
Nr. 1897 • 26 septembrie - 2 octombrie 2019Nr. 1897 • 26 septembrie - 2 octombrie 2019
 • 12 pagini - 1,5 lei Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18, tel./fax: 0244 546 501 • 12 pagini - 1,5 lei Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18, tel./fax: 0244 546 501

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

 „O condamnare din partea unor oameni răi e ca o laudă.”
- Culese de Tata  Seneca cel Tânăr (4 î.Hr - 65 d. Hr) fi lozof roman
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UN DEGET ÎN...UN DEGET ÎN...

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro
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Îmi plac vorbele astea de duh ale 
noastre de nu mai pot. Nu ai cuvânt 

pe care să-l pui în același loc și să nu 
aibă zeci de înțelesuri. Uite așa stă 
treaba și cu DEGETUL. Pune-l în gură 
și poți să dai drept poft icios, mirat, 
prostălău, pervers și nu numai. Pe urmă 
ridică degetul în aer și-l poți invoca cu 
el pe Doamne-Doamne, pe vecinul 
de deasupra pe care nu-l înghiți, poți 
afl a cu el de unde bate vântul sau poți 
amenința. Problema devine și mai 
complicată atunci când nu faci niciun 
gest dar degetul acționează cu puterea 
minții prin folosirea lui în expresii care 
mai de care mai colorate prin alăturarea 
cu o persoană. Iar acum, să asociem un 
om cu poziția degetului și să vedem ce 
ne dă. Să începem pe plan local: Adi 
Dobre (primar)- deget în gură a gâgă; 
Andrei Volosevici (viitor primar)- 
deget ridicat în sus a ceartă; Cristi 
Ganea- degetul la obraz spre șefi i din 
partid care se joacă cu candidatura lui 
și mai e Nenea Polițianu (pentru cei ce 
nu-l cunosc și nu au nicio vină pentru 
asta, este viitorul candidat al USR la 
primăria Ploiești)- degetul în nas, în 
ciuda lui Rădulescu. Și ne oprim aici 
pentru a trece la brejii de la capitală, 
Viorica Vasilica- degetul la tâmplă și 
știm cu toții de ce, Mircea Diaconu- 
degetul pe praful de pe tobă, Iohannis- 
degetul băgat în ochiul fără bârnă...
și Barna- degetul dat prin ardei iute și 
apoi băgat în fundul lui Iohannis.

Rosal cere majorare 
de preț pentru de preț pentru 
deszăpezire și măturat străzideszăpezire și măturat străzi
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„CORECTITUDINE” ÎN REPARTIZAREA BANILOR 
DUMNEAVOASTRĂ: CINE-MPARTE PARTE-ȘI FACE!DUMNEAVOASTRĂ: CINE-MPARTE PARTE-ȘI FACE!
Consens total între 

consilierii județeni 
la repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale a 
fondului afl at la dispoziția 
Consiliului Județean Prahova 
(cota de 7,5% din impozitul 

pe venit global-IVG),  în sumă 
de 28.492,00 mii lei. S-ar 
înțelege de aici că toată lumea 
a fost mulțumită! Bine, pentru 
a preîntâmpina eventuale 
speculații, în hotărârea adoptată 
luni se arată că CJ Prahova 

a solicitat în scris tuturor 
primăriilor să prezinte cereri 
pentru acordarea sumelor de care 
au nevoie pentru două tipuri de 
cheltuieli:susținerea programelor 
de infrastructură care necesită 
cofi nanţare locală; cheltuielile 

de funcționare pe care UAT-
urile din județ, în mod justifi cat, 
nu le pot fi nanța din veniturile 
proprii și din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale.

A fost nevoie de implicarea 
unei ploieștence- e 

drept, una cu notorietate, 
Cristina Toma Cochinescu, 
creatoarea „Bazarului pentru 
copii” și a „Tocurilor pe 
biciclete”-pentru ca autoritățile 
să-și facă treaba în privința 
combaterii ambroziei. Abia 
după intervenția acesteia 
Primăria Ploiești a intreprins, 
în luna septembrie, ceea ce 

era obligată prin lege să facă 
încă din luna mai-iunie, când 
planta responsabilă de aproape 
o jumătate de milion de cazuri 
declarate de alergie la polen era 
încă inofensivă. Tardivitatea 
acțiunilor la nivel municipal 
și în general la nivel județean 
nu poate fi  explicată decât prin 
lipsa de implicare manifestată 
la nivel instituțional.

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 !

C

Să zicem altfel: bugetul 
Primăriei Ploiești este 

neîndestulător. În criză, ca 
s-o spuneam pe-a dreaptă. 
Administrația a rostogolit an 
de an datorii foarte vechi (la 

bănci, de exemplu), facturi 
pentru lucrări neplătite la timp, 
majorări salariale de peste 100%. 
La acestea se adaugă tăierea 
unor fonduri guvernamentale 
pentru 2019. Deci trebuia să 

vină o vreme a decontului. Și 
a venit. Numai că autoritatea 
publică, din considerentele 
știute, nu renunță la programele 
sociale (subvenționarea prețului 
gigacaloriei căldurii, deși există 

programul național și local 
denumit „ajutoare de încălzire”, 
transport gratuit etc.), care înghit 
cel puțin 50 de milioane de lei 
anual.

AJUTOR NESPERAT PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTIAJUTOR NESPERAT PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI
Cum spuneam, la recenta repartizare a cotei 

afl ată la dispoziția sa, Consiliul Județean 
Prahova a alocat celui mai mare contribuabil din 
județ, am numit Ploieștiul, suma de 10 milioane de 
lei. Destinația a fost clară, subvenționarea prețului 
energiei termice livrate în sistem centralizat în oraș. 
Consilierii municipali au găsit însă alte trebuințe 
banilor. Asta nu înseamnă că suma nu va fi  pusă 
mai târziu la loc astfel încât să nu fi e periclitat 
programul social rezervat locuitorilor de la blocuri.

PLOIEȘTIUL TREBUIE PLOIEȘTIUL TREBUIE 
SĂ PLĂTEASCĂ PESTE SĂ PLĂTEASCĂ PESTE 

6 MIL. LEI PENALITĂȚI 6 MIL. LEI PENALITĂȚI 
DE ÎNTÂRZIERE PENTRU DE ÎNTÂRZIERE PENTRU 

PARCUL MUNICIPAL VEST

Constructorul (asocierea 
de fi rme SC Contrucții 

Erbașu SA, SC Pepiniera De Val 
D’Yerres Deux SRL și SC Drufec 
Cons CF SRL) care a executat 
lucrările la Parcul Municipal Vest 
a câștigat în instanță procesul 
intentat Primăriei Ploiești 
pentru neplata la timp a unor 
facturi. Așa se face că autoritățile 
municipale sunt numai bune 
de plată! Prin sentința civilă 

nr.892 din 12.02.2019 au fost 
stabilite penalizări de întârziere 
de 6.170.492 lei și cheltuieli de 
judecată în valoare de 123.409, 
82 lei, bani pe care autoritatea 
publică este obligată să-i achite 
către SC Construcții Erbașu. 
Pentru că nu are suma dintr-o 
dată, Primăria va plăti datoria 
în rate de 1.048.983,63 lei, în 
intervalul ianuarie-iulie 2020. 

onstructorul (asocierea nr 892 din 12 02 2019 au fost

MARE NEPĂSARE ÎN MARE NEPĂSARE ÎN 
APLICAREA LEGII APLICAREA LEGII 

PRIVIND COMBATEREA PRIVIND COMBATEREA 
AMBROZIEI!AMBROZIEI!
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Primarul Dobre se laudă: 
„De ziua curățeniei, am 

fost să verifi c parcurile, sursa de 

aer curat a orașului, iar unde am 
reușit să ajung astăzi, am găsit 
totul în ordine și am dispus câteva 
măsuri de modernizare. Remarc, 
încă o dată, că parcurile păzite 
arată mai bine și am cerut Poliției 
Locale să fi e mai prezentă la Sala 
Sporturilor”. Adișor, maică, e clar 
că Sala Sporturilor e pe alt... OZN. 
Pe planeta noastră, pe-aci, zău 
dacă pot să mă uit la o grămadă 
de mizerie și să zic că-i fl oare. 
Deci n-ai vrea mătăluță să cobori 
din farfuria aia zburătoare și să 
vii în țara Ploiești, să-ți proptești 
picioarele în pământ și să-ți aduci 
capul pe umeri, din bolta aia de 
nori pe unde-l ții de obicei?

Și tot primarul orașului s-a luat 
de bietul viceprimar Ganea 

Cristian, pe care-l miștocărește 
la greu după ce acesta i-a cinstit 
cu prezența sa voluminoasă și 
ilustră pe rușii de la Lukoil: „După 
doamna Gavrilescu, domnul Ganea 
continuă tradiția PSD-ALDE. La 
fi nalul unei săptămăni cu zeci 
de sesizări de poluare, primite 
din partea ploiestenilor, PSD se 
întâlnește cu poluatorii”. Păi cu 
cine ai vrea, bre, să se vadă și nea 

Cristi, dacă tu nu-l iei cu tine când 
te întâlnești cu Iohannis? Merge și 
el la ruși, acolo unde-l duce ața pe 
el și pe toți ai lui. Din cauza asta... у 
нас будет хороший ночной сон, 
и мы проснемся со сломанными 
зубами!

Mda, dar să vedeți ce i-o 
trântește Ganea lui Dobre: 

„În timp ce critică prezența mea la 
aniversarea Lukoil (o companie 
care asigură mii de locuri de muncă 
la Ploiești!), primarul Adrian Dobre 
se distrează la Festivalul Alfabetul 
Conviețuirii, pentru că poporului 
trebuie să îi dai pâine și circ! Pâine 
nu avem deoarece visteria Primăriei 
a ajuns goală sub managementul 
falimentar al liberalului Dobre, așa 
că ne-a rămas doar distracția pe 

bani publici!” Wow, mutule, dar le 
scoți mamă-mamă! Bravo, dar ia 
zi-mi mie așa, la ureche, să nu ne 
audă nimeni, ăștia din fotografi ile 
alăturate, șefi i lu` matale adică, tot 
la pâine și circ au fost la festivalurile 
de zdrânga-zdrânga de la Tomșani, 
Urlați și Câmpina?

Fostul ministru al Muncii, 
Lia Olguța Vasilescu, a 

postat un mesaj pe Facebook în 
care îl întreabă pe Klaus Iohannis 
dacă i-a plăcut drumul până la 
Craiova: „Klaus, neamțule care 
te dai „oltean”, ți-a plăcut drumul 
până la Craiova? Iți garantez 
că dacă semnai să fi u ministru 
la Transporturi, până acum era 
jumătate făcut!” Îhi, era gata cât 
ai zice... Volguța, ca drumul ăla 
pe care l-ai inaugurat tu cu Liviu 
în porumbiște... E așa de minunat 
încât s-au evaporat și bordurile 
plantate de voi și drumul cu totul!

Cică prin Vrancea 
funcționarii sunt 

amenințați cu concedierea dacă-s 
prinși că urmăresc serialul „Județe 
la stăpân”, pregătit de echipa PRO 
TV de la „România, te iubesc”. 
Primele două episoade au fost din 

Teleorman și Olt, unde tronează de 
peste 30 de ani o gașcă de politicieni 
care acționează fi x ca mafi a. Cică 
ordinul ar fi  fost dat chiar de 
Marean Oprișan. Dar ce, jupâne, 
te-a apucat tremuriciul? Bagă-te, 
bre, în bolidul ăla cumpărat de 
mămuca sau pitulește-te vreo 2-3 
luni prin conacele alea construite 
din leafa de bugetar până trece 
furtuna! Că doar nu te-oi apuca 
amu să legi la ochi tot județul, să 
nu mai vadă isprăvile voastre la 
televizor!

Liviu Pleșoianu s-a supărat pe 
Antena 3 și pe toți românii 

fi indcă nu a reușit să strângă cele 
200 de mii de semnături necesare 
înscrierii în cursa pentru Palatul 
Cotroceni. Ba chiar susține că a 
dejucat un complot cu semnături 
false însă el, inteligentul, și-a dat 
seama la timp că urma să fi e tras 
pe sfoară cu liste măsluite, copiate 
la xerox, așa că s-a decis să nu mai 
meargă la BEC, dejucând astfel 
planurile „complotiștilor”.  Ptiu!, 
mare ghinion să se răzvrătească 
toate vietățile împotriva ta! O 
lovitură planetară ca-n cazul tău 
nici c-am văzut. Pe de altă parte, 
nu știu cum să-ți zic, mi-e oarece 
jenă, dar mi se pare că am văzut 
eu mii și mii de omuleți verzi, cred 
că-s aduși de SRI și SIE, ba și de 
imperialiștii străini... Ăștia ne-au 
sucit nouă mintea să nu votăm o 
ditamai valoarea cosmică, așa cum 
ești tu!

Vorbind despre decizia ca 
Guvernul să nu o susțină pe 

Laura Kovesi la șefi a Parchetului 
European, Veorica Dăncilă a zis 
că în cazul fostei șefe DNA există 
„prezumția de vinovăție”. Da, fată, 
e la fel ca atunci când cobori în 
jos sau urci în sus, când te întorci 
înapoi sau înaintezi înainte, când 
lumina e întuneric și frumosul 
urât. Deh, cumătră, tu ziceai: 
„ne-am trezit dintr-o dată în țară cu 
mii de calamități, cu multe aluviuni 
și cu multe probleme create datorită 
intemperiilor vremii”. Cam așa ești 
tu... Dar ca să nu te las în ceață, hai 
să-ți zic totuși că „prezumția” nu 
se pupă cu „vinovăția”, căci primul 
termen înseamnă „presupunere, 
supoziție, ceva neînemeiat pe 
fapte”. Priceput, Intemperie?

După ce a crezut că 
„România și Rusia 

trebuie să-și continue exercțiile 
militare bilaterale pentru că sunt 
împreună în NATO”, Ramona 
Ioana  Bruynseels, candidatul 
umaniștilor la președinție, zice că 
vrea acum să-i lase fără imunitate 
pe hoțul de Iohannis și pe hoții din 
Parlament. Acuș eu te-aș întreba 
un singur lucru: te-ai referit 
și la șeful tău Dan Voiculescu, 
inventatorul și omul din umbră 
al partidului din partea căruia 
candidezi? Sau la ruși sunt hoți 

numai ăia de dreapta, că ăștialalții 
fac dreptate socială când mai bagă 
mâna prin sacul statului, neh?

Prima instanță de judecată 
l-a găsit pe Traian Băsescu 

drept colaborator al fostei 
securități pe vremea când era 
student. Deși a negat că ar fi  așa, 
numind totul „măciuca CNSAS”, 
pusă să-i dea în cap de „marele 
licurici” (Cristoiu-Ardei Umplut), 
Băse a scăpat porumbelul din 
gură: „Nu am știut că mi s-a dat 
un nume conspirativ. Nu am știut 
că (pardon!) Contrainformațiile 
Militare sunt Securitatea. Am crezut 
că e un serviciu al Ministerului 
Apărării Naţionale”. Mda, nene, 
„eu sunt mic, nu știu nimic, tata-n 
pod jupoaie capra!” Cam asta o fi  
și cu tine! Și cam asta o fi  fost și cu 
România, condusă 10 ani de tine. 
Tragem cortina, ok?

 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulPloieştii.ro
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RAZIE PE ȘOSELE. 
ZECI DE AMENZI

Polițiști din cadrul Biroului 
Drumuri Naționale și Europene au 
efectuat acțiuni pentru identifi care 
și sancționare a conducătorilor 
auto care nu poartă centura de 
siguranță și a celor care vorbesc la 
telefon.  Polițiștii au aplicat 52 de 
sancțiuni contravenționale. Astfel, 
în 15 cazuri, conducătorii auto au 
fost sancționați pentru că nu purtau 
centură de siguranță, iar în alte 

cinci situații pentru că vorbeau la 
telefon în timp ce erau la volan. 
Valoarea amenzilor s-a cifrat la 
10.440 lei. Pe durata raziei, 21 de 

conducători auto au fost testați cu 
aparatul etilotest, în alte trei cazuri 
polițiștii au reținut un permis 
și au retras două certifi cate de 
înmatriculare auto. 
URMĂRIRE PE STRĂZILE 

DIN PLOIEȘTI
Polițiști din cadrul Secției de 

Poliție nr.1 Ploiești au efectuat 
semnalul regulamentar de 
oprire a unui autoturism care 
circula pe strada Gheorghe Lazăr 
din municipiu. Conducătorul 
auto nu a oprit la semnalul 
regulamentar de oprire, motiv 
pentru care polițiștii au pornit în 
urmărirea acestuia, până pe strada 

Democrației, unde ocupanții au 
încercat să-și asigure scăparea 
fugind și abandonând mașina. Cu 
sprijinul lucrătorilor Secției 4 și ai 
Biroului Rutier Ploiești s-a reușit 
prinderea și imobilizarea acestora. 
„În urma verifi cărilor, s-a stabilit 
că autoturismul era condus de un 
bărbat de 33 de ani, din comuna 
Puchenii Mari, care nu posedă 
permis de conducere pentru nicio 
categorie prevăzută de lege. În 
urma testării cu aparatul etilotest, 
a rezultat faptul că bărbatul se afl a 
sub infl uența băuturilor alcoolice, 
rezultând o valoare de 1,21 mg/l 
alcool pur în aerul expirat”, a 

precizat IPJ Prahova. Pe numele 
conducătorului auto a fost întocmit 
un dosar penal pentru conducere 
fără permis și conducere sub 
infl uența alcoolului.

