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

 „Cine se crede înfricoșător nu este eliberat de frică.”
- Culese de Tata  Epicul (341-270 î. Hr.) fi lozof grec
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„Crai de Dorobanţi” sau băiat 
de casă?  Enigma este dezlegată de casă?  Enigma este dezlegată 
chiar de celebrul Codin Maticiucchiar de celebrul Codin Maticiuc
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DIVORȚU’ CA DIVORȚU’, DIVORȚU’ CA DIVORȚU’, 
DESPĂRȚIREA E GREA!DESPĂRȚIREA E GREA!

Maternitatea Ploiești, Maternitatea Ploiești, 
trecută în subordineatrecută în subordinea
Spitalului Județean PrahovaSpitalului Județean Prahova

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

-Să te duci dracu’ nouă mii de 
ani, că doar un chin a fost 

viața alături de tine, nenorocit avar 
și mincinos ce ești, de nu te-ar mai 
răbda pământu’ la cât rău mi-ai făcut 
și mie și copiiilor care te-am iubit și 
am crezut în tine ca în Iuda, că doar 
n-o mai veni ziua aia în care să te văd 
mort ca să nu mai apuci să chinui și 
pe alții cu minciunile tale cu care ai 
păcălit sufl etele noastre, pentru că nu 
m-ai ajutat cu nimic toată viața și mi-ai 
irosit ca un nemernic și zestrea cu care 
am venit de la mămica...

-Taci! Taci, fi r-ai a dracu’ de curvă care 
ești, care te-ai întins cu tot satu’, care te 
dai fată mare da’ ești neam cu necuratu’! 
Tu îndrăznești să ridici privirea la mine, 
crăpați-aș căpățâna aia urâtă, în care s-a 
adunat toată mizeria din lume și care 
mi-a murdărit mie numele că în afară 
de gura mare și picioarele desfăcute n-ai 
dovedit altceva! Și îmi zici mie de zestre, 
fi ți-ar mămițica ta să-ți fi e, că doar cu ea 
semeni, de ți-a pus în lada de zestre toate 
blestemele adunate de când vă e neamu, 
de n-ai mai fi  apărut în viața mea.

-Nenorocitule! Tu mă faci pe mine 
curvă? Păi, măi boule, mai bine curvă 
din dragoste decât curvă de om care 
ești tu! Ai uitat că l-ai băgat pe tactu 
în pușcărie ca să îi iei și casa, căde-ar-
ar pe tine!? Ai uitat că tot satu’ a văzut 
cum ai păcălit tot neamu’ tău de i-ai 
pus să semneze la notar să îți lase ție 
averea, că altfel îi dădeai la bulău pe 
toți pentru o dublă de porumb furată 
de la Asociație...mizerabilule care ești!

-Io, mizerabil? Fă panaramă care 
te-a făcut, tu îmi zici mie de om fără 
caracter? Păi io te-am ținut toți anii 
ăștia în casa mea, pe banii mei, pe 
munca mea, pă calculele mele și acu’, 
că ți s-a făcut de ducă, ai plecat la frate-
miu, să te ia el ca nouă!? Stai liniștită, 
că s-o sătura el repede de tine că nici 
tu nu mai ești la prima tinerețe și s-o 
alege prafu’ de rasa ta, de nu te-ai mai 
mărita a saptea oară.

-Uită-te la mine, mă nemernicule, 
că io nu pun geană pă geană până nu 
te-oi vedea mort și îngropat...

-Auzi fă!? Să te faci în gura mea dacă 
n-o să te dea frati-miu la câini în juma 
de ani, să nu-mi spui mie Pesedeu.

-Știi ce, mă! Nu se compară Pontică 
cu tine niciodată. Și uite, ți-o spun ca 
să crape inima în tine...e și mai bărbat 
ca tine! Și dacă n-o să vă îngrop pe 
amândoi, să nu-mi spui mie Aldița!
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CONCURS  
 

de proiecte sociale si culturale ale  
PAO LUKOIL 

in Romania 
 

in vederea sprijinirii initiativelor  

organizatiilor publice, privind aspecte  

cu impact asupra comunitatii locale 

 
Pentru mai multe detalii despre scopul concursului,  

obiective, aria de cuprindere, termene si conditii de  

Așa după cum vă 
amintiți, Guvernul 

s-a întrecut să crească lefurile 
în sectorul bugetar- și nu 
a făcut-o cu niște procente 
decente, ci s-a aventurat 
să dubleze sau să tripleze 

veniturile - măsură însoțită 
de o relaxare a costurilor 
de muncă, prin diminuarea 
impozitului pe venit de la 16 
la 10%. În economia reală, a 
fost scăzută cota de TVA, fără 

a se mări baza de taxare sau 
fără să se fi  majorat procentul 
de colectare, cu efecte directe 
asupra cotelor distribuite de 
la centru înspre teritoriu. 
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CURĂȚENIE N-AVEM, CURĂȚENIE N-AVEM, 
ȚÂNȚARII NE-AU MÂNCAT, ȚÂNȚARII NE-AU MÂNCAT, 

DAR OPERATORII CER DAR OPERATORII CER 
BANI PE BANDĂ RULANTĂ!BANI PE BANDĂ RULANTĂ!
Consilierii locali au votat rectifi cări pe bandă rulantă, mai ales 

către serviciile care asigură funcționarea orașului: salubritate, 
dezinsecție, întreținere spații verzi, iluminat public și transport 
public. Citind hotărârea Consiliului Local Ploiești, aproape că nu 
ne dăm seama unde au mers banii livrați până acum, de vreme 
ce Ploieștiul a arătat mai rău ca niciodată, aproape ca în Orient, 
plin de gunoaie, cu trotuare neîngrijite, spații verzi-așijderea, cu 
zone devorate de țânțari etc. Și după ce că autoritățile și operatorii 
ne-au ținut în halul acesta de deranj, acum ne spun că nu mai au 
bani pentru prestarea serviciilor până la 31 decembrie! Normal, 
Primăria și consilierii locali s-au dat peste cap să asigure cote la 
nivelul de avarie, cât să nu ne îngropăm 
cu totul în mizerie.

PRIMĂRIA PLOIEȘTI, CU UN PICIOR PRIMĂRIA PLOIEȘTI, CU UN PICIOR 
(ȘI JUMĂTATE) ÎN GROAPĂ!(ȘI JUMĂTATE) ÎN GROAPĂ!

Statul nu are cum să păcălească economia. Nimeni nu poate păcăli economia, 
indiferent de nivelul la care se afl ă. Nici Primăria Ploiești n-o poate face, iar 

politicile statale populiste, la care se adaugă reaua-voință politică la nivel local și 
național, încep să-și arate efectele. Administrația municipală este, dacă vreți, într-o 
situație extrem de complicată, atât de complicată încât recurge la refi nanțarea unor 
credite angajate în 2011 și 2014, asta cât să ia o gură de oxigen. Și nimeni nu știe cât va 
ține această gură de oxigen. 

Mai exact 248.715 lei, bani 
pe care municipalitatea 

nu i-a inclus în bugetul inițial, 
astfel că a fost nevoie de o 
rectifi care. De unde a luat suma 
nu se știe, cert este că legea 
obligă unitățile administrativ-
teritoriale să asigure buna 
desfășurare a alegerilor. Suma 
alocată va acoperi următoarele 
cheltuieli: asigurarea locurilor 

speciale pentru afi șajul electoral 
(curățarea, vopsirea, transport, 
montare-demontare panouri, 
carotare)-25.000 lei; amenajarea, 
dotarea și funcționarea secțiilor 
de votare (157 la Ploiești)-40.000 
lei; cumpărarea a 160 de urne 
mari-73.600 lei; achiziționarea 
a 50 de seturi (3 bucăți/
set) de cabine de vot-72.000 
lei; 10 noi panouri de afi șaj 

electoral-29.000 lei; transportul 
la și de la secții a președinților și 
vicepreședinților, plus pază-4.165 
lei; chiarie pentru 2 spații secții 
de vot-350 lei; rechizite-3.100 lei; 
tipărirea publicațiilor-1.500 lei. 

Întrebare: unde sunt urnele de 
la precedentele alegeri sau unde 
sunt vechile cabine de vot, s-au 
evaporat dintr-odată, astfel că e 
nevoie la fi ecare rând de alegeri 
să plătim altele?
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selectoral 29 000 lei; transportul Întrebare: unde sunt urnele de

ALEGERILE PREZIDENȚIALE NE COSTĂ, ALEGERILE PREZIDENȚIALE NE COSTĂ, 
LA PLOIEȘTI, APROAPE 250.000 LEILA PLOIEȘTI, APROAPE 250.000 LEI

TĂRICEANU A DAT FOC TĂRICEANU A DAT FOC 
SCENEI POLITICESCENEI POLITICE

Călin Popescu Tăriceanu a 
rupt, luni, protocolul de 

colaborare cu PSD, retrăgând 
miniștri ALDE din guvern și 
susținerea din Parlament. Deși 
a cauționat întregul program de 
guvernare al PSD, punct cu punct, 
„casetă cu casetă”, vorba Grațielei 
Gavrilescu, Tăriceanu s-a trezit 
abia acum să critice măsurile 

guvernamentale, după ce răul 
asupra balanței economice a fost 
făcut. Liderul ALDE a anunțat că 
va semna un protocol de colaborare 
cu Pro România lui Victor Ponta, 
că nu va mai candida la alegerile 
prezidențiale și că-și va da demisia 
din funcția de președinte al 
Senatului. PSD a rămas singur la 
guvernare, însă nu se știe pentru 

cât timp. Avem un 
calm provizoriu, 
dar e posibil ca 
scena politică să 
fi e aruncată în aer 
din rațiuni pur 
electorale, alegerile 
prezidențiale! Deci 
să vă luați adio 
că vreun partid 
se gândește la 
România!
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Noul președinte al Autorității 
Naționale pentru Protecția 

Consumatorilor (ANPC), Horia 
Miron Constantinescu, a dat un 
ordin prin care femeile nu mai 
au voie la serviciu cu decolteuri, 
minijup, haine mulate ori cu 
sclipici, machiaj strident. Ținuta 
bărbaților va fi  formată din 
cămașă cu mânecă lungă, simplă, 
clasică, de culoare alb, albastru, 
bej, bleumarin, negru, pantaloni 
uni, care trebuie să fi e drepți, fără 
tăieturi, fermoare, imprimeuri. 
Aceștia nu pot purta bijuterii în 
afară de verighete și nu vor încălța 
sandale sau adidași. Bravo, mă, 
Horică, mai ai să le pui pături în 
cap, asta ca să nu mai vadă nici ei și 
nici noi că instituția voastră freacă 
menta de dimineață până seara!

Ilan Laufer s-a arătat complet 
dezamăgit că vizita lui 

Iohannis în SUA nu s-a soldat cu 
ridicarea vizei pentru români și 
nici nu s-a discutat în vreun fel 
aderarea României la OCDE. Ilane, 
stai așa, să nu cumva să-ți revii, că-
ți vine mult mai bine să fi i al naibii, 
decât să faci pe ministrul.  Știi, e 
ca-n chestia aia: „mai bine trăiește 
o zi ca un leu, decât 100 de ani ca 
măgarul.”

Ministrul Transporturilor, 
Răzvan Cuc: „Se impune 

o restructurare masivă în toate 
companiile din minister. Cu pile, 
amante, nepoate, nepotisme nu 
poți să generezi plus valoare”. Ptiu, 
Cucule, să mori tu, de unde naiba 
au picat astea acolo? O fi  plouat 
alaltăieri cu ele sau ți le-a plantat pe 
toate nenorocitul ăla de Occident, 
dacă nu cumva Iohannis, anume să 
te compromită pe tine și pe PSD! 
Știi ceva, băiete, în loc să te bocești, 
mai bine transformă compania aia 
în bordel, că autostrăzi oricum nu 
faceți voi de 30 de ani, doar n-oi 
îngrășa porcul în ajun!

Postul de poliție de la Cornu 
a fost spart, fi ind furate de 

acolo fi x niște componente IT ce 
se afl au depozitate și sigilate ca 
obiecte corp delict. Cum ar veni, 
băieții făceau o anchetă, au ridicat 
probele de la infractori, iar acestea, 
ce să vezi, au fost sustrase. Nțțț, 
nțțț, nțțț, asta ar trebui să fi e gluma 
anului, să intri ca-n mămăligă în 
cel mai păzit loc de pe raza unei 
localități... Dar ia spuneți-mi, i-ați 
lăsat infractorului cheia sub preș, 
iar componentele IT sigilate la 
fereastră? Prea pute de la o poștă 
a făcătură! Altfel, niciun hoț n-ar 
intra la miliție, că, na, ce să șutească 
de la voi, varul de pe pereți, becul 
din tavan, scaunele alea rupte sau 
calculatoarele de pe vremea lui 
Pazvante Chiorul? Apropo, dacă 
n-ați prins șmecherul, mergeți 
acasă la ăia de la care ați confi scat 
corpurile delicte. 

Șefa Consiliului Național al 
ALDE, Norica Nicolai, a 

declarat că, în România, „ceva se 
întâmpla cu alegerile după 2004 

încoace, dar pregnant și cu indicii 
clare de fraudă după 2009”. Pe 
șleau, se fură voturi, a vrut să 
zică Norica. Ea e convinsă că 
partidul său are 15%, așa cum 
arătau sondajele, dar s-au fraudat 
alegerile europarlamentare, ALDE 
netrecând de 4%. Dar în 2012 și 
2016, când ați câștigat voi, cum e, 
s-au fraudat alegerile? Norico, zău, 
știu că suferi că ai pierdut căcălăul 
ăla de bani de la Parlamentul 
European, dar zi mai încet chestia 
aia cu 15%, că te aud gâștele mele 
și nu mai am liniște un an, la cât 
or să râdă de tine. Bre, și zici că ai 
fost la Bruxelles? De ce să mă mai 
mir că se uită ăia la noi ca bivolul 
la țânțar?

Pr i m - v i c e p r e ș e d i n t e l e 
Pro Romania, Daniel 

Constantin, a anunțat, la Realitatea 
TV, că va face orice îi stă în putință 
pentru a împiedica o alianță 
între formațiunea sa și ALDE: 
„Tăriceanu caută să iasă de la 
guvernare și să facă alianță cu Pro 

Romania. Eu, ca fondator al Pro 
România, nu o să fi u niciodată de 
acord să facem vreo combinație 
cu ALDE. Tăriceanu este un rebut 
politic, au zis cetățenii la vot”. 
Văleu, dar ce l-ai ars, maică! Nimic 
pe lumea asta nu-l doare pe Tări 
mai tare decât să-i spui că e...
expirat, rebut, numai bun de dus la 
fi er-vechi, mă rog, cimitir, cum se 
zice la oameni. Bun, dar nu înțeleg, 
cine ți-a șoptit asta, Nevasta 5 sau 
Amanta băgată pe gâtul lui Cuc? 
Ei-ei, am zis ministrului Cuc!

Fosta jurnalistă devenită 
europarlamentar, Carmen 

Avram, s-a isterizat că Iohannis s-a 
dus la Trump fi indcă vrea să vândă 
țara: „Iohannis nu s-a dus să ia, ci 
ca să dea. Vrea să aducă niște fi rme 
americane care să ne ia gazele și 
vrea să anuleze legea off shore.” Bâr, 
ho, stai, nu da ca oala pe-afară, 
că oricum nu mai avem gaze, le-a 
dat deja Năstase pe toate! Și ce n-a 
vândut el, a pasat Tăriceanu. Ce 
zici, dar la unguri sau la ruși ar 
merge gazele alea? Dacă nu, du-te 
tu, că te oferim gratis!

Cică s-a trezit actorul Mircea 
Diaconu într-o dimineață și 

și-a zis că-n țara asta nu mai merge 
așa, „e o puțenie în mijloc și nimeni 
nu vrea s-o ridice”, deci el vrea să 
ajungă președinte, să ia chestia aia 
cu fărașul. Mda, uite tot așa m-am 
trezit și eu într-o dimineață și, când 
dau să deschid televizorul, îl văd 
pe Diaconu într-un fi lm, „prostul 
Văranului”... Dragă, lumea e plină 
de comici, Trump în State, Boris 
în UK, Dăncilă la Guvern, Grapini 
la UE, Pleșoianu și Ciordache în 
Parlament, de ce-ar mai fi  nevoie 
de un bufon la Cotroceni?

Cică Tăriceanu a rupt alianța 
cu PSD fi indcă nu mai vrea 

să „cauționeze în continuare măsuri 
cu care ALDE nu e de acord”. Măi, 
să fi e, care va să zică ai halit 3 ani 

cu haita din friptura aia și-acuma 
îți pute, neh? Stai să vezi când le-or 
mirosi ăstora de la PSD nasol și-ți 
vor ridica imunitatea în dosarul 
ăla de furăcios, atunci să vezi...„ La 
bătutî câti doi/Înainti și-napoi/C-
așa-i jocu pi la noi/Dai într-unul 
țîpî doi.”

A dat-o de dracu` Orban!  
Acuș, ca să iasă... batistuță 

curată, e clar că trebuie să inițieze 
moțiune de cenzură, să trântească 
Guvernul Dăncilă, de vreme ce 
acesta și-a pierdut majoritatea în 
Parlament. Dar ce-o să vedeți, de 
teamă să nu ia guvernarea, că n-au 
cu cine forma o echipă –și oricum 
situația economică e nașpa rău- 
precis liberalii or să chiulească în 
masă la vot, să nu cumva să treacă 
moțiunea! De unde până acum 
erau dușmani cu Dăncilă, să vezi 
pupături între ei de după tufi șuri!

