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

 „Tuturor le place un cal minunat, dar nimeni nu vrea să devină cal.”
- Culese de Tata  Fericitul Augustin (354 - 430) fi lozof creștin 
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SE BOTEAZĂ SE BOTEAZĂ 
ROBUL LUI ROBUL LUI 
PESEDEU!PESEDEU!
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Onoare şi bucurii, în 
sportul 
prahovean

Angajații din administrație Angajații din administrație 
publică și apărare, lefuri mai publică și apărare, lefuri mai 
mari cu 58% față de restul economieimari cu 58% față de restul economiei
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Germania Germania 
„bordelul „bordelul 
Europei”?Europei”?

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Parfumul de altădată al Parfumul de altădată al 
Vălenilor, la cursurile Universității Vălenilor, la cursurile Universității 
Populare „Nicolae Iorga”Populare „Nicolae Iorga”

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

DATORIA EXTERNĂ A DEPĂȘIT PRAGUL DATORIA EXTERNĂ A DEPĂȘIT PRAGUL 
PSIHOLOGIC DE 100 DE MILIARDE DE EURO!

-Rostește după mine, fi ule! Te 
lepezi de PeNeLeu? De trei 

ori.
-Mă lepăd. Mă lepăd. Mă lepăd.
-Stai, unde pleci? Te lepezi și de 

ALDEu? Tot de trei ori.
-Mă lepăd. Mă lepăd. Mă lepăd.
-De bună voie și nesilit de nimeni te 

mai lepezi de cineva?
-Da. De Roberta...
-Și atât, fi ule?
-Și de Grațiela...
-Și atât?
-Și mai e cineva dar deocamdată am 

nevoie de ea.
-De trei ori...
-De mai multe ori...
-Nu, de trei ori te lepezi de ele?
-De 3x2...de șase ori.
-Bine, fi ule. Acum că te-ai lepădat te 

declar liber de contract cu dușmanul 
și te trec în dreapta tatălui și fi ului 
și altor câtorva agreați de ei, iar de 
acum înainte vei purta pe sufl et stema 
noastră, a PeSeDeului, pe care să o 
respecți și să te gândești toată viața la 
ceea ce ai făcut azi.

-Mai am o rugăminte, părinte 
secretar de partid.

-Spune fi ule!
-Cu dosarul meu cum facem?
-E ca și rezolvat, fi ule. Ești o victimă. 

Noi, cei din linia întâi, ne-am retras 
toate plângerile, toate denunțurile, 
toate pârele...totul e ca nou. Ești ca nou, 
fi ule. Iar ca să vezi ce mare încredere are 
partidul al cărui fi u de azi ai devenit, te 
vom propune din partea noastră drept 
candidat la primăria Ploiești.

-Pe bune!? Înseamnă că şi şefa cea 
mare mă iubeşte.

-N-aș băga mâna în foc, fi ule, dar 
sigur cred în tine. Ești singura noastră 
șansă.

-Și Ganea? Și Botez?...
-Fiule, încurcate mai sunt căile 

partidului...pe unul dintre ei chiar 
azi îl botezăm pe loc călduț pe liste 
iar pe celălalt, de la ora 19, prea-PRO 
ROMÂNUL fericit secretar îl va boteza 
cu B mare, drept membru și candidat la 
primărie din partea lui Pontazeu.

-Mulțumesc, părinte secretar! Dar 
mai am o întrebare și plec. Ce o să zică 
lumea de toată schema asta?

-La câte au văzut în anii ăștia, 
NIMIC. Câinii latră, ursul merge, 
Volo-fi ule!

SINĂIENII GRUPULUI „SALVAȚI ALEEA CARAIMAN” CRED CĂ SINĂIENII GRUPULUI „SALVAȚI ALEEA CARAIMAN” CRED CĂ 
PROIECTUL PARK&RIDE DISTRUGE CENTRUL ISTORIC AL ORAȘULUI
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Sinaia a câștigat mai multe 
proiecte fi nanțate prin Programul 

Operațional Regional 2014-2020. 
Printre acestea se afl ă și construirea 
Park& Ride, o investiție în valoare de 27 
mil. lei, din care 22,14 mil. lei fonduri 
nerambursabile europene. Ce nu s-a 
gândit administrația sinăiană când a pus 
bazele acestui proiect a fost faptul că ar 
putea întâmpina rezistență din partea 
localnicilor. În fi ne, a unora dintre ei, 
constituiți în grupul de inițiativă „Salvați 
Aleea Caraiman”. Aceasta reclamă că, 

prin contruirea parcării supraetajate în 
proximitatea Gării Sinaia sunt afectate 
două monumente de arhitectură (Gara 
Sinaia și Hotelul Caraiman), precum și 
o suprafață însemnată de spațiu verde, 
inclusiv celebrele trepte și alei care leagă 
gara de centrul istoric al orașului. De fapt 
și gara este considerată „centru istoric”. 
Duminică, grupul a organizat prima 
campanie de informare a cetățenilor și 
turiștilor despre efectele construirii Park 
& Ride asupra obiectivelor istorice. 

Continuare în pagina 3

Direcția Silvică Prahova are în 
administrare 90.497 ha de păduri 

proprietate publică și 22.671 ha fond 
forestier aparținând persoanelor private. 
Din totalul fondului de stat, 88. 479 ha 
reprezintă păduri (97,7%), diferența 
însemnând pepiniere, răchitării, terenuri 
ocupate cu fazanării sau păstrăvării, 
arbuști fructiferi, drumuri forestiere, 
depozite, terenuri destinate împăduririi, 
loturi neproductive sau ocupate cu 
obiective ale altor deținători (sonde, 
conducte de gaze sau de apă, relee de 
telecomunicații. Cele mai multe păduri 

(stat și privat) sunt în zona de munte 
(89.393 ha) și de deal (44.774 ha). 
Interesant este că suprafața împădurită 
este mult mai mare decât cea pe care am 
văzut-o noi efectiv a se realiza. Statistica 
arată că, în ultimii ani, au fost regenerate, 
artifi cial sau natural, 1.112 ha de codru. 
Vorbind despre tăieri, este luat ca etalon 
anul 2016, când s-a intervenit în felul 
următor: 2.430 ha au fost supuse tăierilor 
de regenerare, de pe 9.351 ha s-au colectat 
produsele accidentale, iar pe 3.887 ha 
s-au efectuat lucrări de igienă și curățire 
sau de îngrijire, în pădurile tinere.

Datoria externă a României a depășit 
pentru prima dată în istoria țării 

pragul de 100 de miliarde de euro, ajungând 
la 103, 671 miliarde de euro, la sfârșitul lunii 
iulie, se arată într-un comunicat al BNR, dat 
publicității marți.Datoria pe termen lung 
este de 70,361 mld. euro, ceea ce înseamnă 
67,9 % din total, în creștere cu 3,5 % față de 
31 decembrie 2018, iar cea pe termen scurt 
a ajuns la 33,310 miliarde euro (32,1%), în 
creștere cu 5,9 la sută față de 31 decembrie 
2018. Dacă ar fi  să facem un calcul sumar, 

statul ne-a îndatorat pe fi ecare dintre noi 
cu 4.900 euro, iar pe familie, datoria medie 
ar fi  de 13.788 de euro. Primele 6 luni din 
2019 au fost un adevărat dezastru bugetar: 
potrivit BNR, datoria externă a crescut, cu 
un pic peste 4 miliarde de euro, respectiv, 
cu 22,22 milioane de euro pe zi! Ar fi , în tot 
acest tablou, și o veste relativ pozitivă: BNR 
ar avea rezerve valutare care ar acoperi 73% 
din datoria externă. Dar rău e și că rezerva 
a scăzut într-un timp foarte scurt de la 74, 
3, la 73%!Maria BOGDAN; www ziarulploiestii ro
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CÂTĂ PĂDURE MAI ARE PRAHOVAPRIMĂRIA SE PRIMĂRIA SE 
LAUDĂ CĂ A LAUDĂ CĂ A 
IGIENIZAT IGIENIZAT 

DÂMBU. PĂI... NU 
ERA OBLIGAȚIA 

DOMNIILOR DOMNIILOR 
VOASTRE?VOASTRE?

Zice așa onor municipalitatea: „Primăria 
Municipiului Ploiești, în colaborare cu Regia 

Autonomă de Servicii Publice, S.C. Servicii de Gospodărire 
Urbană Ploiești S.R.L. și operatorul de salubritate S.C. 
Rosal Grup S.A., a demarat, astăzi (n.n.-luni), un 
program de salubrizare, igienizare și mentenanță a 
spațiilor verzi din zona pârâului Dâmbu. Acțiunea este 
inițiată și coordonată direct de viceprimarul municipiului 
Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea, care a fost prezent 
în această dimineață în teren, alături de echipele de 
lucrători, pentru a supraveghea și direcționa modul de 
desfășurare a acestei ample acțiuni”. Curățenia vizează 
spațiul din perimetrul străzii Nămoloasa (a treia din 
spatele Artsani) și cea cuprinsă între str. Mihai Bravu și 
Apelor. Lucrările se referă la cosit vegetația, tuns arbuști 
izolați, îndepărtarea arbuștilor și a arborilor uscați, 
evacuarea deșeurilor vegetale rezultate. Muncitorii aduși 
sunt asistații social, aceștia fi ind ajutați de angajații SGU, 
unitate care a pus la dispoziție și echipamentele necesare 
și a evacuat resturile din zonă.
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OFERTĂ DE

În criza bugetară în care se afl ă, 
Filfi zon Orlando a declarat că 

va suspenda mai multe sporuri pe 
care le încasează bugetarii. Când 
colo, ce să vezi, în loc să le taie, 

Guvernul a adoptat o ordonanță 
de urgență prin care a introdus 
sporuri suplimentare, respectiv, 
de condiții vătămătoare de 15% 
pentru angajații de la...ei da, fi x 
din ograda Fantelui, Ministerul 
de Finanțe. Dar ce vă vatămă, 
bre, mânca-v-ar Dăncilă, dați 
prea mult din mâini, să omorâți 
muștele alea care nu vă lasă în pace 
sau v-a luat leșinul, când ați văzut 
fl uturașul de la sfârșitul lunii și 
vă îngrijorați că nu mai știți ce-o 
fi  mai bună, banca, salteaua sau 
ciorapul? Ptiu, n-am știut că de-
atâta bine dă boala-n voi! După 
sporul de condiții vătămătoare 
aveți grijă totuși să nu ne cereți și 
paturi de dormit, că supliment de 
hrană deja v-am dat!

Cică în satul Hăbud s-a 
mutat de vreo cinci ani un 

belgian cu dare de mână și ăla 
s-a apucat să repare dispensarul 
sătesc, din resurse fi nanciare și cu 
forțe proprii. Hopa, ați priceput ce 
idee genială ar putea aplica județul 
și țara, ca să redresăm sistemul 
sanitar și educațional din mediul 
rural? Aducem câte un străin în 
fi ecare cătun și-am scăpat de grija 
modernizării dispensarelor și a 
școlilor! Marcat!

Sigla „Ploiești” din fața 
primăriei a fost deteriorată 

pentru a doua oară. De data 
aceasta cică a fost spartă litera 
„s”, iar costurile de înlocuire se 
vor duce, hăt, la mama naibii, de 
vreme ce întregul concept a costat 

4.900 euro, fără TVA. Ce nu înțeleg 
eu: nici pe-acolo nu există camere 
de luat vederi, ca să-l prindeți pe 
făptaș? Mă rog, nu s-a brodit în 
zonă vreun polițist comunitar, că 
chiar nu pricep pe ce frământă 
oamenii ăștia o groază de bănet în 
fi ecare lună și nici măcar o literă nu 
pot salva de la distrugere!!? Abia 
aștept să intre derbedeii peste voi, 
să rupă picioarele scaunelor de sub 
fundul vostru, poate așa vă puneți 
și voi osânza la un pic de efort!

Ministrul interimar al 
Afacerilor Interne, Mihai 

Fifor, le-a mulțumit protestatarilor 
fi indcă au manifestat pașnic: 
„Mulțumesc, în numele 
Ministerului Afacerilor Interne, 
tuturor cetățenilor care astăzi 
(sâmbătă - n.r.) au participat 
la proteste într-un mod atât 
de civilizat și de pașnic. Ați 
sancționat atât tentativele de 
instigare la violență, cât și pe cele 
de politizare a evenimentului, 
așa încât am asistat, cu toții, la 
un act democratic sănătos și fără 
incidente”. Lasă vrăjeala, Mihăiță, 
că nu ține! Tu știi foarte bine cine 
i-a adus anul trecut pe interlopii 
ăia să facă pe agitatorii, ca să puteți 
voi ciomăgi apoi populația. Cum 
au dispărut din peisaj Carmen, 
Liviu, Volguța, Darius și Codrin, 
cum au dispărut și cefele groase, și 
pulanele, și gazele, și statul paralel. 
Demonstranții au fost cam tot 
ăia de anul trecut, dragă, așa că... 
mucles!

Pe de altă parte, Mihăiță, hai 
că ți-au tremurat nădragii-n 

fund, că nu știai dacă nu cumva vă 
coc ăia din închisoare ceva și trimit 
în piață galeriile, să răstoarne 
Guvernul. De-aia v-ați dus la 
Târgoviște, să pupați sf. moaște, 
recunoaște! Apropo, Sf. Nifon vă 
apără și de prietenul Tări? Că așa 
zice o vorbă, să te aperi de javra de 
lângă tine, nu de dulăul de la stână!

Ludovic Orban a fost 
desemnat de BEx-ul PNL 

șef de campanie pentru alegerile 
prezidențiale. Parcă-l și aud, 
venind de mână cu Iohannis, pe 
scenele electorale ale țării: „Cineee 
taceee și faceee”? Iohannis! Se 

aude că șeful statului va lansa un 
nou volum: după „Pas cu pas” și 
„Primul pas” urmează, evident, 
„Al doilea pas”, promițându-ne că 
la fi nalul mandatului va învăța, în 
sfârșit, să meargă în trei pași! 

În timp ce Ludovic a-ncălecat 
pe cele 27 de procente de 

la europarlamentare, în Ploiești, 
trei consilieri liberali ar vrea să 
se transfere la PSD, dar numele 
lor sunt ținute la secret, de teama 
răzbunărilor primarului Dobre, 
considerat  „călăul” liberalilor-
liberali, el venind totuși în PNL 
pe fi liera PDL. Fraieri sunteți, mă! 
Nici măcar nu știți când trebuie 

să migrați! Tocmai acum, când 
PSD se afl ă la un minim istoric 
în preferințele electoratului, vă 
urcați în barca lor, să vă duceți 
mai repede la fund? Apropo, să-l 
luați cu voi și pe Iulică Mutulică 
Dumitrescu! Asta ca să-l răsplătiți 
pentru faptul că a fost mai pesedist 
decât toți pesediștii la un loc!

Codrin Ștefănescu, intrat la 
apă: „M-au întrebat codrul 

cel verde și râul limpede din munte 
dacă e adevărat ce vor ăstia de la 
USR. Adică (aici Cordin a făcut 
un caca) că e musai să ne conducă 
străinii, că noi românii suntem 
proști. Le-am zis că da. Chiar asta 

vor!” Codrine, am o nelămurire: 
cu care codru ai vorbit, bre, că mi 
se pare că pe-ăștia din România 
i-ați tăiat pe toți în ultimii 30 de 
ani de năuceală PSD-PNL-PDL! 
Nu cumva te-ai dus la austrieci 
și-ai gavarit cu codrul lor, din apa 
lor (pe-ale noastre le-ați mâncat 
fripte cu micrăhidocentralele), 
din munții lor? Nu mă dumiresc 
însă cu o treabă: cum te-au înțeles 
copacii ăia pe tine, voi vorbind 
totuși limbi diferite? Aha, care va 
să zică ți-au răspuns trunchiurile 
exportate de voi din România...

Ăștia de la Primăria Ploiești 
au igienizat exemplar 

Cimitirul „Mihai Bravu” și se laudă 
cu asta pe rețelele de socializare. 
Dar ce, nene, îi ciupeau țânțarii 

pe adormiți sau ați tăiat bălăriile 
fi indcă se-apropie prezidențialele 
și vă temeați că nu nimeresc morții 
drumul spre cabina de vot?