PRINS LA VOLAN FĂRĂ 
PERMIS

Polițiști din cadrul Poliției 
Băicoi au depistat pe raza localității 
un tânăr în vârstă de 19 ani, care 
se afl a la volanul unui autoturism, 
deși nu poseda permis de 
conducere pentru nicio categorie. 
Polițiștii au întocmit în cauză un 
dosar penal pentru conducere fără 
permis. 

aer curat a orașului iar unde am

b bl !” l d l

Teleorman și Olt unde tronează de

numai ăia de dreapta că ăștialalții
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ACCIDENT GRAV LA 
BREAZA

Accidentul s-a produs pe strada 
Libertății din localitatea Breaza. 
Din primele verifi cări, se pare 
că un autoturism ar fi  intrat în 
depășirea unui biciclist care s-ar 
fi  dezechilibrat și ar fi  căzut pe 
mașină, iar, ulterior, pe partea 
carosabilă. În urma impactului, 
victima, un bărbat în vârstă de 
58 de ani, a intrat în sop cardio-

respirator. Medicii ajunși la fața 
locului au început manevrele de 
resuscitare, iar apoi bărbatul a fost 
transportat la spital. Potrivit IPJ 
Prahova, trafi cul în zonă a fost 

dirijat de către polițiști, pe durata 
cercetărilor de la fața locului.

CINCI AUTOTURISME 
IMPLICATE ÎNTR-UN 
ACCIDENT PE DN1B

Accidentul rutier a avut loc pe 
DN 1 B, pe sensul către Mizil și 
în afara localității Ceptura, după 
ce cinci autovehicule au intrat în 
coliziune. Din primele date, se pare 
că accidentul rutier s-ar fi  produs 
după ce un conducător auto nu ar 
fi  păstrat distanța regulamentară 
față de mașina din fața sa, fi ind 
implicate în coliziune față-spate 

un număr de cinci autovehicule. 
Din fericire, nu au existat victime. 
Potrivit IPJ Prahova, trafi cul 
rutier a fost blocat pe sensul de 
mers Ploiești-Buzău, fi ind dirijat 
alternativ de către polițiști.

ȘOFER ÎN STARE DE 
EBRIETATE, IMPLICAT 

ÎNTR-UN ACCIDENT LA 
PLOIEȘTI

Accidentul rutier a avut loc 
pe strada Elena Doamna, după 
ce două autoturisme au intrat 
în coliziune. Din primele date, 
se pare că un autoturism nu ar fi  

păstrat distanța regulamentară față 
de mașina care circula în fața sa, 
intrând în coliziune față-spate cu 
aceasta. În urma impactului, doi 
minori au suferit vătămări ușoare 
și au necesitat transportul la spital. 
„În urma testării cu aparatul 
etilotest, șoferul care nu ar fi  păstrat 
distanța regulamentară a emanat 
o alcoolemie de 1,24 mg/l alcool 
pur în aerul expirat”, a precizat IPJ 
Prahova. În cauză a fost deschis 
dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunilor de vătămare 
corporală din culpă și conducerea 
sub infl uența alcoolului.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulPloieştii.ro
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JUMĂTATE DIN ȘCOLILE PRAHOVENE NU AU PAZĂ 

O analiză privind asigurarea 
cu pază a unităților de 

învățământ preuniversitar în anul 
școlar trecut arată că doar 48,4%  
dintre unități au benefi ciat de 
acest serviciu. Mediul urban a 
fost avantajat, având 58,4 % dintre 
școli asigurate cu pază umană, în 
timp ce, în mediul rural, procentul 
este de doar 31,6%.  În privința 
sistemelor de supraveghere 
video în școlile publice, statistica 
prezintă următoarele cifre: 
colegii, licee, grupuri școlare-60 
din 62 de unități au sistem video; 
școli gimnaziale-148 din 260 de 
unități sunt dotate cu camere; 
grădinițe- doar 94 din 308 dispun 
de monitorizare video! În cazul 
învățământului privat, situația 
este mult mai bună, din 18 licee, 

școli gimnaziale și grădinițe, fi ind 
dotate cu sisteme de supraveghere 
17. Cele mai multe școli publice 
cu supraveghere video sunt în 
Ploiești, Câmpina, Vălenii de 
Munte, Mizil, Breaza, Sinaia, 
Bușteni, Florești, Filipeștii de 
Pădure, Valea Călugărească, 
Poiana Câmpina, Bănești, Cornu, 
Bărcănești și Blejoi. În ceea ce 
privește paza umană, asigurată 
fi e în plan local, fi e de fi rme 
specializate, situația este și mai 
rea: colegii, licee, grupuri școlare 
publice-din 62 de unități sunt 
păzite 54; școli gimnaziale-din 260 
de unități sunt asigurate cu pază 
94; grădinițe-din 308 de unități 
dispun de pază 36. În sistemul de 
învățământ privat, din 18 unități, 
doar două au pază umană. În 
Ploiești, Câmpina, Sinaia, Vălenii 

de Munte, Breaza se afl ă cele 
mai multe unități de învățământ 
asigurate cu pază. La această 
problemă majoră se adaugă cele 
semnalate la începutul anului 
școlar: 9 unități de învățământ nu 
au fost autorizate sanitar din cauza 
lipsei apei curente; 41 din 644 
de școli au grupurile sanitare în 
curte; 51 de clădiri sunt în curs de 
autorizare/aviz privind securitatea 
la incendiu.

Situație mai bună 
la nivel național

Ministerul Afacerilor Interne 
arată că, la nivel național, la fi nalul 
anului școlar 2018, funcționau 
18.723 unități de învățământ 
preuniversitar (dintre care 6.300 
în mediul urban). Dintre acestea, 
17.824 unități de învățământ 
sunt de stat, restul de 899 fi ind 
particulare. În aceste școli erau 
înscriși aproape 3 milioane de 

elevi. Din punct de vedere al 
asigurării cu pază și al dotării cu 
sisteme de supraveghere video, 
situația era următoarea: aproape 
12% dintre școli erau asigurate 
exclusiv cu pază umană; peste 35% 
erau dotate exclusiv cu sisteme de 
supraveghere video; aproape 18% 
dispuneau atât de pază umană, 
cât și de sisteme de supraveghere 
video; peste 34% dintre acestea nu 
dispuneau nici de pază umană și 
nici de sisteme video.

de Munte Breaza se află cele Situație mai bună elevi Din punct de vedere al

15% (109 persoane) 
dintre elevii care 

frecventează cursurile unităților 
de învățământ speciale afl ate sub 
autoritatea Consiliului Județean 
Prahova ar putea primi, din anul 
școlar 2019-2020, burse de ajutor 
social în valoare de 60 de lei. 
Criteriile specifi ce de acordare 
se stabilesc la nivelul unităților 
școlare cu personalitate juridică, în 

consiliile de administrație, 
în limitele fondurilor 
repartizate și în raport cu 
integralitatea efectuării de 
către elevi a activităților 
școlare. În subordinea 
Consiliului Județean 
Prahova își desfășoară 
activitatea șase școli 
speciale, cu un număr de 
726 elevi (fără elevii de 

la „A doua șansă” – penitenciar): 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă 
Nr.1 Ploiești-137 de elevi; Centrul 
Școlar de Educație Incluzivă Nr.2 
Ploiești-130; Centrul Școlar de 
Educație Incluzivă Filipeștii de Târg-
108; Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă Vălenii de Munte-129; 
Școala Profesională Specială 
Plopeni-105; Centrul Școlar de 
Educație Incluzivă Breaza-117.

97 km de drumuri județene, 
ceea ce reprezintă 

8,45% din totalul șoselelor afl ate 
în administrarea Consiliului 
Județean Prahova (total 1.147 
km, mai puțin tronsoanele 
situate în intravilanul localităților 
urbane), au intrat, anul acesta, în 
programul de așternere covoare 
asfaltice. CJ Prahova a anunțat 

că lucrările sunt fi nalizate pe 
80% dintre căile rutiere, iar până 
la jumătatea lunii octombrie, 
toate șoselele planifi cate pentru 
modernizare vor fi  gata (asta 
dacă și vremea va permite). 
Programul de reabilitare a 
cuprins patru loturi de drumuri 
județene: lotul I-DJ 100B Balta 
Doamnei, DJ 101A Șirna, DJ 

101E Poienarii Burchii- Gorgota, 
DJ 140 Puchenii Mari, DJ 139 
Puchenii Mari, DJ 129 Târgșorul 
Vechi, DJ 101D Râfov; lotul II 
-DJ 101F Valea Calugărească- 
Dumbrava-Drăgănești, DJ 102 
D Sălciile-Boldești Grădiștea, DJ 
102 N Colceag, DJ 149 Baba Ana 
(Conduratu), DJ 201A Ciorani; 
lotul III- DJ 100L Podenii Noi, 
DJ 100 L Iordăcheanu, DJ 102E 
Iordăcheanu, DJ 231 Păcureți- 
Bălțești, DJ 235  Lapoș, DJ 234 
Salcia,  DJ 234 Sângeru și DJ 
102N Ceptura; lotul IV-DJ 102 
I Valea Doft anei, DJ 207 Voila 
(Câmpina), DJ 207 Șotrile, DJ 
155 Păulești și DJ 101S Secăria. 
La sfârșitul anului trecut, potrivit 
Institutului Național de Statistică, 
cei 1.147 km de drumuri județene 
se prezentau în felul următor: 
203 km erau modernizați, 870 
km aveau îmbrăcăminți asfaltice 
rutiere, 42 km fi gurau ca pietruiți, 
iar 32 km erau din pământ!

Aproape jumătate din școlile din Prahova nu au avut, în 
anul școlar 2018-2019, nici pază umană și nici sistem 

video de supraveghere, se arată într-un raport prezentat zilele 
trecute Instituției Prefectului Prahova. Probabil că lucrurile nu 
se vor îmbunătăți esențial în anul școlar nou început din rațiuni 
fi nanciare, cel mai probabil. Sau oricum cheltuielile –fi e cu paza, fi e 
cu echipamente video- nu fi gurează în bugetul pentru anul în curs, 
deci nu au fost inițiate proceduri de achiziție a serviciului.

BURSE SOCIALE BURSE SOCIALE 
PENTRU COPIII PENTRU COPIII 

DIN CENTRELE DEDIN CENTRELE DE  
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
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8,45% DIN DRUMURILE JUDEȚENE, 8,45% DIN DRUMURILE JUDEȚENE, 
REABILITATE ÎN 2019REABILITATE ÎN 2019

CJ PRAHOVA MAI ARE 32 KM DE „ȘOSELE” DIN PĂMÂNT!CJ PRAHOVA MAI ARE 32 KM DE „ȘOSELE” DIN PĂMÂNT!
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ACTUALITATE

ZECI DE INCENDII DE 
VEGETAȚIE USCATĂ ÎN 

PRAHOVA
Pompierii militari au avut zeci 

de intervenții, în ultima perioadă, 
pentru stingerea incendiilor de 
vegetație uscată. Potrivit unei 
statistici, în Prahova au avut loc 
42 intervenții, la Găgeni, Ploiești, 
Gura Vadului, Vadu Săpat, Ariceștii 
Rahtivani, Vălenii de Munte, 
Valea Călugărească, Vărbilău, 

Măgureni, Florești, Băicoi, Bucov, 
Vadu Părului, Dumbrăvești, 
Florești, Gorgota, Filipeștii de 
Târg, Târgșoru Vechi, Blejoi, 
Mănești, Brazi și Chiojdeanca, 
pe fondul igienizărilor de sezon. 
„Le reamintim cetățenilor că 
nerespectarea prevederilor legale 
privind interzicerea arderilor 
de vegetație uscată atrage după 
sine aplicarea de sancțiuni 
contravenționale, cu amenzi de 
până la 6.000 lei. Incendiile au 

izbucnit, cel mai probabil, din 
cauza utilizării focului deschis în 
spaţii deschise fără respectarea 
normelor de apărare și a fumatului 
în locuri nepermise sau neprotejate 
corespunzător, iar suprafața de 
ardere a fost de aproximativ 93 
ha vegetație uscată, o plantație de 
pini, 90 baloți de lucernă și 2 stupi 
de albine”, a precizat ISU Prahova.

INCENDIU LA UN 
SERVICE AUTO

Incendiul a cuprins un service 
auto în comuna Albesti Paleologu. 
Pompierii militari au intervenit cu 
două autospeciale de stingere și o 

ambulanță Smurd. Autoturismele 
afl ate in service au fost evacuate 
de proprietari până la sosirea 
echipajelor de pompieri. Din 
fericire nicio persoană nu a fost 
rănită. Potrivit ISU Prahova, 
incendiul a cuprins aproximativ 

100 mp din acoperișul clădirii. 
INCENDIU LA O CASĂ 

DIN MIZIL
Pompierii militari au fost în 

alertă după ce o persoană a sunat 
la 112 și a anunțat că a izbucnit 
un incendiu pe strada Fefelei, din 
Mizil. La locul evenimentului 
au fost mobilizate un echipaj de 
stingere și unul de prim ajutor. 
Potrivit ISU Prahova, focul s-a 
manifestat la o cameră cu o 
suprafață de aproximativ 20 mp. 
Pompierii au intervenit pentru 
lichidarea focului. Din fericire, 
nicio persoană nu a fost rănită.

 continuare din pagina 1 Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulPloieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro

Și dacă tot facem recurs la 
memorie, când s-a înregistrat 

acea urgie din aprilie, vicepremierul 
Grațiela Gavrilescu a dat vina pe 
faptul că nu a fost pus în funcțiune 
sistemul antigrindină. La o zi însă, 
când la fața locului a venit să constate 
pagubele chiar ministrul Agriculturii, 
Petre Daea, acesta a negat spusele 
colegei sale, afi rmând că plafonul 
de nori a fost la o înălțime la care 
oricum n-ar fi  ajuns rachetele, dar că 
sistemul era funcțional la acea dată. 
Bineînțeles că argumentele nu stau 
în picioare în fața cunoscătorilor, 
dar acest lucru este lipsit acum de 

importanță! După căderea masivă 
de grindină când, în câteva minute, 
pământul a fost realmente acoperit 
cu un strat consistent de gheață, 
au avut de suferit toate culturile, 
inclusiv vița de vie. O comisie s-a 
deplasat imediat pe teren, pentru 
a evalua pagubele. Suprafața totală 
afectată de intemperii a fost de 3.200 
de hectare, daunele, în multe situații, 
fi ind între 60% și 90%. Producția de 
struguri a fost compromisă parțial 
sau total în anumite plantații din 
Valea Călugărească, Urlați și Ceptura, 
parțial Gura Vadului (Tohani) și Vadu 
Săpat. În unele zone, un exemplu 

fi ind Ceptura, producția este de 0 
kg/hectar, iar în altele, recolta este 
cuprinsă între 1.000 și 3.000 kg/ha. 
Doar două companii au avut cultura 
asigurată, însă pentru restul comisia 
județeană pentru evaluarea pagubelor 
a întocmit procese- verbale, stabilind 
gradul de afectare, în vederea unei 
eventuale despăgubiri alocate din 
partea Guvernului. Prahova are o 
suprafață viticolă de 8.530 de hectare: 
7.032 ha sunt vii altoite pe rod, 
230 ha - plantații pentru struguri 
de masă, diferența însemnând vii 
hibride, pepiniere viticole și terenuri 
în pregătire pentru noi plantații.

Despre alergia la ambrozie se discută 
de mai multă vreme. În România 

însă, caracteristic nouă, problema n-a fost 
luată în serios. Doar în 2018 acțiunea unor 
ONG-uri a determinat Parlamentul să 
adopte un act normativ în acest sens.  Așadar 
România are din 17 martie 2018 o lege (nr.62) 
pentru combaterea ambroziei. Normele 
metodologice (HG 707) au fost aprobate însă 
abia pe 5 decembrie anul trecut (deși legea 
prevede un termen de 90 de zile!), cu intrare 
în vigoare din 1 ianuarie 2019. 