 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

FONDATOR: 
Ioan MARINESCU

DIRECTOR GENERAL:        
           Marius MARINESCU
DIRECTOR EDITURĂ:      
            Grigoraş NIŢĂ
DIRECTOR TEHNIC: 
      Dan Ionuţ MARINESCU
COFONDATOR: 
      Ioan GROSESCU
DTP: Iolanda ENESCU, 
Livia CAZAN
SENIOR EDITOR: 
Maria BOGDAN
REDACTORI: 
Alexandru BĂDULESCU, 
El. ŞERBAN, P. NIŢOI,V.D. TOTH,  
Octavian BĂLTEANU, 
Roxana TĂNASE, 
Miruna BOGDĂNESCU, 
Victor COBĂSNEANU
CORESPONDENT REPUBLICA 
MOLDOVA: Nicolae MISAIL
CULEGERE: Pia ROTARU
TIPOGRAFIE/PUBLICITATE: 
Gabriel CĂLIN, 
Georgiana MARINESCU, 
Claudia CRUCEANU, Andrei SOTIR, 
Raluca IONESCU, Elena BAICU, 
Ioana NICOARĂ, Ionaş GAVRILĂ,
Ştefan  RADU, Vali BORCEA, 
Sorin TRANDAFIR, 
Gabriel GHEORGHE, Cătălina ŞTEFAN

Potrivit art. 206 COD PENAL,  
răspunderea pentru conţinutul 

textelor publicate aparţine autorilor.

OFERTĂ DE 
PUBLICITATE ÎN 

ZIARUL PLOIEŞTII
Caseta publicitară pe prima 
pagină: 
• tipar policromie
- 12,5 RON/cm2 + TVA

Caseta publicitară pe pagină 
interior:
• tipar o culoare
- 3 RON/cm2 + TVA

Caseta publicitară pe ultima 
pagină:
• tipar policromie
- 12,5 RON/cm2 + TVA

Materiale de promovare:
• 2300 caractere, font 15 pt 
- 150 RON + TVA / 1/4 pagină de 
interior

Editor: SC Sprinten Infomar SRL Editor: SC Sprinten Infomar SRL 

ISSN: 1223 2653
Ziarul   Ploiestii,

Adresa: Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18Adresa: Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18
www.ziarulploiestii.rowww.ziarulploiestii.ro
e-mail: ziarul_ploiestii@yahoo.come-mail: ziarul_ploiestii@yahoo.com
https://facebook.com/ZiarulPloiestii/https://facebook.com/ZiarulPloiestii/
https://facebook.com/https://facebook.com/
Casa de Presa PloiestiiCasa de Presa Ploiestii

OFERTĂ DE

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

ACTUALITATE

S-A ALES CU DOSAR PENAL 
PENTRU CĂ SOLICITA BANI 

PENTRU ACCESAREA DE 
FONDURI EUROPENE.

Polițiștii din cadrul Serviciului 
de Investigare a Criminalității 
Economice, cu suportul Direcției 
Operațiuni Speciale Ploiești și 
al Serviciului Criminalistic, au 
organizat o acțiune de prindere 
în fl agrant a unei tinere, în vârstă 
de 31 de ani, din Ploiești, în timp 
ce persoana vătămată îi dădea 

4.100 de lei. Suma i-a fost pretinsă 
pentru facilitarea obținerii 
unor fonduri nerambursabile în 
vederea dezvoltării unei afaceri. 
Potrivit IPJ Prahova, în aceeași zi, 
polițiștii au efectuat o percheziție 
la locuința unde tânăra stătea fără 

forme legale, moment în care au 
fost ridicate înscrisuri și medii de 
stocare a datelor. „În cauză există 
indicii că, în cursul lunii curente, 
ploieșteanca ar fi  indus în eroare 
cinci persoane, pretinzând că este 
angajată a unui ONG care se ocupă 
de accesarea de fonduri europene 
și că le-ar putea facilita accesarea 
unor fonduri pentru demararea 
unor afaceri. Aceasta – în condițiile 
în care proiectul era deja fi nalizat, 
iar înscrierea unor noi proiecte era 
imposibilă”, a precizat IPJ Prahova. 
Pentru serviciile promise, tânăra 
ar fi  solicitat diverse sume de bani, 
reprezentând un așa-zis comision 

de mentorat, precum și o taxă pe 
care ar fi  urmat să o achite unui 
expert contabil pentru realizarea 
unui cash-fl ow previzionat, 
au mai constatat anchetatorii. 
Prejudiciul cauzat până în prezent 
a fost estimat la suma de 28.907 
lei și 400 de euro. Tânăra a fost 
reținută pentru 24 de ore, iar în 
cauză instanța a dispus măsura 
controlului judiciar pentru 60 
zile, ploieșteanca fi ind acuzată 
de săvârșirea infracțiunii de 
înșelăciune în formă continuată.

RAZIE ÎN OBORUL DIN 
PLOIEȘTI

Poliția Municipiului Ploiești 

a organizat o razie în zona Obor, 
din Ploiești, pentru identifi carea 
și sancționarea persoanelor 
care efectuează acte de comerț 
ilicit. La acțiune au participat 
efective mărite. Timp de câteva 
ore, polițiștii au legitimat 103 
persoane, au verifi cat 28 de 
autovehicule, 33 de societăți 
comerciale și 11 producători 
agricoli, precum și o societate 
de pază. „Polițiștii au aplicat 55 
de sancțiuni contravenționale, 
în cuantum de peste 35.000 lei și 
au confi scat bunuri în valoare de  
3.162 lei (produse alimentare și 
nealimentare), precum și suma de  
346 lei”, a anunțat IPJ Prahova.

ostul de poliție de la Cornu

încoace dar pregnant și cu indicii

R i E f d t l P

și a zis că n țara asta nu mai merge

h it di f i t i i
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AMENZI PE BANDĂ 
RULANTĂ, PE ȘOSELELE DIN 

PRAHOVA
Polițiști ai Serviciului Rutier 

Prahova, precum și de la mai 
multe subunități teritoriale din 

cadrul Inspectoratului Județean 
de Poliție Prahova, au desfășurat 
o serie de acțiuni în vederea 
depistării conducătorilor 
auto care nu respectă regimul 
de viteză, dar și a celor care 
conduc sub infl uența băuturilor 
alcoolice, precum și a celor care 
efectuează transport ilegal de 
persoane. „Lucrătorii de poliție 
au controlat 412 autovehicule și 
au efectuat 209 testări cu aparatul 
etilotest, aplicând 117 sancțiuni 

contravenționale, în valoare de 
peste 42.700 lei”, a precizat IPJ 
Prahova. În timpul controlului, 
polițiștii au reținut trei permise 
de conducere, patru certifi cate 
de înmatriculare și plăcuțele 
de înmatriculare de la trei 
autoturisme. În urma acțiunilor 
desfășurate, polițiștii au constatat, 
totodată, trei infracțiuni privind 
regimul circulației pe drumurile 
publice. 

CU PERMISUL SUSPENDAT 
ȘI LA UN PAS DE COMĂ 

ALCOOLICĂ
Un bărbat în vârstă de 46 de 

ani, din Telega, a provocat un 
accident pe Bulevardul Carol I, 
din Câmpina, după ce a intrat 
cu autoturismul într-o mașină 
care staționa la semafor. În urma 
impactului a rezultat vătămarea 
corporală ușoară a unui minor de 5 
ani, pasager în primul autoturism. 
„Procedând la testarea cu aparatul 
etilotest, polițiștii au constatat 
că bărbatul se afl a sub infl uența 
băuturilor alcoolice, înregistrând 
o valoare de 1,63 mg/l alcool pur 
în aerul expirat. Mai mult, acesta 
fi gura cu permisul de conducere 
anulat”, a precizat IPJ Prahova. Pe 
numele bărbatului a fost deschis un 

dosar penal pentru conducere sub 
infl uența alcoolului, conducere 
fără permis și vătămare corporală 
din culpă. Poliția a dispus măsura 
reținerii pentru o perioadă de 24 
de ore, urmând ca bărbatul să fi e 
prezentat Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Câmpina, în vederea 
dispunerii unei măsuri preventive.

 continuare din pagina 1
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Aceste operațiuni, într-o economie 
sănătoasă, n-ar fi  fost luate 

niciodată împreună, fi indcă ele nu-s 
convergente, dimpotrivă. Niciun milionar 
al lumii n-ar fi  făcut așa ceva! Numai la 
noi s-a putut și cu ce preț! Ca să vă oferim 
un exemplu clar: în 2016, cheltuielile de 
personal numai cu aparatul propriu al 
Primăriei Ploiești erau de 13 mil. lei; în 
2019, acestea au crescut la 29,5 mil. lei, 
deci avem mai mult decât o dublare în 
numai 3 ani! Sau un alt exemplu: în 2018, 
în bugetul de venituri de la Primăria 
Ploiești, cota din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor a fost în sumă de 78,3 mil. lei; în 
2019, cota a scăzut, pe fondul unor artifi cii 
guvernamentale, la 23,26 mil. lei, deci avem 
un minus de 55 mil. lei. De altfel, primarul 
Adrian Dobre i-a solicitat premierului 

Dăncilă, în termeni destul de agresivi, 
alocarea, de urgență, a 58 de milioane 
de lei, sumă despre care a spus că a fost 
„furată” de la Ploiești. Adăugați creșterile 
de tarife solicitate de operatori, motivate 
de majorarea prețului combustibilului, 
a infl ației, a prețurilor, în general, și 
aveți o dimensiune exactă a faptului că 
Primăria nu putea face față realmente 
acestor presiuni fi nanciare. Că acestora li 
s-a adăugat ridicola luptă politică (pentru 
compromitere reciprocă), cu scoaterea 
drept țap ispășitor a primarului Dobre 
(nu că n-ar merita!) pentru toată această 
situație, e altă mâncare de pește.

PRIMĂRIA A AJUNS LA FUNDUL 
SACULUI ȘI SE ÎMPRUMUTĂ 

PENTRU A ACOPERI ALTE 
ÎMPRUMUTURI LA BĂNCI

Bun, pe acest fond, Primăria Ploiești 
s-a văzut nevoită să caute soluții de 
supraviețuire. N-a tăiat din benefi ciile 
salariaților (vouchere de vacanță, sporuri, 
cursuri de perfecționare), nici din 
gratuitățile de transport sau subvențiile 
energiei termice (măsuri populiste), ci a 
preferat să sacrifi ce curățenia orașului, de 
exemplu. Ori alte investiții de care orașul 
avea nevoie. Dar nici aceste sacrifi cii (pe 
care le-am plătit noi, locuitorii, până la 
urmă) n-au fost îndeajuns. În plină vară, 
municipalitatea a ajuns la fundul sacului. 
Și-atunci a găsit soluția să refi nanțeze 
două credite pentru care oricum nu erau 
bani să fi e plătite ratele. La ultima ședință 
a Consiliului Local, aleșii locali au aprobat 
două astfel de artifi cii: refi nanțarea unui 
credit contractat la BRD în anul 2011, 

în mandatul lui Andrei Volosevici, cu 
15,1 milioane de euro, cu o perioadă de 
rambursare de trei ani și cu o perioadă de 
grație de trei luni; refi nanțarea creditului 
contractat în 2014 (Iulian Bădescu) de la 
CEC Bank, cu 64 de milioane de lei, pentru 
o perioadă de rambursare de 9 ani și 9 luni 
și una de grație de trei luni. Municipiul 
Ploiești este dator la bănci (BCR-2007, 
BRD-2011, CEC Bank-2014 și Exim Bank-
2016) 261,15 milioane de lei. 

CREDITUL DIN 2019,
 NEANGAJAT ÎNCĂ!

În afară de aceste datorii angajate în 
mandatul primarilor Emil Calotă, Andrei 
Volosevici, Iulian Bădescu, Cristian 
Ganea, în luna mai a acestui an, Consiliul 
Local Ploiești a aprobat, cu întârziere, 
contractarea unui împrumut de 140. 722. 
273 lei, care cert va fi  legat de numele 
primarului Adrian Dobre. Odată cu acest 
credit, care momentan se afl ă în procedurile 
de achiziție, consilierii au aprobat și o listă 
de investiții: laboratorul de radioterapie 
de la Spitalul Municipal Schuller (10,7 
mil. lei partea de fi nanțare a Primăriei), 
modernizare stație de epurare (22 mil. lei), 
amenajare locuri de joacă (10,043 mil. lei), 
construire piață centrală agroalimentară 
(24,7 mil. lei), modernizare străzi în 
cartierul Mitică Apostol (46,2 mil. lei), 
lucrări pentru obținerea autorizațiilor ISU 
la mai multe școli (7,4 mil. lei), locuințe 
sociale în Bereasca (8,4 mil. lei), refacere 
sistem rutier în cartierul Râfov (4,6 mil. 
lei), legătură între străzile Laboratorului și 
Gh. Gr. Cantacuzino (4,5 mil. lei) etc. 

Cerere destul de ciudată a SC „Hale și 
Piețe”. Înfi ințată în anul 1991, societatea 

afl ată în subordinea Consiliului Local Ploiești, 
care este și acționar unic, a solicitat, prin 
conducătorii săi, modifi carea contractului 
inițial pentru schimbarea duratei concesiunii. 
În 2008, CL a aprobat contractul de delegare 
de gestiune prin concesiune a serviciului public 
de întreținere, administrare și exploatare a 
piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor, 

și oboarelor către SC „Hale și Piețe”, pentru o 
perioadă de 49 de ani, cu expirare așadar în anul 
2057.  Acum, din rațiuni care ne scapă (pesemne 
vreo lege despre care nu știm), se propune 
reducerea, prin act adițional, a perioadei de 
concesiune la 27 de ani, cu modifi carea de 
conjunctură a contractului inițial și expirare 
în 2046. Primarul municipiului va fi  delegat să 
semneze toate documentele necesare. 

CERERE CERERE 
CIUDATĂ A CIUDATĂ A 
SC „HALE SC „HALE 
ȘI PIEȚE”ȘI PIEȚE”

continuare din pagina 1

Să vedem însă cum arată 
această nouă rectifi care:

-prestări servicii SGU Ploiești: 
prin bugetul inițial, a fost aprobată 
suma de 13,5 mil. lei, cu TVA, 
pentru toate serviciile prestate de 
SGU: spații verzi, cimitire, tehnic 
etc. La rectifi care se arată că banii 
au fost epuizați în totalitate în 
intervalul ianuarie-iulie. De fapt, 
ar mai fi  rămas 392. 549 lei, sumă 
insufi cientă pentru luna în curs. 
Deocamdată SGU a solicitat, prin 
RASP, 800.000 lei pentru august 
și parțial septembrie, dar până la 
sfârșitul anului ar mai fi  necesari 
alți aproximativ 3 mil. lei. De 
menționat că SGU ceruse inițial, 
pentru întreținerea spațiilor verzi 
și toate celelalte activități, 30 de 

milioane de lei.
-întreținere căi publice 

(măturare și deszăpezire): 
bugetul inițial a fost de 16 mil. lei, 
dar RASP spune că ar mai fi  nevoie 
de 64.000 lei.

-deratizare, dezinsecție, 
dezinfecție: prin bugetul inițial a 
fost aprobată suma de 3 milioane 
de lei. Acum, la rectifi care, se arată 
că, de fapt, Primăria Ploiești a avut 
de plătit servicii prestate pentru 
2018 în valoare de 2,4 mil. lei, iar 
pentru perioada ianuarie-iunie, 
s-a achitat suma de 2,7 mil. lei. 
Până la sfârșitul anului ar mai fi  
nevoie de 630.000 lei! Întrebare: 
ce a deratizat Coral de vreme ce 
orașul a fost năpădit toată vara de 
țânțari, tigrul platanului, ploșnița 

cerealelor, acarieni și omida 
păroasă?

-servicii de furnizare a energiei 
electrice: în motivația RASP 
anexată la aprobarea bugetului 
anual se spunea că „se va solicita 
pentru energie electrică (iluminat 
public) suma de 3,25 mil. lei, sumă 

care va acoperi restanțele pentru 
anul trecut și serviciul public până 
în iulie, după care se va solicita 
o rectifi care până la concurența 
sumei de 6,51 mil. lei, cu TVA.” 
La rectifi carea recentă, lucrurile 
sunt prezentate într-o altă lumină: 
„în anul 2019, bugetul pentru 

iluminat a fost de 4,168 mil. lei, 
din care s-au plătit 1, 028 mil. lei 
pentru lunile noiembrie-decembrie 
2018 și 3,022 mil. lei facturile 
ianuarie-iunie 2019”. Ca urmare, 
nu mai existau bani nici pentru 
plata iluminatului pentru luna 
iulie! RASP solicită provizoriu 
260.000 lei inclusiv pentru august, 
urmând ca diferența, probabil 
până la 6 mil. lei, să fi e asigurată 
la o nouă rectifi care. La aceasta 
se mai adaugă o solicitare de 
140.000 lei pentru mentenanță, 
sumă sufi cientă pentru restanțele 
din iulie și august, urmând apoi o 
nouă solicitare.

-transport călători: prevederea 
bugetară inițială a fost de 30,8 mil. 
lei, însă TCE spune că ar mai fi  
nevoie de încă 14, 72 mil. lei.

CURĂȚENIE N-AVEM, ȚÂNȚARII NE-AU MÂNCAT, CURĂȚENIE N-AVEM, ȚÂNȚARII NE-AU MÂNCAT, 
DAR OPERATORII CER BANI PE BANDĂ RULANTĂ!DAR OPERATORII CER BANI PE BANDĂ RULANTĂ!
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ACCIDENT PE DN1A,
 LA CHEIA

Accidentul rutier s-a produs 
după ce două autoturisme au intrat 
în coliziune, pe DN1A, pe sensul 
Brașov - Ploiești. Din primele 
verifi cări se pare că un autoturism 
ar fi  pătruns pe contrasens, unde 
a intrat in coliziune cu o mașină 
care circula regulamentar. În 
urma impactului, patru persoane, 
printre care și doi copii, au fost 
transportate la spital. Trafi cul în 

zonă, potrivit IPJ Prahova, a fost 
restricționat. 

