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

 „Credința lașului și a prostului nu e un sprijin pentru stăpân.”
- Culese de Tata  Vishacha Datta (sec V) dramaturg italian

Ziarul   Ploiestii,

www.ziarulploiestii.rowww.ziarulploiestii.ro
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E GRAV, DOMNULE... E GRAV, DOMNULE... 
E GRAV!E GRAV!
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Un nou episod al Un nou episod al 
pretextelor pentru pretextelor pentru 
declanşarea unui război?declanşarea unui război?

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
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Succes, elevi, Succes, elevi, 
în noul an în noul an 
școlar!școlar!

Continuare în pagina 4

DE-AIA NE-A ȚINUT ROSAL ÎN MIZERIE, DE-AIA NE-A ȚINUT ROSAL ÎN MIZERIE, 
                SĂ OBȚINĂ TARIF MAJORAT?                SĂ OBȚINĂ TARIF MAJORAT?

CONCURS
 

de proiecte sociale şi culturale ale  PAO LUKOIL în România
în vederea sprijinirii iniţiativelor  organizaţiilor publice, privind aspecte cu impact 

asupra comunităţii locale.
Pentru mai multe detalii despre scopul concursului, obiective, aria de cuprindere, 

termene şi condiţii de  desfăşurare, precum şi documentaţia de înscriere, faceţi 
CLICK !  pe:https://cciph.ro/2019/08/concurs-de-proiecte-sociale-si-culturale-ale-

pao-lukoil-in-romania/
IDEILE VALOROASE MERITĂ ÎNCURAJATE ŞI SPRIJINITE !

de

STATISTIC, ROMÂNIA STĂ MAI BINE, LA PRODUCȚIA DE LEGUME, 
CA ACUM 30 DE ANI. PE NOI PRACTICA NE...OMOARĂ!

În anul 1990, suprafața totală 
cultivată cu legume, inclusiv în 
spații protejate, era de 216.009 
ha. După 29 de ani, statistica 
ne spune că aceasta a crescut 
cu aproape 10.000 ha, până la 

226.328 ha. La aceasta se mai 
adaugă leguminoasele pentru 
boabe (129.485 ha în 1990 și 
133.408 ha în 2018) și, evident, 
deși cultura este trecută la altă 
categorie, cartoful (289.616 

ha în 1990 și 169.304 ha în 
2018). Observăm o diminuare 
la cultura de cartofi , dar despre 
acest lucru am scris în alte 
articole.

Deci asta era cu 
mizeria din 

Ploiești! Ne-au amețit 
laolaltă politicieni, 
viceprimari, directori, 
Rosal, ADI-Deșeuri, șef de 
administrație municipală 
și județeană, ne-au ținut 
o vară întreagă într-o 
infecție totală ca să...ce? Să 
majoreze tariful gunoiului 
menajer, ați ghicit! 
Miercuri, consilierii locali 
au fost convocați într-o 
ședință extraordinară, 

pentru a aproba această 
scumpire cerută voalat 
de operator. Noile prețuri 
propuse sunt: 9,5 lei/
persoană/lună pentru 
utilizatorii casnici; 3,72 lei/
persoană/lună pentru o 
fracție din gunoiul colectat 
selectiv și 13,22 lei/pers./
lună pentru patru fracții, în 
cazul utilizatorilor casnici; 
296,78 lei/tonă pentru 
agenții economici; 72, 68 
lei/tonă/fracție, respectiv, 
369,46 lei/tonă/4 fracții în 

cazul agenților economici 
care colectează selectiv 
gunoiul. Indiferent de vot, 
suntem extrem de curioși 
dacă, după satisfacerea 
acestui moft , operatorul 
va începe, brusc, să ridice 
gunoiul așa cum a procedat 
anii anteriori. Reamintim 
că scumpirea este valabilă 
pentru deșeurile menajere, 
contractul fi ind încheiat de 
ADI Deșeuri, pentru zona 
a 2-a, din care face parte și 
Ploieștiul.

-Sărut mâna, doamnă! Vă rog să îmi 
dați ceva de durere, că nu mai pot!
-Bună ziua, domnule! Ce vă doare?
-Totul...
-Mai exact!?
-Exact, exact nu știu...dar nu mai su-
port.
-Domnul meu, vă rog să vă liniștiți o 
secundă, să vă concentrați și să îmi 
spuneți ce vă doare cel mai tare.
-Doamnă...mă doare în primul rând în 
cot, apoi în fund, pe urmă mă doare în 
bască, în paișpe și cel mai rău mă doare 
în gaura veche, aia de după ureche...
-Oh, Doamne! E grav! Și ați luat ceva 
pentru durerile astea?
-Am luat, doamnă, am luat...de n-aș 
mai fi  luat. Da’ tot mă doare. Credeți că 
mai scap?
-Dacă vă doare și în...pix...nu știu ce să 
zic...Doar o minune vă mai poate scăpa! 
Ați încercat și cu ceva naturiste?
-Am încercat...Degeaba! Coada calului, 
gura măgarului, bășina porcului, roza 
țigăncii...pe toate le-am luat și tot mă 
doare...
-La ghicitoare ați fost? Argintul viu...
ceva...
-Am fost. M-a tăiat sub limbă și a ieșit 
tot veninul adunat în anii ăștia, da’ tot 
degeaba. Sunt copt doamnă.
-Of, of, of...domnule! M-ați întristat de 
tot. Totuși, ați mâncat ceva stricat?
-Gogoși...multe gogoși...toate stricate...
aceleași gogoși de ani de zile...fără 
zahăr, pline cu rahat, luate din aceeași 
gogoșerie de 30 de ani.
-Sigur n-au fost minciunele? Că alea 
sunt îmbibate în ulei și dacă a fost 
rânced...
-Gogoși cu G mare, doamnă. Da’, acum, 
gata! Am terminat! Nu mai pun gura pe 
nimic. Mi-a ajuns. Uite cum am ajuns. 
Să mă doară totul, în halul ăsta!?
-Să vă dau o alifi e?
-Ce alifi e?
-Au luat-o mulți cu simptomele astea și 
a avut ceva efect...nu a trecut de tot, da’ 
măcar vă ajută să uitați de durere...se dă 
la prima oră...
-Cum se numește, doamnă?
-Simplu: DIASPORIN.
-Are contraindicații, că sunt alergic.
-La ce, domnule?
-La prostie, la hoție și la golănie...
-Eee, în cazul ăsta, vă dați cu crema asta 
din seara asta. Altceva vă mai doare?
-Sufl etul, doamnă...sufl etul...

Deși a avut bani în buget încă de la 
începutul anului, abia acum SGU a 

declanșat procedurile pentru achiziția unei 
autospeciale pentru transportul mașinilor 
blocate. Serviciul de Gospodărire Urbană 
speră astfel să-și rotunjească veniturile, tariful 
pentru eliberarea autoturismelor fi ind destul 
de consistent. În prezent, SGU a dispus doar 
de capacitatea tehnică de a bloca mașinile, 
iar media este, undeva, la 30 de bucăți 
parcate ilegal/zi. Reamintim că activitatea 

ATENȚIE, ȘOFERI, SGU ÎȘI CUMPĂRĂ ATENȚIE, ȘOFERI, SGU ÎȘI CUMPĂRĂ 
AUTOSPECIALĂ PENTRU RIDICAT MAȘINI!
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În 2018, în România s-au produs 3.797.436 tone de legume. La un consum mediu de 160 kg/
locuitor, recolta era sufi cientă pentru a acoperi necesarul pentru întregul an. Și-atunci, de 

ce se vorbește despre importul masiv de legume? Și zicem așa, una din două: ori statisticile INS, 
realizate în baza datelor livrate de Ministerul Agriculturii, sunt umfl ate, ori patronatele exagerează 
privind fenomenul mărfurilor intrate ilicit în țară. Sau, dacă e să glumim, ceea ce vedem noi în 
supermarketuri nu este... real. Un lucru este cert: pe hârtie, stăm mult mai bine astăzi, ca suprafață 
cultivate cu legume, decât în 1990!

de ridicare a fost blocată în urmă cu 
patru ani, în baza unei decizii a Curții 
Constituționale, dar de atunci și până 
astăzi, legiuitorul a găsit alte formule 
pentru ca acest serviciu să se desfășoare. 
După ce va cumpăra autospeciale, SGU 
va avea nevoie de un regulament pentru 
activitatea de ridicare, transport și 
depozitare a mașinilor parcate ilegal în 
oraș, care va trebui să primească votul 
Consiliului Local Ploiești.

Scena politică din 
România, ca un România, ca un 
ring de boxring de box
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Fostul ministru de Externe și 
eurodeputat Adrian Severin, 

condamnat pentru corupție, s-a 
dezlănțuit la adresa românilor 
care au comentat pozitiv faptul 
că SUA au interzis familiei 
Dragnea să mai pășească pe 
tărâm american: „Cei care salută 
nenorocirea copiilor lui Dragnea 
nu sunt poporul român, nu simt 
românește și nu aparțin României 
profunde. Aplaudarea ei (a deciziei 
americane) dementă este actul de 
slugărnicie a unor nevertebrate 
fără neam și fără Dumnezeu”. Ai 
dreptate, vertebratule! Ce-ar vrea 
și nepoporul ăsta, moluștele astea 
de români să se nenorocească 
pe viață ca plozii lui Dragnea, cu 
niscai milioane la activ, cu merțan 

la fi ecare scară, cu „bă, te fac, te 
dreg”... Ori măcar să fi e ca tine, 
cu plocon de sute de mii de euroi. 
Sau... nu cumva tu știi ceva de care 
noi n-avem habar, că și-o fi  tras 
Famiglia vreo Belina și-n SUA și 
acum nu mai are acces la ea? Ptiu, 
Severine, i-ai dat în gât pe-ăștia!

Premierul Viorica Dăncilă 
a participat la festivitatea 

de deschidere a anului școlar în 
comuna Sântămărie Orlea, din 
județul Hunedoara. Ea a intrat, la 
un moment dat, într-o grădiniță și 
s-a fotografi at cu un bebel care se 
uită la ea ca la altă creatură. Gurile 
rele zic că puștiul s-ar fi  speriat, 
a urlat, s-a zbătut și după ce și-a 
revenit s-ar fi  rugat: „Tanti, promit 

să învăț, să nu lipsesc niciodată de la 
școală, să mănânc cornul și laptele, 
chiar și stricate, să iau numai nota 
10, să merg la facultate, dar nu 
mă lua la Guvern, te rooog!” „Dar 
de ce, puișor?”, s-a mirat Veorica, 
oleacă uluită. „Păi mami și tati zic 
să acolo s-au adunat toți infractorii 
țării și mie mi-e frică de ei, tanti. 
Și au mai zis că acolo sunt numai 
analfabeți”!

Carmen Iohannis s-a întâlnit, 
luni, la Colegiul Național 

„Gheorghe Lazar”, din Sibiu, unde 
predă engleza, cu elevii din clasa 

a zecea, unde este dirigintă. De 
cum a apărut în curtea colegiului 
ea a fost asaltată de copii și primită 
cu mare căldură, spunând că le-a 
fost dor unii de ceilalți. Văzând 
cât de iubită este Prima Doamnă, 
adversarii politici ai lui Klaus 
Iohannis s-au dezlănțuit: „Ăia 
din curtea liceului nu erau elevi, 
ci niște soroșiști acoperiți, plătiți 
cu bani grei să-i facă neamțului 
campanie electorală prin nevastă. 
O sa facem imediat o comisie 
parlamentară să analizăm de unde 
au fost aduși elevii și ce motiv aveau 
ei să rânjească la cucoana cu gura 
până la urechi, plus că individul ăla 
cu ochelari, din prim plan, e foarte 
dubios”... Se mai aude că Dănci, 
invidioasă, s-a apucat să fredoneze 
cântecul Deliei, „Ce are ea și nu am 
eu...”

Abandonat de partid prin 
vreo bodegă cu vechituri 

și prinzând de veste că Dănci 
s-a hotărât să reseteze partidul, 
fostul secretar general al PSD, 
Codrin Ștefănescu, s-a împăcat 
cu șefa lui, amândoi hotărând 
să-și unească forțele la greu. 
Imediat, acesta a zbierat: „Aha, știu 
ce face Iohannis, când blochează 
guvernul. Rețeaua soroșistă din 
România a decis zilele astea ca 
Cioloș să devină iarăși premier. 
Ăstia de la PNL nici n-au afl at de 
asta încă. Și nici ce război de presă 
urmează în scurt timp. Cu multe 
dezvăluiri și multe delațiuni. Asta 
votați, asta meritați!” Bre, Codrine, 
nu rețeaua soroșistă face și desface 
lucruri la noi, ci chiar Dr Octopus, 

ajutat de Venom, Spiridușul Verde, 
Electro, Sandman, Craniul Roșu, 
Rino, Misterio, Shocker, Vânătorul 
Kraven și Regele Pin. Apropo, 
o fi  sunat cineva la 112, nino-
nino, că se-ntoarce, lume-lume, 
Cooodriiin!

Deputatul USR Cosette 
Chichirău l-a acuzat pe 

Dan Brana că a furat voturi, 
acesta ieșind astfel președintele 
partidului cu 6.000 din cele 9.000 
de voturi, în vreme ce ea a luat 
numai 2.900 de sufragii. Alegerile 
s-au desfășurat electronic: „Toată 
ziua de duminică, 1 septembrie, 
prima zi de vot, Cătălin Drulă a 
avut parola de la sistemul de vot. 
Putea să genereze linkuri de vot, 
să genereze noi adrese de email, să 
suprascrie voturi, să facă ce voia 
el. Cătălin Drulă – om de bază în 
echipa Barna-a avut mijloacele 

să facă o fraudă națională”. Se 
ia, maică, nu? No, de prostie zic! 
Asta e ca gripa, strănută unul, se 
contaminează 100. Bag seamă că 
ai stat pe lângă Norica Neculai și 
Lia Volguța, că numai ele urlau că 
au fost furate la europarlamentare 
și la referendum. Tura viitoare 
să-ți pui mască, fetițo, că nu se știe 
ce microb te va atinge, de exemplu, 
să te transferi la PSD sau PNL...De 
fapt, succes, chiar vă potriviți!

Hopa, și-n partidul lui Cioloș 
și-a băgat coada „Ucide-l 

toaca”. Cică la Arad, oamenii au 
fost aduși cu autobuzul la alegerile 
interne, acestora fi indu-le indicat 
și cu cine să voteze. O oarecare 
membră de partid, Laura Pascu, 

a demisionat din acest motiv, 
atenție, fără a fi  candidat pentru 
vreun post:

„Atât timp cât nu vom înțelege 
că nu putem face politică nouă cu 
metehne vechi, cât timp nu vom 
vota cu capul nostru și nu așa cum 
ne dictează cineva pe foaie, cât 
timp vom accepta și vom menține 
un nivel de analfabetism funcțional 
în rândul membrilor de partid sau 
al conducerii acestuia, nu vom 

schimba nimic în țara asta”. Aha, 
care va să zică ați început să vă 
treziți și voi, să vedeți că oamenii 
lui Cioloș nu-s zei, ci niște bieți 
români atinși de metehnele astea 
balcanice. Totuși, să ziceți merci 
că ăia de la Arad nu v-au adus și 
morții la vot. PS: sunteți siguri 
că autobuzele erau cu români? 
Fiindcă e foarte posibil să fi  fost 
încărcate cu niște soroșiști trimiși 
din Ungaria.

Și dacă vorbim despre 
Michiduță, el și-a introdus 

coada și-n USR Prahova, unde a 
apărut o dezvăluire...bombă, cum 
că liderul Marussi nu este nimeni 
altcineva decât nepotul fostului 
primar comunist Gheorghe 
Marussi, care a condus Ploieștiul 
între anii 1963-1966. Acesta a fost 
ilegalist, ba chiar a făcut parte 
din Marea Adunare Națională, 
alături de Petru Groza, Mihail 
Sadoveanu și Liuba Chișinevschi. 
Hmmm, ce credeai, Maurusele, că 
scapi nedescoperit? Dacă săpăm 
mai adânc, la stră-străbunicii din 
partea mamei, cine știe ce naiba 
mai descoperim, că-s de-ăia care 
l-au fugărit cu securea pe Tudor 
Vladimirescu ori i-au pus pe fugă 
pe ruși din țară, poate-s țărani de 
la 1907, care au dat foc conacelor 
boierești, iar printre ele s-a nimerit 
și unul al bunicilor nu știu cărui 
ziarist de azi care te toacă pe tine 
bucăți-bucăți. Ai grijă deci ce faci 
și cum te porți, că s-ar putea ca 
vreo picătură de sânge din bunicul 
primar să strice sângele tău de 
mare capitalist curat, cu care te 
dai tu în bărci...Asta până când 
schimbi cârma sau macazul. Dacă 
ești băiat gigea, ștergem tot-tot, 
înțelegi?

