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

 „Egoismul bănuitor şi josnicia sunt veşnicii însoţitori ai fricii.”
- Culese de Tata  

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

Anthony Ashley Cooper (1671 - 1713) fi lozof englez 
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Povești cu parfum de istorie! 
Pe Toma Caragiu  l-am iubit cu Pe Toma Caragiu  l-am iubit cu 
toții, el a iubit o singură femeie!toții, el a iubit o singură femeie!
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DIN CÂTE, DOMNU’ DIN CÂTE, DOMNU’ 
PREȘEDINTE?PREȘEDINTE?

„Fabrica” de tehnicieni „Fabrica” de tehnicieni 
agrari din România, făcută agrari din România, făcută 
praf în ultimii 20 de anipraf în ultimii 20 de ani
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Loturi de case Loturi de case 
pentru tinerii din pentru tinerii din 
Puchenii MariPuchenii Mari

64 DE CAZURI DE DISPARIȚIE DIN 64 DE CAZURI DE DISPARIȚIE DIN 
PRAHOVA, NEREZOLVATE ÎNCĂ

AUTOSTRADA PLOIEȘTI-BRAȘOV, 
DECLARATĂ „OBIECTIV STRATEGIC DECLARATĂ „OBIECTIV STRATEGIC 

DE INTERES NAȚIONAL”DE INTERES NAȚIONAL”

-Alo, domnu’ Iohannis?
-La telefon, cu cine vorbesc?

-Sunt eu, Viorica, domnu’ președinte, 
puteți să vorbiți?

-Da, spuneți doamnă, ce s-a întâmplat?
-Domnu’ președinte, vă rog să îmi ziceți 

dacă am greșit cu ceva, pentru că am auzit 
că iar vor haștagiștii să iasă în piață.

-.....
-Domnu’ președinte, mai sunteți pe fi r?
-Da, mai sunt... mă gândeam...
-La ce, domnu’ președinte?
-Așa... la „apă cu vin” din 6 litere...
-Diluat?
-E posibil, doamna premier, dar parcă 

era ceva în germană...
-Probabil, domnu’ președinte dar eu în 

germană nu știu decât Sibiu și Iohannis...
Vă rog, mă ajutați?

-Cu ce, dragă să te ajut, cu germana?
-Nu domnu’ președinte, cu 10 august. 

Vă rog io frumos să nu-i mai lăsați pe 
haștagiști să iasă în piață, că eu am făcut 
tot ce mi-ați zis. Ați văzut că acum aveți 
guvernul dumneavoastră, așa cum v-ați 
dorit tot timpul...

-....
-Alo!?...Domnu’ președinte?...
-Gândesc dragă....
-Eu alt cuvânt din șase nu mai știu...
-Nu. La ce mi-ai zis cu 10 august...
-Și? Îi țineți pe haștagiști în casă? Am 

auzit că majoritatea dintre ei nu ies decât 
dacă e rost de...cuie...

-Din câte?
-Din patru.
-Aha! Am înțeles.
-Deci, îi țineți?
-E o problemă, doamnă dragă.
-Ce problemă, domnu’ președinte?
-Nu mai sunt toți ai mei, așa că nu îți 

promit că nu o să iasă nimeni. Și îmi e și 
mie frică?

-De ce domnu’ președinte să ne mai 
fi e frică. N-am scăpat de Dragnea, de 
Iordache, de Dan, de Meleșcanu și acum 
și de șeful de la jandarmi. Ce mama dracu’ 
mai au? Ce să le mai dăm? Vă rog să vă 
gândiți repede la o soluție! Eu m-am ținut 
de cuvânt. Acum e rândul dumneavoastră.

-Îmi  e  frică...
-De ce, domnu’ președinte?
-Tot de... cuie,Viorico, să nu cumva să 

le împarțim frățește peste câteva luni.
-Și vreți să iau eu tot?
-Păi, cam da, că tot ești obișnuită...
-Din câte, domnu’ președinte?
-Din două...
-Cum din două, domne’? Există cuie 

din două?
-D-a,Viorico, din două tururi!

REGULAMENTUL 
PENTRU PARCĂRI, PENTRU PARCĂRI, 

PE TUȘĂ A 3-A OARĂPE TUȘĂ A 3-A OARĂ

Proiectul de hotărâre privind Regulamentul 
de organizare și funcționare a sistemului 

de parcări nu a intrat în dezbaterea Consiliului 
Local Ploiești nici de această dată, deși inițial 
a fost trecut pe ordinea de zi. Este a treia oară 
când se produce această amânare. Se pare că 
documentul nu a primit viza de legalitate din 
partea Comisiei nr.7, din care fac parte consilierii 
George Botez, Andrei Gheorghe (PSD), Marius 
Mateescu (ALDE) și Popa Gheorghe (PNL). 
Secretarul a explicat că argumentul ține de 
faptul că ar exista o hotărâre a Consiliului Local 
referitore la parcările cu plată și, în consecință, 
n-ar mai fi  nevoie și de un regulament. Între 
timp, în Ploiești, aproape că nu mai poți circula 
pe trotuar din cauza mașinilor parcate alandala, 
iar autoritățile n-au nici bani și nici proiecte 
pentru construirea altora noi. 

Ca urmare a succesului Programului 
„Pregătit pentru a realiza ceva 

măreţ!”, program gratuit de pregătire la care 
au participat 270 de prahoveni, iniţiatorul 
acestui program, Conferenţiar universitar 
doctor Mihai Cristian Apostolache, lansează, 
începând cu data de 12 august 2019, un nou 
program intitulat „Vreau să fi u primar!”.

Programul este gratuit și se adresează 
prahovenilor care doresc să candideze la 
alegerile locale din anul 2020 pentru funcţia 
de primar sau pentru funcţia de consilier 
local. Persoanele care doresc să se înscrie în 
program trebuie să trimită un mesaj privat 
cu numele, prenumele, localitatea, numărul 
de telefon și cuvântul “PRIMAR” pe pagina 
de facebook Prahova în Acţiune-Program de 
pregătire. În cadrul Programului veţi discuta 

individual cu coordonatorul acestuia 
despre statutul primarului și al consilierului 
local, despre relaţia primar-consiliu local, 
despre principiul cooperării loiale primar-
consiliu local pentru satisfacerea intereselor 
comunităţii, principiu care conferenţiarul 
universitar doctor Mihai Cristian 
Apostolache dorește să fi e cuprins în textul 
constituţional și dezvoltat în legislaţia 
secundară, despre Codul Administrativ și 
legislaţia electorală. 

Programul se desfășoară la sediul 
Asociaţiei Prahova în Acţiune din Ploiești, 
str. Democraţiei, nr. 56, bloc H5, parter. Datele 
și orele de întâlnire se stabilesc de comun 
acord participant-coordonator program. 

Prahova în Acţiune! Ambiţia de a 
realiza ceva măreţ! 
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PROGRAMUL “VREAU SĂ FIU PRIMAR!”

Autostrada Ploiești-Brașov a fost 
declarată, în ședința de marți a 

Consiliului Suprem de Apărare a Țării, 
„obiectiv strategic de interes național”. 
Propunerea a fost avansată de premierul 
Viorica Dăncilă și acceptată de CSAT și 
președintele Klaus Iohannis. Șeful statului 
a atenționat-o însă pe Dăncilă să nu uite 

că trebuie să acorde o atenție similară și 
autostrăzii Moldovei, care va trebui să fi e 
tot „obiectiv strategic”: „încă de la fi nalul 
anului trecut este în vigoare o lege pe care 
Guvernul continuă să o încalce și care prevede 
obligativitatea construirii Autostrăzii 
Moldovei”.   Președintele nu s-a abținut să 
nu critice Guvernul PSD-ALDE: „Avem o 

nouă dovadă a incapacității acestei 
guvernări de a dezvolta România. Este 
deplina responsabilitate a Guvernului 
de a găsi acele soluții care se impun 
pentru a putea realiza aceste proiecte 
prioritare pentru milioane de români, 
inclusiv posibilitatea declarării și 
acestui obiectiv de infrastructură ca 
unul strategic de interes național, 
lucru pe care l-am propus foarte 
concret în ședința CSAT de astăzi.”
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Potrivit Direcției de 
Investigații Criminale din 

cadrul Inspectoratului General 
de Poliție, între 30 aprilie 2018 
și 20 mai 2019, în România 
au fost dați dispăruți 5.078 de 
minori. 5.072   dintre aceștia au 
fost găsiți, iar polițiștii apreciază 
că, în 95 % din cazuri, este vorba 
despre plecări voluntare de acasă. 
Statistica ultimilor 13 ani este 
însă una șocantă: 2.000 de adulți 
dați dispăruți nu au mai fost găsiți 
niciodată, iar în cazul copiilor, 
despre 512 (288 fete și 214 băieți) 
minori nu se mai știe nimic din 

momentul în care familiile au 
declarat răpirea sau plecarea de 
acasă. Instituțiile statului apreciază 
că aproximativ trei mii de persoane 
dispar anual în România. Peste 
90%  dintre cazuri sunt rezolvate 
în primele zile de la anunț. În 
Prahova, au fost semnalate, în 
ultimii cinci ani, 825 de dispariții 
de persoane. Dintre acestea, 436 
au fost majori (277 de bărbați și 
159 de femei) și 389 de minori (143 
băieți și 246 fete). 64 de persoane 
nu au fost încă găsite nici la data la 
care scriem acest articol.

AUTOAUTOSR GULAM NTULREGULAMENTUL
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Gladio şi farsa Gladio şi farsa 
terorismului terorismului 
musulmanmusulman
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OFERTĂ DE

Consilierul Vioricăi Dancilă 
pe „problematica romă”, 

Dana Varga, a postat pe pagina 
sa de Facebook două fotografi i în 

care șeful statului apare alături de 
o fetiță și alte două fotografi i cu 
Hitler și o fetiță, sugerând că între 
cei doi există o asemănare. Ulterior, 
cuconeta a șters fotografi ile, dar ele 
făcuseră deja ocolul internetului. 
Premierul nu s-a grăbit să o demită 
pe consilieră, ca în cazul Ecaterina 
Andronescu și asta doar pentru 
că postarea de om prost a vizat un 
atac asupra șefului statului, care 
se întrece cu șefa sa la alegerile 
prezidențiale.  Veorico, dă-i cu 
spor, că asta e calea ideală să nu 
intri în al doilea tur de scrutin. 
Mă rog, s-ar putea să nici nu atingi 
10%, așa că te sfătuiesc să te ții de 
mână cu Tăriceanu, să vă înecați 
împreună, ok?

După ce Cati Andronescu 
a fost dată afară de la 

Educație, fi indcă a zis că ea a 

învățat de acasă să nu se urce în 
mașini străine, plutește o mare 
întrebare: de la sediul ministerului 
cu ce a plecat, cu taxiul sau ocazia? 
În fi ne, cu Dacia sau BMW?

Poliția din Caracal a amendat 
cu 300 de lei femeia care le-a 

strigat „să vă fi e rușine”. Oamenii 
legii au spus în procesul-verbal 

că D-na Cristina Diceanu „a 
adus injurii și expresii jignitoare 
organelor de poliție fără a avea 
un motiv întemeiat de natură să 
tulbure ordinea și liniștea publică, 
lezând onoarea și demnitatea 
acestora.” Să muriți voi, mă? Deci 
uciderea Alexandrei nu era un 
motiv sufi cient de întemeiat, neh? 
Și mă rog, despre care onoare 
vorbiți? Despre aia a voastră de 
„organ”  sau de cea când v-au 
trebuit 19 ore să depistați un 
telefon și apoi să păziți gardul 
ucigașului, în loc să năvăliți peste 
el în casă! Marș, dragă!

Ex-agentul guvernamental 
al României la Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului, 
avocatul Viorel Mocanu, s-a plâns 
că DNA a făcut presiuni asupra 

lui în legătură cu poziția pe care 
trebuia să o aibă în dosarul în 
care Kovesi reclamă la CEDO 
nelegalitatea revocării sale din 
funcție. Adică i-a sugerat să nu 
intervină de capul lui, așa cum 
a făcut-o în dosarul Dragnea, 
când agentul și-a pus propria 
concluzie, a lui și a PSD, nu a țării 
care l-a plătit și ale cărei interese 
ar fi  trebuit să le reprezinte. Bre, 
Ghiorele, tu crezi că la Curtea 
Europeană merge așa, ca prin 
Românica ta, când scriai depoziții 
în apărarea lui Salam sau a Oanei 
Zăvoranu? Ete că nu se potrivește! 
E distanță cam de la facultatea aia 
a ta din Târgoviște până la Oxford 
sau Sorbona, înțelegi?

Viceprimarul Ganea i-a 
transmis lui Adrian Dobre 

un mesaj după ce consilierii PNL 
au refuzat să aprobe un proiect în 
ședința CL: „Colegii mei, consilierii 
locali din PSD, ALDE și PMP, 
au înțeles că Ploieștiul nu trebuie 

lăsat de izbeliște și au propus o 
rectifi care bugetară echilibrată, 
menită să rezolve problemele 
orașului. Consilierii PNL au decis 
că politica rămâne principalul lor 
argument și au votat împotrivă! 
Concediu plăcut, domnule primar 
Adrian Dobre! Relaxați-vă, am 
rezolvat (din nou) dezastrul lăsat în 

urmă de dumneavoastră!” Acuma, 
Mihăiță, pe bune, ești rău! Dobre 
nu te-a mușcat niciodată în lipsă, 
nici măcar când ai stat cu burta la 
soare, iar acum tu îi strici concediul 
cu o glumiță de grădiniță. Apropo, 
de ce zici că iei leafa aia de peste 
10.000 lei/lună, nu să muncești? 
Sau crezi că te ținem noi în palme 
ca să ne arătați cu toții cât de 
incapabili sunteți?

Europa FM a comandat un 
sondaj la IMAS, iar acesta 

arată că toți candidații la un loc abia 
strâng voturile cu care este creditat 
Iohannis. Puștiul teribil al politicii, 
Dan Barna, n-ar strâge nici 10%, 
iar candidatul PSD este mai jos, 
cam la 7,5 % din preferințele 
electoratului. Tăriceanu, cel care 

s-a înscris deja în cursă, spunând 
peste tot că e singurul capabil să-l 
bată pe actualul președinte, n-ar 
lua mai mult de 14%. Deci, Căline, 
cum îl bați pe Iohannis, pe umăr 
sau la neveste?

Premierul bulgar, Boiko 
Borisov, a declarat că turiștii 

români care se opresc să mănânce 
pe marginea drumului și apoi 
aruncă gunoaiele la întâmplare au 
adus pesta porcină în țara de la sud 
de Dunăre. Boiko, asta e, suportă 
și tu! Dacă îți băgăm anual câteva 
miliarde de euro din turism, acuma 
acceptă și tu un pic de pestă! Să zici 
merci că nu ți-am adus boala vacii 
nebune... Dar după cum vorbești, 
se pare că deja o ai, că aia e singura 
care afectează omul la cap.

Un spaniol care a aruncat 
frigiderul într-o prăpastie a 

fost obligat de poliție să-l scoată de 
acolo cu mâna. În plus, a primit și 
o amendă astronomică, de 45.000 
euro. Mda, ce-ar fi  la noi dacă 
MAI ar proceda la fel? Mă tem că 
ar ieși zilnic câte un...miting de 
adunat gunoaie în fi ecare sat, iar în 

Ploiești nici n-ar mai dormi lumea, 
la câte semințe și boarfe ar trebui 
să strângă de peste tot.

Președintele american 
Donald Trump a acuzat 

din nou Google, fără să prezinte 
dovezi, de faptul că gigantul 
tehnologic a subminat campania 
sa electorală pentru prezidențialele 
din 2016 și a avertizat că va urmări 
îndeaproape compania, înainte de 
alegerile din 2020. Donalde, iaca 
na, uite că ai învățat ceva de la 
români, de să bați cu vântul și cu 
gândul, doar-doar i-oi mai prosti 
odată pe ai tăi, să te aleagă ăl mai 
mare dintre americani. Atenția 

însă, nu te mai lega de Goagăl, 
că ăsta poate dovedi că minți; ia 
exemplu de la statul nostru paralel, 
înțelegi? Ăla este... uită-l, nu-i, 
nicăieri și peste tot, deci nu poate 
să-l prindă nimeni, că e așa, ca 
aerul! Spor la prostit, nene!