Dar vara-toamna acestui an ne-a găsit pe 
toți cu ambrozia la locul ei! Deci nimeni nu 
s-a sinchisit să aplice legea, deși numărul 
celor care au mers la o unitate medicală din 
cauza afecțiunilor provocate de buruiană a 
depășit 480.000 de persoane. Surse neofi ciale 
vorbesc însă cam un milion de oameni care 
au probleme alergice. Și, atenție, se poate 
ajunge la astm, boală de care pacientul nu 
mai scapă toată viața. Abia în septembrie 
primăriile au început să inventarieze 
suprafețele invadate de buruiană, când 
deja polenul și-a făcut efectul în rândul 
populației vulnerabile la acest tip de alergie. 

CARE SUNT OBLIGAȚIILE 
INSTITUȚIILOR ÎN 

COMBATEREA AMBROZIEI
Responsabili de combaterea ambroziei 

sunt proprietarii terenurilor pe care crește 
această buruiană. Dar cum aceștia, fi e că 
sunt persoane fi zice sau juridice (terenuri 
ale primăriilor, consiliilor județene, fi rme, 
CFR, Apele Române, ANIF, CNAIR 
etc.), n-au catadicsit să facă acest lucru 
de bună voie, au fost instituite obligații 
pentru primării, prefecturi și structurile 
teritoriale ale Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului 
și Ministerului Sănătății. Procedura nu e 
atât de grea. Comoditatea e mare! Să vedem 
ce erau obligate instituțiile anul acesta să 
intreprindă și nu au mișcat un pai, până 
când nu s-a agitat opinia publică:

-25 mai: primăriile, prin specialiștii 
agricoli sau alte persoane desemnate, 
verifi că, identifi că și întocmesc un 
centralizator cu terenurile pe care crește 
ambrozia;

-5 iunie: primăriile transmit somații 
scrise proprietarilor suprafețelor pentru 
distrugerea focarelor;

-1/15 iulie: se efectuează primul control 
pe terenurile cu ambrozie de către o comisie 
mixtă alcătuită din reprezentanții primăriei 
și ai structurilor teritoriale ale MADR, MS 
și MM, prin dispoziția prefectului, condusă 
de inginerul direcțiilor agricole. Proprietarii 
care n-au eliminat buruiana sunt doar 
avertizați;

-16-31 iulie; se efectuează al doilea 
control, mai cu seamă la cei deja averizați, 
când se fac fotografi i și se aplică sancțiuni 
pecuniare, dacă este cazul. Amenzile pentru 
nerespectarea legii sunt cuprinse între 750 
și 5.000 lei pentru persoanele fi zice și între 
5.000 lei și 20.000 lei pentru persoanele 
juridice;

-30 noiembrie: comisia transmite către 
instituții centralizatoare cu cei care au 
respectat legea, cu cei avertizați și cu cei 
sancționați.

La Ploiești, autoritățile au anunțat abia 
în luna septembrie că a trimis somații 
proprietarilor pentru a distruge buruiana, 
dar au făcut acest lucru numai după 
acțiunea și implicarea societății civile, 
respectiv, a vicepreședintelui Asociației 
„Prahova în Acțiune”, Cristina Toma 

Cochinescu. Aceasta a inițiat și o petiție 
pentru distrugerea plantei.

CE EFECTE NOCIVE ARE 
POLENUL ASUPRA SĂNĂTĂȚII 

POPULAȚIEI
Ambrosia artemisiifolia, denumită 

popular și iarba de paragină, iarba 
pârloagelor sau fl oarea pustei, atinge 
perioada de maximă polenizare în lunile 
iulie, august, septembrie, cu prelungire în 
octombrie.

O singură plantă matură poate elibera 
în atmosferă câteva miliarde de grăunciori 
de polen și până la 30.000 de semințe, care 
își păstrează calitățile germinative până la 
40 de ani. În verile călduroase și secetoase, 
cazul din acest an, polenul este răspândit de 
vânt la distanțe foarte mari. Este sufi cientă 
o concentrație de polen în aer de sub 30 
grăunciori de polen/m3 pentru a induce o 
reacție alergică. 

Alergiile sunt cauzate de expunerea la 

polenul de ambrozie pe parcursul mai multor 
ani (3-4 ani). Sunt afectați inclusiv copiii sub 
1 an! Sensibilizarea alergică se manifestă 
clinic cel mai frecvent ca rinoconjunctivită 
și astm, simptome cutanate. Cazul cel 
mai grav- șocul anafi lactic. Simptome: 
rinoconjunctivita alergică- strănut, prurit 
nazal, obstrucție nazală, secreții nazale 
apoase, prurit ocular, congestie oculară, 
lăcrimare; astm-episoade de tuse, difi cultate 
în respiraţie sau wheezing; efecte cutanate: 
leziuni de urticarie și edem dureros al 
țesuturilor profunde. Șocul anafi lactic este 
cea mai severă formă de reacție alergică, 
cu debut brusc, neașteptat și tablou clinic 
deseori dramatic, putând duce la deces prin 
obstrucția căilor aeriene și colaps vascular 
ireversibil. Se estimează că populația expusă 
la polen atinge 6 milioane, majoritatea din 
vestul țării, celelalte regiuni fi ind mai puțin 
afectate, dar numai o jumătate de milion s-a 
adresat unui cabinet medical.

RECOLTA DE STRUGURI, AFECTATĂ SEVER DE GRINDINA DIN APRILIERECOLTA DE STRUGURI, AFECTATĂ SEVER DE GRINDINA DIN APRILIE
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Vă amintiți de grindina de la Valea Călugărească, Urlați, Ceptura, parțial Tohani din aprilie 2019, când pe anumite porțiuni culegeai gheața cu lopata? Ei bine, abia 
acum, la culesul strugurilor, se văd efectele, când producția este mult diminuată, existând suprafețe cu recolte de mai puțin de 1.000 kg la hectar. Suprafața afectată 

și pentru care s-au întocmit acte de calamitate a fost de 3.200 ha, ceea ce reprezintă 37,5% din totalul suprafeței cultivate cu viță de vie.

Cochinescu Aceasta a inițiat și o petiție polenuldeambroziepeparcursulmaimultor

MARE NEPĂSARE ÎN APLICAREA LEGII MARE NEPĂSARE ÎN APLICAREA LEGII 
PRIVIND COMBATEREA AMBROZIEI!PRIVIND COMBATEREA AMBROZIEI!
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PERCHEZIȚII ÎN PRAHOVA. 
BĂRBAT  BĂNUIT DE FURT

Poliţiști de investigații criminale 
din cadrul Poliției Urlați au efectuat 
două percheziții domiciliare, la o 
persoană bănuită de săvârșirea de 

infracțiuni de furt. „La locațiile 
vizate, polițiștii au identifi cat 
aparate electronice, un telefon 
mobil, obiecte de îmbrăcăminte 
și încălțăminte, o drujbă și suma 
de 577 lei, care se pare că provin 
din activitatea infracțională, 
acestea fi ind ridicate în vederea 
cercetărilor”, a precizat IPJ 
Prahova. Persoana bănuită a 
fost reținută pentru 24 de ore și, 
ulterior, prezentată Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Ploiești, cu 
propunere legală. 

AMENDĂ DE 3.000 DE LEI 
PENTRU O CĂRUȚĂ CU 

LEMNE FĂRĂ DOCUMENTE
Un agent din cadrul Postului 

comunal Scorțeni, în timp ce se 
afl a în exercitarea atribuţiilor de 
serviciu, a observat în curtea unui 
imobil un atelaj hipo încărcat cu 

material lemnos. „Proprietarul 
imobilului a menționat că nu deține 
documente pentru materialul 
lemnos și că l-a adunat din zona 
Dumbravă. În urma cubajului 
efectuat de un reprezentant al 
Ocolului Silvic Doft ana, a rezultat 
cantitatea de 0,25 m3 lemn foc 
specia carpen, care a fost predată 
în custodia pădurarului. Bărbatul 
a fost sancționat contravențional, 
cu o amendă de 3.000 de lei”, a 
precizat IPJ Prahova. 
ÎN STARE DE EBRIETATE LA 

VOLAN
Un echipaj de poliție rutieră 

a depistat, pe DN 1A, pe raza 
localității Teișani, un conducător 
auto în vârstă de 52 de ani, care 
se afl a sub infl uența băuturilor 
alcoolice, aparatul etilotest 
indicând o valoare de 0,46 mg/l 
alcool pur în aerul expirat. 
Bărbatul s-a ales cu dosar penal 
pentru conducere sub infl uența 
alcoolului, fi indu-i reținut totodată 
și permisul de conducere.

Elena ŞERBAN; www.ziarulPloieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro

AJUTOR NESPERAT PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI

ROSAL CERE ROSAL CERE 
MAJORARE DE 
PREȚ PENTRU 
DESZĂPEZIRE 
ȘI MĂTURAT ȘI MĂTURAT 
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Primăria Ploiești le-a pus gând rău 
construcțiilor ridicate ilegal pe 

domeniul public sau privat al municipalității. 
Practic și-a propus să le desfi ințeze 
(dezafecteze, demoleze), dar în proiectul 
de hotărâre nu numește care ar fi  și tarabele 
sau chioșcurile edifi cate fără respectarea 
actelor normative. Se vorbește pe la colțuri 
c-ar fi  vorba despre vreo 250 de construcții. 
Autoritățile au imaginat și un regulament 
sau o procedură de urmat. Direcția 
Generală de Dezvoltare Urbană și Poliția 
Locală Ploiești vor identifi ca și vor propune 
desfi ințarea construcțiilor ilegale, sens în 
care se va emite și o decizie de desfi ințare. 
Mai departe, SC Servicii de Gospodărire 
Urbană va trimite proprietarului o somație 
prin care i se dă termen de 5 zile pentru 
dezafectarea construcției. Dacă acest lucru 
nu se întâmplă, în prezența reprezentanților 

Poliției Locale și ai DGDU, SGU va demola 
taraba respectivă și va întocmi un proces-
verbal cu bunurile materiale rezultate. 
Proprietarul va fi  din nou consultat (în 
scris, cu confi rmare de primire) pentru 
a decide cum își recuperează bunurile 

materiale. Dacă în 45 de zile nu va răspunde 
solicitării, în sensul de a le prelua pe bază 
de inventar, se consideră drept renunțare 
tacită la acestea, situație în care bunurile vor 
fi  valorifi cate. Cheltuielile cu demolarea vor 
fi  suportate de către Primăria Ploiești.

După ce a ratat șansa de a obține tarife 
majorate în cadrul contractului cu 

ADI Deșeuri (deșeuri menajere populație), 
Rosal încearcă marea cu degetul și în cazul 
curățeniei și deszăpezirii căilor publice, 
servicii prestate conform acordului din 2018  
încheiat de data aceasta cu Primăria Ploiești. 
Pe românește, operatorul a solicitat majorări 
de prețuri pentru operațiunile pe care le 
desfășoară în oraș, iar acestea sunt cuprinse 
între 6,9% și 31, 33%. Ba, ca să fi m corecți, 
avem și o diminuare de preț, de 2,22%, la 
dezafectarea depozitelor necontrolate de 
deșeuri de pe domeniul public (312,07 
lei/tonă). Să vedem ce pretenții are Rosal 
la curățenia căilor publice: măturat 
manual carosabil, alei- 23,95 lei/1.000 
mp, față de 21,29 lei, în prezent; măturat 
mecanizat-17,01 lei/1.000 mp, față de 15,91 
lei;  spălat carosabil și trotuare-18,68 lei/1000 
mp, față de 17,07 lei, tarif actual; întreținere 
curățenie carosabil-12,58 lei/1.000 mp, 
față de 11,65 lei, în prezent; curățat rigola 
manual-404,25 lei/1.000 ml, față de 344,27 
lei, în prezent. Mai pretențios se arată Rosal 
când vine vorba despre deszăpezire: curățat 
manual zăpada-494, 81 lei/1.000 mp, față 
de 419,31 lei, tarif actual; curățat manual 
gheața-738,88 lei/1.000 mp, față de 625,63 
lei, în prezent; curățat manual zăpada de 
pe carosabil-15,39 lei/1.000 mp (14,46 lei 
tarif actual); îndepărtat polei și zăpadă 
până la 5 cm prin împrăștiere material 
antiderapant-49,47 lei/1.000 mp (37,61 
lei); curățat zăpada cu lama și împrăștiat 
concomitent material antiderapant-51,87 
lei/1.000 mp (40 lei); încărcat și transportat 
zăpada-60,92 lei/tonă (55,30 lei); încărcat și 
transportat gheață-19,31 lei/tonă (17,57 lei).

În atare împrejurări, în condițiile în 
care și prețurile au crescut, dar și pe 

fondul unei slabe (proaste de-adevăratelea) 
administrări a orașului, Primăria Ploiești 
a ajuns să nu dispună de bani pentru 
funcționare, darămite să mai vorbim de 
investiții. Consiliul Județean Prahova a 
livrat, luni, către municipalitate, suma 
de 10 milioane de lei, cu destinație clară, 
subvenționarea prețului gigacaloriei. Cum 
însă autoritățile nu au bani pentru a asigura 

serviciile elementare (transport, iluminat 
public, curățenie), aleșii locali au votat, tot 
luni, la câteva ore distanță, o altă utilizare 
a banilor. Ca să nu mai spunem că 10 
milioane de lei nu ajung, de fapt. Direcția 
Economică arată că, până la sfârșitul anului, 
e nevoie de 25,5 mil. lei: 4 mil. lei încălzire 
urbană; 3,239 mil. lei pentru iluminat 
public; 6 mil. lei pentru  domeniul public 
și privat (servicii prestate de SGU); 12, 389 
mil. lei-transport în comun (TCE).  Cei 
10 mil. lei au fost repartizați așadar către 
următoarele cheltuieli: 2,9 mil. lei-subvenții 

SC Transport Călători Express SA (TCE); 
1 mil. lei-subvenții energie termică; 0,150 
mil. lei-protecția mediului (apa meteo!); 
0,6 mil. lei-SGU; 0, 243 mil lei-iluminat 
public; 0,300 mil. lei-transfer către Parcul 
„C-tin Stere”; 0,300 mil. lei-transfer către 
Clubul Sportiv Municipal; 1,573 mil. lei-
rambursări credite angajate de Primăria 
Ploiești în perioada 2007-2018; 2, 070 mil. 
lei-fondul de rezervă; 0,850 mil. lei-transfer 
către Regia Autonomă de Servicii Publice 
Ploiești.

 continuare din pagina 1

Poliției Locale și ai DGDU SGU va demola materiale Dacă în 45 de zile nu va răspunde

Abia în a doua decadă a lunii 
septembrie Cabinetul Dăncilă 

a deblocat, din Fondul de intervenție 
afl at la dispoziția Guvernului, 164 de 
milioane de lei pentru lucrările de 
refacere a infrastructurii locale afectate de 
calamitățile naturale (alunecări de teren, 
viituri și inundații) din lunile mai, iunie 
și parțial iulie. Nu știm ce se întâmplă cu 
sumele promise pentru anul trecut și care 

nu au ajuns nici azi în teritoriu. Oricum 
decizia Executivului vine tardiv; este puțin 
probabil ca banii să mai poată fi  utilizați în 
acest an dat fi ind faptul că procedurile de 
achiziție a lucrărilor sunt de lungă durată și 
au mai rămas puține luni până la instalarea 
iernii. Prahova a primit 22,8 milioane de 
lei, repartizați în felul următor:

-3,32 milioane de lei-Consiliul Județean 
Prahova pentru punerea în siguranță 

și pentru refacerea 
podurilor și a podețelor 
afectate de inundații și 
de alunecări de teren, 
afl ate pe drumurile 
din administrarea 
autorității județene; 

-4,114 mil. lei-
comuna Bertea pentru 
refacerea unei punți 
pietonale de 20 de 

metri, a unui pod și pentru punerea în 
siguranță a unei apărări de mal, pentru 
refacerea unui podeț din tuburi din beton 
și pentru refacerea unei alte punți pietonale 
în lungime de 120 de metri; 

-2,367 de milioane de lei-comuna 
Cerașu pentru apărări de maluri, refacere 
de poduri și podețe și a mai multor punți 
pietonale. Alte sume au plecat către: 
Lapoș-2,7 milioane de lei, Măneciu-3,14 
milioane de lei, Valea Călugărească-2,18 
milioane de lei, Comarnic-200.000 de 
lei, Vălenii de Munte-545.000 de lei, 
Apostolache-111.000 de lei, Bătrâni- 
170.000 de lei, Drajna-750.000 de 
lei, Gura Vitioarei-856.000 de lei, 
Iordăcheanu-623.000 de lei, Plopu-210.000 
lei, Starchiojd-20.000 de lei, Ștefești-487.000 
de lei, Tătaru-23.000 de lei, Teișani- 44.000 
de lei, Vadu Săpat-557.000 de lei și Valea 
Doft anei-429.000 de lei.