 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro
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RAZII PE ȘOSELELE DIN 
PRAHOVA. SUTE DE ȘOFERI 

AU FOST TESTAȚI CU 
APARATUL ETILOTEST

Polițiști ai Serviciului Rutier 
– Biroul Drumuri Naționale și 
Europene au efectuat controale, 
în special pentru identifi carea 
și sancționarea conducătorilor 
auto care încalcă regimul legal 
de viteză și a celor care conduc 
sub infl uența băuturilor alcoolice 
și pentru verifi carea modului de 

efectuare a transportului rutier de 
persoane. Pe durata verifi cărilor, 
polițiștii au aplicat 156 de 
sancțiuni contravenționale, în 
valoare de 50.640 lei, iar ca măsuri 
complementare au reținut șase 
permise de conducere și au retras 
patru certifi cate de înmatriculare 
auto. 425 de conducători auto au 
fost testați cu aparatul etilotest.

ACCIDENT PE ȘOSEAUA 
VESTULUI DIN PLOIEȘTI
Cinci persoane, printre care 

și doi copii, au ajuns la spital în 
urma unui accident în care au 
fost implicate un autoturism și un 
troleibuz. Se pare că accidentul 
rutier s-ar fi  produs pe fondul unei 
neasigurări. Un conducător auto 

ar fi  ieșit de pe o străduță și, fără 
să se asigure, a pătruns pe Șoseaua 
Vestului, unde a intrat într-un 
troleibuz. În urma impactului, 
cinci persone, printre care și doi 
copii, au fost rănite. Victimele 
au fost transportate la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești, pentru acordarea 
de asistență medicală. 

I-A DAT MAȘINA FIULUI, 
IAR ACUM AU AMÂNDOI 

DOSARE PENALE
Totul a avut loc la Provița de 

Jos. Polițiștii au depistat un tânăr 
de 22 de ani, din Câmpina, care 

conducea un autoturism deși nu 
poseda permis de conducere. În 
urma verifi cărilor, polițiștii au 
stabilit că autoturismul îi fusese 
încredințat de către tatăl său, 
care cunoștea faptul că acesta nu 
deține permis de conducere. Cei 
doi sunt cercetați penal pentru 
conducere fără permis, în cazul 
fi ului, și pentru încredințarea  
unui autovehicul pentru care legea 
prevede obligativitatea deținerii 
permisului de conducere pentru 
conducerea pe drumurile publice 
unei persoane despre care știa că 
nu deține permis de conducere, în 
cazul tatălui.

la fiecare scară cu bă te fac te

d t di i i tă D

ajutat de Venom Spiridușul Verde

schimba nimic în țara asta” Aha
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PERCHEZIȚII DE AMPLOARE, 
LA NIVEL NAȚIONAL, 

INCLUSIV ÎN PRAHOVA
Ofi țerii de investigare a 

criminalității economice din 
Mureș, cu sprijinul Direcției 
de Investigare a Criminalității 
Economice din cadrul I.G.P.R., au 
efectuat 140 de percheziţii în 15 
județe: Brașov, Bistriţa-Năsăud, 
Botoșani, Brăila, Buzău, Cluj, 
Covasna, Dâmbovița, Galați, 
Maramureș, Prahova, Satu-

Mare, Sălaj, Sibiu și Vâlcea, în 
cadrul unui dosar penal, afl at în 
supravegherea Parchetului de pe 

lângă Tribunalul Mureș, în care 
se desfășoară cercetări pentru 
comiterea infracțiunii de evaziune 
fi scală. Activitatea infracțională 
s-a conturat pe 3 paliere. Primul 
palier viza demolarea unor 
imobile și valorifi carea deșeurilor 
feroase și neferoase fără a 
înregistra în totalitate veniturile 
obținute. Totodată, cei anchetați 
ar fi  construit aproximativ 30 de 
hale industriale fără înregistrarea 
operațiunilor în evidența 
contabilă. Nu în ultimul rând  
activitatea viza exportul de animale 
vii, fără înregistrarea operațiunilor 
comerciale și fără respectarea 

documentelor sanitar-veterinare 
privind trasabilitatea acestora. „În 
urma perchezițiilor au fost ridicate 
în vederea efectuării cercetărilor, 
documente contabile și înscrisuri, 
calculatoare, telefoane mobile și 
140.000 de lei”, a precizat IGPR.
TRANSPORT DE PEȘTE FĂRĂ 

DOCUMENTE 
Agenți din cadrul Poliției 

orașului Băicoi au depistat în 
trafi c o autoutilitară condusă de 
un bărbat din Mizil, în care era 
transportată cantitatea 150 kg 
pește specia caras, fără documente 
de proveniență sau transport.  În 

cauză a fost întocmit un dosar 
penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de deținerea, 
transportul sau comercializarea 
fără documente legale a peștelui.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

SUCCES, ELEVI, SUCCES, ELEVI, 
ÎN NOUL AN ȘCOLAR!

3

Greta Th unberg, fondatoarea mișcării 
protestelor elevilor și studenților pentru 

climă, nominalizată la Premiul Nobel pentru 
Pace, a ținut, când abia împlinise 16 ani, un 
discurs la Forumul Economic Mondial de la 
Davos. Printre altele a spus: „Am avut 30 de 
ani de îndemnuri și de idei pozitive.  Și îmi pare 
rău, dar nu funcționează.  Pentru că dacă ar fi  
fost așa,  emisiile ar fi  scăzut până acum.  Nu au 
scăzut. Și da, avem nevoie de speranță, bineînțeles 

că avem nevoie. Dar singurul lucru de care avem 
nevoie mai mult decât speranța, e acțiunea. Odată 
ce începem să acționăm, speranța e peste tot. Deci, 
în loc să căutați speranță,  căutați acțiune.” 
Aceasta este, dincolo de a reproduce discursuri 
și inaugurări fastuoase, și urarea noastră pentru 
toți elevii care tocmai au început noul an școlar: 
„mai mult decât speranța, este acțiunea”! În 
fi ecare copil zace, pentru România de mâine, câte 
o Greta. Dacă ea a putut, voi de ce n-ați face-o? 

f

Și primul loc care ne vine 
în minte este comuna 

Jugureni, care are o populație 
nici cât un sat, de 496 de locuitori 
(310 gospodării). Așezarea este 
situată în estul județului Prahova, 
iar dincolo de ea sunt pădurile 
sau dealurile greu accesibile ale 
Buzăului. De fapt, există două 
drumuri de legătură cu județul 
vecin, dar unul este aproape 
impracticabil, iar altul, asfaltat în 
urmă cu 15-18 ani, nu prea și-a 
găsit utilitatea deși, ei da, zona 
este una absolut fermecătoare ca 
peisaj! Turismul are însă atâtea 
altele de explorat și exploatat 
încât n-a găsit răgaz să ajungă și 
în această parte de lume uitată. 
Poate că nici nu sunt oferte 
sufi ciente, care să placă turistului 
modern! Localitatea are patru 
sate-Jugureni, Boboci, Marginea 
Pădurii și Valea Unghiului- situate 
relativ departe de centrul așezării. 
Interesant este că, la Boboci, 
deunăzi vreme, au existat niște 
băi termale, dar nu se știe prin ce 
împrejurare, acestea au ajuns în 
proprietatea orașului Mizil. La un 
moment dat, unul dintre primari 
promitea investiții europene 
record, vorbind cu emfază despre 
realizarea aici a unui Karlovy 
Vary românesc! Bineînțeles că 
din acest plan fantezist nu s-a 
ales nimic! Oamenii locului 
spun că încă de la 1825 aici 
a funcționat prima stațiune 
balneră din Țara Românească, 

pe terenurile unui oarecare boier 
Crăciunescu, având șapte izvoare 
de ape sulfuroase. În 1828, locul a 
devenit cunoscut grație unei vizite 
a domnitorului  Grigore al IV-lea 
Ghica, iar pe timpul ocupației 
rusești, armata țarului a utilizat 
băile pentru îngrijirea răniților 
din Războiul Crimeei. Stațiunea a 
înfl orit până prin 1866, perioadă 
în care a fost construit și un hotel. 
Când au fost băile și infrastructura 
abandonate și distruse nu se 
mai știe; cert este că Jugureni a 
ratat șansa de a fi  cunoscută prin 
repunerea în valoare a acestor 
băi, indiferent dacă ar fi  făcut-o 
Mizilul sau comuna. Revenind la 
zilele noastre, locuitorii dispun 
de drumuri asfaltate în proporție 
de 50%, 11 km de rețea de apă 
potabilă, o școală, o grădiniță, un 
dispensar, un cămin cultural cu 

bibliotecă, 4 biserici și, atenție, o 
bază sportivă multifuncțională. 
Utilizată oare de cine, dacă școala 
numără 20-30 de copii? Dar 
haideți să spunem că fi e și dacă era 
un copil e bună orice investiție! 
Sătenii se mai laudă cu câteva 
monumente ale naturii- „Fântâna 
cu doage” (ape sulfuroase), 
„Fântâna mărului” (apă sărată)- 
cu rezervația hidrologică situată 
în Valea Unghiului, rezervația 
forestieră (pădure seculară de 
stejar, gorun, alun) de lângă satul 
Boboci (4 hectare), rezervația 
naturală peisagistică „Vâna” (0,33 
hectare), rezervația paleontologică 
„Piatra Cerbului” (1,52 hectare) 
etc. Cum e însă să trăiești 
într-un sat izolat? Greu, foarte 
greu! Pesemne cu o agricultură de 
subzistență, slab reprezentată și 
aceasta, cu pensioarele procurate 

din munca de altădată, cu locurile 
de muncă oferite de instituțiile 
bugetare și cam atât. În orice caz, 
nu există an de la Dumnezeu în 
care autoritățile să nu rămână 
în pană de bani! Dacă n-ar fi  
județul, Primăria n-ar avea cum să 
plătească salariile angajaților. Una 
peste alta însă o vizită în Jugureni 
te poartă în alt timp, de jumătate 
de secol XX, dar cu bătrâni 
frumoși, fi guri desprinse din cărți, 
ale căror spirite au rămas oarecum 
nealterate de modernismele 
de azi. Să zicem că aici e unul 
dintre foarte puținele locuri unde 
țăranul e țăran în înțelesul neaoș 
al cuvântului. Dar, fi indcă există 

și un dar, oamenii locului se miră 
dacă le pui această întrebare legată 
de nivelul de trai. Lor li se pare 
absolut fi resc să trăiască fi x în 
acest mod, cu puținul pe care-l 
au și nici măcar nu aspiră la alte 
condiții. Sau poate că da, dar țin 
această aspirație îngropată în 
tainița inimii lor...

COLȚURI UITATE DE LUMECOLȚURI UITATE DE LUME

din munca de altădată cu locurile

V-ați pus vreodată întrebarea cum ar fi  să trăiți permanent în niște sate izolate, care au ghinionul 
să fi e amplasate și la marginea unui județ, în niște zone dincolo de care nu se mai ajunge nicăieri? 

Pesemne n-ați reuși să rezistați mai mult de un week-end, în condițiile totuși dure de trai, cu apa adusă 
din fântână, cu primul magazin situat la 1 km distanță, cu cărările pline de glod, cu ierni grele...
V-ar dispărea, cred, orice chef de romantism privind viața la țară sau sintagma „veșnicia s-a născut 
la sat”. Bine, dacă e să gândim pentru viitor, bănuim că micile comunități, accentuat depopulate, cu o 
populație îmbătrânită, ar fi  primele puse pe o listă de desfi ințare.

și un dar oamenii locului se miră
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PERICOL PE ȘOSEA...
Polițiștii din Sinaia au depistat 

pe DN1, pe raza stațiunii, un TIR, 
condus de un bărbat în vârstă de 
42 de ani, din Brașov, care avea 
o alcoolemie de 0,88 mg/l alcool 
pur în aerul expirat. La solicitarea 
polițiștilor, conducătorul auto 
a refuzat să fi e condus la spital 
pentru recoltarea de mostre 
biologice de sânge pentru 
stabilirea alcoolemiei. Polițiștii au 
stabilit că bărbatul avea permisul 

de conducere anulat. În cauză, 
a fost întocmit un dosar penal 
pentru refuzul sau sustragerea 
conducătorului unui autovehicul 
pentru care legea prevede 
obligativitatea deținerii permisului 
de conducere de a se supune 
prelevării de mostre biologice 
de sânge în vederea stabilirii 
alcoolemiei ori a prezenței unor 
substanțe psihoactive, precum și 
conducerea pe drumurile publice 
a unui autovehicul pentru care 

legea prevede obligativitatea 
deținerii permisului de conducere 
de către o persoană al cărei permis 
de conducere este anulat.

DOSARE PENALE PE BANDĂ 
RULANTĂ PENTRU CONSUM 

DE ALCOOL LA VOLAN
Numărul cazurilor în care 

conducătorii auto sunt depistați 
în stare de alcoolemie a crescut 
în ultima vreme. Doi conducători 
auto au fost depistați circulând 
pe raza localităților Florești și 
Bușteni, afl ându-se sub infl uența 
băuturilor alcoolice. Aparatul 
etilotest a indicat o valoare de 
0,62 mg/l , respectiv 0,53 mg/l 
alcool pur în aerul expirat. Cei 
doi bărbați s-au ales cu dosar 
penal pentru conducere sub 
infl uența alcoolului. Polițiștii 
au mai întocmit două dosare 
penale pentru conducere sub 
infl uența alcoolului, pe numele 
a doi conducători auto depistați 

la volan, în Ploiești și Târgșoru 
Vechi, cu o alcoolemie de 0,45 
mg/l, respectiv 0,79 mg/l alcool 
pur în aerul expirat. Polițiștii au 
mai depistat un conducător auto 
care emana halenă alcoolică și 
pe raza municipiului Câmpina. 
Întrucât bărbatul a refuzat să fi e 
testat cu aparatul etilotest, acesta a 
fost condus la spital, unde a refuzat 
recoltarea de probe biologice 
de sânge în vederea stabilirii 
alcoolemiei. Polițiștii au deschis, și 
în acest caz, un dosar penal pentru 
refuz de recoltare probe biologice 
de sânge, în vederea stabilirii 
alcoolemiei.

 continuare din pagina 1

DOSARE PENALE PE BANDĂ

Statisticile publicate de INS se contrazic 
însă cu cele vehiculate în „Strategia 

națională pentru programele operaționale în 
sectorul de fructe și legume” unde se spune, 
la un moment dat, că „suprafața cultivată cu 
legume a scăzut continuu, de la 289,6 mii ha, 
în 1989, la 228,1 mii ha, la sfârșitul anului, 
2016”. Ori, tocmai spuneam, INS vorbește 
despre 216.009 ha în 1990. Cum între 1989 
și 1990 nu a fost nicio diferență, se pare că 
avem de-a face cu o eroare, pe care însă 
nu știm cui să o atribuim. Tot în strategie 
se arată că „suprafața acoperită cu sere în 
România a scăzut de la 5.000 ha, în anul 
1989, la 431 ha, la sfârșitul anului 2016”.

DATE ÎNCURCATE
Statisticile europene (Eurostat) arată 

că România, Bulgaria, Lituania, Letonia și 
Ungaria sunt singurele cinci state membre 
UE în care mai puțin de jumătate din 
populație consumă zilnic legume. Astfel, 
la noi, 41,5% dintre români consumă zilnic 
legume (28,5% o porție pe zi și 13% de 
minim două ori pe zi). Consumul mediu 
de legume în România se situează între 
148,7 kg/locuitor (anul 2009) și 162,9 kg/
louitor (2015). Întrebarea care se pune ar 
fi : produce România sufi ciente legume 

pentru a satisface necesarul de consum?  
În 1990, statistic, țara livra 2.357.461 tone 
de legume, iar în 2018, 3.797.436 tone. 
Teoretic, la un consum anual de 160 kg/
locuitor, ne-ar trebui o producție de puțin 
peste 3 milioane de tone. Undeva lucrurile 
se scurtcircuitează: deci noi raportăm 3,7 
milioane de tone de legume în statistici, 
sufi cient pentru consumul intern, dar în 
același timp ne văităm că piața este invadată 
de producția venită dinTurcia, Spania, Israel, 
Olanda, Italia, Polonia, Grecia etc. Sau că ai 
noștri nu livrează cantități îndestulătoare pe 
piață. Și știm foarte bine că în hipermaketuri 
avem legume din UE și țările terțe agreate, 
ba le și preferăm pe acelea, fi ind sortate, 
ambalate și etichetate după gustul nostru. 
Despre legumele autohtone știm că 50-60% 
din producție este comercializată în piețe 
țărănești organizate în centrele urbane și 
la poarta fermei. Puțini au acces în marile 
lanțuri de magazine, iar diferența înseamnă 
că ar fi  utilizată pentru consum propriu, 
deci nu ajunge niciodată pe tarabe.