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

ACTUALITATE

PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
BĂNUITE DE TÂLHĂRIE ȘI 

FURT
Polițiști de investigații 

criminale din cadrul Poliției 

Municipiului Ploiești au efectuat 
cinci percheziții la domiciliile 
unor persoane din municipiu, 
bănuite de săvârșirea mai multor 
infracțiuni contra patrimoniului. 
„Din cercetări au rezultat indicii 
că, de la începutul acestui an, 
persoanele bănuite ar fi  acționat 
pe timpul zilei, urmărind pe stradă 
victimele (de regulă vârstnici sau 
minori), cărora le-ar fi  sustras 
bunuri afl ate asupra lor (genți, 
telefoane mobile, bijuterii etc.).  

De asemenea, se pare că aceștia 
ar fi  sustras și un autovehicul 
lăsat neasigurat, pe care, după ce 
l-ar fi  condus câțiva metri, ar fi  
pierdut controlul asupra direcției 
de deplasare, au intrat în coliziune 
cu un stâlp și l-au abandonat”, a 
precizat IPJ Prahova. Pe durata 
perchezițiilor, polițiștii au 
ridicat în vederea continuării 
cercetărilor, mai multe telefoane 
mobile, bunuri ce par a proveni 
din activitatea infracțională. 
Prejudiciul cauzat prin activitatea 
infracțională este estimat la 20.000 
de lei, potrivit IPJ Prahova. Cinci 
persoane au fost conduse la sediul 

poliției pentru audieri. Activitățile 
s-au desfășurat cu suportul tehnic 
al Direcției de Operațiuni Speciale 
a Poliției Române. La percheziții 
au participat și jandarmi. În 
urma perchezițiilor efectuate, 
patru persoane au fost reținute 
pentru 24 de ore, urmând  să fi e 
prezentate Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Ploiești, cu propunere 
legală.
OFICII POȘTALE AMENDATE 

DE POLIȚIȘTI
Timp de trei ore, polițiștii Secției 

nr. 3 Blejoi au efectuat mai multe 
controale care au vizat inclusiv 

două Ofi cii Poștale. Polițiștii au 
constatat că unitățile nu dețin 
analiza de risc la securitate fi zică. 
„În consecință a fost aplicată câte 
o sancțiune în valoare de 10.000 
de lei pentru fi ecare. De asemenea, 
a fost stabilit un termen de 60 de 
zile pentru intrarea în legalitate”, a 
precizat IPJ Prahova. 
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ACTUALITATE

CLIPE DE GROAZĂ LA 
FILIPEȘTII DE PĂDURE. DOI 

FRAȚI LUAȚI DE VIITURĂ 
Pompierii militari au fost în 

alertă după ce o persoană a sunat 
la 112 și a anunțat că doi frați, 
în vârstă de 3 și de 5 ani, au fost 
luați de viitură, pe râul Provița, în 
satul Dițești, comuna Filipeștii de 
Pădure. „Din primele date, se pare 
că aceștia împreună cu mama lor, 
ar fi  traversat cu un atelaj hipo, 
moment în care au fost surprinși de 

viitură”, a precizat IPJ Prahova. 
Primul copil a fost salvat de un 
pompier afl at în timpul liber. La 
locul evenimentului au intervenit 

inițial trei echipaje de pompieri 
cu două bărci pneumatice și o 
ambulanță SMURD. Ulterior, 
capacitatea de intervenție a crescut 
la 300 de pompieri, iar salvatorii 
au reușit să-l găsească și pe cel 
de-al doilea copil. Medicii ajunși 
la fața locului au demarat imediat 
manevrele de resuscitare, iar, 
ulterior, copilul a fost transportat 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești.
CAMION PLIN CU STUPI, ÎN 

FLĂCĂRI, LA BĂLȚEȘTI
O persoană a sunat la 112 și 

a solicitat sprijinul după ce un 
camion încărcat cu zeci de stupi 

cu albine a luat foc. Incidentul a 
avut loc pe raza localității Bălțești. 
La fața locului a intervenit un 
echipaj de stingere și serviciul 
voluntar pentru situații de urgență 
al localității Bălțești. În camion se 
afl au 66 de stupi, toți populați cu 
albine. Pompierii militari urmează 
să stabilească, ulterior, care a fost 
cauza incendiului.

ACCIDENT ÎN ARICEȘTII 
RAHTIVANI

Accidentul rutier s-a produs 
după ce o camionetă și un 
autoturism au intrat în coliziune. 
La fața locului s-au deplasat 
mai multe echipaje ale Poliției, 
ale Serviciului de Ambulanță și 
ale ISU Prahova. Opt persoane 
au fost implicate în accidentul 
rutier, iar una dintre ele a 
necesitat transportul la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cum s-a 
produs evenimentul rutier.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

ROSAL NU PLEACĂ DIN PLOIEȘTI LOTURI DE LOTURI DE 
CASE PENTRU CASE PENTRU 
TINERII DIN TINERII DIN 

PUCHENII PUCHENII 
MARIMARI

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

viitură” a precizat IPJ Prahova

Tinerii din Puchenii Mari, cu vârsta 
cuprinsă între 18 și 35 de ani, pot primi 

gratuit loturi de casă, în baza unei decizii 
a Consiliului Local și Primăriei comunale, 
care au identifi cat și lotizat în acest sens 75 
de terenuri. În afară de condițiile de vârstă, 
solicitanții mai trebuie să îndeplinească unele 
criterii: să aibă cetățenie română și domiciliul în 
comuna Puchenii Mari; să nu dețină sau să nu 
fi  deținut, singur sau împreună cu soțul/soția, o 
locuință sau un teren destinat construirii unei 
locuințe. În momentul depunerii cererilor, pe 
lângă cererea tip și actele de identitate, tinerii 
includ în dosar și alte documente: adeverință 
de venituri solicitant, soț/soție, actualizată la 
momentul atribuirii; adeverință de venituri 
părinți, în cazul în care aceștia garantează 
că vor acorda sprijin în vederea edifi cării 
locuinței; documente de natură bancară, 
respectiv, dovada deținerii sumei minime 
necesare pentru inițierea construirii locuinței și 
pentru constituirea garanției de bună execuție; 
declarație notarială privind neînstrăinarea casei. 
Primarul Constantin Negoi spune că măsura 
completează un program lansat de autorități 
pentru încurajarea stabilirii familiilor în sat, din 
care mai fac parte alocarea unei sume de bani la 
ceremonia de căsătorie și al unui ajutor bănesc 
la nașterea primului copil.

Reamintim că Rosal 
operează în Ploiești 

în baza a două contracte. 
Primul, care vizează gunoiul 
menajer de la populație, este 
încheiat cu ADI Deșeuri 
și se referă la zonele 2 și 6 
din județ (Valea Doft anei și 
Ploiești-Boldești Scăeni). Al 
doilea, care privește curățenia 
căilor publice și deszăpezirea, 
este parafat cu Primăria 
Ploiești. Scandalul a pornit 
în urmă cu câteva luni când 
operatorul, același care presta 
până deunăzi vreme servicii 
de salubritate mulțumitoare, 
dintr-o dată parcă n-a mai 
fost la fel și a lăsat orașul 
într-o mizerie de nedescris. 
Nu intrăm în amănunte, adică 
să repetăm cauzele invocate 
de operator despre această 
situație inacceptabilă, ci doar 
să spunem că scandalul a 
îmbrăcat nuanțe politice, într-o 
ignorare totală a interesului 
ploieștenilor. Cert este un 
lucru: nimeni nu a găsit soluția 
optimă pentru a scoate orașul 

din gunoaie și oarecum ne-
am săturat de certurile dintre 
primarul Dobre și viceprimarii 
Ganea și Pană, dintre PNL și 
PSD-ALDE, dintre primar și 
RASP. Dincolo de Rosal, vina 
principală este a celor care erau 
obligați să rezolve această stare 
de lucruri din municipiu și nu 
au făcut-o; în schimb, întrețin 
cu sârg disputele politice, de 
parcă pentru așa ceva le-am 
plătit lefuri de peste 7.000 lei 
net/lună!

OPERATORUL CERE 
MAJORĂRI ALE 

TARIFELOR PE UN 
ALT CONTRACT CU 
PRIMĂRIA PLOIEȘTI

Și cum parcă nu era de ajuns 
că Ploieștiul e praf și pulbere 
sub aspectul salubrității, 
reprezentanții Rosal au 
găsit slăbiciunea și fi x acum 
ar vrea să ceară majorarea 
tarifelor pentru curățenie 
și deszăpezire, în interiorul 
contractului încheiat cu 
Primăria Ploiești. Operatorul a 
depus, în luna martie și în iulie, 

două  adrese  privind ajustarea 
tarifelor, motivând solicitările 
prin creșterea prețului 
combustibilului de la 4 lei/
litru, fără TVA, la 5,12 lei/litru, 
fără TVA, dar și prin majorarea 
salariului minim pe economie, 
de la 1 ianuarie 2019, la 2.080 
de lei. Regia Autonomă de 
Servicii Publice a întocmit în 
acest sens un raport tehnic 
favorabil ( această regie afl ată 
în subordinea Consiliului Local 
Ploiești reacționează ca și cum 
ar face pe avocatul operatorilor, 

ci nu ar reprezenta interesul 
municipalității), iar trei 
consilieri PSD (Gabriel Minea, 
Florina Sorescu și Marcian 
Cosma) au formulat un proiect 
de hotărâre care se afl ă în 
dezbatere publică pe site-ul 
Primăriei Ploiești. Majorările 
sunt cuprinse între 6,9% pentru 
măturatul mecanizat și 17,42% 
pentru curățarea rigolelor, 
în segmentul serviciului de 
curățenie, și între 18,01% și 
31,53% pentru operațiunile de 
deszăpezire.

Reprezentanții a 25 de primării din 
zonele 2 și 6, care au contract de 

salubritate (gunoi menajer populație) 
cu Rosal, încheiat în urma licitației 
organizate de Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Deșeuri Prahova 
(ADI Deșeuri), au votat împotriva rezilierii 
contractului cu operatorul, solicitată de 
primarul Ploieștiului, Adrian Dobre. 
De altfel, acesta a fost singurul dintre 
primari care și-a menținut punctul de 
vedere exprimat anterior, acela că dorește 
încheierea înțelegerii cu Rosal, ca urmare a 
mizeriei incredibile în care a fost îngropat 
orașul în ultimul an. Al doilea vot „pentru” 
i-a aparținut președintelui Consiliului 
Județean Prahova, Bogdan Toader. 

ROBOT PENTRU ELIMINAREA ROBOT PENTRU ELIMINAREA 
INFECȚIILOR NOSOCOMIALEINFECȚIILOR NOSOCOMIALE

 LA SJU PLOIEȘTI LA SJU PLOIEȘTI

Dacă Ministerul Sănătății va aloca 
suma promisă la timp, respectiv, 

5 milioane de lei, Spitalul Județean de 
Urgență Ploiești va fi  dotat cu niște roboți 
cu lumină pulsată cu xenon, specializați în 
eliminarea germenilor și a bacteriilor care 
produc infecțiile nosocomiale. Procedurile 
pentru achiziție au fost deja lansate, 
acestea având o clauză suspensivă, adică un 
contract va fi  semnat și va intra în vigoare 
în momentul în care vor fi  primiți banii de 

la București. Robotul poate curăța saloane, 
săli de tratament, blocuri operatorii și de 
naștere, coridoare, grupuri sanitare, băi și 
toalete, tăvițe renale, ustensile complexe 
și materiale de curățenie.  În privința 
saloanelor, acesta poate opera până la 62 de 
camere/zi. Robotul cu lumină ultravioletă 
pulsată cu xenon este de 7 ori mai efi cient 
și cu 23% mai rapid decât metodele 
tradiționale de dezinfecție, de 16 ori mai 
efi cient în dezactivarea Staphylococcus 

aureus rezistent la Miticilină. Aparatul 
funcționează prin pulsarea xenonului, 
un gaz inert, la intensitate ridicată de la 
o lampă de iluminare ultravioletă care 
produce întregul spectru de UV-C care 
ucide germenii, care penetrează pereții 
celulelor de microorganisme, inclusiv 
bacterii, viruși, mucegaiuri, ciuperci și 
spori. Spectrul germicidal complet emis va 
elimina o gamă largă de agenţi patogeni în 
cinci minute, la o rată a efi cienței de 99,9%.
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ACCIDENT PE DN1A, LA 
MĂGURELE

Accidentul rutier s-a produs 
pe DN1A, pe raza localității 
Măgurele, pe sensul spre Brașov. 
Două autoturisme și un scuter au 
intrat în coliziune. La fața locului 
s-au deplasat echipaje ale Poliției, 
ale Serviciului de Ambulanță și 
ale ISU Prahova. Conducătorul 
scuterului, un bărbat în vârstă 
de 71 ani, a necesitat îngrijiri 

medicale și a fost transportat 
la Unitatea de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean Ploiești. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate cum s-a 

produs evenimentul rutier.
ACCIDENT RUTIER PE DJ 102, 

ÎN VĂRBILĂU
Accidentul rutier s-a produs 

după ce două autoturisme au 
intrat în coliziune. În urma 
impactului, trei persoane au fost 
rănite și au necesitat transportul 
la Unitatea de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean Ploiești. 
După investigațiile medicale, 
două dintre persoane nu au 
rămas internate. Cea de a treia 
victimă, o tânără în vârstă de 24 
de ani, care prezenta fractură de 
maxilar și fractură de piramidă 
nazală, a ajuns la Secția ORL de la 

Boldescu. Potrivit primelor date, 
în urma accidentului, una dintre 
mașini a ricoșat și a rupt un stâlp 
de telefonie al CFR. 

ACCIDENT PE DJ 102, LA 
IEȘIRE DIN PLOIEȘTI

Accidentul rutier s-a produs 
pe DJ 102, la ieșire din Ploiești, 
pe raza localității Păulești, în 
zona cartierului Roua, după ce 
două autoturisme au intrat în 
coliziune. Din primele date se pare 
că unul dintre autoturisme nu 
ar fi  acordat prioritate de trecere 
celuilalt auto care circula dinspre 
Păulesti către Ploiești. În accident 
au fost implicate șase persoane. În 

urma impactului, patru dintre ele, 
printre care și doi minori, au fost 
rănite și au necesitat transportul 
la spital. Trafi cul rutier a fost 
blocat pe sensul Păulești - Ploiești. 
Potrivit IPJ Prahova, în zonă s-a 
circulat dirijat, pe celălalt sens de 
mers. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate cum 
s-a produs evenimentul rutier.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

9,7 MILIOANE DE ROMÂNI TRĂIESC 
ÎN AFARA GRANIȚELOR ȚĂRIIÎN AFARA GRANIȚELOR ȚĂRII

Pentru anul școlar 
2019-2020, Guvernul 

României a stabilit bugetul 
Programului „lapte și corn”, 
derulat prin intermediul 
Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Regionale, 
la suma de 540,474 mil. 
lei  (112.598.673 euro). 
Banii provin din fondul 
național-455, 598 milioane 
de lei  (94. 916.351 euro), 
precum și de la Uniunea 
Europeană- 84, 875 mil. lei  
(17.682.322 euro). Suma 
menționată va fi  utilizată 
după cum urmează: 79,181 

mil. lei  pentru 
acordarea gratuită 
de fructe și legume 
și 38.402 mil.  lei 
pentru derularea 
măsurilor educative; 
196,435 mil. 
lei pentru acordarea 
gratuită de lapte de 
consum și produse lactate 
fără adaos de lapte praf 
și  38,402 mil. lei  pentru 
derularea măsurilor 
educative; 188, 054 mil. 
lei pentru acordarea gratuită 
de produse de panifi cație. 
Programul se va adresa unui 

număr de 1.920.062 copii, 
preșcolari din grădinițele 
de stat autorizate/acreditate 
și particulare acreditate cu 
program normal de 4 ore 
și elevi din învățământul 
primar și gimnazial de stat și 
privat autorizat/acreditat.