PIETON ACCIDENTAT 
MORTAL LA BĂRCĂNEȘTI. 
ȘOFERUL A FOST ARESTAT 

PREVENTIV
Accidentul a avut loc pe raza 

localității Tătărani, în comuna 
Bărcănești, pe trecerea de pietoni, 
în apropiere de sensul giratoriu, 
după ce un bărbat a fost acroșat 
de un autoturism. Victima, un 
bărbat în vârstă de 82 de ani, a 
fost transportată, în stare gravă, 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești, însă 
din cauza leziunilor grave aceasta a 
decedat. Conducătorul auto a fugit 
de la locul accidentului. Acesta a 
fost depistat a doua zi. Este vorba 

despre un tânăr, în vârstă de 24 de 
ani, din Ploiești. Acesta a fost dus la 
sediul poliției pentru audiere, iar în 
urma administrării probatoriului, 
față de acesta s-a dispus măsura 
reținerii pentru o perioada de 24 
de ore. Ulterior, instanța a dispus 
arestarea preventivă pentru 20 
de zile. Cât privește autoturismul 
implicat în accident, acesta a fost 

găsit abandonat în parcarea de la 
Parcul Municipal Vest.

ACCIDENT PE 
AUTOSTRADA A3

Două autoturisme au intrat 
în coliziune pe Autostrada A3 
București – Ploiești, la km 58, 
pe sensul către capitală. În urma 
impactului, patru persoane au fost 
transportate la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 
Ploiești. Trafi cul rutier în zonă 
a fost restricționat, iar ulterior 
circulația a fost deviată pe DN1, 
pentru continuarea cercetării la 
fața locului, cu atât mai mult cu 
cât valorile de trafi c în zonă erau 
crescute. 

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

despre un tânăr în vârstă de 24 de

În referatul de aprobare a reorganizării, 
semnat de președintele CJ Prahova, 

Bogdan Toader, se arată: „Spitalul de 
Obstetrică Ginecologie a fost proiectat și a 
funcționat cu peste 700 de paturi. Actuala 
structură organizatorică, respectiv, cu 300 
de paturi, nu este rentabilă din punct de 
vedere funcțional, costurile de întreținere 
fi ind foarte mari. În plus, în perioada 2018-
2019, rata de utilizare a paturilor a fost doar 
de 52,80% (46 ,32% în trimestrul I 2019), 
față de media națională, de 80,30% (VMN 
cf. O.M.S. 1567/2007). Această inefi ciență a 
determinat analizarea tuturor posibilităților 
de redresare a spitalului, ultima soluție și 
cea mai radicală, fi ind cea a reorganizării 
Spitalului de Obstetrică și Ginecologie 
Ploiești ca structură exterioară a Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești, cu menținerea 
numărului de paturi la nivelul noii structuri 
sanitare și a personalului angajat, în limita 
normativului. Noua structură organizatorică 
ar putea înfi ința noi secții cu paturi, 
defi citare la nivelul județului și aducătoare 

de venituri, cum ar fi  spre exemplu: îngrijiri 
paliative (10 paturi la Spitalul C.F. Ploiești 
și 5 paturi la Patrik Medical Center S. R. L. 
Băicoi), oncologie, hematologie, pneumologie 
cronici, medicină internă-cronici, chirurgie 
vasculară (compartiment unic în județ la 
Spitalul Județean Ploiești), precum și tura a 
doua în ambulatoriul de specialitate integrat 
a spitalului, crescându-se adresabilitatea 
pentru persoanele active (care se prezintă 
după terminarea programului de lucru), 
înfi ințarea de rezerve cu plată, reînfi ințarea 
roming-in, compartiment pentru tratarea 
infertilității, etc.”

DEUNĂZI VREME, CJ LĂUDA 
INVESTIȚIILE DE LA SPITALUL DE 

OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE 
PLOIEȘTI

Deunăzi vreme, președintele Toader 
tocmai se lăuda cu programul de 
modernizare a Maternității Ploiești, derulat 
de Ministerul Sănătății: „Șapte mese de nașteri 
destinate saloanelor de nașteri individuale, 

care au fost, de asemenea, modernizate prin 
intermediul unei etape anterioare a aceluiași 
program guvernamental-sunt deja în dotarea 
Spitalului de Obstetrică -Ginecologie, unitate 
medicală afl ată în administrarea Consiliului 
Județean Prahova. Pacientele nu vor mai 
fi  transferate de pe pat pe masa de nașteri. 
Travaliul, nașterea și lehuzia imediată se 
desfășoară pe acest pat, care se adaptează 
pentru fi ecare etapă. Practic, aceasta este o 
nouă etapă a programului de modernizare 
a unităților medicale din județul Prahova, 
derulat de Ministerul Sănătății și fi nanțat 
prin fonduri de la Banca Europeană de 

Investiții, astfel încât să fi e asigurate condițiile 
optime pentru desfășurarea actului medical, 
în benefi ciul pacientelor și al nou-născuților. 
Buna colaborare cu Ministerul Sănătății și, 
în mod direct, cu doamna ministru Sorina 
Pintea, dar și proiectele afl ate în derulare cu 
fonduri de la bugetul județului și cu fonduri 
europene, îmi dau speranța că spitalele 
afl ate în administrarea Consiliului Județean 
Prahova- Spitalul Județean de Urgență 
Ploiești și Spitalul de Obstetrică-Ginecologie 
Ploiești – vor deveni în scurt timp unități-
etalon pentru sistemul sanitar românesc!”

care au fost de asemenea modernizate prin Investiții astfel încât să fie asigurate condițiile

MATERNITATEA PLOIEȘTI, TRECUTĂ ÎN SUBORDINEAMATERNITATEA PLOIEȘTI, TRECUTĂ ÎN SUBORDINEA
    SPITALULUI JUDEȚEAN PRAHOVA    SPITALULUI JUDEȚEAN PRAHOVA
Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Ploiești ar urma să-și piardă personalitatea 

juridică și să fi e contopit cu Spitalul Județean de Urgență, acesta din urmă 
preluând personalul și întreg patrimoniul. Măsura vine în contextul în care unitatea, 
cităm din HCJ,  „a înregistrat o scădere la nivelul tuturor indicatorilor de management 
(creșterea arieratelor, cheltuieli de personal în procent de peste 100% din contractul cu 
Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Prahova)”.

Compania Națională de Investiții a avut 
nevoie de trei ani pentru a rezilia un 

contract și a porni procedurile de achiziție 
pentru reluarea unor lucrări între timp 
deteriorate. Este vorba despre extindere 
rețea de apă și canalizare în orașul Breaza. 
Contractul a fost încheiat în 2015 cu Asocierea 
S.C. Lor’Instal Construct & S.C. SIM-CO 
BH SRL, dar între timp lucrările au fost 
sistate, antreprenorul intrând în insolvență. 
Înțelegerea a fost stinsă pe cale amiabilă în 
aprilie 2019, iar CNI s-a gândit că este cazul să 
încredințeze lucrarea altei companii. Potrivit 
caietului de sarcini al achiziției, se arată că „este 
nevoie de lucrări de remediere a cantităților 

de lucrări, realizate în cadrul reabilitării și 
extinderii rețelelor de distribuție apă, respectiv 
canalizare menajeră, inclusiv a degradărilor 
survenite.” Deci alți bani, altă distracție. Noul 
contract prevede, deci, remedierea lucrărilor 
degradate și efectuarea restului din investiție, 
precum și efectuarea probelor de etanșare și 
presiune, inclusiv punerea în funcțiune. Tot la 
Breaza, în octombrie anul trecut, operatorul 
regional de apă și canalizare Hidro Prahova 
a semnat cu antreprenorul Hidroconstrucția 
SA contractul de proiectare și execuție pentru 
investiția „Construire stație de epurare 
apă uzată în orașul Breaza”, primul lot al 
contractului de lucrări „Reabilitare și extindere 

stații de epurare apă uzată în Sinaia, 
Breaza-stații de tratare apă potabilă 
în Comarnic și Sinaia”. Contractul 
are o valoare de 25.200.848,46 lei, 
fără TVA. Autoritățile locale și 
centrale vor asigura 20,31 % din 
sumă, iar restul investiției, respectiv 
79,69 %, va fi  fi nanțat din Fondul 
de Coeziune prin Instrumentul 
Structural Programul Operațional 
Intrastructură Mare 2014-2020.

CNI REIA LUCRĂRILE DE CNI REIA LUCRĂRILE DE 
APĂ-CANAL LA BREAZAAPĂ-CANAL LA BREAZA
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Familia Regală a României a anunțat 
că fântâna principală de pe terasa 

Castelului Peleș a fost restaurată. Într-un 
comunicat se arată: „Astăzi, 22 august 
2019, la împlinirea a 144 de ani de la 
punerea pietrei de temelie a Castelului 
Peleș, a fost redată în folosință fântâna 
principală de pe terasa mare. Veolia 
România, expert în managementul 
resurselor de apă, a sprijinit Asociația 
pentru Patrimoniul Regal Peleș pentru 
reîntregirea monumentului istoric 
și terasele acestuia, prin restaurarea 
fântânii centrale. Fântâna principală, 
cea mai mare dintre cele șaisprezece 
existente în grădina castelului, a fost 
reabilitată printr-un proces de refacere 
a sistemului de instalații de apă și jet, 
cât și prin intervenții de infrastructură 
pentru refacerea estetică și funcțională 
a construcției. Lucrările au durat două 
luni”. La rândul său, operatorul de apă-
canal Veolia a transmis: „Compania 
noastră susține valorile românești, de 
aceea ne-am implicat în acest proiect 

deosebit. Suntem mândri că prin expertiza 
noastră am dus la reîntregirea unuia 
dintre cele mai importante monumente 
istorice din România. Așa cum am redat 
Bucureștiului fântânile din Piața Unirii, 
cu ajutorul specialiștilor Apa Nova, 
așa ne dorim ca această reabilitare să 
contribuie esențial la creșterea calității 
vieții culturale a comunității, iar cei peste 
400.000 de turiști, care vizitează anual 
Muzeul Național Peleș, să se bucure acum 
și de acest glorios simbol al României.”

deosebit Suntem mândri că prin expertiza

S-A RESTAURAT S-A RESTAURAT 
FÂNTÂNA FÂNTÂNA 

DE LA PELEȘDE LA PELEȘ
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 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

INCENDIU LA O FABRICĂ DE 
CHERESTEA DIN MĂNECIU

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu care a 
izbucnit la o fabrică de producție 
cherestea în Măneciu. Incendiul 
s-a manifestat, potrivit ISU 
Prahova, la acoperiș pe o suprafață 
de aproximativ 150 mp, fără 
posibilități de propagare la alte 
locuințe. Pompierii au acționat 
cu două autospeciale de lucru cu 

apă și spumă . Din fericire, nu au 
existat victime. (foto: sursă – ISU 
Prahova).
LOCOMOTIVĂ CUPRINSĂ DE 

FLĂCĂRI
Locomotiva unui tren de 

călători care circula pe ruta Brazi 
- Ploiești a fost cuprinsă de fl ăcări 
în Stația CFR Brazi. Pompierii 
militari, din cadrul ISU Prahova, 
au intervenit cu două autospeciale 
de stingere cu apă și spumă. 
Incendiul s-a manifestat mocnit, 
fără fl acără deschisă. Pentru 
intervenție, echipajele au așteptat 
sosirea unei drezine pentru 
oprirea alimentării cu energie 

electrică. Trenul a fost tras în gară, 
iar locomotiva decuplata de tren și 
retrasă pe o linie neelectrică.

AMENDAT PENTRU 
TRANSPORT ILEGAL DE 

PERSOANE
Polițiștii rutieri au depistat 

pe DN1, în localitatea Sinaia, 

un conducător auto care efectua 
transport rutier de persoane, 
contra-cost, pe ruta Bușteni-
Sinaia-Padina, fără a deține 
autorizație taxi valabilă. „Cel în 
cauză, un bărbat de 33 de ani 
din Bușteni, a fost sancționat 
contravențional cu amendă în 
valoare de 1000 de lei, față de 
acesta fi ind dispusă  și măsura 
suspendării dreptului de utilizare 
a vehiculului pe o perioadă de 6 
luni, însoțită de măsurile tehnico-
administrative,  respectiv reținerea 
certifi catului și retragerea 
plăcuțelor de înmatriculare”, a 
precizat IPJ Prahova.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Eugen Teodorovici a 
anunțat intenția de a 

transforma „Prima casă” în 
„O familie, o casă”. Diferența 
dintre cele două programe 
ar fi  că ultimul va îmbrăca 
nuanțe sociale, în sensul că 
nu va mai fi  disponibil pentru 
bogați, ci numai pentru 
românii cu câștiguri medii. 
Într-un comunicat de presă 
al Ministerului de Finanțe 
se arată: „ am fi nalizat 

Programul <<O familie, o 
casă>>, în urma consultărilor 
intense cu reprezentanții 
Băncii Naționale a României. 
Inițiativa guvernului are 
în primul rând un caracter 
social, deoarece ne dorim să 
venim în sprijinul persoanelor 
cu venituri reduse. Totodată, 
ne-am gândit să ajutăm 
familiile tinere să își 
cumpere o locuință decentă. 
În egală măsură, susținem 

sectorul construcțiilor”. 
Actul normativ va revizui 
condițiile de accesare prin 
introducerea unui prag de 
venit pentru benefi ciari și a 
prețului maxim de achiziție 
al locuinței: „veniturile nete 
lunare ale benefi ciarului 
individual sau ale 
benefi ciarului împreună cu 
soțul sau soția, după caz, nu 
pot depăși valoarea de 4.500 
lei, iar pentru familiile cu unul 

sau mai mulți copii, la data 
solicitării creditului garantat, 
veniturile nete lunare nu pot 
depăși valoarea de 7.000 lei”. 
Prețul de achiziție a locuinței 
este de maximum 70.000 
euro, echivalent lei la cursul 
BNR valabil la data încheierii 
contractului de vânzare-
cumpărare, iar valoarea 
fi nanțării garantate este 
de maximum 66.500 euro 
echivalent lei.

TEODOROVICI INVENTEAZĂ „O FAMILIE, O CASĂ”

Reprezentanții Autorității 
Naționale Sanitare 

Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor Prahova au anunțat 
că, până  la începutul acestei 

săptămâni, au fost plătite 
despăgubiri în valoare de 209.050 
de lei pentru gospodăriile 
populației afectate de apariția 
pestei porcine africane. Anunțul 

vine pe fondul depistării unor 
noi focare de PPA. Astfel, Centrul 
local de combatere a bolilor 
Prahova s-a reunit pentru a aproba 
patru planuri de măsuri privind 
combatarea unor focare de pestă 
porcină africană, confi rmate 
în comuna Poienarii Burchii, 
sat Poienarii Burchii (1 porc 
domestic), comuna Olari, sat 
Olarii Vechi (3 porci domestici din 
trei gospodării), comuna Puchenii 

Mari, sat Puchenii Moșneni (1 porc 
domestic) și un focar la un porc 
mistreț pe fondul de vânătoare 11 
Gherghița, de pe raza comunei 
Balta Doamnei. Până în acest 
moment, în județul Prahova au fost 
confi rmate 39 de focare de pestă 
porcină africană la porci domestici 
și încă 9 focare la porci mistreți, 
pe fonduri de vânătoare. La nivel 
național, PPA prezentă în 283 de 
localități din 22 de județe, cu un 

număr total de 950 de focare, șase 
dintre focare fi ind în exploatații 
comerciale și alte trei focare în 
exploatații de tip A, deținute de 
persoane fi zice autorizate sau 
întreprinderi familiale. În alte cinci 
județe există doar cazuri la mistreți. 
În total, conform ANSVSA, au fost 
eliminați 428.744 de porci afectați 
de boală, fără a fi  incluși în această 
cifră și mistreții.

PESTE 200.000 LEI DESPĂGUBIRI 
PENTRU PESTA PORCINĂPENTRU PESTA PORCINĂ

E

eprezentanții Autorității săptămâni au fost plătite

Comisia de utilități publice, calitatea vieții și 
protecția mediului, având avizul direcțiilor 

Economice și Administrației Publice, Juridic-
Contencios, Achiziții Publice și Contracte, precum și 
raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii 
Publice, propune consilierilor locali, întruniți în ședința 
lunară astăzi, ajustarea tarifelor la transportul local de 
persoane. Astfel, un abonament de o zi, valabil pentru 
toate traseele, se va majora (dacă aleșii vor vota pozitiv) 
de la 6 lei, la 8 lei, iar un bilet de călătorie achiziționat prin 
SMS va costa 0,45 euro. Municipalitatea este de acord să 
acorde bonifi cații de 10% societăților comerciale care 
achiziționează minimum 100 de abonamente lunare de 
călătorie.

