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Rovana Plumb Rovana Plumb 
a căzut testul de a căzut testul de 
integritate la UEintegritate la UE

Continuare în pagina 6

Continuare în pagina 4

Continuare în pagina 3

Omul prost este și rău.
Străinul tot străin rămâne.

Gura cea mai acuzatoare e chiar a 
hoțului.
Mutul e mai periculos ca dușmanul.
La brațul ticălosului zâmbește trufi a.
Vârsta nu e o virtute dacă nu e însoțită 
de înțelepciune.
Nimic nu atinge nesimțitul.
Cel ce zâmbește pentru tine se gândește 
doar la el.
În spatele unei perdele de fum e cineva 
care se joacă cu focul.
Răbdarea nu e arma mediocrului.
Bunul simț nu are voce.
La coadă se stă din respect pentru cel 
din spate.
Șarpele dacă ar avea picioare tot târâș ar 
merge.
Când îți cere...dă-i...dar dă-i ce merită!
Să nu ajuți decât cu sufl etul, pentru că 
altfel nu vei primi înapoi decât arginți și 
nimic mai mult.
Suntem ceea ce ne hrănește, așa că nu 
te aștepta să fi e bun mărul crescut în 
mlaștină.
Să crezi în ce nu face pentru el dar spune 
că va face pentru tine e cea mai mare 
dovadă de naivitate.
O țară NORMALĂ, FERICITĂ, 
MUNCITOARE e o țară în care aproape 
niciunul dintre cei care candidează azi 
n-ar avea ce căuta pe afi șe.
Și...
Când spui că nu mai poți, tot mai poți 
puțin.
Așa că, lăsați în spate tot ce este anormal, 
trist și leneș și hai la vot, cu RESPECT 
pentru EDUCAȚIE și răspundere 
pentru PERFORMANȚA în toate 
aspectele vieții noastre!

România, pe locul 
al 4-lea în UE, la al 4-lea în UE, la 
economia subteranăeconomia subterană
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CRĂCIUNOIU, 
NĂNAȘA NĂNAȘA 

PRIMARILOR PRIMARILOR 
DIN PLOIEȘTIDIN PLOIEȘTI

Directorul Direcției Economice, 
Nicoleta Crăciunoiu, a câștigat 

în instanță procesul pe care l-a intentat 
primarului Adrian Dobre și Primăriei 
Ploiești. Crăciunoiu a cerut anularea 
dispozițiilor semnate la un interval 
de câteva luni de primarul Dobre, 
de mutare din postul de director al 
Direcției Economice în cel de conducere 
al Direcției Relații Internaționale. 
Tribunalul Prahova i-a dat dreptate 
încă din anul 2018, anulând dispozițiile 
nr. 22324/03.11.2017, nr.25863/2017 și 
nr. 1852/22.02.2018 privind mutarea 
temporară dintr-o funcție într-alta.

Lucrurile, în 
scurt, stau așa: 

pe 23 septembrie 2019, 
președintele Autorității 
Naționale de Reglementare 
în Domeniul Energiei 
(ANRE) a emis un aviz 
pentru ajustarea prețului 
energiei termice livrate 
populației și agenților 
economici la Ploiești; 

consilierul local George 
Botez a ieșit imediat 
în presă și i-a cerut 
primarului Adrian Dobre 
demisia pentru, citim, 
„negocierile dezastruoase 
cu Veolia” ce „au nenorocit 
Ploieștiul”; primarul Dobre 
a convocat o conferință de 
presă prin care îi asigură 
pe locuitori că nu vor 

plăti un preț mai mare 
la căldură și apă caldă, 
diferența de tarif urmând 
a fi  suportată din bugetul 
local. Dar primarul nu 
s-a lăsat până nu a vorbit 
despre „manipulările 
PSD-ALDE cu privire 
la majorarea tarifului 
agentului termic”. Să-i 
lăsăm însă în pace pe aleși, 

cu războaiele lor politice 
cu tot, și să relatăm, cât 
de echilibrat vom putea, 
întreaga situație privind 
energia termică, prețurile 

uriașe la care s-a ajuns și 
impactul catastrofal pe 
care subvențiile îl vor avea 
asupra bugetului local.
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Ccu războaiele lor politice uriașe la care s a ajuns și

Am început anul cu energia termică, îl vom termina tot cu energia termică! 
Un nou scandal, translatat politic, despre prețul energiei termice livrate la 

Ploiești stă să bubuie. De fapt, acesta a plesnit un pic, dar autoritățile l-au estompat 
(a se înțelege au pus batista pe țambal). Însă e chestiune de săptămâni până va 
izbucni din nou, mai ales că vom fi  în campanie electorală, iar onor aleșii își permit 
luxul să facă subiect politic dintr-o temă pe care erau obligați-prin lege și moral-să 
o rezolve împreună.

PREMIERUL VIORICA DĂNCILĂ A VENIT LA PLOIEȘTI, 
LA DESCHIDEREA NOULUI AN UNIVERSITAR

Premierul Viorica Dăncilă a fost, marți, 
la Universitatea de „Petrol și Gaze” 

Ploiești, la ceremonia de deschidere a noului an 
universitar. Interesant este că aula UPG a fost 
mult prea mică pentru a face loc celor 50-60 
de invitați-directori de instituții și politicieni- 
precum și corpului profesoral, astfel că prea 
puțini studenți au putut fi  prezenți la propria 
lor sărbătoare, ca să zicem așa. De altfel, mai 
mulți tineri s-au arătat deranjați de faptul că 
le-a fost interzis accesul în sală. Dăncilă a fost 
întâmpinată, la intrarea în clădirea UPG, de un 
grup de protestatari.

Ministerul Transporturilor 
a pus în dezbatere publică 

un act normativ pentru ajustarea 
tarifelor practicate de CFR Călători 
și Metrorex. În document se arată 
că tariful de rezervare a locului 
în tren, neschimbat din 2013, va 
crește de la 4 la 5 lei, iar celelalte 
vor fi  mărite în baza raportului 
dintre subvenția necesară la nivelul 
prestațiilor cu caracter 
de serviciu public și 
subvenția alocată, în 
scădere cu 14%. Cu 
alte cuvinte, ofi cialii 
țin în suspans valoarea 
cu care se majorează 
transportul, dar trebuie 

să ne așteptăm la o scumpire de 
aproximativ 10-15%. Dacă la 
Metrorex bucureștenii vor înghiți 
creșterea tarifului, că n-au alte 
soluții pentru transport, la CFR 
s-ar putea înregistra o micșorare 
a numărului de călători, având 
în vedere concurența, trenurile 
private, care practică prețuri mai 
mici.

DISPARE GIRATORIUL DISPARE GIRATORIUL 
IMPROVIZAT DE LA BUCOVIMPROVIZAT DE LA BUCOV
Compania Națională 

de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere (CNAIR) 
face ceea ce trebuia de mult, 
rezolvă problema sensului 
giratoriu de la ieșirea din Ploiești 
înspre Bucov, la intersecția 
dintre Centura de Est și DN 1 
B, unde ani la rând a existat o 

improvizație aproape hilară. 
CNAIR va încheia un contract 
de achiziție, de transport și 
de montare a insulei centrale 
modulare pentru acest sens 
giratoriu, operațiune care va 
costa, atenție, 800.000 lei! În 
preț, spun cei de la companie, 
intră insula modulară, elemente 

prefabricate necesare 
insulei adiacente inelului 
central și componentele 
care vor fi  folosite pentru 
spațiul interzis care separă 
sensurile de circulație. 
CNAIR dă asigurări că, 
până la sfârșitul anului, 
construcția va fi  terminată.

CFR SE PREGĂTEȘTE CFR SE PREGĂTEȘTE 
SĂ-ȘI PIARDĂ CĂLĂTORIISĂ-ȘI PIARDĂ CĂLĂTORII

p
in
c
c
s
s
C
p
c



Ziarul   Ploiestii
3 - 9 octombrie 2019

PAGINA 2

Cică niște cercetători de 
la Universitatea Alberta, 

Canada, au descoperit că un pahar 
de vin roșu ehivalează cu o oră 
de sport. Ptiu, națiune, și-atunci 
de ce mai omorâți, bre, școlerii 
cu educația fi zică? Băgați, naibii, 
începând cu clasa pregătitoare, 
manualul „Bun e vinul 
ghiurghiuliu” și-atunci să vezi 

viitor pe planeta asta, tot un abur! 
La noi, la Ploiești, la o adică salvăm 
și Primăria Ploiești, preluându-i 
OZN-ul „Ilie Oană”, că tot n-avem 
echipă, și-l transformăm în 
mustărie. Nu-i așa că sună bine? 
Măcar știm ce-au ăștia de pe la noi 
de le tot încurcă: vinișor de poamă 
rară, se suie-n cap făr’ de scară...

Ministrul grăsuț al 
Transporturilor, Răzvan 

Cuc, și-ar fi  angajat iubita gravidă 

(cu el) la Tarom, pe o poziție de 
director, că altfel leșina fata, dacă 
nu era proțopită șef. Explicabil de 
ce rupe vătaful ăsta contractele: a 
prins avioane la cap...Informația a 
fost publicată de ziarul Curentul, 
care a afl at de drăcovenie de la 
amanta lui Chiparos Teodorovici, 
și ea plantată adjunct la Finanțe, 
care o toca cu o ex-cumnată de 
boss-întâmplător tot șef la stat, pe 
o a treia țiitoare, dusă în portul 
Constanța, despre care spuneau 
că-și ridică fustele-n cap pentru 
un post. Hait, dar ce faceți, frate, 
transformați țărișoara în harem?

