ANA
Tragedia a avut loc în satul 

Conduratu din comuna Baba 
Ana. O persoană a sunat la 112 și 

a anunțat că doi minori, ambii din 
Mizil, s-au înecat într-un canal de 
irigații. Echipaje ale ISU Prahova și 
ale Serviciului de Ambulanță s-au 
deplasat la fața locului. Primul care 
a fost scos din apă a fost un băiat 
în vârstă de 14 ani. Copilul era în 
stop cardio-respirator. La scurt 
timp, a fost găsit și cel de-al doilea 
minor, în vârstă de 9 ani, care era 
tot în stop cardio-respirator. În 
cazul celor doi frați, medicii au 
încercat să execute manevre de 
resuscitare, însă din păcate fără 
niciun rezultat. Cei doi copii au 
fost declarați decedați.

Î

frecau palmele de bucurie că mai

Î ă ți” di Pl i ti li tă

multe soluții Am avut o proiecție

ä id â d i i H l i i

f fi

Proiectul de fost finanțat din
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ACTUALITATE

GRUPARE DE 
TRAFICANȚI DE MINORE, 

DESTRUCTURATĂ DE 
POLIȚIȘTI

Polițiștii de crimă organizată 
și procurorii DIICOT Ploiești 
au destructurat o grupare de 
trafi canți de minore care acționa 
pe raza județului Prahova. 29 de 
persoane au fost aduse la audieri. 
„Din cercetări a reieșit faptul că, 
începând de anul trecut, trei bărbați 
ar fi  recrutat și exploatat, în vederea 

practicării prostituției, trei minore 
cu vârste între 14 și 16 ani. Aceasta 
se realiza atât prin intermediul unor 
anunțuri pe site-uri de publicitate, 
cât și prin plasarea victimelor în 
diferite locații (domiciliul clienților 
sau locuri de cazare). La data 
de 24.07.2019, poliţiștii Brigăzii 
de Combatere a Criminalităţii 
Organizate Ploiești au efectuat  trei 
percheziții domiciliare în comuna 
prahoveană Gherghița, cele trei 
persoane bănuite fi ind aduse 

cu mandat la sediul unității de 
parchet. De asemenea, alte 26 de 
persoane au fost aduse de polițiști 
pentru a fi  audiate”, a precizat 
IPJ Prahova. Minorele au fost fi e 
redate familiilor, fi e plasate în 
centre de protecție socială. „De la 
locațiile vizate, au fost ridicate, în 
vederea continuării cercetărilor, 
mai multe documente, înscrisuri 
și telefoane mobile. Față de cei 
trei bănuiți, procurorul de caz a 
dispus măsura controlului judiciar 
pentru o perioadă de 60 de zile”, a 
anunțat IPJ Prahova. În cauză, se 
continuă cercetările sub aspectul  
săvârşirii infracţiunii de trafi c de 

minori. Activitatea a benefi ciat 
de suportul tehnic al Direcției de 
Operațiuni Speciale.  La percheziții 
au participat și jandarmi.
INCENDIU LA O LOCUINȚĂ 
NELOCUITĂ DIN PLOIEȘTI

Incendiul a cuprins acoperișul 
unui imobil nelocuit din Ploiești, 
de pe strada Gheorghe Grigore 
Cantacuzino, în zona de vest 
a Ploieștiului. Focul, potrivit 
ISU Prahova, s-a manifestat 
pe o suprafață de 100 mp, fără 
posibilitate de propagare. La 
fața locului s-au deplasat 23 de 
pompieri, care au intervenit cu 

patru autospeciale de stingere. 
Pompierii au reușit să localizeze 
și să stingă focul, însă fumul gros 
a creat panică în rândul celor 
care locuiesc în zona de vest a 
Ploieștiului.
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Ba da, veți spune! Și stați că 
asta nu-i totul. Sistemul 

de conducere e chiar mai stUfos 
de-atât: avem o adunare generală 
a acționarilor, alcătuită din 2 
aleși locali, și un consiliu de 
administrație, din care fac parte 
un președinte și patru membri: 
un economist cu SNPSA, un fost 
ofi țer SRI, un director adjunct 
la SC „Hale și Piețe”,  un expert 
contabil și o a cincea persoană 
care n-a catadicsit să-și depună 
CV-ul  pe site-ul SGU. Pe urmă 

sunt trei directori, unul general, 
în persoana ing. mecanic cu 
studii administrative Alin Mihael 
Danilă, fost șef (mai mic) la 
RASP și Grădina Botanică a 
CJ, un director adjunct și unul 
economic. Urmează, evident, șefi  
de servicii, direcții, de birou, de  
compartiment etc. Nu știm însă 
câți dintre ei zac prin birouri și 
câți fac muncă efectivă la spații 
verzi, sere, pepiniere, tăieri 
arbori, cimitire, parcări, blocări 
auto, proiectare, amenajări etc. 

Referindu-ne la fonduri, bugetul 
pentru 2019 este al treilea ca 
mărime din ultimii 9 ani. Deci ca 
sumă totală n-ar fi  sub nicio formă 
catastrofal. În defi nitiv, orașul 
nu s-a lungit, spațiile verzi sunt 
cam aceleași (peste 2 mil. mp de 
spații verzi +43,4 ha în cimitire). 
Altundeva este buba! Procentul de 
cheltuieli de personal s-a majorat, 
ca procent din suma totală, de la 
48,49% în 2011, la 71,16% în 2019!  
(vezi tabel)

Este adevărat că a crescut 
salariul minim pe economie, au 
crescut și celelalte lefuri, dar și 
infl ația ori prețurile, în general. 
Însă culmea este că, în 2010, la 
înfi ințarea SGU, prin reorganizarea 
Administrației Domeniului Public 
și Privat și parțial a Ofi ciului 
Public-Proiect, organigrama a 
fost chiar mai stufoasă, de 706 de 
angajați (HCL 256/august 2010), 
din care 37 posturi de conducere! 
Ei bine, având acum mai puțini 
salariați și buget mai mare cu 10 
milioane decât în urmă cu 9 ani, să 

te vaiți în continuu că nu-ți ajung 
banii... Se pare însă că peste tot 
la Primăria Ploiești este la modă 
să te cramponezi că n-ai fonduri, 
dar nici n-ar face cineva lucruri cu 
mai multă competență! Nici n-ar 
face cineva treabă mai bună! Hiba 

ar fi , credem noi, în segmentul 
de management sau pur și 
simplu lucrurile se degradează 
din ce în ce mai mult la nivelul 
administrațiilor locale, chestiune 
care ar putea fi  pusă deopotrivă și 
pe seama deprofesionalizării.

An Buget anual
(milioane lei)

Cheltuieli de personal
(mil. lei)

Procent cheltuieli personal 
din total buget (%)

2011 24,44 11,853 48,49
2012 21,329 11,77 55,18
2013 25,78 15,46 59,96
2014 27,76 16,39 59,04
2015 26,92 17,415 64,69
2016 34,62 19,074 55,09
2017 25,414 19,384 76,27
2018 32,091 24,68 76,90
2019 31,77 22,61 71,16

SGU BOCEȘTE CĂ N-ARE BANI, 
DAR N-AR FACE TREABĂ CA DAR N-AR FACE TREABĂ CA 

LUMEA NICI DIN CEEA CE ARE!

A B t l Ch lt i li d l P t h lt i li l

Guvernul României a fost luat prin 
surprindere anul acesta de inundații, 

alunecări de teren, grindină, tornade și 
tot ceea ce a condus la pagube însemnate 
în urma acestor fenomene extreme. Deci 
degeaba așteaptă județele și primăriile 
din țară fonduri de la Guvern pentru 
reconstruirea infrastructurii afectate! 
Nu sunt bani și a spus-o foarte deschis 
premierul Viorica Dăncilă la Bacău, unde a 
mers să-și facă lobby pentru candidatura la 
alegerile prezidențiale: „Legat de calamitățile 
de anul acesta, am avut o discuție cu 
ministrul Finanțelor Publice, încercăm să 
căutam cât mai multe soluții. Am avut o 

proiecție bugetară, dar nu ne-am așteptat 
la calamități. Trebuie să rezolvăm și aceste 
lucruri, dar trebuie să facem o prioritizare, 
ca să răspundem tuturor regiunilor țării”. 
Ce vreți mai clar de-atât? Vă reamintim că 
nici anul trecut Bucureștiul nu a expediat în 
Prahova, cel puțin, sumele inițial aprobate 
de Executiv! Cu atât sunt mai slabe speranțe 
în 2019, deși pagubele au fost triple în 
comparație cu 2018. În schimb, zona de 
nord-est a țării „s-a califi cat” la ajutoarele 
europene pentru calamități, fi ind singura 
care s-a încadrat în parametrii solicitați de 
UE, iar banii urmează să fi e alocați începând 
cu 1 septembrie.

BANII PENTRU INUNDAȚII, BANII PENTRU INUNDAȚII, 
MAI LA...PAȘTELE CAILOR!MAI LA...PAȘTELE CAILOR!

E clar că trebuie să încetăm 
să mai avem încredere 

în furnizori, operatori și în 
apa de la chiuvetă! Raportul 
privind calitatea apei în anul 
2018 scoate în evidență faptul 
că, la nivelul întregului județ, au 
fost înregistrate 782 de cazuri 
de boli diareice acute, trei de 
dizenterie bacilară, trei de 
hepatită A și alte 423 de cazuri 
de afecțiuni posibil asociate 
consumului de apă. Medicii de 
la Direcția de Sănătate Publică 
nu fac o legătură directă între 
îmbolnăviri și calitatea apei, dar 
sugerează o oarecare infl uență: 
„din analiza datelor referitoare 
la calitatea apei furnizate pentru 
consum uman, rezultă că acestea 
nu corelează perfect cu cele 
referitoare la morbiditatea prin 
boli posibil asociate consumului 
de apă”. Adică nu „corelează 
perfect”, dar o face clar într-un 
anumit procent, nu? Raportul 

spune că „există zone de 
aprovizionare cu apă potabilă /
localități cu un procent crescut 
de probe corespunzătoare, dar cu 
valori crescute ale morbidității 
prin boli posibil asociate 
consumului de apă (de exemplu 
Baba Ana, Berceni, Gorgota, 
Lipănești, Poienarii Burchii, 
Puchenii Mari, Gura Vitioarei, 
Ploiești, Sinaia, Urlați sau 
Vălenii de Munte). La polul opus, 
există zone de aprovizionare 
cu apă potabilă/localități cu 
un procent crescut de probe 
necorespunzătoare, dar cu valori 
scăzute ale morbidității prin boli 
posibil asociate consumului de 
apă, cum ar fi  Ceptura, Colceag, 

Cornu, Fântânele, Izvoarele, 
Lapoș, Salcia, Secăria, Sângeru, 
Șoimari, Vadu Săpat sau Bușteni. 
Calitatea necorespunzătoare 
a apei distribuite corelează cu 
valorile crescute ale morbidității 
prin boli posibil asociate 
consumului de apă în localități 
precum Bătrâni, Bertea, Râfov, 
Șotrile, Boldești-Scăeni. ” După 
ce înșiră aceste date, raportul 
se distanțează de judecăți clare 
și o scaldă sau o întoarce fi x ca 
la Ploiești, afi rmând că „această 
corelație nu înseamnă și o relație 
certă de cauzalitate dintre cei 
doi indicatori urmăriți, respectiv 
calitatea apei și morbiditatea 
posibil asociată”.

spune că există zone de Cornu Fântânele Izvoarele

SĂ MAI AVEM ÎNCREDERE SĂ MAI AVEM ÎNCREDERE 
ÎN APA DE LA ROBINET?ÎN APA DE LA ROBINET?
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CERCETAȚI PENAL DUPĂ 
CE AU LUAT CREDITE CU 
ADEVERINȚE DE VENIT 

FALSIFICATE

Polițiști din cadrul Serviciului 
de Investigare a Criminalităţii 
Economice au defi nitivat 
cercetările într-un dosar penal în 
care sunt cercetate șase persoane 
– trei femei și trei bărbați, cu 
vârste cuprinse între 25 și 62 de 
ani, domiciliați în municipiul 
Câmpina și în comune limitrofe. 
„În urma cercetărilor, în sarcina 
a cinci dintre aceștia s-a reținut 
faptul că, în cursul anului 2013, au 
solicitat și obținut credite pentru 

nevoi personale de la sucursala 
Câmpina a unei bănci comerciale, 
folosindu-se de adeverințe de 
venit și contracte individuale de 
muncă falsifi cate. Cel de-al șaselea 
este cercetat cu privire la faptul 
că ar fi  falsifi cat adeverințele de 
venit și contractele de muncă, 
pe care le-ar fi  pus la dispoziția 
celor cinci în vederea obținerii 
creditelor, în valoare totală de 
65.300 lei” a precizat IPJ Prahova. 
Dosarul în cauză a fost înaintat la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Câmpina cu propunere de emitere 
a rechizitoriului şi sesizare a 
instanţei competente.

CERCETAT PENTRU 
EVAZIUNE FISCALĂ. 

PREJUDICIUL ÎN VALOARE 
DE 45.000 DE LEI

Polițiștii Serviciului de 
Investigare a Criminalităţii 
Economice au defi nitivat 
cercetările într-un dosar penal 
întocmit pe numele unui 
prahovean, în vârstă de 48 de 
ani, acuzat de evaziune fi scală. 
„În speță, s-a reținut faptul că, în 
calitate de administrator al unei 
societăți comerciale din Ploiești, 
acesta ar fi  înregistrat în evidența 
contabilă a societății cheltuieli 
în sumă de 282.970 lei, care nu 

aveau la bază operațiuni reale”, a 
precizat IPJ Prahova. Prejudiciul 
este estimat la valoarea de 45.275 
lei, pentru care au fost instituite 
măsuri asigurătorii. Dosarul a fost 
înaintat Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Prahova cu propunere 
de emitere a rechizitoriului şi 
sesizare a instanţei competente să 
judece cauza.

 continuare din pagina 1
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aveau la bază operațiuni reale” a

Elena ŞERBAN;www.ziarulploiestii.ro

Acum nu se mai spune „împușcare”, 
ci „recoltare”. Asta ca să nu se mai 

isterizeze pesemne asociațiile pentru 
protecția animalelor, vezi Doamne. Ei bine, 
trei urși din zona Azuga urmează să fi e 
„recoltați”, dar numai după ce Ministerul 
Mediului va elibera avizele necesare. Pentru 
anul 2019, se pare că autoritățile române au 
aprobat cota de intervenție pentru animalele 
periculoase, iar aceasta se ridică la 140 de 
urși care amenință așezările locuite din 
zona montană. Măsura va ușura demersul 
autorităților locale care nu aveau suport 
legal pentru eliminarea exemplarelor care 
atacă oamenii, gospodăriile sau animalele. 
Statul, prin M. Mediului, are însă o mare 
problemă: nu știe câți urși sunt, de fapt, 

în România. Acest lucru este posibil 
să fi e rezolvat după ce va fi  aprobată o 
fi nanțare europeană de 10 mil. euro pentru 
construirea unei noi zone de protecție a 
animalelor și microciparea acestora. Abia 
atunci se va cunoaște numărul exact de 
urși din pădurile României.