Ministrul Românilor de 
Pretutindeni, Natalia-

Elena Intotero, a arătat că 
statisticile recente spun că 

aproximativ 9.700.000 de români 
se afl ă în afara granițelor, iar 
motivele emigrării ar ține de 
corupție, calitatea slabă a clasei 
politice și sărăcia. Dintre aceștia, 
aproximativ 5.600.000 se afl ă în 
Diaspora, diferența însemnând 
comunitățile istorice din afara 
granițelor țării (Ucraina, Ungaria, 
Moldova, Bulgaria și Serbia). 
Ministrul a apreciat că cifra 
românilor plecați în străinătate 
este „foarte mare”: „Vreau să vă 

spun că vorbim aici de români 
care au plecat în perioada `45-`90. 
Au emigrat din cauza regimului 
comunist, apoi sunt cetățenii care 
au plecat după `90. Motivele cele 
mai des invocate de emigranți sunt 
neajunsurile materiale cotidiene, 
veniturile mici, lipsa unui loc 
de muncă decent, stabilitatea, 
calitatea slabă a clasei politice 
de-a lungul timpului, corupția. 
Remedierea acestor motive ale 
plecării lor ar constitui motivul 

principal pentru întoarcerea în 
România, însă probabilitatea celor 
chestionați în următorii patru ani 
ne arată că un număr mic dintre 
aceștia își doresc să revină acasă”. 
Vorbind despre ceea ce solicită 
diaspora, ca variantă în cazul 
întoarcerii în țară,  ar fi  punerea la 
punct a infrastructurii- autostrăzi, 
drumuri județene, comunale, 
investiții în spitale, existența unor 
condiții decente în sănătate și școli 
și un alt fel de clasă politică.
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inistrul Românilor de Elena Intotero a arătat că

DĂNCILĂ A SCĂPAT DE DĂNCILĂ A SCĂPAT DE 
ECATERINA ANDRONESCUECATERINA ANDRONESCU
Premierul Viorica Dăncilă a găsit 

motivul ideal pentru a scăpa de 
Ecaterina Andronescu din cabinetul pe 
care-l conduce din 2018. Aceasta a invocat 
o zicere televizată nefericită a ministrului 
Educației care, pe fondul crimelor de la 
Caracal, ar fi  spus că domnia sa „a învățat 
de acasă să nu se urce în mașini străine”, 
sugerând astfel că victima ar fi  de fapt 
vinovată. Andronescu s-a revoltat pentru 
faptul că a afl at de pe micul ecran că a 
fost demisă, Dăncilă nederanjându-se să o 
sune măcar în prealabil, așa cum ar fi  fost 
politicos și normal. Premierul a comunicat 
cu subordonata sa pe calea rețelelor de 
socializare: „Am decis să o demit astăzi pe 
doamna Ecaterina Andronescu din funcția 
de Ministru al Educației pentru declarațiile 
profund greșite făcute recent în cadrul unei 
emisiuni televizate.Sunt afi rmații care arată 
lipsă de înțelegere-punctual, a cazului de 
la Caracal și, în general, a modului în care 
trebuie să ne protejăm copiii de răpiri, 
agresiuni, abuz și trafi c de persoane - din 
partea doamnei Andronescu. Este o atitudine 
lipsită de responsabilitate, care nu refl ectă 
poziția Guvernului și care nu îmi doresc să 
devină asimilată cu Executivul pe care îl 
conduc. Orice astfel de derapaj din partea 
membrilor Guvernului va fi , de acum 
înainte, sancționat în același mod. La fel 

cum voi denunța public orice acțiune sau 
declarație din partea oponenților politici, 
dacă vor încerca să profi te electoral pe seama 
durerii pricinuite de ceea ce s-a întâmplat în 
Caracal.” Andronescu s-a arătat surprinsă 
de gest și a ținut să precizeze că fraza, normal, 
ar fi  fost scoasă din context: „Discutam la o 
televiziune acest subiect și am spus că cred 
că trebuie să facem în școli o campanie, pe 
care am și pornit-o, să-i învățăm pe copii să 
se apere. Și am continuat-cred că trebuie să 
învățăm asta de acasă (...) Cum aș fi  putut eu 
să trimit un gând rău la adresa acestor oameni 
atât de încercați?” Ecaterina Andronescu 
se afl a la al patrulea mandat la conducerea 
Ministerului Educației Naționale. Ea s-a 
înscris în PSD în 1996 și de atunci încoace 
a fost neîntrerupt deputat sau senator, 
exceptând perioadele în care a exercitat 
funcția de ministru al Educației. În paralel 
a deținut poziția de rector al Universității 
Politehnice București. În acest interval de...
„etern bugetar”, Andronescu și-a depus la 
bancă 282.000 lei. Veniturile sale anuale 
s-au ridicat, în 2018, la 255.000 lei (leafa 
de senator și profesor), la care se adaugă 
54.000 lei din proiecte și recuperări de sume 
câștigate în instanță. Spre comparație, soțul 
său inginer a câștigat 36.000 lei/an. Cam 
acesta este raportul între un politician și un 
om normal din România largă.

R
P
d
M
ș
l
l
B
n
d
p
E
(
m
d

ȘEFUL JANDARMERIEI ȘEFUL JANDARMERIEI 
A FOST DAT AFARĂ

Ministrul interimar al Afacerilor 
Interne, Mihai Fifov, l-a demis 

din funcția de șef al Jandarmeriei pe Ionuț 
Șindile, fără a enunța și cauza pentru care 
a făcut această schimbare. Cu siguranță 
nu este vorba despre faptul că acesta este 

anchetat de procurori în dosarul reprimării 
violente a manifestanților din 10 august 
2018.  Anchetat era și anul trecut și acum trei 
luni! Cel mai probabil este vorba despre un 
gest mai degrabă cu efecte psihologice având 
în vedere că pe 10 august se anunță o nouă 
demonstrație în București, iar protestatarii 
ar privi cu ochi răi prezența acestuia în 
fruntea Jandarmeriei. Întâmplător sau 
nu, teleormăneanul a fost înlocuit cu 
inspectorul șef al Jandarmeriei de la Craiova, 
generalul Constantin Florea. Opinia publică 
speculează deja faptul că Fifor și-a adus 
protejatul din județul din care provine și 
domnia sa. Florea lucrează în jandarmerie, 
potrivit ziarului „Oltenia.info”, din 1990. 
Înainte de a intra la școala de ofi țeri de la 
Băneasa a învățat meseria de prelucrător 
prin așchiere. Ulterior a urmat Colegiul 
Național de Apărare și Colegiul Național de 
Informații din cadrul Academiei Naționale 
de Informații „Mihai Viteazul” București.

inistrul interimar al Afacerilor

PESTE O JUMĂTATE DE PESTE O JUMĂTATE DE 
MILIARD DE LEI PENTRU MILIARD DE LEI PENTRU 

PROGRAMUL „LAPTE ȘI CORN”
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RAZII PE ȘOSELELE DIN 
PRAHOVA

Polițiștii orașului Plopeni, în 
colaborare cu un reprezentant al 
Registrului Auto Român Prahova, 
au controlat starea tehnică a 
autovehiculelor din localitate. 
Potrivit IPJ Prahova, polițiștii 
au verifi cat 58 de autoturisme 
și au aplicat 22 de sancțiuni 
contravenționale, în valoare 
de 8.120 de lei, a precizat IPJ 
Prahova. Pentru defecțiunile 

grave depistate, polițiștii au retras 
două certifi cate de înmatriculare. 
Aceasta nu a fost singura acțiune 
a polițiștilor prahoveni. O altă 
verifi care a avut loc pe raza orașului 
Boldești – Scăeni. Polițiștii, 
împreună cu un reprezentant 
RAR au verifi cat starea tehnică 
a 12 autovehicule și au aplicat 
opt sancțiuni contravenționale 
pentru avarii fără autorizație de 
reparație, defi ciențe la sistemul de 
iluminare, coroziunea elementelor 

de caroserie sau utilizarea de 
anvelope de alte dimensiuni. În 
același timp, polițiștii au retras 
trei certifi cate de înmatriculare. 
Pentru contravențiile depistate au 
acordat amenzi în valoare de 2320 
de lei, potrivit IPJ Prahova.

ACCIDENT STUPID CU 
BICICLETE 

Doi minori, fi ecare în vârstă de 
14 ani, cu siguranță își vor aminti 
de vacanța de vară. Asta pentru că 
ambii au ajuns la spital, în urma 
unui accident stupid. Din primele 
verifi cări, se pare că minorii 
circulau pe biciclete, pe DC6, pe 

raza comunei Dumbrăvești. La 
un moment, unul dintre ei ar fi  
încercat să îl depășească pe cel 
de-al doilea, însă s-a dezechilibrat 
și a intrat în coliziune cu acesta. 
Cei doi băieți au fost transportați 
la spital pentru acordarea de 
asistență medicală de specialitate.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
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Răspunzând unei solicitări a 
parlamentarului PNL Claudiu Florin 

Roman, Ministerul Muncii, prin Casa 
Națională de Pensii Publice (CNPP), arată 
că cea mai mare pensie de serviciu afl ată în 
plată este de 73.890 de lei brut (66.701 lei net) 
și aparține unui fost magistrat din Argeș, 
care a fost și comandantul Penitenciarului 
Colibași. Vă dați dvs. seama? Pensia netă a 
acestui român de lux (fără motiv) este de 56 
de ori mai mare decât pensia medie netă la 
nivel național (1.181 lei/lună). Ce anume 
a făcut pentru țară insul respectiv? Nimic, 
în afară de a fi  și el, ca noi toți, o rotiță în 
acest angrenaj numit România. Ministerul 
Muncii a mai precizat că, anul trecut, au fost 
bugetați peste 9 miliarde de lei (aproximativ 
1% din PIB sau un sfert din bugetul alocat 
Educației) pentru plata pensiilor speciale 
(8 miliarde pentru plata pensiilor militare 
de stat și 1 miliard-pensiile de serviciu). 
În total, în România se plătesc, anual, 
aproape 160.000 de pensii speciale. De 
pensii militare benefi ciază cei care au fost 
încadrați la MApN, MAI și SRI. De pensii 
de serviciu benefi ciază persoane care au fost 
procurori, judecatori, personal aeronautic, 
personal auxiliar în instanțe judecătorești și 
parchete, funcționari publici parlamentari, 
diplomați, auditori publici externi ai Curții 
de Conturi, deputați și senatori. Pe viitor, 
vor intra în această categorie primarii, 
viceprimarii, președinții și vicepreședinții 
consiliilor județene.

ARISTOCRAȚIA BUGETARĂ DIN 
ROMÂNIA

Parlamentul și Guvernul au creat, de-a 
lungul timpului, o pătură de privilegiați. 

Din păcate, acestora le plătim toți viața 
de huzur, deși munca lor nu este nici cea 
mai grea și nici cea mai importantă din 
România. Avem așadar salarii de lux și 
pensii de lux. Sumele sunt exorbitante, cu 
mult peste puterea economică a României! 
Vă oferim astăzi câteva exemple care sunt 
aproape strigătoare la cer.

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A 
ROMÂNIEI

Am luat numai trei exemple și veți 
observa că toți vin din zone politice diferite:

Valer Dorneanu, președinte CCR, numit 
de PSD  (703.653 lei venituri anuale, 58. 
637 lei/lună): pensie pentru limită de 
vârstă-79.424 lei, pensie specială-322.220 
lei (26.851 lei/lună), indemnizație CCR-
289.359 lei (24.113 lei/lună), diferențe 
salariale CCR-12.650 lei;

Daniel Morar, numit de fostul președinte 
Traian Băsescu (289.519 lei, 24.126 lei/lună):  
indemnizație CCR-277.284 lei (23.107 lei/
lună), diferențe salariale CCR-12.235 lei. 
Morar a reușit să depună la bancă 446. 037 
euro, 306.176 lei și 28.731 dolari;

Livia Stanciu, numită de președintele 
Klaus Iohannis (787. 818 lei anual, 65.651 
lei/lună): indemnizație CCR-283.956 lei, 
pensie și diferențe salariale-454.716 lei, 
Înalta Curte de Casație și Justiție-19.223 
lei diferențe salariale, Institutul Național al 
Magistraturii-27.014 lei activitate didactică, 
CSM-2.909 lei diferențe salariale.

CONSILIUL SUPERIOR AL 
MAGISTRATURII

Lia Savonea, președinte CSM (475. 141 
lei anual, 39. 595 lei/lună): veniturile CSM 

-473.627 de lei (39.468 lei/lună), Curtea 
de Apel București-1.514 de lei (diferențe 
salariale). Conturi bancare: 325.057 de euro, 
8.278 de dolari și 89.629 lei. 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE 

FINANCIARĂ
La această instituție care se „hrănește” 

din banii plătiți de români pentru asigurări, 
rate la bănci, pensii private etc., privilegiații 
nici măcar nu se sinchisesc să-și treacă 
veniturile în declarațiile de avere. Noi însă 
le-am afl at tot ca urmare a intervenției 
deputatului PNL, Claudiu Florin Roman, 
ASF oferindu-i acestuia un răspuns, 
preluat de presa centrală. Salariul mediu 
de bază al personalului angajat în ASF (iar 
aici posturile sunt exclusiviste, sinecuri 
politice, ca de altfel în mai toate agențiile 
și companiile de stat), calculat pe primele 
nouă luni ale anului 2018, este de 9.730 lei 
net. Cei din conducere au venituri la care 
noi toți nici măcar nu avem curajul să visăm:

-Leonardo Badea, actualul președinte al 
ASF, numit în această funcție în vara anului 
2017, după înlăturarea lui Mișu Negrițoiu: 
358.412 lei + 86.300 lei ca deputat și 
profesor;

-Ovidiu Wlassopol, consilier/prim-
vicepreședinte al ASF: 441.724 lei (36.810 
lei/lună);

-Cornel Coca-Constantinescu, 
vicepreședinte ASF, responsabil asigurări: 
737.361 lei (61.446 lei/lună);

-Mircea Ursache, vicepreședinte ASF, 
responsabil piața de capital: 683.366 lei 

(56.947 lei/lună);
-Ion Giurescu, vicepreședinte ASF, 

responsabil pensii private: 681.174 lei 
(56.764 lei/lună);

-Gabriela Boca, membru neexecutiv: 
350.837 lei (29.236 lei/lună).
ALTE VENITURI BUGETARE DE LUX

Ca să vă faceți o idee ori să aveți termen 
de comparație, în România, salariul mediu 
net pe economie este de 3.101 lei/lună, iar 
pensia medie, repetăm, de 1.181 lei/lună. 
Ei bine, nu aveți altceva de făcut decât să vă 
comparați veniturile cu cei de mai jos:

-Teodor Meleșcanu: indemnizație 
ministru MAE-151.711 lei, indemnizație 
SNSPA-53.348 lei,  pensie MAE-107.232 lei 
(8.936 lei/lună);

-Tudorel Toader (775.248 lei/an): 
pensie- 364.621 lei (30.385 lei/lună), 
profesor la Universitatea „A.I. Cuza” Iasi-
150.815 lei, ministru al Justitiei-140.040 
lei,  indemnizatii de la Consiliul Superior 
al Magistraturii (CSM)119.772 lei;
-Medic Spital Județean Ploiești: 210.322 lei 
(17.526 lei) sau 213.091 lei +163.743 cabinet 
privat;

-Conpet: șef serviciu-101.396 lei (8.449 
lei/lună), inginer șef producție-262. 724 lei 
(22.061 lei/lună);

-Nuclearelectrica: dispecer 
coordonator-315.747 lei (26.312 lei/lună), 
administrator executiv-469.022 lei brut 
+20.830 euro și 46.152 lei ca membru în 
CA;, director sucursală-456 343 lei;

-Mihai Busuioc, președinte Curtea de 
Conturi: indemnizație-293.995 lei (depozite 
bancare-982.437 lei, 144.000 euro, 278.400 
dolari);

-Nicu Marcu, vicepreședinte Curtea de 
Conturi: 286. 521 lei +107.460 leafă ASE;

-Vlădescu Lucian Dan, președinte 
Autoritatea de Audit (CCR): 270.541 
lei salariu CC, 24.534 onorarii restante 
avocatură;

-Tarom: șef serviciu-158. 159 lei, 
director-208.697 lei;

-Transgaz: inginer- 199.434 lei, 
director-428. 828 lei (35.740 lei brut), 
director economic-357.396 lei/an (29.783 
lei brut lunar), membru neexecutiv în CA-
240.000 lei/an (20.000 lei/lună).

gggg

473 627 de lei (39 468 lei/lună) Curtea (56 947 lei/lună);

ARISTOCRAȚIA BUGETARĂ, SALARII LA ARISTOCRAȚIA BUGETARĂ, SALARII LA 
CARE NICI NU AVEM CURAJUL SĂ VISĂM!CARE NICI NU AVEM CURAJUL SĂ VISĂM!
Deunăzi vreme spuneam că în România sunt foarte multe lucruri rău croite. 