Viorica Dăncilă l-a numit pe 
analistul politic Alex Coiță 

consilier onorifi c pe probleme 
de tra-la-la, iar decizia a fost 
comunicată în M. Ofi cial. Alex, 
născut în 1981, a fost anterior 
consilier pentru afaceri europene 
și externe al Robertei Anastase, 
când aceasta era șefa Camerei 
Deputaților, și secretar de stat la 
Ministerul Transporturilor, iar 
de vreo trei-patru ani, fi cus pe 

platoul Antenei 3. Las la o parte 
gafa Dăncilozei de-a lua sfătuitor 
infectat cu Roberta Anastase, 
dar mă distrează altceva: când o 
să auziți urlete dinspre Palatul 
Victoria, să știți că-l pune Veorica 
pe Coiță la treabă!

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

ACTUALITATE

PERCHEZIȚII LA O 
PERSOANĂ BĂNUITĂ DE 
CĂMĂTĂRIE, ȘANTAJ ȘI 

AMENINȚARE
Poliţiștii din Câmpina au efectuat 

două percheziţii pe raza județului 
Prahova, la locuința unui bărbat 
bănuit de cămătărie, șantaj și 
amenințare, cât și la o altă locație 
unde existau indicii că acesta 
ar locui ocazional. Una dintre 
descinderi a avut loc în comuna 
Cornu, iar cealaltă pe raza comunei 

Șotrile. „Din cercetări au rezultat 
indicii că, de la începutul acestui an, 
persoana bănuită ar fi  împrumutat 
diverse sume de bani unor persoane 
din județ, iar pentru recuperarea 
lor ar fi  solicitat dobândă. Totodată, 
persoana în cauză ar fi  săvârșit asupra 
persoanelor împrumutate fapte de 
amenințare și șantaj”, a precizat IPJ 
Prahova. De la locațiile vizate au 
fost ridicate în vederea continuării 
cercetărilor șase telefoane mobile, 
ce par a proveni din activitatea 

infracțională. Prejudiciul creat se 
ridică la aproximativ 5000 de lei. 
Două persoane au fost aduse la 
sediul poliției, pentru audieri. La 
activităţi au participat și luptători de 
la Serviciul pentru Acțiuni Speciale 
Prahova. Activitățile au benefi ciat 
și de sprijinul Direcției Operațiuni 
Speciale din cadrul Inspectoratului 
General al Poliției Române.

FETIȚĂ ÎN VÂRSTĂ DE 11 
ANI, AGRESATĂ SEXUAL DE 

UN VECIN
Clipe de coșmar. Asta a trăit o 

fetiță de doar 11 ani, din Boldești-
Scăeni. Tatăl copilei a sesizat poliția 
din localitate cu privire la faptul că 

fi ica sa minoră, în vârstă de 11 ani, 
a fost agresată sexual de un vecin, 
în vârstă de 50 de ani. La nivelul IJP 
Prahova au fost demarate imediat 
cercetări sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de agresiune sexuală 
și amenințare, iar în cursul serii 
politiștii specializați din cadrul 
BCCO Ploiești au procedat 

la efectuarea unei percheziții 
informatice, fi ind identifi cate 
în telefonul suspectului fi lmări 
cu minora în ipostaze sexuale 
explicite. „Cercetarile au fost 
extinse sub aspectul infracțiunii de 
pornografi e infantilă, cauza fi ind 
înaintată la DIICOT-Serviciul 
Teritorial Ploiești, unde au fost 
continuate cercetările împreună 
cu politiști din cadrul BCCO 
Ploiești”, a precizat IPJ Prahova. 
Agresorul a fost reținut, iar ulterior 
a fost prezentat Tribunalului 
Prahova cu propunere de arestare 
preventivă. Instanța a dispus 
arestarea preventivă a bărbatului 
pentru 30 de zile.
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FURTURI DE COMBUSTIBIL 
LA ALBEȘTI PALEOLOGU ȘI 

LA FLOREȘTI
Jandarmii din cadrul I.J.J. 

Prahova au identifi cat în localitatea 
Albești Paleologu un bărbat care 
transborda combustibil din cuburi 
cu capacitatea de o mie litri afl ate 
într-un autotren, în rezervorul 
unui cap tractor al cărui conducător 
auto era. La fața locului, potrivit 
IJJ Prahova, a fost depistată 
cantitatea de aproximativ 5 tone 

produs petrolier pentru care 
persoana nu a putut prezenta 

dovezi care să ateste proveniența. 
„În cauză sunt efectuate verifi cări 
de către organele de urmărire 
penală competente”, a precizat IJJ 
Prahova. Acesta nu este singurul 
incident. Un echipaj de jandarmi 
afl at în exercitarea atribuțiilor de 
serviciu a surprins în fl agrant, 
pe raza localității Florești, două 
persoane care sustrăgeau motorină 
din rezervoarele autotrenurilor 
pe care aceștia le conduceau. 
La fața locului au fost găsite 
două recipiente din plastic cu 
capacitatea de 30 litri, ce conțineau 
produs petrolier cu aspect și miros 
specifi c de motorină. „În cauză au 

fost întocmite acte de sesizare sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
furt, faptă prevăzută și pedepsită de 
art.  228 C.P.P., cercetările urmând 
a fi  continuate de către organele 
de urmărire penală competente”, a 
precizat IJJ Prahova.

INCENDIU LA O CASĂ DIN 
MĂGURENI

Pompierii militari au fost 
în alertă după ce un incendiu 
a cuprins o locuință și anexa 
gospodărească din satul Cocorăștii 
Capli, în comuna Măgureni. 
Potrivit ISU Prahova, focul s-a 
manifestat pe o suprafață de 140 

mp. La fața locului s-au deplasat 
patru autospeciale de stingere. 
Din fericire, nicio persoană nu 
a fost rănită. Flăcările au distrus 
în totalitate locuința și anexa 
gospodărească.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

 continuare din pagina 1

SINĂIENII GRUPULUI „SALVAȚI ALEEA SINĂIENII GRUPULUI „SALVAȚI ALEEA 
CARAIMAN” CRED CĂ PROIECTUL PARK&RIDE CARAIMAN” CRED CĂ PROIECTUL PARK&RIDE 
DISTRUGE CENTRUL ISTORIC AL ORAȘULUI

mp La fața locului s au deplasat

UN PRIM EȘEC AL GRUPULUI, LA 
APROBAREA PUZ

Grupul „Salvați Aleea Caraiman” nu este 
împotriva construirii parcării și în general 
admite că este nevoie de așa ceva ca de aer 
în foarte aglomerata stațiune de pe Valea 
Prahovei. Ba chiar apreciază unele detalii 
ale proiectului, însă activiștii susțin că 
„rezolvarea unei probleme într-un mod care 
crează alte probleme și afectează grav mediul 
înconjurător și patrimoniul cultural este 
inacceptabilă”.

Ei cred că poziționarea parcării lângă 
două monumente istorice este neinspirată, 

distruge 11.104 mp de spații verzi, înlocuite 
cu 4.000 mp de betoane, iar argumentația 
Primăriei Sinaia, că spațiul verde va fi  
compensat cu niște piațete, li se pare 
batjocoritoare. Demersul grupului s-a 

soldat până acum cu un prim eșec: Consiliul 
Județean Prahova nu a ținut cont de niciun 
argument din afară și a aprobat fără ezitare 
Planul Urbanistic Zonal pentru proiectul 
parcării supraetajate din Sinaia.

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN 
ROMÂNIA: „SUNTEM DE PĂRERE CĂ 

ESTE NECESARĂ IDENTIFICAREA 
UNEI ALTE SOLUȚII DE 

AMPLASARE”
Ajutorul a venit însă de unde se așteptau 

mai puțin activiștii, de la Ordinul Arhitecților 
din România. Într-o postare publică, OAR 
spune, printre altele: „Deși există practici la 
nivel european privind amplasarea parcărilor 
de tip Park & Ride lângă gara unei localități, 
rareori acestea se aplică în așezări în care 
gara face parte din centrul istoric sau din 
zone reprezentative pentru peisajul cultural 
și natural și atunci doar în condiții bine 
stabilite.  În cazul stațiunii Sinaia suntem de 
părere că este necesară identifi carea unei alte 
soluții de amplasare a parcării de tip Park 
& Ride, soluție care să nu pună în pericol 
identitatea localității. Ansamblul Gării Sinaia 
este compus din două monumente istorice, 
fi ind emblematic pentru istoria și peisajul 
urban al stațiunilor montane din România, al 
cărui potențial este identifi cat în planurile de 
dezvoltare a stațiunii.  Considerăm că Sinaia 
este valoroasă atât datorită monumentelor 
sale istorice identifi cate izolat, cât și felului în 
care acestea sunt integrate în peisajul natural. 
Tipică pentru stațiunea montană, Aleea 
Caraiman, aleea pietruită cu trepte din parcul 
vertical care unește gara de centrul orașului, 
este mărturia unui model de infrastructură 

locală care se regăsește și în ariile de lângă 
Castelul Peleș sau de lângă Mănăstirea Sinaia, 
fi ind o parte integrantă din valoarea istorică 
a stațiunii Sinaia și fi ind asociată în mentalul 
colectiv cu startul traseelor culturale și 
sportive pentru care Sinaia a fost întotdeauna 
recunoscută și admirată. Prin urmare, datorită 
elementelor originale de infrastructură și 
datorită stilului arhitectural unic prin unitate 
și coerență, amplasarea unui proiect de 
tipul Park & Ride, care presupune un corp 
voluminos, va fragmenta atât funcțional, cât 
și estetic, o zonă reprezentativă care face parte 
din centrul stațiunii”.  Arhitecții devin însă 
împăciuitori și cred că Primăria Sinaia va găsi 
o altă soluție decât cea aleasă în prezent, deși 
ne îndoim că acest lucru va mai fi  posibil, mai 
ales că fi nanțarea europeană a fost aprobată 
pentru acest amplasament:  „Înțelegem 
rațiunea conform căreia un proiect de acest 
tip urmărește scăderea densității de mașini în 
interiorul orașului Sinaia, prin introducerea 
autobuzelor de tip hibrid, ca un pas important 
în creșterea calității aerului, creșterea 
calității vieții locuitorilor și îmbunătățirea 
experienței vizitatorilor și felicităm Sinaia 
pentru eforturile sale de efi cientizare și 
modernizare a infrastructurii locale. Avem 
convingerea că primarul orașului Sinaia, 
alături de administratorul public și arhitectul 
șef pot identifi ca o soluție mai potrivită pentru 
amplasarea unei parcări de tip Park & Ride, 
conform Planului de Mobilitate în vigoare și a 
documentațiilor de urbanism existente, într-o 
altă zonă a orașului, mai fl exibilă din punct 
de vedere arhitectural”.

distruge 11 104 mp de spații verzi înlocuite

continuare din pagina 1
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PE UNDE AR VREA CJ SĂ TREACĂ DRUMUL PE UNDE AR VREA CJ SĂ TREACĂ DRUMUL 
DE MARE VITEZĂ PLOIEȘTI-BUZĂU

Anul trecut, prin septembrie, Compania 
Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere a semnat cu fi rma 
Consitrans un contract de servicii pentru 
elaborarea studiului de fezabilitate și a 
proiectului tehnic pentru drumul de mare viteză 
Ploiești-Buzău. Valoarea inițială a acestuia a fost 
de 12,277 milioane de lei, fără TVA. În februarie 
2019, conform unui act adițional semnat 
între CNAIR și Ministerul Transporturilor, 
valoarea contractului a crescut la 14,733 mil. 
lei, din care 75% reprezintă contribuția Uniunii 
Europene din Fondul European de Dezvoltare 
Regională-9.300.296,04 lei, 25% contribuția 
proprie- 3.100.098,68 lei, restul de 2.332.747,52 
lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv 
TVA. Ei bine, fi rma a început să lucreze la acest 
studiu și a venit și în Prahova, să se consulte cu 

autoritățile în legătură cu traseul cel mai nimerit 
pe care ar urma să-l străbată acest drum. Inițial, 
se discuta despre o variantă care să se lege de 
Centura de Est Ploiești. Administrația județeană 
însă are o cu totul altă părere, versiunea 
considerată optimă fi ind accea care ar traversa 
localitățile Mizil, Baba Ana, Fulga, Colceag, 
Cioceni, Valea Călugărească, Dumbrava, 
pesemne cu străpungere în autostradă, nicicum 
în centura Ploieștiului. Ofi cialii noștri cred că 
un astfel de traseu, ce va măsura 60 km,  ar ajuta 
comunitățile să se dezvolte, mărindu-se zona 
de infl uență economică a orașelor mari asupra 
localităților mici. CNAIR va fi  însă cea care se 
va pronunța asupra soluției fi nale, dar compania 
va lua o decizie probabil după o nouă rundă de 
discuții cu primarii și Cj Prahova, programată 
pentru toamna acestui an.
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CINCI PERSOANE RĂNITE 
ÎNTR-UN ACCIDENT PE DN1, 

LA CORNU
Accidentul rutier a avut loc în 

zona stației OMV, pe DN1, pe raza 
localității Cornu. La fața locului 
s-au deplasat echipaje ale Poliției, 
ale Serviciului de Ambulanță, iar 
ISU Prahova a intervenit. Din 
primele verifi cări se pare că un 
autoturism ar fi  ieșit din peco 
fără să se asigure iar un altul ar 

fi  ieșit în afara părtii  carosabile 
în încercarea de a-l evita. Cinci 

persoane, printre care și o fetiță 
de 11 ani, au fost asistate medical 
la fața locului, iar ulterior au fost 
transportate la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 
Ploiești.

ACCIDENT RUTIER LA 
ALBEȘTI PALEOLOGU

Accidentul rutier s-a produs 
după ce un autoturism și un 
tractor au intrat în coliziune. La 
fața locului s-au deplasat echipaje 
ale Poliției, ale Serviciului de 
Ambulanță, ale ISU Prahova și 
SMURD. În urma impactului, 
ambele vehicule s-au răsturnat. 
Șoferii implicați în evenimentul 

rutier au fost asistați la fața locului. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate modul cum 
s-a produs evenimentul rutier.

LOCOMOTIVĂ ÎN FLĂCĂRI 
ÎN GARA BUDA

Un incendiu violent a cuprins 
o locomotivă în Gara Buda, din 
comuna Ariceștii Rahtivani. 
Incidentul s-a produs la trenul 
de călători, Inter regio 1636, 
care avea în componență trei 
vagoane și circula pe ruta Brașov-
Bucuresti. La locul evenimentului 
s-au deplasat două autospeciale 
de stingere, o autospecială de 
stingere cu azot și o ambulanță 

SMURD. La sosirea echipajelor 
la locul intervenției, incendiul 
se manifesta la compartimentul 
compresor. Preventiv, au fost 
evacuați aproximativ 200 de 
călători. Din fericire, nimeni nu a 
fost rănit.

PARFUMUL DE ALTĂDATĂ AL VĂLENILOR, LA CURSURILE PARFUMUL DE ALTĂDATĂ AL VĂLENILOR, LA CURSURILE 
UNIVERSITĂȚII POPULARE „NICOLAE IORGA”

Nu știm cum arăta orășelul la 
începutul secolului trecut 

și ce l-o fi  determinat pe Iorga să-l 
aleagă ca reședință a familiei sale. 
Putem doar să ne imaginăm din 
descrierea pur statistică: „era o 
comună urbană, reședință a Plaiului 
Teleajen, formată din cătunele Văleni 
(Târgul-Văleni), Turburea și Valea 
Gardului, având în total 3.000 de 
locuitori. Avea farmacie, spital, 
stație de telegraf și poștă, o școală 
în limba greacă pe lângă catedrala 
orașului, o școală normală, apoi 
una de băieți și fete, șase biserici,  
menționate în  Marele Dicționar 
Geografi c al României, printre care a 
Berevoieștilor, a Bărcenilor, catedrala 
orașului, fostă mănăstire închinată 
la muntele Athos și biserica Sf. Ioan”. 
Iorga, se spune, ar fi  fost fascinat de 
peisaj, dar alte surse spun că marele 
cărturar a preferat Văleniul din 
cauza unor probleme fi nanciare și a 
stării de sănătate precare, deranjată 
de clima Bucureștilor. Așa că și-a 
cumpărat casa și s-a mutat în oraș 
în 1907, împreună cu numeroasa 
sa familie. Într-un singur an, marele 
istoric reușește să inaugureze 
tipografi a „Neamul Românesc“ 
(21 mai) și, foarte important, să 
organizeze prima ediție a cursurilor 
de vară (2 iulie 1908). 