SE SCUMPESC 
ABONAMENTELE 
PE TRANSPORTUL 

ÎN COMUNÎN COMUN

Începând cu luna septembrie a 
acestui an, intră în vigoare unul din 

articolele Legii 127/2019 privind sistemul 
public de pensii, măsură regăsită și în 
Legea bugetului de stat 2019: punctul 
de pensie se va majora de la 1.100 de 
lei, la 1.265 lei. De această majorare 
de 15% benefi ciază toate pensiile 
bazate pe contributivitate. La nivel 
național, 4,68 milioane de pensionari 
de asigurări sociale de stat vor resimți 
aceste creșteri. La nivelul județului 
Prahova, vor fi  majorări pentru 244.328 
de pensii. Dintre acestea, 194.375 sunt 
din sistemul de asigurări sociale, iar 
5.966 din sistemul de asigurări sociale 

al agricultorilor. De creșterea pensiei 
minim garantate de către stat, de la 640 
de lei, la 704 lei, vor benefi cia aproape 
34.000 de pensionari din județ, iar de 
majorarea indemnizației pentru însoțitor 
a persoanelor cu invaliditate, de la 880 
de lei, la 1.012 lei, alte 1.776 de persoane.
Reamintim că Legea 127/2019 privind 
sistemul public de pensii, ce va intra în 
vigoare la 1 septembrie 2021, va veni și 
cu alte majorări ale punctului de pensie: 
1.775 lei de la 1 septembrie 2020 și  
1.875 de lei de la 1 septembrie 2021. În 
trimestrul I 2019, România avea 5,180 
de pensionari, în scădere cu 17.000 de 
persoane față de trimestrul precedent; 

numărul mediu de pensionari de 
asigurări sociale de stat a fost de 4,680 
milioane persoane, în scădere cu 8.000 
de persoane. Pensia medie lunară, 
determinată luând în calcul sumele 
pentru pensiile tuturor categoriilor 
de pensionari - de asigurări sociale, 
invaliditate, urmaș etc.- plătite de casele 
de pensii a fost de 1.227 lei, în creștere 
cu 0,3% față de trimestrul precedent. 
Pensia medie de asigurări sociale de stat 
a fost de 1.181 lei, iar raportul dintre 
pensia medie nominală netă de asigurări 
sociale de stat pentru limită de vârstă cu 
stagiu complet de cotizare (fără impozit 
și contribuția de asigurări sociale de 
sănătate) și câștigul salarial mediu net a 
fost de 47,8% (comparativ cu 50,7% în 
trimestrul precedent); indicele pensiei 
medii reale faţă de trimestrul precedent, 
calculat ca raport între indicele pensiei 
nominale pentru calculul pensiei reale și 
indicele preţurilor de consum a fost de 
98,6%.

ncepând cu luna septembrie a al agricultorilor De creșterea pensiei

PENSII PENSII 
MAJORATE MAJORATE 
DIN LUNA DIN LUNA 

SEPTEMBRIESEPTEMBRIE
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CEI MAI ACTIVI PARLAMENTARI ACTIVI PARLAMENTARI 
DIN PRAHOVA:DIN PRAHOVA:  

RĂDULESCU, BOZIANU, ZISOPOL, 
MARUSSI, OPREA, SAVINMARUSSI, OPREA, SAVIN

Cel mai activ parlamentar care 
reprezintă județul nostru nu este 

un membru PSD sau ALDE, partide care 
și-au asumat destinul țării, ci un debutant 
în lumea politică, atât ca partid, cât și ca 
persoană, prof. și criticul de istoria artei 
Dan Răzvan Rădulescu (USR), care a 
avut 141 de intervenții (luări de cuvânt, 
inițiative parlamentare și interpelări). 
Acesta este urmat la mică diferență de 
ec. Nicoleta Cătălina Bozianu (PMP)-
140 de intervenții și prof. Dragoș Gabriel 
Zisopol, președintele Uniunii Elene din 
Romania-137 de acțiuni. Ei sunt urmați de 
senatorii ing. George-Nicolae Marussi-130 
de acțiuni, ing. Ștefan Radu Oprea-113 
acțiuni și ec. Emanoil Savin-112 acțiuni. 
La polul opus se afl ă, dacă îi excludem din 
analiză pe Grațiela Gavrilescu și Meleșcanu, 
ocupați cu treburile Guvernului României, 
jr. Andreea  Cosma (PSD) și ec. George 
Ionescu (PNL), fi ecare cu câte 42 de acțiuni 
și ec. Iulian Dumitrescu (PNL)- cu 54 de 
acțiuni. Interesant este că sunt câțiva aleși 
care au luat cuvântul de câteva ori, pesemne 
odată când au depus jurământul: George 
Ionescu-2, Grațiela Leocadia Gavrilescu-2. 
Ar mai fi  de spus că senatorul  Ștefan 
Radu Oprea este de un an și aproape 8 
luni ministru și totuși se situează printre 
cei mai activi parlamentari! Dar haideți să 
vedem cum stau lucrurile pentru fi ecare 
secțiune tipică activității parlamentare. Nu 
am inclus în această statistică prezența la 
vot la moțiunile de cenzură unde, detașat, 
conduc parlamentarii opoziției, respectiv, 
PNL, USR și PMP:

CAMERA DEPUTAȚILOR:
-luări de cuvânt: Dragoș Gabriel Zisopol 

(deputat minorități)-82, Roberta Alma 
Anastase (deputat PNL)-23, Dan Răzvan 
Rădulescu (deputat USR)-20, Nicoleta 
Cătălina Bozianu (deputat PMP)-16, Rodica 
Paraschiv (deputat PSD)-16, Laura-Mihaela 
Fulgeanu-Moagher (deputat PSD)-12, 
Andrei Nicolae (deputat PSD)-10, Andreea 
Cosma (deputat PSD)-7, Răzvan Sorin 
Prișcă (deputat PNL)-4, Răzvan Ion Ursu 
(deputat PSD)-3, George Ionescu (deputat 
PNL)-2, Grațiela Leocadia Gavrilescu 
(deputat ALDE)-2;

-propuneri legislative inițiate: 
Nicoleta Cătălina Bozianu-90, 
Dan Răzvan Rădulescu-88, Laura-
Mihaela Fulgeanu-Moagher-77, 
Rodica Paraschiv-75, Andrei 
Nicolae-67, Răzvan Ion Ursu-67, 
Răzvan Sorin Prișcă-40, Dragoș 
Gabriel Zisopol-37, Roberta 
Alma Anastase-33, Andreea 
Cosma-31, George Ionescu-31, 
Grațiela Leocadia Gavrilescu-15;

-întrebări și interpelări: Roberta Alma 
Anastase-41, Răzvan Sorin Prișcă-35, 
Nicoleta Cătălina Bozianu-34, Dan Răzvan 
Rădulescu-33, Dragoș Gabriel Zisopol-18, 
Andrei Nicolae-13, George Ionescu-9, 
Andreea Cosma-4, Rodica Paraschiv-3, 
Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher, Răzvan 
Ion Ursu și Grațiela Leocadia Gavrilescu-
câte una fi ecare.

SENAT:
-luări de cuvânt: Ștefan Radu Oprea 

(senator PSD)-46, George-Nicolae Marussi 
(senator USR)-35, Emanoil Savin (senator 
PSD)-33, Iulian Dumitrescu (senator PNL)-
30, Teodor-Viorel Meleșcanu (senator 
ALDE)-14.

-propuneri legislative inițiate: 
George-Nicolae Marussi-82, Emanoil 
Savin-78, Ștefan Radu Oprea-62, 
Iulian Dumitrescu-20, Teodor-Viorel 
Meleșcanu-5;

-întrebări și interpelări: George-Nicolae 
Marussi-13, Ștefan Radu Oprea-5, Iulian 
Dumitrescu-4, Teodor-
Viorel Meleșcanu-4, 
Emanoil Savin-1. 

Dacă ar fi  să ne 
referim la prezența în 
mijloacele de informare 
în masă, probabil sunt de 
notorietate cei trei miniștri-
Gavrilescu, Meleșcanu și 
Oprea. La televiziunile 
de știri centrale, dintre 
parlamentari, cei mai 
prezenți pe posturi au 
fost Răzvan Sorin Prișcă, 
Andrei Nicolae și, evident, 
Andreea Cosma, ultima 
în legătură cu scandalurile 

privind DNA. În presa locală, remarcăm 
prezența constantă a deputaților Rodica 
Paraschiv (Prahova), Andreea Cosma (ph-
online), iar în rețelele de socializare, cel mai 
activ se arată a fi  Dan Răzvan Răulescu, cu 
teme de interes local pe care le inițiază și le 
urmărește constant. 

LA NIVEL NAȚIONAL, CEL 
MAI ACTIV ESTE IORDACHE, 

IAR CEI MAI INACTIVI-
BĂNICIOIU ȘI PLEȘOIANU

La nivel național, cel mai activ deputat 
în această legislatură este considerat Florin 
Iordache, care a avut 2.264 luări de cuvânt 
în plen și 1.499 în Biroul Permanent! 
Social-democratul a avut 51 de propuneri 
legislative inițiate, dintre care 19 au devenit 
legi, 3 proiecte de hotărâre, o interpelare și 
o moțiune. Drept este că Iordache a avut 
și un motiv să fi e atât de vocal, dat fi ind 
faptul că a deținut președinția comisiei care 
a măcelărit legile justiției, poate cea mai 
activă din Parlament, în ultimii trei ani. 

Din rândul membrilor PNL s-a remarcat 
Raluca Turcan, cu o prezență la vot de 82%, 
185 de luări de cuvânt în plen și 162 în 
Biroul Permanent al Camerei Deputaților, 
92 propuneri legislative, dintre care 10 
au fost promulgate legi, 47 interpelări și 
întrebări și 24 de moțiuni. De la USR, cel 
mai activ parlamentar este Cristina-Ionela 
Iurișniți, cu 80% prezență la vot, 103 luări 
de cuvânt în plen, 119 inițiative legislative, 
92 de întrebări și interpelări și 11 moțiuni. 
Și deputatul ALDE Florin Calotă este 
considerat activ,  cu o prezență la vot de 
93%, 5 luări de cuvânt, 35 de declarații 
politice scrise, 135 de proiecte de lege. Din 
partea PMP, Petru Movilă este unul dintre 
deputații cei mai activi, cu 176 de luări de 
cuvânt în plen, 40 în Biroul Permanent 
al Camerei, 145 de inițiative legislative, 
213 întrebări și interpelări, 10 moțiuni 
și un proiect de hotărâre. La polul opus 
sunt deputatul Nicolae Bănicioiu (fost 
PSD, actual Pro România), afl at la al 4-lea 
mandat-prezență la vot de 15%, o luare 

de cuvânt, zero interpelări, 
7 inițiative legislative; Eugen 
Durbacă (independent din mai 
2017, fost ALDE)-prezență la 
vot de 17%, o singură moțiune 
și o singură luare de cuvânt 
în Parlament, zero întrebări 
și interpelări, 13 propuneri 
legislative semnate; Octavian 
Goga (fost deputat PMP și PSD, 
actual neafi liat)-prezență la vot 
de 63%, 2 luări de cuvânt, 3 
declarații politice, 2 moțiuni, 
37 de propuneri legislative; 
Liviu Pleșoianu (PSD)- 10 luări 
de cuvânt, 1 moțiune și 36 de 
inițiative legislative.

0244.546.501

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!
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În 2016, Prahova a trimis la București 16 parlamentari: PSD-7, PNL-4, USR-2, ALDE-2 și 
PMP-1. Acestora li s-a adăugat mai târziu și un reprezentant al minorităților naționale, 

altele decât cea maghiară. Trei dintre aceștia au deținut, în guvernele PSD-ALDE, portofolii la 
diferite ministere: Grațiela Leocadia Gavrilescu-vicepremier și ministru al Mediului în cabinetele 
Grindeanu, Tudose și Dăncilă; Teodor Meleșcanu-ministru de Externe în toate cele trei cabinete, 
în prezent fi ind eliberat din funcție; Radu Ștefan Oprea, ministru pentru IMM-uri în Guvernul 
Dăncilă. La aproape trei ani de prezență în Camera Deputaților și Senat, am dorit să afl ăm 
și noi în ce fel și-au meritat încrederea oferită, prin vot, de prahoveni, cei 17 parlamentari. Și 
începem prin a vă oferi date cu privire la activitatea lor parlamentară, sintetizată în fi șele lor 
din cele două camere ale forului legislativ național.
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TĂRICEANU A DAT FOC SCENEI POLITICE

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

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

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501

PRODUCȚIE PUBLICITARĂPRODUCȚIE PUBLICITARĂ

În săptămânile din urmă, între Călin 
Popescu Tăriceanu și Viorica Dăncilă 

au existat mai multe tensiuni, legate în 
principal de refuzul PSD de a-i susține 
liderului ALDE candidatura la alegerile 
prezidențiale și dorința social-democraților 
de a avea un candidat propriu. Ruptura 
alianței care a asigurat guvernarea în ultimii 
trei ani s-ar fi  putut produce mai demult, 
dar impresia este că Tăriceanu a nutrit 
speranța că liderii PSD din teritoriu vor 
întoarce lucrurile, mai ales că Dăncilă nu are 
șanse să intre în turul al doilea, spun casele 
de sondare a opiniei publice. Iluzia a fost 
spulberată la ultimul Congres al PSD, când 
partidul a decis în unanimitate să meargă cu 
Dăncilă la alegeri.

TĂRICEANU DĂ VINA PE 
PROGRAMUL DE GUVERNARE PE 
CARE L-A SUSȚINUT PÂNĂ LUNI!

Luni, după o consultare de fațadă a 
conducerii ALDE (părerea noastră este că 
decizia era luată), Tăriceanu a anunțat că iese 
de la guvernare, va trece în opoziție, ba chiar 
e posibil să voteze o moțiune de cenzură 
care scurtează viața Guvernului Dăncilă. 
Într-o delarație de la sediul partidului, 
Tăriceanu a criticat faptul că Dăncilă n-a 
vrut să recompună programul de guvernare, 
atenție, program pe care ALDE l-a susținut 
aproape în integralitate până acum. El a 
făcut referire și la „construcții bugetare care 
nu au cum să funcționeze”, deși bugetul pe 
acest an a fost construit de Dragnea, Vâlcov, 
Chițoiu și Tăriceanu, Dăncilă nefi ind 
prezentă la masa unde se trasa bugetul 
pentru 2019. Liderul ALDE a declarat: „Azi 
dimineață am avut o întâlnire cu doamna 
premier Dăncilă, pentru a discuta în legătură 
cu salvarea situației, cu rămânerea sau 
părăsirea coaliției de guvernare. Am așteptat 
de la doamna premier să îmi spună dacă are 
un plan articulat de relansare a guvernării, 
care să presupună un nou program care să 
fi e aprobat de parlament, o nouă echipă 
restructurată, un număr de secretari de stat 
reduși la jumătate, o proiecție pentru o nouă 
rectifi care bugetară.

La toate aceste întrebări așteptam un 
răspuns favorabil, în sensul necesității acestor 
măsuri pentru continuarea guvernării și nu 
am avut nicio contrapropunere. Colegii au 
luat decizia de a se renunța la continuarea 
guvernării alături de PSD. Nu este o decizie 
ușoară, însă guvernarea nu poate rămâne 
în reperele defensive de până acum, noi nu 
putem să cauționăm în continuare măsuri 
care nu au o bază corectă, cum a fost 

OUG 114, nu putem merge mai departe cu 
construcții bugetare care constatăm după 
jumătate de an că nu se pot derula așa cum 
ne-am imaginat”.
LIDERUL ALDE A RENUNȚAT SĂ SE 

VISEZE PREȘEDINTE
Tăriceanu a continuat apoi să anunțe 

câteva decizii legate de renunțarea sa 
la cursa pentru Cotroceni, alianța cu 
Ponta etc.: „Am anunțat candidatura la 
prezidențiale pentru a nu se mai spune că 
intenția noastră de părăsire a coaliției de 
guvernare este bazată pe decizia PSD de a-și 
desemna candidat propriu la prezidențiale. 
Luni îmi voi anunța demisia din funcția de 
președinte al Senatului. Vom face ceea ce 
face orice partid de opoziție. Nu o să votăm 
pro Guvern. Partidul de opoziție votează 
moțiunea împotriva Guvernului. Le-am 
propus colegilor să susținem candidatura 
lui Mircea Diaconu. Suntem dispuși să-i 
acordăm sprijinul logistic pentru a-și derula 
campania.” Tăriceanu a precizat apoi că va 
încheia o nouă alianță cu Pro România, 
deși în interiorul formațiunii conduse de 
Victor Ponta există două voci care se opun 
acestei asocieri, Mihai Tudose și Daniel 
Constantin. Ultimul chiar i-a spuns public 
că este „rebut politic”. 