UNDE O FI VARZA ROMÂNEASCĂ?
Să vedem care este situația pe grupe de 

legume. Și ne uităm iar pe datele INS, cu 
privire la suprafețele de legume cultivate 

și recolta livrată pe piață. Mă rog, care 
rămâne în gospodărie, pentru uz propriu. 
Cu excepția tomatelor și a ardeiului (gras, 
kapia, gogoșar, iute), unde suprafețele 
cultivate au scăzut, din tabelul de mai jos 
reiese că la toate celelalte culturi avem 
creșteri constante. Curios este că chiar la 
usturoi producem mai mult, deși peste tot 
observăm marfă adusă din China. Unde-o 
fi  oare usturoiul românesc? Mai observăm, 
de asemenea, aproape o dublare la varză, 
atât ca suprafață, cât și ca producție. Și 
totuși, iarna, nu găsim gram de producție 
autohtonă! (vezi tabel)

FASOLEA DE PE MALUL NILULUI, LA 
PUTERE ÎN ROMÂNIA

Nu știu dacă ați remarcat, dar în piețele 
agroalimentare rar se găsește fasole uscată 
produsă în fermele românești. Marfa din 
Egipt este la putere la noi. În 1990, România 
cultiva 71.969 ha fasole pentru boabe, iar 
în 2018, suprafața a scăzut la 11. 391 ha. 
Producția, de asemenea, a scăzut de la 
57.542 tone, în 1990, la 17.298 tone, în 2018. 
Dar nici măcar așa recolta nu se prea vede în 
piețe, dar măcar aici avem justifi care de ce 
românii servesc fasole din aridul Egipt! La 
măzăre, situația este fi x pe dos, cu o creștere 
de suprafață (51.973 ha în 1990, 120.247 
în 2018) și producție (49.390 tone în 1990, 
172. 512 ha).

MUNTENIA, ÎN ZONA A DOUA DE 
FAVORABILITATE

50% din suprafața cultivată cu legume 
(ardei, vinete, tomate, castraveți, fasole) se 
regăsește în Câmpia de Vest a Banatului 
și Crișanei, incluzând județele Timiș, 
Arad și Bihor și în Câmpia Băileștiului, 
Boianului, Burnașului și Bărăganului, 
Lunca Dunării și Dobrogea, respectiv, în 
județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, 
Călărași, Ialomița, partea de sud a județului 
Buzău, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța 
și partea de sud a județului Mehedinți. 
30% din suprafață, propice pentru legume 

din grupa verzei, rădăcinoase, bulboase 
și tomate, se situează după cum urmează: 
nordul Mehedinților; dealurile subcarpatice 
joase din nordul Olteniei-județele Gorj 
și Vâlcea; Muntenia-Argeș, Dâmbovița, 
Prahova și nordul județului Buzău; Câmpia 
Moldovei-Vrancea, Bacău, Vaslui, Neamț, 
Iași, Botoșani și Suceava; lunca Mureșului, 
Arieșului, Someșului, cursul inferior al 
Târnavelor, valea Crișurilor, județele Caraș-
Severin, Satu Mare și parțial Sălaj, Bistrița-
Năsăud, Cluj, Alba, Mureș și Hunedoara. 
În fi ne, 20% din suprafețe, unde se cultivă 
rădăcinoase, vărzoase, bulboase, castraveți, 
fasole de grădină și mazăre de grădină, se 
regăsește în anumite microzone din județele 
Alba, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Mureș, 
Hunedoara, Brașov, Maramureș, Sibiu și 
Covasna. 

STATUL NE DUMIREȘTE: MASS 
MEDIA ESTE DE VINĂ!

Uitați însă ce ne spun nouă specialiștii 
Ministerului Agriculturii, apropo cu 
misterul cifrelor de mai sus sau vizavi de 
bocetul nostru național, cum că suntem 
invadați de importuri, care îl omoară pe 
agricultorul român. Cităm din Strategia 
națională pentru programele operaționale 
în sectorul de fructe și legume: „România se 
confruntă cu importuri crescute de legume și 
fructe, al căror principal efect s-a resimțit la 
nivelul prețului și implicit la nivelul veniturilor 
producătorilor. Lipsa concentrării ofertei, în 
special a organizațiilor de producători, nu 
a permis practicarea măsurii de retragere a 
producției și distribuirea gratuită a acesteia. 
Printre factorii generatori de criză în piața 
legumelor se pot enunța: producția haotică, 
neplanifi cată în funcție de cerințele pieței; 
fenomenele climatice extreme și diferitele boli 
și dăunători; importurile din UE și țări terțe; 
o slabă promovare a legumelor în rândul 
consumatorilor precum și rolul și importanța 
consumului de legume pentru sănătatea 
populației; diversele articole media care 
transmit informații incomplete și incorecte 
despre sectorul de legume.”

și recolta livrată pe piață Mă rog care din grupa verzei rădăcinoase bulboase

Specifi cație  1990 2018
Suprafață (ha) Producție (to) Suprafață (ha Producție (to)

Tomate 50.582 813.561 40.741 742.899
Vinete 5.618 51.951 9.028 137.829
Ceapă uscată 27.231 225.440 30.269 350.159
Usturoi uscat 9.720 30.611 10.195 57.975
Varză albă 27.178 551.914 47.330 1.065.537
Ardei 23.034 182.033 17.977 229.662
Rădăcinoase 15.230 158.554 18.182 232. 836

STATISTIC, ROMÂNIA STĂ MAI BINE, LA STATISTIC, ROMÂNIA STĂ MAI BINE, LA 
PRODUCȚIA DE LEGUME, CA ACUM 30 DE PRODUCȚIA DE LEGUME, CA ACUM 30 DE 

ANI. PE NOI PRACTICA NE...OMOARĂ!ANI. PE NOI PRACTICA NE...OMOARĂ!
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EXPLOZIE PUTERNICĂ 
LA BUCOV

Autoritățile au fost în alertă 
după ce la o locuință din Bucov a 

avut loc o explozie din cauza unor 
acumulări de gaze. Un bărbat, în 
vârstă de 41 de ani, care locuia în 
casă a fost grav rănit. Bărbatul a 
fost transportat inițial la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești, iar apoi, din 
cauza rănilor grave, a fost transferat 
la un spital din București. Victima 
prezenta arsuri de gradul II și III 
pe 80 % din suprafața corpului, 
iar din cauza leziunilor grave, din 
păcate, a decedat.

TRANSPORTATOR DE 
PERSOANE, AMENDAT 

CU 9.000 DE LEI
Un bărbat din comuna Vărbilău, 

care efectua transport regulat de 
persoane tip convenție, cu un 
microbuz, a fost oprit la control 
de polițiștii din Slănic. În timpul 

verifi cărilor, în mijlocul de 
transport au fost depistate cinci 
persoane care nu erau menționate 
în tabelul anexă la licența de traseu. 
Pentru acest motiv, potrivit IPJ 
Prahova, față de conducătorul auto 
a fost luată măsura sancționării 
contravenționale cu amendă în 
cuantum de 9.000 lei. De asemenea, 
polițiștii au mai constatat alte 
trei încălcări pentru care au fost 
aplicate sancțiuni de 580 lei.

TAXIMETRIȘTI PIRAT, 
DEPISTAȚI DE 

POLIȚIȘTII PLOIEȘTENI
Totul s-a întâmplat pe strada 

Ștrandului din municipiul Ploiești. 
Polițiști din cadrul Biroului Rutier 
au identifi cat doi conducători 
auto care efectuau transport rutier 
de persoane, contra cost, în mod 
repetat, pe traseele Ploiești-Bucov, 
respectiv Ploiești-Ceptura. „În 
ambele cazuri, au fost întocmite 
procese-verbale de contravenție, 
totodată fi ind reținute certifi catele 
de înmatriculare și plăcuțele 
cu numărul de înmatriculare, 
cu propunere de suspendare 
a dreptului de utilizare a 
autoturismelor”, a precizat IPJ 
Prahova.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Însă, cu toate acestea, anul 
trecut, peste un milion de 

gospodării (din cele 7,4 milioane 
existente în România) nu și-au 
putut plăti la timp cheltuielile 
legate de întreținerea locuinței 
(facturi la gaze, apă, căldură etc), 
se arată în Raportul INS privind 
condițiile de viață din România 
anului 2018. Cel mai greu o duc 
șomerii și familiile alcătuite din 
4, 5, sau 6 persoane: „sub aspectul 
capacității achitării la timp a 
unor cheltuieli curente importante 
(întreținerea locuinței, rate la 
împrumuturi, plata utilităților etc.) 
se poate constata că mai puțin de 
o treime din gospodării (30,0%) 
au prezentat restanțe repetate, 
cauzate în principal de situația 
fi nanciară nesatisfăcătoare. Dintre 
plățile pentru care s-au înregistrat 
restanțe, cele mai frecvente cazuri 
au fost la energia electrică (55,3% 
din gospodăriile cu restanțe), 
întreținerea locuinței (50,1%) și 
abonamentul telefonic (41,7%). 
Cei mai afectați sunt șomerii, 
ponderea celor care nu și-au putut 
plăti la timp sumele datorate fi ind 
de aproape 60%, proporție mai 
mare față de celelalte categorii de 
gospodării. Fenomenul restanțelor 
este de asemenea mai răspândit 
în cazul gospodăriilor cu copii și 
mai ales al celor cu doi adulți și 3 
sau mai mulți copii în întreţinere 
(40,2%) sau, respectiv, în cazul 
gospodăriilor cu un părinte singur 
cu cel puțin un copil (30,9%)”. 
Aproape două din cinci gospodării 
(37,6%) suportă cu difi cultate sau 
cu mare difi cultate cheltuielile 
curente ale vieții, iar dacă se iau 
în calcul și familiile care declară o 
oarecare difi cultate în acoperirea 
cheltuielilor de zi cu zi se ajunge 
la 80,0% din totalul gospodăriilor. 

CELE MAI MULTE 
GOSPODĂRII AU DREPT CAP 
DE FAMILIE UN PENSIONAR

Structura gospodăriilor 
realizată în funcție de statutul 
ocupațional al capului gospodăriei 
este cel puțin curioasă: cele mai 
numeroase categorii sunt cele de 
pensionari (43,6%), urmată de 
salariați (39,6%). Logic și sănătos 
economic ar fi  fost ca ordinea să 
fi e inversă. Urmează, în ordinea 
categoriilor: agricultori (8,7%), 
lucrători pe cont propriu (3,3%), 
șomeri (1,3%), persoane inactive 
(3,5%). Gruparea după vârsta 
capului gospodăriei plasează pe 
primul loc gospodăriile conduse 
de persoane în vârstă de 25-49 
ani (36,1%), urmate de cele de 
65 ani și peste (34,5%), respectiv, 
de cele de 50-64 ani (28,4%). 
Gospodăriile conduse de persoane 
foarte tinere (sub 25 ani) au o 
pondere neînsemnată. Din totalul 
gospodăriilor, cele în care trăiesc 
persoane ocupate reprezintă 
65,5%, în mediul urban ponderea 
fi ind ceva mai mare decât în mediul 
rural (66,3% față de 64,5%). În 
cadrul gospodăriilor cu persoane 
ocupate, cea mai mare frecvență o 
au gospodăriile cu două persoane 
ocupate (45,0%), urmate de cele 
cu o singură persoană ocupată 
(43,2%). Gospodăriile în care se 
găsesc 3 sau mai multe persoane 
ocupate reprezintă doar 11,8%. 
Ponderea gospodăriilor cu 
persoane ocupate este mai mare în 
rândul celor conduse de persoane 
cu nivel mai ridicat de instruire. 
De exemplu, între gospodăriile în 
care capul gospodăriei are nivel 
de instruire primar (inclusiv fără 
școală absolvită), doar 36,0% au 
în componență persoane ocupate, 
iar în cazul gospodăriilor conduse 

de persoane cu studii superioare 
această pondere ajunge la 84,4%. 
Pe regiuni de dezvoltare, ponderea 
gospodăriilor cu cele mai puține 
persoane ocupate  se înregistrează 
în Sud Vest-Oltenia (59,0%), iar 
cei mai mulți angajați sunt în 
București-Ilfov (74,5%). După 
nivelul veniturilor, se remarcă, 
de asemenea, mari diferențe între 
urban și rural. (vezi tabel)

Diferențierile privind existența 
și numărul persoanelor ocupate 
sunt determinate și de unele 
caracteristici demo-socio-
economice ale capului gospodăriei. 
Astfel, în cadrul gospodăriilor 
al căror cap de gospodărie este 
o femeie, 53,4% nu au nici o 
persoană ocupată (pondere 
dublă față de cazul gospodăriilor 
conduse de un bărbat), iar între 
cele care au persoane ocupate, 
predomină gospodăriile cu o 
singură persoană care are un loc 
de muncă (59,1%). 

PESTE 70% DINTRE 
GOSPODĂRII SUNT 

CONECTATE LA APĂ 
În anul 2018, ponderea 

gospodăriilor dotate cu baie/duș a 
fost de 73,6%, iar a celor cu grup 
sanitar- de 72,2%. Dintre aceste 
gospodării, cele de salariați și 
lucrători pe cont propriu (inclusiv 
patroni), care au dispus de resurse 
fi nanciare mai mari, și-au putut 
asigura cele două tipuri de utilități 
într-o proporție mult superioară, 
față de media pe total rural. În 
localitățile urbane, peste 9 din 10 
gospodării ocupă locuințe dotate 
cu băi/dușuri și grupuri sanitare. 
Pe de altă parte, vorbind despre 
starea caselor, o gospodărie din 
șapte se confruntă cu una sau mai 
multe probleme serioase privind 
locuința. Printre cele mai frecvente 

se afl ă cele privind deteriorarea 
pereților, podelelor, tocurilor 
de ferestre (53,5%) și igrasia din 
pereți, podele sau fundația casei 
(48,0%). Mai multe probleme de 
acest gen reclamă cei din mediul 
rural.

APROAPE 42% DINTRE 
ROMÂNI DEȚIN 
AUTOTURISME

Cât despre înzestrarea cu 
bunuri de folosință îndelungată, 
aici lucrurile stau mai bine. 
Pe lângă obiectele intrate de 
mult timp în dotarea curentă a 
majorității gospodăriilor (aragaz, 
frigider, combină frigorifi că, 
mașină de spălat rufe, aspirator, 
telefon fi x, televizor color), devin 
tot mai răspândite computerele 
(57,4% din totalul gospodăriilor) 
și autoturismele (41,8%). După 
statutul ocupațional al capului 
gospodăriei, se constată o dotare 
superioară în cele conduse de 
salariați și lucrători pe cont 
propriu (inclusiv patroni). Mai 
mult, gospodăriile de salariați 
dețin computere în proporție de 

84,8% și autoturisme în proporție 
de 61,1%. Lucrătorii pe cont 
propriu (inclusiv patroni)  dețin 
computere în proporție de 79,3% 
și autoturisme în procent de 
60,8%. Agricultorii sunt cei mai 
săraci, cele două bunuri fi ind 
prezente în proporție de 36,7% 
și 23,9%. Printre cei care  nu-
și permit achiziționarea unor 
bunuri de folosință îndelungată 
se numără, cum era de așteptat, 
gospodăriile conduse de șomeri 
și agricultori. Din categoriile de 
bunuri de folosință îndelungată, 
autoturismele sunt în principal 
bunurile care nu pot fi  
achiziționate cu ușurință, din 
cauza costului ridicat al acestora. 
Astfel, autoturisme nu-și permit 
49,1% din gospodăriile de șomeri 
și 48,1% din cele conduse de 
agricultori. De asemenea, în 
gospodăriile de agricultori lipsa 
resurselor fi nanciare face ca 
mașina de spălat rufe să nu existe 
în dotarea a 27,3% din gospodării. 
Absența computerelor se constată 
mai ales la gospodăriile de șomeri 
(30,4%) și agricultori (29,6%).

Specifi cație Total
(mii 
gospodării)

 Din care, în procente:
Până la 1.000 
lei

1.001-2.000 
lei

2.001-3.000 lei Peste 3.000 lei

Nivelul venitului net 
lunar TOTAL

7.494 5,9 27,8 31,2 35,1

URBAN 3.980 3,4 21,4 30,9 44,3
RURAL 3.514 8,8 31,5 31,3 24,8

DEȘI ECONOMIA ȚĂRII „DUDUIE”, pppp

ÎN ROMÂNIA, DOUĂ DIN CINCI ÎN ROMÂNIA, DOUĂ DIN CINCI 
GOSPODĂRII NU POT FACE FAȚĂ GOSPODĂRII NU POT FACE FAȚĂ 
CHELTUIELILOR DE ÎNTREȚINERECHELTUIELILOR DE ÎNTREȚINERE
Eurostat arată că, în trimestrul al II-lea al acestui an (aprilie-iunie), atât în Uniunea Europeană, 

cât și în zona euro, Produsul Intern Brut a crescut cu 0,2%. Aproape toate țările UE au raportat 
creșteri ale PIB-ului, iar cel mai semnifi cativ avans a fost în Ungaria (1,1%), România (1%), Bulgaria, 
Danemarca, Grecia, Cipru, Lituania și Polonia (toate cu o creștere de 0,8%). Singurele state în care 
PIB-ul a scăzut de la un trimestru la altul au fost Marea Britanie (minus 0,2%), Germania și Suedia 
(minus 0,1%). Economia Italiei a stagnant. România se afl ă în al patrulea sau al cincilea an de creștere 
economică. 

se află cele privind deteriorarea 84 8% și autoturisme în proporție
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În sectorul bugetar  s-au 
înregistrat scăderi ale 

câștigului salarial mediu net 
ca urmare a acordării în luna 
precedentă a tichetelor de vacanță. 
Cele mai drastice reduceri au avut 
loc în învățământ (-13%),  ca o 
consecință și a reducerii sumelor 
reprezentând plata cu ora a 
cadrelor didactice pe perioada 
vacanței școlare, administrație 
publică (-2,0%), sănătate și 
asistență socială (-1,1%). În 
mediul privat, nivelul câștigului 
a fost mai mare decât în luna 
precedentă ca urmare a acordării 
de prime trimestriale, anuale sau 
pentru performanțe deosebite, 
de drepturi în natură și ajutoare 
bănești, sume din profi tul net 
și din alte fonduri, realizării de 

producții și încasări mai mari,  cât 
și a disponibilizărilor de personal 
cu câștiguri salariale mai mici 
faţă de medie, din unele activităţi 
economice.