ÎNCEPUTURILE 
UNIVERSITĂȚII DE VARĂ
Ideea înfi ințării cursurilor s-a 

născut un pic mai devreme, prin 
1904, când Iorga a participat, la 
Putna, la comemorarea a patru 
secole de la moartea lui Ștefan 
cel Mare. Atunci a discutat 
posibilitatea construirii unui 
„azil” pentru studenții din 
diaspora, diaspora însemnând, la 
acea vreme, românii din Ardeal, 
Banat, Bucovina de Nord și 
Basarabia. În 1906, profesorul 
bucovinean George Tofan vine cu 
sugestia unor cursuri desfășurate 
într-o mănăstire din Vechiul Regat 
sau prin conferințe itinerante la 

Cernăuţi, Suceava, Câmpulung-
Moldovenesc. Iorga preia imediat 
conceptul, intuind rolul unei 
asemenea instituții în realizarea 
unității culturale a tuturor 
românilor, bază pentru unitatea 
politică ulterioră. Cursurile încep 
așadar la 2 iulie 1908 cu 50 de 
participanți,  temele dezvoltate 
de Iorga fi ind „Istoria românilor 
și Istoria literaturii românești”. 
Prima ediție îi are conferențiari 
pe Gh. Murgoci, N. Dobrescu, Al. 
Lapedatu, Șt. Bogdan, V. Bogrea și 
D. N. Ciotori. Bucovineanul Gavril 
Rotică notează, în amintirile sale, 
că ar fi  fost 150 de cursanți, printre 
care 10 bucovineni și 10 ardeleni/
bănățeni, printre care și preotul 
Gh. Turbure. Iorga îi amintește 
în memorii și pe preoții bănățeni 
N. Martinovici și Gh. Tătucu, 
diaconul timișorean M. Gașpar, 
preotul orădean Gh. Turbure 
și Alvirescu. Foarte interesant, 
pentru că și atunci politicul se 
infi ltra unde trebuie și unde 
nu trebuie, de teama coagulării 
unui nucleu opoziționist printre 
cursanți, guvernul liberal i-a cerut 
lui Constantin Stere să organizeze 
la Iași niște cursuri similare, 
plătite de stat, pentru a-i momi pe 
cei care deja merseseră la Vălenii 
de Munte. Împrovizația politică a 
eșuat lamentabil.

SUB PATRONAJUL CASEI 
REGALE A ROMÂNIEI

În primii trei ani, cursurile 
au loc într-o școală. Iorga va 
construi însă o sală specială pe 
care o va inaugura în iulie 1912, 
în prezența Principelui Carol, a 
Principesei Elisabeta și a peste 
6.000 de participanți. A fost 
atunci Văleniul fără doar și poate 
capitala culturală și istorică a 
României încă neîntregite. În 
intervalul 1908-1914, cursurile au 
un rol determinant în realizarea 
solidarității și a conștiinței 
naționale necesare înfăptuirii 
idealului Marii Uniri, prin 
„adunarea și legarea laolaltă a 
fărâmelor trupului național“, așa 
cum spunea Iorga, în discursul 
din 1911. Lista celor prezenți la 
cursuri cuprinde, cum spuneam, 
membrii familiei regale (Regele 
Ferdinand și Regina Maria, Regele 
Carol al II-lea, Principesa Elena), 
numeroși oameni politici (prim-
miniștri, miniștri, deputați și 
senatori, conducători de partide) 
și întreaga elită intelectuală a țării, 
din tot spectrul politic. În 1919, 
Iorga a fost ales președintele Ligii 
Culturale, iar cursurile reluate 
după Primul Război Mondial sunt 
trecute, în 1923, sub egida acesteia. 
În 1922, acestea iau denumirea de 
azi, Universitatea Populară de Vară 

„Nicolae Iorga”. Până la izbucnirea 
celei de-a doua confl agrații 
mondiale, Iorga consacră 
cursurile, cităm din revista 
„Historia”, „conlucrării pașnice 
cu minoritățile naționale, liantul 
înfrățirii cetățenilor României 
Mari,  dezbaterii problemelor reale 
ale țării, furnizarea de cunoștințe 
și soluții”. Universitatea va înfi ința 
și cursuri de limba și literatura 
română, iar în 1937, festivitatea 
deschiderii cursurilor a fost 
transmisă la radio.

TABLOUL VĂLENILOR 
ANULUI 1938

Atmosfera de la cursuri este 
povestită de Maria Roșca, în 
volumul „Maria Tănase”. Solista, ei 
da, a fost invitată de Iorga să cânte 
la Vălenii de Munte în anul 1938: 
„an de an soseau la Văleni, timp de 
o lună, pentru recreere și bucurie, 
studenți  care ascultau cântece 
populare, doinele cântate de lăutari, 
admirau costumele populare, 
dansurile, din care nu lipsea Hora 
de la Văleni a lui Cristache Ciolac. 
Mâncarea era servită în grădină pe 
mese lungi, la care stăteau studenții, 
veseli și zgomotoși. Într-un colț, 
două oale fumegânde umpleau 
neîncetat farfuriile. Apropierea 
sufl etească între auditori era foarte 
mare, iar când ora despărțirii 

sosea, se termina prin tradiționala 
agapă de închidere a cursurilor, 
la care apăreau pe scenă cele mai 
autentice talente, reprezentanți de 
seamă ai folclorului românesc”. 
În acel an a cântat Maria Tănase 
la Văleni, cucerind publicul de 
la primele acorduri și smulgând 
de la savantul Iorga aprecieri pe 
care nu le va uita și care au rămas 
încrustate în fi lele de istorie: „Ești 
o adevărată pasăre măiastră care 
știi să „zici” cântecele noastre cum 
până la vârsta mea de aproape 70 
de ani n-am auzit pe nimeni. Să 
răzbați unde meriți, spărgând toate 
zidurile pizmașe care ți se vor ridica 
în cale. Trebuie să biruiești, pentru 
că dumneata ai o mare și nobilă 
misiune de îndeplinit: să readuci 
cântecul românesc, cântecul 
poporului nostru, pe făgașul lui 
autentic, unde îmi dau seama 
acum, după ce te-am auzit, că te 
poartă fără scrinteală pașii siguri 
și sprinteni ai tinereții dumitale. 
Misiunea aceasta, pe care încă n-o 
știi în toate rosturile ei, dar o știm 
noi, trebuie să fi e îndemnul cel mai 
puternic în osteneala dumitale”. 
Și-a fost, am văzut, dar Iorga n-a 
mai apucat să vadă, sfârșind tragic 
doi ani mai târziu, pe câmpurile 
Strejnicului, în acel asasinat politic 
pe care istoria nu l-a iertat încă.

ti ăt ă l l l C ă ţi S Câ l

Revista „Historia” consemnează la un moment dat așa, vorbind despre Universitatea Populară de 
Vară „Nicolae Iorga”, de la Vălenii de Munte: <<Printre conferențiarii invitați de profesorul Nicolae 

Iorga în perioada 1931-1940 se numără și trei musceleni: Victor Slăvescu, Radu Gyr-Demetrescu și Gheorghe 
Cotenescu. Un aspect semnifi cativ îl constituie diversitatea angajamentului politic al celor trei: un liberal, un 
legionar și un iorghist. Acest lucru demonstrează toleranța culturală și politică încurajată de Nicolae Iorga în 
cadrul cursurilor. Iorga era vădit interesat de participarea specialiștilor din diverse domenii, în detrimentul 
politicienilor iubitori de discursuri „aburitoare“>>. Să nu fi  învățat nimic oare organizatorii de azi și de 
ieri din spiritul marelui lor înaintaș? Căci de prea mult monotona listă a invitaților, de prelegeri citite, 
nu conferențiate liber, de discursuri „aburitoare” și numai dintr-o parte politică a societății s-ar putea ca 
Universitatea să-și piardă din strălucire, dacă nu cumva a și făcut-o deja! Din acest motiv, astăzi, nu vom 
face obișnuita prezență și relatare a ceea ce s-a petrecut la a 66-a ediție a cursurilor, ci vă invităm într-o 
călătorie în timp, în parfumul de altădată al Vălenilor.
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62.530 de fi rme și PFA-uri 
au fost radiate de la Registrul 
Comerțului în primele 5 luni 
din acest an, cu 75% mai multe 
decât anul trecut. Multe dintre 
ele au fost radiate din ofi ciu 
pentru că nu și-au redus clasele 
de activități în termenul stabilit 
de lege, iar altele au fost închise 
pentru că n-au mai rezistat 

m e d i u l u i 
economic plin 
de provocări. 
Cele mai 
multe fi rme 
radiate în 
p e r i o a d a 
ianuarie – 

mai 2019 au fost înregistrate în 
București (6.572), pe locurile 
următoare clasându-se județele 
Iași (3.623), Maramureș (2.534), 
Bacău (2.391), Prahova (2.327), 
Cluj (2.129). La polul opus, cu 
cele mai puține fi rme radiate, 
se afl ă Covasna (469), Ialomița 
(458), Harghita (503), Giurgiu 
(519), Tulcea (544) și Botoșani 

(687). Cea mai ridicată rată 
de creștere a numărului de 
fi rme radiate a fost înregistrată 
în Teleorman, de 212,57%, 
de la 342 de fi rme radiate în 
ianuarie-mai 2018, ajungându-
se la 1.069 de fi rme radiate în 
primele cinci luni din 2019. 
Experții de la Sierra Quadrant 
sunt de părere că „dacă tendința 
se va menține și în semestrul 
II, nu este exclus ca în 2019 să 
avem peste 100.000 de fi rme 
radiate, fenomen similar cu 
situația din 2010 când, în plină 
criză, numărul fi rmelor radiate 
creștea cu 292% față de 2009 și 
ajungea la 171.146 de fi rme și 

PFA închise”. Specialiștii mai 
apreciază că fi rmele închise sunt, 
în general, microîntreprinderi 
și fi rme mici, fără putere 
fi nanciară și care nu reușesc să 
facă față provocărilor generate 
de business: „Într-o economie 
în care creditul furnizor este la 
modă, iar facturile se plătesc, în 
medie, la 60-90 de zile, pentru 
o fi rmă mică, care are șanse 
extrem de reduse să obțină o 
linie de fi nanțare, supraviețuirea 
ține de un fi r de ață, de modul 
în care reușește să își asigure 
cash-fl ow-ul. Puși în fața unor 
astfel de provocări, mulți aleg să 
renunțe la business”.

ACTUALITATE

 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

ÎN STARE DE EBRIETATE LA 
VOLAN

Șapte conducători auto s-au 
ales cu dosare penale după ce au 
fost depistați la volan în stare de 
ebrietate. Doi dintre conducătorii 
auto erau aproape la un pas de 
comă. În primul caz, pe raza 
stațiunii Sinaia, a avut loc un 
accident rutier după ce două 
autoturisme au intrat în coliziune. 
Din fericire, evenimentul rutier s-a 
soldat numai cu pagube materiale. 
„În urma producerii accidentului, 

conducătorii auto au fost testați 
cu aparatul etilotest, iar unul 
dintre aceștia, localnic în vârstă 
de 60 de ani, a reușit recordul în 
mod negativ al acestui weekend, 
emanând o alcoolemie de 1,14 
mg/l”, a precizat IPJ Prahova. Un 
al doilea eveniment rutier, produs 
de un tânăr în vârstă de 26 de ani, a 
avut loc pe raza comunei Cocorăștii 
Colț. În urma testării, etilotestul 
a indicat valoarea de 1,01 mg/l 
alcool pur în aerul expirat. Alți doi 
conducători auto au fost depistați de 

polițiștii Biroului Rutier Ploiești pe 
raza municipiului. În urma testării 
cu aparatul etilotest au rezultat 
alcoolemii în valoare de 0,68 mg/l, 
respectiv 0,94 mg/l alcool pur în 
aerul respirat. Cei doi bărbați, fi ind 
într-o stare vădită de ebrietate, 
au pierdut controlul volanului, 
au părăsit partea carosabilă și, în 
primul caz, autoturismul a intrat 
în coliziune cu doi stâlpi, iar în cel 

de-al doilea caz cu un copac. Din 
fericire, în urma evenimentelor 
rutiere nu au existat persoane 
vătămate. Un alt caz a avut loc pe 
raza localitățiii Apostolache, unde 
polițiștii au depistat un bărbat în 
vârstă de 47 de ani, care a emanat o 
valoare de 0,48mg/l alcool. Alți doi 
conducători auto, în vârstă de 43 
și de 63 de ani, au fost depistați de 
polițiști atât pe raza municipiului 
Ploiești cât și pe raza orașului 
Plopeni. Cei doi aveau 0,68 mg/l, 
respectiv 0,45 mg/l alcool pur în 
aerul respirat. Toți conducătorii 
auto au fost conduși la unități 
spitalicești, pentru recoltarea 
probelor biologice de sânge în 
vederea stabilirii alcoolemiei, 

și s-au ales cu dosare penale 
pentru conducerea sub infl uența 
alcoolului, fi indu-le totodată 
reținut permisul de conducere.

ACCIDENT PE DN1A, LA 
VĂLENII DE MUNTE

Două autoturisme au intrat 
în coliziune pe DN1A, pe raza 
localității Vălenii de Munte, pe 
sensul Brașov - Ploiești. Din 
primele verifi cări se pare ca 
accidentul s-ar fi  produs pe fondul 
neacordării de prioritate. În urma 
impactului, o femeie în vârstă de 63 
de ani a fost transportată la spital. 
Potrivit IPJ Prahova, trafi cul în 
zona accidentului s-a desfășurat 
normal. 

162 de apartamente din blocurile ANL au 
fost trecute, printr-o decizie a Guvernului, 
din proprietatea Agenției Naționale a 
Locuinței, în cea a Consiliului Local Ploiești, 
în vederea vânzării acestora către chiriași. 
Valoarea la care vor fi  tranzacționate va fi  
stabilită de aleșii municipali, dar pesemne 
țânând cont de prețurile reale, ci nu de faptul 
că majoritatea chiriașilor sunt funcționari ai 

Primăriei ori ai structurilor din subordinea 
CL Ploiești. Fac obiectul acestei vânzări 
următoarele unități locative: 114 apartamente 
din blocurile situate în Aleea Arnăuți nr.2, 
Bl T1-T16; 8 locuințe din blocul 12 B, str. 
Sabinelor nr. 18; 20 de apartamente și 20 de 
boxe la blocurile M5-M5A din Strada Lupeni 
nr. 7-9;  20 de locuințe din blocul 33U1, 
strada Ion Maiorescu nr. 4.