DĂNCILĂ MENȚINE PSD LA 
GUVERNARE

Marți, trei din cei patru miniștri ALDE și-
au depus demisia din Guvern: vicepremierul 
Grațiela Gavrilescu, ministrul Energiei-
Anton Anton și ministrul pentru Relația 
cu Parlamentul-Viorel Ilie. În schimb, cu 
riscul de a fi  exclusă din ALDE, ministrul 
de Externe, Ramona Mănescu, a preferat 
să-și păstreze portofoliul. În locul acestora, 
Dăncilă i-a propus ca interimari pe Radu 
Oprea (Relația cu Parlamentul), Ioan 

Deneș (Ministerul Mediului) și Nicolae 
Bădălău (Ministerul Energiei). Este foarte 
interesant însă dacă, la nivel central, vor 
renunța la funții secretarii de stat ai ALDE 
sau eventualii președinți sau directori ai 
agențiilor statului român! Viorica Dăncilă 
a declarat că PSD va rămâne în mod 
responsabil la guvernare: „Am luat act de 
decizia ALDE de a abandona guvernarea și 
am discutat calea de urmat alături de colegii 
mei din PSD. Am luat hotărârea  de a ne 
asuma actul guvernării pentru că România 
are nevoie de stabilitate. Guvernarea 
responsabilă înseamnă asumarea unor 
decizii pentru binele majorității, nicidecum 
fuga și practicarea unui joc politic pentru 
obținerea unor voturi.” Dăncilă a mai 
spus și că nu înțelege deloc decizia ALDE: 
„Avem responsabilitate față de cei care ne-au 
acordat votul în 2016, pentru programul de 
guvernare pe care ni l-am asumat impreună 
cu ALDE, dar iată că trebuie să ducem mai 
departe aceste lucruri doar PSD. Dincolo de 
interesele politice avem responsabilitatea de a 
ne ține promisiunile în fața românilor. Vom 
continua guvernarea, dar pentru noi este o 
decizie de neînțeles din partea ALDE”. 
ÎNTRE GUVERNARE ȘI MOȚIUNEA 

DE CENZURĂ
PSD nu se afl ă însă deloc într-o 

situație confortabilă. Săptămâna trecută, 
premierul Dăncilă a operat niște modifi cări 
surprinzătoare în Guvern, iar acum stă la 
mâna președintelui țării, care s-ar putea să-i 
refuze pe cei nominalizați: Iulian Iancu-
vicepremier pe probleme economice (omul 
afl at la originea controversatei OUG 14, care 
a determinat Exxon să-și anunțe plecarea 
din România); Dana Gârbovan-ministrul 
Justiției (judecătoarea este cunoscută pentru 
susținerea modifi cărilor legilor justiției și 
a codurilor penale în formula Iordache-
Nicolicea-Toader, având poziții divergente 
cu raportul GRECO și susținând secția 
specială de investigare a magistraților); 
Mihai Fifor-ministru de Interne; Șerban 
Valeca-ministru al Educației; Ana 
Birchall- vicepremier pentru parteneriate 
strategice (aceasta a fost îndepărtată de la 
Ministerul Justiției, după ce a anunțat că 
susține desfi ințarea secției speciale). Dacă 
președintele va refuza anumite nominalizări, 
se va menține o perioadă de criză. Pe de altă 
parte, PNL este singurul partid din opoziție 
care și-a asumat responsabilitatea depunerii 
unei moțiuni de cenzură, dar numai dacă va 
obține peste 230 de semnături „pentru”,  și a 
preluării actului guvernării, deși e aproape 
sinuciderea curată să iei puterea pentru 
un an, în criza bugetară de astăzi. USR a 

declarat că va vota moțiunea, dar nu va 
guverna, cel puțin nu fără alegeri anticipate. 
UDMR, PMP, ALDE și Pro România au 
declarat că susțin moțiunea, dar cine oare 
mai poate avea încredere în aceștia?
O CAPCANĂ ÎNTINSĂ OPOZIȚIEI?

Sunt voci care avansează ipoteza că totul 
face parte dintr-un joc prin care ambele 
partide speră să-și recâștige electoratul 
și popularitatea pierdută în special după 
atacul împotriva justiției. Adică, PSD-
ALDE, ajutate de Pro România,  ar forța o 
moțiune și o guvernare PNL pe care apoi 
s-o boicoteze în Parlament. Și oricum PNL 
nu are timp într-un an să repare ce a stricat 
alianța în economia națională prin măsurile 
populiste adoptate. Și nu are cum să 
redreseze bugetul țării, adus aproape în sapă 
de lemn. Pe urmă, celor de la PSD-ALDE 
nu le-ar rămâne, având în vedere memoria 
scurtă colectivă, decât să atace PNL, să-l 
acuze de incompetență etc., numai bine cât 
să-l facă să piardă procente din popularitatea 
de care se bucură acum, iar PSD și ALDE să 
urce iar în sondaje. Modelul cu guvernarea 
tehnocrată din 2016 este prea recent pentru 
a putea fi  uitat!
PRAHOVA NU SACRIFICĂ ALIANȚA 

DE DRAGUL LUI TĂRICEANU
La nivel local însă alianța PSD-ALDE e 

posibil să rămână. Sunt prea multe amiciții 
în joc, prea multe poziții de apărat pentru 
a fi  sacrifi cate de dragul lui Tăriceanu. În 
Prahova cel puțin, liderul PSD, Bogdan 
Toader, a declarat că a avut o convorbire cu 
proaspăt demisionara Grațiela Gavrilescu, 
iar amândoi au căzut de acord că se vor 
susține reciproc la nivel local. Mai mult, 
PSD-ALDE vor conserva și voturile PMP. 
Bogdan Toader a spus presei locale: „După 
ce am afl at de această distanțare a aliatului 
nostru cu care am început guvernarea, am 
avut discuții pentru perioada următoare, pe 
plan local, cu doamna Gavrilescu și am stabilit 
că vom merge în continuare în alianță, așa 
cum am mers în fața electoratului în 2016, 
propunând un program de guvernare local 
de care trebuie să ne ținem cât mai intens, 
atât la nivelul municipiului Ploiești, cât și la 
nivelul Consiliului Județean Prahova.”

OUG 114 nu putem merge mai departe cu

DECLARAȚIA SĂPTĂMÂNII: 
CĂLIN POPESCU 

TĂRICEANU

Din păcate, problema 
bugetului pe anul acesta 
și pe anul următor este 

una foarte serioasă și pe 
care noi nu o înțelegem, 
să o tratăm așa. (…) În 

februarie, când s-a votat 
bugetul, am atras atenția 
că este nerealist construit 
și (…) partenerii noștri 

ne-au dat asigurări că totul 
va fi  bine. (…) S-au dat 

(n.r.-bani) peste tot și nu 
s-au încasat sufi cient (...) 

La rectifi carea din vară 
lipseau 9 miliarde, dar prin 

niște soluții miraculoase 
au închis bugetul. La 

următoarea rectifi care o să 
iasă tot la iveală...

 continuare din pagina 1



Ziarul   Ploiestii
29 aug. - 4 sept. 2019

PAGINA 8

MINTE, TRUP, SUFLET

Ioan B; Tg. Jiu

Eva PODEANU; www.ziarulploiestii.ro

SĂ RESPECTĂM CUVINTELE 
CREDINȚEI!

PUBLICITATE • PUBLICITATE „CRAI DE DOROBANȚI” SAU BĂIAT DE CASĂ?  ENIGMA „CRAI DE DOROBANȚI” SAU BĂIAT DE CASĂ?  ENIGMA 
ESTE DEZLEGATĂ CHIAR DE CELEBRUL CODIN MATICIUC

Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:

Ulei esenţial util în DURERILE 
DENTARE

Dacă te confrunţi cu dureri de dinţi, poţi 
folosi ulei esenţial de maghiran până ajungi 
la cabinetul medicului stomatolog. Acesta 
se prepară din 6 linguri de plantă uscată 
mărunţită peste care se toarnă 250 ml de ulei 
de fl oarea-soarelui, care se lasă la macerat 
2 săptămâni. Se strecoară conţinutul și se 
depozitează în recipiente de sticlă, închise 
la culoare. Se masează locul dureros cu 1-2 
picături de ulei de maghiran.

Cataplasme cu efect CALMANT
Graţie proprietăţilor analgezice, sedative și 

antiinfl amatoare, cataplasmele cu maghiran 
sunt folosite în cazul spasmelor musculare, 
entorselor, problemelor circulaţiei periferice 
sau al durerilor articulare. Zdrobește câteva 
frunze proaspete de plantă, așează-le pe locul 
dureros și fi xează-le cu ajutorul unei fâșii de 

tifon, lăsându-le să acţioneze minimum 30 
de minute sau peste noapte.       

Decoct pentru tratarea RĂCELII
Printre multiplele calităţi pe care le posedă, 

decoctul de maghiran este un remediu 
excelent pentru tratarea răcelii, a durerilor 
de gât și a stărilor febrile. De asemenea, 

acesta combate migrenele, durerile 
abdominale, nevrozele și se recomandă în 
tratarea anorexiei, deoarece stimulează poft a 
de mâncare. Se prepară dintr-o linguriţă de 
plantă mărunţită, care se pune la fi ert în 250 
ml de apă. După ce dă în clocot, se mai lasă 
pe foc 5 minute, apoi se strecoară., Se beau 
2-3 căni pe zi.

Infuzie pentru combaterea INSOMNIEI
Datorită efectului său sedativ, infuzia 

de maghiran alungă insomniile, combate 
stările de anxietate, reduce stresul și stările 
de nervozitate. De asemenea, aceasta poate 
fi  folosită pentru reglarea ciclului menstrual, 
eliminarea toxinelor din organism și 
tratarea tulburărilor digestive, a cistitelor 
sau a rinitelor. Pune 1-2 linguriţe de plantă 
la 1 cană cu apă clocotită și lasă la infuzat 
15 minute, apoi strecoară. Bea 2-3 căni în 
fi ecare zi, după mesele principale.

Istoricului și mentorului meu
NICOLAE SIMACHE

Sunt numai ale mele,
Așa cum cămașa
E potrivită pe trupul meu
După chipul și măsurile mele.

- O haină veche –
Vreau s-o port mereu,
Mi-e dragă.
E plină de durere, de culori
De cer, de zâmbet spre astre.

Nu pot să mă dezbrac de-amintiri.
Nu vreau ca cineva să strivească
Un tablou de iubiri.
Amintirile sunt o parte din mine,
Peste tot unde merg,
O tresărire a iubirii,
A fl orii de munte,
A vântului pașnic,
Din cupola de stâncă.
Cine vrea să îmbrace
O amintire furată
In haina cea veche
De mine purtată?

Eu nu mă pot despărţi
De tabloul pictat în culori,
De drumul din sate,
De chipuri de oameni
De felul de-a fi .

Amintirile vin din alt timp,
În prezent,
În imagini deschise,
În condeiul din minte.
O haină vie îmbrăcată în scris.

Profesor pensionar, Elena OPREA
Câmpina

Un interviu savuros cu „consumatorul 
de sufl ete” despre cât e folclor şi cât e 

realitate în poveştile din tabloide
Unde mă putea primi Codin Maticiuc 

pentru un interviu decât pe un scaun de 
bar? Dar staţi puţin, căci am prima surpriză 
pentru dumneavoastră, cititorii: de fapt, 
scaunul înalt şi barul erau chiar la el, în casa 
cu piscină din Cartierul Francez al Capitalei, 
era ziua în amiază mare şi am băut apă rece 
de la frigider.

Prima dată când era să pic de pe scaun, a 
fost când bărbatul din faţa mea  mi-a spus că... 
este un romantic, chiar foarte romantic. M-am 
uitat de două ori la zâmbetul lui ca să ghicesc 
vreo fărâmă de zefl emea, că doar stăteam de 
vorbă cu un actor profesionist, producător de 
fi lme şi un scriitor „consumator de sufl ete”. 
Plus califi cativele de „băiat de oraş” şi „crai de 
Dorobanţi”, câştigate magna cum laude prin 
tabloide. N-am zărit nici pic de zefl emea în 
ochii albaştri şi nici teatru. Codin era sincer.

„Eu ieşeam în cluburi, aveam nişte maşini 
frumoase, eram acompaniat de nişte femei 
frumoase, doar că ei au exacerbat-o, şi li s-a 
părut că e interesant personajul să fi e într-o 
zonă negativă. Doar faptul că a fost prezentată 
doar culoarea neagră, nu înseamnă că albul 
nu există”, mi-a explicat tânărul Maticiuc, 
simplu şi exact, ca şi cum ar fi  trasat un 
desen. Desigur, nu aveau cum să lipsească 
momentele amuzante, atunci când l-am 
întrebat dacă din palmaresul lui de cuceritor 
a lipsit cumva vreun „trofeu”.

„Tu te uiţi la mine? Că mă ridic acuma în 

picioare, sunt mai mic decât scaunul pe care 
stau, voi ce aţi văzut, aţi văzut succesele... Am 
avut mai multe refuzuri decât accepturi...”, a 
râs Maticiuc, sorbind uşor din sticla cu apă 
foarte rece.

Rolul de tată îi vine cel mai bine
Codin Maticiuc a bifat mai multe 

fi lme ca actor decât am avut eu scenete la 
„Cântarea României”, pe timpuri. N-am 
apucat să le văd, doar ce am citit despre ele, 
dar i-am promis că pe următorul nu îl voi 
rata. Dar dintre toate rolurile, mi s-a părut că 
cel mai bine l-ar prinde cel de tată. Dacă ar fi  
să ne luăm după glumele lui, pentru fi ica lui 
Smaranda urmează o adolescenţă de coşmar, 
pentru că fostul băiat de oraş s-a lăudat că va 
fi  şi un părinte old school. Adică i-a planifi cat 
deja majoratul copilei de doar 4 luni: în 
familie, că aşa este frumos! 

Redevenind serios, Codin mi-a mărturisit 
cum l-a cucerit mama fetiţei. I-a îndeplinit 
dorinţa, aceea de a-i face un copil. „Mi-am 
dorit de tânăr şi uite că acum la bătrâneţe, mi 
s-a întâmplat, o să fi u un tată bătrân, n-o să 
mai fi u un tată tânăr...”, a fost o altă surpriză 
pe care mi-a servit-o Maticiuc. Desigur, e tată 
cu normă întreagă, chiar dacă nu-i schimbă 
scutecele fetei, dar se poate lăuda cu faptul că 
el i-a dat prima masă atunci când Smaranda 
a venit pe lume. Cam greu de imaginat un 
asemenea tablou în urmă cu un an, nu-i 
aşa? „Doar faptul că a fost prezentată doar 
culoarea neagră, nu înseamnă că albul nu 
exista... Nu cred că există o antiteză, yin şi 
yangul ăla trăiesc în noi, sunt parte din mine, 
aşa cum binele şi răul sunt şi parte din tine...”, 
a fost replica lui Codin.

De ce a plâns Codin Maticiuc?
A plâns pentru că mi-au dat şi 

mie lacrimile atunci când a vorbit despre 
copiii de la Spitalul Fundeni. Copiii bolnavi 
de cancer. Pentru ei, Codin Maticiuc s-a 
implicat într-o acţiune caritabilă: strânge 
bani pentru renovarea etajului 7. Această 
latură extrem de sensibilă este cumva o 
moştenire de familie, pentru că părinţii lui 
Maticiuc au construit în urmă cu peste 15 
ani un orfelinat în cartierul Giuleşti de care 
se ocupă şi acum. Codin a rămas impresionat 
de dramele copiilor de la Fundeni după ce a 
participat la diverse evenimente acolo. Şi în 
ciuda faptului că detestă tot ceea ce ţine de 
organizare şi administrare de fonduri, s-a 
dedicat acestei acţiuni. Iar discuţia a devenit 
dintr-odată gravă.

„Am găsit nişte oameni în regulă acolo,  
mă refer la personalul medical şi la personalul 
administrativ, şi am găsit o deschidere, o 

deschidere în sensul în care oamenii au 
spus că putem să facem un parteneriat, că 
au nevoie de anumite lucruri, fondurile sunt 
limitate, nu ştii ce să faci mai întâi... Şi mi s-a 
părut extraordinar pentru că – întotdeauna 
am să spun asta! - eu sunt omul care a strâns 
scutece în perioada Colectiv pentru Spitalul 
de Arşi, pe blat. Adică efectiv ei spuneau „nu 
avem nevoie de nimic!” şi pe la spate, dacă 
aveai o relaţie extraordinară, o pilă, o relaţie, 
îţi spuneau în şoaptă „da, avem nevoie şi de 
asta şi de asta....”... „ mi-a mărturisit Codin, 
care a lăsat garda jos la întrebarea dacă 
pacienţii copii îl cunosc. 

„Câţiva, da... Problema e, când m-ai 
întrebat dacă mă cunosc, e că mă cunosc 
ăia care sunt mereu acolo... Ideea e că aş 
vrea să nu mă cunoască, cum ar veni... Eu 
îi recunosc,  adică efectiv, mă doare când îi 
recunosc.... Sau când mă recunosc părinţii... 
E o boală grea, e ceva îngrozitor şi faptul că 
tu plângi nu mă ajută, pentru că eu încerc să 
fi u bărbatul de aici, din acest interviu, eu ar 
trebui să nu plâng şi dacă tu plângi... ştii ce 
zic?”, şi i-am văzut ochii înotând în lacrimi.

„E greu, sunt copii şi nu doar copii, sunt 
şi dramele părinţilor, adică, bă, efectiv te 
gândeşti la părinţi... Durere în sufl et mai 
mare decât a copiilor, că suntem amândoi 
părinţi şi tu şi eu, e îngrozitoare...” a încheiat 
Codin care a avut şi un mesaj pentru Ziarul 
Ploieştii. „Ce le transmit cititorilor voştri? Să 
fi e cât mai mulţi, să fi e cât mai buni şi poate 
să ne ajute ca să-i ajutăm pe cei care nu sunt 
aşa de norocoşi ca noi!”
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Istoricului și mentorului meu
NICOLAE SIMACHE

Sunt numai ale mele,
Așa cum cămașa
E potrivită pe trupul meu
După chipul și măsurile mele.

- O haină veche –
Vreau s-o port mereu,
Mi-e dragă.
E plină de durere, de culori
De cer, de zâmbet spre astre.

Nu pot să mă dezbrac de-amintiri.
Nu vreau ca cineva să strivească
Un tablou de iubiri.
Amintirile sunt o parte din mine,
Peste tot unde merg,
O tresărire a iubirii,
A fl orii de munte,
A vântului pașnic,
Din cupola de stâncă.
Cine vrea să îmbrace
O amintire furată
In haina cea veche
De mine purtată?

Eu nu mă pot despărţi
De tabloul pictat în culori,
De drumul din sate,
De chipuri de oameni
De felul de-a fi .