Cele mai semnifi cative 
creșteri  ale veniturilor nete s-au 
înregistrat în: extracția cărbunelui 
superior și inferior-22,4%; 
activități extractive, depozitare 
și auxiliare pentru transport, 
fabricarea altor mijloace de 
transport, intermedieri fi nanciare- 
între 6,0% și 8,5%; repararea, 
întreținerea și instalarea mașinilor 
și echipamentelor, silvicultură 
și exploatare forestieră (inclusiv 
pescuit și acvacultură), fabricarea 
produselor farmaceutice de bază 
și a preparatelor farmaceutice, 
transporturi pe apă, extracția 

minereurilor metalifere, 
fabricarea produselor din tutun 
etc.- între 3,0% și 5,5%.

Scăderi semnifi cative ale 
veniturilor s-au înregistrat în 
următoarele domenii de activitate: 
fabricarea produselor de cocserie 
și a produselor obținute din 
prelucrarea țițeiului-29,5%; 
fabricarea substanțelor și a 
produselor chimice, tipărirea 
și reproducerea pe suporturi 
a înregistrărilor, fabricarea 
calculatoarelor și a produselor 
electronice și optice, activităţi 
de editare- între 5,5% și 9,0%; 
fabricarea de mașini, utilaje 
și echipamente, activități de 
producție cinematografi că, video 
și de programe de televiziune, 
înregistrări audio-între 3% și 5%.

Valoarea participațiilor 
deținute direct sau indirect 

de stat la cele 225 de întreprinderi 
publice centrale au fost de 26,3 mld. 
lei. În cadrul acestora și-au desfășurat 
activitatea 183.152 persoane. În 
sinteză, cifrele arată în felul următor: 
venituri totale-44,9 mld. lei (din 
care subvenții de la bugetul de stat 
în sumă de 6,0 mld. lei); cheltuieli 
totale- 41,35 mld. lei; profi t brut -3,6 
mld. lei. 150 de întreprinderi publice 
centrale au înregistrat un profi t brut 
de 7,1 miliarde de lei, dar suma 
totală a acestuia a fost infl uențată de 
pierderile de la 48 de intreprinderi, în 

sumă de 3,5 mld. lei. Statul a încasat 
ca vărsăminte 3,9 miliarde de lei, iar 
datoria publică a acestor companii 
s-a ridicat la 23,8 mld. lei, din care 
plăți restante-4,4 mld. lei. Față de 
anul 2017, s-a constatat o scădere a 
veniturilor totale cu suma de 2,9 mld. 
lei și o creștere a cheltuielilor totale 
cu suma de 1,0 mld. lei, ceea ce a 
determinat și o scădere a rezultatului 
brut cu suma de 4,4 mld. lei.  Cele 
mai multe subvenții, însemnând 5,1 
mld. de lei (8,5% din total), au fost 
alocate companiilor din subordinea 
Ministerului Transporturilor. Ca o 
concluzie, în anul 2018 se constată 
o scădere a rezultatelor fi nanciare 

înregistrate de întreprinderile 
publice centrale, inclusiv în ceea ce 
privește plățile restante înregistrate 
de acestea.

COMPANIILE DE STAT 
LOCALE

În România, anul trecut au 
funcționat 1.250 de întreprinderi 
publice deținute direct/indirect de 
unitățile administrativ-teritoriale, 
în care au lucrat 98.245 de persoane. 
Participațiile directe ale primăriilor/
consiliilor județene au fost de 4,6 
mld. lei. Cifrele sintetice arată un pic 
mai slab decât în cazul companiilor 

publice: venituri totale -10,4 mld. 
lei, (din care subvenții acordate de la 
bugetele locale -1,3 mld. lei; cheltuieli 
totale-10,2 mld. lei; rezultat brut-
0,2 mld. lei; profi t brut de 0,5 mld. 
lei înregistrat de un număr de 564 
întreprinderi publice locale; pierdere 
brută de 0,3 mld. lei înregistrată 
de un număr de 394 întreprinderi 
publice locale; datoriile totale-de 
6,0 mld. lei din care plăți restante 
în sumă de 2,9 mld. lei. Față de anul 
2017, s-a înregistrat o creștere a 
veniturilor totale cu 0,4 mld. lei, o 
creștere a cheltuielilor totale cu 0,6 
mld. lei și o scădere a rezultatului 
brut cu suma de 0,2 mld. lei.

Ministrul Economiei, Niculae 
Bădălău, a anunțat că, în 

luna octombrie, vor începe lucrările 
la primul aeroport privat din 
România. Potrivit demnitarului, 
acesta se va construi la Giurgiu, pe 
o suprafață de 2.500 ha și va fi  „unul 
dintre cele mai mari din Europa.” 
Ministrul a mai spus că, săptămâna 
trecută, alături de premierul Viorica 
Dăncilă, s-a întâlnit cu reprezentanții 
companiei responsabilă de 
construcția aeroportului, veniți 
din Golf: „Ministerul Economiei, 
alături de alte multe ministere, își 
vor aduce contribuţia la această 

investiție. Instituția pe care o conduc 
va contribui la construirea unei 
stații de putere de 350 de megawați. 
Se vor implica și fi rme românești, 
dar și autoritățile județene ar putea 
avea o contribuție (...) Aeroportul 
„Constantin Brâncuși” va fi  și 
pentru pasageri și pentru marfă. 
Va fi  unul dintre cele mai mari din 
Europa, iar compania ce va investi 
este din Emiratele Arabe. Subliniez 
importanța uriașă pe care o va avea 
investiția în ceea ce privește crearea 
de locuri de muncă și în general 
pentru economia județului Giurgiu. 
Aeroportul ar putea fi  gata în 5 ani”.

LEFURI MAI MARI CU 15% ÎN LEFURI MAI MARI CU 15% ÎN 
IULIE, COMPARATIV CU 2018

Salariul mediu net din luna iulie a crescut cu 15% față de anul anterior, dar a scăzut 
cu 23 de lei față de luna iunie, situându-se la 3.119 lei. Cele mai mai mari câștiguri se 

înregistrează în IT, iar cele mai slabe, în industria textilă.

COMPANIILE DE STAT, COMPANIILE DE STAT, 
REZULTATE MAI REZULTATE MAI 
SLABE ÎN 2018, SLABE ÎN 2018, 

COMPARATIV CU 2017COMPARATIV CU 2017
Ministerul Finanțelor Publice a prezentat, în ședința de Guvern 

de luni, raportul anual privind activitatea întreprinderilor 
publice pentru 2018.  Pe ansamblu, deși au benefi ciat de subvenții 
de la stat de 6 miliarde de lei, rezultatele au fost mai slabe față de 
2017, fi ind înregistrate profi turi mai mici și plăți restante în creștere. 
Dividendele repartizate la bugetul de stat s-au cifrat la 3,9 miliarde 
lei. Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

AEROPORT PRIVAT LA GIURGIUAEROPORT PRIVAT LA GIURGIU

Propus de premierul Viorica 
Dăncilă pentru funcția 

de președinte al Senatului, 
poziție rămasă liberă după ce 
Călin Popescu Tăriceanu și-a 
dat demisia, ca urmare a ieșirii 
ALDE de la guvernare, Teodor 
Meleșcanu și-a asigurat voturile 
la al doilea vot, devenind, astfel, 
al doilea om în stat, la venerabila 
vârstă de 78 de ani. Imediat după 
ședința de marți din camera 
superioară a Parlamentului, 
Tăriceanu a declarat că va sesiza 
CCR, dat fi ind faptul că Meleșcanu 
este încă membru al ALDE, dar 
a fost propus din partea altui 
grup politic, ceea ce contravine 
regulamentului intern, care spune 
că un grup are dreptul la o singură 
propunere. Ori ALDE a avut în 
competiție un alt candidat, iar 
Meleșcanu a candidat la șefi a 
Senatului ca membru al ALDE. 
La primul vot, candidatul PSD 
a obținut 67 de voturi, față de 
pragul de 68, ceea ce a făcut să fi e 
nevoie de un nou tur. Competitor 
a fost Alina Gorghiu, din partea 
PNL. Deși Tăriceanu a declarat 
că va susține candidatul PNL, trei 
dintre senatorii săi i-au dat votul 
lui Meleșcanu, care a obținut șefi a 
Senatului cu 73 de voturi, față de 

59, ale Alinei Gorgiu. Altele trei 
probabil au venit de la senatorii 
neafi liați. Votul din Senat este, 
dacă vreți, un exercițiu care arată 
că PSD nu stă atât de rău, așa 
cum se spune în spațiul public, 
asigurându-și majoritatea fără 
prea mare efort. Dar haideți să 
vedem cine este acest îmbătrânit 
în politică. Diplomat de carieră, 
Meleșcanu a trecut, până acum, 
prin patru partide (FDSN, ApR, 
PNL și ALDE), asigurându-și trei 
numiri ca ministru de Externe, 
în guvernele Văcăroiu, Ponta și 
guvernele PSD Grideanu-Tudose-
Dăncilă, unul ca ministru al 

Apărării (guvernul Tăriceanu) și 
o președinție la Serviciul Român 
de Informații (numit de Traian 
Băsescu). În răstimpul în care n-a 
fost ministru, a ocupat pozițiile de 
senator. Diplomatul a candidat la 
alegerile prezidențiale din 2014, 
dar a obținut un scor modest, 
1,09% din voturi, clasându-se pe 
locul 9, din 14 competitori. Din 
toate aceste funcții, Meleșcanu 
s-a ales cu venituri consistente. 
În 2018, el a câștigat următoarele 
sume nete: 151. 711 lei ca ministru 
de externe; 57.059 lei ca profesor 
la SNSPA și Hyperion; 107.232 lei 
din pensia MAE.

TEODOR MELEȘCANU DEVINE TEODOR MELEȘCANU DEVINE 
AL 11-LEA PREȘEDINTE AL AL 11-LEA PREȘEDINTE AL 

SENATULUI ROMÂNIEISENATULUI ROMÂNIEI

59 ale Alinei Gorgiu Altele trei Apărării (guvernul Tăriceanu) și



PAGINA 7

Ziarul   Ploiestii
12 - 18 septembrie 2019

ACTUALITATE

Pagină realizată de Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

SCENA POLITICĂ DIN ROMÂNIA,SCENA POLITICĂ DIN ROMÂNIA,
      CA UN RING DE BOX
Mari necazuri le-a creat 

Tăriceanu social-
democraților prin ieșirea de la 
guvernare. Iar problemele au fost 
acutizate de președintele Klaus 
Iohannis care a refuzat mai întâi 
numirea unor miniștri plini, iar 
mai apoi, interimarii propuși de 
premierul Viorica Dăncilă în locul 
demnitarilor ALDE. De altfel, 
Guvernul PSD este în corzi. Toată 
scena politică arată ca un ring de 
box, în care fi ecare îl lovește pe 
fi ecare. Singurul care s-a ales însă 
cu „reclamații” este președintele, 
pârât de Dăncilă la Curtea 
Constituțională. Ba chiar se pare 
că s-ar pregăti și o plângere penală. 
Doar că... în fi ne, între timp CCR 
nu mai are interes să servească un 
partid ieșit de sub infl uența fostului 
lider Dragnea.

Cu o săptămână înainte ca 
ALDE să se retragă de la 

Guvernare, Viorica Dăncilă apucase 
să trimită la Cotroceni niște propuneri 
pentru portofoliile de la ministerele 
Justiției, Afacerilor Interne, Românii 
de Pretutindeni și o poziție de 
vicepremier. Klaus Iohannis a dat 
de pământ cu aceste nominalizări, 
mai ales că printre acestea se afl a și 

numele controversatei judecătoare 
Dana Gârbovan. Ulterior, după 
retragerea ALDE, premierul Dăncilă 
s-a văzut nevoită să trimită o listă cu 
interimarii pentru posturile lăsate 
libere de oamenii lui Tăriceanu. 
Deși putea să facă un compromis, 
pentru a detensiona situația politică, 
Iohannis i-a refuzat și pe aceștia. 
Trebuie să recunoaștem că, dincolo 
de incompetențele demonstrate de 
acest Guvern, președintele a acționat 
din rațiuni electorale, o reconfi rmare 
pentru Guvernul Dăncilă echivalând 
cu pierderea unui număr neprecizat 
de voturi. Pe de altă parte, este pentru 
prima dată când șeful statului, în 
disputa sa cu majoritatea politică PSD 
(și ALDE), are un oarecare ascendent 
și nu putea să nu-și joace cartea până 
la capăt. Pentru ambele respingeri, 
președintele a invocat schimbarea 
structurii politice din alianța care 
a livrat acest guvern, trimițând-o 
pe Dăncilă în Parlament, pentru o 
validare a executivului.

DĂNCILĂ PUNE 
GUVERNUL LA 

DISPOZIȚIA PARLAMENTULUI
În Parlament însă PSD și-a cam 

pierdut majoritatea confortabilă. Și 
nici nu a ajuns la un compromis cu 
Pro-România ori UDMR, pentru a-și 
alcătui o nouă majoritate politică. 
Dăncilă întâi de toate a tunat și a 
fulgerat împotriva șefului statului, pe 
care-l acuză că „blochează” România. 
Între noi fi e vorba, România este deja 
blocată, de când cu defi citul bugetar 
uriaș și oricum o lună întârziere n-ar 
scoate țara din gard, acolo unde a fost 
dusă prin politicile populiste ale PSD-
ALDE. Adică este absurd să invoci 
prăpădul din lume pentru întârzierea 
numirii unui ministru; doar nu s-ar 

fi  făcut într-o lună ceea ce n-a fost cu 
putință 30 de ani. Revenind, PSD a 
făcut sesizare la CCR pentru un posibil 
confl ict între Guvern și Președinție. 
Ba chiar, la un moment dat, Dăncilă 
a amenințat și cu plângere penală, ca 
urmare a unei fraze a președintelui, 
în care vorbea despre „guvernul 
corupt”. În orice caz, deși au existat 
voci care au susținut plecarea PSD de 
la Palatul Victoria, premierul Dăncilă 
a refuzat constant această variantă. 
Dar s-a văzut pusă în situația de a 
ieși din blocajul în care se afl ă. Iar 
ca o primă soluție a fost transferul 
unor competențe ministeriale la 

Secretariatul Guvernului, alternativă 
abandonată după ședința CEx al 
PSD. Conducerea social-democrată 
a anunțat că va merge în Parlament 
cu o nouă structură a Guvernului, 
format din 19 ministere, față de 27, în 
prezent.

SOCIAL-DEMOCRAȚII NU 
AU GARANȚIA CĂ ADUNĂ 

VOTURILE NECESARE
Însă nici nu a ieșit bine din CEx, că 

premierul Viorica Dăncilă, probabil 
nesigură pe reușita demersului, 
dacă va putea obține sau nu un vot 
de încredere în Parlament, a dat-o 
iar cotită: „Prima dată cred că este 
important să decidem dacă vrem 
restructurare sau remaniere. Am 
vorbit în eventualitatea în care optăm 
pentru restructurare vom merge pe 19 
ministere și premierul. Dacă mergem 
pe remaniere trebuie să vorbim cu 
deputații și senatorii. Vom vedea. Mă 
voi consulta cu juriștii și voi vedea 
care este situația”. Problema voturilor 
de care are nevoie Viorica Dăncilă 
pentru a-și impune un Guvern 
restructurat este una extrem de 
importantă pentru PSD, în condițiile 
în care, în mod normal, ar avea nevoie 
de majoritatea de 233 +1  voturi. Din 
cauză că, până în acest moment, în 
urma negoicerilor, PSD nu a reușit 
să adune sufi ciente sufragii, social-
democrații vor să interpreteze 
Constituția astfel încât să își impună 
Guvernul cu majoritate simplă. Adică 
50%+1 din numărul parlamentarilor 
prezenți. Dar chiar și cei din PSD 
recunosc că nu au nicio garanție că 
vor aduna voturile necesare. De fapt, 
nimic nu este deocamdată foarte 
clar. Victor Ponta, care a format o 
nouă alianță cu ALDE, face câte un 
anunț în fi ecare zi, ba că n-ar mai 
vrea-o pe Dăncilă, ba că va susține un 
executiv PSD, cu condiția ca social-
democrații să se lepede de Dăncilă 
de la prezidențiale. Pe de altă parte, 
nici liberalii nu-s foarte dornici să-și 
asume acum povara guvernării, mai 
ales în condițiile unor foarte mari 
probleme care țin de buget.

fi fă î l ă f

Deși s-a vehiculat 
îndelung că noul 

comisar șef al Comisiei 
Europene, Ursula von der 
Leyen, n-ar agrea niciuna 
dintre candidaturile 
României pentru funcția de 
comisar european, până la 
urmă a fost acceptată pe lista 
completă Rovana Plumb. 
Aceasta a fost propunerea 
exclusivă a premierului 
Viorica Dăncilă, care a 
avansat două nume, cel 
al Rovanei Plumb și a lui 
Dan Nica. Marți, Ursula 
von der Leyen a anunțat 
distribuirea portofoliilor 
pentru comisarii europeni. 