BANI PENTRU CALAMITĂȚILE DIN 2019BANI PENTRU CALAMITĂȚILE DIN 2019
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MUNICIPALITATEA VREA SĂ SCAPE MUNICIPALITATEA VREA SĂ SCAPE 
DE CONSTRUCȚIILE ILEGALEDE CONSTRUCȚIILE ILEGALE
DE PE DOMENIUL PUBLICDE PE DOMENIUL PUBLIC
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0244.546.501

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

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

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

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro

„CORECTITUDINE” ÎN REPARTIZAREA BANILOR „CORECTITUDINE” ÎN REPARTIZAREA BANILOR 
DUMNEAVOASTRĂ: CINE-MPARTE PARTE-ȘI FACE!

Hotărârea CJ a fost însoțită și de 
propunerea ca, pentru anul viitor, 

sumele defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru echilibrarea 
bugetelor locale (susținerea programelor 
de dezvoltare locală și a proiectelor de 
infrastructură care necesită cofi nanțare 
locală) să fi e repartizate în funcție de 
veniturile proprii realizate la 31 decembrie 
2018. Au fost stabilite 8 tranșe: 

-comune: venituri proprii de până la 
500,00 mii lei-alocări de la CJ de 550,00 
mii lei; între 501,00 mii lei și 1.000,00 mii 
lei-  500,00 mii lei; între 1.001,00 mii lei 
și 2.000,00 mii lei-450,00 mii lei; între 
2.001,00 mii lei și 4.000,00 mii lei-400,00 
mii lei; peste 4.000,00 mii lei-350,00 mii lei; 

-orașe: UAT cu venituri proprii între 
2.000,00 mii lei și 4.000,00 mii lei-1.200,00 
mii lei; venituri proprii între 4.001,00 mii lei 
și 8.000,00 mii lei-1.100,00 mii lei; venituri 
proprii peste 8.000,00 mii lei-1.000,00 mii 
lei. Vom vedea la anul dacă se va respecta 
această decizie de repartizare a banilor. 

10 milioane de lei au mers către 
cel mai mare contribuabil din județ

Până atunci să vedem cum s-au 
împărțit acum cei 28.492 mii lei. Și avem 
așa: 14.567,20  mii lei au mers către 87 
de comune (Ariceștii Rahtivani, Brazi și 
Florești au fost „sărite” din motivul deja 
cunoscut, al bugetelor locale îndestulătoare; 
în această categorie nu se afl ă însă și o a patra 
comună la fel de bogată, Blejoi), 3.570, 30 lei 

către orașe și 10.354, 50 lei către municipii. 
Ploieștiul a primit, după foarte mulți ani, 
cea mai mare sumă, 10.000 mii lei. De altfel, 
la câteva ore de la ședința CJ, președintele 
Bogdan Toader a publicat pe pagina sa de 
socializare, sub titlul „10 milioane de lei 
pentru încălzirea ploieștenilor- fonduri de 
la Consiliul Județean Prahova”, următorul 
text: „Am promis, mă țin de cuvânt! Pentru 
a veni în ajutorul ploieștenilor racordați la 
sistemul centralizat de încălzire, am propus 
consilierilor județeni aprobarea alocării a 
10 milioane de lei pentru subvenționarea 
prețului gigacaloriei în municipiul Ploiești, 
în sezonul de iarnă. Promisiunea pe care 
am făcut-o în luna aprilie a acestui an se 
concretizează astfel și voi susține ca, anual, 
să alocăm din bugetul județului fonduri 
pentru încălzirea locuințelor ploieștenilor. 
Ajutorul pe care l-am asigurat Primăriei 
Ploiești în acest an nu se rezumă doar la 
contribuția pentru subvenționarea tarifului 
gigacaloriei. Alte patru milioane de lei 
le-am acordat municipalității ploieștene 
pentru un alt subiect sensibil-începerea 
lucrărilor la clădirea în care va funcționa 
laboratorul de radioterapie al Spitalului 
Municipal Ploiești. Un alt blocaj la nivel 
municipal care s-a rezolvat cu sprijinul 
Consiliului Județean! Astfel, cu suma totală 
de 14 milioane de lei, Ploieștiul a primit 
în acest an cele mai mari fonduri alocate 
vreodată de Consiliul Județean! Pentru că 
ne pasă de ploieșteni!” Numai că Primăria 
Ploiești le-a găsit banilor alte întrebuințări. 
De fapt, municipalitatea își peticește 

bugetul, dar suma pentru încălzire va fi  
completată la anul din alte surse. Pe de altă 
parte, Consiliul Județean este obligat prin 
lege, fără a mai vorbi despre corectitudine și 
moralitate, să folosească banii prahovenilor 
în interesul prahovenilor, din care, ce să 
vedeți, fac parte și ploieștenii, cei mai mari 
contributori la bugetul județului, așa cum 
este el constituit. Să transformi o obligație 
în merite personale sau de partid este total 
deplasat. Dar iată că la noi se practică și nu 
de azi, de ieri, ci de 30 de ani! 

Cu totul absolut întâmplător, 
cele mai mici sume au plecat înspre 

comunele cu primari PNL, iar 
cele mai mari, înspre localități cu 

primari PSD!

Cum au fost repartizate fondurile în 
celelalte comune și orașe? Evident, deși 
există un algoritm de repartizare a banilor, 
acesta ne scapă, parcurgând listele aprobate 
de consilierii județeni. Departe însă de 
noi gândul de a insinua anumite interese 
politice, chit că suntem în miezul campaniei 
electorale pentru alegerile prezidențiale. 
Cu totul întâmplător deci sume mai mici 
de 100 mii lei au plecat exclusiv  înspre 25 
de comune și 2 orașe cu primari ai altor 
partide în afară de PSD. De fapt, cu primari 
neînduplecați, care n-au căzut încă la pace, 
ca să zicem așa ori nu au intrat în grațiile CJ 
Prahova. Că toți aceștia sunt de la PNL este, 
nu?,  o pură coincidență! (vezi tabel 1)

Și tot absolut întâmplător cele mai mari 
sume au fost repartizate comunelor cu 
primari PSD sau ALDE: Ceptura -300 mii 
lei, Ciorani-342 mii lei, Cornu-400 mii 
lei, Gura Vadului-350 mii lei, Măgureni 
(ALDE)-300 mii lei, Tomșani-350 mii lei și  
Valea Călugărească-400 mii lei. Pe această 
listă exclusivistă intră și Podenii Noi, care a 
primit 300 mii lei, dar aici primarul ales pe 
listele PNL și-a declarat public atașamentul 

față de ALDE. La acestea se adaugă orașele 
Băicoi (ALDE), Breaza (PSD) și Vălenii 
de Munte (PSD)-cărora li s-au repartizat 
câte 500 mii lei fi ecare, Boldești Scăeni 
(PSD), Bușteni (PSD) și Comarnic (PSD)-
cu câte 400 mii lei fi ecare, Mizil (PNL, dar 
cu declarații de simpatie față de PSD)-300 
mii lei. Sume mai mici au primit, în afară de 
Azuga și Slănic, orașele conduse de primari 
PNL: Plopeni-120,60 mii lei, Sinaia-139,80 
mii lei și Urlați-145,60 mii lei. Către 
Câmpina a mers un supliment de 354,50 mii 
lei. Faceți comparațiile pe care le doriți dvs., 
dar logic, ca să luăm un singur exemplu, nu 
poate avea difi cultăți fi nanciare mai mari 
orașul Bușteni față de Plopeni!

Cum se trage jarul 
sub turta... politică

Întrebare: ce diferență există între 
Filipeștii de Târg și Aluniș? Sau între Bucov 
și Blejoi? Între Bărcănești și Păulești? 
Primele, vă spunem noi, au bugete mai mici 
decât comunele cu care v-am invitat să le 
comparați. Și totuși ele au primit mai puțini 
bani, iar singurul motiv plauzibil, în afară 
de faptul că primarii or fi  solicitat bani mai 
puțini, ceea ce este puțin probabil, ține de 
apartenența politică a edililor. În această 
tranșă de bani veți observa că localitățile 
cu primari PSD (28 la număr) sunt grupate 
majoritar în intervalul 150-200 mii lei, 
pe câtă vreme, cele cu primari PNL (15 
localități) sunt, cu câteva excepții, plasate în 
segmentul 100-150 mii lei. (vezi tabel 2)

Între 200,001 și 299,99 mii lei au 
primit 6 localități ai căror primari au fost 
aleși pe listele PSD ( Cerașu-250 mii lei, 
Gherghița-235 mii lei, Râfov-280 mii lei, 
Bănești-250 mii lei, Gornet-250 mii lei 
și Posești-250 mii lei), 3 cu primari PNL 
(Bălțești-225,20 mii lei, Drajna-211,60 mii 
lei și Sângeru-250 mii lei) și una cu primar 
ALDE (Măneciu-250 mii lei).

                                                            Sume mai mici de 100 mii lei
Comună Apartenență 

politică 
primar

Suma
(mii lei)

Comună Apartenență 
politică 
primar

Suma

Albești Paleologu PNL 89,90 Apostolache PNL 86,80
Ariceștii Zeletin PNL 73,70 Baba Ana PNL 83,00
Bătrâni PNL 79,50 Bertea PNL 73,80
Boldești Grădiștea PNL 81,90 Cărbunești PNL 80,80
Cocorăștii Colț PNL 83,40 Cocorăștii Mislii PNL 81,90
Gornet Cricov PNL 82,90 Iordăcheanu PNL 88,90
Lapoș PNL 82,10 Lipănești PNL 95,30
Măgurele PNL 81,20 Poiana Câmpina PNL 95,50
Provița de Jos PNL 65,50 Sălciile PNL 79,20
Surani PNL 95,40 Șirna PNL 90,60
Tătaru PNL 55,00 Teișani PNL 75,60
Tinosu PNL 78,40 Vălcănești PNL 92,10
Azuga PNL 76,50 Slănic PNL 87,80
Poienarii Burchii PNL 82,10

                                    Sume cuprinse între 100 și 200 mii lei
Comuna Apartenență 

politică 
primar

Suma
(mii lei)

Comuna Apartenență 
politică 
primar

Suma
(mii lei)

Adunați PSD 150,00 Aluniș PSD 200,00
Balta Doamnei PSD 185,00 Bărcănești PNL 118,50
Berceni PNL 198,10 Blejoi PSD 180,00
Brebu PNL 200,00 Bucov PNL 145,70
Călugăreni PSD 200,00 Chiojdeanca PSD 200,00
Colceag PSD 180,00 Cosminele PSD 150,00
Drăgănești PNL 100,80 Dumbrava PNL 110,20
Dumbrăvești PSD 200,00 Filipeștii de Pădure PNL 136,50
Filipeștii de Târg PNL 132,30 Fântânele PSD 200,00
Fulga PSD 200,00 Gorgota PNL 200,00
Gura Vitioarei PNL 110,60 Izvoarele PSD 200,00
Jugureni PSD 150,00 Mănești PNL 103,40
Olari PSD 200,00 Păulești PSD 180,00
Păcureți PSD 190,00 Plopu PNL 171,90
Predeal Sărari PSD 180,00 Provița de Sus PSD 200,00
Puchenii Mari PNL 123,70 Salcia PSD 150,00
Scorțeni PNL 150,00 Secăria PSD 150,00
Starchiojd PSD 200,00 Șoimari PPU 190,00
Șotrile PSD 150,00 Ștefești PSD 150,00
Talea PSD 150,00 Târgșoru Vechi PNL 140,90
Telega PSD 200,00 Vadu Săpat PSD 160,00
Valea Doft anei PSD 111,30 Vărbilău PSD 200,00

continuare din pagina 1 Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro

Tabel 1

Tabel 2
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LAURA CODRUȚA KÖVESI, PROCUROR ȘEF EUROPEAN

PLOIEȘTIUL TREBUIE SĂ PLĂTEASCĂ PESTE 6 MIL. LEI 
PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE PENTRU PARCUL MUNICIPAL VESTPENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE PENTRU PARCUL MUNICIPAL VEST

Un scurt istoric al Parcului 
Municipal Vest arată cam 

așa: contractul de fi nanțare a 
fost semnat în 2011, de primarul 
Andrei Volosevici; în 2014 a fost 

semnat contractul de execuție a 
lucrărilor, în mandatul primarului 
Iulian Bădescu. Inaugurarea a 
avut loc în data de 28 mai 2016, 
fi ind ofi ciată de  viceprimarul 
cu atribuții de primar Cristian 

Ganea. Parcul a costat aproximativ 
16 milioane de euro, bani fi nanțați 
din fonduri europene, prin 
Programul Operațional Regional 
2007-2013. Din cauza nefi nalizării 
la timp a investiției, adică la 31 

decembrie 2015, Primăria Ploiești 
a fost penalizată cu vreo 4 milioane 
de euro, bani pe care a fost nevoită 
să-i suporte din bugetul local 
(suma a fost scăzută din fi nanțarea 
europeană). Iar acum, cum bine 

vedeți, investiția a livrat altă 
dandana și noi cu toții plătim în 
plus acum cei 6 milioane de lei, 
„fabricați” de incompetențele de 
prin 2014-2016. 

După ce, în urmă cu două 
săptămâni, conducerea 

Consiliului Județean Prahova le-a 
cerut transportatorilor să revină 
la prețurile inițiale, sugerând că 
majorarea a fost decisă unilateral 
și în mod nelegal, ofi cialii își 
nuanțează declarațiile. De fapt, 
consultând mai atent legislația-și 
aceasta învârtită mai des decât pot 
urmări cei care trebuie să o aplice- 
scumpirea tichetelor de călătorie 
de către operatorii privați care 

efectuează transport de persoane 
în Prahova este chiar legală. „Nu și 
morală”, au comentat cei de la CJ 
Prahova. Aceștia însă au anunțat că 
vor elabora un regulament cu privire 
la activitatea de transport, prin care 
să fi e stabilite sancțiuni pentru 
transportatorii care majorează 
tarifele fără aprobarea Consiliului 
Județean ori peste un anumit prag 
stabilit împreună cu asociațiile de 
transportatori din raza județului 
Prahova.

Joia trecută, Laura Codruța Kövesi 
a fost votată pentru funcția de 

procuror-șef european cu o majoritate 
covârșitoare (17 din 22 de voturi) în 
Consiliul Uniunii Europene. Interesant 
este că Bucureștiul a vorbit pe două 
voci: premierul Dăncilă i-a cerut 
ambasadorului român la UE, Luminița 
Odobescu, să voteze împotrivă, iar 
președintele Klaus Iohannis, să acorde 
votul pozitiv din partea României. Fosta 

șefă a DNA a devenit astfel candidatul 
comun al Parlamentului European și al 
Consiliului Uniunii Europene pentru 
șefi a Parchetului General European. 
Marți seară s-a mai făcut un pas 
important. Președintele Comisiei LIBE, 
Juan F. Lopez Aguilar, a anunțat că a fost 
semnat un acord fi nal între Consiliu și 
Parlamentul European, iar Laura Kövesi 
va fi   primul procuror european. Aguilar 
a mai comentat: „Doamna Kövesi este 

alegerea perfectă pentru funcția de 
procuror-șef european. Are competențe 
profesionale desăvârșite. Mai mult, 
România nu deține pentru moment niciun 
post cheie la nivel european, iar doamna 
Kövesi va deveni una dintre femeile-lider 
ale Uniunii.” Urmează ca decizia să fi e 
formalizată și în următoarea ședință a 
Conferinței Președinților de grupuri 
parlamentare, care va avea loc in 17 
octombrie.