162 DE APARTAMENTE ANL VÂNDUTE CĂTRE CHIRIAȘI

ROMÂNII DIN SERBIA, UCRAINA ȘI BULGARIA ROMÂNII DIN SERBIA, UCRAINA ȘI BULGARIA 
CER (ZADARNIC) AJUTOR DE LA ȚARA MAMĂCER (ZADARNIC) AJUTOR DE LA ȚARA MAMĂ

Prezenți la lucrările 
Univeristății de Vară de 

la Târgu Mureș, reprezentanții 
românilor din Serbia, Ucraina 
și Bulgaria au cerut sprijinul 
statului român pentru a-și păstra 
identitatea națională, afi rmând că 
sunt supuși unui proces continuu 
de asimilare și deznaționalizare 
în țările în care trăiesc.
Predrag Balașevici, președintele 
Partidului Neamului Românesc 
din Timoc-Serbia, a vorbit despre 
situația extrem de difi cilă a 
comunității românești din această 
zonă: „Suntem o comunitate destul 
de mare, cu 154 de localități pur 
românești, 46 de localități mixte, 
o populație între 250 și 300 de mii 
de români care niciodată în istorie 
nu a benefi ciat de a învăța limba 
română la școală (...) Conștiința 
națională a românilor din Timoc 
este undeva la pământ, din cauză 
că așa ne-au tratat sârbii. Dar, pe 

de altă parte, ce a făcut România 
în toți anii aceștia? A dormit, nu 
a făcut nimic (...) Este membru 
în UE, este partener strategic cu 
SUA, dacă România astăzi nu 
poate să ne ajute, că are un cuvânt 
greu de spus în Balcani, când o 
să ne ajute, când ne vom pierde 

identitatea? Atunci o să fi e prea 
târziu. Orice zi, orice lună, orice 
an pe care le pierdem nu le mai 
putem întoarce”. La rândul său, 
Zavișa Jurj, președintele Asociației 
pentru Cultura Românilor-
Vlahilor „Ariadnae Filum”, din 
Serbia, a spus că, lipsiți de școli, 

mass-media sau biserică în limba 
maternă, românii din Valea 
Timocului se afl ă în ultima fază de 
asimilare și că este nevoie urgentă 
de sprijinul statului român. El 
a amintit că un mare succes al 
românilor din Valea Timocului a 
fost construirea, pentru prima dată 
în 200 de ani, a zece biserici în care 
se slujește în limba română, dar 
că este nevoie de o strategie bine 
gândită a statului român în ceea 
ce privește această comunitate.
Anatol Popescu, președintele 
Asociației Basarabia a românilor 
din regiunea Odessa (Ucraina), a 
vorbit despre agravarea situației 
învățământului în limbile 
minorităților din această țară: 
„În ultimii cinci ani, odată cu 
agresiunea Rusiei împotriva 
Ucrainei, s-a agravat situația 
învățământului românesc și 
în general a învățământului în 
limbile minorităților naționale 

din Ucraina. Profi tând de lupta cu 
rusifi carea, statul ucrainean scapă 
și de restul elementelor naționale 
(...) Românii din cele trei regiuni 
(Cernăuți, Transcarpatia, Odessa) 
din Ucraina aveau 111 școli acum 
doi ani, dar școli cu predare 
integrală în limba română sunt 
foarte puține. Spre exemplu, în 
sudul Basarabiei, avem numai 
două (...) Dacă dispar aceste școli, 
care au rezistat peste două valuri 
de rusifi care și încă se mai mențin 
peste al treilea val de ucrainizare, 
dispărem noi ca națiune, în zonă”.

Și românii din Bulgaria au 
vorbit de procesul de asimilare la 
care sunt supuși, despre faptul că 
nu sunt recunoscuți ca minoritate 
națională și că nu au școli cu 
predare în limba română, dar nici 
mass media sau serviciu religios în 
limba maternă, iar ajutorul de la 
Țara Mamă este total insufi cient.

Guvernul a înăsprit condițiile și 
sancțiunile din Codul Rutier, 

aplicând interdicții pentru utilizarea 
telefonului în timp ce conducătorul auto se 
afl ă la volan. Astfel, șoferii care transmit live 
pe rețelele de socializare în timp ce conduc 
vor fi  sancționați cu 4-5 puncte amendă și 
suspendarea dreptului de a conduce pe o 
perioadă de 30 de zile. Modifi cările sună 
în felul următor: „Se va interzice ţinerea în 
mână ori folosirea cu mâinile în orice mod 
a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv 
mobil prevăzut cu funcția de înregistrare 
ori redare text, foto sau video, în timpul 
conducerii pe drumurile publice a unui 
vehicul afl at în mișcare”. Varianta afl ată în 
prezent în vigoare interzice doar „folosirea 
telefoanelor mobile în timpul mersului”.

FĂRĂ FĂRĂ 
SELFIE SELFIE 

LA VOLANLA VOLAN SITUAȚIA ESTE SIMILARĂ CU CEA DIN 2010
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

PESTE 62.000 DE FIRME S-AU PESTE 62.000 DE FIRME S-AU 
„EVAPORAT” DIN ECONOMIE„EVAPORAT” DIN ECONOMIE
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EDITURĂ  și TIPOGRAFIE
OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 

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

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

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

ANGAJAȚII DIN ADMINISTRAȚIE ANGAJAȚII DIN ADMINISTRAȚIE 
PUBLICĂ ȘI APĂRARE, PUBLICĂ ȘI APĂRARE, 

LEFURI MAI MARI CU 58% LEFURI MAI MARI CU 58% 
FAȚĂ DE RESTUL ECONOMIEIMinisterul de Finanțe reia un subiect mai vechi, abandonat 

între timp, cel de legalizare și impozitare a bacșișului din 
industria horeca. De data aceasta, ofi cialii i-au avut ca parteneri de 
discuții pe reprezentanții patronatelor. Unul dintre aceștia, Dragoș 
Petrescu, de la Entrepreneurship Task Force, spunea că măsura va 
duce la creșterea veniturilor angajaților din industria ospitalității și la 
stabilizarea forței de muncă. Eugen Teodorovici a adus ca principal 
argument faptul că bacșișul se impozitează și în restul Europei: „nu 

știu dacă sunt maximum două țări care nu a reglementat bacșișul”. 
Măsura face posibilă și plata bacșișului cu cardul, care astăzi 
reprezintă 50% din plățile din restaurante. Ulterior, fi rmele din 
domeniu vor vira banii angajaților, care ar putea ajunge chiar la o 
dublare a veniturilor, spun antreprenorii. Sumele vor fi  impozitate 
cu 10%, dar ies din sfera TVA pentru că nu reprezintă bunuri sau 
servicii. Atenție, bacșișul este opțional, nu obligatoriu!

BANI LA STAT BANI LA STAT 
DIN BACȘIȘDIN BACȘIȘ

Funcționarii publici 
câștigă cu 57,89% mai 

mult decât angajații din restul 
economiei, se arată într-o 
analiză a Ziarului Financiar, 
realizată cu sprijinul 
companiei de recrutări Lugera 
și având la dispoziție datele 
Institutului Național de 
Statistică. Nicăieri în Uniunea 
Europeană nu există un astfel 
de raport, când leafa din 
sectorul bugetar este mai mare 
decât în privat, ceea ce spune 
multe despre anomaliile din 
politica salarială românească.

Ziarul fi nanciar arată că 
angajații din sectorul 

„administrație publică și apărare”, 
peste 211.000 la număr, au ajuns la 
un salariu mediu net de 4.961 de lei 
în luna iunie, peste salariul mediu net 
la nivel național, care a fost 3.142 de 
lei. Asta înseamnă că un funcționar 
public câștigă, în medie, cu circa 
58% mai mult decât angajații din 
restul economiei. Cristina Săvuică, 
președinte și director general al 
grupului de companii Lugera, cu 
activități de recrutare și închiriere de 
forță de muncă în regim temporar, 
care are în prezent peste 8.000 de 
salariați, aprecia: „Problema nu este 
că salariile funcționarilor publici 
sunt prea mari, ci că sunt prea mari 
comparativ cu ceea ce fac și ceea ce 
oferă ca servicii. Dacă ar oferi servicii 
bune, nu ar avea nimeni nimic de 
spus în legătură cu nivelul lor salarial. 
În mediul privat, ca să câștigi 5.000 de 

lei net pe lună trebuie să ai ani buni 
de experiență profesională sau să fi i 
angajat în sectorul IT”. Angajații din 
administrația publică și din apărare 
sunt cel mai bine plătiți bugetari. Cei 
din sănătate și asistență socială au 
ajuns la un salariu mediu de 3.859 
de lei net în iunie 2019, în creștere 
cu 10% față de iunie 2018 și cu 23% 
peste nivelul salariului mediu pe 
economie, iar în educație salariul 
mediu a ajuns la 3.657 de lei net în 
iunie 2019, cu 30% mai mult față de 
iunie 2018 și cu 16% peste nivelul 
salariului mediu pe economie. 

Salariile celor 1,2 milioane de 
angajaţi bugetari au generat cheltuieli 
de 22 mld. euro în 2018, adică 11% 
din PIB. Spre comparație, în 2014, 
salariile bugetarilor au reprezentat 
7,9% din PIB, iar în 2015-7,8% 
din PIB. Numărul de salariați din 
România a ajuns la 4,98 milioane 
de persoane, în creștere cu aproape 
40.000 de persoane față de perioada 
similară din 2018. Cele mai multe 
angajări, ați intuit, s-au efectuat nu 
în economia reală, ci în sistemul 
public. Statisticile ne mai spun și alt 
lucru care ascute discrepanțele între 
categoriile socio-profesionale din 
România: 1,4 milioane de angajați 
din mediul privat primesc salariul 
minim, de 1.263 de lei net pe lună! 
Această realitate face ca migrația 

forței de muncă din sectorul care 
ține România în picioare să crească.

32% DINTRE ROMÂNI 
TRĂIESC MAI GREU DECÂT 

ANUL TRECUT
Și ca să vedeți că lucrurile stau fi x 

așa, haideți să vedem ce mai spune 
un sondaj Best Jobs, preluat de 
Mediafax. Ei bine, 32% dintre români 
(vorbim despre angajați) afi rmă că 
situația lor fi nanciară s-a înrăutățit, 
exact pe fondul acelor jubilări 
guvernamentale, care spun că nu 
mai putem de-atâta bine. Jumătate 

dintre cei intervievați au declarat 
câștiguri de mai puțin de 2.500 de lei 
pe lună net, aproape un sfert au un 
salariu de până la 3.500 de lei pe lună 
net, iar restul depășesc acest nivel.
Aproape 37% dintre respondenți 
spun că au aceeași situație fi nanciară 
ca anul trecut, în timp ce 32% susțin 
că situația lor fi nanciară s-a înrăutățit 
în decursul ultimelor 12 luni, iar 
10% afi rmă chiar că au avut un 
declin major. Doar 20,7% au văzut 
o îmbunătățire în...„buzunarul” lor. 
Trei din zece români spun că peste 
45% din salariul lunar se duce pe... 
datorii. Aproape jumătate dintre 
respondenți nu pot pune niciun leu 
deoparte, o treime economisește 
sub 10% din ceea ce câștigă lunar 
și numai 11% spun că reușesc să 
economisească ceva mai mult, de 
până la un sfert din salariu. Pentru a 
se încadra în banii pe care îi câștigă 
lunar, românii taie cel mai mult din 
bugetul de călătorii (64% dintre 
respondenți), de haine (57,6%), 
relaxare la teatru, fi lm, concerte etc. 
(47,8%), mese în oraș (47%), sport 
(17,2%), alimente (13,5%), sănătate 
(12,7%), transport (8,9%), educație, 
cărți, studii etc. (7,20%), gaze, 
curent, apă, căldură (4,61%). Pe de 
altă parte, românii nu vor să renunțe 
la anumite categorii de cheltuieli, 
precum abonamentul de telefonie 
(66%), internet (58,2%), cablu 
(41,8%), mașina personală (23,1%).
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200 DE MIL. 200 DE MIL. 
LEI DE LA NOI, LEI DE LA NOI, 
CU DEDICAȚIE CU DEDICAȚIE 

PENTRUPENTRU  
LEGUMICULTORI!LEGUMICULTORI!

19.166 de legumicultori din România s-au înscris în ciclul 
I al ajutorului de stat pentru tomate. Dintre aceștia, 14.398 au 
primit banii, iar 8.952 încă livrează pe piață, întrucât au obținut 
producție suplimentară. Suma achitată în 2019 se ridică la 201, 5 
milioane de lei. Cei mai mulți benefi ciari provin din județele Olt 
(5.250), Galați (4.100), Giurgiu (1.951) și Dolj (1.780).   În 
Prahova, din 658 de legumicultori înscriși în program, au fost 
declarați eligibili 621, fi ecare dintre aceștia primind în cont 3000 
euro, respectiv, 13.991,4 lei. La nivel de județ, pentru prima 
perioadă a anului 2019, a fost alocată suma de 8.688.659,4 
lei / 1.863.000 euro. Cei mai mulți cultivatori de tomate în 
spații protejate sunt din Balta Doamnei (267), Olari (213), 
Râfov, Gherghița, Puchenii Mari, Tomșani, Filipeștii de Târg, 
Fulga, Drăgănești, Dumbrava, Bucov și Ciorani. Ca să facem 
o comparație, în 2017, primul an al derulării programului, 
Prahova a avut 270 de benefi ciari, iar în 2018, 643 de fermieri au 
primit sprijinul în cele două cicluri de producție.

uncționarii publici

OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII
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Partener într-un fel 
sau altul al PSD în 

toate cabinetele de după 
2012, Călin Popescu 
Tăriceanu, care a susținut 
aproape fi ecare decizie a 
executivelor conduse de 
Ponta, Grindeanu, Tudose 
sau Dăncilă, ultimele trei 
via Dragnea, s-a trezit 
dintr-o dată că Guvernul 
Dăncilă este...„impotent”. 
Într-un interviu acordat 
Mediafax, liderul ALDE a 
declarat că nu vrea să facă 

„parte dintr-o guvernare 
impotentă”: „Senzația mea 
este că în momentul de față 
Guvernul funcționează, 
poate nu numai guvernul, 
instituțiile care țin de 
administrația centrală, 
funcționează din inerție (...) 
Nu vreau să fac parte dintr-o 
guvernare impotentă. Ar 
fi  nevoie de un program 
de guvernare regândit 
pe baza programului de 
guvernare care a fost votat 
în Parlament, de o asumare 

a obiectivelor care se pot 
realiza până la termen, o 
propunere de noi obiective, 
o reformă a unor instituții 
ale statului și nu în ultimul 
rând de o restructurare a 
echipei guvernamentale care 
să șteargă această impresie 
de lipsă de competență, 
care trebuie să recunoaștem 
planează asupra guvernului 
existent.” La această 
schimbare bruscă de 
atitudine, Viorica Dăncilă 
a ripostat imediat: „poate 

s-o fi  referit la miniștrii 
domnilei sale”. Iar partidul 
condus de președintele 
Senatului are în echipa lui 
Dăncilă patru reprezentanți:  
vicepremierul și ministrul 
Mediului, Grațiela 
Gavrilescu, ministrul 
Afacerilor Externe, Ramona 
Mănescu (care l-a înlocuit 
pe Meleșcanu), ministrul 
Energiei, Anton Anton și 
ministrul pentru Relația 
cu Parlamentul, Viorel Ilie. 
La aceștia se adaugă alți 

16 secretari de stat și 12 
președinți, vicepreședinți 
sau directori de agenții. 
Dacă acest guvern e așa de 
slab, înseamnă că și ALDE 
a contribuit din plin la lipsa 
lui de performană. De altfel, 

opinia publică a spus de la 
bun început acest lucru, dar 
Tăriceanu n-a avut interes 
să asculte. Acum, că PSD nu 
vrea să-i susțină candidatura 
la Cotroceni, dintr-o dată îi 
miroase totul!

16 secretari de stat și 12 opinia publică a spus de la

LUI TĂRICEANU ÎI... MIROASE GUVERNUL!LUI TĂRICEANU ÎI... MIROASE GUVERNUL!

Compania Națională de 
Infrastructură Rutieră a 

recepționat lucrările la lotul 4 al 
autostrăzii A 1 Lugoj-Deva, în lungime 
de 22 km, realizat de fi rmele lui Dorin 
Umbrărescu, UMB- Tehnostrade. 
Dar pe porțiunea respectivă nu se 
poate circula din cauză că lotul 3,  în 
lungime de 21,14 km, construit de 
asociarea S.C. Teloxim Con S.R.L. - 
COMSA S.A.-Aldesa Construcciones 
S.A.-Arcadis Eurometudes S.A, nu 

a fost recepționat, iar nodul rutier 
de la Ilia ar aparține de segmentul 
nerecepționat. Ministrul Răzvan Cuc 
a spus că spaniolii nu vor să accepte 
prelungirea termenului de garanție 
de la 4 ani, cât s-a stipulat inițial în 
contract, la 10 ani, cât s-a gândit acum 
Ministerul Transporturilor c-ar vrea. 
În plus ar mai fi  de corectat câteva 
lucruri. Cuc a declarat că dacă ibericii 
nu cedează, se va trece la rezilierea 
contractului. 

ompania Națională de a fost recepționat iar nodul rutier

CA LA NOI LA NIMENI!CA LA NOI LA NIMENI!