Practic, ar fi  bine ca instituții ale statului sau anumite legi să fi e desfi ințate 
și reclădite de la zero. În 30 de ani, s-au creat discriminări ori discrepanțe uriașe 
între anumite categorii socio-profesionale. Și nu vorbim despre mediul privat, cel 
neconectat la banul public; acolo ține de performanță dacă poți să-ți asiguri venituri 
îndestulătoare. Problema ține strict de sectorul public, acolo unde s-a creat așa-numita 
aristocrație bugetară. În acest segment vom găsi diferențe salariale sau de pensii de-a 
dreptul revoltătoare!
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0244.546.501

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

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

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

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2019-2020

Așa cum a declarat atunci 
când a preluat pentru 

a patra oară portofoliul de la 
Educație, Ecaterina Andronescu 
a modifi cat (din nou!) structura 
anului școlar, eliminând vacanța 
intersemestrială. Astfel, după 
vacanța de iarnă, care are o durată 
de 3 săptămâni, elevii vor intra 
direct în semestrul  al II-lea. 
Anul școlar 2019-2020 va începe 
la 9 septembrie și va avea două 
semestre:

-Semestrul I  va avea 15 

săptămâni de cursuri, dispuse în 
perioada 9 septembrie 2019 - 20 
decembrie 2019. În perioada 26 
octombrie - 3 noiembrie 2019, 
elevii claselor din învățământul 
primar și copiii din grupele din 
învățământul preșcolar sunt în 
vacanță. În intervalul sâmbătă, 
21 decembrie 2019 - duminică, 
12 ianuarie 2020, este programată 
vacanța de iarnă.

-Semestrul al II-lea  are 20 
de săptămâni de cursuri, după 
următorul program: cursuri - luni, 

13 ianuarie 2020 - vineri, 3 aprilie 
2020; vacanța de primăvară – de 
sâmbătă, 4 aprilie 2020 și până 
marți, 21 aprilie 2020; cursuri- de 
miercuri, 22 aprilie 2020  și până 
vineri, 12 iunie 2020; vacanța de 
vară-de sâmbătă, 13 iunie 2020  
și până data din septembrie 2020 
când încep cursurile anului școlar 
2020- 2021. Programul național 
„Școala altfel” se va desfășura în 
perioada 7 octombrie 2019 - 29 
mai 2020, pe o perioadă de 5 zile 
consecutive lucrătoare.

Săptămâna trecută scriam că CN Căi Ferate „CFR” SA 
întocmește studii de fezabilitate în valoare de 1,85 

milioane de lei pentru reabilitarea a 21 de poduri și podețe 
(câteva și din Prahova). Și-atunci ne exprimam nelămurirea 
în legătură cu suma totuși uriașă -88.000 de lei/pod sau podeț- 
utilizată doar pentru o documentație preliminară. Ei bine, n-a 
fost nimic! Deunăzi vreme, colosul de stat ne anunță că a lansat 
licitațiile pentru  realizarea studiilor de fezabilitate necesare 
modernizării liniei de cale ferată Ploiești Triaj-Focșani-Roman-
Iași-Frontieră (406 km), pentru viteza maximă de circulație a 
trenurilor de călători cu 160 km/h și viteza maximă proiectată de 
circulație cu 200 km/h. Valoare totală estimată a documentației 
este de 59,6 milioane, bani asigurați prin Fondul de Coeziune! 
Suma este una astronomică, trebuie să recunoaștem! Procedura 
este organizată pe 3 tronsoane: Ploiești Triaj-Focșani (143 km), 
cu o valoare estimată de 19.827.586,35 lei (fără TVA); Focșani-
Roman (147 km), valoare-20.382.204,15 lei (fără TVA), Roman-
Iași-Frontieră (116 km), valoare 19.411.623 lei (fără TVA). 
Acestea ar trebui întocmite într-o perioadă de 23 de luni de la data 
semnării contractului. Ca să ne dăm seama pe ce sunt aruncați 
atâta bănet, un studiu de fezabilitate conține, printre altele: 
studii topografi ce, geotehnice, costuri estimative, analiză cost-
benefi ciu, planuri etc. Cerința CFR, se spune într-un comunicat, 
este să obțină un  „proiect matur, care să corespundă celei mai 
efi ciente soluții din punct de vedere tehnico-economic”. Serios? 
Atunci ne imaginăm cât o să mai coste proiectul de execuție și 
lucrările propriu-zise, dacă o documentație care să ne spună 
dacă în fi nal este nimerită sau nu investiția, valorează aproape 60 
de milioane de lei! Calea ferată este situată pe ruta Coridorului 
IX de transport, asigurând legătura Coridorului Rhin - Dunăre 
(fostul Coridor IV) cu țările din Sud-Estul Europei (Bulgaria, 
Grecia, Turcia) și țările din Nord - Estul Europei (Republica 
Moldova, Ucraina, Rusia).

Primăria Starchiojd a obținut 
o fi nanțare europeană 

de 1,33 milioane de lei pentru 
construirea unei grădinițe care va 
asigura cazare pentru două grupe 
de preșcolari. Valoarea totală a 
investiției, ce include și demolarea 
imobilului vechi, este însă de 2,389 
milioane de lei, banii fi ind asigurați 
din alte surse locale, județene și 
naționale. Proiectul a fost depus 
în cadrul Programul Operațional 
Regional 2014-2020 (Regio), Axa 
10-reabilitarea infrustructurii 
școlare, și are ca termen de execuție 
57 de luni de la data semnării 
contractului. În regiunea Sud 
Muntenia au fost depuse 1.171 de 
proiecte prin care sunt solicitate 
fonduri nerambursabile de peste 7,9 
miliarde de lei. Dintre acestea, 304 
aplicații, cu o valoare solicitată de 
peste două miliarde de lei, aparțin 

fi rmelor și instituțiilor publice 
din Prahova. La nivelul Axei 10 
sunt depuse spre fi nanțare 23 de 
proiecte, fi ind solicitate fonduri de 
peste 170 de milioane de lei. Șapte 
dintre acestea provin din Prahova: 
Azuga-1,7 mil.lei, Berceni-0,946 

mil. lei, Mănești-9,54 mil. lei,  Mizil-
două proiecte, unul cu o solicitare 
din fonduri europene de 4,85 mil. 
lei și altul de 12,85 mil lei, UPG 
Ploiești-27,39 mil. lei și, evident, 
Starchiojd-1,33 mil. lei.

firmelor și instituțiilor publice mil lei Mănești 9 54 mil lei Mizil

Dacă Prahova a ajuns să fi e depășită ca nivel mediu 
salarial de unul dintre cele mai sărace județe din 

țară, am numit Mehedinți, nu e bine deloc. Sau nu este 
în ordine această răsturnare a indicatorilor, dincolo de 
orice logică elementară. Se vede limpede că România 
nu mai are o așezare economică predictibilă, fi ind total 
bulversată de arajamentele din creion ale ultimelor 
guvernări, cel puțin sub aspectul creșterilor veniturilor în 
sectorul bugetar. Direcția Județeană de Statistică Prahova 
spune că, în luna mai 2019, câștigul salarial mediu net 
a fost de 2.847 lei/salariat, mai mic cu 1,2% față de 
luna aprilie. Comparativ cu mai 2018, câștigul salarial 
mediu nominal net a crescut însă cu 14,6%. Curios 
este că ramura industriei, cea care asigură producție și 
valoare adăugată, este plătită mai prost decât serviciile 

sau comerțul. Astfel, câștiguri salariale medii nete peste 
media județului s-au înregistrat în ramura de servicii și 
comerț- 2.900 lei/salariat, sub medie situându-se lefurile 
din industrie și construcții-2.791 lei/salariat. Oarecum 
de așteptat era ca agricultura, silvicultura și piscicultura 
să rămână în continuare cenușăresele economiei, cu 
o medie a câștigului net de 2.515 lei/salariat. DJS mai 
apreciază că Prahova este sub media pe țară (3.101 lei/
salariat), ocupând locul 11 la nivel național sub aspectul 
lefurilor nete, după București (3.994 lei/salariat), Cluj 
(3.508 lei/salariat), Ilfov (3.333 lei/salariat), Sibiu (3.199 
lei/salariat), Iași (3.092 lei/salariat), Timiș (3.088 lei/
salariat), Gorj (2.989 lei/salariat), Mehedinți (2.939 lei/
salariat), Argeș (2.933 lei/salariat) și Brașov (2891 lei/
salariat).

CFR ARUNCĂ 60 CFR ARUNCĂ 60 
DE MILIOANE DE MILIOANE 
DE LEI PE UN DE LEI PE UN 

SINGUR STUDIU SINGUR STUDIU 
DE FEZABILITATE!DE FEZABILITATE!

NOI FONDURI EUROPENE NOI FONDURI EUROPENE 
PENTRU ȘCOLILE DIN JUDEȚPENTRU ȘCOLILE DIN JUDEȚ

SALARIAȚII DIN PRAHOVA CÂȘTIGĂ MAI SALARIAȚII DIN PRAHOVA CÂȘTIGĂ MAI 
PUȚIN DECÂT CEI DIN MEHEDINȚI!

Evoluţia câştigului salarial mediu net, în judeţul Prahova şi România în perioada mai 2018 - mai 2019

acă Prahova a ajuns să fie depășită ca nivel mediu sau comerțul Astfel câștiguri salariale medii nete peste

Ț ȚȚ Ț

Evoluţia câştigului salarial mediu net, în judeţul Prahova şi România în perioada mai 2018 - mai 2019E l ţi â ti l i l i l di t î j d ţ l P h i R â i î i d i 2018 i 2019
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„FABRICA” DE TEHNICIENI AGRARI DIN „FABRICA” DE TEHNICIENI AGRARI DIN 
ROMÂNIA, FĂCUTĂ PRAF ÎN ULTIMII 20 DE ANIROMÂNIA, FĂCUTĂ PRAF ÎN ULTIMII 20 DE ANI

Nr. 
crt.

Denumire liceu Județ Numărul 
total de 
candidați

Numărul 
de elevi 
care au 
promovat

Rata de 
promovare
%

1 Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac Alba 18 - 0,00
2 Liceul Tehnologic „Vasile Hâncu” Miniș Arad 2 - 0,00
3 Liceul Tehnologic Răchitoasa Bacău 4 - 0,00
4 Liceul Tehnologic „Gh.K.Constantinescu” Brăila Brăila 1 - 0,00
5 Liceul Tehnologic nr.1 Borcea Călărași 8 - 0,00
6 Liceul Tehnologic „Nicolae Istrățoiu” Deleni Constanța 6 - 0,00
7 Liceul Tehnologic „Ion Popescu-Cilieni” Olt 16 - 0,00

Nr. 
crt.

Denumire liceu Județ Numărul 
total de 
candidați

Numărul de 
elevi care au 
promovat

Rata de 
promovare 
%

1 Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj” Sector 
1

București 123 7 5,69

2 Liceul Tehnologic Făget Bacău 14 1 7,1

3 Liceul Tehnologic Agroindustrial „Tamasi 
Aron” Borș

Bihor 13 1 7,7

4 Liceul Tehnologic Lechința Bistrița 
Năsăud

11 1 9,9

5 Liceul Tehnologic Agricol Bistrița Bistrița 
Năsăud

38 3 7,89

6 Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca Brăila 31 3 9,67
7 Liceul Tehnologic Coțușca Botoșani 27 1 3,70
8 Liceul Tehnologic „Apor Peter” Târgu Secuiesc Covasna 33 1 3,03
9 Liceul Tehnologic „C.Angelescu” Găiești Dâmbovița 61 1 1,63
10 Liceul Tehnologic „Petre Baniță” Calafat Dolj 63 3 4,76
11 Liceul Tehnologic „Ștefan Anghel” Băilești Dolj 30 1 3,33
12 Liceul Tehnologic „Ing. Ionete Aurelian” Malu 

Mare
Dolj 18 1 5,55

13 Liceul Tehnologic Bârsești Gorj 48 4 8,33
14 Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Calugăreni Giurgiu 22 1 4,05
15 Liceul Tehnologic „Iotvos Jozsef ” Odorheiu 

Secuiesc
Harghita 74 7 9,45

16 Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” Brănești Ilfov 37 3 8,10
17 Liceul Tehnologic Țăndărei Ialomița 33 3 9,09
18 Colegiul Agricol „Dimitrie Petrescu” Caracal Olt 22 1 4,54
19 Liceul Tehnologic Tufeni Olt 12 1 8,33
20 Liceul Tehnologic Agricol Bărcănești Prahova 27 1 3,70
21 Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” Șimleu 

Silvaniei
Sălaj 37 3 8,10

22 Colegiul de Silvicultură și Agricultură „Casa 
Verde” Timișoara

Timiș 31 3 9,67

23 Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” 
Alexandria

Teleorman 81 2 2,46

24 Liceul Tehnologic „Emil Racoviță” Roșiorii de 
Vede

Teleorman 25 2 8,00

25 Liceul Tehnologic Odobești Vrancea 16 1 6,25
26 Liceul Tehnologic Agricol Smeeni Buzău 13 1 7,69

Tabel 1

Nr. 
crt.

Denumire liceu Județ Numărul 
total de 
candidați

Numărul 
de elevi 
care au 
promovat

Rata de 
promovare
%

1 Liceul Tehnologic Jidvei Alba 8 1 12,50
2 Liceul Tehnologic Vladia Vaslui 10 1 10,00

3 Liceul Tehnologic „Georgeta J.Cancicov” 
Parincea

Bacău 6 1 16,66

4 Liceul Tehnologic nr. 1 Salonta Bihor 61 7 11,47
5 Liceul Tehnologic Agricol Beclean Bistrița 

Năsăud
33 4 12,12

6 Colegiul pentru Agricultură și  Industrie 
Alimentară „Țara Bârsei” Prejmer

Brașov 28 4 14,28

7 Colegiul Agricol „Dr.Ctin Angelescu” Buzău Buzău 45 8 17,77
8 Colegiul Agricol „Sandu Aldea” Călărași Călărași 77 10 12,98
9 Colegiul Agricol Poarta Albă Constanța 38 4 10,52
10 Colegiul „Dobrogea” Castelu Constanța 16 2 12,50
11 Liceul „Carol I” Ostrov Constanța 27 3 11,11
12 Liceul Tehnologic „Pontica”, Constanța Constanța 38 5 13,15
13 Colegiul Tehnic „Ștefan Milcu” Calafat Dolj 93 16 17,20
14 Liceul Tehnologic nr 1 Cudalbi Galați 9 1 11,11
15 Liceul Tehnologic nr.1 Corod Galați 14 2 14,28
16 Liceul Tehnologic nr.1 Prundu Giurgiu 22 3 13,63
17 Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Tg. 