10 PENTRU COTROCENI10 PENTRU COTROCENI

Zece candidați, din 
23 anunțați inițial, 

au rămas pe lista alegerilor 
prezidențiale din 2019. 
Biroul Electoral Central 
a validat înregistrarea 
candidaturilor lui Klaus 
Iohannis, Dan Barna, 
Mircea Diaconu, Kelemen 
Hunor, Viorica Dăncilă, 
Alexandru Cumpănașu, 
Ramona Bruynseels, 

Th eodor Paleologu, 
Cătălin Ivan și Viorel 
Cataramă (ultimul a fost 
inițial respins, dar a avut 
câștig de cauză la CCR). 
BEC a mai respins o 
candidatură, iar ceilalți 
competitori au renunțat 
să se mai înscrie în cursă 
ori nu au reușit să adune 
cele 200.000 de semnături. 
Pe 12 octombrie este 

startul ofi cial al campaniei 
electorale. Primul tur al 
alegerilor prezidențiale 
are loc pe 10 noiembrie, 
iar al doilea tur pe 24 
noiembrie. Românii din 
străinătate vor putea vota 
la primul tur al alegerilor 
prezidențiale între 8 și 
10 noiembrie, iar la al 
doilea tur, între 22 și 24 
noiembrie.

d d d Th d l l l fi l l

SJU PLOIEȘTI, ÎN TOP 10 SJU PLOIEȘTI, ÎN TOP 10 
NAȚIONAL LA CERUT ȘPAGĂNAȚIONAL LA CERUT ȘPAGĂ

Spitalul Județean de Urgență Ploiești se 
afl ă pe locul 9, dintr-un total de 350 

de unități sanitare, în care s-a cerut șpagă, 
arată un raport-studiu realizat la comanda 
Ministerului Sănătății. Pacienții consultați au 
avut de răspuns, printre altele, la întrebarea: „Vi 
s-au solicitat bani sau atenții de către medici 
sau asistente?” Ei bine, în cazul SJU, au existat 
75 de persoane care au răspuns afi rmativ, adică 
li s-a solicitat plata informală, cum se numește, 
mai nou, mita sau plicul cu bani. Pe poziția a 
14-a s-a situat Spitalul Municipal Câmpina, 
cu 57 de răspunsuri afi rmative. În clasament 
mai fi gurează Spitalul Municipal Ploiești -17 
cazuri, Spitalul de Ortopedie și Traumatologie 
Azuga-12, Spitalul Orășenesc „Sf. Filoft eia” 

Mizil-6, Spitalul Orășenesc Vălenii de 
Munte-4, Spitalul de Boli Pulmonare Breaza-1, 
Spitalul de Pediatrie Ploiești-1, Spitalul de 
Pneumoft iziologie Florești-1, Spitalul de 
Psihiatrie Voila Câmpina-1, Spitalul General 
CF Ploiești-1 și Spitalul Orășenesc Băicoi-1. 
Studiul, realizat de Anti-Bribery Synergy, un 
organism de certifi care acreditat internațional 
și cu operațiuni la nivel global specializat 
în audit, evaluare și certifi care a sistemelor 
de management anti-mită, a fost efectuat 
în perioada ianuarie 2019 - iulie 2019, fi ind 
înregistrate aproximativ 3.800 de răspunsuri 
afi rmative la întrebarea privind șpaga din 
spitale.

Ă ĂĂ Ă

TRAFIC RUTIER TRAFIC RUTIER 
ÎNCHIS PE DN1DÎNCHIS PE DN1D
Timp de două săptămâni (24 septembrie, ora 08.00-07 

octombrie, ora 16.00), trafi cul rutier pe DN1D va fi  închis pe 
raza localității Albești Paleologu, la trecerea la nivel cu calea ferată 
Ploiești-Buzău. Măsura este impusă de lucrările care se efectuează 
la calea ferată. În acest interval, circulația rutieră va fi  dirijată în 
felul următor: pentru trafi cul ușor, maxim 3,5t,  pe DN 1B, km 30 – 
DJ 146 (Loloiasca) - Tomșani- Magula- DN 1D; pentru trafi cul greu 
pe DN 1,E577, intrarea în localitatea Buzău ( km 104+900)-DN 2, 
E85-Urziceni. Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a anunțat 
că, „pentru desfășurarea în bune condiții de siguranță rutieră a 
trafi cului, se va monitoriza respectarea termenelor și condițiilor 
prevăzute și se va asigura semnalizarea rutieră temporară, 
corespunzătoare lucrărilor și a rutei ocolitoare.”

LA LOC COMANDA! TRANSPORTATORII LA LOC COMANDA! TRANSPORTATORII 
AU MAJORAT LEGAL PREȚUL BILETELOR AU MAJORAT LEGAL PREȚUL BILETELOR 

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro

 continuare din pagina 1
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S-A ÎNCHEIAT, ÎN MOD STRĂLUCIT, DUMINICĂ, 22 SEPTEMBRIE, CEA DE A XXIV-A S-A ÎNCHEIAT, ÎN MOD STRĂLUCIT, DUMINICĂ, 22 SEPTEMBRIE, CEA DE A XXIV-A 
EDIȚIE A GRANDIOSULUI FESTIVAL INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU”

Boala este de multe tipuri, dar în mare 
se clasifi că în: limfom non-Hodgkin 

și Hodgkin. În limfoame, limfocitele 
suferă diverse mutaţii care le fac rezistente 
la moartea celulară programată, ceea ce 
duce la multiplicarea lor necontrolată, în 
diverse locuri din organism, cum ar fi : în 
ganglioni, splină sau diverse alte organe. 

De ce apare boala
Se înregistrează tot mai des 

cazuri de limfoame, iar în ultimul timp 
cazurile au debut, determinări și evoluţiei 
atipice. În apariţia bolii sunt incriminaţi 
mulţi factori, printre cei mai cunoscuţi 
fi ind agenţii infecţioși virali, cum ar fi  
virusul Epstein Barr, virusurile hepatice 
B și C, HTLV-ul, un virus pentru care 
ţara noastră este endemică, HIV-ul, apoi 
bacteriile precum Helicobacter pylori, 
Chlamydia psittacii.

Scăderea imunităţii organismului 
poate și ea fi  un factor cauzator al 
limfoproliferărilor maligne, precum și 
bolile autoimune sau diabetul zaharat 
de tip 2, stresul, fumatul. Unele studii au 
indicat și o asociere între diferite tipuri de 

reacţii alergice și o incidenţă crescută a 
limfomului non-Hodgkin.

Un risc crescut a fost raportat la 
pacienţii cu alte tumori, care au efectuat 
chimio și radioterapie, cum sunt pacienţii 
cu tumori mamare sau cancere de piele, 
cei cu istoric de limfom Hodgkin sau 
pacienţii care prezintă limfoame post 
transplant de celule stem.

Cum se manifestă
Cele mai frecvente simptome 

ale limfomului Hodgkin, care însoţesc 
în majoritatea cazurilor și limfomul 
non-Hodgkin, sunt: creșterea în volum 
a ganglionilor limfatici de la nivelul 
diferitelor arii ganglionare, precum cea 
a gâtului, a axilei sau a celei din zona 
inghinală (deși boala poate debuta mai rar 
și cu afectarea organelor extralimfatice), 
oboseala persistentă, pierderea în greutate 
semnifi cativă, febră sau subfebrilitate, 
însoţită sau nu de frisoane, transpiraţie 
abundentă (poate avea caractere 
particulare, de exemplu, transpiraţie doar 
la nivelul extremităţii cefalice sau în special 
nocturnă), tuse uscată iritativă, dureri în 

piept sau alte simptome la nivelul aparatului 
respirator, lipsa poft ei de mâncare, pruritul 
(mâncărime persistentă), caracteristica 
limfomului Hodgkin, apariţia sau 
accentuarea durerii la nivelul ganglionilor 
limfatici după consumul de alcool.

Sfaturi utile pentru pacienţi
Hematologul recomandă bolnavilor 

diagnosticaţi cu limfom să încerce să 
ducă o viaţă cât se poate de normală, să se 
ferească de persoanele cu afecţiuni infecto-
contagioase, de mediile suprapopulate. 
De asemenea, este bine să aibă un regim 
alimentar și de viaţă echilibrat, fără consum 
de alcool și fără exces.

SIMPTOME CARE POT 
ANUNȚA LIMFOMUL

BINE DE ȘTIUT: 
Vopseaua de păr a fost identifi cată ca 

fi ind o cauză de apariţie a limfoamelor.
Medicina clasicăMedicina clasică

Analiza luniiAnaliza lunii
Formă de cancer a sângelui, limfomul este o proliferare necontrolată a limfocitelor, celulele albe din sânge, cu rol în apărarea antiinfecţioasă. 

Mărirea ganglionilor limfatici și oboseala accentuată sunt câteva dintre manifestările bolii.

PUBLICITATE • PUBLICITATE
STEAUA MEA

Mentorului meu 
Nicolae I. SIMACHE

Stai ne-nfricat
În gânduri depărtate
Pierdute printre pietre,
Arme, lupte, epoci
Ca o cascadă ce curge năvalnic
Prin stânci, prin munţi, pe pajiști, pe 
ogoare.

Oriunde ești,
Ești steaua mea de pază
Ce-mi luminează calea nebuloasă.
La un semn de-al Tău
Se clatină oștirea
Pornind în lupte cu dușmanul aprig.

Aduci mereu izbânda arzătoare
Sădind speranţe-n sufl etele noastre.
Ești un Erou
Un Sfânt venit din Soare
Din labirintul nevăzutei astre.
Mereu veghezi cu dulcea ta privire
Peste tărâmul capetelor noastre.

Profesor pensionar – Elena OPREA
Câmpina

Duminică, 22 septembrie a.c, după 
23 de zile maraton (31 august-22 

septembrie a.c.), s-a încheiat cea de a 
XXIV-a ediţie al grandiosului Festival 
Internaţional „George Enescu”, manifestare 
de anvergură mondială, la care și-au dat 
concursul aproape 3.000 de  muzicieni 
străini – de cel mai înalt grad profesional și 
peste 1.000 de artiști români de la cele mai 
prestigioase instituţii muzicale de concert 
din România, împreună cu soliști remarcaţi 
pe plan internaţional.

Instituit de către Guvernul României, 
încă de la primele ore de la trecerea 
fulgerătoare în lumea cea veșnică a celui 
mai mare muzician român George Enescu 
(Paris, 5 mai 1955), această prestigioasă 
manifestare muzicală a cunoscut de-a 
lungul timpului un incontestabil crescendo 
artistic, actuala ediţie – a XXIV-a fi ind cea 
mai extinsă și mai amplă din punct de vedere 
al numărului de concerte (84 în Capitală și 
alte 30 în alte 11 orașe din România (Sibiu, 
Cluj Napoca, Târgoviște, Piatra Neamţ, 
Bacău, Iași, Tg. Mureș, Bârlad, Timișoara, 
Ploiești, Satu Mare) și șase orașe din lume 
(Florenţa, Berlin, Liege, Toronto, Montreal 
și Chișinău).

Acestor numeroase concerte și recitaluri 
s-au adăugat și peste 300 de evenimente 
realizate în cadrul Programelor asociate, 
care au contribuit la înnobilarea a mii și 
mii de iubitori ai marei și adevăratei muzici 
din toate categoriile socio-profesionale 
cu evidentele bucurii ale artei sonore din 
toate marile epoci, școli, genuri și stiluri 
muzicale. În întregul oraș bucureștean 
de la a cărui atestare documentară s-au 

împlinit în cursul acestei luni 360 de ani, 
în spaţii neconvenţionale, parcuri, clădiri 
de birouri, pieţe publice, mall-uri, muzee 
etc, au fost prezentate o seamă de momente 
muzicale susţinute de artiști de renume, de 
bun augur pentru mersul spre mai bine a 
tuturor spectatorilor, indiferent de vârstă și 
activităţi profesionale.

Ca și în ediţiile precedente, programul 
general al Festivalului a cuprins manifestări 
muzicale de referinţă în șase mari secţiuni: 
Mari  orchestre ale lumii – care au 
concertat la Sala cea Mare a Palatului, 
Concertele de la Miezul Nopţii, Recitaluri 
și concerte camerale, Muzica secolului 
XXI, Mozart Week in Residence și 
Forumul Internaţional al Compozitorilor. 
În același timp, au avut loc concerte și 
evenimente artistice în Piaţa Festivalului, 
iar în ziua de 18 septembrie, la Palatul 
Cantacuzino a fost programat Simpozionul 
Internaţional de Muzicologie George 
Enescu – ediţia a XIX-a, organizat de către 
Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor 
din România și Muzeul Naţional George 
Enescu, în parteneriat cu Universitatea 
Naţională de Muzică București și Artexim. 
Coordonator știinţifi c, prof. univ. dr. Mihai 
Cosma. Din agenda Festivalului a făcut parte 
și Forumul Internaţional al Compozitorilor, 
care a participat la acest excelent eveniment 
muzical. 

Tema generală a Festivalului din acest an, 
a fost Lumea în armonie, care ne amintește 
de gândurile exprimate de cel mai mare 
muzician român George Enescu, care în 
1930, menţiona „Menirea sfântă a muzicii 
este să stingă urile, să potolească patimile și 

să apropie inimile într-o caldă înfrăţire, așa 
cum a înţeles-o măreaţa antichitate, creând 
mitul lui Orfeu”.

„Sunt mândru - menţiona într-un interviu 
reputatul maestru al baghetei Vladimir 
Jurowski, directorul artistic al Festivalului 
Internaţional George Enescu, că programul 
de anul acesta continuă investiţia pe termen 
lung a festivalului în promovarea muzicii 
noi, creând  platforme pentru compozitorii 
în viaţă să refl ecteze la lumea în care trăim. 
De asemenea, programul scoate în evidenţă 
preocuparea noastră pentru lumea operei, 
prezentând o varietate de capodopere, de la 
mai marii creatori din epoca barocă și până 
la elitele teatrului muzical din secolul al XX-
lea. Fiecare dintre secţiunile festivalului, luate 
în parte, a propus publicului o combinaţie 
bine dozată de spectacole clasice tradiţionale 
alternând abordări îndrăzneţe, noi”. 

 Pe parcursul Festivalului au fost 
prezentate, în total 313 lucrări muzicale 
semnate de 149 de compozitori din diverse 
generaţii, acoperind cea mai mare parte din 
istoria universală a muzicii, din perioada 
barocă și până la muzica secolului XXI. 

Și la această ediţie, opera marelui 
compozitor George Enescu a fost bine 
reprezentată. Au fost cântate 35 de lucrări, 
în 36 de concerte cu o menţiune specială 
pentru Simfonia a III-a, care a fost 
prezentată de două ori, atât de Orchestra 
Maggio Muzicale Fiorentina, cât și de 
Orchestra Radiodifuziunii Germane.

În secţiunea Mari orchestre ale lumii - ce 
a avut loc în Sala Mare a Palatului – la care 
am participat, ca și la ediţiile anterioare – 
cei peste 4.000 de iubitori ai artei sonore 
prezenţi în fi ecare seară, au putut asculta 
o seamă de opusuri de referinţă semnate 
de mari compozitori ai  lumii, interpretate 
la un nivel artistic incontestabil de către 
cele mai bine „cotate orchestre ale lumii”, 
printre care: Simfonie Berlin, St. Petersburg 
Philharmonic, Maggio Musicale Fiorentino, 
Oslo Philharmonic, Orchestre National 
de France – sunt doar câteva din marile 
prezenţe de la București. Melomanii pot 
alege fi e marile concerte în formate clasice 
sau pot opta pentru lucrări moderne și post 
moderne (creaţii din secolul XXI), o parte 
dintre acestea fi ind însoţite de creaţii vizuale 
realizate de Camera Lidia Vidu și Nona 
Ciobanu.

Penultima zi a Festivalului – sâmbătă 
21 septembrie, a oferit publicului din ţară 
și străinătate fericitul prilej de a viziona și 
audia celebra capodoperă enesciană Opera 
Oedipe, într-o superbă distribuţie. La 
pupitru dirijoral s-a afl at reputatul șef de 
orchestră Tiberiu Soare, iar rolul principal 
a fost interpretat de baritonul Ștefan Ignat.

Pentru fi nalul actualei ediţii, duminică 
22 septembrie, organizatorii au programat 
patru importante concerte susţinute 
începând de la ora 11.00 în Sala Auditorium 
– la care au evoluat Ansamblul Vocalconsort 
din Berlin, Orchestra Naţională Radio și 
Corul Academic Radio (ora 13.00 la Sala 
Radio), Orchestra de Cameră din Basel 
(Germania, ora 16.30, Ateneul Român), 
și la fi nal, celebra Orchestră Regală 
Concertgebouw din Amsterdam, care sub 
conducerea dirijorului Tugan Sokhiev, 
a interpretat magistral trei opusuri de 
referinţă: Variaţiuni pe o temă de Haydn și 
J. Brahms, Uvertura de Concert în la major 
pe teme în caracter popular românesc, op. 
32, de George Enescu și Simfonia I-a de P.I. 
Ceaikovski.

Publicul ce a ocupat până la refuz 
Marea Sală a Palatului, a aplaudat îndelung 
excepţionala interpretare a programului 
amintit, fapt ce confi rmă că această orchestră 
este printre cele mai reprezentative din 
întreaga lume.

Se cuvine să mulţumim și să felicităm – 
și cu această ocazie, principalii organizatori 
ai Festivalului: Guvernul României – prin 
Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale, 
Artexim – director general muzicologul 
Mihai Constantinescu, celelalte instituţii 
care au colaborat la buna realizare a 
Festivalului: Televiziunea Română, 
Societatea Română de Radiodifuziune, 
Uniunea Compozitorilor și  Muzicologilor, 
Universitatea Naţională de Muzică 
București, Primăria Municipiului București, 
diverși sponsori, presa de specialitate etc., 
care și de această dată au depus serioase 
eforturi întreaga lor capacitate de muncă 
și dăruire, pentru ca Festivalul George 
Enescu să ocupe un loc primordial pe harta 
muzicală a Europei și a lumii.