Toate bune și frumoase, ba chiar le 
adresăm felicitări inițiatorilor, dar 

avem o întrebare: nu administrația locală, 
prin intermediul serviciilor din subordinea 
Consiliului Local Ploiești, aveau ca atribuție 
sau chiar obligație întreținerea permanentă 
a Dâmbului? Și dacă da, atunci de ce fac 
asta odată pe vară și de ce se preamăresc pe 
Facebook ori site-ul Primăriei cu chestiuni din 
fi șa postului? La sfârșitul comunicatului, se mai 
spune: „municipalitatea ploieșteană îi roagă pe 
cetățeni să conștientizeze necesitatea menținerii 
curățeniei în zona respectivă, pe viitor”. Adică 
ce să facă riveranii, să țină bălăriile de moț 
ca să nu crească? Bun, înțelegem povestea 
cu aruncatul gunoaielor, Dâmbu fi ind din 
acest punct de vedere o infecție, dar o fi  de 
datoria locuitorilor din zonă să tundă iarba, 
să toaleteze pomii din spațiul public sau să 
igienizeze albia Dâmbului?

PRIMĂRIA SE LAUDĂ CĂ A PRIMĂRIA SE LAUDĂ CĂ A 
IGIENIZAT DÂMBU. IGIENIZAT DÂMBU. 

PĂI... NU ERA OBLIGAȚIA PĂI... NU ERA OBLIGAȚIA 
DOMNIILOR VOASTRE?DOMNIILOR VOASTRE?
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DACĂ NU ȘTIAȚI...DACĂ NU ȘTIAȚI...

Redactorii ziarului nostru au parcurs, 
să zicem așa, județul la pas, aproape 

cătun cu cătun. Echipa noastră s-a gândit să 
realizeze un top mai puțin obișnuit, bazat în 
mai mică proporție pe date obiective și mai 
mult pe impresiile reporterilor, pe care vi-l 
prezentăm astăzi. Vă provocăm și pe dvs. să 
vă alăturați nouă și să completați eventual 
acest clasament marca „Ploieștii”:

-cele mai bogate comune (bugete locale): 
Ariceștii Rahtivani, Brazi și Blejoi;

-cele mai sărace comune (bugete locale): 
Jugureni, Lapoș, Cosminele;

-comunele cu cele mai mari venituri 
acumulate din agricultură: Balta Doamnei, 
Olari și Puchenii Mari;

- comunele cu cele mai mari venituri 
acumulate din industrie/comerț: Brazi, 
Ariceștii Rahtivani, Blejoi;

-comunele cu cele mai mari suprafețe: 
Valea Doft anei (28.637 ha), Măneciu 
(23.643 ha) și Cerașu (12.782 ha);

-localitățile cu cele mai mici suprafețe: 
Plopeni (848 ha), Cornu (1.511 ha) și 
Surani (1.595 ha);

-așezările cu cele mai multe sate: Valea 
Călugărească (15), Drajna (11), Podenii 
Noi și Posești (10),  Predeal Sărari, Râfov, 
Măneciu (9);

-comune cu cele mai puține sate: Salcia, 
Sălciile, Secăria (câte 1 fi ecare), Valea 
Doft anei, Talea, Surani, Fântânele, Fulga, 

Călugăreni, Cărbunești, Ciorani, Bănești, 
Bertea, Boldești Grădiștea, Bătrâni, Aluniș 
și Ariceștii Zeletin (2 sate fi ecare);

-comunele cu cel mai mare număr de 
locuitori: Bucov (11.174 de locuitori), Valea 
Călugărească (10.900) și Măneciu (10.701); 

-comunele cu populație sub 1000 de 
locuitori: Jugureni (555), Tătaru (913);

-satele/localitățile în care s-au construit 
cele mai multe case: Cornu, Cheia 
(Măneciu), Păulești;

-așezările rurale cu cel mai ridicat 
standard de viață: Cornu, Păulești, Bucov;

-cele mai frumoase așezări: Tătaru, 
Izvoarele, Valea Doft anei;

-cele mai frumoase orașe: Câmpina, 

Sinaia și Vălenii de Munte;
-cel mai bine conservate sate: Slon 

(Cerașu), Schiulești (Izvoarele) și Secăria;
-cele mai interesante obiective turistice: 

Castelul Peleș și Pelișor, Mina Unirea 

(Slănic), Castelul Cantacuzino (Bușteni); 
-cele mai frumoase mănăstiri: Crasna, 

Suzana și Jercălăi;
-cea mai veche localitate atestată 

documentar: Starchiojd (10 iulie 1418);
-cele mai originale muzee: Muzeul 

Ceasului, Muzeul de Piatră (privat-
Sângeru), Muzeul de Artă „Ion Ionescu 
Quintus;

-cele mai reușite restaurări: ansamblurile 
medievale de la Apostolache, Vărbila și 
Turnu;

-cele mai frumoase peisaje: Platoul 
Bucegi, Ciucaș și rezervația botanică Poiana 
cu narcise Valea Rea;

-cele mai lungi drumuri județene: DJ 
102 Ploiești-Slănic (51,6 km), DJ 102 I 
Câmpina-Valea Doft anei (49, 9 km), Dj 100 
B Potigrafu-Fulga (36,6 km);

-orașele cu cea mai mare rețea de 
străzi: Ploiești-326 km, Breaza-123 km, 
Comarnic-115 km.

Sinaia și Vălenii de Munte; (Slănic) Castelul Cantacuzino (Bușteni);
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Ioan B; Tg. Jiu

Medicina clasicăMedicina clasică
Analiza luniiAnaliza lunii

CISTOSCOPIA 
DEPISTEAZĂ BOLILE 

VEZICII URINARE
Prezenţa sângelui în urină, incontinenţa 

urinară, senzaţia de usturime din timpul 
urinării pot fi  simptomele unor boli 
serioase, care sunt depistate cu ajutorul 
cistoscopiei.

Când este recomandată
Prin intermediul cistoscopiei, specialistul 

poate identifi ca leziuni, calculi, tumori 
vezicale sau prezente în tractul urinar. În caz 
de calculi urinari în vezică, medicul îi poate 
înlătura în timpul cistoscopiei utilizând un 
emiţător de laser sau ultrasunete. După ce 
este decimat, calculul este extras mai ușor 
din corp. De asemenea, prin cistoscopie pot 
fi  descoperite cauzele senzaţiei de usturime 
la urinat, a incontinenţei urinare, a urinării 
frecvente sau a incapacităţii de a urina.

Poate fi  identifi cată și cauza infecţiilor 
urinare frecvente, care nu răspund la 
tratament. În cazul detectării prin ecografi e, 
tomografi e sau RMN a unor formaţiuni 
tumorale, se recoltează prin cistoscopie 
mostre de ţesut pentru biopsie.

Când este recomandată

Efectuat cu cistoscopul, testul permite 
explorarea endoscopică a uretrei și 
vezicii urinare. În timpul investigaţiei, 
endoscopul proiectează pe un monitor 
imagini din aparatul urinar, concludente 
pentru diagnostic. Uretrocistoscopul 
are diametrul redus, pentru a minimiza 
disconfortul, iar testul se efectuează sub 
anestezie pe uretră xilină, o soluţie cu 
efect anestezic – sau generală. Investigaţia 
îi permite medicului să exploreze zone 
ale vezicii și ale uretrei care nu pot fi  
vizualizate în cadrul unei radiografi i, de 
exemplu.

Cum se face testul
Înainte de intervenţie, medicul 

administrează un sedativ. Urmează montarea 
unei branule, cu scopul de a insera ulterior 
medicamente și fl uide necesare. Poziţia 
indicată este întins pe spate, cu genunchii 
îndoiţi și cu picioarele depărtate. După 
dezinfectarea zonei genitale, se efectuează 
anestezia. Când nu se mai simte disconfort, 
cistoscopul lubrifi at pătrunde prin uretră 
până în vezica urinară. Pentru a se obţine o 
imagine mai bună a vezicii, se injectează o 
soluţie salină. Deși cistoscopul stă în corp nu 
mai mult de 10 minute, întreaga procedură 
durează chiar și trei sferturi de oră.

Cum se face testul

Bine de știut!!!
Procedura prezintă rar efecte adverse, cum 

ar fi  ușoare sângerări, infecţie a tractului 
urinar. Trebuie să știţi că poate persista un 
disconfort la nivelul uretrei. Această reacţie 
dispare după 2-3 zile de la cistoscopie.

Mariana PODEANU; www.ziarulploiestii.ro

FLORA NĂSTASE, FEMEIA CARE A FĂCUT FLORA NĂSTASE, FEMEIA CARE A FĂCUT 
MILIONUL DE EURO, DAR L-A PIERDUT MILIONUL DE EURO, DAR L-A PIERDUT 

ÎNTR-O ZI, ȘI INCREDIBILA EI POVESTE
În contextul crimelor odioase de la Caracal, faimoasa Regină a Blănurilor își 

spune nefericita experiență cu procurorii care s-au ocupat de dosarul ei și încă 
cercetează, după 7 ani, cum a fugit un celebru broker în Elveția cu banii ei! 

Am vizitat-o pe Flora Năstase în 
superba ei locuință din imediata 

vecinătate a parcului Herăstrău. La 64 de 
ani, rămâne aceeași doamnă cu subiect și 
predicat în propoziție, elegantă și rafi nată, 
cu același aer aristocrat, dar nu arogant sau 
opulent, în ciuda decorului extravagant din 
imensa ei casă.

Este femeia care pe vremea comuniștilor 
a reușit să-și dezvolte în cvasi-ilegalitate 
o afacere burgheză, mizând pe dorințele 
ascunse ale doamnelor din elita proletară. 
Pentru că orice damă, indiferent de 
orânduirea socială, visează, spune ea, la un 
colier de perle și un mantou din cea mai 
fi nă blană. Flora Năstase a croit singură 
modelele și tot singură își găsea și materie 
primă. A început cu nutriile mamei sale pe 
care le hrănea ca să câștige un ban în plus 
cât timp a fost studentă. Și așa a dezvoltat 
un adevărat bussiness profi tabil. A urcat 
în high-life-ul vieții mondene, legând 
adevărate prietenii mitice, precum a fost 
cea cu regretata Zina Dumitrescu.

Dar să ne întoarcem la povestea din zilele 
noastre și la distinsa interlocutoare care-și 
savurează cu mișcări desprinse din codul 
bunelor maniere cafea. O cafea foarte tare, 
fi e vorba între noi, pentru că mie, una, mi-a 
luat-o inima razna de la primele înghițituri.

CUM A RĂMAS ÎNTR-O ZI FĂRĂ 
UN MILION DE EURO CASH...

Bine, bine, ați putea spune, dar cum a 
ajuns să facă Flora Năstase un milion de 
euro. ,,Am vândut o proprietate a familiei 
pe care  construisem un bloc, inițial, nu 
voiam să las tot, dar după ce am stat cu 
chirie în această casă pe care o vedeți, m-am 
îndrăgostit și am reușit să o cumpăr... Deci 
oricine poate să speculeze cât dorește, banii 
au fost câștigați corect, cinstit, la vedere, 
prin bănci, nu există niciun dubiu asupra 
provenienței...,, spune cea supranumită de 
show-bizz ,,Regina blănurilor,,. Zâmbește 
apoi și parcă ar mai vrea să continue, dar 
murmură doar: ,,Poate că a fost vorba 
despre o lecție, poate n-ar fi  trebuit să mă 
despart de acel loc, Dumnezeu știe mai 
bine...,, continuă Flora Năstase.

Așadar, în 2010, doamna din fața mea 
era milionară în euro și s-a decis ca tot 
cash-ul depozitat în bancă să-l investească 
la bursă. Să-l joace, ar spune chibiții, însă 

vine și ne precizează că riscul era zero în 
toată povestea, iar banii îi erau garantați 
de controversatul broker Cristian Sima 
integral... După doi ani în care nimic nu 
anunța catastrofa din viața Florei, s-a 
întâmplat.

,,Am intrat în holul societății respective 
și doamna Bunea, directoarea, îmi spune: 
doamnă, Cristi a fugit cu banii! Pe moment, 
nu am înțeles ce se întâmplă, cu ai cui bani, 
de ce, cum și în ce mod...,,, povestește 
vedeta cu un nod în gât. Același nod în gât 
pe care-l va avea ani buni de atunci înainte 
de fi ecare dată când trebuie să rememoreze 
crunta amintire.

De ce? Pentru că de 7 ani, deși are 
plângere penală, deși organul judiciar a 
constatat că are în față fapte penale cu 
autor cunoscut și documente dincolo de 
orice îndoială, dosarul se plimbă dintr-un 
parchet în altul, și bate pasul pe loc. Nici 
măcar faza de cercetare nu a fost încheiată 
și trenează. Tergiversează, ca să înțelegeți, 
iar dacă păgubita a îndrăznit să reclame în 
justiție acest fapt, s-a ales doar cu o amendă 
din partea prim-procurorului Curții de 
Apel. Și cu încă un an de amânări...
PETIȚIE PENTRU ADOPTAREA DE 
URGENȚĂ A UNEI LEGI PRIN CARE 

ȘI PROCURORII SĂ RĂSPUNDĂ
,,Pentru mine este deja târziu, indiferent 

de soluționarea dosarului, este târziu să 
mai pot recupera un eventual prejudiciu, 
în condițiile în care un proces ar mai dura 
și ăla iar pe puțin 7-8-9-10 sau câți ani vor 
dori dumnealor... Dar vreau ca alți oameni, 
alte victime în situația mea să nu mai treacă 
prin ceea ce am trecut eu, să aibă dreptul 
să ceară socoteală procurorului de caz în 
instanță. Ce, credeți că dacă ne plângem 
superiorilor ierarhici ne vor da nouă 
vreodată dreptate? Nici gând...,, își explică 
Flora Năstase demersul.

Are ceva din fragilitatea unui personaj 
de epocă, dar și tăria unui om revoltat, 
supus la multe cazne și suferințe, după 
șocul de acum 7 ani. Pentru că indiferent că 
nu este un om sărac, ci doar fără lichidități, 
Flora Năstase a suferit un șoc, amplifi cat 
cu fi ecare an ce trece fără ca nimeni să-i 
dea un răspuns. Nu dreptate, neapărat, ci 
un răspuns ca să-și poată relua viața furată 
odată cu acel milion de euro.

,,Înțeleg că m-a abuzat un rău-făcător, 
dar să mă abuzezi tu, stat, procurori, sistem 
de 7 ori mai mult? Trăim într-o domnie 
a abuzurilor, în care se face totul pentru 
protecția infractorului, în timp ce noi, 
victimele, plătitorii de taxe și impozite, 
nu avem niciun drept. Nici măcar cel de 
a fi  considerați oameni. Și noi suntem 
oameni, și noi suferim... Haideți să vă spun 
un lucru: e halucinant când aud că acel 
presupus criminal de la Caracal a cerut 
apă rece de la frigider la locul crimei, că 
vrea tomograf... Eu am stat 9 ore la prima 
și singura declarație, pe un scaun, timp în 
care domnul procuror a mâncat, a băut 
apă și a savurat o cafea, pe mine nu m-a 
întrebat nimeni dacă îmi trebuie ceva, dacă 
vreau să mă duc să îmi iau ceva... Iar când 

am vrut să îmi fac un tomograf în regim de 
stat, deși plătesc asigurare de-o viață, mi-a 
spus că nu sunt fonduri...,, continuă șirul 
narațiunii, iar ochii îi înoată în lacrimi. 

Și cum ar fi  altfel, când doar credința, 
fața întoarsă către Dumnezeu, ne spune ea, 
a salvat-o din ghearele depresiei. Fix de pe 
marginea prăpastiei, pentru că nu se sfi ește 
să recunoască faptul că atunci când și-a 
dat seama că a rămas brusc fără bani să-și 
plătească factura la telefon, s-a gândit să-și 
pună capăt zilelor.