Mureș
Mureș 150 26 17,33

18 Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin Mureș 44 8 18,18
19 Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” 

Horia
Neamț 14 2 14,28

20 Liceul Tehnologic „Gh. Ionescu Șișești” Valea 
Călugărească

Prahova 41 6 14,63

21 Liceul Tehnologic Tarna Mare Satu Mare 8 1 12,50
22 Colegiul Agricol „Nicolae Cornățeanu” 

Tulcea
Tulcea 45 7 15,55

23 Liceul Tehnologic „Cristofor Nako” 
Sânnicolau Mare

Timiș 25 4 16,00

24 Liceul Tehnologic „Sf. Haralambie” Turnu 
Măgurele

Teleorman 23 4 17,39

25 Liceul Tehnologic „Ghenuță Coman” Murgeni Vaslui 28 4 14,28

Nr. 
crt.

Denumire liceu Județ Numărul 
total de 
candidați

Numărul 
de elevi 
care au 
promovat

Rata de 
promovare

1 Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj Alba 55 13 23,63
2 Liceul Tehnologic „C-tin Dobrescu” Curtea 

de Argeș
Argeș 60 17 28,33

3 Colegiul Agricol nr.1 Valea lui Mihai Bihor 39 9 23,07

4 Colegiul„Emil Negruțiu” Turda Cluj 54 12 22,22

5 Liceul Tehnologic Crucea Constanța 9 2 22,22

6 Colegiul Tehnic Agricol „Al.Borza” Geoagiu Hunedoara 43 12 27,90

7 Liceul Tehnologic Urziceni Ialomița 16 4 25,00

8 Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” 
Seini

Maramureș 57 13 22,80

9 Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” Huși Vaslui 143 42 29,37

10 Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani Vrancea 129 28 21,70

11 Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” 
Ciumbrud

Alba 15 3 20,00

Nr. 
crt.

Denumire liceu Județ Numărul 
total de 
candidați

Numărul de 
elevi care au 
promovat

Rata de 
promovare

1 Liceul Tehnologic Săvârșin Arad 36 11 30,55

2 Liceul Tehnologic „Vintilă Brătianu” 
Dragomirești Vale

Ilfov 63 24 38,09

3 Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară 
„Vasile Adamachi” Iași

Iași 80 24 30,00

4 Liceul Tehnologic Agricol „M. Kogâlniceanu” 
Miroslava

Iași 34 13 38,32

5 Colegiul Național de Agricultură și Economie 
Tecuci

Galați 261 111 42,52

6 Liceul Tehnologic Vitomirești Olt 17 8 47,05
7 Colegiul Agricol „D.P.Bariceanu” Sibiu Sibiu 130 59 45,38
8 Liceul Tehnologic „Paul Bujor” Berești Galați 34 19 55,88
9 Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu 

Iloaiei
Iași 72 37 51,38

Tabel 3

Tabel 4

Tabel 5Tabel 2

Săptămâna trecută scriam că ministerele Educației și cel al Agriculturii au selectat 58 de licee agricole din toată țara care să intre într-un program de fi nanțare asigurat din 
bugetul MADR. Argumentul de bază al acestei decizii ține de ambiția ministrului Petre Daea de a salva învățământul agrar din România, cel care ar trebui să livreze specialiști 

pentru cel mai important domeniu al fi ecărei națiuni. Nu? Dacă n-ar fi  hrană... Întrebarea care se pune însă ar fi  alta: mai are MADR ce să salveze? Fiindcă s-ar putea ca problema 
să nu țină neapărat de fi nanțare, ci de politica educațională. Atâta vreme cât la aceste școli ajung, prin repartiție computerizată, absolvenți de clasa a VIII-a de nota 2 sau 3, slabe 
speranțe pentru a se atinge vreodată vreo performanță. Pe de altă parte,  ar trebui fundamental regândit profi lul acestor unități fi indcă, în ultimii 20 de ani, aceste licee numai 
agricole nu mai sunt, cu atâtea alte specializări inventate pentru a menține catedrele profesorilor sau o anumită cifră de școlarizare care să le țină în viață.

Și avem exemplul ideal pentru a susține 
faptul că învățământul agricol este 

deja făcut praf și pulbere: rezultatele de 
la bacalaureat din această vară! În 2019, 
doar două școli au o promovabilitate mai 
mare e 50%, anul fi ind considerat, pe bună 
dreptate, cel mai negru din istoria de până 
acum a învățământului agricol. Să ai 7 
unități cu rată de promovare zero și altele 26 
cu procente sub 10%, asta spune tot despre 
cât de jos s-a ajuns în această specializare.

LICEE DE NOTA... ZERO!
Noi am realizat o analiză înainte de 

depunerea contestațiilor, dar nici dacă le 
aveam pe acelea, nu credem că situația ar fi  
fost cu mult modifi cată. Aproape că este de 
neînțeles ce sens mai are să păstrezi școlile 
unde niciun elev – din promoția curentă 
și/sau cele anterioare-nu a fost în stare 
să treacă proba de maturitate. Și avem în 
această situație 7 școli. E adevărat, sunt mai 
puține decât anul trecut (11), dar asta nu 
salvează nicicum situația. (vezi tabel  1)

26 DE UNITĂȚI CU 
PROMOVARE SUB 10%

Urmează o serie foarte lungă de 26 
de licee cu promovabilitate sub 10%, la 
14 dintre acestea existând doar câte un 
singur elev promovat. Comparativ cu anul 
trecut, în această grupă sunt cu 6 școli mai 
mult, ceea ce înseamnă că 4 au urcat de la 
„promovabilitate zero”, iar 2 au coborât din 

tranșa 9,99-19,99%. Este regretabil să găsim 
în această categorie licee de tradiție precum 
cele din Bistrița sau Lechința, Șimleul 
Silvaniei sau Brănești. (vezi tabel 2)
REZULTATE MEDIOCRE LA CÂTEVA 

ȘCOLI CU TRADIȚIE
În grupa cu promovabilitate cuprinsă 

între 10,1 și 20% se regăsesc cu 10 licee 
mai mult decât anul trecut, respectiv, 25- în 
2019, față de numai 15, în 2018. Chiar dacă 
a urcat cu 6,44% procentuale față de anul 
trecut, este jenantă prezența în categoria 
rezultatelor mediocre a Liceului Tehnologic 
„Gh. Ionescu Șișești” Valea Călugărească, 
liceu afl at în topul național în urmă cu 3-4 
decenii. De asemenea, este surprinzătoare 
căderea unităților de la Jidvei, Beclean, 
Prejmer, Poarta Albă sau Turnu Măgurele. 
(vezi tabel 3)

CĂDERE INEXPLICABILĂ LA ALBA
Anul trecut, Liceul Tehnologic „Ștefan 

Manciulea”, din Blaj-Alba, obținuse o 
performanță extraordinară, având o rată 
de promovare de peste 90%, cu mult peste 
media națională. Ce s-a petrecut în răstimp 
de un an încât liceul a pierdut 66,61 procente 
la promovabilitate e greu de închipuit. De 
asemenea și Colegiul Agricol „Dimitrie 
Cantemir” Huși a pierdut câteva locuri. În 
schimb, liceele din Valea lui Mihai și Turda 
se mențin cam în limitele de anul trecut. 
(vezi tabel 4)

LICEUL TEHNOLOGIC „PAUL BUJOR” 
BEREȘTI, GALAȚI-CEL MAI BUN DIN 

ȚARĂ ÎN 2019
În 2018, Colegiul Agricol și de Industrie 

Alimentară „Vasile Adamachi” Iași obținuse 
al doilea cel mai bun rezultat din țară dintre 
liceele agricole, cu o rată de promovare 
de 78,94%. Din păcate, unitatea a pierdut 
aproximativ 49 de procente, lucru greu de 
explicat. Liceul Tehnologic Agricol „M. 
Kogâlniceanu” Miroslava a urcat, în schimb, 

câteva poziții, iar dacă adăugăm rezultatul 
de la Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” 
Podu Iloaiei, cu al doilea cel mai bun 
procent, e clar că Iașiul domină cumva topul 
celor mai bune școli din țară, atât cât poate 
fi  considerat bun un astfel de rezultat, cu 
mult sub media națională de promovare. Se 
cuvine totuși să-i apreiem pe cei de la Liceul 
Tehnologic „Paul Bujor” Berești, Galați, 
școală care a înregistrat cel mai bun rezultat 
la nivel național. (vezi tabel 5)
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MINTE, TRUP, SUFLET

Că a iubit scena mai mult ca 
oricine, știam sau intuiam 

despre Toma Caragiu. Din 
poveștile colegilor, din peliculele 
vechi pe care le-am savurat în 
copilărie și cu care mă hrăneam, 
ca mulți dintre dumneavoastră, 

căci nu aveam altă bucurie și 
desfătare decât cele câteva ore de 
program tv în care se strecurau și 
acele momente din arhiva de aur a 
comediei românești.

De ce vreau să ne întoarcem 
în timp și să respirăm puțin acel 
parfum de epocă? Poate pentru 
că mulți dintre noi, în unele clipe, 
avem nevoie să ne întoarcem în 
trecut, să ne reîncărcăm bateriile 
din amintirile copilăriei și din 
iubiri cu iz de roman.

Nu, Toma Caragiu nu a fost, 
până la urmă, nici mare iubăreț 
și nici trubadurul etern, dar o 
dragoste ca a lui mai rar. Marele și 
inegalabilul artist a fost căsătorit 
cu două femei, însă doar una i-a 
fost dragoste nebună și pentru 
totdeauna. Despre Elena,Toma 
Caragiu a spus de fi ecare dată 
că întâlnirea cu ea n-a fost deloc 
întâmplătoare. 

Când viața bate fi lmul...
Povestea lor a început la Teatrul 

din Ploiești, în 1963. Pe atunci, ea 
era căsătorită cu Paul Ioachim, iar 
Toma Caragiu era însurat și el cu 
Maria Bondar, cu care înfi ase o 
fetiţă împreună.  Niciunul dintre 
ei nu era însă fericit acasă, așa 
că dragostea lor, spun cronicarii 
vremurilor și au povestit apoi 
colegi și cunoscuți,  s-a consumat 

pe ascuns mai întâi. Prin turnee, 
în culisele spectacolelor... Toma 
Caragiu știa însă cu mult înainte 
că ea îi era sortită până la 
moarte, după ce avusese o vizită 
neașteptată, o femeie care venise 
să-i vorbească.

 ”Aștepta în secretariat mai 
bine de două ore. Mi-a spus că 
o cheamă Aphrodita și e trimisă 
de Leontin, un spirit din sfera a 
șaptea, care vrea să mă anunţe că 
va veni în viaţa mea cineva care 
mi-a fost predestinat. Se va numi 
Elena. «Vei avea o mare dragoste 
care te va înălţa și împlini cu o 
nouă entitate, Eleto». Vor fi  14 ani 

de succes. După aceea va veni un 
cataclism, ca un uriaș accident, 
multă omenire va pieri odată 
cu tine.”, le mărturisise Toma 
prietenilor lui, într-o bună zi. Și ce 
profeție îi făcuse acea femeie..

Fericirea lor s-a împlinit până 
la urmă, în 1964. Au devenit soț și 
soție și s-au iubit ca doi nebuni, în 
continuare, cu patimă și voluptate, 
cu artă chiar după cum povestea 
chiar Elena în fragmente din cartea 
pe care a publicat-o. Amănunte 
ludice, de iubire carnală, pe care 
cu greu ți le-ai fi  putut închipui.  Și 
a venit cutremurul din 1977...

Soarta a vrut așa: ca Elena să 
plece la Sinaia pentru a se întâlni 
cu niște producători, iar marele 
actor să rămână acasă.  În timpul 
cataclismului, Toma Caragiu și 
prietenul lui Alexandru Bocăneţ 
au fugit pe scări ca să-și salveze 
viața, însă din nenorocire, au 
sfârșit sub dărâmături. Ce durere 
și ce destin implacabil, pentru că, 
amară ironie, din toată clădirea, 
doar apartamentul actorului a 
rămas intact după seism.

Elena n-a mai suportat să 
rămână în țară și a plecat în Franţa, 
apoi s-a stabilit în America. Și-a 
găsit și o altă dragoste, pentru că la 
nici un an de la moartea lui Toma 
s-a căsătorit. 

plece la Sinaia pentru a se întâlni

POVEȘTI CU PARFUM DE ISTORIE! PE TOMA CARAGIU POVEȘTI CU PARFUM DE ISTORIE! PE TOMA CARAGIU 
 L-AM IUBIT CU TOȚII, EL A IUBIT O SINGURĂ FEMEIE! L-AM IUBIT CU TOȚII, EL A IUBIT O SINGURĂ FEMEIE!

În dimineaţa zilei de vineri, 2 august 
a.c, fulgerător, a trecut în lumea cea 

veșnică – pentru un lung și nesfârșit turneu 
artistic în lumea astrelor -  eminentul 
violonist concertist și prof. univ. dr. – șef 
catedră vioară, până în urmă cu câţiva 
ani, la Universitatea Națională de Muzică 
București, OCTAVIAN RAŢIU, fost 
președinte al juriului secţiei de vioară din 
cadrul prestigiosului Concurs Naţional 
pentru Interpretare și Creaţie Muzicală 
„Paul Constantinescu”.

Vestea transmisă telefonic de către 
unul dintre cei mai străluciţi discipoli ai 
săi, excelentul violonist concertist Gabriel 
Croitoru, laureat a numeroase concursuri 
internaționale, a venit ca un trăsnet. Din 
acel moment, un doliu adânc a pus stăpânire 
pe sufl etul meu și cred că și al unor care 
l-au cunoscut și mai ales al celor cu care 
a lucrat, timp de aproape patru decenii în 
învăţământul muzical preuniversitar și cu 
deosebire în cel universitar din capitala ţării.

Ilustrul maestru al arcușului a văzut 
lumina zilei la 4 mai 1946, în municipiul 
Brașov, oraș cu vechi și preţioase tradiţii 
muzicale.

A început studiul viorii încă din anii 
copilăriei în orașul natal și l-a continuat, cu 
brio, la Universitatea Naţională de Muzică 
din  București, cu cei mai remarcabili 
profesori ai vremii: Garabet Avakian și 
Gerorge Manoliu. După absolvire – în 

anul 1969, în calitate de șef de promoţie, a 
urmat cursuri de măiestrie interpretativă 
cu vestitul maestru al arcușului, Ștefan 
Gheorghiu, artist emerit. 

În decursul vieţii, în calitate de solist a 
concertat cu majoritatea fi larmonicilor și 
orchestrelor simfonice din ţară, iar împreună 
cu vestita Orchestră de Cameră „București” 
– condusă de celebrul violonist Ion Voicu, 
Artist al poporului, a întreprins numeroase 
și importante turnee în străinătate. În 
același timp, a susţinut, cu deosebit succes, 
nenumărate recitaluri și cu diverse formaţii 
instrumentale – duo, trio, cvartet sau 
orchestre de cameră, realizând peste 500 de 
activităţi publice, pretutindeni fi ind apreciat 
de presa de specialitate și publicul iubitor al 
marei și adevăratei muzici. Timp de mai 
mulţi ani, a făcut parte din valoroasele 
cvartete: „Muzica Nova” și „Forum”. În cei 
peste 40 de ani de prodigioasă activitate 
muzicală, în compania unor prestigioase 
ansambluri simfonice, violonistul Octavian 
Raţiu a imprimat - în calitate de solist, 
pentru posturile naţionale de radio și TV, o 
seamă de lucrări concertante din repertoriul 
clasic-universal și contemporan, precum și 
din literatura română pentru vioară, printre 
care 11 opusuri în primă audiţie absolută.

Dovedind o evidentă vocaţie pentru 
nobila activitate pedagogică, începând 
din anul 1969, violonistul Octavian Raţiu 
ocupă prin concurs toate funcţiile didactice 

din învăţământul muzical universitar din 
București, o perioadă de peste un deceniu 
fi ind ales șeful catedrei de vioară de la 
actuala Universitate Naţională de Muzică 
din București, până la pensionarea sa, în 
urmă cu câţiva ani.