Tuturor – organizatori și realizatori, cele 
mai  sincere și călduroase mulţumiri și 
felicitări.

uminică 22 septembrie a c după împlinit în cursul acestei luni 360 de ani

Prof. dr. Al. I. BĂDULESCU, Ing. prof. Bogdan RÂMNICEANU
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Studiu de caz

Gl.bg(r) Vasile  Mălureanu

UN ALTFEL DE „OLANDEZ ZBURĂTOR” (II)UN ALTFEL DE „OLANDEZ ZBURĂTOR” (II)
Astfel, în aprilie 1989, Andrei Pleșu 

i-a transmis, prin primul secretar 
al ambasadei olandeze Jonker Willem Bas 
Backer, un text privind „modul abuziv de 
aplicare a Legii nr. 23/1971 și a Decretului nr. 
408/1985 privind apărarea secretului de stat și 
modul de stabilire a relaţiilor cu străinii” -, în 
martie 1989, poetul Dan Deșliu i-a înmânat 
un material în care relata un incident 
petrecut la restaurantul Uniunii Scriitorilor 
care a condus la cercetarea sa de către Miliţie, 
în noiembrie 1989, i-au parvenit, prin 
intermediari, textele scrisorilor adresate 
de scriitorii Radu Enescu și Alexandru 
Paleologu președintele Uniunii Scriitorilor, 
prin care se solidariza cu Mircea Dinescu și 
protestau faţă de măsurile luate împotriva 
acestuia, tot în noiembrie, ambasadorul 
olandez a obţinut, prin mijlocirea lui Lukasz 
Szymanschi, consilier cultural la Ambasada 
Poloniei la București, textul contestatar al 
lui Mircea Dinescu intitulat Mamutul și 
istoria, publicat de cotidianul vest-german 
Frankfurter Allgemeine Zeitung sub titlul 
Mamutul și literatura , în prima parte a lunii 
decembrie 1989, a primit de la Stelian Tănase 
textul unei scrisori adresate președintelui 
Uniunii Scriitorilor prin care mai mulţi 
tineri oameni de cultură protestau faţă de 
măsurile sancţionatorii aplicate lui Mircea 
Dinescu și altor creatori de literatură și artă 
cu poziţie critică faţă de regim, document 
trimis la postul radio Europa Liberă care l-a 
difuzat în ziua de 14 decembrie.

În contextul în care, în 1989, autorităţile 
au luat în privinţa lui Mircea Dinescu, 
Andrei Pleșu și a altor oameni de cultură cu 
atitudine contestatară măsuri de prevenire 
a contactării lor de către diplomaţi, ziariști 
sau alţi străini, Coen Stork a acţionat pentru 
stabilirea situaţiei acestora prin discuţii 
cu persoane apropiate, prin verifi carea 
dispozitivelor de protecţie și încercarea 
penetrării acestora, prin perfectarea 
legendată a unor întâlniri în oraș cu membri 
de familie (ex. soţia și socrii lui Mircea 
Dinescu, Ascanio Damian - domiciliat la 
aceeași adresă cu Andrei Pleșu).

Pe lângă oamenii de cultură, Coen Stork 
a fost preocupat să stabilească legături și 
cu alte categorii de persoane cu poziţie 
contestatară și/sau protestatară faţă de 
regimul Ceaușescu:

- În ziua de 28 ianuarie 1989, ambasadorul 
Olandei a fost vizitat la reședinţă între orele 
8.30-10.05, de Silviu Brucan, care a venit 
și plecat pe jos fi ind așteptat de gazdă. 
La ora 8,45 a sosit și Hofl and Hendrik 
Johannes Adrianus colaborator la ziarul 
NRC Handelsblat, sosit în România ca 
turist, suspectat că venise pentru a culege 
date și informaţii pe care să le folosească în 
articolele critice la adresa regimului de la 
București pe care le publica. 

- La 28 și 29 iulie 1989, a vizitat-o la 
domiciliu pe Doina Cornea, prima dată 
singur și a doua oară împreună cu soţia 
sa. Cu aceste prilejuri, Doina Cornea a 
relatat că era supravegheată, izolată, că a 
fost anchetată timp de 4 săptămâni. De 
asemenea, le-a prezentat – în viziunea ei – 
problema sistematizării rurale în România. 

O tentativă de a o vizita pe Doina Cornea 
făcuse, la 17 octombrie 1988, și primul 
secretar al Ambasadei Olandei, Jonker 
Willem Bas Backer, care la 28 august 1988 îl 
vizitase la domiciliu și pe Dumitru Mazilu. 

- Coen Stork a transmis invitaţii lui 
Nicu Stăncescu – persoană cu atitudine 
protestatară deschisă, la recepţia organizată 
de Ambasada Olandei pe 28 aprilie 1989 de 
ziua naţională și, respectiv, la cocktailul de 
la reședinţa sa dedicat încheierii misiunii 

în ţara noastră a primului secretar Jonker 
Willem Bas Backer la 14 iunie 1989. Acesta 
nu a participat la cele două manifestări, ca 
și celelalte persoane cu poziţie contestatară 
invitate, ca urmare a măsurilor de prevenire 
luate de autorităţi.

2. Ambasadorul Stork a acordat 
o atenţie deosebită și contactelor cu 
ziariștii olandezi care vizitau România 
în mod ofi cial sub acoperire de „turiști 
individuali”, cărora le furniza date 
și informaţii pentru a fi  exploatate 
în propaganda externă defavorabilă 
regimului din ţara noastră, le acorda 
sprijin să intre în contact cu persoane cu 
poziţie contestatară și/sau protestatară și 
le facilita scoaterea din ţară, prin curierul 
diplomatic, a însemnărilor, fi lmelor sau 
altor materiale cu caracter critic sau 
acuzator. 

- La 12 septembrie 1988 au intrat în ţară ca 
„turiste” cetăţenele olandeze Illeș Veronica, 
născută în Ungaria, și Peijic Katharina, care 
s-au cazat la reședinţa ambasadorului Coen 
Stork. Illeș Veronica era reporter la revista 
olandeză Elseviers magazin, făcea frecvente 
călătorii în Ungaria și fără a vizita anterior 
România, a prezentat redacţiei respective 
articole cu caracter denigrator la adresa ţării 
noastre.

A doua zi după sosirea la București, cele 
două „turiste” s-au deplasat la Cluj, unde 
au încercat să abordeze diverse persoane 
în locuri publice și au fotografi at aspecte 
care puteau fi  interpretate speculativ, 
fi ind interesate să obţină date privind 
situaţia minorităţii maghiare și atitudinea 
populaţiei faţă de măsurile de sistematizare 
a unor zone rurale.

După revenirea în București, în ziua 
de 18 septembrie, cele  două au încercat 
să intre, împreună cu ambasadorul Stork, 
la domiciliul lui Andrei Pleșu, acţiune 
care nu a fost permisă de dispozitivul 
de supraveghere. De acolo s-au deplasat 
la domiciliul lui Ion Sfi ștoc, persoană 
cu atitudini publice de protest la adresa 
regimului, dar nu au intrat la adresă.

3. Coen Stork a fost deosebit de activ și pe 
linia realizării de întâlniri cu comercianţi 
olandezi care vizitau România, pe 
care îi invita la sediul ambasadei sau la 
reședinţa sa și îi exploata informativ cu 
privire la nemulţumiri și reacţii  critice ori 
contestatare ale unor autohtoni.

Ambasadorul olandez s-a făcut 
remarcat și prin unele atitudini făţișe și 
incitatoare la adresa regimului exprimate 
în discuţii ofi ciale cu reprezentanţi ai unor 
instituţii ale statului român. Astfel, într-o 
convorbire avută cu șeful de protocol de la 
Camera de Comerţ și Industrie în ziua de 5 
decembrie 1989, la o recepţie, Coen Stork a 

făcut următorul comentariu: „Foarte multe 
noutăţi sunt în ceea ce privește schimbarea 
conducerii, a opticii în majoritatea ţărilor 
socialiste din Europa. Numai în România nu 
se informează prin presă și radioteleviziune 
despre ce se întâmplă în RDG, Cehoslovacia, 
URSS, ale state…Astfel, de exemplu, se știe că 
fostul lider est-german, E. Honecker, prieten 
cu liderul român, este în stare de arest la 
domiciliu. Așa o să-și dea seama și liderul 
roman ce înseamnă să nu-ţi poţi vizita un 
prieten, cum nu mi s-a permis mie să vizitez 
un vechi prieten (aluzie la faptul că nu i 
s-a permis accesul la domiciliul lui Mircea 
Dinescu – n.a.). Ceea ce se petrece acum 
în RDG, Cehoslovacia, Polonia și URSS și 
Bulgaria sunt evoluţii mult așteptate. Aceste 
acţiuni trebuie încurajate…”

Coen Stork a fost unul dintre cei mai 
activi participanţi la reuniunile periodice 
ale ambasadorilor occidentali acreditaţi 
la București, destinate schimbului de 
informaţii și coordonării acţiunilor privind 
stimularea și susţinerea operaţiunilor 
regimului Ceaușescu. 

- Pentru reuniunea din 16 aprilie 1989, a 
tradus în engleză comunicatul procuraturii 
privind arestarea lui Mircea Răceanu și 
un text despre „modul abuziv de aplicare a 
legislaţiei române privind apărarea secretului 
de stat și relaţiile cu străinii”, primit de 
Andrei Pleșu.

În context, este interesant de prezentat 
poziţia lui Van Spronsen Kees, prim secretar 
al Ambasadei Olandei, faţă de prestaţia 
lui Coen Stork la aceste reuniuni. Într-o 
discuţie cu un angajat român al ambasadei, 
acesta a afi rmat, la 8 decembrie 1989, că 
ambasadorul „ar trebui să nu se agite așa 
tare cu transmiterea materialelor gen scrisori 
de disidenţi”,că aceasta este o problemă 
personală a lui Stork și că nu i se pare frumos 
să predea copii și celorlalţi ambasadori.

Din monitorizarea informativă a 
ambasadorului Stork, a modului său 
de acţiune, a rezultat că acesta avea o 
pregătire de informaţii și contrainformaţii 
specială.

Ilustrative în acest sens sunt:
- în plan informativ , în scurt timp de la 

preluarea postului a devenit evident că îl 
interesau mai mult contactele cu cetăţenii 
români cu atitudine contestatară ori cu 
potenţial în acest sens decât „birocraţia” 
strictă din cadrul ambasadei. Ca urmare, 
a transferat problemele curente primului 
secretar.

Totodată, a dispus să i se facă legătura 
imediat cu persoanele care îl căutau la 
telefon și doreau să vorbească cu el, fără a 
fi  întrebate cine sunt și care este motivul. 
La 28 octombrie 1989, a cerut imperativ 
subofi ţerului de miliţie din dispozitivul de 

pază al ambasadei ca, din acel moment, să 
lase permanent deschise toate porţile de la 
reprezentanţă, cât și de la reședinţa sa.

- În plan contrainformativ, ambasadorul 
Stork îi trata cu suspiciune pe angajaţii 
autohtoni din ambasadă și nu oferea relaţii 
cu privire la deplasările și contactele sale. De 
multe ori se deplasa prin oraș conducând 
personal autoturismul, cu bicicleta sau 
chiar pe jos. Pentru a nu atrage atenţia, se 
îmbrăca în ţinută sport. Când urma să se 
întâlnească cu persoane presupuse a se afl a 
în atenţia Securităţii, se autoverifi ca sau își 
punea fi ul să observe atent zona reședinţei 
după plecarea sa. Pentru a se sustrage 
eventualelor măsuri de supraveghere, îi 
conducea pe ziariștii olandezi la domiciliile 
unor asemenea persoane după miezul 
nopţii.

Cu preocupări informative a fost 
stabilită și soţia sa, Ellen Victoria Stork, 
pe timpul concediilor de odihnă pe care le 
petrecea în România.

- La 7 aprilie 1988, însoţită de Coen 
Stork, s-a deplasat în zona Pieţii Amzei, 
unde a fi lmat o aglomerare de persoane 
în faţa magazinului Premial specializat în 
desfacerea produselor de origine animală 
de calitate superioară. 

Cu câteva zile mai înainte, fotografi ase 
și fi lmase clădiri demolate din zona 
Pieţii Romane. Deși era la prima vizită 
în România, a refuzat să fi e condusă 
de altcineva, deplasându-se singură cu 
autoturismul personal.

- Pe 20 iulie 1988, pe parcursul unei 
excursii prin ţară, s-a  întâlnit la Sighișoara 
cu Clouston David Roger, ziarist intrat 
însă, în  România ca „turist”. Au vizitat 
împreună judeţele Sibiu, Brașov, Mureș, 
Cluj, Maramureș și Suceava, unde, prin 
observări directe și discuţii cu persoane 
întâlnite întâmplător, au urmărit să obţină 
date privind situaţia social-economică și 
starea de spirit a populaţiei, care urmau să 
constituie baza multor reportaje.

Având în vedere că multe dintre 
activităţile desfășurate de Coen Stork, 
acreditat la București în calitate de 
ambasador al Regatului Unit al Ţărilor de 
Jos depășeau limitele statutului diplomatic 
stipulat în convenţiile internaţionale, la 
30 iulie 1988 generalul Iulian Vad – 
șeful DSS – a consemnat, pe o notă de 
analiză la caz prezentată de Direcţia 
de Contraspionaj, următorul ordin 
rezolutiv: „S-a realizat un control bun, 
soldat cu rezultate utile. Este necesar însă ca 
măsurile de valorifi care a datelor obţinute să 
fi e mai efi ciente. Să se documenteze temeinic 
activităţile ambasadorului olandez care 
contravin scopului misiunii sale în România, 
astfel încât să se poată întreprinde măsurile 
necesare”.

Va urma
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Maia Sandu a revenit de la Washington, ca și acum câtva timp de la București, 
cu mâna goală. Și nu este singura contraperformanță a vizitei sale în SUA. Prin 

geamul Sălii Roosevelt din apropierea Biroului Oval, unde a fost primită de vicepreședintele 
Mike Pence, șefa Guvernului de la Chișinău a inspirat miresmele Grădinii de Trandafi ri 
a Casei Albe, care parcă strânge în ea parfumul inconfundabil al Coastei de Est. Totuși, 
Sandu nu e singurul politician de la Chișinău care s-a bucurat de această favoare. De la 
2002 încoace, la Casa Albă au fost cinci ofi ciali moldoveni, care au simțit adierea unei 
brize ușoare dinspre Potomac, ce dă o savoare ieșită din comun capitalei americane. Doar 
că deplasările lor au avut efecte diferite.

RECORDURI NEGATIVE PRINTRE MIRESMELE 
GRĂDINII DE TRANDAFIRI

Din nefericire, vizita Maiei Sandu la Washington, în 
zilele de 18-19 septembrie, s-a dovedit a fi  mai nereușită 
decât toate cele precedente, contrazicându-i pe gorniștii de 
serviciu de la Chișinău care s-au grăbit să-i cânte osanale. În 
lipsă de argumente, aceștia s-au apucat să înșiruie întâlnirile 
pe care le-a avut șefa Guvernului de la Chișinău sau să caute 
simboluri ascunse acolo unde acestea nu există. În realitate, 
a fost o vizită fulger care a durat puțin peste 24 de ore, dacă 
excludem drumul dus-întors, cu un program boțit câine-
câinește. Mai mult decât atât, actualul prim-ministru a 
înregistrat cu această ocazie câteva recorduri negative.

Primo. Maia Sandu a sosit în SUA la a doua tentativă după 
ce vizita ce urma să înceapă la 31 august fusese amânată 
în urma modifi cării agendei Secretarului de Stat american. 
Se mai întâmplă, desigur. Ieșit din comun însă este faptul 
că premierul moldovean, când a ajuns la Washington, nu 
a fost primită de cel care a invitat-o. Mike Pompeo plecase 
în Orientul Mijlociu cu treburi pe care le-a considerat mai 
importante. Secundo. Șederea șefei guvernului moldovean 
în SUA, care conform programului inițial urma să dureze 
cinci zile, fusese în ultimă instanță redusă la una singură. 
Din toate cele cinci călătorii întreprinse de-a lungul anilor 
de conducătorii Republicii Moldova peste Ocean, voiajul 
Maiei Sandu a fost cel mai scurt. Terțio. Vizita nu a avut 
niciun rezultat concret. Ca și amfi trionii de la București în 
luna iulie, gazdele de la Washington au transmis multe și 
diverse mesaje încurajatoare. Nu s-a încheiat însă vreun 
acord, nu s-a oferit asistență fi nanciară și nu s-a difuzat 
niciun document comun mai cu Doamne ajută.  Practic, 
premierul moldovean, întorcându-se la Chișinău, nu a avut 
nimic de spus despre șederea sa în Statele Unite. S-a lăudat 

cu deblocarea unui credit al FMI care nu are legătură directă 
cu voiajul și a enumerat persoanele de la Washington cu care 
s-a întâlnit: vicepreședintele Pence, consilierul prezidențial 
Ivanca Trump, un reprezentat al Consiliului pentru 
Securitatea Națională, niște membri ai Congresului… Că să 
ne dăm seama cât de searbădă a fost călătoria premierului, e 
sufi cient să aruncăm o privire retrospectivă asupra vizitelor 
anterioare în SUA ale liderilor moldoveni. Și aceștia s-au 
întreținut la Washington cu politicieni de rang înalt, numai 
că lista lor a fost mai lungă, ca să nu mai vorbim de rezultate. 
Dar să le luăm pe rând.