,,E o.k., să li se respecte drepturile 
acestor răufăcători, e fi resc, dar cu noi cum 
rămâne? Nimeni nu mi-a trimis vreodată 
vreun răspuns, chiar dacă am solicitat să 
afl u ofi cial ce se întâmplă cu ancheta... 
Nimeni! Noi, victimele, nu contăm... În 
doi ani, am fost internată de trei ori la 
psihiatrie, sunt pe tratament intens, sunt...
Dar credeți că îi pasă cuiva că am și eu 
dreptul la viața mea? Să fi ți siguri că nu... 
Iar în tot acest timp, infractorul e bine-
merci în Elveția, își dă copiii la școală pe 
banii mei, ba mai mult, culmea tupeului, 
vine și ține conferințe despre brokeraj și 
bursă aici, sub nasul organelor...,, își strigă 
Flora Năstase necazul.

Și pentru că nu e chiar o gospodină 
în drum, cum îi place să glumească - nu 
că ar avea ceva contra gospodinelor, ci 
doar folosește o metaforă - Flora Năstase 
bănuiește sau hai să îi zicem acuză chiar 
că cineva îl protejează pe Cristian Sima - 
care apropos, zilele acestea face recuperări 
la Băile Felix, deci e în țară, domnilor 
magistrați... Doar răspunsul unei cereri 
pentru o comisie rogatorie, cerută abia în 
2014, le-a venit procurorilor după aproape 
un an! Iar la dosarul Florei Năstase, au fost 
conexate, în acest interval, alte 8 dosare. 
Femeia de afaceri suspectează dorința cuiva 
din structuri ca faptele să ajungă cumva la 
prescripție. ,,De 7 ani nimeni nu-l caută, 
deși el vine mereu aici și ne sfi dează... 
Cine-l protejează pe acest om? Sau cine este 
acest om?,, se întreabă Flora Năstase. 

Acum mai speră doar ca vocea ei să fi e 
auzită, cu această petiție prin care cere 
adoptarea unei legi prin care și procurorii 
să poată fi  trași la răspundere. Poate, crede 
ea, a plătit prețul acesta scump ca să ajungă 
să facă ceva și pentru ceilalți care n-au avut 
șansa să se facă ascultați.

PUBLICITATE PUBLICITATE

am vrut să îmi fac un tomograf în regim de

Sufl et. Pentru sufl et toate îs 
deșertăciuni în această lume 
trecătoare, ajutătoare, deșartă, doar 
de el se vorbește și el nu se vede 
iar pentru trup cam toate îs iubite 
și el se vede dar de el cam nimeni 
nu vorbește. Sufl etul omului nu e 
interesat de: sport, politică, guvern, 
distracție, cântece, căsătorie etc. Nu 

e trist la adormirea celor apropiați, 
se bucură de boala trupului și de 
mântuire. Cine se exprimă în alt fel 
de sufl et face păcat. Cu sufl etul la 
gură mare păcat. De ce toate acestea 
se fac pe dos? „El din început a făcut 
pe om, și l-a lăsat în mâna sfatului 
său” (Isus Sirah 15 : 14). „Iubiților vă 
îndemn ca pe niște străini ce sunteți și 

călători aici pe pământ să vă feriți de 
poft ele cele trupești care se războiesc 
împotriva sufl etului” (I Petru 2 : 11). 
„Sufl etul omului este un sfeșnic de la 
Domnul, el cercetează toate cămările 
trupului” (Pilde 20 : 27). „Boli grele 
și suferințe trecătoare sunt pentru 
mântuire veșnică a sufl etelor noastre” 
(V. Sf. 11.290.93). Sufl etul fi ind de 

la Dumnezeu nu e interesat de cele 
ce duc la nemântuire și se vede din 
aceasta: „Căci gândurile Mele nu sunt 
ca gândurile voastre și căile Mele ca 
ale voastre, zice Domnul. Și cât de 
departe sunt cerurile de la pământ, 
așa de departe sunt căile Mele de căile 
voastre și cugetele Mele de cugetele 
voastre” (Isaia 55 : 8, 9).
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INEDIT

Gunter Guillaume, născut 
în 1927, a fost ofi ţer de 

informaţii al Serviciului Secret 
est-german – STASI. În 1956, el și 
soţia sa, Christel, sub adevărata lor 
identitate, au emigrat în Republica 
Federală a Germaniei, ca și 
„cârtiţe”, cu misiunea de a penetra 
și spiona sistemul politic al acestui 
stat. Guillaume a intrat în Partidul 
Social Democrat la Frankfurt 
și, așa cum fusese instruit, și-a 
început ascensiunea politică.

Când Willy Brandt a devenit 
cancelar în 1969, Guillaume a 
fost promovat printre asistenţii 
săi, pentru a ţine legătura cu 
sindicatele.

Încă de la început, Serviciul de 
contrainformaţii de la Bonn l-a 
suspicionat pe Guillaume că ar 
putea fi  agent comunist, dar nu l-a 
urmărit până în 1973. În această 
perioadă, Guillaume a intrat 
în posesia unui volum mare de 
documente strict secrete, între care 
scrisori primite de Willy Brandt din 
partea președintelui Richard Nixon 
în legătură cu strategia nucleară a 
NATO, pe care le-a fotografi at cu 
aparatul său Minox și le-a transmis 
centralei est-germane printr-un om 
de legătură. La procesul din 1975, 
s-a dovedit că Brandt avea deplină 
încredere în Guillaume, întrucât îi 
permitea accesul la documentele 
cele mai secrete. „Cosmic” – ale 
NATO.

Guillaume și-a desfășurat 
activitatea de spionaj sub 
coordonarea celebrului Markus 
Wolf, șeful Serviciului de 
Informaţii din Ministerul 
Securităţii de Stat est-german. 
Wolf era temut și admirat de 
serviciile secrete occidentale, 
deoarece conducea o reţea de 4000 
de agenţi, mulţi dintre ei circa 
1500 – activând deplin conspiraţi 
în societatea vest-germană.

În condiţiile Războiului Rece și 
ale Zidului Berlinului, legăturile 

centralelor de spionaj cu agenţii 
din cele două părţi ale Cortinei 
de Fier erau extrem de difi cile și 
se puteau realiza operativ numai 
prin comunicaţii radio. Întrucât 
mesajele de lungă durată ale 
agenţilor, transmise manual, în 
timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, erau interceptate și 
goniometrate, ducând la căderea 
a numeroase reţele sau agenţi de 
spionaj, s-au luat măsuri pentru 
mascarea și scurtarea emisiunilor 
radio. Tehnologia epocii a permis 
crearea unor dispozitive care 
comprimau mesajele cifrate ale 
agenţilor și le transmiteau cu 
viteză foarte mare. Aceste emisiuni 
purtau denumirea convenţională 
de „Acţiuni rapide” și erau 
urmărite de numeroasele servicii 
de contrainformaţii radio (fi laj 
radio) constituite în cele două 
blocuri politico-militare.

În pregătirea legăturilor 
sale cu centrala est-germană, 
Guillaume cifra mesajele cu cifrul 
său de informaţii. El dispunea 
de un emiţător radio cu cristale 
cu cuarţ și de un dispozitiv de 
„comprimare” a scurtelor mesaje 
pe care trebuia să le transmită. 
Apoi se deplasa cu automobilul 
său în provincie, niciodată 
în același loc, ridica antena 
emiţătorului din portbagaj și, la 
semnalul dat de centrală, punea 
în funcţiune „Acţiunea rapidă”, 
transmiţând mesajul în câteva zeci 
de secunde, iar, după confi rmarea 
recepţionării mesajului, ascundea 
mica staţie radio și se deplasa 
rapid, pentru a nu fi  goniometrat 
și descoperit. Desigur că serviciile 
de cercetare radio puteau depista 
și înregistra emisiunile, eventual și 
goniometra, dar nu dispuneau de 
timpul acestor deplasări la locul de 
emisie, întrucât agentul dispărea.

Guillaume primea mesajele 
centralei prin cunoscutul sistem 
al legăturilor unilaterale radio 

(LUR). Mesajele centralei STASI 
erau astfel mai ușor de interpretat, 
iar est-germanii făcuseră greșeala 
de a transmite felicitări agenţilor 
săi cu prilejul zilelor lor de naștere 
și ale Anului Nou. Astfel de mesaje 
îi erau adresate și lui Guillaume, 
inclusiv cu prilejul nașterii fi ului 
său. Mesajele au fost înregistrate 
și analizate ani de zile. Cu toate 
că STASI și-a modifi cat metoda 
de codifi care în 1959, era deja 
prea târziu. Comparând mesajele, 
Serviciul de contrainformaţii vest-
german a reușit în cele din urmă 
să-l demaște pe Guillaume. 

Chiar dacă îl descoperiseră 
pe Guillaume, Willy Brandt nu 
a fost avertizat de organele de 
contrainformaţii, acesta fi ind 
singurul însoţitor al cancelarului  
într-o călătorie de vacanţă în 
Norvegia. Este uimitor însă că, deși 
evidenţele activităţii de spionaj ale 
lui Guillaume erau cunoscute de 
mulţi, arestarea s-a produs abia pe 
29 aprilie 1974. De la bun început, 
el a declarat că era cetăţean și 
ofi ţer al RDSG, mărturisindu-și 
loialitatea pentru acest stat. Cei 
doi oameni pe care am fost cel mai 
fericit să-i slujesc au fost Willy 
Brandt și Markus Wolf ”, a spus 
el ulterior. A fost condamnat la 
13 ani închisoare pentru spionaj, 
iar soţia sa, la 8 ani. În 1981, 
Guillaume a fost schimbat cu mai 
mulţi spioni occidentali prinși de 
Blocul răsăritean.

Cancelarul Willy Brandt 
(foto, alături de Guillaume) și-a 
asumat responsabilitatea pentru 
„neglijenţă”

 Și a demisionat în luna 
următoare, succedându-i în 
funcţie Helmut Schmidt, din aripa 
de dreapta a aceluiași partid.

În tot restul vieţii, Brandt 
l-a suspectat pe rivalul său 
dintotdeauna Herbert Wehner, că 
ar fi  complotat în scopul căderii 
sale, dar probele în această privinţă 
au fost limitate. Pe lângă această 
intrigă dezastruoasă din rândurile 
social-democraţilor, degetul 
acuzării pentru prăbușirea lui 
Brandt a fost arătat, de asemenea, 
și către liderul est-german, 
speculându-se că Erich Honecher 
s-a folosit intenţionat de Guillaume 
pentru a pune la cale căderea 
acestuia. Ostpolitik promovată 

de Brandt făcuse 
din el, în Est un 
erou și un simbol 
al speranţei 
de reunifi care 
a naţiunii 
germane. De 
aceea, Honecker 
considera că 
popularitatea 
lui Brandt în 
RDG reprezenta 
o ameninţare 
pentru regimul 
său. În memoriile 
sale, Brandt a 
menţionat negarea 
complicităţii 
lui Honecker 
în căderea sa, 
adăugând însă că 

„oricine se putea gândi la aceasta”.
În RDG, Guillaume a fost 

primit și sărbătorit ca un erou, 
decorat cu Ordinul Karl Marx 
de Honecker, chiar înainte de 
prăbușirea Zidului Berlinului, în 
1989, și a continuat activitatea ca 
instructor de spionaj, publicându-
și autobiografi a în 1988. Guillaume 
și șeful spionajului est-german, 
Markus Wolf, au afi rmat că nu 
s-a intenţionat demisionarea lui 
Willy Brandt și că această acţiune 
a fost una dintre cele mai mari 
greșeli ale STASI. După căderea 
Berlinului și absorbirea RDG-ului 
de către inamicul său, Germania 
reunifi cată i-a garantat lui 
Guillaume imunitate de la acuzări 
ulterioare. Cu toate acestea, el a 
depus mărturie pentru apărarea 
lui Markus Wolf, în procesul de 
trădare ce i-a fost intentat acestuia 
în 1993.

Guillaume a murit la vârsta 
de 68 de ani, în urma unui atac 
cerebral. Nici Christel, nici fi ul său, 
Pierre, nu au luat parte la funeralii. 
Printre puţinii care au fost prezenţi 
au fost cea de-a doua soţie, Elke, 
și Markus Wolf, maestrul care i-a 
coordonat originala misiune de 
informaţii.

Wolf are două păreri în 
legătură cu interpretarea acestui 
caz incredibil de spionaj. Ca 
operaţiune de informaţii, a fost 
fără îndoială, unul dintre cele mai 
mari succese ale sale. Ca acţiune 
de politică externă utilă pentru 
interesele de viitor ale ţării sale, ea 
a eșuat lamentabil, iar RDG și-a 
pierdut unul dintre cei mai buni 
prieteni pe care-i avea de cealaltă 
parte a Zidului Berlinului.

UN MORMÂNT VECHI DE 4400 DE ANI   
Un mormânt 

săpat în calcar, 
vechi de 4400 de ani, în 
care se afl ă rămășiţele a 
doi preoţi din perioada 
celei de-a 5-a Dinastii 
egiptene (aprox. 2500 
î.H.) a fost descoperit 
pe Platoul Giza, în 
apropierea celebrelor 
piramide.

Mormântul dublu i-a 
aparţinut unei persoane 
denumite Behnui-Ka, 
care a deţinut titlul de 
preot purifi cator și mare 

judecător în perioada 
Regatului Vechi. În 
mormânt au fost găsite 
și rămășiţele unui al 
doilea preot, pe nume 
Nwi, care avea titlul de 
„purifi catorul regelui 
Khafre” (Khafra sau 
Chefren), transmite DPA.

Acest mormânt face 
parte dintr-o veche 
necropolă ce a fost 
parţial scoasă la lumină 
în cadrul săpăturilor 
începute la sud-est 
faţă de locul unde sunt 

ridicate marile piramide 
din Giza, conform 
lui Mostafa Waziri, 
secretarul general al 
Consiliului Suprem al 
Antichităţilor din Egipt.

Necropola a fost 
reutilizată extensiv în 
timpul Perioadei Târzii 
(până în secolul VII 
î.H.). Multe sarcofage 
pictate și decorate din 
această perioadă au fost 
descoperite în sit.

Recent, arheologii au 
descoperit un mormânt 

vechi de 3500 de ani și o 
mumie, într-un sarcofag 
nedeschis ce datează din 
jurul anului 1069 î.H. în 
două situri diferite din 
Luxor (sudul Egiptului).

În ultima perioadă, 
Egiptul a anunţat o 
serie de noi descoperiri 
datând din Antichitate. 
Autorităţile speră că 
aceste descoperiri vor 
oferi un nou impuls 
turismului, una dintre 
principalele surse de 
venit pentru egipteni.
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unter Guillaume născut centralelor de spionaj cu agenţii

CÂRTIȚA DIN UMBRA CANCELARULUICÂRTIȚA DIN UMBRA CANCELARULUI
În anul 1974 în plin Război Rece, un scandal imens de spionaj făcea înconjurul lumii și zguduia lumea 

politică vest-germană, în urma căruia cancelarul Willy Brandt demisiona. Organele de contrainformaţii 
din Germania occidentală descoperiseră că unul dintre asistenţii personali ai cancelarului, Gunter Gulliaume, 
era agent al statului est-german. În același timp, unele dezvăluiri despre viaţa privată a lui Willy Brandt 
anume că avusese relaţii de scurtă durată cu prostituate, au apărut în presă. Brandt a intenţionat să se 
sinucidă, redactând chiar un bilet în acest sens, însă a renunţat.

Cancelarul Willy Brandt oricine se putea gândi la aceasta”
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În perioada socialistă Ziua Națională a României era 
serbată pe 23 august. Pentru că pe 23 august 1944 

România a întors armele, scurtând astfel durata celui 
de-al Doilea Război Mondial. Dar, din păcate, pierzând 
Basarabia și instaurând tirania comunistă în țară, sub 
supravegherea rigidă a regimului stalinist.

Deși războiul a fost scurtat, nu mi se pare moral să serbezi 
astfel de date ca cea mai mare sărbătoare, pentru că practic 
de atunci s-au început arestările intelectualilor, studenților și 
a tuturor celor care nu erau de acord cu scârboasa dictatură 
comunistă. 