Mulţi dintre studenţii săi, s-au remarcat la 
cele mai exigente concursuri internaţionale 
sau în angajamentele în diverse ţări de peste 
hotare în calitate de soliști, concert maeștri, 
profesori la diverse facultăţi și conservatoare 
de muzică.

A fost un om și un artist cu exemplară 
ţinută morală și profesională, preocupat 
continuu pentru progresul școlii 
românești de vioară în context european și 
internaţional.

Pentru excepţionalele sale merite, în anul 
2002, cu acordul Ministerului Culturii, a 
fost numit președinte al juriului secţiei de 
vioară din cadrul prestigiosului Concurs 
Naţional „Paul Constantinescu”, funcţie 
pe care a onorato, cu exemplară dăruire și 
autoritate artistică, timp de aproape două 
decenii, respectiv până în anul 2017.

Trecerea sa prematură și fulgerătoare în 
lumea cea veșnică a îndoliat pentru multă 
vreme școala românească de vioară unanim 
apreciată în străinătate, viaţa muzicală 
românească, mai ales acum în preajma 
deschiderii unei noi ediţii a celebrului 
Festival Internaţional ce poartă numele celui 
mai mare muzician român, George Enescu.  
Sicriul cu corpul său neînsufl eţit a fost depus 
la Capela Cimitirului Bellu Catolic, unde în 
cursul zilei de luni, 5 august, în jurul orei 
12.00, au avut loc slujba de înmormântare și 
apoi înhumarea.

Organizatorii Concursului Naţional Paul 
Constantinescu, în primul rând, Muzeul 
Memorial ce-i poartă numele acestui 
muzician de geniu, îi vor păstra, distinsului 
maestru al școlii românești de vioară, un 
loc simbolic în juriile următoarelor ediţii, 
cinstind astfel memoria omului și artistului 
de excepţie, care a investit o parte a vieţii, 
cu toată dragostea pentru afi rmarea pe plan 
naţional și chiar european a acestei competiţii 
naţionale, menită a pune în valoare talentul 
și capacitatea de interpretare a celor mai 
distinși tineri din școlile și facultăţile de 
muzică din România și Republica Moldova, 
care au ales să studieze acest miraculos 
instrument, ce are incontestabile căi de 
a înnobila și înfrumuseţa viaţa umană, 
indiferent de vârstă, profesie și categorie 
socio-profesională.

Amintirea sa luminoasă, va rămâne 
veșnic în inimile noastre, iar pomenirea 
sa va fi  veșnică. Sincere condoleanţe 
familiei îndoliate și îndeosebi scumpei 
sale soţii Simina Raţiu, care în preajma 
unei binemeritate vacanţe a suferit această 
groaznică lovitură.

Sunt convins că la reluarea cursurilor 
universitare, foștii săi colegi și mai ales 
studenţii, care au benefi ciat de darurile 
incontestabile ale nobilei sale activităţi 
didactice, îl vor comemora și de ce nu, vor 
sprijini iniţiativa realizării unui bust, care 
să fi e așezat în galeria celor mai ilustre 
personalităţi pe care le-a avut și a slujit cu 
abnegaţie și exemplar profesionalism, cea 
mai reprezentativă instituţie de învăţământ 
muzical universitar din România, 
Universitatea Naţională de Muzică București.

 VIOLONIST CONCERTIST, 
PROF. UNIV. DR. PREȘEDINTELE JURIULUI 

SECŢIEI DE VIOARĂ DE LA CONCURSUL 
NAŢIONAL „PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEȘTI 

(ÎN PERIOADA 2002-2017)

n dimineaţa zilei de vineri 2 august anul 1969 în calitate de șef de promoţie a

N

IN MEMORIAM OCTAVIAN RAȚIUIN MEMORIAM OCTAVIAN RAȚIU

Despre marea lui 
dragoste, actorul 

spunea că i-a fost sortită.  O 
ghicioare îi prevestise că o va 
întâlni pe Elena, dar și că va 
muri la cutremur.

Mariana PODEANU; 
www.ziarulploiestii.ro
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GLADIO ȘI FARSA 
TERORISMULUI TERORISMULUI 

MUSULMANMUSULMAN

În cartea sa din 2005, „Armatele 
secrete ale NATO: Operaţiunea Gladio 

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

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

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

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

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

stânga, ca Brigada Roșie.,
Astăzi, vina pentru falsul fl agel al 

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

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

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

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

Ceea ce am văzut începând de la primul 
bombardament al complexului Twin Tower, 
în 1993, este o continuitate a operaţiunii 
Gladio. Prima bombă din Turnul de Nord, 
la fel ca majoritatea atacurilor musulmane, 
nu ar fi  fost îndeajuns pentru a-l pune la 
pământ, fără un ajutor de la FBI și CIA. 
Mass-Media nu le acordă creditul pe care 
îl merită. Cel care controlează din umbră 
consideră că nu ar fi  prudent să se afl e că 
serviciile de informaţii au recrutat, instruit 
și furnizat explozivi teroriștilor.

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

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

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

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

locul cursei, în acea zi.
Teroriștii din 9/11 nu erau musulmani 

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

      

***
Trăim într-o epocă a controlului masiv 

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

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

Nu vom primi niciodată adevărul din 
mass-media. Guvernul bolnav care a 
aprobat bugetele nu va pune împreună 
piesele de puzzle pentru voi. Sunteţi pe cont 
propriu, ca să vă daţi seama.

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

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

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

(Robert Steele, fost ofi ţer al serviciilor CIA)

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

(Agent operativ Gladio, Vincenzo Vinciguerra, 2001)
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În lumea de azi există tot mai mulţi 
oameni cu două inimi, afi rmă 

cercetătorii din SUA. Purtătorii acestei 
mutaţii rare reprezintă viitorul omenirii. 
Datorită celor două inimi, ei sunt protejaţi 
de multe boli grave ale sistemului 
cardiovascular, relatează Rador. Potrivit 
afi rmaţiilor antropologilor, sistemul 
vascular cu o singură inimă nu este optim 

din punct de vedere biologic. Dacă ar 
fi  să ţinem cont de faptul că omenirea 
se afl ă într-o evoluţie continuă, apariţia 
unor reprezentanţi cu două inimi poate 
fi  considerată ca un fenomen absolut 
normal. Este vorba despre o mutaţie în 
urma căreia embrionii afl aţi în perioada de 
dezvoltare a organelor interne dobândesc 
nu o inimă cu patru camere, ci două 

inimi cu câte două camere, informează 
Planet Today. Primul astfel de caz a fost 
înregistrat în documentele știinţifi ce la 
începutul secolului XX. Prima persoană cu 
două inimi a fost un american, pe numele 
de familie Durr, iar în anul 1911, un caz 
similar a fost înregistrat pe teritoriul 
Imperiului rus.

VIITORUL OMENIRII, VIITORUL OMENIRII, 
OAMENII CU DOUĂ INIMIOAMENII CU DOUĂ INIMI
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NATAȘA, „PROPAGANDA”  ȘI NEGUSTORII DE IAURT

SUPERIORITATEA COMUNISMULUI 
ÎN INIMA EUROPEI?

Savuram o seară caldă de iunie, 
îmbătându-mă de muzicalitatea limbii 
în care se discuta la masa de lângă mine, 
ocupată de un grup gălăgios de tineri „bine”, 
echipați cu toate accesoriile vestimentare 
care au făcut din italian „arbiter 
elegantiarum” pentru lumea modernă. Și 
deodată m-a izbit, trezindu-mă la o realitate 
urâtă, ceea ce vorbeau acei Gaius Petronius 
contemporani: își împărtășeau reciproc 
încrederea în superioritatea comunismului 
și clamau așteptatul lui triumf în emisfera 
vestică. Inițial i-am crezut beți pentru că 
– nu-i așa? – un om întreg la cap nu putea 
crede, treaz fi ind, asemenea enormitate. 
Nu erau nici beți, nici măcar necitiți sau 
proști, așa cum am sperat pentru o clipă. 
Hipnotizat, ascultăm cum oameni bine 
hrăniți, educați, impecabil îmbrăcați îmi 
explicau mie, un estic abia ieșit din fostul 
„lagăr socialist”, superioritatea orânduirii 
pe care am urât-o așa cum nu mai urâsem 
nimic în viață. Aveam să afl u că cei pe care 
îi invidiam pentru viață pe care o duceau 
erau chiar comuniști cu acte în regulă și, 
incredibil, că mai erau în Italia ca ei câteva 
milioane. Am trecut repede peste acel șoc 
imens întâlnind apoi și oameni normali, 
care înțelegeau foarte bine ce mizerie 
programată este comunismul.

De fi ecare dată, însă, când aud, acum, lecții 
despre Republica Moldova, ținute de experți 
la modă de la București sau orice altă capitală 
vest-europeană, retrăiesc acel sentiment urât 
de groază și scârbă pe care l-am simțit în acea 
seară în inima Romei. 

REGULĂ LUI „KAK IZVESTNO”
Toate discursurile despre Basarabia 

se bazează pe o certitudine instaurată de 
temuta expresie stalinistă „kak izvestno” 
(как известно – după cum se știe). Aceste 
cuvinte, la începutul fi ecărui discurs 
al lui Stalin sau la începutul articolelor 
programatice din „Pravda”, introduceau o 
sentință necruțătoare încă de la prima frază: 
„După cum se știe, popoarele sovietice sunt 
fericite, iar americanii sunt cei mai triști 
oameni de pe pământ”. Cam așa procedează și 
moldovenologii noștri, trântesc de la început 
niște sentințe aiuritoare, pe care apoi își 
clădesc o construcție de minciuni desprinse 
din manualele de război hibrid. Cea mai 
frecventă „kak izvestno” este că basarabenii 
nu se simt de fapt români, ci un fel de ceva fără 
nume sau chip, dar sigur dedicați civismului. 
Ei sunt de etnie civică, vorbesc limba civică 
și își vor construi un viitor stat civic, prosper 
și fericit. La fel de „kak izvestno” este și ura 
lor față de România sau dragostea lor pentru 
limba rusă; la fel de „kak izvestno” este și 
uriașul potențial de dezvoltare al micuței 
republici, potențial neatins din cauza unor 
neisprăviți care răspândesc minciuni despre 
românitatea sărmanilor moldoveni. Cea mai 
nouă „kak izvestno” este că singura piedică 
în calea fericirii civice depline între Prut și 
Nistru este ... geopolitică!!! Tare asta, nu? 
Moldovenii s-au săturat de geopolitică, ei vor 
iaurt, ne spune cea mai recentă și la modă 
„kak izvestno”.

Cea mai mare comicărie la Chișinău este 
împământenirea tiparului verbal „expertul 
de la București”. Cum vrea trustul creierelor 
încinse de acolo să arunce ceva pe piață, 
aduc imediat argumentul „expertului de la 
București”. Și top-ecranul sau pagină de ziar 
se umple de ochii pitiți după niște ochelari 
meniți a întări imaginea de expert a câte unui 
rotofei descheiat neglijent la ultimii nasturi 
– așa arată expertul tipic „de la București” 
ce dopează mintea cu „kak izvestno”. Totuși, 
nimeni nu se prinde că expertiza ăstora nu e 
altceva decât o obosită ”kak izvestno”? Nu-i 
întreabă nimeni pe experții supraponderali 
cum de s-a născut Republica Moldova? 
Oare nu din geopolitică? Oare tratatul ruso-
turc din 1812 nu era geopolitică? Sau Pactul 
Molotov-Ribbentrop? Sau, mai nou, pactul 
Kozak-Johannes Hahn din iunie 2019? Păi, 
dacă nu era amărâta aia de geopolitică, cum 
de se uneau socialiștii controlați de Moscova 
cu „democrații” Maiei Sandu și ai lui Andrei 
Năstase? E drept, uneori experții devin 
chiar ridicoli, căzând în capcana propriilor 
„kak izvestno”. Bunăoară, ce enormitate ne 
vinde „expertul de la București” de curând: 
„Chiar credeți că Moscova are nevoie acum 
de SIS? Un serviciu fără resurse fi nanciare, 
fără tehnică, cu personal redus.” Serios? 
Adică Moscova nu are nevoie să domine 
serviciul de informații moldovenesc? Uite-
așa ne explică expertul să stăm liniștiți că 
nu-i nimic rău în faptul că Dodon l-a numit 
șef acestui serviciu pe rusofonul Alexandr 
Esaulenco. Ptiu-ptiu-ptiu, experte, că bine 
le zici! Întâmplător sau nu, expertul are și un 
doctorat la Universitatea din Moscova și era 
mâna dreaptă a MAE de la București când 

acesta a semnat odiosul tratat de frontieră 
cu guvernul Filat, în 2010. Același expert, 
un fel de Mama Omida a națiunii civice 
anti-geopolitice, a produs cea mai tare „kak 
izvestno” din istorie: „La București putem 
vorbi mai degrabă de un interes scăzut 
pentru Republica Moldova în ultimul an, un 
sentiment de dezamăgire față de ultimele 
evoluții politice de la Chișinău. Bucureștenii 
și în general opinia publică din România 
dacă este atentă la ceva din Est este atentă, 
în primul rând, la ce se întâmplă în Ucraina 
și asta vine și pe fundalul unei creșteri a 
temerii de Rusia. Este o teamă față de orice 
vine din Est și o amalgamare, într-un fel, 
în mintea omului simplu între moldovean, 
ucrainean și rus”. Acum, să fi m bine înțeleși: 
o prostie rămâne prostie chiar dacă e spusă 
la Europa Liberă, dar totuși cum de nu 
îi e rușine să declare că la București toți 
moldovenii sunt numiți ruși? 

NAȚIUNEA CIVICĂ – FELUL 
PRINCIPAL AL PROPAGANDEI

Tipic pentru Chișinău: la numai o stradă 
distanță de Ambasada României (str. 
București) se afl ă un restaurant devenit 
emblematic pentru moldovenismul civic, de 
extracție sovietică, numit, nu întâmplător 
„Propaganda Cafe” (str. Alexei Șciusev). 
Cum nu întâmplător, Alexei Victorovici 

Șciusev este arhitectul rus născut la 
Chișinău care a proiectat sumbrul mausoleu 
din Piața Roșie în care zace îmbălsămat unul 
dintre cei mai cumpliți criminali ai istoriei, 
Vladimir Ilici Ulianov (Lenin, pentru 
tovarăși). Patroana restaurantului este 
nimeni alta decât faimoasa propagandistă 
Natalia (Grigorievna, fosta Natașa) Morari, 
absolventă de Sociologie la Universitatea de 
Stat din Moscova și legendată ca ziaristă de 
opoziție la Moscova. Morari este „imaginea” 
unui adevărat trust al creierelor, însărcinat 
cu transformarea basarabenilor în națiune 
civică. Ea întrunește toate punctele esențiale 
ale propagandistului civic moldovenesc: 
aspect plăcut în stil moscovit contemporan, 
centrul presei glamour, fi ind „l›autre 
femme” a lui Chiril Lucinschi, unul din 
locotenenții lui Filat, patronul republicii în 
timpul furtului miliardului; în plus, Natasa 
utilizează la perfecție limba civică – nu 
distribuie niciodată în mediul on-line, ea 
„face share”, de pildă. 

Interesant de observat că protectorul 
Natașei, Chiril Lucinschi, este chiar fi ul 
lui Petru (fost Piotr) Lucinschi, membru 
al ultimului Birou Politic al CC al PCUS 
și practic ultimul prim-secretar al CC al 
Partidului Comunist din RSSM. Lucinschi-
tatăl a fost președinte al Republicii Moldova 
în perioada celui mai mare dezastru 
economic de acolo (1997-2001). La fel de 
interesant e că Lucinschi-tatăl a primit 
pașaportul românesc chiar mâna lui Emil 
Constantinescu, iar celălalt fi u al sau, Sergiu 
(Serioja, de fapt), împreună cu Radu Pricop, 
ginerele fostului președinte Traian Băsescu, 
a fost cercetat și chiar condamnat într-un 

dosar privind șantajarea lui Alexandru 
Horpos, de la care Lucinschi-fi ul ar fi  cerut 
patru milioane de euro pentru a-și retrage 
o plângere la DIICOT. Asta așa, ca să 
înțelegem și noi cine a condus România în 
ultimii 30 de ani...