Plumb ar urma să se ocupe 
de Transporturi. Propunerile 
prezentate trebuie să fi e însă 
acceptate de Parlamentul 
European, după ce 
candidații vor fi  audiați în 
comisiile de resort. În cazul 
în care unul dintre comisarii 
propuși „cade” la audieri, 
țara respectivă trebuie 
să vină cu un alt nume. 
Opoziția din România 
(USR și PNL) a anunța că 
nu o votează pe Plumb, iar 
ei sunt convinși că ea ar 
primi un vot negativ în forul 
european. Rovana Plumb 
a intrat în politică în anul 
1994. Peste 10 ani, a obținut 
primul mandat de deputat, 
iar de atunci a deținut, în 
afară de a fi  membru al 
legislativului, următoarele 
funcții: președinte al 
Autorității Naționale a 

Protecției Consumatorilor; 
eurodeputat în perioada 
2007-2012; ministrul 
Mediului în mandatul 
lui Victor Ponta (2012-
2014); ministrul Muncii 
și Protecției Sociale, în 
Guvernul Ponta III (2014-
2015); ministrul Fondurilor 
Europene, în guvernele 
Grindeanu și Dăncilă ( 2017, 
2018-2019). Plumb are o 
avere însemnată: 4 terenuri; 
2 case, 2 apartamente, o vilă 
de vacanță; bijuterii de 7.000 
euro; plasamente în valoare 
de 800.000 lei; datorii de 
800.000 lei și 800.000 de 
euro; venituri-139.286 lei. 

Rovana Plumb are și un 
dosar penal, amânat însă 
pe motiv de imunitate. Pe 
22 septembrie 2017, DNA a 
transmis procurorului 
general al  P.I.C.C.J, în 
vederea sesizării Camerei 
Deputaților, formularea 
cererii de urmărire penală 
față de Rovana Plumb sub 
acuzația de complicitate 
la infracțiunea de abuz în 
serviciu. Ea este suspectată 
că ar fi  inițiat și promovat 
Hotărârea de Guvern 
858/2013, cu încălcarea 
normelor în vigoare, fapt ce 
a sprijinit trecerea ilegală 
a unei părți din Insula 
Belina și Brațul Pavel în 
administrarea Consiliului 
Județean Teleorman, care 
ulterior le-a închiriat unei 
societăți comerciale din 
anturajul lui Liviu Dragnea.

ROVANA PLUMB, ROVANA PLUMB, 
ACCEPTATĂ PE ACCEPTATĂ PE 

LISTA COMISARILOR LISTA COMISARILOR 
EUROPENIEUROPENI

Pl b ă R Pl b i

TEL. 0244.546.501; 
e-mail: sprintenininfomar@yahoo.com
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GEORGE BALINT:GEORGE BALINT: EMINENT COMPOZITOR, DIRIJOR, PIANIST  EMINENT COMPOZITOR, DIRIJOR, PIANIST 
ȘI PROFESOR UNIVERSITAR (11.II.1961 – 30.VIII.2019)

Prof. Dr. Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

Cu câteva zile în urmă, în noaptea 
de 30 /31 august a.c., în  urma unei 

grele suferinţe, în plină putere creatoare a 
trecut prematur în eternitate, eminentul 
compozitor, dirijor, pianist și profesor 
universitar George Balint, redactor șef al 
prestigioasei reviste Actualitatea Muzicală, 
editată de către Uniunea Compozitorilor și 
Muzicologilor din România.

A văzut lumina zilei la 11 februarie 1961, 
în Municipiul Târgoviște, într-o familie de 
intelectuali, unde tatăl său lucra în calitate 
de inginer într-una din întreprinderile 
industriale din localitate.

Dovedind din anii copilăriei o 
incontestabilă vocaţie pentru studiul artei 
sonore, începe studiile muzicale la Liceul de 
Muzică din Municipiul Galaţi (1968-1972), 
după care, sunt continuate, la Ploiești, la 
Colegiul de Arte „Carmen Sylva”, pe care le 
absolvă cu succes, în 1981, la clasă de pian, 
armonie și contrapunct a vestitului profesor 
compozitor și dirijor, Huba Bertalan.

În toamna acelui an 1981, se numără 
printre studenţii Conservatorului de Muzică 

din București – în prezent Universitatea 
Naţională de Muzică București, unde 
benefi ciază de îndrumarea vestiţilor maeștri 
ai creaţiei și pedagogiei muzicale: Alexandru 
Pașcanu, Dinu Ciocan, Nicolae Beloiu, 
Victor Giuleanu, Iosif Csire, Iosif Conta ș.a.

În particular, urmează lecţii de dirijat 
orchestră cu reputatul maestru Constantin 
Bugeanu, Artist Emerit. 

Ulterior, își continuă studiile de 
perfecţionare în marea și adevărata muzică 
în cadrul învăţământului doctoral, obţinând 
în anul 2003, titlul de Doctor în Muzică, 
cu teza: „Perspective de abordare teoretică 
a Actului Muzical Interpretativ”, elaborată 
sub îndrumarea eminenţilor compozitori 
și profesori universitari Anatol Vieru și 
Octavian Nenescu.

După absolvirea studiilor universitare și a 
gradului de profesor defi nitivat, lucrează în 
învăţământ și câţiva ani buni în calitate de 
consilier la Direcţia Muzicii din Ministerul 
Culturii. Prin concurs, obţine importanta 
funcţie de director artistic al Operei 
Române din București (1997-2000), după 
care, tot prin concurs, este angajat dirijor la 
Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” 
din capitală. Debutul în calitate de pianist 
a avut loc în anii de studii liceale, pe scena 
Filarmonicii „Paul Constantinescu” din  
Ploiești, interpretând, cu brio, Concertul în 
Do major de L. van Beethoven, iar în funcţia 
de dirijor, debutează în anul 1985, la pupitrul 
Orchestrei simfonice Radio, cu Simfonia a 
doua de J. Brahms.

Pasionat de arta dirijorală, participă la câteva 
ediţii ale Festivalului Internaţional al tinerilor 
dirijori, organizat de către Inspectoratul 
Judeţean de Cultură Prahova și Colegiul 
Criticilor Muzicali din Ministerul Culturii în 
perioada 1984-1996, în importantele staţiuni 

prahovene Bușteni și Sinaia.
A întreprins în calitate de dirijor, turnee 

artistice în Italia, Germania și Israel, 
împreună cu Teatrul Liric din Galaţi, Opera 
Maghiară din Cluj, Teatrul Naţional de 
Operetă „Ion Dacian” din București.

În același timp, este prezent și în viaţa 
muzicală prin publicarea frecventă de 
eseuri și cronici muzicale în revistele de 
specialitate Actualitatea Muzicală și Muzica, 
iar între anii 2000-2002, a redactat și realizat 
pentru canalul România Cultural emisiunea: 
„Compozitori români dela A la Z”.

În paralel cu această amplă și remarcabilă 
activitate, distinsul muzician se dedică cu 
întreaga sa capacitate și forţă de muncă 
compoziţiei muzicale. A semnat de-a 
lungul a circa trei decenii, zeci de opusuri 
în principalele genuri muzicale: Muzică de 
teatru (Treceri – șapte episoade muzicale 
pentru un spectacol coregrafi c; Odată cu 
trecerea timpului: Trio teatral - instrumental, 
Moduri de așteptare, Imnuri, istorioare 
și Sunete Muzicale – operă cu structură 
modulară ș.a), Muzică simfonică (Cântecul 
zorilor – poem orchestral pentru qvintet 
de sufl ători, percuţie și orchestră de coarde, 
Chemare, poem simfonic, Poem concertant, 
Poem – simfoniettă pentru orchestră de 
soliști, Poem – concertant pentru un  saxofon 
solist etc), Muzica simfonică Lacustră (poem 
oratoriu, Tocirea – poem orchestră pentru 
cor mixt și orchestră, versuri de Nichita 
Stănescu, Moină și toamnă – două cicluri 
lirice, pentru cor mixt și solist vocal, versuri 
de George Bacovia ș.a), Muzică de cameră: 
instrumentală și vocal instrumentală, 
muzică corală, muzică pentru voce și pian 
pe versuri George Bacovia, Mihai Eminescu, 
J. W. Goethe, Nichita Stănescu ș.a.

Urmând exemplul reputaţilor săi maeștri, 

tânărul muzician George Balint, se dedică și 
nobilei activităţi didactice universitare. În 
ultimii ani, s-a afl at la catedra de Armonie și 
contrapunct din cadrul Facultăţii de Muzică 
a Universităţii din Municipiul Pitești și în 
calitate de profesor asociat la Universitatea 
Naţională de Muzică București.

Pentru întreaga sa activitate a fost distins 
cu patru premii de compoziţie ale Uniunii 
Compozitorilor și Muzicologilor, cu Premiul 
II la Întâlnirile internaţionale de cânt coral 
de la Tours – Franţa (1984), cu Premiul 
„George Enescu” al Academiei Române. În 
anii 2007, 2008, 2011, cu Premiul UCMR 
etc.

Trecerea sa în lumea cea veșnică în 
plină putere creatoare, a îndoliat pentru 
multă vreme muzica românească, presa 
de specialitate și învăţământul muzical 
universitar, acum în preajma desfășurării 
celui mai important eveniment muzical 
din ţara noastră – cea de a 24-a ediţie a 
Festivalului Internaţional „George Enescu” , 
în care timp de trei săptămâni, Municipiul 
București devine, fără echivoc, Capitala 
muzicală a lumii, onorată de peste 2500 de 
muzicieni: compozitori, dirijori, soliști lirici 
și instrumentiști etc, din elita artei sonore 
internaţionale și peste o mie de artiști 
români recunoscuţi pe plan internaţional.

Fie ca aceste modeste gânduri să 
constituie un binemeritat omagiu adus la 
începutul celei de a treia săptămâni de când 
doarme somnul de veci, alături de părinţii 
săi, în Cimitirul Viișoara din orașul pe care 
l-a iubit și în care a dorit să revină până la a 
doua înviere, municipiul Ploiești.

Sincere condoleanţe familiei îndoliate. 
Dumnezeu să îl odihnească în pace, iar 
pomenirea sa, să fi e veșnică, din  neam în 
neam.

IN MEMORIAM: IN MEMORIAM: 

Turul ciclist al României 
2019 a început pe 11 

septembrie, la Cluj, iar ”Mica 
Buclă” intră încet și sigur pe 
tabloul competițiilor de prim 
rang din circuit. O adevărată 
nebunie e în Ardeal, iar asta i 
se datorează în mare parte unui 
om. Este președintele  Federației 
Române de Ciclism Eduard 
Novak, sportivul care la Jocurile 
Paralimpice de la Londra din 2012 
a adus României prima medalie la 
acest sport. 

Novak garantează că lumea 
va vorbi despre ediția din 
acest an a ”Micii Bucle”. De 
ce? Pentru că surprizele sunt 
incluse și ele în program. “Pe 
lângă această competiție, sunt 
foarte multe evenimente conexe, 
începând din Cluj. O să fi e un 
bikefest,   cu competiții de copii, 
cu demonstrații de trial, food-
court, o să fi e o adevarată nebunie 

a ciclismului”, spune Eduard 
Novak.

Revenind la povestea incredibilă 
de viață a lui Eduard Novak, să 
spunem că a început undeva 
în Miercurea Ciuc. Nu, nu este 
prahovean, dar sunt convinsă că 
în Prahova sunt mulți iubitori ai 
ciclismului, mulți amatori de sport 
și mulți copii care au nevoie de 
modele. Eduard Novak este unul 
dintre acele modele de care dacă nu 
noi, au nevoie cu siguranță copiii 
noștri. Despre el, apropiații spun 
că de orice sport s-ar fi  apucat, ar fi  
ajuns numărul 1.

Ei bine, prima dată, copilul 
Eduard s-a apucat de patinat și 
a alunecat ușor spre hochei. Însă 
și-a dat seama că e mai atras 

de patinaj viteză. Și-a dedicat 
copilăria sportului, se  trezea la 5 
dimineața când era beznă în oraș 
ca să meargă să se antreneze. Când  
ceilalți copii se duceau la joacă, el 
mergea tot la... antrenamente. Așa 
a reușit să strângă 25 de titluri 
de campion național și 35 de 
recorduri, unele încă nedepășite.

Performanţele interne 
și internaţionale îl 
propulsaseră spre Jocurile 
Olimpice de la Nagano. 
Dar a urmat un moment 
teribil. Un accident de 
mașină i-a destrămat visul. 

«Fiind pe locul 10 la 
Campionatul Mondial 
pentru juniori, eram 
speranţa României pentru o 
clasare bună la Olimpiada de la 
Nagano. În 1996, eram pe drum 
spre o competiţie internaţională în 
Italia. Era iarnă, ningea, drumurile 
nu erau curăţate, mașina condusă 
de tatăl meu a derapat și s-a izbit 
de parapeţii de pe marginea 
drumului. Nu ar fi   fost o problemă 
prea mare, dar parapetul era 
lovit dinainte, iar bucata care era 

îndreptată spre drum 
a străpuns mașina 
și mi-a retezat laba 
piciorului. Primul 
gând, când mi-am 
văzut piciorul, a fost că 
15 ani de muncă și vise 
s-au năruit într-o clipă 

pe apa Sâmbetei”, 
povestea Novak 
într-un interviu.

Oare ce înseamnă asta pentru 
un copil? Nu sunt mulți cei 
care reușesc să depășească un 
asemenea moment de cotitură, 
o traumă chiar. Și pe Novak l-a 
marcat o vreme accidentul. 

 „În primii ani am tot căutat 
răspunsul la întrebarea: de ce eu? 
Între timp am primit răspunsul. 
Sunt sigur că a fost mâna 
destinului. Nu mă mai gândesc la 
acel accident. Am luptat şi mi-am 
recăpătat viaţa”, spunea Novak. 

Și-a încercat norocul în diverse 
domenii. A terminat Facultatea 
de Drept și a profesat ca jurist, 
și-a deschis o afacere de proteze și 
orteze și a făcut inclusiv pe agentul 
de vânzări al propriei fi rme. 

Dar...îi lipseau sportul, publicul, 
podiumul... Deși era campion în 
luptele vieții, nu se mai simțea 
”acel” campion...

«Am ales la 25 de ani să mă 
angrenez într-un sport în care 
nu am avut antrenor, bicicletă, 
echipă și bani. I-am lăsat pe 
toţi cu gura căscată, când am 
anunţat că mă apuc de ciclism, 
chiar Mountainbike, într-o zonă 
unde iarna domnește 7 luni pe 
an”, povestea primul campion 
paralimpic al României la ciclism. 
Primele antrenamente le-a făcut 
de pe... Internet. Apoi, a urcat 
încet și sigur spre performanța 
mult dorită. Medalii mondiale, 
titluri, medalii la paralimpiade, 
este șeful Federației Române de 
Ciclism și, în paralel, este tatăl a 
trei copii.

N
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DOAR CERUL ESTE LIMITA, IAR CAMPIONUL PARALIMPIC DOAR CERUL ESTE LIMITA, IAR CAMPIONUL PARALIMPIC 
LA CICLISM, EDUARD NOVAK, O DOVEDEȘTE DIN PLIN! 

Un accident i-a schimbat 
destinul lui Novak, campion 
naţional la... patinaj viteză!

Eva PODEANU; 
www.ziarulploiestii.ro

pe apa Sâmbetei” Dar îi lipseau sportul publicul

Citește și:
”Am luptat 
și mi-am 
recăpătat 

viața!”

140 de sportivi sunt prezenți la startul 
în Mica Buclă.  19 echipe, dintre care 7 

naţionale și 12 continentale.

Citește și:
Speranța 
României 
la patinaj 

viteză!
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Liniștea, echilibrul neamului nostru, 
înfrăţirea cu natura și credinţa în 

adevăr și în timp, ne-a asigurat eternitatea 
cunoscând că suntem rezultatul gândurilor 
noastre, prin care noi facem lumea. Adevărul 
trebuie apărat în întregimea lui, fără el nu 
există cunoaștere. „A trăi înseamnă a te 
lupta” (Seneca. Epistulae ad bucillium). Iar 
George Coșbuc în „Lupta vieţii” (poezie) 
statua „o luptă-i viaţa, deci te luptă / Cu 
dragoste de ea, cu dor / Pe seama cui? Ești 
un nemernic / Când n-ai un ţel hotărâtor / 
Tu ai pe ai tăi / De n-ai pe nimeni / Te lupţi 
pe seama tuturor”. Lungul drum al spiritului 
uman în evoluţia sa multimilenară a 
dovedit că adevărul este drumul spre fi inţă, 
iar neadevărul este drumul spre nefi inţă, 
tăcerea fi ind o mică moarte a adevărului.