3 URȘI DE LA AZUGA 3 URȘI DE LA AZUGA 
VOR FI ÎMPUȘCAȚIVOR FI ÎMPUȘCAȚI

Contractul cu Rosal (gunoi menajer) 
nu a fost deocamdată reziliat. Și nici 

nu se știe dacă va mai fi . La ședința AGA a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Managementul Deșeurilor, desfășurată cu 
reprezentanții unităților administrativ-
teritoriale din zonele 2-6 (zona Valea 
Doft anei și Ploiești-Boldești Săeni), nu s-a 
luat o decizie concretă din cauză că, din 
cele 36 de primării, doar 20 au prezentat 
hotărârile de consilii locale privind rezilierea 
sau nerezilierea contractului cu operatorul. 
Pe de altă parte, nu au fost prezenți nici toți 
reprezentanții autorităților locale din zonele 
respective și s-ar putea ca nu toți primarii să 
aibă aceeași nemulțumire referitoare la Rosal 
așa cum s-a manifestat, de exemplu, șeful 

administrației ploieștene, Adrian Dobre. 
Următoarea întrunire cu același subiect a 
fost convocată pentru 5 august. Directorul 
ADI Managementul Deșeurilor Prahova, 
Virgil Popa, a anunțat că a trecut deja o lună 
de când a transmis către Rosal notifi carea de 
reziliere a contractului, argumentată nu prin 
serviciile de slabă calitate prestate, ci pentru 
neachitarea redevenței de către operator. De 
asemenea, dacă AGA va decide anularea 
contractului,  se va putea înainta o adresă 
către Comitetul Județean pentru Situații de 
Urgență, care este îndreptățit să declare sau 
nu stare de urgență din cauza deșeurilor din 
municipiul Ploiești. Reamintim că „starea de 
urgență” permite declanșarea procedurilor de 
achiziție în regim special, pentru încheierea 
unui contract pe perioadă determinată, până 
la fi nalizarea unei proceduri de achiziție 
normale, în urma căreia să fi e desemnat un 
nou operator de salubritate pentru zonele 
2-6. Adrian Dobre și-a manifestat intenția 
de a scoate Ploieștiul din cadrul Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Managementul 
Deșeurilor Prahova, lucru greu de realizat 
deocamdată.

PRIMARUL DOBRE AFIRMĂ PRIMARUL DOBRE AFIRMĂ 
CĂ GUVERNUL A „FURAT” CĂ GUVERNUL A „FURAT” 

DE LA PLOIEȘTI 58 DE DE LA PLOIEȘTI 58 DE 
MILIOANE DE LEIMILIOANE DE LEI

Pe de altă parte, 
având în vedere că 

Guvernul a promis că va 
corecta minusul produs 
prin legea bugetului prin 
alocări ulterioare, primarul 
spune că sumele sunt 
distribuite discreționar 
în teritoriu (guvern spre 
județe) și în interiorul 
județelor (consilii județene 
către primării). Chiar ziarul 
nostru a demonstrat acest 
lucru la ultima hotărâre 
privind parteneriatele 
încheiate între CJ Prahova 
și localitățile din județ. 
Dobre afi rmă că „situația 
în care se afl ă Ploieștiul, din 
cauza deciziilor coaliției 
PSD-ALDE, este similară și 
altor orașe din țară. Dacă 
nu credeți asta, pentru că 
eu sunt reprezentant al 
Partidului Național Liberal, 
întrebați-vă colegii, pe 
Grațiela Leocadia Gavrilescu 
(ALDE) și Radu Oprea (PSD), 
miniștrii prahoveni din 
cabinetul dumneavoastră, 
ce situație a generat în țară 
concentrarea resurselor 
la nivel guvernamental și 
distribuirea discreționară 
către administrațiile publice 
controlate de PSD sau ALDE. 

Întrebați-l pe Bogdan Toader, 
președinte CJ Prahova și șef al 
PSD la nivel județean, alături 
de care vă pozați «mândră», 
la Congresul partidului 
dumneavoastră. E un adevăr 
când vă spun că primăriile 
sunt în pragul unui dezastru, 
generat de sistarea alocării 
fi nanciare dinspre Guvern”. 
Primarul vorbește apoi 
despre stagnarea dezvoltării 
orașelor și demonstrează și 
de unde apare suma aceasta 
în minus:

„Vă cer ce ni se cuvine, 
ce ne-a fost furat. Prahova 
este al patrulea cel mai 
mare contributor la PIB-ul 
României (după București, 
Constanța și Cluj) și nu 
merită să fi e tratat astfel. Nu 
folosiți revanșa politică și nu 
vă răzbunați pe opozanții 
politici, pentru a mai face 
economii la bugetul de stat 
și așa distrus de pomenile 
electorale (…) Blocajul 
fi nanciar generat de Guvern, 
de dumneavoastră și de 
coalițiile PSD-ALDE din 
plan local, a cauzat stagnarea 
dezvoltării orașelor noastre și 
este o premisă pentru regresul 
administrațiilor locale, dar 
mai ales a municipiilor, 

care așa cum ar trebui să 
știți și dumneavoastră sunt 
motoarele modernizării 
locale și chiar regionale. 
Alocările din cotele defalcate 
de TVA din municipiul 
Ploiești au scăzut de la 70,9 
milioane de lei, în 2018, la 
23,2 milioane de lei, în 2019, 
iar cheltuielile cu asistența 
socială, trecute de la Guvern 
către administraţia publică 
locală, au crescut de la 69 
milioane de lei, în 2018, 
la 79,4 de milioane de lei, 
în 2019. În total, minusul 
din alocările de TVA și din 
creșterea cheltuielilor forțate 
cu asistența socială este de 
aproximativ 12,2 milioane 
de euro. Concluzia: Guvernul 
a tăiat aproximativ 15% 
din Bugetul municipiului 
Ploiești. Cu cele peste 12 
milioane de euro s-ar putea 
rezolva toate problemele 
orașului. Dacă vă imaginați 
că, în cazul Ploieștiului, 
creșterea încasărilor din 
impozitul pe venitul global 
rezolvă problema, vă înșelați. 
Ați adoptat o lege proastă, 
care dezavantajează toate 
primăriile.” 

3.681.796, 93 lei. Țineți minte această 
sumă! Cică tocând mărunt acești bani vom 
avea, la nivelul Primăriei Ploiești, servicii 
mai deștepte. Întrebare: pe funcționarii 
nepregătiți sau aroganți îi...deșteaptă cineva? 
Adică le poate schimba cineva mentalitatea 
unora dintre ei? Revenim: Primăria Ploiești 
a câștigat proiectul european„Soluții 
informatice integrate pentru optimizarea 
activității administrative, creșterea 
competentelor și a nivelului de calitate a 
serviciilor publice pentru cetățeni și mediul 
de afaceri la nivelul municipiului Ploiești”, 
fi nanțat prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2013-2020. 
Acesta  urmărește, pe măsură ce se va aplica, 
atingerea unui cumul de performanțe. 
Dacă le înțelegeți, așa cum sunt ele descrise 
într-un comunicat de presă, sunteți cineva:  
„consolidarea capacității instituționale a 
Primăriei Ploiești, prin monitorizarea și 
evaluarea continuă a calității și performanței 
administrației locale, în vederea optimizării 
proceselor administrative ale primăriei și 
adoptarea unor măsuri de creștere a implicării 
cetățenilor, în procesul de dezvoltare urbană 
și a transparenței actului administrativ, 
îmbunătățirea mecanismelor de control, prin 
implementarea unui sistem informatic inovativ 
de tip portal”. Probabil că vă uitați, nu?, ca 

mâța-n calendar. Tradus, formularea de mai 
sus înseamnă „colectarea și stocarea datelor, 
în format electronic, ale serviciilor publice și 
infrastructurii, o hartă a valorilor de confort/
calitate pentru diverse tipuri de servicii publice 
(salubritate, administrare spații verzi, locuri 
de joacă, ordine publică, mobilier urban, apă-
canal, termofi care)”. Iar lămurirea vine mai 
pe urmă în sensul în care, după aplicarea 
proiectului, va exista un „portal care va 
monitoriza gradul de satisfacție a cetățenilor 
și va asigura feedback din partea comunității 
locale privind modalitatea de soluționare 
a solicitărilor din domeniile amintite”.  
După aceea iar ne aruncă benefi ciarii în 
confuzie, în comunicatul de presă: „prin 
prezentul proiect se oferă o alternativă la 
modul clasic de luare a deciziilor strategice 
și, totodată, mecanisme de monitorizare și 
urmărire a indicatorilor de performanță, 
pentru operatorii infrastructurilor de utilități, 
creșterea efi cienței în tratarea solicitărilor, 
îmbunătățirea procesului decizional, a 
planifi cării strategice și execuției bugetare, 
îmbunătățirea procesului de management 
și perfecționarea continuă a personalului 
prin furnizarea de programe de formare 
profesională specializate, care să asigure 
competențe și cunoștințe specifi ce, în raport cu 
schimbările actuale”. Și vine iar întrebarea: 
„ați înțeles ceva?

UN PROIECT EUROPEAN UN PROIECT EUROPEAN 
PESEMNE BUN, DAR PESEMNE BUN, DAR 

COMPLICAT ÎN EXPLICAȚIICOMPLICAT ÎN EXPLICAȚII

CONTRACTUL CU ROSAL A CONTRACTUL CU ROSAL A 
RĂMAS ÎN COADĂ DE PEȘTE

ontractul cu Rosal (gunoi menajer)
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 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
ACUZATE DE FURT CALIFICAT

Polițiști ai Poliției Orașului 
Băicoi au efectuat patru percheziții 
la locuințele unor persoane bănuite 
de săvârșirea de infracțiuni de furt 
și furt califi cat. Descinderile au avut 
loc în orașul Băicoi. „Din cercetări 
a rezultat faptul că, începând cu 
luna iunie a anului în curs și până 
în prezent, persoanele bănuite ar 
fi  pătruns prin efracție, pe timp 
de noapte, într-o locuință de pe 

raza orașului Băicoi, de unde ar 
fi  sustras mai multe bunuri”, a 
precizat IPJ Prahova. Aceleași 
persoane, pe timp de zi, ar fi  
sustras mai multe sticle de băuturi 
alcoolice din societăți comerciale 

situate în localitățile Ploiești, Sinaia 
și Bușteni. Persoanele bănuite ar fi  
acționat în grup și reușeau să iasă 
din societățile comerciale utilizând 
o vestă specială unde ascundeau 
sticlele cu băuturile alcoolice. „De 
la locuințele vizate, polițiștii au 
ridicat în vederea cercetărilor, mai 
multe bunuri ce par a proveni din 
activitatea infracțională, precum 
și veste și geci cu ajutorul cărora 
reușeau să ascundă sticlele cu 
alcool”, a precizat IPJ Prahova. 
Prejudiciul cauzat prin activitatea 
infracțională este estimat la 4.000 
de lei. Cinci persoane au fost aduse 
la sediul poliției pentru audiere. 

La percheziții au participat și 
jandarmi, precum și lucrători din 
cadrul Serviciul pentru acţiuni 
Speciale.

PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
BĂNUITE DE TĂIERI ILEGALE 

ȘI FURT DE ARBORI
Polițiști din cadrul Poliției 

Orașului Plopeni au efectuat 
trei percheziții la domiciliile 
unor persoane din comuna 
Dumbrăvești, bănuite de 
săvârșirea infracțiunilor de tăiere 
ilegală și furt de arbori. „În urma 
cercetărilor a rezultat faptul că, 
în noaptea de 24/25 iulie a.c., 

persoanele în cauză ar fi  tăiat, 
fără drept, și sustras arbori din 
fondul forestier național afl at în 
administrarea Ocolului Silvic 
Slănic (zona Mărgineanca). 
Materialul lemnos obținut era 
vândut direct unor persoane fi zice 
ce locuiesc în zonă”, a precizat IPJ 
Prahova. Persoanele depistate au 
fost audiate la sediul poliției.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
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Marius MARINESCU ,Punctul peCHIAR NU E DE GLUMĂ CU ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ!

raza orașului Băicoi de unde ar
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Cu încălzirea globală nu e de 
glumit. Și mai ales cu efectele ei 

pe termen mediu și lung asupra naturii, 
populației și securității alimentare. N-o 
spunem noi, ci chiar autoritățile române 
„povestesc” despre acest subiect în 
Strategia pentru securitate alimentară 
2020-2030! Și nu-i de glumă, pe acest 
fond, nici cu provocările generate 
de cererea mondială de alimente, 
preconizată a crește cu 70% până în 2050!

TENDINȚE GLOBALE
În Strategia pentru securitate alimentară 

2020-2030 se arată că, până prin anii 2050, 
populația globului va crește de la 7 miliarde, 
la 9 miliarde de locuitori. 95% din această 
creștere va avea loc în 50 dintre țările cele 
mai puțin dezvoltate. Această tendință va fi  
asociată cu urbanizarea sporită; se așteaptă 
ca 70% din populația lumii să locuiască în 
mediul urban până în 2050, față de 49%, în 
prezent.

CONTEXT EUROPEAN
Spre deosebire de tendința la nivel 

mondial, populația europeană se va 
confrunta cu un fenomen invers, adică va 
îmbătrâni și va stagna. În prezent, vârsta 
medie în Europa este de 46,8 ani, peste 27,8% 
din populație având cel puțin 65 de ani. Pe 
măsură ce generația născută în perioada de 
creștere însemnată a ratei natalității iese la 
pensie, este de așteptat ca populația activă 
să scadă dramatic. În același timp, numărul 
de persoane cu vârsta de peste 60 de ani va 
crește de două ori mai repede decât înainte 
de 2007, cu circa 2 milioane pe an. Până în 
2050, se estimează că populația totală din 
UE-28 va crește doar cu 5% față de nivelul 
din 2008 și va ajunge la puțin peste 515 
milioane de persoane. 

PREVIZIUNI PENTRU ROMÂNIA
În România, scenariul nu este deloc pozitiv. 

Până în 2050, potrivit ONU, populația totală 
ar putea să scadă cu 17%. De altfel, țările 

cu cea mai mare scădere provin din fostul 
bloc comunist:Bulgaria-23%, Letonia-22%, 
Republica Moldova-19%, Ucraina-19%, 
Croația, Lituania-17%, Serbia, Polonia și 
Ungaria-15%. Până în 2050, vârsta medie va 
ajunge, în România, la 51,4 ani, populația de 
peste 65 de ani reprezentând 30,8% din total.
SCHIMBĂRI CLIMATICE ÎN EUROPA

Schimbările climatice vor avea un impact 
din ce în ce mai mare asupra securității 
alimentare a UE în general. Se așteaptă ca 
încălzirea globală să genereze efecte mixte 
și inegal distribuite în întreaga Uniune 
Europeană. Într-un scenariu de încălzire 
moderat, se preconizează că Europa va 
benefi cia în ansamblu de mici creșteri de 
productivitate în sectorul vegetal, în paralel 
cu existența unor variații regionale. Europa 
de Nord și zonele înalte (mai ales regiunile 
alpine) vor înregistra inițial o creștere a 
productivității și o expansiune a culturilor și 
a terenului agricol; acestea însă se vor stinge, 
ca să spunem așa, ca urmare a inundațiilor 
ce vor fi  mult mai frecvente ca până acum, 
fenomen însoțit de instabilitatea solurilor. 
Regiunile sudice vor fi  afectate în mod negativ 
de încălzirea globală și de defi citul de apă. 