Sultanul de la Vrancea, Marean 
Oprișan, le-a transmis celor 

de la PRO TV, apropo de mămica-
donatoare de bolizi, parteneră 
de afaceri cu Mazăre și Nicușor 
Constantinescu, că „ mama mea 
sunt eu”. Mda, jupâne, să nu-ți 
fi e atunci cu supărare dacă, după 
ce s-o trezi DNA din năuceala 
măciucii în cap trasă de voi, vreun 
procuror care te ia la întors o să 
zică la fel, „legea sunt eu”. Să vezi 
ce-o să-ți iasă prin nas aroganța 
asta de-acum. Apropo: când 
schimbi numele județului Vrancea 
în Marean City?

Senatorul PNL Marcel 
Vela a depus la Senat un 

proiect de lege prin care ar vrea 
ca judecătorilor, procurorilor 

și personalului asimilat să le 
fi e decontate nu doar sumele 
aferente plății chiriei, ci și ratele 
plătite pentru achiziționarea unei 
locuințe, în cazul în care aceștia nu 
primesc apartamente de serviciu. 
Mă, nene, dar ne-ai vrea tu ca 
poporul ăsta să facă plozi în locul 
magistraților, să-i crească, să-i 
ducă la creșă, să le facă nunta, să 
le cumpere și lor vile de vacanță 
și elicoptere pentru deplasare 
rapidă? Ba, la o adică, să le mestece 
mâncarea, să râgâie și să tragă 
pârțuri în locul lor, să moară în 
contul magistraților, că prea îi 
faceți zei! Zău, Marcele, cu drăcia 
asta de lege, încă nu te-au dat afară 
din partid?

Sindicatul polițiștilor s-a pus 
cu nasoleala pe ministrul 

Niculae Bădălău, după ce acesta 
a spus că ei (n.n.-polițiștii) sunt 
„leneși, aroganți și-și iau salariile 
degeaba”: „Domnul Bădălău chiar 
are dreptate. Sutele de șefi , sprijiniți 
politic tocmai de PSD, promovați 

prin „împuterniciri” pe funcții 
importante la nivelul unităților 
de poliție, chiar au burți și sunt 
foarte leneși. Până acum au stat 
ascunși prin birouri, iar în ultimii 
3 ani, pentru că au conexiunile 
de partid, au fost recompensați cu 
funcții de conducere. Iar dacă este 
să fi m și mai corecți, printre cei mai 
leneși oameni din MAI a fost chiar 
colega dvs, ‚supprefecta’ Carmen 

Dan, care a petrecut 2 ani jumate 
la minister, de parcă ar fi  fost în 
vacanță. Și, în fi ne, tot pentru 
corectitudine, polițiștii ăștia grași 
i-ați compara cu milițienii care, în 
1988, au fugit după dvs. pe câmp, 
atunci când aţi furat porumb?!” 
Bădălăule, mai ciripești ceva? Tare 
aș vrea să văd cum fugeai acum 
31 de ani prin păpușoi, cu sacul 
în spinare! De fapt, ce să mai, tot 
românul care a găinărit porumb a 
devenit ministru!

Viorica Dăncilă l-a luat 
la mișto pe Iohannis, 

spunând că ea nu s-a întors din 
SUA cu o șăpcuță, ci cu contracte 
serioase pentru România, aluzie 
la cadoul pe care președintele 
l-a primit de la Donald Trump. 
E adevărat, Veorico, tu nu te-ai 
ales cu o băscuță, dar ai primit în 
schimb ceva mai mare, un spate 
de la vicepreședintele Mike Pance, 
care n-a mai vrut să se vadă cu 
tine. Și am auzit că primărușul 
ăla cu care totuși te-ai întâlnit ți-a 
oferit un coc, că ăsta al tău e plin 
de cucuvaie!

Cică primarul Adrian 
Dobre i-ar fi  servit una 

de pomină premierului Dăncilă, 
venită la Ploiești, la deschiderea 
anului universitar. Acesta le-a 
gavarit studenților că, pentru a-și 
dezvolta profesia pentru care se 
pregătesc și pentru a-și dezvolta 
țara, este nevoie de competență 
și meritocrație.  „Sunt sigur, foarte 
sigur- a tăiat Dobre cu bisturiul 
la Dăncilă-că veți deveni buni 
profesioniști, că nu veți avea 

probleme cu gramatica și cu topica 
limbii române”. Adriane, acuma 
bine i-ai zis-o premieresei, la cât 
pocește în gură limba română, 
dar pe bune, tu vorbești despre 
competențe și meritocrație? Tu, 
tocmai tu, care nu ești în stare să-i 
pui pe ăia de la Rosal să măture? 
Las-o baltă! Dacă ar fi  toți studenții 
ca tine, s-ar duce țara pe gârlă!

Apropo de deschiderea 
anului universitar, studenții 

s-au arătat revoltați că n-au avut 
loc în aula UPG, fi ind ținuți la ușă 
sau la poartă. Păi da, drăguților, 
n-ați avut loc fi indcă sala a fost 
umplută pe jumătate cu invitați 
diverși și politicieni (de la toate 
partidele, în primul rând de bănci 
fi ind plasați cei de la PSD, ceilalți 
rămânând răsfi rați prin mulțime) 
veniți să se dea în stambă, de 
parcă era deschiderea campaniei 
electorale, nu a anului universitar. 

Acuma, să nu vă pară rău: la ce 
a fost acolo, cel mult ați fi  tras o 
porție de somn. Aaa, colegilor 
voștri Veorica le-a turnat în urechi 
chestii-trestii, adică măsuri pe care 
în viața reală voi nu le simțiți. Deci 
chiar n-ați pierdut nimic, în afară 
de 10-15 demagogii și 20-30 de 
minciunele.

La deschiderea anului 
universitar a fost și șeful 

statului, Klaus Iohannis. Numai 
că acesta a mers la Cluj, fi ind 
întâmpinat de o mare de tineri. 
Dar de el s-a ținut scai toată liota 
PNL, care defi la prin mulțime ca 
Vodă prin lobodă. Bre, n-ați rata 
voi pentru nimic în lume prilejul 
de a vă afi șa unde nu vă fi erbe oala. 
Am auzit că piața a rămas plină 
nu de hârtii, ci de apă, deși nu a 
plouat. Am tras concluzia că și 
tinerii știu să scuipe...

 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulPloieştii.ro
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TÂNĂR DE 37 DE ANI, 
PRINS BĂUT LA VOLAN

Polițiștii Secției nr. 1 Poliție 
Ploiești au identifi cat în trafi c un 
conducător auto din municipiu, 
în vârstă de 37 de ani, care emana 
halenă alcoolică. „În urma testării 
cu aparatul etilotest, ploieșteanul 
a emanat o alcoolemie de 0,97 
mg/l alcool pur în aerul respirat”, 
a precizat IPJ Prahova, care a 
anunțat că în cauză, a fost deschis 
dosar penal pentru săvârșirea 

infracțiunii de conducerea unui 
vehicul pe drumurile publice, sub 
infl uența alcoolului.

DOI ȘOFERI CARE AU 
DEVENIT PIETONI

Polițiști din cadrul Serviciului 
Rutier au acționat pe D.N.1A, 
în localitatea Lipănești, pentru 
combaterea nerespectării 
dispozițiilor legale de către 
conducătorii auto referitoare la 
acordarea priorității de trecere 
pietonilor care au acest drept, 
precum și cele privind regimul 
legal de viteză și depășire. Polițiștii 
au controlat 64 de autovehicule, 
47 de conducători auto au fost 
testați cu aparatul etilotest, și 
au fost aplicate 22 de sancțiuni 
contravenționale, în valoare 
de 4.930 lei. „Două permise de 

conducere au fost reținute în urma 
neregulilor constatate, unul pentru 
depășire neregulamentară și unul 
pentru neacordare prioritate de 
trecere”, a precizat IPJ Prahova. 
ACCIDENT PE DN1A, LA 

BOLDEȘTI - SCĂENI
Accidentul rutier s-a produs 

după ce două autoturisme au intrat 
în coliziune, față – spate, pe sensul 
de mers Ploiești – Brașov. La fața 
locului s-au deplasat echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului de 
Ambulanță. Potrivit primelor 
date, accidentul rutier s-a produs 
pe fondul nepăstrării distanței în 
mers. În urma impactului între 

cele două mașini, o persoană a fost 
rănită și a necesitat acordarea de 
asistență medicală. 

MOTOCICLIST 
TRANSPORTAT LA SPITAL

Accidentul rutier a avut loc 
pe DN1, în Bușteni. Potrivit 
primelor date, se pare că un auto, 
care circula dinspre Brașov către 
Ploiești, ar fi  efectuat manevra de 
viraj la stânga cu intenția de a intra 
in parcarea Mega Image, moment 
in care ar fi  intrat în coliziune cu 
un motociclist care circula către 
Brașov. În urma impactului, 
motociclistul a fost transportat la 
spital. 
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ACTUALITATE

ACCIDENT MORTAL PE 
DN1A, ÎN CARTIERUL 

MITICĂ APOSTOL
Accidentul mortal s-a produs 

după ce o femeie care circula pe 
bicicletă a fost acroșată mortal de 
un camion cu remorcă. Medicii 
de la Serviciul de Ambulanță 
Prahova, ajunși la fața locului, nu 
au mai putut face nimic pentru 
salvarea vieții femeii. Din primele 
verifi cări, se pare că victima ar fi  
ieșit de pe o stradă laterală, iar în 

momentul în care ar fi  pătruns 
pe DN1A a fost acroșată mortal 
de către ansamblul de vehicule, 
intrând pe sub tir. Trafi cul rutier a 

fost restricționat pe sensul de mers 
Ploiești-București.