Această temă este un îndemn la refl ecţie 
pentru a înţelege cheia vremurilor în 
care trăim și către ce ne îndreptăm, iar 
căutând cu sinceritate adevărul și crezând 
în existenţa lui, vom avea șansa la viaţă, la 
iubire, la fericire și bucurie.

Mihai Eminescu, cel mai deplin om 
al inteligenţei românești, al sufl etului 
locuitorilor acestor meleaguri, al culturii 
românești, în „Glossa” (1883) afi rma: 
„Viitorul și trecutul / Sunt a fi lei două feţe, 
/ Verde-n capăt începutul / Cine știe, să 
le-nveţe: / Tot ce-a fost ori o să fi e / În prezent 
le-avem pe toate / Dar de-a lor zădărnicie / 
Te întreabă și socoate”.

Nemaicrezând în adevăr, nemailuptând 
pentru adevăr, nemaiubind adevărul, 
viaţa omului devine deznădăjduitor 
de searbădă. Ne rămân doar trupurile, 
obiectele, televizoarele, computerele, ţigările 
electronice, telefoanele de ultimă generaţie 
(care asigură controlul nostru nonstop), 
reţelele de socializare care ne pustiesc 
sufl etele, ne fură viaţa, timpul și bucuria 
comuniunii adevărate printr-o egolatrie 
demonic de dulce/amară, adică ne înșelăm 
cu visele unei nopţi care nu se mai sfârșește, 
dincolo de care se deschid porţile împărăţiei 
lipsite de sens și de viaţă: împărăţia morţii.

Prin manipularea naturii inumane și a 
simţului realităţii sale în a fi  plină de frică, 
vină și mânie, atunci „cutia” de rezonanţă 
în care trăim va deveni o fabrică de 
energie negativă și de rău, malefi c. Odată 
manipulate gândurile unei generaţii, devine 
ușor să se impună voinţa în faţa generaţiilor 
următoare, deoarece părinţii și liderii deja 
programaţi vor lucra în mod inconștient.

Controlul centralizat asupra minţii 
umane a creat o anumită realitate fi zică, 
cedând modul propriu de gândire în 
favoarea unor tipare mentale impuse, 
care ne-au imprimat lipsa auto-preţuirii și 
lipsa capacităţii de a ne controla propriile 
vieţi. Datorită fricii și autocompătimirii 
am permis să fi m, demoralizaţi, speriaţi și 
umpluţi de vină și disperare.

În esenţă, războiul hibrid este un război 
nedeclarat de state sau entităţi de putere, fără 
o componentă militară asumată explicit, 
având ţinte non-militare și utilizând arme în 
surdină (tăcute) pentru agresiuni multiple, 
efi cient combinate și continui, ce au ca 

rezultat modifi carea fi inţei și naturii, chiar 
până la desfi inţarea lor.

Prin fi inţă se înţelege tot ce are viaţa, ca 
formă superioară de existenţă a materiei/
energiei, care reprezintă o sinteză a 
proceselor biologice, fi zice, chimice, 
mecanice ce au loc în organism. Războiul 
hibrid elimină adevărul din viaţă și din 
natură, context în care merită amintite 
vorbele lui Arsenie Boca „cuvintele sunt 
fi inţe vii, capabile să facă treaba la care au 
fost trimise. Îngrozitoarea devalorizare a 
cuvintelor; încât au apărut necuvintele – 
necuviinţele” (Note biografi ce Ed. Agaton, 
Făgăraș, 2012, pg. 292). Istoria, cultura, 
muzica, educaţia etc, lucrează ca niște fi inţe.

„Războiul tăcut este o luptă mai 
periculoasă decât cele mai crunte războaie, 
pentru că e o luptă disimulată în pace și 
libertate și nici n-o băgăm în seamă. Iar dacă 
nu vom lua parte, fi ecare dintre noi, la această 
luptă, refuzându-le să gândească pentru noi 
și să se hotărască în locul nostru, atunci 
suntem părtași la planurile agresorilor și îi 
ajutăm să ne preschimbe în roboţi de bună 
voie” (David Icke, Și adevărul va elibera, Ed. 
Daksha, 2009, p. 359).

Termenul hibrid înseamnă provenit din 
încrucișare de genuri, specii, rase diferite sau 
elemente disparate, lipsite de armonie și de 
regulă degenerative. Astfel se poate ajunge 
la transferul personalităţii umane într-un 
creier artifi cial la „sfârșitul vieţii omului, 
prin ingineria inversă a creierului uman. 
Astăzi se spune că principalul teren de 
luptă este mintea oamenilor, iar scopurile 

predilecte sunt modifi carea și desfi inţarea 
fi inţei umane și naturii”.

În războiul hibrid, agresorul este 
neidentifi cabil, iar omul și natura agresaţi 
vor fi  limitaţi la nivelul unei tehnologii 
(mecanism) sub control care nu vor 
fi  activi, ci acţionaţi. Astfel se asigură 
surparea temeliei umanităţii și a vieţii. Prin 
relativizarea adevărului, omul își taie ultima 
legătură cu nădejdea, sensul acesteia, adică 
sensul vieţii. Această capcană a relativizării, 
a necăutării adevărului, conduce la izvoarele 
înșelătoare ale culturii nimicului, minciunii 
generalizate și imposturii prezentate 
ca autenticitate. Formele de agresiune 
în războiul hibrid se folosesc etapizat, 
armonizat și combinat, iar drogurile și 
tranchilizantele (produse farmaceutice) 
accentuează și accelerează devierile psihice, 
neurologice și psihosociologice, garantând 
îndepărtarea de adevăr.

Parcă trăim într-o lume care a uitat ce sunt 
frumosul și autenticul, binele, dreptatea și 
adevărul, dragostea și compasiunea, omenia 
și frăţietatea, dăruirea de sine, asumarea 
bucuriei și suferinţei celorlalţi, implicarea și 
întrajutorarea dezinteresate etc. Iar acestor 
valori autentice le-au luat locul minciuna, 
nedreptatea, viclenia și răutatea, nepăsarea 
și ignoranţa, lăcomia fără margini și dorinţa 
de putere. O întreagă cultură a nimicului 
ţâșnește astăzi din media, din pagini de 
socializare, promotoare a unor mode 
bolnave. O cultură care se luptă, maximizat 
agresiv, să ne facă să uităm de frumos, de 

adevăr și de bine și să cristalizeze trufi e, 
critica neconstructivă, egoism, nerăbdare, 
revoltă, blasfemie etc, confi scându-se astfel 
seninătatea și bucuria vieţii. O restaurare a 
lumii în care trăim este posibilă doar prin 
întoarcerea la ADEVĂR.

Studii guvernamentale strict secrete atât 
americane cât și britanice prevăd un viitor 
sumbru „Conceptele de democraţie și libertate 
vor dispărea, fi ind înlocuite cu dictatura 
înaltei tehnologii bazată pe supraveghere, 
monitorizare, îndoctrinare, mass-media, 
oprimare poliţienească și divizarea radicală a 
claselor sociale”. (http//w.w..w. resilience org 
/ stories/2007-02-27 dedc-global-strategic-
trends-programme-2007-2036).

Acest nou mediu social este caracterizat 
printr-un  număr deconcentrat de mare 
de variabile interconectate. Evoluţiile din 
domeniul populaţiei și resurselor planetei 
vor modela contextul strategic și ar putea 
duce la dezintegrarea sistemului politic 
internaţional și la colaps economic.

Progresele tehnologice, manipularea 
subtilă, disimulată, controlul gândirii și 
conștiinţei vor face ca războaiele să nu 
mai fi e duse între state naţionale, ci să fi e 
mai degrabă „confl icte urbane neregulate 
endemice între adversari care deţin tehnici 
de supravieţuire urbană și abilităţi de luptă 
foarte dezvoltate”. Potrivit „Unităţii de 
cercetare a politicii știinţifi ce” a Institutului 
Tavistock din cadrul Universităţii Sussex, 
„șocul viitorului” este defi nit ca „stres fi zic și 
psihologic rezultat din încărcarea excesivă a 

mecanismului decizional al minţii omenești”, 
astfel populaţia ţintă descoperă că nu 
mai dorește să facă alegeri, reducându-și 
valoarea intenţiilor prin negarea psihicului 
lor individual. Societatea devine de o furie 
infantilă, animalică iar grupurile pot fi  ușor 
de controlat și vor urma docil ordinele fără 
să se revolte. În etapa următoare se induce 
segmentarea societăţii, astfel toate grupurile 
etnic rasiale luptă între ele iar naţiunile se 
dezmembrează în grupări regionale care se 
fi surează la rândul lor în altele și mai mici.

Tehnologia informaţiei și a comunicaţiilor 
va fi  probabil atât de pătrunzătoare încât 
oamenii vor fi  permanent conectaţi la o 
reţea de fl uxuri, de date reciproce, ceea ce va 
permite mobilizarea rapidă și coordonată a 
unui număr impresionant de indivizi („fl ash-
mob”), precum și implementarea unei anarhii 
endemice, niveluri ridicate de violenţe, 
baze de date intruzive rapide și accesibile, 
emergenţa societăţii de control etc. 

Mutaţia de paradigmă din ultimul secol 
s-a realizat prin îndepărtarea de producţia 
de bunuri fi zice și de economia reală și 
apropierea de speculă, de ideea maximizării 
profi tului și a politicii monetare pure. În 
mod normal valoarea banilor nu rezidă în 
schimburile lor individuale ci în funcţionarea 
ca factor unifi cator al proceselor sociale 
ale unui stat. Prin programele economice 
și educaţionale din unele state s-a obţinut 
o dezintegrare economică controlată care 
are ca rezultat o dezindustrializare totală 
urmată de colapsul statului.

RĂZBOIUL HIBRID ÎN DECONSTRUCȚIA VIEȚII

Adevărul… ca și păcatul numit Eve, 
de faţă-i pretutindeni și pururi aieve” 

M. Eminescu, Ca o făclie

Col. (r) Ion ȘANDRU

iniștea echilibrul neamului nostru

Adevărul… ca și păcatul numit Eve, 
de faţă-i pretutindeni și pururi aieve” 

M. Eminescu, Ca o făclie

INEDIT

Un milion de specii de animale și de plante 
sunt ameninţate cu dispariţia de pe planetă. 

Este ceea ce rezultă dintr-un nou raport realizat 
de un grup de experţi sub egida Organizaţiei 
Naţiunilor Unite. 450 de specialiști au examinat 
timp de trei ani o imensă masă de date, pentru 
a ajunge la câteva concluzii clare, printre care și 
aceasta: umanitatea este condamnată la declin, dacă 
nu își modifi că în mod radical modelul de producţie 
și consum, după cum afi rmă Matei Vișniec, de la 
Radio France International.

Pe Terra trăiesc în jur de opt milioane de specii 
de animale și de plante, iar în prezent o specie 
din opt este condamnată să dispară. Platforma 
interguvernamentală pentru biodiversitate, care 
a redactat acest raport, are meritul de a pune în 
același timp un diagnostic, dar și de a propune 
soluţii. Această platformă, creată în 2012, dorește 
să amelioreze relaţiile dintre observaţie și practică. 
Ea pune la dispoziţia guvernelor și a altor factori 
de decizie atât analize legate de starea planetei, 
cât și instrumente și metode în vederea acţiunii, a 
vindecării „corpului bolnav”.

Președintele acestei platforme, britanicul Robert 
Watson, a declarat următoarele, conform Agenţiei 
France Presse: „Noi, oamenii, suntem pe cale 
să erodăm fundamentele economiilor noastre, 
mijloacele noastre de subzistenţă, securitatea 
noastră alimentară, sănătatea noastră și calitatea 
vieţii în întreaga lume”.

75 la sută din suprafaţa terestră este grav afectată 
de ceea ce omul numește uneori „progres”. Or, 
acest „progres” înseamnă urbanizări galopante, 
despăduriri masive, agricultură intensivă, pescuit 
intensiv, utilizare excesivă a îngrășămintelor 
chimice, exploatări în ritm accelerat a resurselor, 
epurarea resurselor de apă dulce… Spaţiul marin 
este și el grav afectat în proporţie de 66 la sută, se 
mai arată în raport. Practic, omul a poluat oceanele, 
le-a transformat în pubelă, iar plasticul deversat în 
apele planetare a devenit o calamitate în faţa căreia 
nu există pentru moment soluţie.

În lunga sa istorie de 500 de milioane de ani, 
planeta a mai cunoscut cinci „extincţii de masă”, 
altfel spus dispariţii masive într-un timp foarte 
scurt a majorităţii speciilor de plante și animale. 
La originea acestor dispariţii s-au afl at diverse 
fenomene și catastrofe: o mare glaciaţiune, 
epuizarea oxigenului în oceane, o imensă activitate 
vulcanică, prăbușirea unui asteroid… Este pentru 
prima dată însă că o astfel de extincţie are drept 
cauză activitatea umană. Dar tot pentru prima 
dată o extincţie poate fi  oprită pe planetă, dacă 
omenirea începe să se mobilizeze imediat, declară 
specialiștii. Printre soluţiile propuse, unele vizează 
în primul rând industria agro-alimentară. Pentru 
ca să poată fi  hrăniţi zece miliarde de oameni la 
orizontul anului 2050, ar trebui ca omenirea să 
înceapă să practice un alt tip de agricultură, fără 
pesticide, dar și să adopte alte obiceiuri alimentare. 
Printre altele, ar trebui să mâncăm puţină carne și 
să evităm risipa.

Guvernele din întreaga lume ar trebui să nu 
mai fi nanţeze proiectele agricole sau industriale 
care distrug natura și să renunţe treptat la dogma 
creșterii economice. Tot despre biodiversitate s-a 
discutat la începutul lunii mai a.c., la Metz, în 
cadrul unei Reuniuni G7 la nivel de miniștri ai 
mediului înconjurător, despre pregătirea summit-
ului G7 convocat între 24 și 26 august tot în Franţa, 
la Biaritz. Tot atâtea ocazii deci pentru mobilizare. 
Anul viitor, China va găzdui o mare reuniune 
internaţională pe tema schimbărilor climaterice. 
Se vor trezi oare din hipnoză și din inconștienţă, 
până atunci, factorii de decizie? Sau va fi  nevoie 
de o criză socială planetară, un fenomen global al 
Vestelor Galbene, pentru ca guvernele să acţioneze?

UN MILION DE SPECII UN MILION DE SPECII 
DE ANIMALE ȘI DE ANIMALE ȘI 

PLANTE, ÎN PERICOL PLANTE, ÎN PERICOL 
DE EXTINCȚIEDE EXTINCȚIE

T î d l d



Ziarul   Ploiestii
12 - 18 septembrie 2019

PAGINA 10

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Pagină coordonată  de Nicolae MISAIL; Pagină coordonată  de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.rowww.ziarulploiestii.ro

La Chișinău, când vara dă mâna cu toamna, cu o zi-două practic înainte de 
începutul anului școlar, cele două sărbători naționale – Ziua Independenței și 

Limba noastră cea română – ies mereu cu năbădăi, dacă nu chiar cu scandal. Ori se 
lasă cu proteste din cele mai ample și nesocotite, ori cu concerte deloc tematice, ci mai 
degrabă politic-partinice, ori, cum a fost anul acesta, ca niciodată, fi ecare din cele 
trei autorități centrale – Președinția, Parlamentul și Guvernul – cu propria agendă și 
propriul protocol. Și, fi rește, nu fără de proteste. 

FIECARE LIDER CU INDEPENDENȚA 
PARTIDULUI SĂU 

Primul care a scandalizat opinia publică, 
încă din februarie curent, a fost, ca de 
obicei, chiar președintele Igor Dodon, care a 
împânzit republica (pe care acum și-o crede 
de ocină) cu panouri enorme în care, sub 
un zâmbet prostănac și mulțumit de sine, 
și-a afi șat o crasă incompetență istorică: 
„28 ani de Independență/660 de ani de 
statalitate/La mulți ani, Moldova!”. De unde, 
Dumnezeule, la mintea socialistului, 660 de 
ani de statalitate, dacă-s numai 28 de ani 
de independență? se întreabă scandalizat 
basarabeanul simplu care judecă. Dar mai 
ales un intelectual. Două afi rmații care se 
bat cap în cap…

Cu vreo două săptămâni înainte de Ziua 
Independenței alt scandal – un duel între 
șeful statului și cel al executivului. Cei doi 
lideri ai „alianței” de guvernare se bat pe 
alte două date comemorative, contradictorii 
și exact în contradicție cu „jurământul” de 
a se abține de la abordarea unor „subiecte 
ideologice și geopolitice” pentru a putea 
guverna cu succes împreună. La câteva zile 
după ce președintele Dodon și-a anunțat, 
repetat, intenția de a organiza, pe 24 
august, festivități consacrate „aniversării 
a 75-a a eliberării Moldovei de fascism” 
de către armata sovietică, premierul Maia 
Sandu i-a dat șefului statului replica, 
solicitând Cancelariei de stat să pregătească 
o Hotărâre de Guvern, prin care 23 
august să fi e declarată Ziua comemorării 
victimelor tuturor regimurilor totalitare 
și autoritare. Asta după ce mai mulți 
istorici și intelectuali au criticat planurile 
de festivități ale președintelui Dodon, 
acuzându-l că urmărește în continuare 
„proslăvirea regimului sovietic” și 
„ponegrirea memoriei” basarabenilor care 
au devenit victime ale regimului sovietic 
instaurat în urma operațiunii Iași-Chișinău 
din 1944. Contestatarii au propus în schimb 
chiar organizarea unei zile de doliu, pe 23 
august, când se împlinesc 80 de ani de la 
semnarea pactului Ribbentrop-Molotov 
între Germania nazistă și URSS, în 1939, 
în urma căruia Uniunea Sovietică a anexat 
Basarabia, în 1940. 