„NU GEOPOLITICĂ” SE TRADUCE 
PRIN „NU ROMÂNIA”

La 3 iunie 2019, la Chișinău, marile puteri 
– UE, Rusia și SUA – au „nășit” o alianță 
contra naturii între pro-rușii lui Igor Dodon 
și pro-europenii conduși de Maia Sandu și 
Andrei Năstase. Caracterul geopolitic este 
evident: respectiva alianța s-a perfectat 
prin implicarea directă și prezența fi zică 
simultană la Chișinău a unor demnitari 
ai trei mari puteri: a vice-premierului rus 
Dmitri Kozak și a comisarului UE pentru 
vecinătate, Johannes Hahn. Mai mult, alianța 
anunțată inițial că temporară a fost semnată 
pentru un ciclu electoral de 4 ani (numai la 
Chișinău o alianță pentru un întreg ciclu 
electoral poate fi  numită „temporară”). 
Proaspăta alianța a demarat în trombă „de-
oligarhizarea”, adică înlocuirea oamenilor 
lui Plahotniuc din fruntea instituțiilor 
publice cu oamenii noii puteri. În cadrul 
procesului de „de-oligarhizare” Dodon și-a 
numit oamenii săi (de fapt, ai Moscovei) 
la conducerea SIS, Ministerelor Apărării și 

Reintegrării (cu Transnistria, de fapt). Tot 
Dodon va numi procurorul general și toți 
șefi i celorlalte agenții și autorități. „Pro-
europenii” Sandu și Năstase l-au adus ca 
ministru de externe pe românofobul cu 
facultate la Moscova, Nicolae Popescu, care 
a catalogat ocuparea Transnistriei de către 
armata rusă în 1992 drept „război civil”; 
ministrul apărării, Pavel Voicu, s-a întâlnit 
cu ambasadorul rus pentru a discuta 
despre colaborare între cele două armate; 
Maia Sandu a vorbit la Bruxelles despre 
un „statut special” pentru Transnistria; 
tot Maia Sandu a promis, într-un discurs 
în limba rusă ținut la inaugurarea noului 
mandat de bașcan găgăuz al Irinei Vlah, 
o autonomie mai mare pentru Comrat. 
Toate acestea justifi că presupunerile că 
alianța Dodon-Sandu-Năstase include și 
anexe secrete ce vizează teme precum statut 
special pentru Transnistria și cooperare 
militară cu Moscova. Pentru a deturna 
atenția de la aceste teme importante, trustul 
de propagandă de la Chișinău, susținut de 
„experți de la București”, au inventat lozinca 
„Nu geopoliticii”.

Tăt normal!, cum zice basarabeanul 
în limba civică. Numai că rușii și 
germanii lucrează de zor la o rezolvare 
chiar geopolitică a Transnistriei. „Curat 
geopolitică, coane Fănică!” Și atunci 
ce o însemna de fapt „Nu geopolitică”? 
Înseamnă, de fapt, că numai României îi 
este interzisă geopolitica la Chișinău. De 
ce țipă diviziile de natașe și „experți de la 
București” împotriva geopoliticii? Păi, uite 
de-aia, să nu apuce vreun anti-expert de la 
București să facă un mic calcul:
 România este principalul partener 

comercial al Republicii Moldova, fi ind 
și principala piață pentru exporturile 
moldovenești (aproape 30% din total);
 România acordă anual 5.000 de 

burse de studiu, cam de 20 de ori mai mult 
decât toate celelalte state din lume;
 România a acordat un credit „cu 

buletinul” de 150 de milioane de euro și nu 
prea îl mai cere înapoi, cam dublu decât au 
dat toate celelalte țări;
 România a furnizat gratis energie 

electrică în anii ’90 și 2000 cam de 200 de 
milioane de dolari, la valoarea de azi;
 România a acordat un ajutor 

nerambursabil de 100 de milioane de euro, 
mai mare decât cel dat până acum de UE (90 
milioane de euro);
 România a acordat cetățenie 

pentru un milion de basarabeni, ce muncesc 
azi în Occident și trimit anual remitențe 
de jumătate de miliard de euro, ușurând 
uriașul defi cit de cont curent din Republica 
Moldova;
 Banca Transilvania a fost prima 

bancă occidentală care a cumpărat o bancă 
moldovenească, salvând sistemul bancar 
după scandalul legat de furtul miliardului și 
de spălarea a 20 de miliarde de dolari.

Într-un cuvânt, România, fi ind 
principalul sponsor al Republicii Moldova, 
de acum înainte are interzis la geopolitică 
la Chișinău. Păi cum vine asta? Adică 
Berlinul și Moscova au voie la geopolitică 
la Chișinău, dar pe banii amărâților de 
români? Cam așa s-ar traduce propaganda 
aiuritoare a trustului creierelor de peste Prut 
și „experților” de la București. Ei nu apără 
castitatea relației politice dintre Dodon și 
cuplul Sandu- Năstase; tema lor e, de fapt, 
alungarea României, ca prezență și infl uență 
de la Chișinău. Oare guvernanții noștri se 
vor lasă păcăliți din nou de propagandiști și 
„experți”? La fel ca în 2005? Ca în 2009? Ca 
în 2010? Ca în 2014? Ca în 2015?   

Petrişor Gabriel PEIU, analist  Petrişor Gabriel PEIU, analist  

SUPERIORITATEA COMUNISMULUI

t t di l t t t d f ti ă d p i i d t j l i Al d

Țin minte, de parcă-ar fi  fost ieri, imensul șoc pe care l-am trăit în timpul primei mele ieșiri din țară. Printr-un nesperat noroc, am 
fost atunci în cel mai frumos oraș al lumii, Roma, locul pe care l-am considerat dintotdeauna centrul Universului. Tocmai pentru 

că văzusem atâtea imagini și fi lme cu Roma, citisem mii de pagini despre Roma și monumentele sale, nimic nu mi se părea străin sau 
neașteptat. Chiar și limba pe care o auzeam vorbindu-se în jurul meu era întocmai cu cea pe care o așteptam. Șocul avea să vină spre 
seară când, obosit după o nesfârșită plimbare prin cele patru catedrale patriarhale, m-am așezat la o terasă din preajma celei închinate 
Maicii Domnului – Basilica di Santa Maria Maggiore.
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Mărimea zăcământului 
de gaz natural din zona 

Glafk os a platoului continental 
cipriot schimbă rolul ţării pe 
harta energetică și importanţa 
ei geopolitică, dar infl amează 
regiunea mediteraneană, scrie 
presa greacă.

Noul zăcământ descoperit de 
forajele companiei ExxonMobil în 
perimetrul 10 a redeschis discuţia 
cu privire la crearea unui terminal 
de gaz natural lichefi at în Cipru, 
întrucât valoarea celor patru 
zăcăminte din Zona Economică 
Exclusivă a Ciprului (Afroditi, 
Kalypso, Onisiforos și Glalkos) 
ajunge la aproape 73 de miliarde 
de euro. În plus, având în vedere 
și estimările cu privire la existenţa 
și a altor zăcăminte importante în 
estul Mediteranei, crește interesul 
și pentru construcţia gazoductului 
East Med.

Compania americană 
ExxonMobil își consolidează 
poziţia în Cipru, iar SUA 
dobândesc interese de importanţă 
strategică în regiune.

RELAŢIILE SUA-CIPRU
Se reamintește că, în luna 

noiembrie a anului trecut, 
ministrul cipriot de externe, Nikos 
Christodoulides, a întreprins 
o vizită în SUA, unde a avut o 
serie de întâlniri cu omologul 

său american, Mike Pompeo, cu 
adjunctul acestuia pentru afaceri 
europene, Wess Mitchell, și cu 
responsabilul pentru resursele 
energetice, Francis Fannon, cu 
accent pe evoluţiile în problema 
reunifi cării Ciprului, energie 
și Zona Economică Exclusivă 
a Ciprului. Christodoulides a 
semnat în acea vizită, împreună 
cu Wess Mitchell, o Declaraţie de 
intenţii cu privire la dezvoltarea 
strategică a relaţiilor bilaterale 
Cipru-SUA.

CONSOLIDAREA 
COLABORĂRII CIPRU-
FRANŢA ÎN DOMENIUL 

APĂRĂRII 
În același timp, Republica 

Cipru își consolidează colaborarea 
cu Franţa în domeniul apărării, 
urmând ca, pe lângă construirea 
și modernizarea unor baze navale 
și aeriene, să se semneze și un 
mare acord între Nicosia și Paris 
în domeniul apărării. La recenta 
reuniune a ţărilor mediteraneene 
ale UE, desfășurată la Nicosia, 
președintele francez Emmanuel 
Macron a jucat un rol important 
în formularea unor concluzii cu 
un mesaj dur faţă de Ankara. 
Acest lucru a subliniat importanţa 
strategică a Ciprului pentru 
interesele Parisului în estul 
Mediteranei.

PREZENŢA SUA LA 
TRILATERALA GRECIA-

CIPRU-ISRAEL DIN CRETA
SUA continuă să-și sublinieze 

prezenţa în regiune, un exemplu 
edifi cator fi ind posibilitatea pe 
care secretarul de stat american, 
Mike Pompeo, ar examina-o, 
aceea de a participa la reuniunea 
trilaterală Grecia-Cipru-Israel, 
care se va desfășura în Creta 
în perioada următoare. Ar fi  
o acţiune simbolică, apreciată 
drept un vot de încredere acordat 
Greciei și Ciprului, având în 
vedere că relaţiile SUA-Turcia 
se afl ă într-un punct extrem de 
jos, iar Washingtonul ameninţă 
chiar cu o nouă lovitură asupra 
economiei turcești, avertizând cu 
sancţiuni din cauza achiziţionării, 
de către Turcia a sistemelor rusești 
de rachete S-400.
BULA COMUNICAŢIONALĂ 
A EXERCIŢIULUI MILITAR 

AL TURCIEI „BLUE 
HOMELAND”

Ca efect al evoluţiilor de 
mai sus și în contextul unor 
eforturi disperate ale Turciei 
de a nu-și pierde rolul în jocul 
energetic din regiune trebuie 
interpretat și exerciţiul militar 
Blue Homeland, pe care Turcia 
l-a desfășurat în Marea Egee, 
Mediterana de Est și Marea Neagră 
și pe care Ankara l-a mediatizat 
ca fi ind cel mai mare eveniment 
militar din ultimii ani, cu scopul 
de a transmite un mesaj Greciei, 
Ciprului și Israelului, Exerciţiul a 
fost caracterizat drept o „repetiţie 
de război” de către presa turcă, cu 
scopul de a arăta clar că Turcia 
își va apăra interesele în regiunea 

Mediteranei de Est și în Marea 
Egee fără să accepte să fi e pusă în 
faţa „lucrurilor împlinite” pe care 
Atena și Nicosia încearcă să le 
genereze în regiune împreună cu 
aliaţii lor.

Cu toate acestea, exerciţiul Blue 
Homeland se dovedește a fi  inferior 
a ceea ce a trâmbiţat conducerea 
turcă și înseamnă, de fapt, exerciţii 
de căutare și salvare în zonele 
maritime de la nord de Cipru 
și la nord-vest de insula elenă 
Kastellorizo, fără vreo importanţă 
operaţională deosebită, în timp ce 
un alt segment al exerciţiilor se 
desfășoară în nordul Mării Egee.

Surse militare nu au ezitat să 
spună, cu o oarecare ironie, că, în 
ciuda faptului că Blue Homeland 
s-a desfășurat până acum ca o 
croazieră de câteva zile, toate 
eforturile Statului Major turc și 
ordinele primite de la conducea 
politică urmăresc transformarea 
apărării din defensivă în 
preventivă. Întrebarea este dacă 
Turcia va dori să arate și altceva, 
optând pentru o intensifi care 
a acţiunilor și o escaladare 
a tensiunilor spre sfârșitul 
exerciţiului.

Liderii ciprioţi subliniază 
cu fi ecare ocazie că urmăresc 
evoluţiile cu calm și că Nicosia 
nu va urma în niciun caz linia 
provocatoare a Turciei, pentru a 
cădea astfel în capcana întinsă de 
Ankara.

La rândul său, Atena, prin 
vocea ministrului apărării, 
Evangelos Apostolakis, a avertizat 
asupra riscului de a se produce 
un incident grav în Marea Egee 
din cauza acţiunilor provocatoare 
ale Turciei și a subliniat că Atena 

depune „un efort continuu pentru 
normalizarea și dezescaldarea 
tensiunii”.

Aceste evoluţii infl uenţează și 
dosarul cipriot. Companiile cer 
rezolvarea problemei reunifi cării 
Ciprului, pentru a putea valorifi ca 
toate posibilităţile de explorare a 
hidrocarburilor din regiune, fără 
ameninţări și obstrucţionări care 
le-ar pune în pericol activitatea. 
Obiectivul președintelui turc 
Recep Tayyip Erdogan pentru 
Marea Egee și Zona Economică a 
Ciprului este limpede: gestionarea 
în comun a zonei, lucru precizat 
și de „ministrul de externe” 
al nerecunoscutei Republici a 
Ciprului de Nord, Kudret Ozersay, 
care la Reuniunea organismului 
Conferinţei Islamice a susţinut că 
evoluţia pe care lucrurile au luat-o 
în problema bogăţiei naturale a 
Ciprului este ireversibilă și nimeni 
nu poate rămâne indiferent: „Fie 
va exista o medie acum, pentru a-i 
convinge pe greco-ciprioţi să stea la 
aceeași masă cu noi în problema 
gazului natural, fi e noi vom face 
proprii pași, pentru a ne susţine 
propriile drepturi”.

Soluţia va depinde în foarte 
mare măsură de problematica 
energetică, dar și de relaţiile dintre 
SUA și Turcia, urmând a se vedea de 
ce parte se situează Washingtonul 
dar un rol important îl va juca și 
UE. Prin urmare, descoperirea 
zăcămintelor de hidrocarburi 
poate proteja Republica Cipru 
de pretenţiile turcești sau se 
poate întoarce ca un bumerang 
împotriva Ciprului, în funcţie de 
cum se vor confi gura interesele 
marilor puteri care vor dicta 
evoluţiile în regiune.

ărimea zăcământului său american Mike Pompeo cu

Cea mai mare parte a criticii aduse 
comunităţii euroatlantice, căreia 

noi îi spunem „Occidentul colectiv”, a fost 
adresat în Mesajul prezidenţial, Americii. 
Acest lucru s-ar părea că trebuie să confi rme 
dreptatea pe care o au politicienii și experţii 
ruși, care s-au obișnuit să explice dezbinarea 
existentă pe plan mondial folosind teoria 
atât de dragă inimii a „haosului controlat” 
al lui Steven Mann.

Ideea acestei teorii constă în faptul 
că SUA modelează crizele și confl ictele, 
destabilizează situaţia în diferite regiuni: 
după care, manipulând cu iscusinţă acest 
haos, prinde peștișorul în ape tulburi. 
Până nu de mult, teoria „haosul controlat” 
reprezenta pentru „capetele vorbitoare” 
din Rusia, busola care arată fără greș spre 
principalul benefi ciar – Statele Unite ale 
Americii. Această teorie dovedește totuși 
tot mai marea incapacitate de a explica 
haosul care sporește tot mai mult în lumea 
contemporană.

În ceea ce privește crizele și confl ictele 
locale – ne referim la Afganistan, Siria, Irak, 
Libia, Yemen, Ucraina, Venezuela, câștigul 
pe care-l reprezintă acestea, pentru SUA cel 
puţin, nu este evident.