ACCIDENT ÎN SATUL 
OLOGENI

Accidentul rutier s-a produs în 
satul Ologeni, comuna Poienarii 
Burchii, după ce un autoturism și 
o căruță au intrat în coliziune. La 
fața locului s-au deplasat echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului de 
Ambulanță. În urma impactului, 
două persoane au acuzat dureri, iar 
în fi nal căruțașul a fost transportat 
la spital. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate cum 
s-a produs evenimentul rutier.

ACCIDENT LA INTERSECȚIA 
STRĂZILOR ELENA DOAMNA 

ȘI TRAIAN, DIN PLOIEȘTI
Două autoturisme au intrat în 

coliziune, iar în urma impactului 
două persoane au necesitat 
acordarea de asistență medicală. Din 
primele cercetări, accidentul rutier 
s-a produs pe fondul neacordării 
de prioritate. În urma impactului 
o persoană a fost rănită. Poliția 
continuă cercetările pentru a stabili 
cum s-a produs evenimentul rutier.
ACCIDENT RUTIER PE DN72, 

ÎN ZONA BAUELEMENTE
Accidentul rutier s-a produs 

după ce un autoturism și o 
autocisternă au intrat în coliziune. 
Din primele verifi cări, se pare 
că un auto care a ieșit dinspre 
Bauelemente, ar fi  încercat să 
efectueze manevra de viraj la 
stânga către Ploiești, moment în 
care a fost acroșat de un ansamblu 
de vehicule (cisternă) care circula 
pe sensul de mers Ploiești către 
Târgoviște. În urma coliziunii, 
conducătorul auto a acuzat dureri. 
Vehiculele implicate în accident 
au fost poziționate pe banda de 
accelerare a sensului de mers către 
Târgoviște, motiv pentru care nu 
s-au înregistrat probleme de trafi c.
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PREMIERUL VIORICA DĂNCILĂ A VENIT LA PLOIEȘTI, PREMIERUL VIORICA DĂNCILĂ A VENIT LA PLOIEȘTI, 
LA DESCHIDEREA NOULUI AN UNIVERSITAR

Premierul, care n-a fost, împotriva 
uzanțelor, anunțat la citirea listei 

(pesemne UPG n-a vrut să fi e asociat politic 
cu niciun partid), le-a „povestit” studenților 
despre acțiunile Guvernului României 
în sprijinul tinerilor din învățământul 
universitar, pomenind și despre salariile 
profesorilor: „Vă mărturisesc că așteptările 
mele pentru anul universitar 2019-2020 
sunt legate de o confi rmare prin rezultate 
a măsurilor pe care le-am luat până acum 
pentru integrarea absolvenților pe piața 
muncii. Experiența pe care tinerii o pot 
acumula, inclusiv în perioada studiilor 
prin programe de intership, îi va face pe 
angajatori să aibă mai multă încredere în 
absolvenți. Pentru a-i sprijini și pentru a-i 

motiva pe studenți și pe tinerii absolvenți, am 
îmbunătățit legea intershipului. Guvernul a 
mărit la 2.080 lei brut indemnizația lunară 
oferită fi ecărui intern. În plus, de anul acesta, 
programul de desfășurare a programului de 
intership este considerat vechime în muncă. 
Totodată, am dezvoltat programe pentru 
a stimula antreprenorii să angajeze tinerii 
absolvenți. Sunt măsuri bune care sunt 
convinsă că vor aduce benefi cii și tinerilor, 
și angajatorilor. Vrem să ne asigurăm, de 
asemenea, de calitatea actului educațional, 
iar pentru aceasta susținem investiția în 
oameni și în infrastructura universitară. 
Anul 2019 a adus creșteri substanțiale 
ale salariilor profesorilor, inclusiv pentru 
profesorii universitari. Dorim să continuăm 
aceste acțiuni, astfel încât veniturile să refl ecte 
statutul cadrelor didactice. În ceea ce privește 

investițiile în infrastructura universitară, 
prin Fondul de Dezvoltare și Investiții care 
este deja operațional, fi nanțăm proiecte ale 
universităților, construcția și dezvoltarea 
infrastructurii didactice, de cercetare, a 
spațiilor de masă și cazare pentru studenți și 
a centrelor de conferință.”

TREI PROBLEME ALE 
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

            UNIVERSITAR
Ghinion sau nu, după premier a vorbit 

președintele Senatului Universității, prof. 
univ. dr. Nicolae Paraschiv, care a anunțat 
că, de fapt, lucrurile nu stau deloc bine: „ 
începem acest an universitar în condiții puțin 
difi cile. La nivel național, avem în 2019 cel 
mai mic număr de studenți din 1990 încoace. 
La noi, se observă o oarecare mișcare înspre 
a urma aceste studii de specialitate. De altfel, 
UPG a produs peste 30.000 de ingineri, 
inclusiv din 70 de țări ale lumii, într-un 
domeniu unic în învățământul universitar 
românesc, petrol și gaze.  Mizăm pe sprijinul 
autorităților locale și centrale pentru a 
stimula această emulație.” Președintele 
Senatului UPG a amintit apoi despre 
cercetare, ca misiune a UPG, amintind 
totuși că bugetul național alocat este unul 
fi rav, 0,13% din PIB: „reducerea numărului 
de studenți, coroborat cu absența fondurilor 
din cercetare, la care adăugăm fi nanțarea 
care se face per student, ar putea conducere, 
într-un viitor mai mult sau mai puțin 

îndepărtat, inclusiv la o pierdere a cadrelor 
didactice, dar și a performanțelor oricărei 
universități.”

ÎNȚEPĂTURI „GRAMATICALE” 
ALE PRIMARULUI DOBRE, LA

         ADRESA PREMIERULUI
Afl at printre invitați, primarul Adrian 

Dobre nu s-a abținut, în discursul său, să 
nu trimită o înțepătură către premierul 
României, apropo de gafele destul de dese 
ale Vioricăi Dăncilă „Mă bucur să văd că 
mulți tineri decid să vină la UPG Ploiești 
pentru a urma cursurile aici. Dragi studenţi, 
nu uitați că voi sunteți cei care puteți duce 
prestigiul acestei universități mai departe 
și, totodată, emblema de peste 100 de ani 
a municipiului Ploiești, ca un oraș unde 
industria petrolieră s-a dezvoltat. Totodată, 
mi-aș dori foarte mult ca voi, studenții, să vă 
implicați, prin idei, în tot ceea ce înseamnă 
dezvoltarea comunității ploieștene și  
prahovene și, în aceeași măsură, puteți să o 
luați ca pe un sfat, să vă pregătiți foarte bine! 
Și dacă vă pregătiți bine, puteți să dezvoltați 
această țară pentru că noi, astăzi, avem 
nevoie de competență și de meritocrație. Nu 
uitați lucrul acesta niciodată! Este nevoie de 
așa ceva pentru a putea duce această țară 
mai departe. Sunt sigur, foarte sigur, că veți 
deveni buni profesioniști, că nu veți avea 
probleme cu gramatica și cu topica limbii 
române și vă urez un an universitar cât mai 
bun”. 

motiva pe studenți și pe tinerii absolvenți am continuare din pagina 1

Săptămâna trecută, Sala de 
concerte a Radiodifuziunii 

Române a devenit, pentru 
câteva ore, centrul jurnalismului 
românesc, sute de gazetari 
din toată țara și din diaspora 
răspunzând invitației Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din 
România, de a marca 100 de 
ani de la înfi ințarea asociației. 
Evenimentul de mare ținută s-a 
subsumat cumva celuilalt centenar 
celebrat anul trecut, astfel că 
reuniunea din 26 septembrie a stat 
sub o siglă de mare responsabilitate 

și rezonanță istorică, „Ziaristul 
român-promotor al Marii Uniri”. 
Alături de UZPR au ținut să fi e 
prezenți ofi cialități ale statului 
român, reprezentantul bisericii 
ortodoxe, diplomați ai unor 
ambasade acreditate la București, 
instituții partenere și sponsori 
tradiționali ai UZPR, membri 
ai altor uniuni de creație din 
România, reprezentanți ai unor 
organizații neguvernamentale. 
În cuvântul său de deschidere, 
președintele UZPR, fostul crainic 
de radio Doru Dinu Glăvan, 

spunea, printre altele, cu referire 
la misiunea breslei:

„Am traversat 3 perioade 
importante din istoria României, 
interbelică, comunistă și a deplinei 
democrații în care ne afl ăm. În 
tot acest interval, jurnaliștii au 
constituit o importantă categorie 
implicată în viața socială, culturală, 
economică, dezbătând- cum este 
și fi resc dintotdeauna- curentele 
politice ale timpurilor. Cred cu tărie 
că presa și slujitorii ei au avut un 
aport considerabil în evidențierea 
realităților, chiar dacă uneori sau 
poate chiar deseori, extremele 
abordate s-au afl at în disonanță. 
În ceea ce privește UZPR de astăzi, 
aceasta se dorește a fi  componentă 
importantă a societăţii române. 
Drumul pe care îl avem de parcurs 
nu este ușor, dar printr-o conjugare 
a bunelor intenții, percepții și 
printr-o concentrare a eforturilor 
pot fi  depășite bariere, obstacole, 
impedimente de tot felul.” De pe 

scena Sălii Radio s-au adresat 
audienței elite ale jurnalismului 
românesc- Ovidiu Ioanițoaia, 
Alexandru Mironov, Sergiu 
Andon, dar absolut magnifi c au 
„vorbit” celor ce scriu, într-un 
limbaj universal de sufl et, prin 
cântec așadar, Tudor Gheorghe, 
Ducu Bertzi, Andrei Păunescu, 
Sergiu Cioiu, Cristian Dumitrașcu 
și trupa „Aliații”, trupa Mihai 
Napu Band, o parte a Corului 
„Friendship” de la Palatul Național 

al Copiilor din București. Mesaje 
au mai transmis jurnaliștii Neagu 
Udroiu,Teodor Damian-de la New 
York, Nicolae Dan Fruntelată, 
Nicu Ciobanu-directorul Casei 
de Presă și Editură Libertatea 
din Panciova (Serbia), Nicolae 
Băciuț și Miron Manega, Iuliana 
Gorea Costin –din Republica 
Moldova, Mirela Munteanu Lițoiu 
(Canada), Lavinia Betea, George 
Roca (Australia), Liviu Hopârtean 
(Bruxelles) și Iulia Sanda Vârsta 
(Italia).