Prima vizită ofi cială de trei zile peste Ocean a fost 
efectuată de președintele Vladimir Voronin în decembrie 
2002. A fost primit la Casa Albă de președintele George 
Bush, performanță inegalabilă, de altfel, până-n zilele 
noastre. În urma discuțiilor purtate, fusese difuzată o 
declarație comună moldo-americană în care, între altele, 
se insista asupra evacuării trupelor ruse de pe teritoriul 
Republicii Moldova. 

În ianuarie 2010, la invitația lui Hillary Clinton, o vizită de 
cinci zile a întreprins în SUA Vlad Filat, care a fost primit și 
de vicepreședintele Joe Biden, de Secretarul de Stat, senatori 
și membri ai Camerei Reprezentaților. În cadrul acelei 
vizite s-a lansat ofi cial dialogul strategic moldo-american 
și a fost semnat acordul „Compact” din cadrul programului 
„Provocările Mileniului”, prin care Republicii Moldova i 
s-au acordat 262 de milioane de dolari. Iurie Leancă a fost 
primit la Casa Albă de Joe Biden pe 3 martie 2014, surpriza 
furnizând-o președintele  Barack Obama, care, fără să anunțe 
pe nimeni, li s-a alăturat celor doi în toiul întrevederii. 
„Washington Post” comenta că șeful statului american a 
făcut „un gest de un puternic simbolism”. Pavel Filip a fost 
la Washington în iunie  2018, într-o vizită de trei zile, și a 

avut o întâlnire cu Secretarul de Stat Mike Pompeo. Este 
adevărat că în urma acestei întrevederi partea americană a 
fost distantă, dând un comunicat de presă sec. Reticența era 
explicabilă – întâlnirea avea loc în plin scandal, când tocmai 
fuseseră anulate alegerile locale din Chișinău.

Oricum, se poate vedea că după euforia venirii la putere 
a partidelor proeuropene în 2009, treptat relațiile moldo-
americane s-au erodat. Lucrurile au mers din rău în mai rău 
după furtul miliardului în 2014. Derapajele antidemocratice 
ulterioare n-au făcut decât să complice și mai mult situația.

UN AMIC DEVOTAT CE ȚINE CHIȘINĂUL 
APROAPE

SUA întotdeauna au fost cel mai puternic și devotat amic al 
Republicii Moldova. După cum spunea fostul deja consilier 
pentru Securitate Națională, John Bolton, Washingtonul are 
interese la Marea Neagră. De aceea, americanii nu au cum 
să se împace cu revenirea sferei ruse de infl uență la hotarul 
cu România.  În plus, anexarea Crimeii și declanșarea 
ostilităților din Donbass au dezlănțuit de fapt un nou război 
rece, forțând Occidentul să stăvilească poft ele revanșarde 
ale Kremlinului în Ucraina și Republica Moldova. Indiferent 
de unele înțelegeri conjuncturale cu Putin, nimeni în SUA 
sau în UE nu va permite Moscovei să preia controlul asupra 
frontierei estice a NATO și Uniunii Europene. Privind 
lucrurile din acest unghi, americanii și sub Obama, și sub 
Trump au prețuit fi delitatea lui Plahotniuc față de cauza 
euroatlantică. Însă toanele autoritariste ale acestuia îi 
călcau pe nervi pe occidentali – exista riscul destabilizării 
situației din spatele Ucrainei. În aceste împrejurări, SUA, 
asistată de România, a jucat un rol decisiv în dezamorsarea 
crizei politice din iunie 2019. Plahotniuc fi ind constrâns să 
renunțe la putere pentru a nu arunca Republica Moldova 
în haos. 

Încercările de a evita confruntările 
geopolitice în Republica Moldova iau 

forme ciudate, grotești. Nu numai politicienii 
socialiști și cei din ACUM sunt prinși în 
acest joc, nu numai Dodon și Sandu par să 
se fi  înțeles asupra unei diviziuni a muncii în 
chestiunile de politică externă, președintele 
fi ind angajat în relațiile cu Rusia, iar 
premierul – în relațiile cu Occidentul. Chiar 
și presa selectează evenimentele în funcție de 
preferințele geopolitice.

Săptămâna trecută, de exemplu, presa de 
limbă rusă, cu unele excepții ce confi rmă 
regula, s-a concentrat preponderent pe cel 
de-al doilea forum economic moldo-rus, cu 
participarea lui Dodon și a vicepremierului 
rus Dmitri Kozak, arătându-se mai puțin 
interesată de vizita în SUA a unei delegații 
guvernamentale conduse de Maia Sandu. 
Iar presa de limbă română a preferat să 
urmărească cu sufl etul la gură itinerarul 
premierului la Washington, ignorând 
demonstrativ prezența în Chișinău a unei 
impunătoare delegații ruse, în frunte cu 
Kozak.

Alianța ACUM-PSRM eșuează să unească 
cetățenii Republicii Moldova în jurul 
unei politici externe „echilibrate”, „nici cu 
unii, nici cu alții”. De fapt, reprezentanții 
blocului ACUM nici nu își propun acest 
scop, declarând tranșant că implementarea 
Acordului de Asociere cu UE și integrarea 
europeană rămâne obiectivul lor prioritar. 
Sintagma „integrare europeană” se regăsește, 
ca denumire a unui compartiment, în 
„înțelegerea politică” semnată recent de Igor 
Dodon, Zinaida Greceanîi și Maia Sandu, 

care stabilește „obiectivele tranzitorii” ale 
guvernării ACUM-PSRM. Aceasta mai 
prevede „consolidarea dialogului politic cu 
UE” și „extinderea formatelor de cooperare 
cu UE”, în timp ce, referitor la CSI, se spune că 
„părțile vor continua cooperarea în contextul 
acordurilor economice, sociale și culturale în 
cadrul Comunității Statelor Independente 
și altor acorduri semnate de Republica 
Moldova”. Guvernarea se mai angajează 
să depună efort pentru „normalizarea 
relațiilor politice și economice cu Federația 
Rusă, asigurând respectarea reciprocă a 
intereselor naționale”. Aparentele cedări de 
ordin geopolitic în favoarea ACUM, Dodon 
le compensează pe plan propagandistic, 
punând la îndoială perspectiva admiterii 

Republicii Moldova în UE, declarând că 
viitorul nostru e în Uniunea Eurasiatică, 
unde sunt „frații” lui, iar, mai recent, 
după întâlnirea Macron-Putin, el vorbește 
despre rolul activ al Republicii Moldova în 
proiectul „Europa Mare”, de la Lisabona la …
Vladivostok.

Comentând forumul economic moldo-
rus, Dodon și-a bucurat simpatizanții cu 
desfășurarea unui „proces rapid și reușit de 
resetare” pe termen „îndelungat” a relațiilor 
dintre Moldova și Rusia, deși în realitate mai 
este mult până acolo. Moscova încă nu și-a 
anulat deciziile punitive față de Republica 
Moldova, după ce Chișinăul a semnat 
Acordul de Asociere cu UE. Le va anula când 
o va vizita Maia Sandu? Dânsa a promis să 

meargă la Moscova, dar se vor întâlni acolo 
politicile externe ale președintelui și prim-
ministrului sau  la NewYork, unde pleacă 
Dodon, pentru a ține un discurs în cadrul 
Adunării Generale a ONU? Va cere Maia 
Sandu, la Moscova, anularea embargourilor, 
retragerea necondiționată a trupelor ruse 
sau va asculta, ca Nicu Popescu, lecții 
despre cum apără Rusia pacea pe Nistru 
și cât de mult a împiedicat-o Plahotniuc 
să deschidă piața rusă pentru fructele 
și legumele moldovenești? Va protesta 
Dodon,  la New York, împotriva staționării 
ilegale a trupelor ruse pe teritoriul nostru, în 
pofi da „neutralității” Republicii Moldova? 
Va denunța aplicarea bâtei economice de 
către Rusia împotriva unui stat „suveran și 
independent”? Puțin probabil.

Întrebat de jurnaliști de ce la forumul 
moldo-rus nu s-a discutat problema 
transnistreană, Dmitri Kozak a spus că 
Moscova nu abordează tema pentru a păstra 
„fragila coaliție” dintre PSRM și ACUM: 
„Nu trebuie să ne grăbim în chestiunea 
transnistreană, e mai important să păstrăm 
coaliția”. De ce protejează Rusia fragila 
coaliție ACUM-PSRM, când, după cum s-a 
lăudat Dodon, el poate aduna o majoritate 
parlamentară într-o săptămână? Răspunsul e 
simplu: fi indcă, în condițiile unei guvernări 
socialiste, „normalizarea” relațiilor dintre 
Republica Moldova și Rusia s-ar numi re-
ocupare, ar provoca temeri pentru securitatea 
Ucrainei, cu reacții de împotrivire din partea 
Occidentului, pe când, în condițiile unei 
guvernări „hibride”, același efect se obține în 
aplauzele UE și SUA.

CÂND SE VOR ÎNTÂLNI POLITICILE EXTERNE ALE LUI IGOR  DODON ȘI MAIEI SANDUCÂND SE VOR ÎNTÂLNI POLITICILE EXTERNE ALE LUI IGOR  DODON ȘI MAIEI SANDU
Nicolae NEGRU, editorialist 
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ECORDURI NEGATIVE PRINTRE MIRESMELE d bl r n i r dit

MAIA SANDU LA WASHINGTON, O SINCOPĂ MAIA SANDU LA WASHINGTON, O SINCOPĂ 
ÎN DIALOGUL MOLDO-AMERICANÎN DIALOGUL MOLDO-AMERICAN

Petru BOGATU, comentator politic, Chișinău



Ziarul   Ploiestii
26 sept. - 2 oct. 2019

PAGINA 11

OCOLUL PĂMÂNTULUI

Generalii americani știu că Statele 
Unite deţin o superioritate 

tehnologică incontestabilă, dar nici 
capacităţile Teheranului de a răspunde 
unui atac nu pot fi  neglijate. Washington 
Post – care citează date folosite de 
Serviciul de Cercetare al Congresului 
– susţine că Teheranul poate conta în 
acest moment pe aproximativ 700.000 
de militari. Dintre aceștia 350.000 sunt 
forţe regulate. Gardienii Revoluţiei 
numără 125.000 de oameni.

Acestor trupe li se adaugă cei 
aproximativ 60.000 de oameni din 
securitate și forţele paramilitare. Iranul 
are la dispoziţie 509 avioane militare, 
126 de elicoptere, 1.634 de tancuri, 3.345 
de vehicule blindate, dar și 398 de nave 
de război, inclusiv 34 de submarine. Cu 
alte cuvinte, Iranul este, alături de Israel, 
cea mai mare putere din Golful Persic și 
Orientul Mijlociu. În războiul modern, 
cantitatea nu este, însă, sinonimă cu 
calitatea. Din punct de vedere aeronautic 
și maritim, Teheranul n-are nicio șansă 
să concureze cu Washingtonul. Cu toate 
acestea, în cazul unui confl ict, iranienii 
sunt capabili să lovească ţările aliate 
SUA, dar și vasele lor comerciale. Și nu 
e vorba numai de atacuri declanșate de 
avioane sau nave de război.

Iranul deţine aproximativ 150 de 

sisteme I-Hawks, cărora li se adaugă 
sistemul S-300 din Rusia. Teheranul 
ar vrea să cumpere și faimosul S-400 
(pe care Turcia l-a cumpărat spre furia 
americanilor), dar rușii nu dau semne 
că ar fi  interesaţi de înarmarea excesivă 
a aliatului lor de conjunctură din Siria. 
Capacitatea iranienilor de a-și lovi 
inamicii din regiune nu e, însă, total 
dependentă de achiziţiile de pe piaţa 
internaţională. Teheranul poate conta, 
de pildă, pe racheta balistică Shahab-3, 
Mrbm, care poate lovi ţinte afl ate la 
1300 kilometri, cu o variantă care poate 
ajunge la două mii de kilometri.

Cu aceste rachete, Iranul poate 
ameninţa nu numai orice regiune din 
Orientul Mijlociu, dar chiar și obiective 
din sudul României. Iranul are, însă, 
și alţi ași în mânecă. În primul rând, 
își poate exploata poziţia strategică la 
Strâmtoarea Ormuz, pentru a bloca o 
mare parte din comerţul mondial cu 
petrol. De asemenea, miliţiile controlate 
de iranieni în diferite ţări din lumea 
musulmană pot acţiona oricând pentru 
a infl ama diferite confl icte. În acest 
sens, Teheranul se poate bizui nu numai 
pe libanezii șiiţi din Hezbollah, ci și pe 
rebelii Houţi din Yemen sau pe miliţiile 
șiite din Irak. E o certitudine faptul că, 
în ultimii ani, Teheranul a construit o 

reţea capabilă să pericliteze întreaga 
regiune.

Acestea sunt adevăratele motive 
militare pentru care represaliile decise 
de Casa Albă și Pentagon au fost mult 
mai puţin aspre decât și-ar fi  dorit unii 
consilieri din administraţia americană. 
Faptul că Washingtonul a optat pentru 
un val de atacuri cibernetice împotriva 
infrastructurii militare iraniene este 
o decizie înţeleaptă, o dovadă că 
americanii nu subestimează această 
putere regională, care, conform Global 
Fire Power, reprezintă cea de-a 14-a 
armată din lume. Dar, nu pe atacurile 
cibernetice își bazează Trump eforturile 
de a aduce Iranul la realitate, ci pe noile 
sancţiuni economice care îi lovesc pe 
iranieni exact unde îi doare mai tare. 
„Prin faptul că nu a înghiţit momeala 
(unui răspuns militar la doborârea 
dronei americane de către iranieni), 
Trump a arătat că partea iraniană se 
face vinovată de escaladarea tensiunilor. 
Trump le poate spune acum aliaţilor săi 
reticenţi: „Iranul trebuie să fi e pedepsit 
pentru faptul că încalcă fl agrant dreptul 
internaţional. Iranul poate fi  pedepsit 
militar sau fi nanciar – ce preferaţi?”, 
afi rmă Marc A. Th iessen  în editorialul 
său din Washington Post.

La 14 ani de 
la prima 

ediţie a „Eurabiei”, 
scriitoarea anglo-
egipteană de origine 
evreiască, Bat Ye’or, 
cea care a inspirat-o 
și pe Oriana Fallaci, 
revine și avertizează 
asupra pericolului 
celor ce doresc o 
uniune între Europa și lumea arabă, cu scopul a se 
impune pe tabla de șah din Orientul Mijlociu și pe cea 
internaţională.

O axă care se poate consolida din nou datorită 
migraţiilor în masă, pe care ONU intenţionează să 
le regularizeze prin intermediul Pactului Global: 
documentul prezentat, în luna decembrie anul 
trecut la Naţiunile Unite, care vizează o guvernanţă 
supranaţională a fenomenului migraţiei într-un scenariu 
global ce nu mai ia în considerare statele naţionale. 
Cu Comisia UE și Consiliul European, care ar dori ca 
tratatul care dezaprobă „dreptul de a migra” să devină 
obligatoriu pentru ţările membre, Bat Ye’or acuză 
instituţiile europene că vor continua să promoveze 
islamizarea continentului prin stimularea migraţiei din 
ţările musulmane. Un fenomen care, pentru autoare, 
seamănă mai mult cu o „invazie”, deoarece, așa cum 
explică în prefaţa la noua ediţie a cărţii, publicată de 
La Verita, „nu se referă la o migraţiune individuală și 
slabă numeric, ci la mase de oameni care își părăsesc 
locurile de provenienţă, pentru a merge împreună în 
alte regiuni”.