Amintirile vin din alt timp,
În prezent,
În imagini deschise,

p

În condeiul din minte.
g

O haină vie îmbrăcată în scris.
Profesor pensionar, Elena OPREA

Câmpina

AMINTIRILE…AMINTIRILE…

Slujbă. La Biserică, cine consideră slujba în 
alte situații face păcat. „Lasă pe poporul Meu 
să-Mi facă slujbă în pustie” (Ieșirea 7 : 16). „Să 
faci slujbă în această lună” (Ieșirea 13 : 5). „Să 
slujești numai Domnului Dumnezeului tău și 
El va binecuvânta pâinea ta, vinul tău, apa ta 
și voi abate bolile de la voi” (Ieșirea 23 : 25).
Soartă (destin și blestem). Îs păcatele 
și necredința părinților și urmașilor, 
consecințele acestor păcate se pot reduce sau 
elimina dacă reducem păcatele, cine amestecă 
sau dă alt sens acestor cuvinte face păcat. 
„Chiar și leviții care s-au depărtat de Mine 
în timpul rătăcirii lui Israel pentru a-și urma 
idolii lor, își vor purta greutatea păcatului 
lor” (Iezechiel 44 : 10). „Iar faptele lui Le voi 
întoarce împotriva lui” (Osea 4 : 9).
Spirit. De câte feluri îs spiritele? O sumedenie 
de spirite la: sport, credință, război, pescuit, 
guvern, animale, plante, păsări etc. Ori 
eliminat, ori lăsat doar la credință. Să nu 
cumva să ne încadrăm în versetele: „Ci 
cuvântul vostru să fi e ceea ce este da, da; și 
ceea ce este nu, nu; iar ce e mai mult decât 
acestea de la cel rău este” (Matei 5 : 37). „Vă 
spun că pentru orice cuvânt deșert pe care-l 
vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua 
judecății” (Matei 12 : 36). În Biblie nu e 
trecut pe nicăieri spirit, doar sufl et și însuși 
Dumnezeu zice că are sufl et: „Din toată 
inima Mea și din tot sufl etul Meu” (Ieremnia 
32 : 41). „Se va scârbi sufl etul Meu de voi” 
(Leveticul 26 : 30).
Show păcătos. Cuvântul păcătos e bine dacă 
e în sensul bun, adică show e păcat, dacă 
e de paradă atunci nu e bine. Dacă se mai 
și justifi că de ce e păcătos show atunci e și 
mai bine. „Căci ei își vădesc păcatele lor ca 
Sodoma în loc să le ascundă. Vai de ei! Căci ei 
și-au făcut loruși rău” (Isaia 3 : 9).
Trupă, trupele. Aceste cuvinte îs considerate 
ca o a doua defăimare a cuvântului trup. În 
prima defăimare cam 95% din oameni zic 
corp în loc de trup. Deci vrăjmașul împreună 
cu oamenii a găsit un procedeu de defăimare 
a cuvântului trup, adică: trupă, trupele etc. 
Oamenilor, vedeți că dirijarea e de la cel 
rău! Exprimați-vă: formație, echipă, grupă, 
armată, oștire etc., astfel veți dărâma dirijarea 
celui rău.

f
eSĂ RESPECTĂM CUVINTELESĂ RESPECTĂM CUVINTELE

P.S. Pentru cei care ar dori să 
doneze, aici sunt conturile Fundaţiei 
Filantropica Metropolist. Conturi 
proiecte medicale: în lei – RO05 
CECE B000 30RON067 5601, în 
euro – RO35 CECE B000 C1EUR067 
5927, în USD – RO33 CECE B000 
B8USD067 5799

E

n interviu savuros cu consumatorul
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MAGHIRANUL REDUCE 
SPASMELE

b i l d il

Atenţie, femeilor însărcinate sau care 
alăptează le sunt contraindicate remediile 
cu maghiran!
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ADEVĂRUL DESPRE TEZAURUL ADEVĂRUL DESPRE TEZAURUL 
ROMÂNIEI DE LA MOSCOVA (II)

Toţi ne dorim „însănătoșire grabnică” 
atunci când suntem bandajaţi (și 

nu numai), dar iată că acum doctorul Ben 
Almquist împreună cu echipa sa de oameni 
de știinţă de la Colegiul Imperial din 
Londra, au găsit o modalitate de a accelera 
procesul de vindecare, chiar și al rănilor 
critice, ce poate ajuta refacerea rapidă sau 
chiar la salvarea vieţii răniţilor.

Echipa britanică a dezvoltat un material 
special care interacţionează direct cu ţesuturile 
în curs de vindecare din corpul rănitului, ajutând 
la o vindecare mai bună și mai rapidă, numit 
TrAP (Traction force-Activated Payloads).

Înainte de a explica acţiunea acestui material, 
trebuie să înţelegem cum vindecă o rană corpul 
nostru. În momentul rănirii, se formează un 
strat subţire de colagen deasupra rănii. Apoi 
celulele traversează acest strat subţire de 
colagen, tractând după ele un lanţ de proteine 
regeneratoare care activează procesul de 
vindecare și de regenerare a celulelor afectate.

Cercetătorii au reușit să copieze acest proces 
pentru producerea noului material. Pentru 
aceasta, ei au spiralat și au pliat elemente de ADN 
în așa fel încât proteinele să poată fi  transportate 
în aceste pliuri de ADN. Segmentele pliate de 
ADN poartă denumirea de aptameri. Un gen 
de „toartă” este atașată la un capăt de spirală 
pliată de ADN, iar celălalt e atașat de stratul 
de colagen. Când celulele traversează stratul 
de ADN, ele trag după sine și TrAP-urile, 
deschizând spiralele de ADN, eliberând astfel 
lanţul de proteine, care vor lucra asupra rănii, 
procesul asigurând și regenerarea celulelor 
întâlnite în drumul lanţului de proteine, ceea ce 
va conduce la formarea de celule noi, ce se vor 
răspândi și în alte părţi ale zonei vătămate.

Prin schimbarea „toartei” acestor aptameri, 
doctorii pot realiza aptameri specifi ci unor 
anumite tipuri de celule, deoarece numai un 
anumit tip de celule poate tracta un gen specifi c 
de aptameri. Aceasta permite doctorilor să 
formeze genuri specifi ce de aptameri care 
răspund cerinţelor fi ecărui tip de celule, 
abilitând TrAP-urile să transporte exact acest 
gen de proteine necesar zonei rănite, în funcţie 
de stagiul în care se afl ă rana.

„Utilizarea mișcării celulelor pentru a activa 
vindecarea rănii se întâlnește oriunde în natură, 
pornind de la bureţii de mare și terminând cu 
omul” – a declarat Dr. Almquist.

Oamenii de știinţă cred că această abordare 
a vindecării poate fi  folosită la variate forme 
de vătămare, de la fracturi de oase sau nervi 
traumatizaţi, până la ţesuturile afectate în urma 
atacului de cord.

DOCUMENTE, HĂRŢI, CĂRŢI 
RARE. NICI UN GRAM DE 

AUR
Acest transport a însemnat prima 

restituire din istoria Tezaurului României 
la Moscova, constând în documente vechi, 
cărţi rare, planuri, hărţi, arhive, acte, 
manuscrise, obiecte bisericești, covoare, 
carpete, depozite, tablouri, picturi, schiţe, 
desene, colecţii de artă, bunuri și efecte 
bancare (titluri de proprietate, valori, 
acţiuni, obligaţiuni, titluri de credit, 
garanţii bancare, gajuri, ipoteci etc), 
aparţinând persoanelor particulare sau 
instituţiilor de stat.

1956 – A DOUA RESTITUIRE
A doua restituire s-a făcut în 

vremea „obsedantului deceniu”, când, în 

fi ne, „poporul era la putere în România 
(cum pretindea propaganda vremii), dar în 
chip total neașteptat pentru opinia publică. 
În iunie 1956, ziarele relatau despre faptul 
că Tezaurul românesc afl at la Moscova 
urma să fi e restituit, iar comunicatul 
ofi cial afi rma că „poporul sovietic a 
păstrat cu grijă toate aceste opere de artă, 
care reprezintă o mare valoare istorică și 
artistică”, că guvernul URSS și poporul 
sovietic au privit întotdeauna aceste valori 
ca un „bun inalienabil al poporului român 
însuși”.

CLOȘCA ȘI PUII DE AUR SE 
ÎNTORC ACASĂ

Lista bunurilor restituite includea 
Tezaurul de la Pietroasele („Cloșca cu 
Puii de Aur”), 120 de tablouri semnate de 
Nicolae Grigorescu (dintr-un total de 1350 
de picturi, gravuri și desene), vase liturgice 
din aur și argint, cărţi și miniaturi vechi, 
bijuterii, 156 de icoane, 418 tapiţerii etc. 
În total, expoziţia deschisă la București 
în august 1956 cu obiectele sosite din 
URSS includea nu mai puţin de 39.320 
de piese, dintre care 33.968 de monede de 
aur și 2465 de medalii, 1350 de tablouri 
și desene, restul de circa 2500 de obiecte 
fi ind obiecte de orfevrărie medievală, 
broderii liturgice și icoane. Tot în 1935, 
prin eforturile lui Nicolae Iorga, au sosit 
de la Moscova și rămășiţele pământești 
ale lui Dimitrie Cantemir, principele 
Moldovei, depuse la Biserica Trei Ierarhi 
din Iași. Totuși, Tezaurul BNR, format 
din 93,4 tone de aur, plus alte importante 
bunuri rămâneau nerestituite.

DE CE AM DUS AURUL ÎN RUSIA 
ȘI NU ÎN ANGLIA?

Firește, azi, multă lume se întreabă 
–în lipsa unor cunoștinţe elementare 
despre situaţia din epocă și sub infl uenţa 
relaţiilor româno-ruse de după al Doilea 
Război Mondial – de ce am trimis valorile 
românești în Rusia. Sunt câteva motive 
demne de luat în seamă, care trebuie 
cunoscute:

1. Nimeni nu-și putea imagina atunci 
căderea Rusiei, care, de sute de ani, fusese 
o stavilă în calea migratorilor asiatici, 
care devenise „a treia Romă” – simbol al 
ortodoxiei și care nu putuse fi  luată nici de 
Napoleon; 

2. Casa Imperială Rusă garanta toate 
valorile românești depozitate la Kremlin; 

3. Casa Regală a României, prin 
regina Maria, era înrudită direct cu ţarul 
Nicolae Romanov, care a făcut promisiuni 
solemne suveranilor români în legătură 
cu intangibilitatea, custodia și returnarea 
Tezaurului nostru: 

4. Trimiterea Tezaurului în Anglia, 
adică mai departe de teatrele de operaţiuni 
militare, către un alt aliat, ar fi  putut 
jigni Rusia, aliatul nostru vecin, și ar fi  
pus probleme logistice insurmontabile 

(deoarece transportul Tezaurului spre 
Anglia ar fi  trebuit făcut tot numai pe 
uscat și tot prin Rusia).

RUȘII O ŢIN SUS ȘI TARE CĂ 
TEZAURUL S-A PIERDUT ÎN 

TIMPUL RĂZBOIULUI
În baza declaraţiei comune a miniștrilor 

de externe ai celor două ţări, semnată 
la 4 iulie 2003, s-a constituit „Comisia 
comună româno-rusă pentru studierea 
problemelor izvorâte din istoria relaţiilor 
bilaterale, inclusiv Problema Tezaurului”.  
Din momentul constituirii, Comisia s-a 
întrunit de patru ori: la București, în 
octombrie 2004, la Moscova, în iunie 
2005, la Moscova, în aprilie 2006, la Sinaia, 
în martie 2016. Partea rusă a insistat ca 
această Comisie să discute și să lămurească 
chestiuni mai largi, legate de relaţiile 

bilaterale dintre Rusia și România, din  
1916 încoace până în perioada comunistă, 
pe când partea română a accentuat nevoia 
rezolvării chestiunii spionase a Tezaurului.

Rușii, însă, au susţinut de mai multe oric 
că Tezaurul s-a pierdut și risipit în vremea 
Războiului Civil, în timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial etc., când funcţiona 
în Rusia un alt regim politic. Firește, 
este de presupus că o parte din Tezaur a 
fost folosită de statul sovietic – mai ales 
partea de aur aparţinând BNR -, fi indcă 
acest stat nu s-a considerat responsabil 
pentru angajamentele guvernelor ţariste 
anterioare. Însă dispariţia totală a 
Tezaurului este contrazisă de cele două 
restituiri (din 1935, 1956), făcute de partea 
rusă. Cele 91,4 tone de aur românesc al 
BNR nerestituire reprezintă o valoare 
inestimabilă, din câteva motive. Mai întâi, 
este vorba despre averea naţiunii române, 
fi indcă deţinătoarea aurului respectiv era 
Banca Centrală a ţării. În al doilea rând, 
valoarea intrinsecă a aurului fi n depus 
este mai mare decât greutatea metalului, 
fi indcă lingourile reprezentau 2,4 tone, 
iar monedele diverse (în mare parte mărci 
germane și coroane austriece), 91 de tone. 
Este vorba și despre monede istorice 
din secolele anterioare, cu semnifi caţie 
numismatică. Conform unor estimări, 
valoarea actuală a aurului depus ar oscila 
între două și trei miliarde de dolari SUA. 
(Dacă adăugăm și valoarea numismatică 
a monedelor din Tezaur, valoarea crește la 
4-5 miliarde de dolari – n.r.).

DATORIE DE ONOARE FAŢĂ DE 
ŢARĂ

Partea română insistă, prin urmare, 
asupra faptului că Federaţia Rusă – ca stat 
continuator al Imperiului Rus de odinioară 
are, conform dreptului internaţional, 
obligaţia respectării tuturor tratatelor și 
acordurilor semnate cu alte state, inclusiv a 
acordurilor dintre guvernele român și rus, 
din 1916-1917, privind Tezaurul României 
depus în custodie la Moscova, cu obligaţia 
expresă a restituirii complete. Partea 
română este conștientă de imposibilitatea 
păstrării intacte a valorilor românești din 
Rusia, în urma trecerii acestui secol, dar 
este deschisă spre purtarea unor tratative 
care ar putea rezolva problema.

Personal, nu cred că vreun guvern al 
României – de orice orientare politică ar 
fi  acesta – ar putea abandona chestiunea 
restituirii Tezaurului României depus 
la Moscova. De asemenea, nici un 
guvernator al Băncii Naţionale nu ar face 
asta, din moment ce, din 1917 încoace, toţi 
guvernatorii care s-au succedat – inclusiv 
în vremea regimului comunist – și-au 
predat unul altuia Dosarul tezaurului, ca 
într-o ștafetă a datoriei faţă de ţară.”

MATERIALUL MATERIALUL 
CARE CARE 

VINDECĂ VINDECĂ 
RANA MAI RANA MAI 

REPEDEREPEDE

E hip b it i ă d lt t t i l

OCUMENTE HĂRŢI CĂRŢI
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DUPĂ FORMAREA COALIȚIEI, PIESA 
ESTE „CÂNTATĂ” CA PE NOTE

Formal, vizita „neofi cială” a ministrului 
apărării rus Sergei Soigu în Republica 
Moldova nu a generat și nici nu putea 
genera semnarea vreunui acord sau 
atingerea anumitor înțelegeri formale. În 
realitate, am asistat la un eveniment cu 
adevărat „istoric” în spațiul post-sovietic. 
Pentru prima dată în 28 de ani ministrul 
rus al apărării a vizitat o țară, a cărei parte 
a teritoriului se afl ă efectiv sub ocupație 
militară rusească, chiar dacă Moscova 
preferă să vorbească nu despre ocupanți, 
ci despre trupe de pacifi care. Mai mult ca 
atât, el a sfi dat orice protocol și cutume 
diplomatice, vizitând capitala statului 
legitim, Chișinău, și „capitala” unui „stat-
limitrof ”, creat de liderii sovietici și care 
există exclusiv pe banii rusești și cu sprijin 
militar al Kremlinului.

Cum în general a fost posibilă o 
astfel de umilință a suveranității statului 
moldovenesc? Liderii departamentului 
militar rus nu și-au permis să vină la 
Chișinău nici atunci când președintele 
comunist Vladimir Voronin era la putere, 
care în prima perioadă a domniei sale nu era 
un aliat mai puțin loial al Moscovei decât 
este astăzi Igor Dodon. Atât la Moscova, cât 

și la Chișinău erau conștienți de faptul că 
există „linii roșii” care nu puteau fi  trecute. 
De această dată, „linia roșie” a fost încălcată 
în mod deliberat și conștient. Vizita lui 
Soigu a fost una dintre primele consecințe 
reale ale creării unui guvern de coaliție 
între forțele politice pro-europene conduse 
de premierul Maia Sandu și socialiștii pro-
ruși ai președintelui Igor Dodon.

Când s-a format coaliția, am avut 
ocazia să-i avertizez pe moldoveni că 
dezoligarhizarea țării și îndepărtarea de la 
putere a lui Vlad Plahotniuc, „eminența 
cenușie” a Republicii Moldova, este 
bineînțeles un lucru bun, dar participarea 
Rusiei la acest proces poate duce la un 
rezultat exact opus – crearea unui regim 
oligarh pro-rus, pe care nimeni nu-l va mai 
zdruncina. Pentru că principalul oligarh 
al Moldovei nu va mai fi  un oarecare 
Plahotniuc. Principalul oligarh al Moldovei 
va fi  însuși Vladimir Putin.

Întru-n cuvânt, după formarea coaliției 
ACUM+PSRM, piesa este „cântată” ca pe 
note.