UN VEAC DE JURNALISM SUB SIGLA UZPR

ăptămâna trecută Sala de și rezonanță istorică Ziaristul
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ACTUALITATE

CRIMĂ LA ȘOTRILE. TÂNĂRĂ 
UCISĂ DE CONCUBIN

Tragedia a avut loc pe raza 
comunei Șotrile. O persoană 
a sunat la 112 și a anunțat că o 
femeie este decedată în locuință. 
În baza sesizării, polițiștii s-au 
deplasat la fața locului și au găsit 
cadavrul unei tinere în vârstă 
de 17 ani, care prezenta o plagă 
la nivelul gâtului. Imediat a fost 
sesizat Tribunalul Prahova, iar 
cercetarea la fața locului a avut loc 

sub supravegherea procurorului 
din cadrul Parchetului de pe 

lângă Tribunalul Prahova. Zeci de 
polițiști și jandarmi au demarat 
căutarea principalului suspect, 
respectiv a concubinului tinerei. 
Este vorba de Laurențiu Marin, 
în vârstă de 21 de ani, care a mai 
folosit violența asupra tinerei. În 
luna mai, fata a fost transportată la 
spital cu plăgi înjunghiate în zona 
gâtului și a feței, la acea dată totul 
fi ind pus pe seama geloziei. Tot 
atunci, Poliția a deschis un dosar 
penal, iar pe numele bărbatului a 
fost emis și un ordin de protecție. 
Numai că părțile s-au împăcat, 
iar fata a revenit în domiciliul 
concubinului. Acum însă, 
tânărul i-a provocat fetei leziuni 

incompatibile cu viața. După 22 
de ore de căutări, criminalul a fost 
descoperit în apropierea locuinței, 
ascuns în tufi șuri. Acesta a fost 
condus la audieri la Parchetul de 
pe lângă Tribunalul Prahova, unde 
a recunosc că a comis gestul oribil. 
Tânărul a fost arestat preventiv 
pentru 30 de zile.

S-A SPÂNZURAT DUPĂ CE 
ȘI-A ÎNJUNGHIAT SOȚIA
Polițiștii din Comarnic au fost 

sesizați, printr-un apel la 112, 
despre faptul că o femeie a fost 
înjunghiată  pe strada Secăriei 
din orașul Comarnic. „În urma 
sesizării, la fața locului s-a deplasat 

un echipaj de poliție, unde au găsit 
o femeie în vârstă de 31 de ani, 
care prezenta mai multe leziuni la 
nivelul corpului, fi ind transportată 
la Spitalul Județean de Urgență 
Ploiești”, a precizat IPJ Prahova. 
În urma verifi cărilor efectuate, s-a 
stabilit faptul că evenimentul ar fi  
avut loc pe fondul unor neînțelegeri 
conjugale între aceasta și soțul 
ei, care au degenerat. Ulterior, în 
urma căutărilor efectuate, soțul 
femeii, un bărbat în vârstă de 39 de 
ani, a fost găsit spânzurat, pe raza 
localității Secăria. Poliția continuă 
cercetările sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de violență în familie 
și ucidere din culpă.

 continuare din pagina 1
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Banca Națională a României investește aproape un 
milion de euro în modernizarea hotelului de protocol 

de la Cumpătu, Sinaia. În anunțul de achiziție se arată că 
intervențiile sunt necesare pentru obținerea autorizației de 
securitate la incendiu. Cu această ocazie însă se vor efectua 
și lucrări pentru modernizarea corpului vechi al clădirii 
cu scopul de a elimina neconformitățile și defecțiunile 
survenite ca urmare a duratei extinse de exploatare: 
îmbătrânirea și corodarea coloanelor de alimentare cu 
apă, degradarea dotărilor, aparatajului și mobilierului. 
Construcția va asigura funcționalitatea spațiilor în condiții 
optime. La corpul de clădire nou, lipit de cel vechi, nu este 
nevoie de investiții cel puțin în acest moment.

Incredibil cât de repede s-au mișcat 
cei de la CFR. Anul trecut, vorbeau 

despre reabilitarea a 47 de stații CFR, 
printre care și trei din Prahova: Ploiești 
Vest, Sinaia și Bușteni. La începutul 
anului 2019, compania a lansat licitația 
pentru studiile de fezabilitate, iar la 
fi nalul lunii septembrie, se văd deja 
primele modifi cări la gara ploieșteană. 
Conform contractului, lucrările se vor 
încheia în luna noiembrie și ele constau 
în: reparații la acoperișul clădirii 
și la sistemul de scurgere a apelor 
pluviale; reparații tencuieli și zugrăveli 

interioare/exterioare; înlocuirea 
instalațiilor electrice și montarea 
corpurilor de iluminat; înlocuirea 
tâmplăriei exterioare (uși și  ferestre); 
reparații pardoseli, montare gresie 
și parchet; reparații la grupurile 
sanitare, prin înlocuirea conductelor 
de canalizare, de alimentare cu 
apă, instalații și obiecte sanitare. 
Deocamdată s-a reparat acoperișul, 
au fost vopsite zidurile exterioare și 
interioare, s-au înlocuit băncile din sala 
de așteptare și de pe peron. Dacă gara 
CFR își schimbă înfățișarea, pesemne 

este nevoie ca și Primăria Ploiești să 
efectueze modernizări în perimetrul 
stației de tramvai, autobuze și taxi, să 
repare treptele, să asfalteze întreaga 
zonă. Nu de alta, dar deja călătorul este 
izbit de contrastul dintre clădirea CFR 
și incinta de-a dreptul mizerabilă. Gara 
de Vest Ploiești a fost deschisă în anul 
1938, iar linia a fost electrifi cată în 1967. 
Potrivit site-ului „Republicaploiești.
net”, când a fost edifi cată, clădirea era 
totuși construită mult prea departe 
de locuințe, creînd călătorilor reale 
probleme. La acea vreme, un ziarist 
(nu se cunoaște numele) consemna: 
„una din acele isprăvi trăznite cu 
leoca e înfi ințarea la Ploești a gărei de 
vest. O gară în largul câmpului unde a 
înțărcat dracul copiii. În loc de vre un 
folos s-a creiat mari greutăți cetățenilor 
care călătoresc cu trenurile speciale 
pe linia București – Predeal. În afară 
de aceasta, afacerile comerciale ce se 
făceau în gara de Sud au fost complect 
paralizate. (…) Pacostea aceasta, gara 
de Vest, trebuie să dispară”. În perioada 
comunistă, construcția a fost extinsă 
prin adăugarea unei săli de așteptare și 
prin lărgirea etajului pe toată suprafața 
clădirii. Ultimele  modernizări au avut 
loc în urmă cu aproape 20 de ani.

M

ncredibil cât de repede s au mișcat interioare/exterioare; înlocuirea

Instanța de fond a mai obligat pârâtele (Primăria Ploiești 
și Adrian Dobre) la plata către reclamantă (Nicoleta 

Crăciunoiu) a diferenței salariale, în cuantum actualizat, 
dintre drepturile bănești acordate în calitate de director 
executiv la Direcția Relații Internaționale cu cele ce se 
acordau în calitate de director executiv în cadrul Direcției 
Economice, reprezentând sporul de 10% din salariul de 
bază pentru activitatea de control fi nanciar-preventiv 
desfășurată în perioada 03.10.2017-31.07.2018. Ulterior, 
printr-o completare a sentinței civile, instanța a admis și 
cererea de obligare a pârâților, în solidar, la plata sumei de 
2.480 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată, onorariu 
avocat și taxa judiciară de timbru. Evident că soluția a fost 
atacată cu recurs, dar și aici Primăria Ploiești și primarul 
au pierdut procesul. Ba, în plus, s-a decis ca reclamanții 
să mai achite și suma de 1.500 de lei, cu titlu de cheltuieli 
de judecată. Crăciunoiu devine astfel un fel de nănașă a 
primarilor! Ea a mai câștigat anterior alte două procese 
împotriva foștilor edili Andrei Volosevici și Iulian Bădescu. 
Ambii au concediat-o, dar de fi ecare dată directorul a 
câștigat procesul în instanță, astfel că primarii au fost 
obligați s-o repună în funcție și să-i ramburseze o serie de 
drepturi bănești. Curios ar fi  să afl ăm dacă toți trei au plătit 
pagubele din buzunarul lor sau din bugetul municipal!