Scopul părinţilor fondatori ai Uniunii Europene, 
explică scriitoarea, a fost să creeze, prin „ideologii 
umanitare și pacifi ste”, cum ar fi  „multilateralismul, 
multiculturalismul, relativismul valorilor”, o „Europă 
unifi cată fără graniţe, împăcată cu lumea arabă, capabilă 
să controleze Marea Mediterană și să gestioneze relaţiile 
cu America și cu blocul sovietic”. Textul afi rmă că 
uniunea indisolubilă a Europei și a Africii ar fi  oferit 
garanţii pentru „marile pieţe și ar fi  eliminat obstacolele 
naţionalismelor locale faţă de unifi carea Europei”. Exodul 
în masă din ţările musulmane către vechiul continent, pe 
de o parte, și islamizarea din ce în ce mai mare a ţărilor 
arabe, cu eliminarea minorităţilor religioase istorice, pe 
de altă parte, sunt instrumentele necesare pentru această 
„superputere euro-islamică”.

Prin urmare, potrivit autoarei, apelurile instituţiilor 
UE adresate statelor membre în vederea adoptării 
Pactului Global trebuie interpretate chiar în lumina 
realizării acestui obiectiv: fuziunea celor două maluri 
ale Mării Mediterane. „Acest pact pentru migraţiune: 
arată Bat Ye’or – este un cec în alb oferit unui jihad 
pașnic, sigur, ordonat și regulat, sponsorizat de un 
califat mondial”. „Unele ţări occidentale au refuzat să îl 
semneze, altele s-au grăbit să adere -, explică autorul -, 
astfel încât acest jihad pașnic migrator este organizat cu 
colaborarea liderilor europeni”. „Iar Consiliul European 
îl sprijină, fi nanţând o campanie de dezinformare menită 
să demonstreze că rădăcinile Europei se afl ă în Coran.”

În carte, scriitoarea, născută la Cairo, reconstruiește 
alegerile politice, începând cu proiectul francez de 
construire a unei alianţe geopolitice euro-islamice, care 
să contracareze infl uenţa SUA în Orientul Mijlociu, 
care a făcut ca Europa să devină pradă terorismului 
islamist și să-și repudieze identitatea și rădăcinile 
iudeo-creștine. Toate acestea, în opinia lui Bat Ye’or, au 
împărţit Europa în bucăţi și au dus la confl ictul actual 
dintre oamenii de rând și elite. Partidele suveraniste, 
interpreţii acestui sentiment popular, continuă autoarea 
volumului publicat de Lindau, ar reprezenta o barieră 
în calea planurilor conducerii europene, care încearcă 
acum să remedieze situaţia, forţând ţările membre ale 
UE „să pună în aplicare recomandările Pactului Global 
privind migraţia (…), încurajând sosirea neîntreruptă a 
migranţilor africani”.

E greu de anticipat ce anume ne va rezerva viitorul. 
Ceea ce este sigur, potrivit scriitoarei, este că „apărarea 
libertăţilor democratice” trece prin „lupta împotriva 
importării legilor islamului de către elitele europene”.

Un informator al FBI, audiat în 
Congres, i-a implicat pe Barack 

Obama și pe Hillary Clinton în afacerea 
„Mită pentru uraniu”.

Potrivit unei relatări a publicaţiei Th e 
Hill, informatorul a făcut mărturii scrise 
în cadrul a trei comisii din Congres. El 
a afi rmat că ofi ciali ruși din domeniul 
nuclear i-au spus „în diferite rânduri că 
APCO va aloca o parte din cheltuielile de 
lobby anuale de trei milioane de dolari, 
pe care le primeau de la ruși, pentru 
sprijinirea în natură a Fundaţiei Global 
Initiative a Clintonilor”. 

Compania americană de lobby APCO 
Worldwide a fost angajată de Moscova 
pentru a infl uenţa administraţia Obama 
prin intermediul lui Hillary Clinton, 
care era secretar de stat, a declarat 
informatorul FBI, a cărui identitate este 
ţinută secretă.

„Contractul impunea patru părţi de 
câte 750.000 de dolari în interval de 12 
luni”, a explicat el. „APCO era necesar 
să ofere asistenţă gratuită pentru Clinton 
Global Initiative ca parte a demersurilor 
lor de a crea condiţii care să determine 
administraţia Obama să ia decizii 

favorabile în legătură cu orice, de la 
Uranium One, la Acordul de Cooperare 
Nucleară dintre Statele Unite și Rusia”.

APCO a dezminţit pentru Th e Hill 
afi rmaţiile informatorului FBI

Agenţia atomică a Rusiei, Rosstom, 
a achiziţionat, în perioada 2009-2013, 
compania canadiană Uranium One, care 
exploata 20% din rezervele de uraniu 
ale Statelor Unite. Dat fi ind că uraniul 
este o rezervă strategică, vânzarea a fost 
analizată de o comisie mixtă formată 
din nouă agenţii ale administraţiei 
Obama, inclusiv Departamentul de Stat, 
condus de Hillary Clinton. Indiferent 
de aviz (care în cazul Uranium One a 
fost pozitiv), ultimul cuvânt privind 
tranzacţia i-a revenit președintelui 
Obama, care a aprobat-o.

În 2015, New York Times scria că, în 
perioada achiziţiei, fundaţia familiei 
președintelui Uranium One a făcut 
donaţii de 2,35 de milioane de dolari 
către Clinton Global Initiative. În plus, o 
bancă de investiţii, care avea legături cu 
Kremlinul și promova Uranium One, l-a 
plătit pe Bill Clinton pentru un discurs 
susţinut de acesta la Moscova la scurt 
timp după ce achiziţia a fost anunţată.

În acest mod, a cincea parte din 
uraniul Statelor Unite a ajuns pe mâna 
Moscovei.

ELITELE EUROPENE 
VOR SĂ ISLAMIZEZE 

EUROPA

CE AVANTAJE AU AVUT OBAMA ŞI CLINTON CE AVANTAJE AU AVUT OBAMA ŞI CLINTON 
DIN VÂNZAREA URANIULUI CĂTRE RUSIADIN VÂNZAREA URANIULUI CĂTRE RUSIA

sisteme I Hawks cărora li se adaugă reţea capabilă să pericliteze întreaga
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AMERICANI UN CONFLICT AMERICANI UN CONFLICT 

CU IRANUL?CU IRANUL?

Dincolo de declaraţiile ofi ciale, 
Donald Trump a oprit atacul 

asupra Iranului, pentru că nu a vrut 
să destabilizeze fragilul echilibru din 
Orientul Mijlociu. Nici Pentagonul 
nu-și dorește un război deschis 
împotriva Teheranului.
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La doar 18 ani, în paralel 
cu preocupările prioritare 

specifi ce vârstei, absolventă a 
prestigiosului Colegiul Naţional 
„Ion Luca Caragiale” Ploiești și 
devenită studentă a Universităţii 
Româno-Americană din 
București, Alexia Apostolescu, 
prin pasiunea și talentul său din 
baschet, și acum din sportul 
ecvestru, se constituie în una din 
sportivele de vârf ale Prahovei și 
României…

„PREMIANTĂ” ÎN BASCHET ȘI 
AUR” CU CSȘ PLOIEȘTI

Flacăra pasiunii sportive, 
Alexia Apostolescu a aprins-o cu 
baschetul și-a parcurs drumul, 
cu succes, ani buni sub bagheta 
profesoarei antrenoare Loredana 
Munteanu la Clubul Sportiv Școlar 
Ploiești cu „aur” în Campionatul 
României la U13, la minibaschet, 
cu medalii la baschet, „premiantă” 
ca cea mai bună marcatoare sau 
pasatoare, jucătoare (pe care 
deseori, la „Olimpia” am admirat-o 
și aplaudat-o…), internaţională cu 
România U18 sau laureată U13 la 
„Wien Basketball Tournir”.

NOUA PASIUNE, 
SPORTUL ECVESTRU…

Hipismul, echitaţia, sportul 
ecvestru - al  călăriei (în special 
„săriturile peste obstacole”), au 
atras-o tot mai mult pe Alexia 
Apostolescu, în ultimul timp, 
prin amploarea antrenamentelor 
și competiţiilor, chiar în 
exclusivitate… Graţie minunatei 
familii (tatăl Alexiei – Eliodor 
Apostolescu, important patron și 
manager, principal susţinător…) și 

a unei echipe hipice profesioniste – 
antrenor Ionuţ Năstase, îngrijitor 
de cai – Ionuţ Laurenţiu Dinu (cai 
importaţi din Belgia și Germania, 
unii ulterior vânduţi pe profi t, 
în Finlanda, Olanda, Canada, 
Spania…), treptat, treptat Alexia 
Apostolescu a pătruns cu succes 
în „Circuitul Global Champions” 
care reunește cei mai buni cai din 
lume… Evident, parteneriatul 
decisiv dintre cal și călăreţ 
dezvoltându-se prin cluburile 
Phoenix Riders (în proiect – Baza 
ecvestră la Băicoi…) sau Eqvestria 
(Tâncăbești – Snagov).

„ARGINT” LA „LONGINES 
ONASSIS HORSE SHOW”…
În Franţa, la Saint Tropez, 

într-un concurs ecvestru – 
„sărituri peste obstacole” (14.
IX.2019, 120 de călăreţi din peste 
20 de ţări și cu peste 230 de cai 
pentru sărituri…), pe diferite 
categorii competiţionale, Alexia 
Apostolescu a cucerit o medalie 
de argint, de vârf în carieră…

În disputele de la „Class 29: 
Ramatuelle / Saint Tropez 2019, 
în care înălţimea maximă a 
obstacolelor a fost de 1,45 m, 
Alexia Apostolescu în echipă cu 
calul Courage D’Amor au parcurs 
traseul cu 0 puncte penalizare, 
depășită de concurenta din Belgia 
(Laura Mathy), dar întrecând pe 
toate celelalte din Belgia, Polonia, 
Canada, Elveţia, Statele Unite 
ale Americii, Franţa, Germania, 
Norvegia, Danemarca, Irlanda, 
Brahaim, Spania, Columbia, 
Chile, Portugalia.

În același „Grand Prix”, Alexia 
Apostolescu a concurat (obstacole 
1,30 m…), cu succes și cu alt cal 
– J’Espere Vanter Pamelen , însă 
„argintul” de la Saint Tropez, 
superior celui din 2017 (Londra 
– Anglia) constituie cel mai 
important, până în prezent.

VISUL OLIMPIC, CU SPERANȚĂ, 
LA TOKYO…

Hipismul, sportul ecvestru a 
fost prezent la Jocurile Olimpice 
încă din 1900 (Paris), din 1952 
este mixt, iar în ediţia 2020 se 
desfășoară la Tokyo în  Japonia, 
la trei discipline, dresaj clasic, 
sărituri peste obstacole și proba 
completă (evering). România 
prezentă la 
șase ediţii, 
cu argint 
la dresaj 
individual 
(Berlin 
1936) și 

bronz la dresaj echipe (Moscova 
1980), speră să participe și la 
Tokyo…

Un vis olimpic îl încearcă 
și tânăra noastră ploieșteancă 
Alexia Apostolescu, care speră la 
califi care, la Tokyo, în proba de 
„sărituri peste obstacole”…

Până atunci, bucuria 
participării în Global Champions, 
unde (precum relatează mass-
media sau reţelele de socializare) 
Alexia Apostolescu a concurat 
și a relaţionat cu fi icele Jenifer 
sau Jessica (aceasta prezentă la 
Olimpiada de la Londra 2012…), 
a unor celebrităţi (Bill Gates, 
respectiv Bruce Springsteen…).

Alexia Apostolescu, muncă, 
pasiune, onoare…
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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

TÂNĂRA PLOIEŞTEANCĂ ALEXIA APOSTOLESCU, TÂNĂRA PLOIEŞTEANCĂ ALEXIA APOSTOLESCU, 
„PREMIANTĂ” ÎN BASCHET, SPERANŢA OLIMPICĂ ÎN SPORTUL ECVESTRU…

PE SCURTPE SCURT

a doar 18 ani în paralel

În același Grand Prix” Alexia bronz la dresaj echipe (Moscova

FOTBAL
Dezamăgire maximă…

Liga 2 (Etapa 8 / 30.IX.2019 / 
„Cluj Arena”)

UNIVERSITATEA CLUJ 
NAPOCA – FC PETROLUL 

PLOIEȘTI 4-0 (0-0)!!!
Marcatori: Gavra (51), Florescu 
(76 penalti), Taub (85), Burghele 
(90+1). Petrolul (antrenor Flavius 
Stoican – eliminat min. 73): Lungu 
– Bărboianu, Racu, Sîrghi, Ţicu 
(9 Manolache) – Munteanu (60 
G. Deac), Meza Colli, Marinescu 
(eliminat 78), I. Stoica – Arnăutu, 
Blănaru (78 Hamza Younes…) 
După egalul rușinos de acasă 
(1-1 cu ultima clasată, Sportul 
Snagov pe Stadionul „Ilie Oană”), 
a urmat o nouă dezamăgire, 
înfrângere umilitoare pe „Cluj 
Arena” (0-4 cu Universitatea). 
Erori tehnico tactice, ca și în alte 
jocuri, pe gazon, erori strategice de 
pe banca tehnică, omogenizarea 
defectuoasă au produs dezamăgire 
maximă. „Veolia”, excepţională în 
susţinerea Petrolului (deplasări 
lungi cu avionul, stagii optime 
în ţară și în străinătate…), Lupi 
Galbeni din toate structurile de 
suporteri minunaţi, cât și toţi 
„găzarii” din ţară și de peste 
hotare (unii fani de zeci de ani…) 
nu merită umilinţa… Cei ce 
conduc „Orașul Aurului Negru” și 
Prahova noastră minunată trebuie 
să  privească „fenomenul social”, 
Petrolul cu grijă sporită și să-l 
reașeze pe „drumul speranţelor”…

ÎN CELELALTE JOCURI ALE 
ETAPEI: 

* Sportul Snagov – Csikszereda 
Miercurea Ciuc 0-1 * CS 
Mioveni – Dunărea Călărași 
1-1 * Pandurii Târgu Jiu – UTA 
Arad 2-5 * DacoGetica București 
– Metaloglobus București 2-3 
* Turris Oltul Turnu Măgurele 
– Viitorul Pandurii Târgu Jiu 
2-0 * Concordia Chiajna – FC 
Argeș Pitești 1-1 * Politehnica 
Timișoara – CSM Reșiţa 0-0 * 
Rapid București – Gloria Buzău 
3-2 * Farul Constanţa – Ripensia 
Timișoara 1-0.

ÎN CLASAMENT CONDUC: 
Turris Turnu Măgurele 22p, UTA 
(un joc mai puţin …Gloria Buzău, 
CS Mioveni, Rapid București – 
toate cu câte 16p. FC Petrolul 
Ploiești (un joc mai puţin) cu 11p, 
ocupă locul unsprezece…
 Ieri (25.IX.2019, după 
închiderea ediţiei săptămânalului 
Ploieștii) în „șaisprezecimile” 
Cupei României a fost programat,  
în Alba, jocul Industria Galda - 
FC Petrolul Ploiești.
 În etapa viitoare(a 9-a), 
marţi 1.X.2019, de la ora 17.45, 
pe Stadionul „Ilie Oană” este 
programat jocul FC Petrolul 
Ploiești – CS Mioveni.

„HAI PETROLUL!

La Eforie Nord, la Campionatul Naţional Feminin la Box (15-20.IX.2019), 
Clubul Sportiv Municipal Ploiești, prin valoroasa sa secţie de „nobilă 

artă” (care este boxul…, antrenor emerit coordonator Titi Tudor, antrenor 
Adrian Pârlogea) și-a adăugat strălucitorului său palmares, trei inedite și 
preţioase medalii prin tinere pugiliste: Livia Maria Botică – aur (Junioare / 
Categoria 80 kg); Isabela Pârvu – aur (Cadete / 68 kg); Geanina Bănică (Cadete 
/68 kg).

Preţuire și respect performerelor și bravilor antrenori!

Foto: csm.pşloieşti.roFoto: csm.pşloieşti.ro „AUR” ȘI „ARGINT”,„AUR” ȘI „ARGINT”,
 ÎN „NOBILA ARTĂ”… ÎN „NOBILA ARTĂ”…

Alexia ApostolescuAlexia Apostolescu

Alexia, cu România U18, în Alexia, cu România U18, în 
ofensivă…ofensivă…

Alexia cu calul său, Alexia cu calul său, 
peste obstacol, cu peste obstacol, cu 

măestriemăestrie

Alexia, calul partener de concurs şi Alexia, calul partener de concurs şi 
susţinătorii săi dragisusţinătorii săi dragi

Imagini: www.facebook.com/Alexia 10 ApostolescuImagini: www.facebook.com/Alexia 10 Apostolescu

„Aur” şi „argint” CSM Ploieşti, în bucurie, „Aur” şi „argint” CSM Ploieşti, în bucurie, 
mândrie, onoare…mândrie, onoare…
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