SCENARII CLIMATICE PENTRU 
ROMÂNIA

Pe termen mediu și lung, schimbările 
climatice vor afecta din ce în ce mai 
mult și România. Proiecțiile de creștere a 
temperaturilor medii anuale sunt cele pentru 
întreaga Europă, între 0,5 °C și 1,5 °C până 
în 2029 și între 2,0 °C și 5,0 °C până în 2099. 
Este de așteptat ca modelele de precipitații să 
se schimbe în mod semnifi cativ și să producă 
un impact teritorial diferențiat în România. 
Partea de nord a țării va obține probabil 
câștiguri de productivitate a culturilor 
pe termen mediu, dar va fi  supusă unor 
inundații mai mari pe timpul iernii și unor 
probleme din cauza lipsei de apă în timpul 
verii. Sudul și sud-estul României vor fi  
mai grav afectate, iar valurile de căldură și 
de secetă vor duce la o scădere generală a 
productivității și a producției din sectorul 
vegetal, dar și vieții, în general.

·EFECTELE ÎNCĂLZIRII GLOBALE
Recoltele și randamentele individuale ar 

putea fi  afectate în modul următor:
-Porumb: într-un scenariu „cald”, UE se 

confruntă cu o posibilă scădere a producției 
cu 9%, iar acest lucru va afecta în principal 
Franța, România, Italia, Ungaria și Spania. 
Într-un scenariu „rece”, România s-ar putea 
chiar să înregistreze o creștere de 15-20% a 
producției de porumb;

-Floarea soarelui: atât în scenariul cald cât 
și în cel rece, România trebuie să se aștepte la 
o scădere a producției de 14% până în 2030. 
Se preconizează că și alți producători din UE 
(Bulgaria și Ungaria) vor fi  afectaţi în mod 
similar;

-Grâu: Un scenariu cald ar afecta Europa 
de Nord și de Vest (Franța, Belgia, nordul 
Germaniei, Polonia, Lituania) și ar favoriza 
țările din sud, în timp ce un scenariu rece ar 
afecta cel mai semnifi cativ Polonia și anumite 
părți ale Germaniei.

DECALAJE DECALAJE 
PUTERNICE PUTERNICE 

ÎNTRE ÎNTRE 
REGIUNILE REGIUNILE 
ȚĂRIIȚĂRII

Raportul de țară al Comisiei 
Europene atrage atenția asupra 

existenței unor decalaje foarte mari între 
regiunile de dezvoltare, în interiorul 
României. Mai exact, în momentul de 
față, vestul țării are un PIB pe cap de 
locuitor situat la aproximativ 60% din 
media UE, iar sud-vestul, sud-estul, sud-
Muntenia, nord-vestul și centrul țării au 
o medie de aproximativ 50%. Cea mai 
săracă zonă rămâne nord-est, cu un PIB 
pe cap de locuitor situat la aproximativ 
40% din media UE. Excepție face regiunea 
București-Ilfov, care în 2017 a atins un nivel 
de aproape 140% din media UE. Conform 
celor mai recente date ale Băncii Mondiale, 
PIB-ul pe cap de locuitor al României, 
raportat la paritatea puterii de cumpărare 
(PPP), a fost de 23.027 de de dolari. Cel 
real, însă, s-a situat la 9.486 de dolari.

AM ÎNTREBAT AM ÎNTREBAT 
100 DE PROȘTI

cu cea mai mare scădere provin din fostul SCENARII CLIMATICE PENTRU

Familia Românescu a răspuns...
(Suspans)... „a” - americanii, iar 

familia Româneanu a răspuns... (iar 
Suspans)... „f ” - nu știu, am plecat de 
mult din țară.

Doamnelor și domnilor, dragi 
telespectatori, spectatori și cititori...
răspunsul corect era... (Suspans mare de 
tot)... ”răspunsul surpriză” - „g” - doar 
ei știu!

Extraordinar! Ce surpriză!? Iată deci 
că am ajuns și la varianta de rezervă, 
întrebarea fulger, cea care ne va ajuta 
să desemnăm câștigătorul. Regula este 
aşa: cine răspunde mai repede și corect 
va câștiga premiul oferit, ce constă 
în îndeplinirea dorinței din ultima 
întrebare. (Aplauze furtunoase)

Deci...Am întrebat 100 de PROȘTI 
unde ați fugi din țară... a) la dracu’; b) 
la dracu’ în praznic; c) la dracu’ să mă 
ia; d) unde și-a înțărcat dracu’ copiii; e) 
rămân aici, tot dracu’ ăla e.

Felicitări! Ambele familii au ghicit 
răspunsul! Ați câștigat!
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EDITURĂ  și TIPOGRAFIEEDITURĂ  și TIPOGRAFIE
OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 

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

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

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro
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Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

O statistică  realizată pe regiuni de 
dezvoltare ne arată că, în ultimii 

ani, cele mai mari sume și cei mai mulți 
benefi ciari ai venitului minim garantat 
au fost în județele din Regiunea Nord-Est 
(Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Vaslui și 
Bacău), Sud-Muntenua (Călărași, Ialomița, 
Giurgiu, Teleorman, Prahova, Dâmbovița și 
Argeș) și Sud-Est (Vrancea, Galați, Buzău, 
Brăila, Tulceași Constanța). Pe județe, 
anul trecut, cel mai mare număr de asistați 
social au fost în Dolj-15.351 de benefi ciari, 
Buzău-12.179, Bacău-11.723, Galați-11.490, 
Vaslui-11.440 și Telorman-10.997. (vezi 

tabel)
Nu există date privitoare la profi lul social 

al benefi ciarilor venitului minim garantat. 
Nu se cunoaște nici care este media de 
vârstă. Se știe doar că, în condițiile Legii nr. 
416/2001, au dreptul să primească un venit 
minim garantat ca formă de asistență socială 
familiile și persoanele singure care nu au 
alte resurse bănești. Nivelul lunar al acestui 
venit se raportează la Indicatorul Social de 
Referință (ISR-al cărui cuantum este de 500 
de lei) și are următoarele valori: 0,283 ISR 
(141,5 lei) pentru persoana singură; 0,510 
ISR (255 de lei) pentru familiile formate 

din două persoane; 0,714 ISR (357 de lei) 
pentru familiile formate din trei persoane; 
0,884 ISR (442 de lei) pentru familiile 
formate din patru persoane; 1,054 ISR (527 
de lei) pentru familiile formate din cinci 
persoane; câte 0,073 ISR (36,5 lei) pentru 
fi ecare altă persoană peste numărul de 
cinci persoane, care face parte din familie. 

Dreptul la acest venit minim garantat-odată 
obținut-nu mai este condiționat de plata 
taxelor și impozitelor pe bunuri la bugetul 
local.  Benefi ciarii VMG au, de asemenea, 
exclusivitate și la ajutoarele naționale și 
locale pentru încălzirea locuinței ori la 
cele alimentare sau cu produse de igienă 
fi nanțate de Uniunea Europeană.

din două persoane; 0 714 ISR (357 de lei) Dreptul la acest venit minim garantat odată
Denumire regiune

Numar  mediu lunar de familii/
persoane singure benefi ciare de 

VMG
Sume anuale plătite 

benefi ciarilor
Nord-Vest 24.861 85.480.997 

Centru 28.646 103.654.960 
Nord-Est 50.931 175.224.904 
Sud-Est 41.523 133.002.297 

Sud-Muntenia 47.155 151.697.156 
Sud-Vest Oltenia 39.702 125.599.341
București-Ilfov 1.873 5.584.165

Vest 10.663 31.436.906                              

MOLDOVA ȘI MUNTENIA, MOLDOVA ȘI MUNTENIA, 
FRUNTAȘE ÎN ASISTAȚI SOCIALFRUNTAȘE ÎN ASISTAȚI SOCIAL

Câmpina are de-acum un 
steag ofi cial după ce, în 

Monitorul Ofi cial, s-a aprobat 
modelul propus de Consiliul 
municipal. Acesta, potrivit 
descrierii, reprezintă o pânză 
dreptunghiulară de culoare albă, 
cu stema localității în centru. În 
partea de sus, cu roșu, deasupra 
stemei, steagul este inscripționat 
orizontal cu rangul localității, 
respectiv, „municipiu”, iar în partea 
de jos este trecută denumirea 
orașului. Stema se compune 
dintr-un scut retezat în două părți: 
în câmpul de sus, pe fond albastru, 
este amplasat castelul Iulia Hasdeu, 
de argint, preum și soarele-de aur, 
cu chip de om, cu șaisprezece raze, 
opt mari și opt mici. În câmpul de 
jos, pe fond roșu, se afl ă o sondă 
de erupție, de argint, pe o terasă 
verde, scutul fi ind timbrat de 
o coroană murală de argint, cu 
cinci turnuri crenelate.  Castelul 
Iulia Hasdeu este considerat 
simbolul municipiului și element 
de spiritualitate ce face legătura cu 
universul și soarele care veghează 
localitatea cele mai multe zile 
pe an dintre orașele țării. Sonda 
de argint simbolizează vechea 
activitate de extragere a țițeiului, 
coroana murală cu cinci turnuri 
crenelate arată că localitatea 
este municipiu, iar culoarea albă 
simbolizează  pacea, puritatea și 
adevărul, măreția și compasiunea.

CUM CUM 
ARATĂ ARATĂ 

STEAGUL STEAGUL 
ORAȘULUI ORAȘULUI 
CÂMPINACÂMPINA

BANI DIN PRAHOVA PENTRU CASA ÎN CARE 
S-A NĂSCUT ADRIAN PĂUNESCUS-A NĂSCUT ADRIAN PĂUNESCU

Dacă nu vi s-a cerut acordul până 
acum, afl ați că CJ Prahova a hotărât 

să folosească o parte din banii dvs. pentru 
reabilitarea și introducerea în circuitul 
turistic a casei din Copăceni, Republica 
Moldova, în care s-a născut poetul Adrian 
Păunescu. Decizia a fost adoptată la ședința 
Consiliului Director al EuroRegiunii 
Siret-Prut-Nistru, a cărei conducere este 
asigurată în madatul 2018-2020 de CJ 
Prahova. În acest demers, Prahova nu va fi  
singură; Consiliul Județean Iași s-a oferit să 

fi e partener în acest proiect. Imobilul din 
Republica Moldova (sat Copăceni, raion 
Sângerei) în care s-a născut poetul a fost 
cumpărat în luna aprilie de Euroregiunea 
Siret-Prut-Nistru cu scopul de a-l reabilita 
și de a-l introduce într-un circuit turistic 
și muzeal, inclusiv cu organizarea unor 
spectacole de folk, în amintirea celebrelor 
ediții ale „Cenaclului Flacăra”. Asociația 
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, constituită 
în 2005,  reunește 30 de raioane din cele 32 
ale Republicii Moldova, municipiul Bălți, 

Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia și 
cinci județe din România, respectiv Bistrița- 
Năsăud, Iași, Prahova, Tulcea și Vaslui. 

RAFINĂRIA VEGA ANUNȚĂ RAFINĂRIA VEGA ANUNȚĂ 
INVESTIȚII ANTIPOLUAREINVESTIȚII ANTIPOLUARE

Rafi năria Vega, companie 
membră a KMG 

International, a anunțat că va 
face mai multe investiții menite 
să modernizeze capacitatea de 
la Ploiești și să contribuie la 
reducerea emisiilor rezultate în 
urma procesului de producție 
abur, în acord cu prevederile 
autorizației integrate de mediu 
și ale legislației în vigoare. 
Departamentul de Comunicare 
și Relații Publice al KMG 

International vorbește despre 
un proiect în valoare de 1,9 
milioane de dolari pentru 
modernizarea centralei termice 
în urma căruia va rezulta 
creșterea randamentului de la 
91%, în prezent, la circa 96% și 
reducerea emisiilor rezultate în 
urma procesului de producție 
abur, în acord cu prevederile 
autorizației integrate de mediu 
și a legislației în vigoare. 
Pentru acest an, se mai arată în 

comunicat, rafi năria Vega și-a 
propus un buget investițional 
de 8,8 milioane de dolari, din 
care 4,2 milioane de dolari 
vor fi  alocate proiectelor de 
optimizare și automatizare a 
fl uxurilor de aprovizionare 
a materiilor prime, stocarea 
și producție a produselor 
petroliere. De asemnea, un 
buget total de aproximativ 10 
milioane dolari va fi  alocat 
pentru proiecte de conformare 
la legislație, cu un impact 
direct în reducerea amprentei 
rafi năriei asupra vecinătăților 
și mediul înconjurător. Printre 
acestea, se numără montarea de 
capace/membrane fl otante la un 
număr de 4 rezervoare,  sisteme 
de recuperare vapori la punctele 
de încărcare auto și feroviar, 
achiziția de incinerator la 
instalația de bitum,  înlocuirea 
cuptorului de la instalația de 
distilare în vid.

4 MILIOANE 4 MILIOANE 
DE LEI DE LA DE LEI DE LA 

JUDEȚ PENTRU JUDEȚ PENTRU 
CENTRUL DE CENTRUL DE 

RADIOTERAPIE RADIOTERAPIE 
DE LA SCHULLERDE LA SCHULLER

Centrul de Radioterapie va fi  format 
din două buncăre de radioterapie 

cu cameră de comandă și spații anexe, 
un buncăr pentru brahiterapie cu 
cameră de comandă și spații anexe, un 
computer tomograf simulator cu cameră 
de comandă (cu ajutorul căruia sunt 
stabilite cu precizie zonele care urmează 
să fi e iradiate), cabinete medici și saloane 
destinate spitalizării de zi, plus alte 
amenajări pentru pacienți și aparținători, 
dar și pentru personalul medical.

Separat, Ministerul Sănătății va aloca 
fonduri pentru achiziționarea aparaturii 
necesare pentru desfășurarea actului 
medical în condiții normale. Reamintim 
că la secția de Oncologie, singura din 
județ, adresabilitatea nu se rezumă la 
pacienții din Ploiești, ci de la nivelul 
întregului județ. Așa că fi nanțarea CJ este 
cât se poate de fi rească, dacă vreți, chiar 
o obligativitate!



PAGINA 7

Ziarul   Ploiestii
1 - 7 august 2019

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

Cele mai multe unități care 
vor căpăta triplă fi nanțare 

(M. Educației, MADR și primărie) 
provin din Regiunea Sud-
Muntenia, cu 11 școli, urmată de 
Regiunea Nord-Est, cu 10 școli. Vă 
prezentăm și noi mai jos această 
listă, cu precizarea că fi nanțarea 
inițiată de MADR, cu scopul de 
a stopa declinul învățământului 
liceal agricol, va începe din anul 
școlar 2019-2020. 