POD RUTIER NOU LA BERTEA

Comuna Bertea este una dintre 
localitățile rurale din Prahova 

care are cele mai mari probleme ori 
de câte ori plouă abundent. Aici au 
loc dintotdeauna frecvente alunecări 
de teren care afectează case, grădini 
și infrastructura publică. În privința 
drumurilor-fi e că sunt gestionate de 
Consiliul Județean Prahova, fi e de 
Primăria Bertea- acestea sunt refăcute 
mereu, dar alte și alte alunecări 
le distrug la loc. Cel mai recent, 
drumul către satul Lutu Roșu a fost 
afectat, izolând practic câteva zeci de 
gospodării, dar a fost avariat sever și 
podul peste pârâul Bertea. CJ Prahova 
a început procedura de achiziție 
pentru proiectarea și execuția unui 
nou pod, iar lucările vor fi  completate 
și cu apărări de mal. Zicem și noi că 
poate de data aceasta intervenția va 
fi  mai responsabil realizată fi indcă, 
de aproape 25 de ani, se fac lucrări 
punctual, însă niciodată nu se merge 
la cauză. Adică nu se întreprind studii 
și intervenții care să stopeze cumva 
alunecările de teren: captări de apă, 
praguri intermediare pentru torenți, 

apărări de maluri etc. Bertea se întinde 
pe o suprafață de 5.232 ha: 95 ha teren 
intravilan sunt acoperite cu ape și 
bălți, iar 2.043 ha extravilan reprezintă 
fânețe și pășuni. Întregul teritoriu este 
dispus în zona de deal, pe un teren 

expus eroziunii solului. În ultimii 20 de 
ani, între satul Bertea și Lutu Roșu au 
avut loc puternice alunecări de teren; 
un deal întreg curge practic la vale 
după fi ecare perioadă de precipitații 
peste media lunară.

apărări de maluri etc Bertea se întinde expus eroziunii solului În ultimii 20 de

BNR INVESTEȘTE UN BNR INVESTEȘTE UN 
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CRĂCIUNOIU, CRĂCIUNOIU, 
NĂNAȘA NĂNAȘA 

PRIMARILOR PRIMARILOR 
DIN PLOIEȘTIDIN PLOIEȘTI

GARA DE VEST, ÎN GARA DE VEST, ÎN 
CURS DE REABILITARECURS DE REABILITARE
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ACTUALITATE

 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulPloieştii.ro

PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
ACUZATE DE FURT 

CALIFICAT
Polițiștii Serviciului de 

Investigații Criminale au 
efectuat patru percheziții pe raza 
municipiului Ploiești și orașului 
Plopeni, la locuințele unor 
persoane bănuite de săvârșirea 
infracțiunilor de furt de și din auto, 
de pe raza municipiului Ploiești. 
„Din cercetări a rezultat faptul că, 
în lunile august-septembrie 2019, 

persoanele bănuite ar fi  sustras pe 
timp de noapte, mai multe bunuri 
din autoturismele parcate pe 

raza municipiului, precum bani, 
carduri bancare, combustibil, dar 
și un autovehicul”, a anunțat IPJ 
Prahova. Trei persoane au fost 
aduse la sediul poliției pentru 
audieri. Față de cele trei persoane 
conduse la sediul poliției în urma 
perchezițiilor a fost luată măsura 
preventivă de reținere pentru 
24 de ore, iar ulterior au fost 
prezentate Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Ploiești, cu propunere 
legală. Pentru una dintre persoane 
a fost dispusă măsura arestului 
preventiv pentru o perioadă de 30 
de zile, iar față de celelalte două 

persoane a fost dispusă măsura 
controlului judiciar pentru 60 
de zile cu interdicția de a părăsi 
limitele teritoriale ale României.
PERCHEZIȚII LA PERSOANE 

BĂNUITE DE FURT 
CALIFICAT PRIN METODA 

„POMANA”
Polițiștii din Ploiești au efectuat 

patru percheziții la locuințele unor 
persoane din municipiul Ploiești, 
bănuite de săvârșirea mai multor 
infracțiuni de furt califi cat. „Din 
cercetări a rezultat faptul că, pe 
perioada acestui an, persoanele 
bănuite ar fi  săvârșit trei infracțiuni 

de furt califi cat, apelând la metoda 
,,pomana”. Prin această metodă, 
aceștia ar fi  sustras mai multe 
sume de bani și bijuterii”, a precizat 
IPJ Prahova. Prejudiciul cauzat 
prin activitatea infracțională este 
estimat la aproximativ 7.000 de lei.

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro

PREȘEDINTELE IOHANNIS ÎI CERE DEMISIA ȘEFULUI DIICOT
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Nominalizată de PSD 
pentru funcția de comisar 

european la Transporturi, Rovana 
Plumb a fost respinsă, după cum 
știți, la votul din Comisia Juridică 
a Parlamentului European. 
Motivele invocate țin de neclarități 
privind declarația de avere. 
Ulterior deciziei, Rovana Plumb 
a revenit cu o scrisoare prin care 
arată că a rezolvat problema unui 
împrumut de 800.000 lei, pe care 
l-ar fi  stins prin cedarea a două 
apartamente. Europenii nu s-au 

putut lăsa înduplecați și nici n-au 
crezut că este posibil ca în câteva 
zile să vinzi două locuințe pentru 
a rambursa împrumutul și au 
concluzionat că nu poate prezenta 
încredere. Mai clar, Comisia JURI 
din Parlamentul European i-a 
transmis președintelui PE că nici 
Rovana Plumb, nici candidatul 
Ungariei, nu îndeplinesc condițiile 
de integritate și conduită. Avizul 
Comisiei JURI nu este unul 
consultativ, ci obligatoriu, astfel 
că fără el un candidat nu poate 

ajunge comisar european. Acasă, 
evident, lucrurile sunt privite 
diferit. Nimeni din PSD nu admite 
că chiar pot exista probleme de 
integritate, ci toți afi rmă că vinovați 
pentru tot se fac europarlamentarii 
români ai opoziției, care au comis 
actul lipsit de patriotism de a vota 
împotriva candidatului propus de 
propria țară. De parcă PSD n-ar 
fi  procedat la fel în cazul Laurei 
Kovesi! În fi ne, pentru ca România 
să nu piardă poziția de comisar, 
PSD trebuie să vină imediat cu 
o nouă propunere. Aceasta însă 
nu va fi  rezultatul consultării 
cu președintele și a votului din 
Parlament, așa cum este procedura 
legală. Premierul și liderul PSD, 
Viorica Dăncilă, încearcă să sară 
din nou peste etape, venind cu o 
nominalizare hotărâtă în CEx-ul 
partidului. Fostul consilier onorifi c 
al Vioricăi Dăncilă, Ilan Laufer, îi 
sugerează acesteia că ar trebui să îi 
ia în calcul pe Roxana Mânzatu sau 
pe Victor Negrescu pentru funcţia 
de comisar european. Mai sunt 
apoi vehiculate numele fostului 
europarlamentar Claudia Țăpârdel 
și a ambasadorului României la 
UE, Luminița Odobescu. 

Nemulțumit de felul în 
care se derulează ancheta 

privind crimele de la Caracal și 
Dâmbovița, președintele Klaus 
Iohannis i-a cerut, luni, demisia 
șefului DIICOT, Felix Bănilă, 
pe care tot domnia sa l-a numit, 
la propunerea ex-ministrului 
Justiției, Tudorel Toader. Într-o 
intervenție de la Cotroceni, 
președintele a spus: „Au trecut deja 
două luni de la tragedia îngrozitoare 
de la Caracal, care a zguduit 
România. Atunci am convocat 
imediat Consiliul Suprem de 
Apărare a Țării, am indicat în mod 

explicit care sunt măsurile urgente 
care trebuie luate de Guvern și am 
cerut, în mod repetat, acțiuni clare 
(...) În condițiile în care oamenii au 
așteptarea legitimă de a fi  apărați, 
este revoltător modul în care, în 
ultima săptămână, unele instituții 
publice au reacționat atât în ceea ce 
privește ancheta de la Caracal, cât 
și în ceea ce privește ancheta legată 
de cumplitul caz din Dâmbovița. 
În ambele cazuri, am văzut reacții 
întârziate, gesturi publice de-a 
dreptul scandaloase, care denotă 
lipsa de preocupare pentru victime 
și pentru familiile victimelor. Ce 
s-a întâmplat în ultimele zile cu 
una dintre familiile victimelor de 
la Caracal este un exemplu de „așa 
nu!”. Este extrem de grav că cei care 
conduc instituții ale statului român 
girează astfel de comportamente, 
prin care potențialii infractori sunt 
tratați cu blândețe, cu mănuși, iar 
victimele sunt tratate cu duritate 
și cu agresivitate. Astăzi mă refer 
la conducerea DIICOT, instituție 

a cărei implicare în cazul Caracal 
ar fi  trebuit să aducă un plus de 
profesionalism și credibilitate. 
Doar că, sub conducerea domnului 
Bănilă, acest lucru nu s-a întâmplat, 
iar ancheta continuă să genereze 
semne de întrebare majore. Modul 
în care s-au desfășurat lucrurile 
până acum nu face decât să ridice 
suspiciuni și să accentueze lipsa de 
încredere a oamenilor în autorități, 
iar o astfel de abordare nu poate 
duce decât la rezultate proaste. 
Așadar, îi cer domnului Felix 
Bănilă, procuror șef la DIICOT, să 
își înainteze imediat demisia din 
funcția de procuror șef al DIICOT. 
Este imperativ ca greșelile din 
ultimele săptămâni să fi e asumate 
cu responsabilitate și este nevoie de 
o schimbare la acest nivel, pentru a 
recredibiliza această instituție.”