Apelul premierului, se preciza 
într-un comunicat guvernamental, este în 
concordanță cu rezoluții și declarații ale 
Parlamentului European despre necesitatea 
unei poziții solidare „împotriva tuturor 
regimurilor totalitare, indiferent de natura 
lor ideologică”. Mă rog, fi ecare componentă 
a guvernării cu hramul cui îl poartă. 

Dar acestea nu au fost unicele 
discordanțe în pline sărbători între cele 
două componente ale guvernării – PSRM 
pe de o parte, și Blocul ACUM, pe de altă 
parte. 

DUPĂ 28 DE ANI CU DERAPAJE, 
ÎNCEPE IAR UN „VIITOR FRUMOS ȘI 

LUMINOS”? 
Ca niciodată, la Chișinău, în acest an 

Ziua Independenței Republicii Moldova, a 
debutat …cu depuneri de fl ori la Complexul 
memorial „Eternitate”. Acolo unde de regulă 
se organizează festivități de 9 mai, Ziua 
Victoriei URSS asupra Germaniei naziste 
și alte „sărbători” ce țin preponderent de 
perioada sovietică. Singurul loc unde pe 27 

august 2019 conducerea de vârf a republicii, 
președintele Igor Dodon, spicherul Zinaida 
Greceanîi și premierul Maia Sandu au mers 
și depus fl ori împreună. La monumentul 
lui Ștefan cel Mare și Sfânt însă cele două 
componente au depus fl ori separat. Igor 
Dodon și Zinaida Greceanîi, escortați 
de deputații socialiști, s-au închinat 
domnitorului la ora zece a dimineții, 
fi ind urmați și de ambasadorii acreditați 
la Chișinău și funcționari ai președinției 
și parlamentului, iar șefa cabinetului 
de miniștri, în duet cu nelipsitul alături 
vicepremier Andrei Năstase, împreună cu 
colegii din executiv și de la PAS, a depus 
fl ori cu o oră mai târziu decât socialiștii. 
Și dacă anul trecut Maia Sandu se afl a în 
epicentrul protestatarilor, condamnându-i 
pe deputații primului parlament care 
au votat Independență că au acceptat să 
depună fl ori la monument în escorta celor 
trei demnitari de stat de prim rang, anul 
acesta s-a lansat într-o adevărată bătălie de 
a-i avea de partea ei, la depunerea de fl ori 
și a poza în fața camerelor, pe fundalul 
executivului, cu cei care au semnat, acum 
28 de ani, actul fondator al celui de-al doilea 
stat românesc. Nu atât elogiindu-i, cât 
lustruindu-și imaginea, cum au făcut-o și 
guvernarea de anul trecut.   

Și mesajele liderilor au bătut ceasuri 
cam diferite. Președintele, elogiind trecutul 
glorios al Moldovei, laolaltă cu perioada 
țaristă și sovietică, s-a arătat foarte mulțumit 
că există „un stat suveran și independent” 
și sigur că pe Republica Moldova, „în 
pofi da tuturor greutăților și provocărilor”, o 
așteaptă și „un viitor frumos”. Maia Sandu 
a mulțumit acelor „care au avut curaj, 
s-au opus unui regim opresiv și astăzi se 
bucură de libertate”. Iar vicepremierul și 
ministrul afacerilor interne Andrei Năstase 
a considerat că abia odată cu actuala 
guvernare demarează „un nou început”, cu 
„concluzii serioase” și determinarea de a nu 
mai admite „derapajele cărora a fost supus 
statul Republica Moldova pe parcursul 
anilor”. 

Nu au lipsit nici în acest an protestele. 
În preajma monumentului domnitorului 
Ștefan cel Mare de astă dată cei din 
comunitatea OccupyGuguță au manifestat 
cu pancarte pe care era scris: „Nu doar 
demisii și comisii, dar și condamnări”, 
„Vrem adevărul despre profesorii turci”, 
„Asta nu e dezoligarhizare” etc. Conducerea 
țării a declarat că în mare parte este de acord 
cu mesajele protestatarilor.

Ca un moment inedit s-a dorit a fi  dialogul 

membrilor executivului cu cetățenii direct 
pe gazonul din fața executivului. Sau poate 
a fost un exercițiu de imagine?
„LIMBA NOASTRĂ”, „LIMBA MAMEI” 

SAU „LIMBA ROMÂNĂ”? 
Acest subcapitol s-ar cuveni să-l țin tot 

într-un registru festiv – cum-necum, sunt 30 
de ani de când Sovietul Suprem (Parlamentul 
de la 1989 – N.M.) a votat legile cu privire la 
limba de stat și revenirea la alfabetul latin. 
Ulterior, la un an, ziua de 31 August 1989 
a fost declarată sărbătoare națională în 
Republica Moldova – Ziua limbii române 
sau „Limba noastră cea română”. Adică să-l 
citez poate pe Klaus Iohannis cu „Limba 
Română ne unește ca români indiferent 
de țara în care trăim”, pe Natalia-Elena 
Intotero, ministrul pentru românii de 
pretutindeni, cu „„31 august ne reamintește 
că istoria noastră s-a scris în aceeași limbă, 
iar Ziua Limbii Române ne oferă prilejul de a 
fi  uniți și solidari și de a sărbători împreună 
graiul care ne dă identitate”. Dar și pe Ioan-
Aurel Pop, președintele Academiei Române, 
cu „Româna se afl ă în primele 20 de limbi 
vorbite, printre cele 6.000 - 7.000 de pe 
planetă”. 

Am fost însă nevoit să mă las păgubaș 
de glorifi cări și cu sufl etul scârbit să constat 
că și după 30 de ani de când limba română 
a ajuns la libertate și pe aceste meleaguri, 
conducătorii statului se rușinează sau 
evită să-i spună numele. Și cu ocazia 
acestei sărbători mesajele de felicitare a 
primilor trei oameni în stat diferă nu doar 
din punctul de vedere al conținutului, ci 
și al modului în care au ales să se refere 
la limba lor maternă. Igor Dodon și 
Zinainda Grecenîi își felicită „poporul” 
cu ocazia sărbătorii Limba Noastră sau 
Limba Mamei. Șeful statului,  comparând 
limba cu mama și Patria, ne spune că 
nu contează cum se numește limba ce o 
vorbim (ce mai contează pentru „profund 
credinciosul” Igor Dodon cu ce nume a fost 
botezată mama sau cum se cheamă Patria?). 
„Slăvită fi e Limba Noastră, Limba Mamei, 
pe 31 august și în fi ecare zi!”, blagoslovește 
președintele sărbătoarea din 31 August 1989, 
căindu-se că problema denumirii limbii se 
mai lasă cu „efecte confl ictogene”. De parcă 
nu tocmai dânsul și tovarășii săi de partid 
sunt cei care au generat și mai generează 
aceste efecte. De altfel ca și colega sa și mâna 

lui dreaptă în legislativ, Zinaida Greceanîi, 
care sărbătorește și dânsa Limba Noastră. 
„Trăim de mai bine de două decenii într-o 
atmosferă de reproșuri reciproce și dispute 
legate de denumirea limbii. Deja a devenit 
axiomă faptul că societatea este divizată, iar 
gradul de intoleranță a atins în ultimii ani 
cote îngrijorătoare. Iată de ce, în această zi, 
vreau să vă rog să celebrăm fi ecare, cu respect 
unii pentru ceilalți, limba pe care o vorbim”, 
scrie spicherul pe pagina de Facebook. 
Ferindu-se însă, din considerente politice, 
și nicidecum științifi ce, de a-i spune numele 
adevărat, așa cum este așezat  în Declarația 
de Independență și în palmaresul culturii 
universale.  

De cealaltă parte,  Maia Sandu felicită 
cetățenii Republicii Moldova cu sărbătoarea 
Limbii Române. „Limba română nu are 
nevoie de monumente. Noi avem nevoie de 
limba română pentru că în ea am crescut 
ca oameni, ea ne defi nește ca fi ințe umane. 
Această sărbătoare este și un prilej bun de 
a ne aduce aminte cum este să rămâi fără 
limba ta, iar câștigarea dreptului de a scrie 
cu grafi e latină și de a reveni în spațiul limbii 
române a fost o restabilire a demnității 
noastre și a identității poporului nostru. Fiți 
mândri că vorbiți limba română!”.  

Frumos spus. Doar că ultima „realizare” 
a guvernării ACUM-PSRM a fost 
lansarea, chiar pe 31 august, a site-ului 
Parlamentului… în limba rusă. În scopul 
prevenirii și eliminării discriminării și 
asigurarea egalității cetățenilor. Și nu cumva 
în scopuri electorale? Ca și panourile lui 
Dodon cu 28 de ani de independență și 660 
de statalitate? (La Chișinău, socialiștii sunt 
într-o electorală permanentă). De precizat 
că anterior site-ul Parlamentului a fost 
disponibil în trei limbi: româna, engleza și 
franceza.

„ASTĂZI TU CULEGI CU ALTUL 
LILIACUL PUS DE NOI…”

Privesc pozele de la sărbătoarea 
Independenței și-i revăd în față pe mulți 
care se gudurau pe lângă fostele guvernări. 
Unii dintre ei și acum mai dau din coate să 
se „fotografi eze” pe lângă noii președinți, 
premieri, miniștri etc. Vorba cântecului: 
„Astăzi tu culegi cu altul liliacul pus de 
noi…” 

Peste numai două zile a început anul 
școlar și reporterul de la Radio Național 
anunță că de data aceasta la primul sunet în 
instituțiile de învățământ preuniversitar s-a 
prezentat cu câteva mii de elevi mai puțini 
decât anul precedent. I-au luat părinții, care 
s-au stabilit tot mai mulți pentru totdeauna 
în țările unde au plecat să muncească. 
La 28 de ani de independență (și 660 de 
ani de statalitate?!), zeci și chiar sute de 
familii, mai ales tinere, părăsesc Republica 
Moldova fi e în Est, fi e în Vest. Pentru că 
și de data aceasta s-au ales cu o majoritate 
parlamentară din care o parte vede viitorul 
ei alături de Moscova, iar cealaltă – în UE, 
într-o perspectivă îndepărtată. Viitor care 
însă pentru tot mai mulți cetățeni pare a fi  
incert și lipsit de orice perspectivă. Și cele 
două sărbători par tot mai puțin luminoase 
și fericite.

membrilor executivului cu cetățenii direct lui dreaptă în legislativ Zinaida Greceanîi

DUPĂ TREIZECI DE ANI, NE TOT ÎNTREBĂM DUPĂ TREIZECI DE ANI, NE TOT ÎNTREBĂM 
A CUI E LIMBA ȘI INDEPENDENȚA?A CUI E LIMBA ȘI INDEPENDENȚA?

Lanțul Libertății, 1989



Ziarul   Ploiestii
12 - 18 septembrie 2019

PAGINA 11

OCOLUL PĂMÂNTULUI

Pagină coordonată  de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.rowww.ziarulploiestii.ro

Se estimează că, în 2018, 
în Italia, existau peste 1,8 

milioane de familii care trăiau în 
sărăcie absolută (cu o incidenţă 
de 7,0%),  pentru un total de cinci 
milioane de persoane (incidenţă 
egală cu 8,4% din populaţie). Cifra 
este raportată de Istat, care arată că 
nivelurile rămân maxime începând 
cu anul 2005, însă creșterea 
numărului și a ponderii familiilor 
care trăiesc în sărăcie absolută 
s-a oprit după trei ani. În schimb, 

numărul familiilor care, în 2018, 
trăiau într-o stare de sărăcie relativă 
depășea cu puţin trei milioane 
(11,8%), pentru un total de aproape 
nouă milioane de persoane (15,0% 
din total). Anul analizat de Istat 
este 2018 și nu există schimbări 
semnifi cative faţă de anul precedent, 
în pofi da cadrului de diminuare a 
cheltuielilor familiilor în termeni 
reali.

Intensitatea sărăciei (sau „cât 
de săraci sunt săracii”) era în 2018 
de 19,4% (20,4% în 2017), de la un 
minim de 18,9% în centru până 
la un maxim de 20,8% în sud. 
Incidenţa familiilor care trăiesc în 
sărăcie absolută este considerabil 
mai mare în sud (9,6% în sud și 
10,8% în insule) comparativ cu 
celelalte regiuni (6,1% în nord-vest 
și 5,3% în nord-est și centru).

UN NOU EPISOD AL UN NOU EPISOD AL 
PRETEXTELOR PENTRU PRETEXTELOR PENTRU 

DECLANŞAREA UNUI RĂZBOI?DECLANŞAREA UNUI RĂZBOI?

Trecutul, scrie site-ul 
citat, ne spune că liderii 

americani nu trebuie crezuţi 
atunci când se declanșează febra 
războiului, iar perspectivele 
unei confruntări militare sunt 
în creștere. Începând cu istoria 
din jurul declanșării războiului 
mexican, a Primului Război 
Mondial, a celui de-al Doilea 
Război Mondial, a războiului 
din Vietnam și până la cel din 
Irak, minciunile, denaturările 
și manipulările au dat pe afară. 
În ultimii ani, administraţiile 
americane au continuat ani la rând 
războaiele din Afganistan și Irak, 
lansate cu ajutorul minciunilor 
propagate de administraţia Bush, 
lansând mereu alte și alte războaie 
de agresiune ilegale, în Libia și 
Yemen.

WOODROW WILSON 
ȘI PRIMUL RĂZBOI

                 MONDIAL
Pe 2 aprilie 1917, 

președintele american Woodrow 
Wilson se adresa Congresului, 
cerându-le să declare război 
Germaniei, spunând că „lumea 
trebuie să devină un loc mai sigur 
pentru democraţie”. Patru zile 
mai târziu, Congresul vota – cu 
o majoritate zdrobitoare – în 
favoarea Declaraţiei de război. 
Decizia americanilor de a intra 
în război a fost infl uenţată și de 
Telegrama Zimmerman, o notă 
trimisă de ministrul de externe 
german, Arthur Zimmerman, 
guvernului mexican, prin care 
promitea ajutor Mexicului în 
revendicarea unor teritorii 
americane, în schimbul sprijinului 
germanilor în război. Telegrama a 
fost însă interceptată de britanici 
și transmisă americanilor, la 24 
februarie 1917.

Până atunci, Statele Unite 
evitaseră să se pregătească pentru 
război. De aceea, armata sa era 
relativ mică din punct de vedere 

numeric și prost echipată pentru 
război. În aceste condiţii, Wilson 
a cerut organizarea și mobilizarea 
tuturor resurselor materiale 
necesare și recrutarea a 500.000 
de soldaţi.

ROOSEVELT ȘI AL 
DOILEA RĂZBOI

      MONDIAL
Până la atacul de la Pearl 

Harbor, Statele Unite au rămas 
în afara confl ictelor european și 
asiatic. Cei 800.000 de membri 
ai America First Committee 
s-au opus cu vehemenţă oricărei 
intervenţii americane în 
confl ictele din străinătate, chiar 
și împotriva ajutorului destinat 
Angliei și URSS-ului în cadrul 
programului Lend-Lease. Orice 
opoziţie americană la război a 
dispărut odată cu atacul japonez. 
La patru zile după atacul de la 
Pearl Harbor, pe 11 decembrie, 
Germania nazistă a declarat 
război SUA implicându-i pe 
americani într-un război pe 
două fronturi. În 1941, Japonia 
avea, comparativ cu SUA, o mult 
mai mică capacitate industrială, 
acesta fi ind motivul pentru care 
autorităţile de la Washington 
considerau ameninţarea niponă 
de o importanţă secundară.