În Afganistan, talibanii „doborâţi la 
pământ și-au revenit în cele din urmă, iar 

acum deja și americanii se gândesc cum să 
o ia la sănătoasa.

În Irak, principalul avantaj de pe urma 
înlăturării regimului lui Saddam Hussein, 
care a costat America atâtea forţe și bani, a 
fost obţinut pe neașteptate de Iran, un stat 
ostil Statelor Unite.

În Siria, regimul președintelui Assad 
a rezistat, iar principalele forţe externe 
de care depinde viitorul acestei ţări – este 
vorba de Rusia, Iran, Turcia – nu vor apăra, 
în mod clar, interesele americane.

Situaţia în Ucraina amintește mai mult 
de un haos necontrolat, decât de unul 
controlat. Totodată, Kievul s-a învăţat să 
manipuleze cu cartușul său, folosindu-se de 
confruntarea sa cu Rusia.

Iar în ceea ce privește cine va învinge 
în bătălia pentru Venezuela. este o mare 
problemă.

Reiese că obișnuitei lumi unipolare – 
ordinea mondială în frunte cu SUA – îi 
va lua locul noua dezordine mondială 
unipolară.

În această situaţie, învechita teorie a 
„haosului controlat” trebuie să lase locul 
teoriei „haosul controlului”.

„Haosul controlului” constituie 
renunţarea la normele și regulile de joc 
internaţionale atât la nivel naţional, cât 

și la nivel supranaţional, 
lipsa dorinţei de a respecta 
angajamentele faţă de aliaţi 
și de a găsi un limbaj comun 
cu oponenţii, acţiunile 
spontane bruște care 
distrug schemele obișnuite 
și șochează profund lumea.

Nu se poate să nu 
recunoaștem faptul că 
politica mondială devine 
tot mai puţin posibilă de 
a fi  reglementată și tot mai imprevizibilă 
și haotică. Conferinţa pentru probleme de 
securitate de la Munchen– unde nimeni 
nu a ascultat pe nimeni, chiar dacă era 
vorba de aliaţii cei mai apropiaţi, SUA și 
Europa – a transmis ștafeta altor forumuri 
și platforme. Se pare că, în cadrul acestora, 
vom fi  condamnaţi și pe mai departe să fi m 
oaspeţii aceluiași spectacol penibil, care 
este disonanţa cognitivă colectivă.

Liderul noii dezordini mondiale urmează 
să fi e președintele SUA, Donald Trump, un 
fel de „doctor House” global.

Domnul Trump crede cu tot mai multă 
sfi nţenie în faptul că, modelând crizele 
și confl ictele, va obţine constant doar un 
singur câștig, în vreme ce pierderile le 
vor înregistra alţii. Fiţi însă atenţi că lui 

îi este tot mai greu să se lupte cu haosul 
controlului, care reprezintă o dereglare 
serioasă a mașinăriei de stat chiar și în SUA.

Ultima dovadă a acestui lucru este 
povestea cu shutdown-ul record în istorie – 
sistarea temporară a activităţii instituţiilor 
de stat din SUA –și bătălia care continuă 
între președinte și Congres pentru „Marele 
zid mexican”.

În consecinţă, este posibil ca America 
să continue să aibă ca obiectiv „controlul 
haosului”. Însă mecanismele de realizare a 
acestui obiectiv deja nu mai funcţionează. 
Sau, în cel mai bun caz, funcţionează 
cu întreruperi. Așa că, în mare, „haosul 
controlat” rămâne pentru Donald Trump 
un vis imposibil de atins, iar teoria care-l 
explică devine o busolă pierdută în sistemul 
de coordonare modern.

NOUL ZĂCĂMÂNT DE GAZ NATURAL ŞI NOUL ZĂCĂMÂNT DE GAZ NATURAL ŞI 
JOCUL GEOPOLITIC DIN MEDITERANAJOCUL GEOPOLITIC DIN MEDITERANA

CUM A FOST ÎNLOCUIT „HAOSUL CONTROLAT” DE „HAOSUL CONTROLULUI”CUM A FOST ÎNLOCUIT „HAOSUL CONTROLAT” DE „HAOSUL CONTROLULUI”
Se pare că afi rmaţiile pe care le-a făcut președintele Putin în Mesajul adresat Adunării Federale (Parlamentul 

Federaţiei Ruse), foarte supărat de faptul că Statele Unite „nu bagă în seamă încotro se îndreaptă lumea”, au 
devenit pentru Moscova nu doar momentul despărţirii de marea iluzie intitulată „Donald Trump”. Este pentru prima 
dată când mesajul anual al șefului statului, perceput ca o adresare către „oraș și lume”, a fost rostit în situaţia în care 
lumea a încetat de fapt să mai fi e așa cum ne-o imaginam înainte, scrie Kommersant.
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Fotbal, Liga 2, Etapa 1 (Stadion 
Juventus Colentina București, 

4.VIII.2019):
 Metaloglobus București – 

Petrolul Ploiești 1-2 (1-0)
Marcatori: Ovidiu Herea (40, 

penalti) / Derlis David Meza Colli 
(63), Mario Bratu (90). 

Petrolul (antrenor Flavius 
Stoican): Avram – Bărboianu, 
Sîrghi, Walace, Ţicu – Meza 
Colli, Cioinac (46 Mihăescu) 
– Munteanu (74 Arnăutu), 
Marinescu (cpt), Ștefănescu – 
Ianis Stoica (72 Mario Bratu).

Joc de debut greu, în București, 
cu o echipă în faţa căreia în 
sezonul trecut obţinuse doar un 
punct din șase și în care alături de 

antrenorul fost petrolist (Marius 
Măldărășanu) s-au afl at și câţiva 
foști „ploieșteni”, Petrolul, cu 
un lot teoretic superior a folosit 
un prim unsprezece cu doar trei 
jucători din sezonul trecut. Logic, 
omogenitate defi citară și-o primă 
repriză, sub așteptări…, cu erori 
și gol primit, din penalti, sugerat 
just, de un asistent… Impulsionaţi 
benefi c și decisiv de antrenor și 
de minunaţii „lupi galbeni” ce-au 
dominat fondul sonor al arenei, 
echipa noastră egalează relativ 
repede, domină și-n fi nal, graţie 
juniorului nostru debutant Mario 
Bratu, printr-un șut bară – gol, 
din afara suprafeţei de pedeapsă, 
obţine o minunată victorie. 

 În celelalte jocuri ale etapei: 
* CSM Reșiţa  - Universitatea 
Cluj Napoca 2-0. * Concordia 
Chiajna – Daco Getica București 
1-0 * Turris Oltul Turnu Măgurele 
–Pandurii Lignitul Târgu Jiu 
2-0 * Viitorul Pandurii Târgu 
Jiu – Sportul Snagov 2-1 * UTA 
Arad – Dunărea Călărași 3-0 * 
ASU Politehnica Timișoara – CS 
Mioveni 0-1* Rapid București 

– Farul Constanţ-a 0-0 * SCM 
Gloria Buzău – AFK Csikszereda 
Miercurea Ciuc 1-0 * FC Argeș 
Pitești – Ripensia Timișoara 1-2.

În clasament, cu punctaj maxim 
(3 p) conduc: UTA Arad, CSM 
Reșiţa, Turris Turnu Măgurele, 
Petrolul Ploiești, Ripensia 
Timișoara, Viitorul  Pandurii  
Târgu Jiu, Concordia Chiajna, 
Gloria Buzău.

 Etapa 2, derby la Ploiești… 
În ultimul joc al etapei, luni 12 
august 2019, de la ora 18.00, 
Stadionul „Ilie Oană”, găzduiește 
un derby de tradiţie: FC Petrolul 
Ploiești (de 4 ori Campioana 
României, de 3 ori câștigătoarea 
Cupei României) – UTA Arad (de 
6 ori Campioana României, de 2 
ori Cupa României…).

HAI PETROLUL!

CSȘ „CONSTANTIN ISTRATI” 
CÂMPINA

Graţie muncii și pasiunii 
profesorilor lor antrenori (Mihaela 
Marin și Nicolae Pavel), tinerii 
atleţi din probele de aruncări 
ai Clubului Sportiv Școlar 
„Constantin Istrati” Câmpina au 
realizat recent noi performanţe 
onorante. 

 La Istanbul, Turcia, la 
Campionatele Balcanice (Cadeţi, 
14.VII.2019), atleta noastră 
Andreea Lungu, cu o aruncare 
a discului de 45,54 m (record 
personal) și-a adjudecat medalia 
„de aur”, iar colegul său de club 
și de la „Naţionala” României, 
Marius Vasile, în proba de 
aruncarea greutăţii (18,12 m) pe 
cea de argint.

 Reprezentând România la 
Festivalul Olimpic al Tineretului 
European (Baku, Azerbaidjan, 21-
28.VII.2019), au onorat Prahova 
tinerii atleţi Andreea Lungu (disc, 
48,45 m – record personal, loc 
5…), Marius Vasile (greutate, 

loc 9…) și antrenoarea Mihaela 
Marin.

 Junioară II încă, concurând 
la „Senioare” (Campionatul 
Naţional, Pitești, 30.VII.2019), în 
proba de aruncarea discului, cu un 
remarcabil nou record personal 
(48,95 m) a cucerit medalia de aur 
și onorantul titlu de Campioana 
României. Remarcabil și în 
proba de aruncare a suliţei, aurul 
senioarelor a fost cucerit de atleta 
Ioana Plăvan – formată la CSȘ 
„Constantin Istrati” Câmpina, 
recent transferată la SCM Gloria 
Buzău… 

 Cele două recente campioane, 
Andreea Lungu și Ioana Plăvan 
au fost cooptate în reprezentativa 
României pentru Campionatul 
European pe Echipe (Sandnes-
Norvegia, 7-12.VIII.2019), 
onorant reprezentată și de atleţii 
Prahovei – Petre Rezmiveș, 
Cristian Radu (CSM - Petrolul 
Ploiești) Mihai Pîslaru (ex CSȘ 
Ploiești – acum CSM București…) 
și de antrenorul Robert Munteanu 

(CSM-CSȘ…).
CSM PLOIEȘTI

Atletismul, de elită la Clubul 
Sportiv Municipal Ploiești, 
coordonat de prof. Augustin Iancu 
(secretar general al Federaţiei 
Române de Atletism), secondat 
de antrenorul prof. Robert 
Munteanu, este reprezentat de 
performerii de vârf.

 Recent (30, 31.VII.2019, 
Pitești, Campionatul Naţional, 
Seniori), Ștafeta 4x400 m. a CSM 
Ploiești (Mihai Lazăr, Cristian 
Radu, David Năstase, Constantin 
Andonii) a cucerit „aurul”, iar 
Ștafeta 4x100 m (Alexandru 
Geamănu, Petre Rezmiveș, 
Costin Homiuc, Cristian Radu) – 
„argintul”, iar în  probe individuale 
internaţionalul Petre Rezmiveș 
„argint” la 100 m (10.54 secunde) 
dar și „bronz” prin olimpicul 
nostru (maraton la Londra și la 
Rio de Janeiro) Marius Ionescu la 
10.000 m.

 Tot la Pitești, cu o lună 
mai înainte (22, 23.VI.2019, 

Campionatul Naţional „J 1”), 
CSM Ploiești și-a adjudecat alte 
două medalii de bronz: Alexandru 
Geamănu la 100 m și Teodora 
Iancu la săritura în înălţime.

CSȘ PLOIEȘTI
Cu strălucitoare succese 

în munca cu copiii și juniorii 
Clubului Sportiv Școlar, prin 
tinerii săi atleţi a înregistrat noi 
succese.

 La Campionatul României 

(Juniori 2, Pitești, 25, 28, 
29.VI.2019), Ștafetele CSȘ Ploiești 
– 4x100 m (în componenţa Andrei 
Niculiţă, Ruben Chivi, Nicolae 
Olteanu, Robert Ioniţă), cât și 
Ștafeta 100 m+200 m + 300 m  + 
400 m (Robert Ioniţă, Nicolae 
Olteanu, David Gudi, Andrei 
Niculiţă), pregătite de profesorii 
antrenori Maria Andrei și Florin 
Andrei, au cucerit medaliile de 
aur, ultima și în contul CSM 
București, unde sportivii sunt 
dublu legitimaţi. În proba de 200 
m, Nicolae Olteanu și-a adjudecat 
„argintul”.

  Succese majore și la „Juniori 
3” (Campionatul României 
Pitești, 6, 7.VII.2019): Ștafeta 
100 m + 200 m + 300 m + 400 m 
(Andrei Dragoș, Andrei Blănaru, 
Alexandru Blănaru, Ruben Chivi; 
antrenori Maria Andrei și Florin 
Andrei) a cucerit „aurul”, iar cea de 
4x100 m (în aceeași componenţă 
cu cea de „aur”…), argintul. 

 Tot la „J 2”, CSȘ Ploiești, 
prin atleţii pregătiţi de prof. 
Robert Munteanu, și-a adjudecat 
aur și bronz (la 400 m și 200 m) 
prin Alberto Dragnea, dar și 
argint la săritura în înălţime prin 
Teodora Iancu (fi ica secretarului 
federal – prof. Augustin Iancu…), 
polivalentă și internaţională cu 
România U17, la volei.
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an, 
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”

0372.032.313

SPORT

În celelalte jocuri ale etapei: Farul Constanţ a 0 0 * SCM Etapa 2 derby la Ploiești

Foto: csş ploieşti.roFoto: csş ploieşti.ro

STRUCTURI ŞI SPORTIVI DE AUR, ÎN ATLETISMUL PRAHOVEISTRUCTURI ŞI SPORTIVI DE AUR, ÎN ATLETISMUL PRAHOVEI

PETROLUL, VICTORIE!PETROLUL, VICTORIE!
PLOIEŞTEANUL MARIO BRATU PLOIEŞTEANUL MARIO BRATU 

– 17 ANI, DEBUTANT, SUPER GOL – 17 ANI, DEBUTANT, SUPER GOL 
DECISIV, MINUTUL 90…DECISIV, MINUTUL 90…

Disciplină sportivă olimpică de prim plan, atletismul, „sportul sporturilor” pe drept, are o frumoasă tradiţie în Prahova, care în cursul 
anilor a lansat mari atleţi (precum legendarii dr. Tiberiu Negruţiu, Ion Dăndărău, Xenofonte Boboc, Vasile Georgescu, Vasile Puiuleţ, 

Florin Andrei sau „masterșii” Augustin Iancu sau Mihai Pascu), în frunte cu Mirela Dulgheru, olimpică, ex Campioană Mondială Universitară, 
cu peste o sută de „lauri” naţionali și internaţionali la săritura în lungime (7,14 m record personal…) și în probe de viteză (cu recorduri 
naţionale…), în prezent Lector Universitar Doctor la Universitatea Petrol și Gaze Ploiești…

Prin pasiunea și profesionalismul unor admirabili antrenori, atletismul din Prahova, în ciuda difi cultăţilor (cea mai importantă – lipsa unei 
piste regulamentare…) continuă să scoată la rampă tineri atleţi de „aur” în ierarhiile naţionale, evident și prin meritul unor structuri sportive 
a căror recente succese, pe scurt, le prezentăm…

FC Petrolul Ploieşti, pe drumul speranţelor…FC Petrolul Ploieşti, pe drumul speranţelor…

Foto: fc petrolul.roFoto: fc petrolul.ro

Marius Vasile, Mihaela Marin, Andreea Marius Vasile, Mihaela Marin, Andreea 
Lungu, în onoare la „FOTE 2019”Lungu, în onoare la „FOTE 2019”

Foto: sportcâmpina.roFoto: sportcâmpina.ro

Ştafeta de aur 4x400 m. a CSM PloieştiŞtafeta de aur 4x400 m. a CSM Ploieşti

Foto: csmploieşti.roFoto: csmploieşti.ro

Ştafeta de aur 100 m + 200 m + 300 m + 400 m  Ştafeta de aur 100 m + 200 m + 300 m + 400 m  
a CSŞ Ploieştia CSŞ Ploieşti
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