BĂNILĂ N-AR PREA 
VREA SĂ PLECE 

             DIN POST
Marți,  șeful DIICOT, Felix 

Bănilă, a anunțat, într-un 
comunicat ofi cial, că va trata „cu 
maximă seriozitate” cererea de 
demisie venită de la președintele 
Klaus Iohannis, în contextul 
scandalului declanșat la Caracal. 
Bănilă susține că va discuta 
cu colegii săi, cu șeful ierarhic 
(procurorul general-n,n.) și cu cei 
implicați în numirea procurorului 
șef al DIICOT. El a mai arătat că 
„demisia este un act unilateral de 
voința, dar sunt împrejurări in 
care aceasta ar putea reprezenta 
expresia unui om laș și poate 
chiar lipsit de responsabilitate”, 
susținând apoi că „demisia șefului 
DIICOT … poate avea consecințe 
deosebite, până la instabilitate”. 
Cu alte cuvinte, îi răspunde 
șefului statului că nu prea vrea să 
demisioneze. Este posibil însă ca 
ministrul Justiției, Ana Birchall, să 
declanșeze procedura de revocare 
din funcție a șefului DIICOT, Felix 
Bănilă, ceea ce ar provoca un val de 

furie în PSD. Reamintim că Bănilă 
a fost propunerea fostului ministru 
Tudorel Toader. La acea vreme, 
procurorii din DIICOT i-au trimis 
președintelui o scrisoare în care 
îi cereau să nu îl numească pe 
Bănilă la șefi a DIICOT, arătând 
că proiectul managerial conceput 
de Felix Bănilă arată că acesta nu 
cunoaște și nu înțelege structura 
și competențele DIICOT. De ce 
oare șeful statului nu a ținut cont 
atunci de reacția procurorilor din 
DIICOT?

Săptămâna trecută, Emanoil Savin a anunțat, în plenul Senatului, 
că demisionează din grupul PSD și va activa ca parlamentar 

independent. Inițial, colegii săi au anunțat că îl vor numi secretar 
al Comisiei de Apărare, în locul lui Mihai Fifor. Savin i-a lut prin 
surprindere pe toți colegii anunțând că părăsește partidul: „Vreau 
să îi mulțumesc domnului lider de grup, dar nu mai era nevoie. Nu 
mai voiam această funcție. Începând de astăzi mă declar senator 
independent, neafi liat.” Președintele Senatului, Teodor Meleșcanu, 
a reacționat imediat, spunând ceva de genul „v-ați găsit momentul 
potrivit”!  Probabil făcea aluzie la faptul că opoziția se pregătește 
să depună moțiune de cenzură, iar social-democrații nu mai au 
majoritatea în Parlament. Savin a spulberat bănuiala că s-ar alătura 
grupului care se împotrivește unui guvern condus de Viorica Dăncilă și 
și-a asigurat foștii colegi că nu a semnat textul moțiunii. Savin a intrat 
în politică în partidul lui Dan Voiculescu, pe care apoi l-a părăsit în 
favoarea PSD. Mai târziu trece la PDL, devenind unul dintre cei mai 
vocali susținători ai președintelui Traian Băsescu și a activat și în PNL, 
după fuziunea celor două partide. În martie 2016 se alătură din nou 
PSD, devenind un fel de lider al PSD Prahova, cel puțin pe fi liera Liviu 
Dragnea. Relația dintre cei doi este destul de strânsă: Dragnea i-a fost 
lui Savin naș de cununie la nunta de argint, în 2014. Savin a fost timp 
de patru mandate primar al orașului Bușteni, iar din decembrie 2016 
și-a adjudecat primul loc pe lista de senatori din partea PSD.

furie în PSD Reamintim că Bănilă

emulțumit de felul în

EMANOIL SAVIN A EMANOIL SAVIN A 
DEMISIONAT DIN PSDDEMISIONAT DIN PSD

ROVANA PLUMB A CĂZUT ROVANA PLUMB A CĂZUT 
TESTUL DE INTEGRITATE LA UETESTUL DE INTEGRITATE LA UE

CAZUL CARACAL:CAZUL CARACAL:

Miruna BOGDĂNESCU; 
www.ziarulPloieştii.roBĂNILĂ ZICE... PAS!BĂNILĂ ZICE... PAS!
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PRIMA SCUMPIRE A GIGACALORIEI 
DIN 2019

Pe data de 31 ianuarie 2019, Consiliul 
Local Ploiești a emis HCL nr.1 privind 
ajustarea tarifului energiei termice. În 
conținutul documentului se spune, pe scurt: 
„Consiliul Local Ploiești aprobă prețul 
energiei termice livrat populației la 237,35 
lei fără TVA (282,44 lei, cu TVA). Subvenția 
pentru anul 2019 va fi  stabilită astfel încât 
prețul maxim local al energiei termice 
facturate populației să fi e de 186,97 lei plus 
TVA”, respectiv, 222,49 lei.

NEGOCIERI ASUMATE PRIVIND 
PRELUNGIREA CONTRACTULUI CU VEOLIA

În luna martie, trebuie că vă amintiți, a 
început un scandal uriaș legat de faptul că 
la 1 mai ar fi  expirat contractul cu Veolia, 
iar primarul Adrian Dobre n-ar mai fi  
dorit prelungirea acestuia, deși nu avea 
la îndemână o soluție pentru a continua 
livrarea căldurii către blocurile racordate la 
sistemul centralizat de furnizare a energiei 
termice. Celălalt partener în ecuația SACET, 
Consiliul Județean Prahova, a fost inițial 
pentru prelungirea înțelegerii cu Veolia, asta 
în lipsa altei variante imediate. Nu reluăm 
povestea, fi indcă totul a fost de-un populism 
ieft in între părți (PNL, prin Dobre și PSD, 
prin viceprimarul Ganea și președintele 
CJ Toader), ci doar consemnăm câteva din 
declarațiile de atunci:

-19 martie (Adrian Dobre), în urma 
unor prime runde de negocieri către 
Veolia: „Îi explic cât pot de simplu PSD-
istului Bogdan Toader, ca să înțeleagă și el: 
Nu voi accepta ca ploieștenii să plătească 404 
lei per gigacalorie către Veolia;”

-1 aprilie (Adrian Dobre): „Dragi 
ploieșteni, mi-am respectat angajamentul pe 
care mi l-am luat față de dumneavoastră de a 
negocia la sânge un preț corect pentru tariful 
la apa caldă și căldură! Astfel, am ajuns la un 
acord de prelungire a contractului cu Veolia 
la un preț de 237 de lei (+TVA)”;

-1 aprilie (Bogdan Toader, președintele 
CJ Prahova): „Propunerea acestui tarif a venit 
de la Veolia și nu de la primarul municipiului 
Ploiești, iar datorită acestei decizii, luate de 
Guvernul PSD-ALDE (plafonarea prețului 
gazelor pentru consumatorii casnici și 
CET-uri), se clarifi că situația furnizării 
agentului termic la Ploiești, cel puțin pentru 
următoarele cinci luni, când ar urma să fi e 
refăcută formula de calcul. Astfel și-au găsit 
ecou favorabil eforturile depuse de mine, în 
calitatea mea de președinte al Consiliului 
Județean Prahova, alături de reprezentanții 
PSD-ALDE din cadrul Consiliului Local 
Ploiești, în vederea rezolvării problemei 
sistemului public de termofi care. Concret, în 
urma negocierilor de astăzi cu reprezentanții 
Veolia Energie Prahova, prețul propus de 

livrare a agentului termic către populație 
este de 237 de lei plus TVA/Gigacalorie, 
față de prețul actual de 186 de lei plus TVA/ 
Gigacalorie, noul tarif fi ind avizat de către 
Autoritatea Națională de Reglementare în 
Domeniul Energiei”. 

AVERTIZĂRI ASUPRA MODIFICĂRII 
PREȚULUI PESTE 5 LUNI DE LA PARAFAREA 

ÎNȚELEGERII

Ne oprim deocamdată aici în a-i cita pe 
cei doi ofi ciali. Cert este că avem, cumva, 
dovada că negocierile s-au purtat în trei, 
respectiv, Veolia, Primăria Ploiești și 
Consiliul Județean Prahova. Și mai avem 
și certitudinea că negociatorii știau din 
luna aprilie că prețul de 237 lei/Gcal (plus 
TVA) va fi  valabil 5 luni, până la aprobarea 
de către ANRE a unui nou tarif. De altfel 
este ceea ce spune și Toader tot pe 1 aprilie: 
„pentru că trebuie să fi m cinstiți față de 
ploieșteni și să îi informăm corect, prețul 
cu care a venit Veolia Energie Prahova, de 
237 de lei plus TVA/Gcal, ar putea să fi e 
renegociat peste cinci luni”. Este fi x ceea 
ce spunea operatorul pe 9 aprilie 2019, 
într-un comunicat de presă: „În situația 
în care se va semna un act adițional de 
prelungire a contractului de termie, tariful 
aprobat de 237,35 lei/ gigacalorie este valabil 
pe o perioadă limitată și se va aplica doar 
până la aprobarea noului preț de către 
Autoritatea de Reglementare în Domeniul 
Energiei (ANRE). Noul preț este obligatoriu 
a fi  aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local, 
în maxim 30 de zile de la avizarea sa de către 
ANRE, fi ind o clauză de încetare unilaterală 
a contractului”. Să admitem așadar că 
partenerii minoritari ai Veolia, CJ Prahova 
și Primăria Ploiești, au fost prinși la colț și 
executați.