Însă  nu toți românii s-au debarasat de „sărbătorile” 
Marelui Război pentru Apărarea Patriei, cum mai numesc și 
azi sovieticii-rușii cel De-al Doilea Război Mondial, război 
care a dus la stârpirea democrației și a libertății. Președintele 
Igor Dodon, imitându-l pe dictatorul Nicolae Ceaușescu, 
și-a tras și el sărbătoare, doar că pe 24 august. Chiar dacă 
îl imită pe tiranul român, Dodonul folosește această dată 
pentru a-și etala antiromânismul lui cultivat în cabinetele 
propagandistice de la Kremlin. Cu siguranță îl vom auzi la 
acea dată rostind sintagma care îi place atât de mult: „trupele 
fasciste româno-germane”, uitând că în acea zi românii erau 
deja în rândul trupelor antifasciste. Și asta chiar dacă odraslele 
sale învață la cea mai pro-română instituție de învățământ 

– Liceul privat 
„Prometeu” și în 
această zi nu vor 
recita, ca tatăl lor 
cândva: „Oastea sub 
zări roșietice/ Trece 
cu pași viforoși./Slavă 
Armatei Sovietice!/
Slavă ostașilor roși!”.

Scăpând de 
oligarhul Vladimir 
Plahotniuc și având 
la mână deputații, procurorii și judecătorii, președintele 
socialist Igor Dodon își face de cap acum cum vrea, nu mai 
are frică de dosare penale privind acte de corupție și de 
trădare de Patrie. Și asta chiar dacă există probe video în care 
dânsul recunoaște deschis că socialiștii primesc bani de la 
țarul din Kremlin și că în secret vrea să demareze procesul 
de federalizare a Republicii Moldova, ceea ce ar fi  sinonim 
cu transnistrizarea, un lucru plăcut și drag lui Dmitrii 
Kozak, dar mai ales lui Vladimir Putin. Sub patronajul 
președintelui Igor Dodon va apărea acum, după cele două 
fi lme destinate domnitorului Ștefan cel Mare (de altfel prost 
realizate și cu sufi ciente distorsiuni istorice) și un alt episod 
al spălării propagandistice a creierilor nostalgicilor după 

URSS – „Istoria Moldovei”. Cu nelipsitele capitole despre 
„relațiile de veacuri de prietenie moldo-rusă”. Nu degeaba 
scriam cândva că mai bine s-ar face impresar, decât să fi e un 
politician jalnic, sub papucul rușilor. 

Europenii îl ignoră și acum, chiar dacă unii afi rmă că a 
reușit să scoată Moldova din criza politică și nu are nimic 
împotriva banilor europeni. Dar ieșirea dintr-o criză politică 
seamănă tot mai mult acum cu intrarea în altă criză, identitară. 
Una mai profundă, cu rădăcinile în perioada comunistă. Pe 
24 august vom avea o republică „independentă” schizoidă, 
o Moldovă dodonistă, cu o atmosferă pe care greu o poți 
reproduce în fi lme. 

Mie mi-i cam rușine. Nu știu cum vă este Dumneavoastră.
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HIBRIZII POLITICI LA CHIȘINĂU, CLOCIȚI ÎN ACELAȘI CUIB

ÎMPERECHERILE DIN 
JUNGLA POLITICĂ SAU 
SELECȚIONERUL PUTIN

Fauna în mare parte și-a pierdut 
puritatea între timp. Printre 
oamenii politici au apărut hibrizi 
și mutanți de tot felul. Unii ciudați 
sau distractivi pe care îi privim și ne 
crucim. Alții sunt însă de-a dreptul 
siniștri, care zdruncină încrederea 
noastră atât în omenire, cât și în 
omenie. Și nu întâmplător.

De la o vreme hibridarea 
din jungla politică nu mai este 
accidentală. Selecția naturală nu 
pare să fi e astăzi sufi cientă. Cele 
mai multe progrese a înregistrat pe 
acest tărâm președintele Federației 
Ruse Vladimir Putin. Dânsul nu 
se mai mulțumește cu încrucișarea 
spontană în rezervațiile sale 
politice a unei capre cu un berbec 
care locuiau în  același  țarc. 
Sau a unui canar cu un sticlete, 
bunăoară. Liderul de la Kremlin se 
bazează la ora actuală exclusiv pe 
biotehnologii. Adică pe ingineria 

genetică. Procesul de împerechere 
este organizat și dirijat de serviciile 
sale speciale pentru a servi cauza 
războiului hibrid pe care l-a 
dezlănțuit împotriva lumii libere. Și 
în această ordine de idei renumitul 
botanist rus, practician al selecției 
plantelor, Ivan Miciurin, ar fi  pur și 
simplu un jalnic învățăcel. 

Cuiburile astăzi sunt artifi ciale, 
construite temeinic, pe criterii 
științifi ce. Se căptușesc din material 
fi n și se plasează în zone de interes 
geostrategic pentru Maica Rusia. 
Ouăle depuse provin aparent de la 
specimene politice diferite, chiar 
rivale. Unele sunt de stânga, altele 
de dreapta. O parte par să fi e albe, 
nu lipsesc însă și cele de culoare 
verde, galbenă sau roșie.

Indiferent însă de originea 
lor, puii clociți sunt deja bine 
dresați. Imediat după ecloziune, 
aceștia zboară și cântă la comanda 
Kremlinului.

Întreaga lume este uimită cât 
de diferite și neobișnuite sunt 
zburătoarele mutante. Unele au 

creasta aurie și penelul albastru, 
altele viceversa. Toate însă sunt 
produsul aceluiași selecționer. 
Și, evident, exoticele păsări au 
de îndeplinit aceeași sarcină: 
să-i aducă lui Vladimir Putin pe 
aripile lor mult așteptata victorie în 
războiul hibrid.

O bătălie certă în confruntarea 
cu democrațiile occidentale a 
repurtat  Moscova pe frontul din 
Republica Moldova. La Chișinău 
rușii au clocit o guvernare hibrid, 
după cum o numește în unul din 
ultimele sale comentarii analistul 
Vladimir Socor, o încrucișare 
contra naturii dintre un bloc pro-
european și un partid pro-Kremlin. 

Este limpede că această 
împerechere bizară își are mutanții 
ei. Hibrizii cei mai de seamă sunt, 
desigur, pe stânga Igor Dodon și 
Zinaida Greceanîi, iar pe dreapta 
Andrei Năstase și Maia Sandu. 
La prima vedere, perechea cea 
dintâi este total diferită de cea de-a 
doua. Una este roșie ca steagul 
sovietic, alta pare  să fi e albăstrie, 
ca stindardul Uniunii Europene. 
Oricât ar fi  de straniu, dar 
aparențele însă înșală.

HIBRIZII DIN PCRM ȘI CEI 
DIN ACUM – O APĂ ȘI UN 

PĂMÂNT
În realitate, toți sunt o apă și un 

pământ. Și hibrizii din PSRM, și 
cei de la ACUM provin din același 
cuib. Maia Sandu a avut grijă 
să elimine până și din articolul 
de pe Wikipedia faptul că sub 
președintele Vladimir Voronin 
a fost demnitar comunist în 
Ministerul Economiei. Mai mult. 
Lidera PAS în anii 2005–2007 
fusese subalterna lui Igor Dodon, 
pe atunci ministru-adjunct, și a 
vicepremierului Zinaida Greceanîi.

De altfel, actualul președinte 
nu contenește să o laude pe Maia 
Sandu de-a lungul anilor, în pofi da 
rivalității și murdăriilor publicate 
în presă și spațiul virtual în pline 
campanii electorale. Iată ce spunea 
el despre   ea, de exemplu, prin 
2014: „O cunosc pentru că a fost 
în subordinea mea, în 2005, când 
eram în funcția de viceministru 
al economiei și comerțului. Mai 
târziu am lucrat împreună în 

Guvern în subordinea doamnei 
Zinaida Greceanîi, în diferite 
proiecte. Ea a fost în echipa noastră. 
Maia Sandu a fost în echipa de 
persoane tehnocrate profesioniste 
din Guvernul Republicii Moldova 
în care am activat și eu”. Și în 
care perioade, de altminteri, Igor 
Dodon taxa autorii de proiecte cu 
sume destul de frumușele, din care 
cauză a și fost nevoit să adere la 
PRCR, fi ind amenințat de Vladimir 
Voronin chiar cu ani de răcoare. 

Nu aș fi  stăruit totuși asupra 
acestui episod din biografi a 
Maiei Sandu dacă ar fi  și singurul 
în blocul ACUM. Ei bine, lucrurile 
stau exact invers. Și actuala ministră 
a fi nanțelor, Natalia Gavrilița, în 
aceeași perioadă  de guvernare a 
PCRM, a deținut funcții importante 
în Guvernul Vasile Tarlev, iar 
ulterior în Cabinetul Greceanîi. Ea 
a fost șefa Direcției de coordonare 
a politicilor și asistenței externe în 
aparatul executivului. Presa a scris 
că era omul de nădejde al fostului 
ministru al Economiei, Igor Dodon, 
actualmente șef al statului, și o 
apropiată a Zinaidei Greceanîi și a 
lui Igor Dodon, care au promovat-o 
în Colegiul Ministerului Economiei 
și Comerțului, instituție care 
coordona politicile economice ale 
Republicii Moldova, în perioada în 
care Partidul Comuniștilor avea în 
mâini pâinea și cuțitul.

Curios este faptul că, fi ind deja 
militantă a partidului PAS, și-a 
schimbat numele după ce mass-
media a afl at că fusese demnitar în 
guvernul comunist. Din anul 2018, 
potrivit ziarului Timpul  Natalia 
Catrinescu a devenit Natalia 
Gavriliță (a se vedea mai multe 
detalii pe site-ul timpul.md din 12 
august 2019, linkul: https://www.
timpul.md/articol/un-activist-
pas-i-a-schimbat-numele-dupa-
ce-au-aparut-informaii-despre-
legaturile-sale-din-trecut-cu-
dodon-i-greceanii-133792.html). 
EI AU ALES OPȚIUNEA RUSIEI

N-aș vrea să fi u înțeles greșit. 
Se întâmplă ca oamenii să facă 
compromisuri când nu au de ales. 
În timpul ocupației sovietice, scria 
poetul Grigore Vieru, nu aveai cum 
să-ți editezi opera literară dacă nu 

acceptai să dedici și niște versuri 
lui Vladimir Ilici Lenin sau Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Dar nu asta era situația în anii 
2000. Pentru o persoană cu viziuni 
democratice exista o alternativă: 
să fi e în opoziție față de regimul 
comunist al lui Vladimir Voronin. 
Ce căutau oare Maia Sandu și 
Natalia Gavriliță în guvernul 
fi lorus, românofob și antioccidental 
al lui Vasile Tarlev? Altminteri, 
după ce presa a developat trecutul 
său de demnitar comunist, activista 
PAS Natalia Catrinescu și-a 
schimbat brusc numele și trimite 
comunicate de presă în numele 
Diasporei. În unul dintre acestea, 
Natalia Catrinescu, din săptămâna 
în care a fost nominalizată în 
calitate de candidat la fotoliul 
fi nanțelor Gavriliță (mă rog, de la 
Catrinescu până la Gavriliță nu-i 
decât un singur PAS), informează 
despre un mesaj al moldovenilor 
din străinătate către Comisia 
Electorală Centrală, în care cer 
instituției „asigurarea dreptului la 
libera exprimare a votului”. Chiar 
dacă ambele încearcă să-și ascundă 
faptele jenante din CV, guvernul 
din care fac parte promovează în 
funcții strategice persoane la fel de 
dubioase. Șef al Poliției de Frontieră 
a ajuns, bunăoară, activistul PPDA 
Ruslan Vasiloi, un absolvent al 
Academiei Diplomatice a FSB. 
Acesta a studiat la Moscova după 
proclamarea Independenței 
Republicii Moldova.

Și actualul ministru de 
externe, Nicu Popescu, a învățat în 
Federația Rusă în anii 1998–2002 
la Universitatea de Stat de Relații 
Internaționale, cunoscută ca fi ind o 
instituție afi liată spionajului extern 
al Rusiei. Nu-i insinuez nimic. Dar 
credeți că plecarea sa în Federația 
Rusă deja după proclamarea 
Independenței este întâmplătoare? 
Mă îndoiesc.

Un lucru este cert. Războiul 
hibrid al Rusiei produce guvernări 
hibrid, iar păsările cântătoare din 
vârful piramidei de la Chișinău 
și-au luat zborul din același cuib. 
Indiferent de culoarea ciocului sau 
a penetului.

Alexandru VAKCULOVSKI, editorialist portalul Deschide.mdAlexandru VAKCULOVSKI, editorialist portalul Deschide.md

Aristotel a fost primul, precum se știe, care a descris omul ca 
fi ind „un animal politic”. Și acest lucru l-a spus încă în anul 

330 înainte de Hristos. De atunci și până la începutul mileniului 
trei specia umană a evoluat, căpătând pe alocuri forme adesea 
uimitoare, dar uneori chiar perverse.

ÎMPERECHERILE DIN genetică Procesul de împerechere

ristotel a fost primul precum se știe care a descris omul ca

Petru BOGATU, comentator politic, ChişinăuPetru BOGATU, comentator politic, Chişinău

„PREȘEDINTELE” DODON IMITÂNDU-L PE DICTATORUL CEAUȘESCU„PREȘEDINTELE” DODON IMITÂNDU-L PE DICTATORUL CEAUȘESCU

 Tancurile Armatei Roșii 
pe străzile Bucureștiului 

Deocamdată mecanismul de vot de la Guvern 
îi convine președintelui Dodon

rocurorii și judecătorii președintele URSS I t i M ld i” C li it l it l d

p ș p ș
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Potrivit datelor publicate de 
Gesellschaft  fur Deutsche 

Spanche (GfdS – Societatea 
pentru limba germană), 
numele cel mai popular pentru 
nou-născuţii de sex masculin 
din Berlin este Mohammed, 
scrie breitbart.com, preluat de 
ActiveNews (Ștefania Brândușă).

Astfel, Mohammed se situează 
pe primul loc în preferinţele 
părinţilor ca cel mai popular 
nume pentru băieţii nou-născuţi, 
cu toate variaţiile numelui, cum 
ar fi  Muhammed sau Mehmet, 
scrie ziarul german Bild.

Numele a devenit, de 
asemenea, foarte popular în 
Bremen, unde se situează pe 
locul trei, după nume ca Ben și 
Elias.

Chiar dacă Mohammed cel 
mai popular nume pentru copiii 
din capitala Germaniei, el nu se 
regăsește printre numele cele 
mai răspândite din întreaga 
Germanie. Primele cinci nume 
cele mai populare din Germania 
pentru băieţi rămân: Paul, 
Alexander, Maximillian, Elias și 
Ben.

Directorul general al GfdS, 
Andrea Ewels, crede însă că 
Mohammed ar putea ajunge 
în „Top 5” în preferinţele 
germanilor până în 2022. El 
atribuie popularitatea crescândă 
a numelui creșterii numărului 

imigranţilor de un milion, ajunși 
începând cu 2015 în Germania 
din ţări din Orientul Mijlociu și 
Africa de Nord.

Și alte ţări din Europa care 
s-au confruntat cu valul de 
migraţiune în masă prezintă 
schimbări similare în privinţa 
alegerii numelor în Austria, de 
exemplu, Mohammed a devenit 
al treilea cel mai popular nume 
pentru copiii de sex masculin. 
Încă din 2017, în Franţa, 

Mohammed este, de asemenea, 
considerat cel mai popular 
nume pentru băieţii aduși pe 
lume în suburbiile cu migranţi 
din Paris, potrivit statisticilor 
publicate de Institutul Naţional 
de Statistică și Studii Economice 
(INSEE) din septembrie 2018. 
În Regatul Unit, numele a fost 
cel mai popular în Anglia și Ţara 
Galilor timp de șase ani, potrivit 
unui raport publicat anul trecut.

MOHAMMED CUCEREŞTE BERLINULMOHAMMED CUCEREŞTE BERLINUL

Prim-ministrul japonez 
Shinzo Abe, a declarat 

că intenţionează să-și 
continue planul de a amenda 
Constituţia pacifi stă a ţării 
pentru prima dată după al 
Doilea Război Mondial, 
informează agenţia Xinhua, 
potrivit Agerpres, preluată de 
Știri pe surse (Ionel Dancu).