KREMLINUL NU JOACĂ DUPĂ 
REGULI, CI PENTRU REZULTAT

Politicienii occidentali care au negociat 
cu Rusia stabilizarea situației în spațiul 

post-sovietic 
se pare că mai 
trăiesc încă, oricât 
ar fi  de straniu, cu 
iluzia că Moscova 
va respecta angajamentele asumate. Acești 
politicieni îmi amintesc de Napoleon la 
Moscova, care aștepta cheile orașului, dar a 
primit un coridor îngust pentru traversarea 
de lângă Berezino. Aceeași soartă îi așteaptă 
pe oricine care mai crede că Kremlinul va 
juca după reguli. Kremlinul nu joacă după 
reguli. Kremlinul joacă pentru rezultat. Sub 
controlul lui Dodon, adică al Kremlinului, 
trec cele mai importante instituții de forță. 
Premierul Maia Sandu nici măcar nu a fost 
informată despre vizita ministrului rus 
Șoigu. Șeful departamentului militar al țării 
ocupante se comportă la Chișinău, și cu atât 
mai mult la Tiraspol, ca un adevărat stăpân.

Republicii Moldova, Occidentului, dar 
și tuturor celor care vor să vadă, le-au 
fost demonstrate limitele reale ale puterii 
premierului. Maia Sandu are în fața sa 
o alegere foarte difi cilă: fi e să accepte 
rolul de șef al guvernului, a cărui putere 
este limitată substanțial în probleme de 
securitate națională și suveranitate, fi e să 
refuze coaliția cu colaboraționiștii. Ambele 
opțiuni sunt acceptabile pentru Rusia, 

deoarece ambele opțiuni sunt un 
„preludiu” al stabilirii controlului fi nal 
asupra Repu blicii Moldovei. Așa se poate 
încheia dezoligachizarea moldovenească 
cu asistența rusească și participare 
occidentală. Și acesta nu este fi nalul. Finalul 
va fi  atunci când același model va fi  aplicat 
în Ucraina. Atunci îl vom vedea pe Serghei 
Șoigu la Kiev în tranzit de la Donețk. 
Pentru a face acest lucru, nu trebuie decât 
să implementați pe deplin acordurile de la 
Minsk, să amnistiați mercenarii și să creați 
din „republicile populare” state în statul 
Ucraina, ni se va spune.

Nu afi rm că lucrurile se vor întâmpla 
anume așa. În momentul decisiv, atât 
moldovenii, la fel ca și ucrainenii, pot să 
iasă în stradă, așa cum s-a mai întâmplat 
deja, și toate planurile se vor prăbuși. Doar 
că de această dată, încrederea ucrainenilor 
sau moldovenilor nu o va mai pierde Rusia, 
ci Occidentul. Și aceasta poate fi  consecința 
cea mai periculoasă a încercărilor 
Occidentului de a „se înțelege constructiv” 
cu Putin.

— Federația Rusă propune 
inițierea procesului de utilizare 
a munițiilor stocate lângă 
satul Cobasna din regiunea 
transnistreană a Republicii 
Moldova, fi ind gata să instaleze 
echipamentul necesar în acest sens. 
Anunțul a fost făcut de ministrul 
rus al Apărării Serghei Șoigu la 
întâlnirea cu șeful statului Igor 
Dodon.  

— Asta nu trebuie să ne 
sperie. Probabil, Serghei Șoigu a 
trebuit să vină la Chișinău cu o 
propunere care ar fi  acceptată de 
populația din dreapta Nistrului 
în calitate de prim pas pentru 
re-startul relațiilor moldo-ruse. 
Distrugerea unei cantități atât de 
mari de armament este imposibilă 
cu o singură cameră, oricât de 
performant ar fi  utilajul. Mai mult, 
pentru aceasta este nevoie de 
un acord interstatal. Unul a fost 
semnat încă în 1992, doar că nu 
a fost ratifi cat de Federația Rusă. 
Acum ori va fi  ratifi cat acel acord, 
ori va fi  încheiat altul. Aceasta 
va dura însă în timp. Nu cred că 
se va reuși distrugerea măcar 
a unui obuz până la alegerile 
prezidențiale din Moldova. Nu 
trebuie să se gândească nimeni 
că dacă depozitul cu armament 

va fi  lichidat, Rusia își va retrage 
armata. Nu va fi  așa. Mai mult, 
Moscova va încerca chiar să-și 
mărească prezența militară.  

— Ministrul Apărării Federației 
Ruse, Serghei Șoigu, insistă asupra 
semnării cât mai urgente a unui 
acord militar între Republica 
Moldova și Federația Rusă pentru 
o perioadă de trei ani. Potrivit 
Ministerului rus al Apărării despre 
aceasta s-a discutat la Chișinău.

— Iată acest lucru ar trebui să ne 
pună în gardă. Această colaborare 
presupune mai multe domenii, 
inclusiv pe segmentele pregătirea 
de luptă, doctrina militară, tactica 
de luptă etc. Asta mai înseamnă 
că trebuie să fi e defi nitivat 
inamicul. Nu poți lupta cu aerul. 
Iar aici Republicii Moldova îi vor 
fi  cerute lucruri, pur și simplu, 
inadmisibile. Noi suntem legați 
de Parteneriatul pentru Pace din 
cadrul NATO, suntem parte a altor 
acorduri cu UE. Dacă se va insista 
pe un asemenea acord moldo-rus 
și acesta va fi  semnat, celelalte 
programe vor fi  anulate, ceea ce 
este, negreșit, un lucru grav.

— Ce apreciere ați da ultimelor 
vizite ale exponentului Kremlinului 
Dmitri Kozak la Chișinău. Toate 
asocierile care se fac cu acest nume 

duc la ideea federalizării țării…
— Vizitele lui Kozak la Chișinău 

cel mai puțin sunt legate de o 
eventuală federalizare a Republicii 
Moldova. Misiunea lui e de a 
forma în Moldova o forță politică 
și economică, capabilă de a plasa 
țara noastră pe calea aderării 
la interesele Federației Ruse: 
EUAZES, Tratatul de colaborare 
pentru securitate și altele și, 
respectiv, renunțarea la parcursul 
european. În caz că acest scop va 
fi  atins – se va găsi o modalitate 
de a integra Transnistria în 
Republica Moldova, fără a-i leza 
suveranitatea.

— După vreo zece ani de lipsă 
a oricărei colaborări în domeniul 
apărării cu Rusia, iată că ministrul 
Pavel Voicu a fost la Moscova unde 
s-a întâlnit cu omologul său rus 
Serghei Şoigu. Voicu a declarat 
că Rusia este partenerul strategic 
al Moldovei. Declarația e făcută 
în contextul în care armata rusă 
continuă să staționeze pe teritoriul 
Republicii Moldova..

— Declarațiile lui Pavel 
Voicu se încadrează în opțiunile 
Federației Ruse și ale partenerilor 
ei din Republica Moldova. Cine 
ar putea să mai fi e Federația Rusă 
pentru PSRM, dacă nu un partener 

strategic? Prezența trupelor 
militare ale Rusiei în Moldova 
pentru ei nu este o povară, ci un 
element sensibil de susținere. 
Logica e una specifi că.

— Există aprecieri exacte 
cât armament este stocat azi în 
regiunea transnistreană?

— Da, specialiștii de la 
Ministerul Apărării al Republicii 
Moldova și din cadrul Misiunii 
OSCE în Moldova cunosc foarte 
bine aceste cifre. Aproximativ 
22 de mii de tone de armament 
la Cobasna; dotarea Grupului 
Operativ al Trupelor Rusești 
(GOTR), cam 200 de persoane; 
dotarea batalionului de menținere 
a păcii; asigurarea trupelor armate 
ale regimului secesionist – 4-5 
mii efectiv de armată. Cam atâta. 
Restul structurile de forță, plus 
rezerva pentru cazuri speciale.

— Cât de periculoasă este 
armata transnistreană pentru 
Moldova? Iar pentru Ucraina?

— În raport cu Moldova, forțele 
transnistrene sunt comparativ 
egale. Avantajul lor este accentul 
pe trupe cu destinație specială. 
Respectiv, este mai înalt nivelul de 
pregătire personală, posibilitatea 
de a se antrena efi cient, nu 
duc lipsă de cartușe, proiectile, 

carburanți, au în dotare circa 18-
20 de tancuri, modernizate și gata 
de luptă. Pentru Ucraina pericolul 
e mai mic. Implicarea acestor 
forțe în acțiuni de luptă ar putea 
sustrage anumite contingente 
ucrainene de la luptele în Donbas.

— În ultimii ani negocierile 
dintre Chișinău și Tiraspol au 
evoluat și s-a ajuns la mai multe 
înțelegeri care au fost implementate. 
Cum credeți că vor evolua lucrurile 
de acum încolo, în condițiile în care 
una dintre componentele coaliției 
de guvernare, PSRM, promovează 
la greu interesele Rusiei și cu orice 
ocazie pleacă la consultări la 
Moscova, iar vice-premier pentru 
reintegrare, Vasile Şova, este 
exponentul PSRM.  

—– Absolut toate înțelegerile 
Tiraspol-Chișinău au fost adoptate 
cu consimțământul Moscovei. 
Nu putea să fi e altfel. Dacă ați 
observat, președintele Igor Dodon 
promovează înțelegeri pe câte 
un domeniu, lucru pe care nu-l 
agrea categoric fosta guvernare – 
asigurarea relațiilor în domeniul 
bancar. Astfel, este clar că și pe 
viitor se vor cere de la Chișinău 
cedări fără a urni din loc problema 
integrării statului.

— Federația Rusă propune va fi lichidat Rusia își va retrage duc la ideee

Vizita așa-zisă „ofi cială” a ministrului rus al Apărării, Serghei Șoigu, în Republica Moldova, la 
invitația președintelui Igor Dodon, chipurile pentru evenimentele din 24 august, dedicate „marcării 
celor 75 de ani de la eliberarea Moldovei de fascism”  a scandalizat nu numai opinia publică de 
la Chișinău, dar și presa vecinilor, România și Ucraina. Cel mai scandalos a fost aspectul ce ține 
de numărul de generali și ofi țeri de grad înalt – peste 30 de persoane – ce l-au însoțit pe ministrul 
rus al apărării. Într-un interviu pentru platforma de Combatere a agresiunii hibride, Ion Leahu, 
fost membru al Comisiei Unifi cate de Control, a declarat că acordul între Ministerele Apărării ale 
Republicii Moldova și Rusia ar avea drept consecință anularea tuturor înțelegerilor cu NATO și UE.

UN ACORD MILITAR CHIȘINĂU UN ACORD MILITAR CHIȘINĂU 
– MOSCOVA VA ANULA TOATE – MOSCOVA VA ANULA TOATE 
ÎNȚELEGERILE CU NATO ȘI UEÎNȚELEGERILE CU NATO ȘI UE

VIZITA „NEOFICIALĂ” A LUI ȘOIGU, VIZITA „NEOFICIALĂ” A LUI ȘOIGU, 
UMILEȘTE SUVERANITATEA MOLDOVEI UMILEȘTE SUVERANITATEA MOLDOVEI 
Vizita lui Serghei Șoigu este una dintre primele consecințe reale ale creării unui guvern hibrid de coaliție al 

forțelor politice pro-europene conduse de premierul Maia Sandu și socialiștii pro-ruși ai președintelui Igor 
Dodon, scrie analistul ucrainean Vitali Portnikov , jurnalist, corespondent Radio Svoboda la Kiev într-o publicație 
din Republica Moldova. 
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UN PILAT DIN PONT AMERICAN
Procurorul FBI Robert Mueller s-a spălat 

pe mâini precum Pilat de Pont în momentul 
în care și-a publicat raportul Russiagate, 
care îl exonerează pe Trump de orice 
complicitate cu Rusia, însă lasă deschisă 
portiţa pentru acuzaţii de obstrucţionare a 
justiţiei, ce pot duce chiar la impeachment. 
A fost strategia FBI de a se retrage ofi cial 
din lupta electorală care începe. De aici 
încolo, Raportul Mueller poate fi  exploatat 
de comisiile din Camera Reprezentanţilor, 
dominată de democraţi, pentru a șicana 
președinţia Trump până la momentul 
alegerilor. De acum încolo, având în 
vedere că FBI nu a probat complicitatea cu 
Rusia, afacerea Russiagate devine afacerea 
Trumpgate, o armă electorală în mâna 
democraţilor și a presei.

CLINTON POATE DISTRUGE 
CREDIBILITATEA DEMOCRAŢILOR

Și totuși, Partidul Democrat dă semne 
că se împarte în două tabere. De o parte se 
afl ă „realiștii”, politicienii care consideră 
că, odată ce o uriașă echipă de procurori 
și agenţi FBI nu a găsit dovezi pentru 
îngroparea actualei administraţii, clasa 
politică nu poate decât să accepte acest fapt. 
De cealaltă parte se afl ă „extremiștii”, cei 
care luptă în continuare pentru destituirea 
lui Donald Tramp. Exponentă a acestei 
tabere este marea înfrântă din 2016, Hillary 
Clinton, devenită o piatră de moară legată 
de Partidul Democrat prin refuzul ei de a se 
retrage din prim-plan. „Cred că avem destule 
dovezi aici pentru care orice altă persoană 
care ar fi  fost implicată în aceste fapte ar fi  
fost pusă cu siguranţă sub acuzare”, spune 
Clinton despre Raportul Mueller.

„Încotro ne îndreptăm?”, se întreabă 
jurnalistul american Pat Buchanan. „Presa 
anti-Trump și candidaţii democraţi din 
planul secund vor face presiuni asupra 
favoriţilor, pentru a începe procedura de 
impeachment. Unii dintre favoriţi vor ceda 
acestor presiuni”, scrie Buchanan. „Însă 
poate Joe Biden, spre exemplu, care are 
o agendă pe care vrea s-o promoveze, să 
accepte să devină o simplă voce în plus care 
urlă pentru destituirea lui Trump? Este în 
joc credibilitatea Partidului Democrat. Dacă 
Mueller nu a găsit probe care să demonstreze 
complicitatea lui Trump cu Rusia, ce motive 
avem să credem că o comisie juridică din 
Cameră va găsi aceste probe și va convinge 
o ţară întreagă că a descoperit ceea ce nu a 
putut descoperi fostul director FBI Mueller?”

„Cum Mueller a retras acuzaţiile de 
conspiraţie și complicitate cu Rusia, noul 
atac împotriva lui Trump ia forma unei 
lovituri disperate a statului profund și a presei 
împotriva unui președinte pe care se tem că nu 
îl vor putea învinge la urne”, scrie Buchanan.

O VENDETĂ A „STATULUI 
PROFUND” ȘI A PRESEI ASERVITE
Opinia directorului Organizaţiei Council 

of National Interest, fostul agent CIA Filip 

Giraldi, este mult mai dură. „Statul profund 
a lucrat împreună cu Partidul Democrat 
și cu președintele Barack Obama, pentru a 
distruge președinţia Trump înainte ca ea să 
înceapă. Putem defi ni statul profund în multe 
feluri, începând de la versiune soft , cum că 
există un sistem care are o serie de obiective și 
care lucrează strâns unit pentru îndeplinirea 
lor, și mergând până la o versiune hard, în 
care avem de-a face cu o infrastructură care 
conspiră, pentru a îndepărta ofi ciali de la 
putere și pentru a sabota politicile care nu-i 
convin. În ambele variante, statul profund 
include înalţi ofi ciali guvernamentali și, 
poate cel mai important, presa aservită 
care promovează versiunea coruptă a bunei 
guvernări, prin care infl uenţează publicul”.

ȘI SUA AU O „SECŢIE SPECIALĂ DE 
INVESTIGARE A MAGISTRAŢILOR”

Ca și în România, lupta electorală 
americană se duce pe culoarele Ministerului 
Justiţiei. „Presa abia de a amintit cum 
Michael Horowitz, inspector general al 
Departamentului Justiţiei, a început să 
cerceteze activitatea principalilor promotori 
ai imposturii numite Russiagate. Raportul va 
fi  publicat, iar Horowitz a arătat că vrea să 
deschidă niște dosare în urma investigaţiei. 
Raportul se va referi doar la Departamentul 
Justiţiei, din care face parte și FBI, și va scoate 
cu siguranţă la lumină numele unor agenţi. 
Se așteaptă mai mult punerea sub acuzare, 
chiar și condamnări la închisoare, pentru cei 
care și-au încălcat jurământul pe Constituţia 
SUA pentru o vendetă personală”, scrie 
Giraldi.