SEMNAREA ACTULUI ADIȚIONAL

Mai departe, prin HCJ 46 din 25 aprilie 
2019 și HCL 128/25 aprilie 2019, Consiliul 
Județean Prahova și Consiliul Local Ploiești 
aprobă prelungirea Contractului de delegare 
prin concesiune a gestiunii serviciului 
public al județului Prahova de alimentare cu 
energie termică produsă în mod centralizat 
în sistem producție-transport-distribuție 
al municipiului Ploiești nr. 2776/5246/29 
aprilie 2004. Cei doi ofi ciali, președintele 
CJ, Bogdan Toader și primarul Ploieștiului, 
Adrian Dobre, sunt mandatați să semneze 
actul adițional. 

A DOUA SCUMPIRE (TEMPORARĂ) A 
ENERGIEI TERMICE

Tot pe 25 aprilie este aprobată și HCL 
nr. 129 prin care consilierii municipali 
au acceptat că Veolia are de recuperat 
suma de 39, 967 milioane de lei fără TVA 
(47,56 mil. lei, cu TVA) pentru perioada 1 
ianuarie 2016-28 februarie 2018, bani pe 
care Primăria Ploiești îi va achita până în 

februarie 2022. Această sumă va fi  inclusă în 
prețul gigacaloriei. Aleșii au aprobat astfel 
un preț de 271,74 lei/Gcal fără TVA (323,37 
mil. lei cu TVA): 237, 35 lei/Gcal (282, 45 
lei cu TVA) reprezintă prețul aprobat prin 
HCL 1/31.01.2019 și 34,39 lei/Gcal (40,92 
lei cu TVA) înseamnă diferența unitară de 
recuperat ca urmare a majorării prețului 
combustibiliului în perioada 1 ianuarie 
2016-28 februarie 2018. Și tot consilierii 
au aprobat că Primăria va plăti din această 
datorie 34,354 mil. lei, în rate anuale: 6,13 
mil. lei (7,29 mil. lei cu TVA)-în 2019, 
12,319 mil. lei (14,569 mil. lei cu TVA)-
în 2020, 12,197 mil. lei (14,51 mil. lei cu 
TVA)-în 2021 și 3,82 mil. lei (4,54 mil. lei 
cu TVA)-în 2022. 

A TREIA SCUMPIRE A ENERGIEI TERMICE. 
ÎN TERMEN DE 30 DE ZILE, CL TREBUIE SĂ 

APROBE NOUL TARIF

Ce avem astăzi? Veolia s-a ținut de cuvânt 
și a obținut un aviz de la președintele ANRE 
pentru ajustarea prețului energiei termice. 
Acesta poartă numărul 65/23 septembrie 
2019 și spune așa: „art.1- se avizează prețul 
de 271,15 lei/MWh (315,35 lei/Gcal), fără 
TVA, pentru energia termică destinată 
consumatorilor casnici (populație) alimentați 
din SACET al municipiului Ploiești livrată 
de SC Veolia Energie Prahova SRL; art. 
2-se avizează  prețul de 358,44 lei/MWh 
(416,99 lei/Gcal), exclusiv TVA, pentru 
energia termică destinată consumatorilor 
non-casnici”. În actual adițional aprobat de 
consilierii județeni și municipali se arată, 
la punctul 3.1.2: „concesionarul va practica 
prețuri diferențiate pe tipuri de utilizatori, 
avizate de ANRE și aprobate de concedent, 
prin hotărâre de consiliu local, în termenul 
legal de maximum 30 de zile de la solicitare”. 
Așadar, de vreme ce a obținut un preț nou, 
Veolia va cere Consiliului Local Ploiești să 
modifi ce din nou prețul. 

UN PUI DE SCANDAL ÎNGROPAT ÎN...
DEMAGOGIE

Că toată lumea- fi e ei consilieri PSD, PNL, 
PMP sau ALDE, primar sau viceprimari, 
președinte al CJ- a uitat ce a semnat pe data 
de 25 aprilie și încercă acum eterna sabotare 
reciprocă, e un subiect care vorbește de la 
sine despre micimea politică. Una pe cârca 
ploieștenilor. Deocamdată cităm două 
apariții în presă sau rețelele de socializare:

-George Botez, consilier local PSD 
(republikanews): „Am atras atenția din 

vară că negocierile lui Adrian Dobre sunt 
păguboase! A nenorocit Ploiestiul, a umilit 
ploiestenii ! Ii cer acum, în ultima clipă, 
demisia de onoare! Voi ataca în contencios 
hotărârea de majorare a prețului!”

-primarul Adrian Dobre (facebook): 
„Am demontat vineri, într-o conferință de 
presă, manipulările PSD-ALDE cu privire 
la majorarea tarifului agentului termic.
Consiliul Local va continua subvenționarea 
prețului agentului termic, pentru ca facturile 
ploieștenilor să rămână aceleași. Prin decizia 
ANRE, care crește prețul agentului termic, 
Guvernul PSD-ALDE nu face altceva decât să 
dea încă o palmă primăriilor, obligându-le să 
cheltuie bani suplimentari pentru subvenții 
mai mari la termie”. Ambele intervenții 
se înscriu în tocmai ce spuneam mai sus, 
populism de doi bani. 

CUM VOM ÎNGROPA BUGETUL LOCAL ÎN 
SUBVENȚII

Realitatea este că situația nu este 
deloc bună, indiferent cum am lua-o. 
Bun. Președintele CJ, Bogdan Toader, și 
consilierii județeni au anunțat, în aprilie, că 
instituția pe care o reprezintă va aloca anual 
10 milioane de lei pentru subvenționarea 
agentului termic la Ploiești. Adică 10 
milioane de lei din taxele și impozitele 
prahovenilor vor merge către plata unei 
părți din prețul gigacaloriei. Primarul 
Adrian Dobre și consilierii locali au angajat 
deja bugetul în plată, până în 2022, a sumei 
de 39, 967 milioane de lei fără TVA (47,56 
mil. lei, cu TVA) pe care Veolia o are de 
recuperat ca urmare a majorării prețului 
combustibilului. Dacă vor mai promite și 
acum că vor plăti diferența până la noul tarif, 
e clar că bugetul local se duce de râpă. Faceți 
un calcul: 315,35 lei/Gcal (375,26 lei/Gcal 
cu TVA) preț nou + 34,39 lei/Gcal (40,92 lei 
cu TVA) diferența unitară de recuperat ca 
urmare a majorării prețului combustibilului 
în perioada 1 ianuarie 2016-28 februarie 
2018 =379,74 lei/Gcal fără TVA (416,18 
lei cu TVA). Cu alte cuvinte, pe de o parte, 
ajungem la un preț mai mare față de cel pe 
care Dobre spunea că refuză să-l negocieze 
cu Veolia, iar pe de altă parte, bugetul 
local (adică noi, ploieștenii) va achita cam 
193,69 lei pentru fi ecare gigacalorie livrată 
(populația va plăti 222, 49 lei/Gcal, așa 
cum s-au angajat consilierii în ianuarie)! Vă 
lăsăm pe dvs. să calculați suma totală. Pe noi 
ne-a luat efectiv amețeala când am văzut la 
cât se ridică subvenția!

ACTUALITATE
Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro

livrare a agentului termic către populație

ENERGIA TERMICĂ, UN BUTOI DE PULBERE ENERGIA TERMICĂ, UN BUTOI DE PULBERE 
(DIN NOU!) PENTRU PLOIEȘTI(DIN NOU!) PENTRU PLOIEȘTI

 continuare din pagina 1
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broşuri

zatezate

uriuri
fl yere, afi şefl yere, afi şe

agende şi 
calendarecalendare
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de vizităde vizită

Sprinten Infomar

EDITURĂ  și TIPOGRAFIEEDITURĂ  și TIPOGRAFIE
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REZOLUȚIE PENTRU CONDAMNAREA REZOLUȚIE PENTRU CONDAMNAREA 
NAZISMULUI ȘI COMUNISMULUI