Într-un mesaj video difuzat 
la un miting în sprijinul 

modifi cării Constituţiei, premierul 
japonez a fost citat spunând că 
intenţionează să-și continue planul 
propus în 2017, cu amendamentul 
ce va intra în vigoare până în 2020. 
„Gândurile mele nu s-au schimbat”, 
a spus Abe în legătură cu amendarea 
articolului 9, ce interzice recurgerea 
la forţă în soluţionarea disputelor 
internaţionale. „Voi crea un mediu 
în care toţi membrii Forţei de 
Autoapărare (numele ofi cial al 
forţelor armate nipone – n.r.) să își 
poată îndeplini misiunile cu multă 
mândrie”,  a adăugat Abe în mesajul 
video.

Pentru ca legea supremă să fi e 
revizuită, Abe va trebui să obţină 
o majoritate de două treimi în 

ambele camere ale Parlamentului 
și o majoritate simplă într-un 
referendum naţional. Dar aliatul 
din coaliţie al Partidului Liberal 
Democrat (LDP) la putere al lui Abe, 
Komeito, și-a exprimat îngrijorarea 
cu privire la intenţia de modifi care 
a Constituţiei, în timp ce unele 
partide de opoziţie și-au menţinut 
reticenţa totală.

Cei care se opun acestei măsuri 
consideră că o astfel de revizuire va fi  
în contrast cu poziţia pașnică a ţării, 
adoptată după război. Sondajele au 
arătat, de asemenea, că majoritatea 
cetăţenilor se opun oricărei revizuiri 
a Constituţiei.

Remarcile lui Abe intervin în timp 
ce ţara marchează a 72-a aniversare 
a intrării în vigoare a Constituţiei.

Sandra Norak a lucrat ca prostituată 
timp de șase ani. Când era la liceu, a 

cunoscut un bărbat prin internet, care i-a 
promis marea iubire. Pe atunci, în 2008, 
fata, încă minoră, avea probleme grave 
acasă, a abandonat școala și s-a mutat în 
apartamentul bărbatului care a împins-o 
apoi spre prostituţie. Sandra Norak (al cărui 
nume a fost schimbat de redacţie) a fost 
victima așa-numitei „metode loverboy”, 
când femeia e obligată să se prostitueze de 
propriul partener, care pretinde că o iubește. 

Bărbatul a adus-o într-un așa-numit 
„bordel cu fl at rate”, unde clientul plătește 
o sumă fi xă la intrare pentru un număr 
nelimitat de prostituate și servicii sexuale. 
Tânăra își amintește că avea între 400-500 
de clienţi în doar patru săptămâni. „La un 
moment dat, ai impresia că nu mai ești o fi inţă 
umană care are sentimente, e comparabil cu 
distrugerea propriei identităţi”, spune Sandra 
Norak, participantă la Congresul mondial 
împotriva exploatării sexuale a femeilor și 
fetelor, care s-a desfășurat recent în orașul 
german Mainz, sub egida organizaţiei 
umanitare CAP.

BĂRBAŢII CUMPĂRĂ PUTERE
De când a reușit să scape din 

acest mediu, Sandra Norak luptă împotriva 

prostituţiei. „Trebuie să acceptăm că 
prostituţia nu-i altceva decât un act de 
violenţă, ea lezează demnitatea umană”, 
a declarat tânăra de 29 de ani, în dialog 
cu DW. Participanţii la Congres sunt de 
aceeași părere, la prostituţie se ajunge 
în urma unor necazuri grave, iar totul 
duce spre exploatarea sexuală a femeii. 
„Bărbaţii nu cumpără sexualitate, ci putere”, 
spune renumita feministă germană Alice 
Schwarzer, fondatoarea revistei EMMA, în 
cadrul Congresului.

„TRĂIM ÎNTR-O ŢARĂ ÎN CARE 
PROSTITUŢIA E ACCEPTATĂ 

SOCIAL”
Participanţii au redactat o declaraţie 

comună în care solicită ca Germania să 
introducă modelul nordic, adoptat recent 
și de Franţa și Irlanda. De aproape 20 de 
ani, legislaţia Suediei interzice cumpărarea 
serviciilor sexuale. Nu-i același lucru 
ca scoaterea în afara legii a prostituţiei: 
conform modelului nordic, clientul comite 
un act ilegal, nu prostituata.

E greu de spus dacă legislaţia suedeză 
a îngrădit, într-adevăr, prostituţia. Unii 
experţi spun că aceasta s-a „mutat” doar 
de pe stradă în apartamentele private și 
pe internet. Există însă și studii care arată 

că piaţa serviciilor sexuale din Suedia s-a 
diminuat.

Din 2002, există o lege a prostituţiei în 
Germania, introdusă cu scopul de a apăra 
drepturile prostituatelor și de a legaliza 
serviciile sexuale. 15 ani mai târziu, s-a 
introdus legea protecţiei prostituţiei, menită 
să le apere pe aceste femei de violenţă și 
constrângere. Bordelurile au nevoie de un 
permis de funcţionare, prostituatele trebuie 
înregistrate.

Germania are în continuare una dintre 
cele mai permisive legislaţii privind 
prostituţia, motiv pentru care criticii 
acestor legi o numesc „bordelul Europei”. 
Între 80 și 90 la sută dintre prostituate vin 
din străinătate, multe lucrează în condiţii 
inumane și sunt victime ale trafi cului de 
persoane.

Guvernul federal consideră însă că 
o interdicţie de cumpărare a serviciilor 
sexuale nu e calea cea mai bună. O astfel 
de soluţie ar însemna că prostituatele „sunt 
împinse în ilegalitate, lipsite de apărare în 
faţa pericolelor și riscurilor acestei meserii”, 
declara recent un purtător de cuvânt al 
Ministerului Federal pentru Familie.

POZIŢII DIVERGENTE
Din perspectiva participanţilor la 

Congresul de la Mainz, acest argument e 
la fel de cinic ca și cel potrivit căruia multe 
femei se prostituează de bunăvoie. „De 34 
de ani mă ocup de femei exploatate în acest 
fel”,spunea Lea Ackermann, fondatoarea 
Asociaţiei Solidarity With Women în 
Distress (SOLWODI), în dialog cu DW. 
„Astăzi pot să spun că nicio singură femeie nu 
face așa ceva din dorinţa proprie”. Gerhard 

Trabert, fondatorul organizaţiei Armut 
und Gesundheit în Deutschland (Sărăcie 
și sănătate în Germania), subliniază însă că 
multe femei se prostituează din sărăcie.

La Congres nu a fost invitat nimeni 
din partea asociaţiilor pentru drepturile 
prostituatelor, deplânge Simone Wiegratz, 
directoarea Organizaţiei de consiliere 
Hydra. Pe de altă parte, ea spune că oricum 
nu s-ar fi  dus la acest eveniment, pentru că 
poziţiile divergente sunt cunoscute de la 
bun început.

Asociaţii ca Hydra și BUFAS vor ca 
prestarea de servicii sexuale să benefi cieze 
de drepturi egale ca orice altă muncă. 
În cazul unei interdicţii de cumpărare a 
acestor servicii, femeile respective n-ar mai 
avea posibilitatea să se apere, pentru că ar 
ajunge în ilegalitate.

În plus, Simone Wiegratz nu e de acord cu 
concepţia că nicio femeie nu se prostituează 
de bunăvoie. Pe de altă parte, ea e de părere 
că unele femei nu se gândesc sufi cient la 
consecinţele unei astfel de decizii. În cadrul 
consilierii prostituatele sunt întrebate 
mereu din ce motive au ales această muncă. 
Dar nu se poate spune că toate femeile care 
se prostituează suferă, e de părere Simone 
Wiegratz. „Unele fac faţă foarte bine, au un 
fel de detașare interioară, care le ajută să 
treacă prin viaţă”.

După toate experienţele prin care a 
trecut, Sandra Norak nu poate fi  de acord cu 
această concepţie. „Prostituţia le afectează 
pe femei. Pentru niciuna dintre cele pe care 
le-am văzut nu a fost ceva suportabil”.

Astăzi, Sandra Norak studiază dreptul și 
spune că se simte „destul de bine” – dar nu 
poate să uite prin ce a trecut.

JAPONIA MODIFICĂ JAPONIA MODIFICĂ 
CONSTITUŢIA PACIFISTĂ?

andra Norak a lucrat ca prostituată prostituţiei Trebuie să acceptăm că

GERMANIA „BORDELUL EUROPEI”?GERMANIA „BORDELUL EUROPEI”?
Deutsche Welle (Rahel Klein) consideră că Germania are o legislaţie deosebit de 

permisivă privind prostituţia. Mulţi activiști pentru drepturile femeilor solicită o 
lege după model suedez, care interzice cumpărarea serviciilor sexuale.

ambele camere ale Parlamentului
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BEACH  HANDBALL
CSM Brazi „argint” și „bronz”, 

la Venus –Mangalia…
Turneul Final al Campionatului Naţional 

Beach Handball (Juniori A – născuţi 2000-
2002, Juniori B – n. 2003 și după, masculin 
și feminin, 30 de echipe din toată ţara, Plaja 
Banana Beach – Staţiunea Venus, Mangalia, 
1-4.VIII.2019) a avut la start și patru echipe 
din Prahova (toate Juniori B): CS Brazi 
(la masculin), CS Brazi, HC Activ CSO 
Plopeni, CSM Ploiești (la feminin).

Într-o competiţie naţională (afl ată la 
a treia ediţie) în care s-au afl at valoroase 
echipe din Baia Mare, Cluj Napoca, 
Medgidia, Constanţa, Tulcea, Arad, Galaţi, 
Piatra Neamţ, Măcin, Ghimbav, Brașov și 
nu numai, echipele Clubului Sportiv Brazi 
au onorat Prahova cucerind medaliile 
de argint la masculin (Campioană CSȘ 
Medgidia) și bronz la feminin (Campioana 
României – Marta Baia Mare), celelalte 
echipe prahovene situându-se lângă podium 
(locurile 4 și 5…).

Clubul Sportiv Brazi (antrenor prof. 
Cristian Dumitru) a folosit jucătorii: Iulian 
Dobre, Cosmin Pavel, Valentin Dincă 

(internaţional cadeţi – handbal), Alexandru 
Zlot, Octavian Iordache, Cristian Atanasiu, 
Andrei Petcu, Alexandru Grigore 
(internaţional Beach Handball – România 
– Juniori B), Robert Cernat, Nicolae Silviu, 
respectiv jucătoarele: Diana Manole, Daria 
Trifan, Ana Maria Tănase, Daria Sicaru, 
Florentina Drăghici, Ramona Gavrilă, 
Maria Șerban, Anda Balalia.

Remarcabil, animator prahovean și 
naţional al „beach handbalului” (handbal pe 
plajă…), este profesorul ploieștean Romeo 
Ștefan (arbitru internaţional de handbal, 
inspector la Direcţia pentru Sport și Tineret 
Prahova), iar Festivitatea de Premiere 
de la Venus – Mangalia a fost ofi ciată de 
președintele Federaţiei Române de Handbal, 
profesorul ploieștean - internaţionalul 
Alexandru Dedu.

Cuvinte de preţuire aparte se cuvin 
Clubului Sportiv Brazi (președinte Nicu 
Lazăr, secretar – Aurel Drăghici), care prin 
susţinerea generoasă a Primăriei Brazi 
(primar Leonaș Radu – fost fotbalist, căpitan 
al echipei locale…), și a Consiliului Local 
Brazi se constituie într-o mare structură 
sportivă rurală, cu o suprastructură de 

excepţie (Terenuri de fotbal - modernizate 
în Brazii de Jos, Popești, Negoiești, săli de 
sport de circuit naţional la Brazii de Sus, 
Popești, Bătești, Negoiești, terenuri de tenis 
și mini fotbal la Negoiești, pe „treptele” 
performanţelor cu fotbalul, handbalul, 
karatele, cu grija „sportului pentru toţi”…).

BOX
Gală „festivă” la Ploiești, 

la Sala „Titi Prosop”…
În organizarea Clubului Sportiv Municipal 

Ploiești, recent (2.VIII.2019), cu prilejul 
schimbării denumirii Sălii „Upetrom” în 
„Sala de Box” „Titi Prosop” Ploiești, după 
numele și mai ales „porecla” arhicunoscută 
a antrenorului emerit Titi Tudor, a avut loc 
o gală de box festivă, cu participarea unor 
valoroși tineri pugiliști de la Steaua București 
(antrenor Dumitru Dobre), Rapid București 
(antrenor Mihai Stavri), CSM Alexandria 
(antrenor Ion Alexandru), CS Petrolul 
Ploiești (antrenor emerit Ion Moroiţă, 
antrenori Leontin Sandu, Ovidiu Dragomir) 
și CSM Ploiești (antrenor emerit coordonator 
Titi Tudor, antrenor Adrian Pârlogea).

Evenimentul, cu 11 spectaculoase dispute 
în ring (două feminine…), a fost onorat de 
prezenţa viceprimarului de Ploiești – ec. 
Cristian Ganea și a președintelui Federaţiei 
Române de Box – Vasile Cîtea. Prezenţa 
înaltelor ofi cialităţi se intenţionează a se solda 
cu înfi inţarea unui „Centru de Excelenţă” în 
„Orașul Aurului Negru” – Ploiești, cel care a 
dat boxului, sportului prahovean și românesc 
– doi Campioni Mondiali Profesioniști – 
Leonard Doroft ei și Adrian Diaconu.

Intenţie confi rmată de președintele 
federal…
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an, 
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”
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SPORT
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FOTBAL, LIGA 2, ETAPA 2 (STADION 
„ILIE OANĂ” PLOIEȘTI, 12.VIII.2019):

 Petrolul Ploiești – UTA Arad 0-3 (0-1)
Marcatori: Rus (36, penalti), Buhăcianu 

(90), Lorenzi (90+4).
Petrolul (antrenor Flavius Stoican): Avram 

– Bărboianu, Walace, Sîrghi, Ţicu – Cioinac, 
Meza Colli (58 Mario Bratu) – Munteanu (55 
Arnăutu), Marinescu, Ștefănescu (70 Zaharia) 
– Ianis Stoica. 

Derby de tradiţie, atractiv, spectaculos în 
care Petrolul, mereu constructiv ofensiva a 
dominat, și-a creat oportunităţi însă excelentul 
portar arădean (Florin Iacob) n-a putut fi  
învins (o dată ajutându-l și unul din stâlpii 
porţii…). Pragmatici, oaspeţii au fructifi cat 
trei din puţinele lor acţiuni ofensive obţinând 
o importantă victorie în „lupta” promovării, la 
un scor, nedrept de dur…

 În clasament s-au detașat (neînvinse): 
UTA Arad 6p (golaveraj 6-0), Turris Oltul 
Turnu Măgurele 6p (5-0…), Gloria Buzău 6p 

(3-1…), Rapid București 4p (3-1), CSM Reșiţa 
4p (3-1), CS Mioveni 4p (2-1), Farul Constanţa 
4p (1-0, golaveraj…). 

 În celelalte jocuri ale etapei: 
* Farul Constanţa – Dunărea Călărași 1-0 
* Csikszereda Miercurea Ciuc – 

Metaloglobus București 3-0 
* Ripensia Timișoara – Gloria Buzău 1-2
* CS Mioveni – CSM Reșiţa 1-1 
* Pandurii Lignitul Târgu Jiu – ASU 

Politehnica Timișoara 0-3 
* Daco Getica București – Turris Oltul 

Turnu Măgurele 0-3 
* Rapid București – Concordia Chiajna 3-1 
* Sportul Snagov – FC Argeș Pitești 0-3 
* Universitatea Cluj Napoca-Viitorul 

Pandurii Târgu Jiu 3-0.
 În etapa viitoare, a 3-a, duminică 18 

august 2019, ora 15.30, pe Stadionul „Ion 
Comșa” Călărași este programat jocul Dunărea 
Călărași – Petrolul Ploiești.

HAI PETROLUL!
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PETROLUL, EŞEC ÎN DERBY, NEDREPT DE DUR…

CS Brazi, „argint” şi CS Brazi, „argint” şi 
„bronz” la Venus…„bronz” la Venus… Foto: cs brazi.roFoto: cs brazi.ro

Adepţii „nobilei arte” – boxul…Adepţii „nobilei arte” – boxul… Fo
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Doar permanent „asediu”…Doar permanent „asediu”…
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