Regiunea Nord-Est, 10 licee: 
Neamț-Liceul Tehnologic „Ion 

Ionescu de la Brad” Horia; Bacău-
Liceul Tehnologic „Jacques M. 
Elias” Sascut; Botoșani- Liceul 
„Demostene Botez” Trușești, 
Liceul Tehnologic „Alexandru 
Vlahuță” Șendriceni, Liceul 
Tehnologic „Petru Rareș” 
Botoșani; Iași-  Liceul Tehnologic 
Agricol „Mihail Kogălniceanu” 
Miroslava, Liceul Tehnologic 
„Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei 
și Colegiul Agricol și de Industrie 
Alimentară „Vasile Adamachi” 
Iași; Suceava- Liceul Tehnologic 

Dorna Candrenilor; Vaslui- 
Colegiul Agricol „Dimitrie 
Cantemir” Huși.

Regiunea Sud-Est, 9 licee: 
Galați-Liceul Tehnologic nr. 1 
Cudalbi, Colegiul Național de 
Agricultură și Economie Tecuci; 
Tulcea- Liceul Tehnologic Agricol 
„Nicolae Cornățeanu” Tulcea;  
Brăila- Liceul Tehnologic „Gh. K. 
Constantinescu” Brăila; Buzău- 
Liceul Agricol „Dr. C. Angelescu”, 
Liceul Tehnologic Agricol Smeeni; 
Constanța- Liceul Tehnologic 
„Pontica” Constanța; Vrancea- 
Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” 
Focșani și Liceul Tehnologic 
Odobești.

Regiunea Sud-Muntenia, 11 
licee: Argeș- Liceul Tehnologic 
„Constantin Dobrescu” Curtea 
de Argeș; Călărași- Liceul 
Tehnologic „Sandu Aldea” 
Călărași, Liceul Tehnologic nr. 
1 Fundulea; Dâmbovița- Liceul 
Tehnologic „Marin Grigore 
Năstase” Tărtășești, Liceul 
Tehnologic „Dr. C. Angelescu” 
Găești; Giurgiu- Liceul Tehnologic 
„Mihai Viteazul” Călugăreni; 
Ialomița- Liceul Tehnologic 
„Iordache Zossima” Armășești; 

Prahova- Liceul Tehnologic 
„Gheorghe Ionescu-Sisești” Valea 
Călugărească; Teleorman- Liceul 
Tehnologic „Nicolae Bălcescu” 
Alexandria, Liceul Tehnologic 
„Emil Racoviță” Roșiori de 
Vede și Liceul Tehnologic „Sf. 
Haralambie” Turnu Măgurele.

Regiunea Ilfov-București, 2 
licee: Ilfov- Liceul Tehnologic 
„Cezar Nicolau” Brănești; 
București- Colegiul Tehnologic 
„Viaceslav Harnaj”, Sector 1.

Regiunea Sud-Vest Oltenia, 
6 licee: Dolj-  Liceul Tehnologic 
„Petre Baniță” Călărași; Gorj- 
Liceul Tehnologic Bârsești Târgu 
Jiu; Mehedinți- Liceul Tehnologic 
„Tudor Vladimirescu” Șimian 
și Liceul Tehnologic Halânga; 
Olt- Liceul Tehnologic „Dimitrie 
Petrescu” Caracal; Vâlcea- Liceul 
Tehnologic Brătianu Drăgășani.

Regiunea Vest, 5 licee: 
Hunedoara-Liceul Tehnologic 
Agricol „Alexandru Borza” 
Geoagiu; Timiș- Liceul Tehnologic 
de Silvicultură și Agricultură 
„Casa Verde” Timișoara și 
Liceul Tehnologic „Romulus 
Paraschivoiu” Lovrin; Arad- 
Colegiul Tehnologic de Industrie 

Alimentară; Caraș Severin- 
Liceul Tehnologic „Mihai Novac” 
Oravița.

Regiunea Nord-Vest, 7 licee: 
Maramureș-Liceul Tehnologic 
Agricol „Alexiu Berinde” Seini; 
Bihor- Liceul Tehnologic nr. 1 
Salonta, Liceul Tehnologic nr. 1 
Valea lui Mihai; Bistrița Năsăud- 
Liceul Tehnologic Agricol Bistrița, 
Liceul Tehnologic Agricol Beclean; 
Cluj- Colegiul „Emil Negruțiu” 
Turda; Sălaj- Liceul Tehnologic 
„Ioan Ossian” Șimleu Silvaniei.

Regiunea Centru, 8 licee: 
Alba-Liceul Tehnologic „Ștefan 
Manciulea” Blaj, Liceul Tehnologic 
Agricol „Alexandru Borza” 
Ciumbrud; Brașov-Colegiul 
pentru Agricultură și Industrie 
Alimentară „Țara Bârsei” Prejmer; 
Sibiu- Colegiul Agricol „D. P. 
Barcianu” Sibiu; Covasna- Liceul 
Tehnologic „Apor Peter” Târgu 
Secuiesc; Harghita- Colegiul 
Tehnic „Batthyany Ignac” 
Gheorgheni; Mureș- Liceul 
Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin 
și Colegiul Agricol „Traian 
Săvulescu” Târgu Mureș.

UN SINGUR LICEU DIN UN SINGUR LICEU DIN 
PRAHOVA SELECTAT PRAHOVA SELECTAT 

PENTRU... TRIPLĂ FINANȚAREPENTRU... TRIPLĂ FINANȚARE

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul 
Educației Naționale au selectat 58 de licee tehnologice cu profi l 
preponderent agricol care vor intra în programul de fi nanțare al 
MADR. Printre acestea se regăsește și o școală din Prahova, respectiv, 
Liceul Tehnologic „Gh. Ionescu Sisești” de la Valea Călugărească. 
Județul ar mai fi  avut cel puțin trei unități care să spere la ajutor, 
respectiv, din Bărcănești, Vălenii de Munte și Mizil.

CFR a lansat o procedură de 
achiziție care vizează elaborarea 
studiilor de fezabilitate în 
vederea reabilitării a 21 de 
poduri, podețe și tuneluri din 
raza de competență a Regionalei 
CF București. Valoarea estimată 
a acestora este de 1,85 milioane 

de lei! 7 dintre obiective se 
găsesc în Prahova, pe ruta 
București-Ploiești, Ploiești-
Buzău și Ploiești-Măneciu. 
Bineînțeles că până la reparații 
mai e cale lungă, fi indcă vor 
urma alte licitații pentru 
proiectare și execuție. Altceva 

însă am remarcat. Cum se toacă 
banii! Este incredibil să fi e 
nevoie de o medie de 88.000 lei 
pentru fi ecare obietiv ca să spui, 
în fi nal, dacă podul acela merită 
sau nu să fi e reparat! Fiindcă 
studiul de fezabilitate nu oferă 
detalii tehnice despre rezistența 

construcției, soluțiile pentru 
intervenția propriu-zisă. Pentru 
aceste date/proiecte e nevoie 
de alți bani, bașca suma fi nală 
pentru consolidări! Deci...în ce 
țară trăim, să risipim aproape 
2 milioane de lei pe aproape 
nimic?

Tragedia de la Caracal, soldată din 
păcate cu uciderea unei copile, a prins 

instituțiile statului pe picior greșit. Și nici 
în urma dramei nu s-a înțeles nimic. Șeful 
STS, Ionel-Sorinel Vasilca, șeful IGPR, Ioan 
Buda, ministrul Afacerilor Interne, Nicolae 
Moga, au demisionat din funcțiile deținute, 
dar toți au spus că nu au făcut-o pentru că 
ar fi  vinovați, ci pentru a nu leza prestigiul 
instituțiilor. Păi tocmai aici e aici! Prestigiul 
instituțiilor a fost făcut zob prin modul 
dezastruos în care ele au gestionat intervenția 
care ar fi  putut salva viața tinerei răpite și 
ucise în timp ce STS, procurorii și poliția 
nu au picat de acord asupra procedurilor. 
Să ai un om în pericol de moarte și tu să te 
cramponezi de proceduri, așa ceva înseamnă 
un stat eșuat! Celelalte demiteri-comandantul 
poliției din Caracal și din Olt, a prefectului 
și subprefectului etc.- sunt gesturi care nu 
rezolvă cu nimic putreziciunea unui sistem 
crescut astfel prin incompetență, obediență, 
supunere politică etc.

di d l C l ld tă di

DEMISII ÎN SERIE DEMISII ÎN SERIE 
DUPĂ TRAGEDIA DUPĂ TRAGEDIA 
DE LA CARACALDE LA CARACAL

„GUVERNELE AU UMPLUT ȚARA DE INCOMPETENȚI”

Marți, Consiliul Suprem de Apărare 
a Țării, prezidat de șeful statului, a 

avut ca subiect principal cazul de la Caracal 
și găsirea de urgență a unor măsuri care să 
pună siguranța cetățeanului pe primul plan. 
Klaus Iohannis a declarat că au fost defi ciențe 
grave, pornind de la întârzierea nepermisă 
a intervenției, necunoașterea legii, și până 
la modul de adresare în raport cu victima 
și a dispus o serie de măsuri care însă cad 
în sarcina Guvernului să le rezolve. Șeful 
statului a vorbit însă în termeni clari despre 
incompetența din sistem: „Această dramă 

ne arată unde este dus statul, cu instituțiile 
lui, atunci când pe primul loc sunt puse 
salvarea și protejarea infractorilor și când 
deschiderea porților închisorilor devine 
grija decidenților politici. Modifi cările 
aduse legilor justiției, valul de pensionări 
din sistemul de ordine publică și siguranță 
națională, recursul compensatoriu, toate 
acestea au generat grave vulnerabilități 
la adresa securității naționale, cu efecte 
dintre cele mai dramatice pentru siguranța 
oamenilor. Am ajuns aici pentru că 
guvernele din ultimii ani au umplut țara de 
incompetenți în funcții, au dat afară prea 
mulți profesioniști, au pus în schimb slugi și 
oameni incapabili. Corupția și incompetența 
distrug statul, deprofesionalizează instituții. 
Garantarea siguranței cetățeanului trebuie 
să fi e prioritatea zero a întregii clase politice. 
Dreptul la viață este cel mai important drept 
al omului și este obligatoriu ca întregul 
proces de reparare a legilor și a instituțiilor 
distruse în ultimii ani de guvernarea PSD-
ALDE să pornească de aici. Cetățeanul 
trebuie să-și recâștige încrederea în stat și 

în instituții, să se simtă protejat în țara sa, 
iar un prim pas obligatoriu este eliminarea 
defi nitivă din sistem a celor care nu își fac 
această datorie (...) România puternică 
înseamnă consolidarea instituțiilor statului, 
iar eu pun acest obiectiv în prim plan. Statul 
român trebuie resetat, cu profesioniștii pe 
care îi are și pe care îi poate atrage, și cu o 
conducere politică ce înțelege care îi este 
rolul-acela de a întări statul, și nu de a-l 
slăbi, de a îmbunătăţi serviciile publice, de 
a proteja cetățenii și a le garanta o viață mai 
sigură și mai prosperă aici, în țara lor.

Pe termen mediu, soluția este de a 
depolitiza tot aparatul de stat, în zonele în 
care este nevoie de profesioniști. Aceasta nu 
este o prioritate doar pentru un partid, ci 
pentru toate. Le cer și celor care sunt acum 
la putere, dar și celor din opoziție, să își 
schimbe abordarea față de funcția publică.

Pentru că, altfel, se va continua la nesfârșit 
cu mecanismul „pleacă ai noștri – vin ai 
noștri, iar oamenii competenți sunt ținuți pe 
margine sau, mai grav, alungați din țară.”

arți Consiliul Suprem de Apărare

IOHANNIS: IOHANNIS: 

INCREDIBIL PE CE TOACĂ CFR BANII!INCREDIBIL PE CE TOACĂ CFR BANII!
Elena ŞERBAN;www.ziarulploiestii.ro
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Ioan B; Tg. Jiu

Pariu (a jura, zău, rămășag etc.). Nu e bine să 
se facă sau dacă se face să fi e conform Bibliei. „A 
jura nu-ți învăța gura și a numi pe Cel Sfânt nu te 
obișnui” (Isus Sirah 23 : 8). „Să te temi de Domnul 
Dumnezeul tău și numai Lui să-i slujești, de El să te 
lipești și pe numele Lui să te juri” (Deuteronomul 6 
: 13). „Nici pe capul tău să nu te juri, fi indcă nu poți 
să faci un fi r de păr alb sau negru” (Matei 5 : 36). 
„Să nu vă jurați strâmb pe numele Meu” (Leveticul 
19 : 12). Se poate exprima Dumnezeu e de față sau 
e de martor etc.
Pomenit. Pomenirea are un singur sens, adică ne 
rugăm la Dumnezeu să ne primească în împărăția 
Sa cerească. Acest sens nu e respectat, și e și  slăvit, 
nemaipomenit de bine a cântat, jucat etc. Excelent, 
nemaiîntâlnit, văzut etc., aceste cuvinte îs mici 
față de nemaipomenit. Vine mai rău, unii oameni 
se pomenesc singuri (m-am pomenit). Și tot mai 
rău e, alți oameni zic la alții să se pomenească (te 
pomenești) ca să fi e egali cu Dumnezeu. Rău se 
exprimă oamenii. „După mila Ta pomenește-mă 
Tu pentru bunătatea Ta, Doamne” (Psalmul 24 : 
8). „Milosteniile tale au fost pomenite înaintea lui 
Dumnezeu” (Fapte 10 : 31). „Nu încetez a mulțumi 
pentru voi pomenindu-vă în rugăciunile mele” 
(Efeseni 1 : 16).
Propovăduire. Doar pentru Domnul și pentru 
evanghelie, atât. Unii oameni amestecă acest 
cuvânt cu cele lumești. „Să propovăduiesc și acolo 
căci pentru aceasta am venit” (Marcu 1 : 38). 
Propovăduiau unii că retrogradăm, picăm în B etc., 
deci acești oameni să nu se mai exprime așa. Le e 
lene sau rușine să se exprime: spuneau, declarau, 
comunicau, vorbeau etc.?
Popa. Iată că am ajuns și la acest cuvânt care e 
universal pentru ortodocși. Peste 90% nu zic preot 
cum e bine, ca să mai aibă și aici ceva păcat.
De fapt, în religia creștină, noi ortodocșii, avem 
cam cele mai multe păcate. „Iar Iisus i-a poruncit să 
nu spună nimănui, ci, mergând arată-te preotului” 
(Luca 5 : 14). „Atunci ighemonul, popii și ceilalți 
închinători la idoli, s-au umplut de mânie” (V. Sf. 
05.368.02). Ed. Ep. Romanului.
Patriarh. E la Biserică și în vechiul testament cum 
era organizată credința creștină. Deci, nu suntem 
în stare nici la acest capitol să respectăm cele doar 
pentru Biserică. Se poate exprima: specialistul, 
strălucitul, experimentatul, excelent organizator 
etc. „Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române” (pag. 
1, Sfânta Scriptură). „Neamurile patriarhilor de la 
Adam până la Noe” (Facerea, cap. 5).
Potop. Cuvântul potop e unic și să fi e fără 
comparație. A fost cam acum cinci mii de ani când 
s-au înecat toate fi ințele rămânând cu sufl etul în 
trup: Noe, familia lui, animalele și păsările oprite 
în corabie. „Atunci a zis Domnul Dumnezeu către 
Noe: „Sosit-a înaintea feței Mele sfârșitul a tot 
omul, căci s-a umplut pământul de nedreptățile lor, 
și iată Eu îi voi pierde de pe pământ” (Facerea 6 : 
13). „Potopul a ținut pe pământ patruzeci de zile și 
patruzeci de nopți” (Potopul 7 : 17).
Parohie. E doar la Biserică, să nu se amestece cele 
lumești cu cele cerești. „Voi zidi Biserica Mea și 
porțile iadului nu o vor birui” (Matei 16 : 18).
Pedepsește Dumnezeu. Foarte rar pentru că 
Dumnezeu e bunătate, ne păzește și ne îndrumă etc. 
Pe pământ cel rău e cu boala, tristețea, nerealizarea 
etc. „Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui 
pierzătorului să intre în casele voastre” (Ieșirea 12 
: 23). „Dacă un prooroc sau preot sau poporul va 
zice: „Este amenințarea Domnului, voi pedepsi pe 
omul acela și casa lui” (Ieremia 23 : 34). „Numai 
asupra lui să nu întinzi mâna ta” (Iov 1 : 12). 
„Numai nu te atinge de viața lui” (Iov 2 : 6).
Prohodul. Nici prohodul nu are liniște: ne cântau 
unii prohodul că retrogradăm, picăm în B etc. 
Prohodul să fi e doar la Învierea Domnului, când 
se cântă în Biserică. „Așa este scris și așa trebuie să 
pătimească Hristos și să învieze din morți a treia 
zi” (Luca, 24 : 46).
Păstor. E doar Iisus Hristos și sfi nții care îndrumă 
oamenii spre mântuire. „Eu sunt păstorul cel bun. 
Păstorul cel bun își pune sufl etul pentru oile sale” 
(Ioan 10 : 11).
Rusalii. Exprimarea să fi e „Pogorârea Sfântului 
Duh” că înțeleg bine toți oamenii creștini. „Și 
s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să 
vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul 
a grăi” (Fapte 2 : 4). „Și iscându-se vuietul acela, s-a 
adunat mulțimea și s-a tulburat căci fi ecare îi auzea 
pe ei vorbind în limba sa” (Fapte 2 : 6).
Sfi nți: mari mucenici, cuvioși, mucenici etc. Îs 
mari prieteni ai Domnului, să nu se amestece cu 
cele lumești. „Voi sunteți prietenii Mei dacă faceți 
ceea ce vă poruncesc” (Ioan 15 : 14).