LYNDON JOHNSON ȘI 
RĂZBOIUL DIN

 VIETNAM
La 2 august 1964, navele 

din nordul Vietnamului au atacat 
USS Maddox, din Golful Tonkin. 
Acest lucru nu i-a surprins deloc 
pe cei din guvernul SUA. Maddox 
furniza sprijin de supraveghere 
logistică și electronică forţelor 
sud-vietnameze angajate în 
raidurile militare pe pământul 
nord-vietnamez. Două zile mai 
târziu, când părea că va avea loc 
un alt atac asupra USS Maddox, 
președintele Johnson a intrat în 
acţiune. El a cerut o rezoluţie a 

Congresului care să-l autorizeze 
să contracareze astfel de atacuri 
cu acţiuni militare. Acest 
lucru i-a permis lui Johnson 
să declanșeze ceea ce a devenit 
războiul dezastruos de șapte ani 
al Americii în Vietnam. Johnson 
a minţit în timpul campaniei 
pentru alegerile din 1964 cu 
privire la afi rmaţia că nu va „căuta 
un război mai larg” în Vietnam. 
El elaborase deja planul pentru a 
trimite mai multe trupe și pentru 
a bombarda Vietnamul de Nord.

GEORGE W. BUSH ȘI 
RĂZBOIUL 
DIN IRAK

Bush a minţit poporul 
american cu privire la armele 
de distrugere în masă pe care 
guvernul american ar fi  trebuit 
să le găsească în Irak? Probabil 
că nu. Bush și administraţia 
sa au minţit de sus până jos în 
eforturile lor persuasive de a 
justifi ca răsturnarea liderului 
irakian, Saddam Hussein, „pentru 
a asigura pacea Orientului 
Mijlociu, pentru a proteja naţiunea 
americană și a păstra infl uenţa 
regională a Americii”.

O telegramă a CIA din 2003 l-a 
avertizat pe fostul președinte că 
nu se poate confi rma informaţia 
potrivit căreia Mohammad Atta, 
piratul aerian care a condus 
atacurile din 11 septembrie 
2001, s-ar fi  întâlnit cu un ofi ţer 
al serviciilor secrete irakiene, 
Ahmad Al-Ani, la Praga, cu puţin 
timp înainte de atentate.

Documentul CIA a fost 
prezentat în plenul Senatului 
american de către senatorul 
democrat de Michigan, Carl 
Levin, președintele Comisiei de 
Apărare. Acesta l-a acuzat pe 
Bush și administraţia sa că au 
folosit cu bună știinţă informaţii 
false, pentru a justifi ca invazia 
americană în Irak.

Într-o rară apariţie publică, 
directorul Agenţiei de spionaj 

Mossad a declarat că în Orientul 
Mijlociu are loc o schimbare 
istorică a alianţelor, deoarece multe 
state arabe formează puncte tactice 
cu Israelul împotriva Iranului. Yosef 
„Yossi”Cohen a luat cuvântul la 1 
iulie a.c. la Conferinţa Herzliya, un 
eveniment de securitate organizat 
de Centrul Interdisciplinar, o 
universitate din Herzliya, la nord 
de Tel Aviv.

În discursul său de 40 de 
minute, Cohen a spus că Mossadul 
consideră că momentul prezent 
este „o ocazie rară – poate prima 
din istoria Orientului Mijlociu - de 
a ajunge la o înţelegere regională 
care să conducă la un acord regional 
de pace, inclusiv între Israel și 
majoritatea statelor arabe”. El și-a 
justifi cat aprecierea susţinând că 
multe state arabe s-au întâlnit cu 
Israelul, pentru a urmări „interese 
comune, cum ar fi  lupta împotriva 
rivalilor precum Iranul și terorismul 
jihadist”. Această schimbare istorică 
în alianţe se întâmplă pe măsură ce 
Israelul se bucură de „relaţii tot mai 
strânse cu Casa Albă” și menţinerea 
„canalelor de comunicare deschise 
cu Kremlinul”, a declarat șeful 
spionajului. Acești factori „se 
combină, pentru a crea ceea ce ar 
putea fi  o fereastră de oportunitate 
unică”, pentru ca Israelul să formeze 
o alianţă strategică cu majoritatea 

vecinilor săi arabi, a spus Cohen.
Șeful Mossad a susţinut că 

Corpul Gărzilor Revoluţionare 
Iraniene (IRGC) se afl ă în spatele 
atacurilor recente ale petrolierelor 
comerciale din Golful Persic. El 
a spus conferinţei că poate „să 
afi rme cu certitudine că Iranul se 
afl ă în spatele acestor atacuri” și 
că au fost „aprobate de conducerea 
iraniană și efectuate de către IRGC”. 
Cohen a citat „cele mai bune 
surse ale informaţiilor israeliene 
și occidentale”, dar nu a furnizat 
dovezi concrete care să susţină 
afi rmaţia sa, pe care Iranul le neagă. 
Mai târziu, în discursul său, Cohen 
a declarat că agenţiile de informaţii 
ale IRGC și iraniene au efectuat 
asasinate în întreaga Europă și au 
discutat planuri suplimentare de 
a ataca ţinte evreiești și israeliene 
în Danemarca, Azerbaidjan și 
America de Nord. „Și acesta este 
doar vârful aisbergului”, a spus 
Cohen.

La încheierea discursului 
său, șeful Mossad a repetat 
avertismentele prealabile ale 
ofi cialilor israelieni, potrivit 
cărora statul evreu nu va permite 
niciodată dezvoltarea unui arsenal 
nuclear iranian. „Mossad și statul 
Israel nu au semnat Acordul Nuclear 
și vor face totul pentru a se asigura 
că Iranul nu va avea niciodată un 
arsenal nuclear”, a spus Cohen.

De la al Doilea Război Mondial și până azi, au avut și au loc nenumărate războaie și crime de 
război. Majoritatea au fost iniţiate și conduse de SUA și NATO.

Pretextul pentru o intervenţie militară a fost mereu același: poporul unei ţări trebuia salvat din ghearele 
unui „dictator brutal” sau a unui „sistem de guvernare antidemocratic”. Andreea Ilie (Active News) dă ca 
exemplu publicaţia Th e AmericanConservative, care face o listă a pretextelor care au dus la declanșarea 
unor războaie, în contextul escaladării tensiunilor actuale dintre Teheran și Washington.

recutul scrie site ul numeric și prost echipată pentru Congresului care să l autorizeze
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A ALIANŢELOR DIN A ALIANŢELOR DIN 
ORIENTUL MIJLOCIUORIENTUL MIJLOCIU

CINCI MILIOANE DE CINCI MILIOANE DE 
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 O admirabilă performanţă, 
exemplară, legată de viaţa 
sa dedicată, mereu la fl acăra 
pasiunii, atletismului și sportului, 
a realizat-o preţuitul nostru 
câmpinean Mihai Pascu (născut 
în Telega – Prahova, 22.X.1946), 
care la Campionatul României la 
Atletism – „Masters” (Sportivi în 
vârstă de peste 35 de ani); Stadion 
„Iolanda Balaș Soter” București; 
24, 25.VIII.2019) a cucerit (la 
categoria sa de vârstă „+70”…), la 
diferite probe, cinci medalii de aur 
și două de argint… Medaliile de 
aur și titlurile aferente de Campion 
al României, Mihai Pascu (CS 
Petro Energia Câmpina) și le-a 
adjudecat în probele de 100 m, 200 
m (31.66 sec, nou record naţional, 
la „+70”) triplusalt, săritura în 
lungime și cea în înălţime, iar cele 
de argint la aruncarea suliţei și a 
discului…

 Câteva „cuvinte ale inimii”, 
de preţuire pentru Mihai Pascu 
se cuvin… Performer în atletism, 
în prima tinereţe (la demi fond, 
dar și în probe tehnice), cât și în 
prima dragoste – fotbalul (junior la 

„Tânărul Petrolist” Ploiești, senior 
în Divizia B, la Victoria Călan 
– Hunedoara) și apoi „o viaţă” 
antrenor și „atlet masters”, Mihai 
Pascu a acumulat în decursul 
anilor și graţie bravilor săi sportivi 
sute de medalii, evident și în contul 
unor cluburi de prestigiu (Petrolul 
Ploiești, Dinamo București, Chimia 
Râmnicu Vâlcea, Caraimanul 
Bușteni, Petrom Ploiești, Petro 
Energia Câmpina al cărui 
președinte este…), pe care le-a slujit 
cu pasiune. Lansând, în decursul 
anilor, numeroși campioni, Mihai 
Pascu se mândrește că i-a îndrumat 
pașii de început ai internaţionalului 
de baschet Sandu Vinereanu 
(glorie a echipei României și a 
clubului Dinamo, ofi ţer superior 
în rezervă, co fondator al clubului 
VIPO Baschet București), Mircea 
Năforniţă, Emil Caţovanu 
(inginer Conpet), Marius Visarion 
(realizator TV), Codruţ Dumitru, 
Lucia Oprea, Mihai Dumitrașcu 
(atletism, dar și bob – cu România 
la trei Olimpiade, doctor veterinar), 
Oana Florentina Gheorghe, 

Mădălina Vlad (atletism, bob și 
„prezenţe”  la Kanal D TV) și nu 
numai.

„Tinereţea fără bătrâneţe”, cu 
fl acăra pasiunii, Mihai Pascu 
a dobândit-o prin minunata 
familie (și prin genă…), prin viaţa 
permanent cumpătată și mai ales 
prin sport (atlet masters, antrenor 
activ și președinte al clubului 

Petro Energia Câmpina în cadrul 
căruia, printre antrenori, îl are și 
pe fi ul său – Mihail Pascu…), cu 
„prietena” sa bicicletă, ce-i menţine 
admirabila formă sportivă care 
îi permite să reprezinte România 
(19-22.IX.2019), la Campionatele 
Balcanice – Masters, de la București.

Preţuirea noastră, MIHAI 
PASCU!

FOTBAL 
Liga 2 / Etapa 6 (7.IX.2019; Stadion 

„Dan Păltinișanu – Timișoara):
 Ripensia Timișoara – FC Petrolul Ploiești 

0-1 (0-1)
Marcator: Alexandru Munteanu (22). 

Petrolul (antrenor Flavius Stoican): Lungu 
– Bărboianu, Walace, Sîrghi (46 Cioican), 
Ţicu – Mihăescu, Meza Colli – Munteanu (65 
Ștefănescu), Marinescu, I. Stoica – Arnăutu 
(77 Blănaru). 

 Într-un joc „derby” al eșalonului, între 
două cvadruple Campioane ale României, 
disputat la Timișoara, Petrolul ca și în 
precedentele dispute din acest sezon, a evoluat 
permanent constructiv ofensiv, a dominat 
clar și în fi nal a obţinut o victorie preţioasă, 

meritată, dar „muncită”…
Petrolul a „legat” deseori splendid jocul, 

și-a asigurat victoria în urma unei acţiuni 
ofensive admirabile, de pe stânga, din om în 
om…, spre dreapta când Alexandru Munteanu 
a fi nalizat și fructifi cat cu un șut în diagonală, 
la vinclu… Un minut mai târziu (eliminat 
Apro, Ripensia…), Petrolul benefi ciază și de 
superioritate numerică, dar nu poate majora 
scorul, cele mai mari oportunităţi avându-le în 
prelungiri, prin Blănaru (90+2) și Ștefănescu 
(90+3).

În celelalte jocuri ale etapei:
  CSM Mioveni – Metaloglobus București 

2-2 * Sportul Snagov – Dunărea Călărași 0-2 * 
Pandurii Lignitul Târgu Jiu – Gloria Buzău 0-0 
* Concordia Chiajna – CSM Reșiţa 2-1 *Turris 

Oltul Turnu Măgurele – Politehnica Timișoara 
2-0 * Daco Getica București – FC Argeș Pitești 
0-2 * Rapid București – Viitorul Pandurii 
Târgu Jiu 1-2 * Farul Constanţa – Csikszereda 
Miercurea Ciuc 2-0 * U Cluj Napoca – UTA 
Arad – reprogramat 6.XI.2019.

În clasament (după 6 etape), conduce 
neînvinsă și cu punctaj maxim, nou promovata 
din Teleorman – Turris Oltul Turnu Măgurele 
18 puncte, golaveraj 15-1… Petrolul Ploiești, 
cu 10 puncte (din 5 jocuri; jocul Petrolul 
– Csikszereda Miercurea Ciuc, din etapa 
precedentă, reprogramat pe 5.XI.2019), ocupă 
temporar locul 8, dar este prima în clasamentul 
adevărului, cu +7…

În etapa viitoare (a 7-a), luni 16.IX.2019, 
de la ora 18.00, pe Stadionul „Ilie Oană” din 
Ploiești este programat jocul din Liga 2 Petrolul 
Ploiești – Sportul Snagov. * Ieri 11.IX.2019, de 
la ora 16.30, pe Stadionul din Ghermănești, 
Snagov-Ilfov a fost programat (după închiderea 
ediţiei săptămânalului „Ploieștii”…) jocul din 
turul 4 al Cupei României, Sportul Snagov – 
FC Petrolul Ploiești. Sperăm că se fi  soldat cu 
succesul „Lupilor Galbeni”… 

Vești bune... La Petrolul vor evolua  doi 
jucători de „A”: Gabriel Deac (Cupa și 
Super Cupa României cu  FC Voluntari) și 
mult îndrăgitul golgheter tunisian Hamza 
Younes! Fost la Petrolul (37 de goluri în 64 de 
meciuri, Cupa României), apoi în Bulgaria, 
Iran, Qatar, Turcia, Grecia, căsătorit cu 
ploieșteanca Raluca (nași Răzvan Lucescu, 
Valentin Lazăr), Hamza Younes a revenit la 
echipa dragă a „Lupilor Galbeni”...

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

PETROLUL, VICTORIE ÎN BANAT, PETROLUL, VICTORIE ÎN BANAT, 
ÎN DERBYUL CVADRUPLELOR CAMPIOANE…

• PE SCURT •

FOTBAL meritată dar muncită”

ATLETISM 
 Campionatele Balcanice 

(Pravets, Bulgaria, 2, 3.IX.2019) 
au prilejuit reprezentanţilor 
României (48 de atleţi și atlete) 
un bilanţ onorant (18 medalii, 
5 aur, 8 argint, 5 bronz), la care 
au contribuit și trei sportivi ai 
Prahovei: Alexandru Geamănu 
(CSȘ și CSM Ploiești, antrenor – 
prof. Robert Munteanu) – „argint” 
cu Ștafeta 4x100 m; David Năstase 
(CSM Ploiești și Farul Constanţa) 
– „argint” la 4x400; Rareș Toader 
(CSM Ploiești) – bronz la greutate. 

Printre ofi cialii echipei 
României s-a afl at și Secretarul 
general al Federaţiei Române de 
Atletism – profesorul ploieștean 
Augustin Iancu.

 Campionatul Naţional 
- „Masters” (București, 24, 
25.VIII.2019), a avut în prim 
plan și alţi prahoveni: Marian Ion 
(Cosminele) – „+55”, argint la 5000 
m; Emanuel Necula și Nicoleta 
Drăgan  (ambii – Câmpina, „+40”) 
– aur la aruncarea greutăţii, 
respectiv argint la săritura în 
lungime și bronz la 100 și 200 m.

 FOTBAL 
 Liga 3 (Seria 3 / Etapa 3 /6,7.

IX.2019): CSM Slatina – Astra II 
1-0 * CS Blejoi – SR Municipal 
Brașov 1-1 

 Liga A Prahova (Etapa 3 / 6, 
7, 8.IX.2019). Benefi ciind de o 
victorie la „masa verde” (3-0 cu CS 
Mănești – Coada Izvorului, prin 
decizia Comisiei de Disciplină 
a AJF Prahova…, pe teren 
0-3…) și de o alta preţioasă, în 
derby-ul etapei a patra (1-0 
„acasă” cu Petrolistul Boldești) – 
CSO Plopeni s-a instalat pe primul 
loc al primului eșalon fotbalistic 
prahovean, cu punctaj maxim, 12 
puncte, golaveraj 13-2, urmată de 
CSO Teleajenul Vălenii de Munte 
(10p), Petrolul ’95 Ploiești, AS 
Bănești Urleta și CSO Tricolorul 
Breaza (toate cu câte 9p).

HANDBAL 
 Divizia A (Senioare / Seria 

C / Etapa 1 /9.IX.2019 / Sala  
Sporturilor „Olimpia” Ploiești): 
CS Activ Prahova Ploiești – ACS 
Szekelyudvorhelyi Noi Kezilabda 
Klub, Odorheiu Secuiesc 36-19. 
Victorie clară și Activ Prahova 
este prima din Seria C și a doua 
din cele 25 de echipe din Divizia 
A (după Dinamo, 33-13 cu Spartac 
UNEFS București…), după prima 
etapă…

DIN SPORTURILE 
PRAHOVEI…

Alexandru Munteanu, spre golul victorieiAlexandru Munteanu, spre golul victoriei

Imagine: Imagine: 
fcpetrolul.ro şi fcpetrolul.ro şi 
Cornel Putan Cornel Putan 
– Timişoara– Timişoara

C 1%

V

A

Imagine:Imagine:
 CS Petro Energia  CS Petro Energia 

CâmpinaCâmpina

Mihai Pascu, la Izmir – Turcia, Mihai Pascu, la Izmir – Turcia, 
cu reprezentativa Românieicu reprezentativa României

„TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE”, CU FLACĂRA PASIUNII…„TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE”, CU FLACĂRA PASIUNII…
Prahoveanul Mihai Pascu, cinci medalii de aur, două de argint, la atletism – „masters” – 
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