Investigarea campaniei lui Donald 
Trump a început în mod ilegal, cu 
interceptări ilegale, fără dovezi. „În asta 
au fost implicate șase agenţi de informaţii, o 
forţă de șoc condusă de directorul CIA, John 
Brennan. Mai pot fi  implicaţi fostul șef FBI, 
James Comey, fostul director al Comunităţii 
de Informaţii a SUA, James Clapper, fostul 
procuror general, Loretta Lynch, fostul șef 
al Departamentului Securităţii Interne, Jeh 
Jonson, și amiralul Michael Rogers, fostul 
director NSA”, scrie Giraldi.
BRENNAN, FOSTUL DIRECTOR CIA, 

CREIERUL RUSSIAGATE
Fostul director CIA, Brennan, a fost cheia 

operaţiunii ilegale. Judecătorii americani au 
refuzat interceptarea lui Trump, câtă vreme 
nu existau dovezile unei conspiraţii cu o 
putere străină sau cu cetăţeni străini. „Însă 
serviciile britanice și cele din alte ţări aliate 
europene puteau să facă asta în mod legal. 
Brennan și-a folosit relaţiile cu aceste agenţii 
de spionaj, în special cu cele britanice, pentru 
a da impresia că îngrijorările în privinţa lui 
Trump vin din partea unor aliaţi și state 
prietene, cărora SUA trebuie să le răspundă 
făcând schimb de informaţii. Așa s-a ajuns la 
interceptarea lui Paul Manafort, a lui Carter 
Page, Donald Trump Jr., Jared Kushner, a 
generalului Michael Flyn. Toate astea s-au 
întâmplat în timpul alegerilor primare și 

după ce Trump a fost nominalizat drept 
candidat al republicanilor.
INVESTIGAŢIA FBI, PORNITĂ DE LA 

INFORMAŢII NECONCLUDENTE
„Așa-zisele îngrijorări ale lui Brennan 

s-au dovedit false. Între timp, alte părţi 
interesate s-au implicat în așa-numitul 
Dosar Steele. A fost o operaţiune comandată 
iniţial de republicani, în încercarea de 
a-l opri pe Trump, iar apoi operaţiunea 
a fost fi nanţată cu 12 milioane de dolari 
proveniţi din campania lui Hillary Clinton. 
Comanditarul dosarului a fost fi rma Perkins 
Cole, care lucra pentru Partidul Democrat. 
Scopul era descoperirea celor mai mici 
dovezi ale legăturilor lui Trump cu Rusia și 
mizerii legate de Trump. Activitatea a fost 
subcontractată fi rmei Fasion GPS, care l-a 
subcontractat, la rândul ei, pe fostul agent 
M16 Christopher Steele. El se retrăsese 
din M16 în 2009 și nu mai fusese în Rusia 
începând din 1993. Raportul era menit 
să sape după mizerii legate de Trump, cu 
informaţii la mâna a doua imposibil de pus 
cap la cap. A fost un raport ce nu ar fi  apărut 
dacă Trump nu ar fi  câștigat alegerile. Steele 
i-a înmânat raportul fostului diplomat 
britanic Andrew Wood, care i l-a transmis 
senatorului John McCain, un critic al lui 
Trump. De la McCain, raportul a ajuns 
la FBI. Președintele Barack Obama l-a 
citit și, potrivit lui James Clapper, șeful 
Comunităţii de Informaţii, „dacă nu am fi  
fost pentru Barack Obama, poate nu am fi  
luat deciziile pe care le-am luat și care au 
dus la evenimentele ce se desfășoară și azi, 
în special investigaţia procurorului Mueller.”

„Dosarul Steele s-a scurs în presă în 
ianuarie 2017, pentru a coincide cu investirea 
președintelui Trump. Hillary Clinton a negat 
că ar fi  știut dinainte de acest dosar, deși 
chiar echipa ei de campanie plătise pentru el. 
Presiunea din partea democraţilor distruși de 
victoria lui Trump a făcut ca Dosarul Steele să 
fi e punctul de pornire pentru ceea ce avea să 
fi e investigaţia Mueller”, scrie Philip Giraldi.

O CONSPIRAŢIE ÎMPOTRIVA 
PREȘEDINTELUI

„Deci, a existat o conspiraţie împotriva lui 
Trump, orchestrată de cei mai înalţi ofi ciali și 
politicieni de la Washington? Fără îndoială 
că da. Ceea ce a făcut Trump ca lider în 
SUA este mai puţin important decât lovitura 
birocratică împotriva lui, un președinte 
al SUA ales legal. Lovitura a avut succes 
într-o oarecare măsură, pentru că Trump 
a fost forţat să întoarcă spatele primilor săi 
consilieri și să apeleze la actualul secretar 
de stat, Pompeo, la actualul consilier pentru 
securitate, John Bolton. Putem spera că 
investigatorii vor afl a ce au făcut birocraţii 
de la Washington împotriva lui Trump și că 
Trumpgate va deveni mai interesantă decât 
Russiagate. Și mai sperăm că vor cădea 
sufi cient capete de la nivel înalt, astfel încât 
să nu mai poată fi  posibilă o nouă imixtiune 
a statului profund în alegeri. Să sperăm”,. 
Încheie Philip Giraldi.

În vreme ce scandalurile de spălare de 
bani fac vâlvă în presă și furia publică ia 

amploare din cauza sumelor nejustifi cabile 
de bani care se revarsă în ţările și băncile 
europene, guvernele vor merge într-una din 
două direcţii, fi e îi vor curta pe ultra-bogaţii 
lumii, fi e le vor face viaţa mai difi cilă, este 
concluzia OCCRP.

Între timp, peste un sfert dintre cei mai 
bogaţi indivizi de pe planetă intenţionează 
să emigreze, de teama riscurilor economice 
la care îl supune propria ţară. Acestea sunt 
concluziile Avuţiei Knight Frank pe 2019, 
publicat luna trecută, care analizează și 
încearcă să prezică posibilul comportament al 
celor aproape 199.000 de indivizi din întreaga 
lume care au o avere de peste 30 de milioane 
de dolari – desemnaţi drept „indivizi cu 
valoare netă ultra-ridicată” (UHNWI).

„Pe măsură ce averile se măresc, guvernele 
se vor stabili în 2019 în două tabere: prima va 
încerca să atragă mai multe averi; a doua va 
căuta să le respingă”, a scris în raport, fi rma de 
consultanţă.

În prima tabără, afi rmă ea, sunt guverne 
precum cel italian, care a adoptat recent o 
nouă schemă fi scală, în virtutea căreia bogaţii 
își pot stabili reședinţa ofi cială fi scală în ţară, 
trebuind în schimb să plătească doar o taxă 
fi xă de 100.000 de euro pentru toate veniturile 
lor care nu sunt realizate în Italia.

Respingerea averilor, conform raportului, 
se observă în locuri precum Singapore, 
Australia, Noua Zeelandă, Canada și Regatul 
Unit, care îi vor obliga pe „non-rezidenţii 
bogaţi să sară peste obstacole din ce în ce mai 
mari, pentru a le accesa pieţele imobiliare”.

Singapore a mărit vara trecută impozitele 
pe proprietăţile rezidenţiale pentru non-
rezidenţi, iar Regatul Unit tocmai a anunţat 
niște reforme încropite în grabă privind 
propria sa schemă a vizelor de aur, care 
prevăd examinări mai exigente ale surselor 
averii pentru cei ce solicită vize de nivel 1 
prin investirea a peste două milioane de lire 
sterline în economie.  

Totuși, având cea mai mare populaţie 
de UHNWI din lume, Londra va rămâne 
centrul mondial al bogăţiei și în 2019, urmată 
îndeaproape de New York, conform fi rmei de 
consultanţă City Wealth Index.

Studiul prezice, de asemenea, că schemele 
de investiţii pentru dobândirea cetăţeniei ori 
dreptul de reședinţă, adică așa-zisele vize de 
aur, vor deveni din ce în ce mai populare, 
în ciuda faptului că sunt atacate în unele 
jurisdicţii.

„Un număr în creștere de scheme de investiţii 
pentru dobândirea cetăţeniei și reședinţei apar 
pe tot globul – cele mai noi fi ind introduse în 
Moldova și Muntenegru”, afi rmă raportul. 
Cauza fenomenului, arată el, o reprezintă 
riscurile economice de pe pieţele în curs de 
dezvoltare. Raportul a constatat că peste 26% 
dintre UHNWI monitorizaţi plănuiau să 
emigreze defi nitiv, iar 36% dintre ei deţin deja 
un al doilea pașaport. Cum numărul existent 
de ultra-bogaţi e de așteptat să devină și mai 
mare în anul următor și cum el va crește cu 
22% în următorii cinci ani, investiţiile lor se 
diversifi că. Dacă în deceniul trecut erau la 
modă achiziţiile de automobile clasice, opere 
de artă și proprietăţi imobiliare, interesul 
pentru obiecte de colecţie se va extinde în 
noi domenii, cum ar fi  un anume tip de active 
lichide, conform raportului.

Alături de monede rare și mașini de 
epocă, soiurile rare de whisky și-au făcut 
acum intrarea în indicele activelor de lux 
Knight Frank. Valoarea lor a crescut cu 
582% în ultimii 10 ani, noul record fi ind de 
1,2 milioane de lire sterline pentru o singură 
sticlă. Ceasurile, pe de altă parte, și-au mărit 
valoarea cu numai 73%.

BOGAŢII SE BOGAŢII SE 
VOR ÎMBOGĂŢII VOR ÎMBOGĂŢII 
ŞI MAI MULT ŞI ŞI MAI MULT ŞI 

VOR EMIGRAVOR EMIGRA

ŞASE SERVICII SECRETE ŞI PRESA ŞASE SERVICII SECRETE ŞI PRESA 
LOR CONTRA UNUI PREŞEDINTE

UN PILAT DIN PONT AMERICAN Giraldi e

Alegerile prezidenţiale americane din 2020 par departe, însă calendarul 
electoral din SUA a făcut ca fi erberea să înceapă deja. În iunie 2019, 

va începe seria de 12 dezbateri decisive pentru alegerea candidatului democrat 
care îl va înfrunta pe Donald Trump. În februarie 2020, vor începe alegerile 
primare în Partidul Democrat.

Electoratul american nu votează nici „anticorupţie” și nici „geostrategic”, 
în funcţie de mișcările de trupe ale Rusiei la graniţele Ucrainei, așa cum se 
întâmplă în spaţiul ex-sovietic sau în statele est-europene. Izolat pe insula lui 
cât un continent, electoratul american votează pentru președintele care face ca 
economia să crească. De la o negociere la alta cu China sau cu UE, administraţia 
Trump amână momentul confruntării economice. Președintele știe că are nevoie 
de o economie stabilă și în creștere la momentul alegerilor. De aceea, marea 
dispută economică este programată pentru al doilea mandat. Aceasta nu este 
o veste bună pentru opoziţia democrată, care are totuși la îndemână o pârghie 
pentru câștigarea alegerilor – reinterpretarea scandalului Russiagate
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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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FOTBALUL PRAHOVEI, CU PASIUNE, MÂNDRIE, ONOARE…

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •PETROLUL, PUNCT PREŢIOS LA MAREA NEAGRĂ …
FOTBAL

Liga 2 /Etapa 4 
(Stadion „Farul” Constanţa / 

26.VIII.2019):
 Farul Constanţa – Petrolul 

Ploiești 0-0.  Petrolul (antrenor 
Flavius Stoican): Lungu – Walace, 
Sîrghi, Ţicu – Meza Coli (64 
Guykassa Grabouyou), Mihăescu 
– Mario Bratu (88 Mihai 
Constantinescu), Marinescu (69 
Cioinac), Zaharia – Arnăutu.

 Joc atractiv, între două echipe 
de tradiţie din fotbalul românesc 
(Digi Sport 1 TV, Lock Plus TV), 
de bună calitate, spectaculos, s-a 
desfășurat în nota de superioritate 
a „Lupilor Galbeni”, care au avut 

mai multe oportunităţi ce le puteau 
aduce victoria. Evident, onoranta 
și prestaţia dobrogenilor care îi 
au în frunte pe internaţionalii 

Ciprian Marica (președinte) și 
Ianis Zicu (antrenor)…

 În celelalte jocuri ale etapei: 
* Csikszereda Miercurea Ciuc – 

Dunărea Călărași 1-1 * Ripensia 
Timișoara – UTA Arad 2-1 * 
Sportul Snagov - Metaloglobus 
București 0-3 * Pandurii Lignitul 
Târgu Jiu - Viitorul Pandurii 
Târgu Jiu 0-0 * Daco Getica 
București – CSM Reșiţa 1-0 * 
Concordia Chiajna – Turris Oltul 
Turnu Măgurele 0-3 * Rapid 
București – Politehnica Timișoara 
1-0 * Universitatea Cluj Napoca – 
Gloria Buzău 0-2 * CS Mioveni – 
FC Argeș Pitești 2-0.

 În clasament conduc: Gloria 
Buzău 12 puncte (golaveraj 
12-1) și Turris Oltul Turnu 
Măgurele 12p (11-1), ambele nou 
promovate… FC Petrolul Ploiești 

– 7p (5-5…) ocupă locul șapte…
 În etapa viitoare (a 5-a), 

Petrolul trebuia să „joace acasă”, 
pe Stadionul „Ilie Oană” cu 
Csikszereda Miercurea Ciuc (pe 
3.IX.2019), dar jocul a fost amânat 
și va fi  reprogramat, din dorinţa de 
protejare a gazonului în vederea 
jocului ofi cial internaţional de 
seniori: România – Malta (Ploiești, 
duminica 8.IX.2019, ora 19.00…). 
Ca atare, următorul joc ofi cial al 
echipei noastre se va desfășura 
tot în deplasare (Liga 2 / Etapa 
6/ vineri 6.IX.2019, ora 19.30), 
în Banat: Ripensia Timișoara – 
Petrolul Ploiești.

HAI PETROLUL!

PALMARES DE AUR, DE PESTE O 
SUTĂ DE ANI 

Mândrie pentru noi prahovenii, primul 
titlu de Campioană a României la Fotbal, 
cucerit de o echipă din provincie, a aparţinut 
formaţiei AC United Ploiești în cea de a treia 
ediţie a competiţiei fi nalizată în anul 1912, 
după ce primele două au revenit Capitalei 
prin FC Olympia București în 1910 și 
1911… „Laurii” Campioanei României i-au 
adus în Orașul Aurului Negru în 1916 și 
legendara Prahova Ploiești.

Apoi, după ani buni, îndrăgita noastră 
echipă Petrolul Ploiești a devenit triplă 

Campioană a României în 1958, 1959 și 
1966 (în palmares adăugându-i-se și cel 
al formaţiei Juventus București din 1930, 
formaţie mutată la Ploiești, devenită Flacăra 
și apoi Petrolul…) și apoi triplă câștigătoare 
a Cupei României – 1963, 1995 și 2013… 
Mândrie și onoare Prahovei.

„BAZA PIRAMIDEI”,
 AJF PRAHOVA… 

Structura sportivă cu cea mai bogată 
activitate competiţională în Prahova, 
printre cele mai active din fotbalul 

românesc, Asociaţia Judeţeană de Fotbal  
Prahova (președinte – prof. Silviu Crîngașu, 
vicepreședinte Teodor Negoiţă), a dezbătut 
recent (22.VIII.2019), într-o ambianţă 
optimă („La Hipodrom” Ploiești), în 
prezenţa delegaţilor cluburilor și asociaţiilor 
sportive, parametrii bogatului sezon 2019-
2020. Adunarea Generală a fost onorată 
și de prezenţa fostului fotbalist – ec. dr. 
Emanoil Savin – Senator în Parlamentul 
României. AJF Prahova va coordona, prin 
comisiile sale de specialitate, activitatea 
(inclusiv competiţională) a 110 echipe de 
seniori pe patru eșaloane valorice și 85 

echipe de juniori pe șase eșaloane de vârstă. 
* În primele două eșaloane de seniori s-a dat 
deja startul. În Liga A Prahova (16 echipe), 
după două etape conduc CS Bănești Urleta 
cu 6 puncte, Petrolistul Boldești, CSO 
Teleajenul Vălenii de Munte, AFC Brebu și 
CS Păulești cu câte 4 puncte.

ÎN FOTBALUL NAŢIONAL, CU 
PETROLUL „FANION”… 

Cu ani în urmă, Prahova noastră era 
reprezentată cu două echipe în „A”, cu 
vreo patru în „B” și cu mai multe în „C”. 
În prezent, în fotbalul naţional  suntem 
prezenţi în Liga 2, cu Petrolul Ploiești, care 
luptă pentru mult dorita revenire în elită 
(Liga 1) și în premieră, de o echipă – Clubul 
Sportiv Blejoi, în Liga 3 (Seria 3).

* În prima etapă din „L 3” (24.VIII.2019, 
Stadion Blejoi): CS Blejoi – AFC Astra II 
Giurgiu 1-1 (Lambru – min, 43 / Andronic 
– min. 22) * AFC Astra II, satelitul prim 
divizionarei, își desfășoară activitatea la 
Ploiești ca și echipele de juniori, unde clubul 
ex-campion deţine vreo patru bune terenuri 
de fotbal…  

În fotbalul naţional juvenil, Prahova 

este reprezentată de FC Petrolul Ploiești 
(la U 19, U17, în Campionatul Național - 
Seria 4, din 10 serii)  ca și de  Petrosport 
Ploiești și CSM Ploiești și prin juniorii săi 
prahoveni de  la Astra (Loc 1 la U17), cu 5 
victorii din cinci…

FC Petrolul (lider, 5 victorii din 5 jocuri, 
golaveraj 37-1…) participă în competiţia 
Liga Elitelor U16 (Seria I, trei serii…), în 
cadrul căreia joacă (pe „Prahova”, lângă 
Hipodrom) și Astra Giurgiu…

FLACĂRA PASIUNII, CHEIA 
SUCCESELOR… 

În decursul anilor, bravi antrenori,  unii 
legende și mai ales numeroșii „voluntari”, 
instructori, ofi ciali, cavaleri ai fl uierului, 
ce activează mereu la fl acăra pasiunii cu 
zecile și sutele de echipe de fotbal, de toate 
nivelurile, din orașele, comunele și chiar 
satele Prahovei, au contribuit, cu modestie, 
la descoperirea, formarea și lansarea unor 
fotbaliști și oameni admirabili…

Unii, inclusiv emeriţi, au scris istorie, 
alţii, inclusiv tineri internaţionali, o fac, sau 
o vor face în continuare…

Tuturor celor ce slujesc cu pasiune sportul 
și fotbalul prahovean, preţuirea noastră…

Pro fotbal…Pro fotbal…

echipe de juniori pe șase eșaloane de vârstă este reprezentată de FC Petrolul Ploiești

Petrolul, în ofensivă…Petrolul, în ofensivă… Fo
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Emblemele „Campioanelor României”, din PrahovaEmblemele „Campioanelor României”, din Prahova

Fotbal spectacol şi fair-play, la BlejoiFotbal spectacol şi fair-play, la Blejoi

Imagini: AJF PrahovaImagini: AJF Prahova

Emanoil Savin, Silviu CrîngaşuEmanoil Savin, Silviu Crîngaşu

Teodor Negoiţă, Silviu CrîngaşuTeodor Negoiţă, Silviu Crîngaşu
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