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

DECIZIA DE A SLĂBI TREBUIE SĂ FIE STRICT PERSONALĂ
Dietele nu se ţin după ureche și e nevoie de răbdare pentru a obţine rezultate. Cu voinţă, cu un plan 

alimentar riguros și mișcare, Daniela Elena (22 de ani, București) a reușit să slăbească peste 30 de 
kilograme într-o jumătate de an.

Lipsa mișcării și a unei educaţii 
alimentare, stresul, anxietatea 

și găsirea confortului în mâncare 
au fost cauzele pentru care Elena a 
ajuns de-a lungul a 4 ani la aproape 
89 de kilograme. Vara trecută, însă, 
ea a hotărât să ia măsuri radicale, 
cu efecte pe termen lung. „În iulie 
2018, când m-am cântărit și am văzut 
că, la o înălţime de 1,58 m, am 88,8 
kg, am decis că e momentul pentru 

o schimbare radicală: să fac analize 
de sânge, pentru a verifi ca dacă nu 
cumva creșterea în greutate a avut 
vreo cauză medicală – s-a dovedit că 
nu; să merg la un nutriţionist, pentru 
a putea să urmez o dietă personalizată; 
să fac sport în mod constant – aerobic, 
zumba, Pilates. Dorinţa mea era de a 
pune capăt o dată pentru totdeauna 
unui capitol din viaţa mea care mă 
împiedica să evoluez. „Nu a mai fost 
vorba doar despre o simplă dietă, 
ci despre adoptarea unui nou stil 
de viaţă, sănătos, pe termen lung”, 
mărturisește cititoarea noastră.

31 DE KILOGRAME ÎN MINUS – 
MAI MULTĂ POFTĂ DE VIAŢĂ
Zis și făcut. Din iulie  și până în 

decembrie 2018, Elena a combinat o 
dietă personalizată cu sport și a slăbit 31 
de kilograme. „Într-o lună, schimbam 
dieta de 2 ori, făceam câte 2 proceduri 
de întreţinere a pielii pe săptămână și 
mergeam la orele de sport în grup de 3 
ori pe săptămână”, precizează tânăra. 
În prezent, Elena are mai multă poft ă 
de viaţă și energie și se simte capabilă 
de orice activitate, pentru că și-a  
depășit barierele psihologice.

„Starea de bine din interior se 
refl ectă și la nivel exterior: am pielea 
mai fi nă, părul mai strălucitor, obosesc 
mai greu, dorm mai bine. În plus, mă 
hrănesc cu aprecierile celor din jur, 
care îmi complimentează efortul. Toate 
acestea mă ajută să merg mai departe”, 
se destăinuie Elena.

Prima americancă deţinătoare a unui 
brevet pe numele ei – era în 1809 - s-a numit 
Mary Kies, ea fi ind cea care a descoperit și 
dezvoltat un proces de ţesut pălării cu fi re 
de mătase.

MAȘINĂRIE PENTRU CURĂŢAT 
VESELA

La fi nele secolului al XIX-lea, Josephine 
Cochrane inventa mașina de spălat vase. 
Enervată de servitorii care îi spărgeau 

mereu vasele extrem de scumpe, Josephine 
a reușit să construiască o mașinărie 
ingenioasă, capabilă să cureţe vesela fără să 
o sfărâme. În 1886, ea primea brevet pentru 
invenţia sa, folosită astăzi la scară din ce în 
ce mai mare.

FIERĂSTRĂUL CIRCULAR
La începutul secolului al XIX-lea, când 

în America tocmai apăruse secta Shakers, 
care promova, între altele, egalitatea 
între sexe, o ţesătoare din Masechusetts 
a creat un obiect ciudat. Tabitha Babbitt, 
membră a comunităţii Shakers, inventa 

fi erăstrăul circular, care a intrat imediat în 
uz în fabricile de cherestea din zonă. Ea s-a 
inspirat de la fraţii săi, care tăiau copacii 
cu un fi erăstrău ce trebuia ţinut de ambele 
capete. Astfel, i-a venit ideea să lege de o 
roată de tors un disc cu dinţi.

ISTEAŢA DACTILOGRAFĂ
La mijlocul anilor 50, americanca Bette 

Nesmith Graham crea pasta corectoare. 
La acea vreme, începuseră să intre în 
uz mașinile de scris electrice, iar Bette, 
care fusese dactilografă ca secretară a 
directorului unei bănci din Texas și nu mai 
avea timp să dea rateuri. Într-o zi, după ce a 
observat cum colegii săi încercau să scrie cu 
vopsea pe un geam o urare de sărbători pe 
care o modifi cau câte puţin, cu altă vopsea, 
din cauza greșelilor, lui Bette i-a venit o 
idee. A turnat în blenderul de acasă un tub 
de vopsea de pictură pe bază de apă cu o 

cantitate egală din colorantul folosit pentru 
obţinerea hârtiei din mașina de scris. A 
dus amestecul la serviciu și a observat că, 
aplicat cu o pensulă, poate masca orice 
greșeală pe care o făcea când dactilografi a. 
În 1958, a primit brevet pentru invenţia 
pastei corectoare , pe care ea a numit-o 
„Gata cu greșelile”.

ȘTERGĂTOARE DE PARBRIZ
Ștergătoarele de parbriz nu sunt nici 

pe departe invenţia bărbaţilor. Invenţia 
îi aparţine lui Mary Anderson, care, în 
timpul unei vizite la New York, la începutul 
secolului trecut, a observat cum vatmanul 
unui tramvai oprea din 50 în 50 de metri 
pentru a-și șterge parbrizul manual, cu 
o cârpă. Era iarnă și ningea continuu, 
iar vizibilitatea era foarte redusă. Șoferii 
tuturor vehiculelor obișnuiau să facă acest 
gest. Când s-a întors acasă, Mary s-a apucat 

de treabă și a creat ștergătorul de parbriz 
dintr-un sul de cauciuc prins de un ax și 
legat de o manivelă poziţionată în interiorul 
vehiculului.

O FIBRĂ REZISTENTĂ
Una dintre cele mai importante fi bre 

sintetice dezvoltate până în prezent a fost 
creată de o femeie la mijlocul secolului 
trecut. În 1946, când s-a angajat la fi rma 
DuPont, Stephanie Kwolek încerca să 
strângă bani pentru a urma Facultatea de 
Medicină.

În 1964, ea se afl a tot la DuPont, unde 
încerca să transforme polimerii într-un 
material sintetic dur. Un an mai târziu ea 
a reușit să creeze o fi bră de cinci ori mai 
rezistentă decât oţelul, pe care a denumit-o 
kevlar. Materialul este folosit astăzi la vestele 
antiglonţ, la căștile de protecţie, la rachetele 
de tenis și altele.

Poate sună bizar, dar femeile au inventat mașina de spălat vase, fi erăstrăul circular, ștergătoarele de parbriz, kevlarul și 
multe altele. De-a lungul timpului, femeile au fost private nu numai de drepturi, dar și de educaţia tehnologică, însă nimic 

nu le-a stat în cale când a fost vorba să-și pună în practică ideile ingenioase.

MAȘINĂRIE PENTRU CURĂŢAT
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de treabă și a creat ștergătorul de parbriz

tit t lă di l t l f l it p t

fierăstrăul circular care a intrat imediat în
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Un sfat din Talmud spune astfel: „Dacă 
cineva vine cu intenţia să te omoare, 

ridică-te și omoară-l tu primul”. Plecând 
de la această învăţătură bine cimentată 
în mentalitatea iudaică, jurnalistul de 
investigaţii Ronen Bergman, cel mai bun 
reporter specializat în serviciile secrete 
israeliene, a publicat anul trecut o istorie 
a operaţiunilor secrete ale comunităţii de 
intelligence din Israel, foarte bine primită 
în toată presa mare occidentală. Cartea se 
numește „Rise and Kill First. Th e secret 
history of Israel, targeted assassinations”.

Subiectul este cu atât mai fascinant cu 
cât are în centrul său nu neapărat ideea de 
operaţiune sub acoperire, ci programele de 
„targeted assassinations” (asasinate ţintite) 
coordonate de statul Israel, concept care a 
stârnit multe controverse din perspectiva 
drepturilor omului din Vest. În lipsa unei 
traduceri standard acceptate în limba 
română, aș traduce această formulă prin 
„operaţiuni de eliminare a unor ţinte pe 
care statul Israel le consideră inamici”. 
Corelează aceasta în logica lupei împotriva 
terorismului și vei înţelege mai ușor care 
este scopul acestor operaţiuni.

UCIDEREA ŢINTELOR
Programele de „targeted killing” au 

început să fi e folosite după încheierea celui 
de-al Doilea Război Mondial, iar Ronen 
Bergman susţine că Israelul a recurs mai des 
la ele decât oricare altă ţară occidentală. În 
Vest, ele sunt interzise.

În 2006, Curtea Supremă din Israel a 
statuat că acest tip de operaţiuni reprezintă 
o formă legitimă de apărare a ţării împotriva 
terorismului (până atunci, ele nu erau 
reglementate) și a defi nit condiţiile punerii în 
aplicare a acestor operaţiuni. Acţiunile sunt 
declanșate printr-un ordin al premierului, 
iar, la ședinţele în care sunt decise dacă 
anumite persoane considerate „ţinte” vor 
fi  ucise, participă conducerea Mossad 
(serviciul de informaţii extern al Israelului), 
membri ai serviciului de informaţii intern 
(Shin Ber), membri ai Israel Defence Forces 
(IDF) și, uneori, chiar și un rabin.

Înainte de implementarea unei astfel de 
operaţiuni, agenţiile secrete sunt obligate să 
urmeze niște proceduri. Ca regulă generală, 
este preferabil să fi e arestată ţinta despre 
care există informaţii certe că pune la cale 
atacuri asupra cetăţenilor Israelului sau 
coordonează atacuri, iar decizia de lichidare 
a acelei ţinte se ia doar dacă ea justifi că 
minimalizarea pierderilor de vieţi omenești.

Curtea Supremă le-a interzis să pună în 
aplicare operaţiunile de „targeted killing” în 
situaţiile în care comunitatea de intelligence 
deţine informaţii că în zonă se afl ă copii.

Pentru a evita erorile, identitatea 
persoanei care urmează să fi e ucisă trebuie 
confi rmată de două surse independente una 
de cealaltă, în același timp.

Bergman nu ocolește nici situaţiile din 
trecut în care au existat erori de identifi care 
și dezvăluie o acţiune din iulie 1973, când 
Mossadul a ucis un marocan nevinovat, 
care era chelner într-un orășel din Norvegia, 
pentru că îl confundase cu Ali Hassan 
Salameh, teroristul care plănuise uciderea 
atleţilor israelieni în timpul Olimpiadei de 
la Munchen, din anul 1972.

Să fi m bine înţeleși, acest tip de eliminare 
a unor persoane considerate ostile statului 
Israel din perspectiva terorismului 
nu schimbă sistemul de legi aplicabile 
cetăţeanului simplu. Crima, potrivit 
sistemului judiciar din Israel, rămâne una 
dintre cele mai grave infracţiuni, dacă ea 

este săvârșită de cetăţeni obișnuiţi, și este 
sancţionată ca atare.

CE SE AFLĂ DIN LUMEA ÎNCHISĂ A 
SERVICIILOR SECRETE

De la înfi inţarea sa în 1948, statul Israel a 
coordonat aproximativ 2.300 de operaţiuni 
de asasinare, în urma cărora au fost ucise mii 
de ţinte. Chestiunea devine controversată 
cu atât mai mult cu cât Ronen Bergman 
dezvăluie că au existat operaţiuni ratate, în 
care au fost ucise persoane nevinovate sau 
victime colaterale. Acest tip de subiect va fi  
întotdeauna înconjurat de dileme etice: sunt 
justifi cate aceste acţiuni împotriva unor 
ţinte considerate teroriste, cu riscul de a 
ucide oameni nevinovaţi?

Autorul evită sentinţe, însă, prin bogăţia 
informaţiilor cu care descrie fi ecare 
operaţiune în parte, invită cititorul să tragă 
singur concluziile. Confl ictul israeliano-
palestinian, de pildă, este atât de complicat, 
încât este imposibil să nu apară victime 
colaterale de o parte și de cealaltă.

Pentru documentarea acestei istorii, 
Ronen Bergman, care deţine și un doctorat 
în istorie la Cambridge, a lucrat șapte ani, 
timp în care a înregistrat în jur de o mie de 
interviuri cu ofi ciali de rang înalt politic, 
cu personaje din conducerea serviciilor 
secrete israeliene, care implementau aceste 
operaţiuni sau cu simpli „operativi”. În 
același timp, Bergman a avut acces la 
informaţii clasifi cate, pentru a verifi ca 
acurateţea unor operaţiuni cunoscute deja 
publicului și pentru a face publice altele cu 
totul neștiute.

Bergman observă că, de-a lungul 
timpului, a existat puţină coordonare între 
Mossad, Shin Bet și AMAN (serviciul secret 
al armatei israeliene, pentru strângerea 
informaţiilor și implementarea acestor 
operaţiuni, paradigma schimbându-se 
însă după septembrie 2000, când civilii și 
membrii acestor unităţi militare au început 
să lucreze sub același acoperiș. Consecinţa 
acestor strângeri de rânduri? Dacă în anul 
2000, au fost puse în practică 24 de „targeted 
assassinations”, trei ani mai târziu numărul 
acestora crescuse la 135.

Cronologic cartea lui Bergman începe 
cu atacurile mișcării subterane sioniste 
împotriva ţintelor britanice din timpul 
Mandatului britanic (1922-1948) și 
se termină cu o versiune nouă despre 
operaţiunea de ucidere a oamenilor de 
știinţă din domeniul nuclear, care lucrau 
pentru Iran.

Capitolele volumului ating operaţiuni 
care au devenit celebre în lume, cum ar 
fi  capturarea nazistului Adolf Eichmann 
și aducerea lui în Israel, operaţiunea de 
eliminare a oamenilor de știinţă germani 
care lucrau pentru Egipt, în timpul 
regimului lui Nasser, războiul prelungit 
al Mossad împotriva Organizaţiei pentru 
Eliberarea Palestinei, operaţiunea „afacerea 
Bus 300” din 1984, în care conducerea 
Shin Bet a ordonat execuţia a doi activiști 
palestinieni, iar apoi a depus mărturie 
mincinoasă privind implicarea în această 
operaţiune, decapitarea conducerii Hamas 
în timpul celei de-a doua Intifada (2000-
2005) și multe altele.

Bergman nu se sfi ește să spargă și legende 
care au făcut înconjurul lumii. El susţine 
că, după succesul operaţiunii Eichmann, 
în urma căreia Hannah Arendt defi nea 
„banalitatea răului”, Mossad nu a mai găsit 
oportun să aloce energie pentru prinderea 
naziștilor răspândiţi în lume, pentru că 
ameninţările Israelului erau cu totul altele.

Deși abundă în operaţiuni care, așa 
cum justifi că establishmentul, au schimbat 
procesul de decizie în multe momente 
tensionate ale Orientului Mijlociu, sunt 
analizate și unele eșecuri răsunătoare.

Unul dintre ele s-a petrecut în septembrie 
1997, când o echipă de opt membri 
Mossad, la ordinul premierului Benjamin 
Netanyahu, a încercat să-l ucidă pe Khaled 
Mashal, care atunci deţinea funcţia de șef 
al mișcării Hamas din Iordania. Israelienii, 
care intraseră în Iordania cu pașapoarte 
canadiene false, l-au atacat pe la spate pe 
Mashal, în timp ce acesta voia să intre în 
clădirea în care lucra, în ideea de a-i inocula 
un gaz otrăvitor în ureche. La scurt timp, 
doi dintre agenţii Mossad au fost prinși de 
poliţiștii iordanieni. După incident, regele 
Hussein i-a cerut lui Netanyahu să-i spună 
antidotul pentru otravă, ameninţând cu 
ruperea relaţiilor diplomatice. La început, 
Netanyahu a refuzat, însă, cum relaţiile 
diplomatice se complicau foarte mult, 
președintele SUA, Bill Clinton, a intervenit 
și l-a convins pe premierul israelian să 
ofere antidotul cu care medicii iordanieni 
i-au salvat viaţa lui Mashal. În urma acestei 
operaţiuni ratate, șeful Mossad Dany Yatom, 
a demisionat.

ROMÂNUL ION PACEPA APARE ÎN 
OPERAŢIUNILE MOSSADULUI

Plină de informaţii care ating toată istoria 
complicată a confl ictelor din Orientul 
Mijlociu, cartea lui Ronen Bergman aduce 
în discuţie inclusiv serviciile de informaţii 
românești, din timpul generalului Ion 
Pacepa, fost șef adjunct al Departamentului 
de Informaţii Externe (spionaj) al României 
comuniste, consilier personal al dictatorului 
Nicolae Ceaușescu, care ar fi  fugit la 
americani. Jurnalistul abordează în detaliu 
planurile Mossad, coordonate de premierul 
Ariel Sharon, care dezvolta o obsesie de 
a-l elimina pe rivalul și liderul palestinian, 
Yaser Arafat. Deși au existat eșecuri din 
partea Mossad de asasinare a liderului 
palestinian, jurnalistul sugerează, fără a 
putea da însă informaţii sigure, că moartea 
misterioasă prin otrăvire, la Paris, a lui 
Arafat s-ar datora Mossadului.

„Dacă aș ști răspunsul la întrebarea 
cine l-a ucis pe Yasser Arafat, nu aș putea 
s-o scriu în această carte, nici măcar nu aș 
putea să scriu că eu știu răspunsul. Cenzura 
militară din Israel îmi interzice să discut 
acest subiect”, scrie Bergman în cartea sa.

La nivel de imagine, această abordare 
avantajează totuși Mossad, lăsând deschisă 
portiţa că agenţia este atât de puternică, 
încât l-a putut elimina inclusiv pe liderul 
simbol al palestinienilor.

Bergman susţine că Mossad ar fi  pus 
mâna pe o înregistrare compromiţătoare, 
realizată de oamenii lui Pacepa, în timpul 
vizitei liderului palestinian la București, 
cu imagini în care el ar fi  întreţinut relaţii 

sexuale cu bodyguarzii săi, ipoteză care 
există de altfel și în cartea lui Pacepa, 
„Orizonturi roșii”. Informaţia nouă pe care 
o susţine Bergman este că acea casetă ar 
fi  ajuns în mâinile israelienilor, iar Ariel 
Sharon a fost pe punctul de a distribui 
imaginile pe internet pentru compromitere.

„Sharon a renunţat la această idee 
degradantă când Israelul și-a atins 
obiectivele prin alte metode – convingând 
administraţia SUA că Arafat este incorigibil. 
Israel a strâns probe indubitabile privind 
implicarea lui Arafat în contrabandă cu 
arme, cunoscută drept Afacerea Karine A, 
vasul cu care erau aduse din Iran grupuri 
de teroriști în Teritoriile Palestiniene”, scrie 
jurnalistul.

CE FEL DE OAMENI CAUTĂ MOSSAD, 
CA SĂ-I TRANSFORME ÎN AGENŢI 

SECREŢI
Procesul de recrutare al Mossad s-a 

rafi nat mult de-a lungul timpului, tocmai 
pentru a garanta succesul operaţiunilor din 
Orientul Mijlociu. După eșecul spionului Eli 
Cohen, infi ltrat în sfera militară a aparatului 
de stat sirian, deconspirat de sirieni și 
condamnat la moarte, Mossad a devenit 
mult mai sever în selecţia agenţilor care 
lucrau sub acoperire în ţări ostile. Mai întâi, 
trebuie spus că agenţia avea acces la baza de 
date a populaţiei și o primă selecţie se făcea 
fără ca nimeni să știe. O a doua condiţie era 
să fi e format deja de armata israeliană, lucru 
des întâlnit în Israel, întrucât în această ţară 
armata este obligatorie atât pentru femei, 
cât și pentru bărbaţi.

„Candidatul perfect avea prezenţă 
europeană, unul care putea să treacă drept 
turist sau om de afaceri dintr-o ţară ai cărei 
cetăţeni erau bine primiţi în lumea arabă. 
Un grup de potenţiali recruţi consta în copiii 
intelectualilor israelieni sau ai corpului 
diplomatic israelian, care petrecuseră mult 
timp peste hotare din cauza locurilor de 
muncă ale părinţilor lor.  Dar majoritatea 
recruţilor era alcătuită din imigranţi 
care trăiseră în ţările lor natale până la 
maturitate. În cazuri foarte rare, Caesarea  
(o unitate secretă) recruta un evreu care 
încă trăiește în afara Israelului, pentru că 
avea un avantaj evident: nu  mai trebuia să 
fi e instruit pentru a juca rolul unui non-
israelian”, explică Bergman.

Profi lul psihologic pentru a fi  primit în  
lumea spionilor israelian? Să fi e echilibrat 
psihic, inventiv în a gestiona situaţii noi, dar 
să calculeze bine riscurile, pentru a nu pune 
în pericol operaţiunea, să știi să disimulezi 
sau să-i minţi ușor pe alţii, dar să nu-ţi 
minţi niciodată superiorul și să fi i un bun 
vorbitor de limbi străine. Cine e atras de 
această lume? Cei cărora le plac aventurile și 
nefericiţii în căsnicii. Ambele variante erau 
acceptate. Mossad susţine că nefericirea de 
acasă, pusă în slujba statului, poate aduce 
foloase.

ISTORIA SECRETĂ A ASASINATELOR COMISE ISTORIA SECRETĂ A ASASINATELOR COMISE 
DE SERVICIILE SECRETE ALE ISRAELULUI

Cartea jurnalistului Ronen Bergman, Rise and Kill First. Th e secret history of Israel’s 
targeted assassinations”, vorbește despre operaţiunile Israelului care au stârnit atât de 

multe controverse în Occident. O prezentare a acestora, semnată de Gabriel Bejan, pe vice.com.

Deși abundă în operaţiuni care așa sexuale cu bodyguarzii săi ipoteză care
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

NUMĂRUL NUMĂRUL 
ROMÂNILOR ROMÂNILOR 

DIN  REPUBLICA DIN  REPUBLICA 
MOLDOVA CU MOLDOVA CU 

PAȘAPORT ROMÂN 
CREȘTE DE LA O CREȘTE DE LA O 

ZI LA ALTAZI LA ALTA
Tot mai mulți moldoveni își redobândesc 

cetățenia română. Astfel că, doar anul trecut, 
peste 250.000 de persoane cu domiciliul stabil în 
Republica Moldova dețineau pașapoarte românești.

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie de la 
București anunță că acest număr, însă, nu ia în 
calcul și basarabenii care și-au redobândit cetăţenia 
României și-au indicat domiciliul în dreapta 
Prutului.

Datele aceleiași instituții arată că, din anul 2002 și 
până în 2018, peste o jumătate de milion de cetăţeni 
din Republica Moldova au redobândit cetăţenia 
statului român.

Printre benefi ciile deţinerii cetățeniei române se 
numără dreptul de ședere pe un termen nelimitat în 
ţările Uniunii Europene și de a primi alocaţii pentru 
copii, posibilitatea de a studia în Uniunea Europeană, 
asistenţă medicală conform standardelor și legislaţiei 
europene, dreptul de vot sau cel de pensie.

VLAD PLAHOTNIUC RENUNȚĂ LA MANDATUL DE DEPUTAT

„În ultima perioadă, mai mulți 
politicieni de rang înalt, din așa-

zisa guvernare reformatoare, dau indicații 
publice instituțiilor de drept cum să 
acționeze, ce dosare să facă, cui să i se facă 
dosare etc.

Aceștia sunt politicienii care, atunci când 
erau în opoziție, făceau isterie legată de 
politizarea instituțiilor de drept, iar astăzi, se 
duc abuziv peste judecători și procurori în 
forurile lor de conducere, unde politicienii 
nu au ce căuta, ca să facă presiuni.

Politicienii puterii de azi au schimbat 
în mod abuziv din funcții un număr mare 
de funcționari, dar cel mai grav este că au 
înlocuit mulți profesioniști cu reprezentanți 
politici ai regimului PSRM-ACUM, fără 

concursuri transparente, fără meritocrație, 
doar pe baza apartenenței de partid.

Dar politizarea instituțiilor nu e cel mai 
grav lucru care s-a întâmplat în ultimele 
săptămâni, cel mai grav este modul în care 
Moscova a preluat instituțiile strategice 
ale statului: SIS, Ministerul Apărării, 
Parlamentul (conducerea și cele mai 
importante comisii), iar foarte curând și 
Procuratura Generală, CNA, poate și alte 
instituții.

Când am spus că anume asta se va 
întâmpla, mulți nu m-au crezut. Acum vă 
spun și că aceste instituții nu sunt preluate 
doar ca cineva să dețină mai multă putere, 
dar scopul este instalarea în Republica 
Moldova a unui regim pro-rus pe mulți ani 
de acum înainte, care va acționa la comanda 
unor forțe externe, în baza unor interese 
care nu au legătură cu binele moldovenilor.

Doar naivii cred că rușii participă acum 
în Moldova la “de-oligarhizare”, în realitate 
însă ei participă la preluarea instituțiilor 
vitale ale statului, iar abuzurile pe care le 
pregătesc vor indica cum va arăta viitorul 
“stat de drept” după modelul rusesc atât de 
bine cunoscut.

Am așteptat ca cei din Blocul ACUM să se 
trezească din euforie și să oprească această 
capturare a statului de către Moscova, dar 
constat că, dimpotrivă, ei ajută acest proces, 
sunt captivi în continuare vechilor obsesii 
politice și în timpul acesta în spatele lor se 
instalează mecanisme de control abuziv 

al statului, ale căror efecte vor fi  curând 
devastatoare și pentru ei.

În condițiile preluării totale în captivitate 
a Republicii Moldova de către Federația 
Rusă, în condițiile în care ultimele trocuri 
politice care s-au făcut, indică preluarea de 
către ruși, prin partidul lor, a instituțiilor 
de drept și, în consecință, mă aștept la 
o degradare totală și pe termen lung a 
activității justiției, la abuzuri, la o justiție 
politizată și supusă intereselor personale 
ale unor grupări, care lucrează împotriva 
intereselor Republicii Moldova.

În această situație, eu nu doresc să mai 
activez, în nici un fel, în vreo instituție a 
statului și astăzi am depus mandatul de 
deputat în Parlament.

Știu că instituțiile de drept sunt presate 
politic sa mă lipsească de imunitate, nu au 
motiv legal pentru un astfel de demers, dar 
vor fi  obligate prin abuzuri să o facă. Prin 
renunțarea la imunitate, odată cu demisia 
din funcția de deputat, doresc să opresc și 
aceste abuzuri și presiuni politice asupra 
instituțiilor de drept.

Eu nu am nevoie de imunitatea unui stat 
controlat astăzi de Moscova, de cei care de 
doi ani de zile au făcut zeci de acțiuni ilegale 
împotriva mea și a familiei mele, dosare 
politice, judecăți false, zeci de urmăriri 
internaționale respinse de Interpol pe motiv 
de abuz politic etc.

Disperarea Moscovei să controleze 
Procuratura Generală și justiția din Moldova 

în general este dată și de scopul foarte vizibil 
de a continua hărțuirea și intimidarea mea, 
a familiei mele și a susținătorilor mei. Este 
modalitatea prin care Moscova acționează 
ani în șir împotriva mea, intentând 
numeroasele dosare fabricate. Comunitatea 
internațională și Interpol au constatat că 
acestea sunt motivate politic, sunt false și au 
refuzat solicitările Moscovei. În parteneriat 
însă cu cei din Blocul ACUM, Moscova 
controlează în prezent instituțiile de drept și 
justiția din Moldova și, cu siguranță, speră 
că, folosind abuziv instituțiile din Moldova, 
vor avea de această dată mai mult succes și, 
în fi nal, vor transforma Moldova într-un 
“aliat” servil al Rusiei.

M-am apărat de toate acestea fără a avea 
imunitate la vremea respectivă, la fel o voi 
face și în continuare.

În actuala situație, în care mandatul 
de deputat nu mai valorează mare lucru, 
nu-mi pot îndeplini nici obligațiile față de 
electoratul din Nisporeni, cei care au făcut 
mandatul meu cel mai reprezentativ în 
actualul Parlament după numărul de voturi. 
Nu ar fi  corect față de ei să țin ocupat acest 
loc câtă vreme nu pot să-mi îndeplinesc 
mandatul primit de la ei, din motive care nu 
depind de mine. Însă îi voi ajuta altfel, poate 
chiar mai efi cient, pentru că față de ei am 
o datorie pe viață pentru încrederea masivă 
pe care mi-au acordat-o.”

n ultima perioadă mai mulți

„AM ȘI EU ÎNTREBĂRI, MIE TOT NU-MI PLACE CĂ AȘA A „AM ȘI EU ÎNTREBĂRI, MIE TOT NU-MI PLACE CĂ AȘA A 
IEȘIT, EU NU ȘTIU DACĂ PARLAMENTUL ÎL VA VOTA”

Prim-ministra Maia 
Sandu spune că are 

anumite întrebări cu privire 
la câștigătorul concursului 
de selectare a noului director 
al Centrului Național 
Anticorupție (CNA), Ruslan 
Flocea. Sandu consideră că, în 
general, consilierii actorilor 

politici nu trebuie să participe 
la aceste concursuri.

„Am și eu întrebări, mie tot 
nu-mi place că așa a ieșit, eu 
nu știu dacă Parlamentul îl va 
vota sau nu, dar ar fi  bine dacă 
consilierii nu ar participa la 
aceste concursuri. Nu am 
nimic împotriva lui, noi am 

lucrat împreună când eram 
ministră a Educației, dar asta 
e deja alt lucru”, a declarat 
Sandu la emisiunea „Glavnoe”, 
de la postul TVC 21.

Comisia juridică, numiri și 
imunități a Parlamentului l-a 
desemnat pe Ruslan Flocea 
câștigător al concursului 
de ocupare a funcției de 
șef al Centrului Național 
Anticorupție.

Flocea a acumulat cel 
mai mare punctaj oferit de 
membrii comisiei, iar pe locul 
doi și trei s-au plasat Cristina 
Țărnă și Vitalie Verebceanu.

Pentru a fi  numit șef la 
CNA, Ruslan Flocea trebuie să 
treacă de votul Parlamentului.

Ruslan Flocea deține în 
prezent funcția de secretar 
general al Președinției.

DODON e noul „ȘEF” LA 
CNA / Consilierul lui Igor 
Dodon, Ruslan Flocea este 
„câștigătorul” concursului 
pentru funcția de director al 
CNA

Primele reacții la numirea 
unui consilier de-al lui Dodon 
în funcția de șef la CNA: 
Blocul ACUM a capitulat în 
fața lui Dodon.

CEL MAI GRAV ESTE CĂ MOSCOVA A PRELUAT INSTITUȚIILE STRATEGICE ALE STATULUICEL MAI GRAV ESTE CĂ MOSCOVA A PRELUAT INSTITUȚIILE STRATEGICE ALE STATULUI
https://www.facebook.com/plahotniuc/posts/2298275873627254https://www.facebook.com/plahotniuc/posts/2298275873627254

CUM A REACȚIONAT MAIA SANDU LA REZULTATELE CUM A REACȚIONAT MAIA SANDU LA REZULTATELE 
„CONCURSULUI” LA ȘEFIA CNA:„CONCURSULUI” LA ȘEFIA CNA:

rim ministra Maia politici nu trebuie să participe
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Dumitru Robu este candidatul 
propus la funcția de procuror 

general interimar, el urmând a fi  votat, în 
ședința de plen a Parlamentului Republicii 
Moldova. Robu a fost ales dintre cei nouă 
candidați care și-au depus dosarele pentru 
funcția de procuror general interimar la 
Parlament.

Aceștia sunt: Ghenadie Barba; Avocatul 
Ilie Rotaru; Rața Alexandru procuror-șef 
în cadrul Procuraturii raionului Strășeni; 
Viorel Morari – Fostul șef al Procuraturii 
Anticorupție;  Avocatul Anatolie Istrate; 
Robu Dumitru – adjunct al procurorului-
șef al Procuraturii municipiului Chișinău;  
Viorel Pocaznoi – Șef al Direcţiei generale 
urmărire penală – maior de poliție; Boris 
Lupașcu – fost șef de secţie din cadrul 

Procuraturii Generale; Radețchi Viorel 
– Procuror în Secția procurori pentru 
misiuni speciale în cadrul Procuraturii 
Generale.

Cine este Dumitru Robu și cum s-a 
ajuns la candidatura sa

Dumitru Robu a devenit cunoscut 
opiniei publice în special în ultimul an 
și jumătate, el fi ind procurorul de caz în 
dosarul deschis împotriva fostului primar 
al capitalei Dorin Chirtoacă, privind 
parcările cu plată.

Dumitru Robu și-a început cariera 
de procuror în Secţia combatere trafi c 
de fi inţe umane din cadrul Procuraturii 
Generale. Ulterior, prin Ordinul 
Procurorului General al Republicii 
Moldova, din 8 iulie 2016, a fost numit în 

funcția de procuror în cadrul Procuraturii 
Anticorupție.

El a fost avansat, în martie 2018, 
când instrumenta dosarul împotriva lui 
Dorin Chirtoacă, la funcția de adjunct 
al procurorului-șef al Procuraturii 
municipiului Chișinău, Ofi cial principal, 
în urma unui concurs organizat de 
Consiliul superior al Procurorilor (CSP).

Robu este originar din Nisporeni, 
raionul de baștină al lui Vladimir 
Plahotniuc.

Potrivit surselor Cotidianul, Dumitru 
Robu este candidatul agreat de blocul 
ACUM și va fi  votat în condițiile în 
care Ruslan Flocea, secretarul general 
al președinției, va fi  desemnat șef al 
Centrului Național Anticorupție.

DUMITRU ROBU VA FI PROCUROR GENERAL INTERIMAR DUMITRU ROBU VA FI PROCUROR GENERAL INTERIMAR 
CINE ESTE ȘI CUM S-A AJUNS LA CANDIDATURA SACINE ESTE ȘI CUM S-A AJUNS LA CANDIDATURA SA
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AXA CASPICĂ SFIDEAZĂ SUA
Strâns cu ușa de sancţiunile 

americane, Iranul cedează 
în faţa pretenţiilor Rusiei din 
zona Mării Caspice. Rusia-SUA: 
1-0

Disputa de două decenii privind 
statutul Mării Caspice , cea mai 
mare rezervă de apă potabilă a 
lumii, a ajuns la fi nal în august 
2018, când cinci state de pe litoralul 
Caspic (Rusia, Iran, Turkmenistan, 
Kazahstan și Arzerbaidjan) au căzut 
de acord să-i ofere un statut legal 
special – acum nu este nici mare și 
nici lac, potrivit site-ului de știri Zero 
Hedge.

Înainte ca acordul fi nal să devină 
public, BBC a scris că toate statele 
riverane vor avea libertatea de acces 
dincolo de apele lor teritoriale,dar că 
resursele naturale vor fi  divizate.

Rusia a garantat o prezenţă 
militară în întregul bazin

Companiile energetice rusești pot 
explora cele 50 de miliarde de barili 
de petrol din Marea Caspică și cele 
8,4 trilioane de metri cubi de rezerve 
naturale de gaze.

Turkmenistanul poate, în cele 
din urmă, să înceapă să ia în 
considerare conectarea gazului său la 
proiectul comun turco-azer TANAP 
printr-un gazoduct care traversează 
Marea Caspică.

Iranul și-a mărit resursele 
energetice pentru cele mai mari 
orașe din nord (Teheran, Tabriz și 
Mashhad), deși, în același timp, s-a 
plasat sub presiunea navelor rusești.

Evoluţia ridică semne de întrebare 
cu privire la gradul de vulnerabilitate 
pe care îl are acum Iranul în faţa 

noilor sancţiuni americane, din 
moment ce acceptă ce a evitat 
întotdeauna – tutela de facto a Rusiei, 
știind cât de mult au servit intereselor 
NATO aceste sancţiuni.

Eventuala împărţire a fundului 
mării, bogat în petrol și gaze, ar 
aduce chiar mai multă bogăţie și 
energie pentru întreaga regiune.

Din 1970 și până la prăbușirea 
Uniunii Sovietice în 1991, Marea 
Caspică a fost divizată în subsectoare 
pentru Azerbaidjan, Rusia, Kazahstan 
și Turkmenistan – toate făcând parte 
din fosta Uniune Sovietică. Această 
diviziune a fost implementată pe 
baza unei linii mediane acceptate pe 
plan internaţional.

După dizolvarea Uniunii 
Sovietice, noua ordine a necesitat noi 
reglementări. Una dintre întrebări 
a fost dacă zona este mare sau lac. 
Dacă ar fi  tratată ca o mare, atunci 
ar trebui să se aplice legea maritimă 
internaţională, Legea ONU privind 
mările. Dar dacă ar fi  tratată ca un 
lac, atunci ar putea fi  divizată egal 
între cele cinci ţări. Așa-numita 
dispută „lacul sau marea” s-a referit 
la suveranitatea statelor, dar a atins 
și câteva probleme globale cheie – 
exploatarea rezervelor de petrol și 
gaz din Bazinul Caspic, libertatea de 
acces, dreptul de a construi dincolo 
de apele teritoriale, accesul la pescuit 
și gestionarea poluării maritime.

Agenţia Internaţională pentru 
Energie (AIE) a concluzionat, în 
raportul său Perspectiva Energetică 
Mondială (PEM), din 2017, că energia 
off shore are un viitor promiţător. 
Peste un sfert din actualele oferte de 
petrol și gaz sunt produse off shore, iar 

raţionamentul din jurul producţiei 
off shore va fi  extins dincolo de aceste 
surse tradiţionale către energia 
regenerabilă și altele. Rezervele 
off shore de hidrocarburi caspice sunt 
echivalentul a aproximativ 50 de 
miliarde de barili de petrol (adică 
echivalentul unei treimi din rezervele 
totale de petrol ale Iranului). De 
asemenea, în zonă există 8,4 trilioane 
de metri cubi de gaze, echivalentul 
aproximativ al tuturor resurselor de 
gaze americane cunoscute public.

Ca și cum aceste cantităţi nu ar 
fi  sufi ciente pentru a reechilibra 
ecuaţia cererii energetice din zona 
euro-asiatică, acordul dintre cele 
cinci state va permite de asemenea 
Turkmenistanului să construiască 
gazoductul Trans-Caspic, care va 
conecta resursele turkmene de 
proiectul comun azero-turcesc 
TANAP și de acolo spre Europa – 
această mișcare putând să devină cu 
ușurinţă un factor de contrabalansare 
a afacerii tot mai mari cu gaz natural 
lichefi at din Europa, pe care SUA o 
propun.

Chiar dacă nu există detalii 
depline și clare privind acordul, 
Iranul pare să fi  câștigat mult mai 
puţin decât vecinii săi, din moment ce 
are cea mai scurtă graniţă pe litoralul 
Mării Caspice. Din perspectiva 
energiei, Iranul va fi  o piaţă naturală 
pentru petrolul și gazul din bazinul 
Caspic, în condiţiile în care orașele 
majore iraniene (Teheran, Tabriz 
și Mashhad) sunt mai apropiate de 
Marea Caspică decât de câmpurile 
majore iraniene de petrol și gaze.

Achiziţionarea de energie din 
marea Caspică ar permite de 

asemenea Iranului să exporte mai 
multe din propriile sale resurse de 
gaz și petrol, transformând ţara 
într-o rută de tranzit din bazinul 
Caspic către pieţele mondiale. De 
exemplu, pentru Turkmenistan (care 
ar dori de asemenea să vândă gaz 
Pakistanului), Iranul oferă o geografi e 
convenabilă. Iranul ar putea obţine 
bani din operaţiuni swap sau pentru 
furnizarea unei rute de tranzit și își 
poate justifi ca comerţul cu Turcia și 
Turkmenistanul în condiţiile în care 
acordul swap este permis în baza 
Legii privind Sancţiunile împotriva 
Iranului și Libiei (ILSA sau D’Amato 
Act), adoptată în 1996 de Congresul 
SUA.

Rusia nu va accepta nicio 
forţă NATO în Marea 

Caspică
Dacă apa de suprafaţă va fi  folosită 

în comun, atunci toate statele de pe 
litoral vor avea acces dincolo de apele 
lor teritoriale. În  termeni practici, 
acest lucru implică o prezenţă 
rusească tot mai mare în bazin. De 
asemenea, mișcarea ar reduce orice 
spaţiu pentru o prezenţă NATO în 
condiţiile în care, aparent, s-a stabilit 
că doar cele cinci state vor avea 

dreptul să aibă forţe militare în marea 
Caspică. Ţinând cont de faptul că –
Rusia și-a folosit deja navele de luptă 
în Marea Caspică, pentru a lansa 
atacuri asupra unor ţinte din Siria 
(inclusiv cu rachete Kalibr), această 
prezenţă amplifi cată a forţelor 
rusești în zonă s-ar putea transforma 
într-o posibilă ameninţare la adresa 
securităţii Iranului. 

Multe întrebări pot fi  puse cu 
privire la ce a primit Teheranul 
prin acest acord, dar unele dovezi 
indică faptul că Iranul a fost împins 
să accepte acordul de sancţiunile 
impuse de SUA împotriva lui.

Potrivit Zero Hedge, ţinând cont 
că rezultatul acelor sancţiuni pare 
să fi e faptul că Iranul a acceptat un 
acord în Marea Caspică ce permite 
Rusiei să plaseze nave de luptă la 
graniţa iraniană, un acord care 
elimină NATO din ecuaţia bazinului 
Caspic și care mărește cantitatea 
disponibilă de resurse energetice 
non-occidentale (acestea afl ându-
se direct sau indirect în sfera de 
infl uenţă geopolitică a Rusiei), unii 
s-ar putea întreba cine a avut cu 
adevărat de câștigat de pe urma 
sancţiunilor americane?

EUROPA AŞA CUM E ACUM NU ARE NICIUN MOTIV SĂ EXISTEEUROPA AŞA CUM E ACUM NU ARE NICIUN MOTIV SĂ EXISTE
A vorbi despre Europa cu Vaclav Klaus înseamnă a te confrunta cu cei care au văzut continentul divizat, fragmentat, jefuit de ideologiile secolului XX și, în cele din 

urmă, reunit sub acel steag albastru pe care l-au criticat chiar din primul moment. De când a început să arunce sămânţa euroscepticismului, atât în calitate de 
prim-ministru cehoslovac, cât și ca președinte al Republicii Cehe (2003-2013), pur și simplu în cel mai incorect mod din punct de vedere politic, el susţine că, pentru a 
salva Europa ca entitate, este necesar să se desfi inţeze Uniunea Europeană ca superestructură și să se treacă la o cooperare liberă între actualele ţări membre, păstrând 
libertatea de mișcare, fără a elimina frontierele. Un interviu publicat de II Giornale și preluat de radio.ro.

- Domnule președinte Klaus, 
după dihotomia dreapta/stânga, 
următoarele alegeri europene vor fi  
cele ale poporului împotriva elitelor? 

- Deși diviziunea fundamentală 
a politicii de azi are o dimensiune 
verticală, nu cred că noţiuni 
precum dreapta și stânga sunt 
depășite. Și nu vor fi  nici în viitor. 
Se schimbă doar forma. 

- În ce fel?
- Elitele despre care vorbim, 

de exemplu, nu sunt informe. 
Dimpotrivă, ele sunt efectiv forţe 
de stânga, chiar dacă pretinde că 
nu știu. 

- Și vor dispărea în secretul 
urnei… 

- Nu cred. Mă aștept ca forţele 
eurosceptice să obţină rezultate 
mai bune decât în trecut, însă 
partidele pro-UE vor rămâne 
majoritare.

- Așadar, nu va exista nicio 
Europă a Naţiunilor?

- Nu. Nu vor exista schimbări 
atât de profunde. Nici chiar 
formarea unei potenţiale noi 
constelaţii împotriva UE, în 
cadrul Parlamentului European, 
nu va fi  sufi cient. Avem nevoie de 
schimbări profunde în mentalitatea 
cetăţenilor.

- Care ar fi  reţeta dvs pentru a 
schimba Europa?

- Problemele Uniunii au multe 
dimensiuni. La nivel legislativ, 
ar trebui să ne întoarcem la o 

abordare pre-Maastricht (și, 
bineînţeles, să ne luăm la revedere 
de la Tratatul de la Lisabona). În 
plus, cei doi piloni principali ai 
„unifi cării” din epoca recentă – 
Convenţia Schengen și moneda 
euro – ar trebui revizuiţi. În cele 
din urmă, ar trebui să combatem 
migraţiile în masă și să restabilim 
puterea de luare a deciziilor în 
statele naţionale.

- Cu alte cuvinte, să o luăm de la 
început…

- E destul să citim manuscrisul 
lui Emmanuel Macron pentru a 
realiza că Europa, așa cum e acum, 
nu are niciun motiv să existe. Nu 
numai că este greșită, dar e extrem 
de periculoasă. În esenţă, europenii 
doresc să transforme Uniunea 
într-un subiect și mai progresist, 
mai reglementat, mai birocratic, 
mai antidemocratic. Ţări precum 
Italia – la fel ca și Republica Cehă 
– ar trebui să lupte împreună 
pentru a schimba actualul model 
de integrare europeană. Dacă 
efortul nostru comun ar eșua, 
atunci abandonarea UE ar deveni 
o opţiune. Pentru a înţelege 
acest lucru, e destul să privim 
cele două decenii de stagnare și 
performanţele economice slabe 
suferite de ţara dvs după adoptarea 
monedei euro.

- Sunteţi considerat tatăl 
suveranismului în Europa. Pentru a 
defi ni teoriile dvs politice a fost creat 

și un termen klauzismul . Ce lider 
european reprezintă cel mai bine 
această doctrină?

- Mă fl atează faptul că sunt 
considerat părintele klauzismului. 
De fapt, în urmă cu 28 de ani, 
atunci când am fondat Partidul 
Civic Democrat, eram pur și 
simplu un conservator din punct 
de vedere politico-cultural și un 
liberal în economie. În realitate, 
ideologia mea, care place atât 
de mult bazelor militante, nu 
are mulţi susţinători în rândul 
politicienilor. Să spunem că deși nu 
este un klauzist, dialoghez adesea 
cu domnul Orban. Avem multe 
puncte de vedere în comun.

- În legătură cu Grupul de la 
Vișegrad. Forţele de stânga de pe 
continent consideră că acel bloc este 
unul dintre principalele probleme 
ale Uniunii Europene. În special în 
ceea ce privește poziţiile referitoare 
la imigraţie și redistribuirea 
migranţilor, ce părere aveţi?

- Redistribuirea migranţilor este 
o idee progresivă inacceptabilă, 
care vizează restructurarea etnică 
a continentului nostru și erodarea 
treptată a identităţilor naţionale. 
În loc să protejeze graniţele UE, 
elitele europene propun acest 
proiect de inginerie socială care 
ameninţă istoria, cultura și tradiţia 
fi ecărui stat. Ţările din Grupul 
de la Vișegrad se confruntă 
îndeaproape cu astfel de ideologii 

și sunt reticente să repete din nou 
experienţe similare.

- Din Statele Unite și până în 
Ungaria sau în Australia, măsurile 
de supraveghere și protecţie a 
frontierelor sunt în creștere la nivel 
mondial. Este aceasta direcţia 
corectă de urmat pentru a pune 
capăt crizei imigraţiei?

- Toate societăţile se bazează pe 
graniţe, frontiere, porţi, garduri, 
ziduri. Este imposibil să scăpăm 
de ele. Am trăit ani de zile de 
cealaltă parte a Cortinei de Fier și 
totuși nu ne-am gândit niciodată 
să teoretizăm o reducere totală a 
graniţelor.

- Calea cea mai simplă de a-i 
opri pe migranţi nu ar fi  cea de a 
susţine mai mult statele africane?

- Nu cu ajutoare umanitare, o 
adevărată risipă de bani care ajung 
în buzunarele politicienilor și 
birocraţilor corupţi. Singura formă 
de ajutor efi cient este comerţul 
liber cu aceste ţări fără cote, fără 
limite, fără bariere birocratice și 
fără a impune standarde sociale, de 
mediu și de altă natură.

- Guvernul italian este adesea 
acuzat că face cu ochiul Rusiei. 
Dvs, care aţi trăit ca protagonist 
primele faze post-sovietice, reușiţi 
s-o consideraţi un interlocutor?

- Am suferit timp de mai multe 
decenii dominaţia imperială 
sovietică. Acesta este probabil 
și motivul pentru care suntem 

hipersensibili faţă de Rusia. Cu 
toate acestea, suntem conștienţi de 
schimbările importante care au avut 
loc de la căderea comunismului. 
Ar trebui să le recunoaștem și să le 
respectăm. Ele nu sunt sufi ciente, 
dar nici neglijabile. Sunt convins 
că trebuie să fi e logic să acceptăm 
Rusia ca o ţară cu propriile ambiţii 
și interese. Foarte probabil, Italia 
face acest lucru mai bine decât alte 
ţări europene.

- Și cum rămâne cu celelalte 
superputeri? Consideraţi China 
și India ca fi ind oportunităţi sau 
potenţiale ameninţări?

- China, India. Rusia și toate 
celelalte ţări BRICS ar trebui să fi e 
parteneri normali. Ceea ce aș vrea 
să resping puternic este ideea de a 
trebui să conducem un nou Război 
Rece. Noi știm ce înseamnă, am 
fost victimele acestuia.

- Există pericol de islamizare a 
Europei?

- Islamul este o religie care 
trebuie respectată, islamismul este o 
ameninţare. Este bine să fi e limitat și 
să nu fi e importat – cu atât mai puţin 
intenţionat – în Europa. În general, 
consider că multiculturalismul este 
o ideologie colectivistă de stânga 
a epocii moderne. Dar, pentru a 
fi  sincer, trebuie să recunosc că 
multiculturalismul este o consecinţă 
a tragicului mod de gândire 
post-modernă, care include și 
universalismul artifi cial, ce prevede 
dominarea culturii occidentale.

asemenea Iranului să exporte mai dreptul să aibă forţe militare în marea
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an, 
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”
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TEST ȘI CUPLAJ SĂRBĂTORESC, 
PE „ARENA LUPILOR”

Fără exagerare, adevărată mândrie a 
fotbalului și sportului din Prahova, pe drept 
preţuit în toată România, Stadionul „Ilie 
Oană” din Ploiești a găzduit sâmbătă 27 iulie 
2019, în minunata ambianţă pe care o oferă 
și pe admirabilul gazon (ca de catifea…), un 
atractiv cuplaj fotbalistic (cum se întâmpla 
frecvent cu ani și ani înainte…) cu seniorii 
și juniorii îndrăgitului nostru Fotbal Club 
Petrolul Ploiești, în prim plan. În ciuda 
vremii caniculare din timpul cuplajului (de 
la 10 juniorii și apoi după 12 seniorii…) în 
tribune s-au afl at numeroși devotaţi „lupi 
galbeni”, de toate vârstele (inclusiv, ca de 
obicei numeroase familii…), generoși cu 
spectacolul oferit și în „deschidere”, când 
„vecinii” de la Gloria Buzău, mai buni, au 
învins cu 2-0, la juniori, pe cei de la Petrolul 
Ploiești.

În jocul „vedetă”, Petrolul Ploiești, 
într-un ultim „test” premergător startului 
din Campionatul Ligii a 2-a Naţionale de 
Fotbal din România (a cărei primă etapă 
este programată în zilele de 2, 3, 4 și 6 august 
2019) și înaintea căruia a fost prezentat, 
festiv, lotul nostru de jucători, echipa 
noastră a întâlnit CS Blejoi – Campioana 
AJF Prahova, recent promovată în Liga a 
3-a Naţională.

Petrolul Ploiești – CS Blejoi 4-0 (1-0)
Marcatori: Alexandru Munteanu (29), 

Cătălin Ștefănescu (53), Ianis Stoica (57, 

73). Petrolul (Flavius Stoican – antrenor 
principal): Raul Avram (46 Cezar Lungu, 72 
Cristian Apostolachi) – Ștefan Bărboianu 
(78 Raul Bucur), Alves da Silva Walace, 
Cristian Sîrghi (46 Antonio Manolache), 
Valentin Ţicu – Derlis David Meza Colli (78 
Ștefan Ioniţă) – Alexandru Munteanu (58 
Alexandru Saim Tudor), Mario Bratu (78 
Fabian Sotir), Laurenţiu Marinescu (cpt., 
63 Robert Enache), Cătălin Ștefănescu (70 
Rareș Simionescu) – Sergiu Arnăutu (46 
Ianis Stoica). Din lot mai fac parte jucătorii: 
Petre Racu, Mădălin Mihăescu, Alexandru 
Zaharia, Ionuţ Cioinac – indisponibili, 
iar din staff -ul tehnic – ofi cialii Silviu Ion, 
Mihai Steţca, Radu Vasilean, Claudiu 
Bătineanu, Timoft ei Cârlig, supervizaţi de 
președintele clubului – Marius Stan.

38 DE „LUPTE”, ÎNTR-UN 
PUTERNIC EȘALON

Liga a 2-a Naţională de Fotbal – Ediţia 
2019-2020 (38 de etape, 2.VIII.2019 – 
30.V.2020), puternic eșalon al „sportului 
rege” românesc, cu 20 de echipe în 
competiţie, printre care șase foste 
Campioane ale României (UTA Arad – 6 
titluri în palmares, Petrolul Ploiești – 4, 
Ripensia Timișoara – 4, Rapid București – 
3, FC Argeș Pitești – 2, CSM Reșiţa 1) și-a 
stabilit recent programul jocurilor (prin 
tragere la sorţi, la sediul Federaţiei Române 
de Fotbal), în  urma cărora se va stabili 
ierarhia fi nală, cu primele două clasate 

promovate în Liga 1, cu a treia cu drept de 
promovare prin baraj și cu ultimele cinci 
retrogradate…

În tentativa sa (declarată) de promovare, 
Petrolul Ploiești, va desfășura 38 de difi cile 
„lupte”… - severe examene (tur, retur…) cu 
celelalte 19 competitoare.

În turul Campionatului Ligii a 2-a, Petrolul 
Ploiești va juca în etapa 1, în deplasare, pe 
4.VIII.2019, ora 13.30, cu Metaloglobus 
București. Apoi, Petrolul Ploiești va întâlni, 
pe rând, celelalte competitoare: UTA Arad 
(„acasă”, la Ploiești, 10.VIII.2019), Dunărea 
Călărași (în deplasare, 17.VIII.2019, Farul 
Constanţa (24.VIII.2019, în deplasare); FK 
Ciskszereda Miercurea Ciuc (31.VIII.2019, 
la Ploiești); Ripensia Timișoara (7.IX.2019, 
în deplasare); Sportul Snagov (14.IX.2019, 
la Ploiești); Universitatea Cluj Napoca 
(21.IX.2019, în deplasare); CS Mioveni 
(28.IX.2019, la Ploiești); Pandurii Târgu 
Jiu (5.X.2019, în deplasare); Daco Getica 
București (12.X.2019, la Ploiești); Rapid 
București (Etapa a 12-a, intermediară, 
16.X.2019, în deplasare); Concordia 
Chiajna (19.X.2019, la Ploiești); Turris Oltul 
Turnu Măgurele (26.X.2019, în deplasare); 
ASU Politehnica Timișoara (2.XI.2019, 
la Ploiești); CSM Reșiţa (9.XI.2019, în 
deplasare); Luceafărul Oradea (Etapa a 17-
a, intermediară, 13.XI.2019, la Ploiești); 
FC Argeș Pitești (16.XI.2019 în deplasare); 
SCM Gloria Buzău (22.XI.2019 la Ploiești).

Returul programează două etape (20, 

21), în confruntarea turului (30 XI și 
7.XII.2019), iar celelalte (22-38) în anul 
viitor: 22, 29.II.2020, 7, 14, 21, 28.III.2020, 
4, 8 (intermediară), 11, 17, 25.IV.2020, 2, 9, 
13 (intermediară), 16, 23, 30.V.2020.

START ȘI PRIM, DIFICIL, EXAMEN…
Cu gândul și speranţa revenirii în elita 

fotbalului românesc (Liga 1…), la startul 
noului sezon competiţional (Liga 2, Etapa 
1…), echipa fanion a Prahovei – Petrolul 
Ploiești va susţine duminică 4 august 
2019, de la ora 13.30 (Digi Sport 1 TV…), 
un prim difi cil „examen” în compania 
formaţiei Metaloglobus București (Stadion 
Metaloglobus din Cartierul Pantelimon, din 
Capitala României…)

În cadrul primei etape mai sunt 
programate jocurile: * Clubul Sportiv 
Muncitoresc Reșiţa – Universitatea Cluj 
Napoca (2.VIII.2019, ora 18.00, Digi Sport 
1 TV) * Concordia Chiajna – Daco Getica 
București * Turris Oltul Turnu Măgurele 
– Pandurii Târgu Jiu * ASU Politehnica 
Timișoara – CS Mioveni * Luceafărul 
Oradea – Sportul Snagov (toate 3.VIII.2019, 
ora 11.00) * UTA Arad – Dunărea Călărași 
(3.VIII.2019, ora 13.00, Digi Sport 1 
TV), * Rapid București – Farul Constanţa 
(3.VIII.2019, ora 18.00, Digi Sport 1 TV) * 
Gloria Buzău – FK Csikszereda Miercurea 
Ciuc (4.VIII.2019, ora 11.00) * FC Argeș 
Pitești – Ripensia Timișoara (6.VIII.2019, 
ora 19.30, Digi Sport 1 TV.

Ca întotdeauna: HAI PETROLUL!...

Imagini: Costi Stavri, http / fcpetrolul.roImagini: Costi Stavri, http / fcpetrolul.roPetrolul Ploieşti, gata de startPetrolul Ploieşti, gata de start

Petrolul, în ofensivă, Petrolul, în ofensivă, 
prin căpitanul prin căpitanul 

Laurenţiu Marinescu…Laurenţiu Marinescu… Juniorii, spectacol şi fair-playJuniorii, spectacol şi fair-play
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