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro

Într-un raport al Fondului Monetar Internațional 
publicat recent, care analizează situația economiei 

subterane din 31 de țări europene, raportată la anul 2016, 
se arată că România ocupă locul al patrulea în UE în ceea 
ce privește dimensiunea economiei subterane estimate 
(ascunsă, informală, gri, neagră), cu o pondere de 26,3% din 
Produsul Intern Brut al țării, serie neajustată. Cea mai mare 
pondere a economiei subterane este în Bulgaria, cu 29,6% din 
PIB, însă țara vecină a făcut eforturi considerabile în ultima 
vreme pentru combaterea acestor activități. Ionuț Dumitru, 
economistul-șef al Raiff eisen Bank și fost președinte al 
Consiliului Fiscal, a comentat, cu privire la situația din 
România: „Media economiei subterane a României în 
perioada 1991-2015 se afl ă la valoarea de 30,14% din PIB, cu 
un maxim în 1991 de 36,03% și un minim de 22,73% în 2014. 
Contribuția economiei ascunse în economia românească a 
scăzut semnifi cativ din 1991 încoace per total, cu mici variații 
de-a lungul anilor. Din 1991 a urmat un trend descendent și 

a ajuns în 1997 la o pondere de 31,65%. În 1999 a urcat cu 
mai mult de trei puncte procentuale, până la 34,4% din PIB, 
reintrând apoi pe un trend descendent. Criza economică a dus 
la o creștere a dimensiunii economiei informale în aproape 
toate statele europene. Contribuția economiei ascunse în 
România a crescut în 2009 la 28,23% din PIB, de la 25,44% în 
2007, o creștere de aproape 3 puncte procentuale. După anul 
2009, ponderea acestor tipuri de activități a scăzut constant, 
ajungând în 2014 la minimul postdecembrist de 22,73% 
din PIB.” Cauzele economiei negre ar fi  povara taxelor și 
impozitelor în general și povara fi scală pe muncă în particular 
(în special cea a contribuţiilor la asigurările sociale). În 
România, această povară fi scală, respectiv, diferența dintre 
costurile totale ale angajatorului și salariul net al angajatului, 
este de 36,7%, clasând țara noastră pe locul 7 în Uniunea 
Europeană și pe prima poziție în Europa Centrală și de 
Est. Media europeană este de 32,5%. Cu privire la munca la 
negru, România ocupa în 2013 locul al doilea în Uniunea 
Europeană ca dimensiune, cu 26,2% din valoarea adăugată 
brută. Pe de altă parte, defi citul de încasare a TVA-ului din 
România (diferența între ce și-a propus statul să încaseze din 
TVA într-un anumit an și cât a încasat efectiv) este cel mai 
mare din Uniunea Europeană, de 35,9% în 2016.  Economia 
ascunsă se mai referă și la activități economice ilegale, fi e cu 
produse și servicii ilegale, fi e cu produse sau servicii legale, 
caz în care persoanele implicate desfășoară activități fără să 
plătească taxe sau la evaziunea fi scală. Acestea au înghițit 
mai mult de 200 miliarde de lei din PIB-ul României în anul 
2016 (26,3%), arată cele mai recente date ale analiștilor din 
România și din Europa.

Parlamentul European a adoptat, 
deunăzi vreme, o rezoluție 

istorică, trecută cu vederea de presa 
din România. În ziua în care s-au 
comemorat 80 de ani de la izbucnirea 
celui De-al Doilea Război Mondial, 
europarlamentarii din cele 28 de 
state membre ale Uniunii Europene 
au condamnat Pactul Ribbentrop-
Molotov și comunismul, în general, 
așezându-l pe același loc al ororilor 
cu naționalism-socialismul german. 
Rezoluția a fost adoptată cu 534 de 
voturi.  Curios este faptul că au existat 
52 de abțineri, 66 de voturi contra, iar 
37 de parlamentari prezenți în sală 
au refuzat să-și exprime o părere. Alți 

58 de eurodeputați au absentat de la 
aceast moment considerat extrem de 
important pentru viitorul Europei. 
Parlamentul European a reamintit 
„că regimurile naziste și comuniste au 
comis genocid și crime în masă și au 
recurs la deportări, cauzând în secolul 
XX pierderi de vieți omenești și privări 
de libertate la o scară nemaivăzută în 
istoria umanității; reamintește crimele 
îngrozitoare ale Holocaustului comise de 
regimul nazist; condamnă în termenii 
cei mai categorici actele de agresiune, 
crimele împotriva umanității și 
încălcările în masă ale drepturilor omului 
comise de regimurile totalitare nazist, 
comunist și de alte regimuri totalitare”. 

PE a condamnat, de asemenea, 
revizionismul istoric și glorifi carea 
colaboratorilor naziști în unele state 
membre ale UE și se declară „profund 
îngrijorat de faptul că ideologiile 
radicale sunt tot mai mult acceptate în 
unele țări”, delarându-se apoi „șocat 
de informațiile conform cărora în unele 
state membre lideri politici, partide 
politice și autorități de aplicare a legii 
au pactizat cu grupări radicale, rasiste și 
xenofobe de diferite orientări politice”. În 
rezoluție s-a consemnat, la propunerea 
fostului președinte Traian Băsescu, 
că Uniunea Sovietică comunistă „a 
ocupat și a anexat, în iunie 1940, 
părți din România-teritorii care nu 
au fost niciodată returnate”. PE mai 
spune să „Rusia rămâne cea mai mare 
victimă a totalitarismului comunist și 
că ea nu se va putea transforma într-
un stat democratic cât timp guvernul, 
elita politică și propaganda politică 
continuă să acopere crimele comuniste 
și să glorifi ce regimul sovietic totalitar”. 
Din partea delegației României nu 
a fost niciun vot împotrivă ori vreo 
abținere, dar patru demnitari au 
lipsit de la ședința solemnă: Corina 
Crețu (social democrați/PR), Eugen 
Tomac (populari/PMP), Dan Nica 
(social democrați/PSD) și Silviu Bușoi 
(populari/PNL). 

arlamentul European a adoptat 58 de eurodeputați au absentat de la

p
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Este vorba despre liberalizarea 
totală a prețului gazelor, 

procedură adoptată la 1 aprilie 2017, 
dar întreruptă de Guvernul României 
prin OUG 114/2018, document care 
a reintrodus segmentul reglementat, 
plafonând la 68 de lei pe MWh 
cantitățile din producția internă 
destinate consumului casnic și 
termocentralelor. Acest lucru a dus 
la declanșarea unei proceduri de 
infringement din partea Comisiei 
Europene, întrucât prevederile OUG 
114 au încălcat legislația europeană 

din sector. Potrivit lui Claudiu 
Dumbrăveanu, director în cadrul 
Autorității Naționale de Reglementare 
în Energie, ANRE a propus, în 
scrisoarea trimisă Comisiei Europene, 
trei etape de conformare. O etapă este 
până la 31 martie 2020, în care va 
rămâne situația din prezent, întrucât 
cantitățile de gaze alocate la preț de 
68 de lei deja au fost contractate, iar 
contractele s-au executat. În perioada 
1 aprilie 2020-31 martie 2021 va 
exista o perioadă de tranziție, în 
care 50% din necesarul casnicilor 

și al termocentralelor va fi  asigurat 
în regim reglementat, iar 50% vor fi  
achiziționate de către aceștia de pe 
piața concurențială. Tot în această 
perioadă va fi  elaborat și un program 
de gas release care să înlocuiască 
actualele prevederi privind obligațiile 
de tranzacționare pe piețe angro de 
gaze naturale și va fi  defi nit și cadrul 
pentru protecția consumatorilor 
vulnerabili. De la 1 aprilie 2021, 
piața va fi  liberalizată complet, atât 
pe segmentul angro, cât și pe cel cu 
amănuntul.

ROMÂNIA, PE LOCUL ROMÂNIA, PE LOCUL 
A 4-LEA ÎN UE, LA A 4-LEA ÎN UE, LA 

ECONOMIA SUBTERANĂECONOMIA SUBTERANĂ

GAZELE VOR FI (RE) LIBERALIZATE DIN 2021

ste vorba despre liberalizarea din sector Potrivit lui Claudiu

Pe 26 septembrie 2019 a expirat 
termenul la care România 

era obligată să se conformeze în 
domeniul legislației gazelor. De 
fapt, Comisia Europeană a activat 
împotriva Bucureștiului procedura 
de infringement, dar ofi cialii 
au salvat situația la mustață, 
obținând un răgaz de 3 luni, până 
pe 26 decembrie 2019. Dacă nici 
la acea dată nu ne vom conforma 
reglementărilor pieței comune, țara 
va fi  trimisă în fața Curții Europeane 
de Justiție. 

Moțiunea de cenzură împotriva 
„celui mai dezastruos guvern 

al României din ultimii 30 de ani” a 
fost depusă, marți, la Parlament. 
Aceasta a fost semnată și probabil va 
fi  susținută de 237 de parlamentari 
ai partidelor din opoziție, respectiv, 
PNL, USR, PMP, ALDE, Pro-
România, UDMR și o parte a grupului 
minorităților. Liderul PNL, Ludovic 
Orban, a declarat că sunt și câțiva 
deputați ori senatori PSD care au 
semnat documentul. Deși, teoretic, 

ar fi  foarte mari șanse ca Guvernul 
Dăncilă să pice, premierul a spus că 
nu are nicio emoție, iar moțiunea nu 

va trece: „oamenii de bună credință 
nu pot da un vot real de sprijin și 
susținere pentru nimic. Aroganța de 
care dau dovadă acum (n.n. –PNL 
și Ludovic Orban) i-a mai costat o 
dată rușinea de a-și vedea picată la 
vot moțiunea mult trâmbițată. O vor 
trăi din nou, pentru că nu au învățat 
lecția responsabilității. Ca să fi e clar: 
această moțiune nu va trece!” Dăncilă 
și-a avertizat colegii că vor fi  excluși 
din partid dacă vor semna sau vota 
împotriva Guvernului PSD. 

ZILE NUMĂRATE PENTRU GUVERNUL DĂNCILĂ?ZILE NUMĂRATE PENTRU GUVERNUL DĂNCILĂ?
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Eva PODEANU; www.ziarulPloieştii.ro

De aceea, am căutat să 
afl u ce mai face Gabriel 

Dorobanţu, care în ultima vreme 
a făcut parcă un pas în spate. Nu, 
nu s-a retras, că asta ar fi  fost un 
mare păcat pentru cei care n-ar 
mai fi  avut ocazia să-l asculte live. 
Fiindcă da, Gabriel Dorobanţu, 
acel trubadur de care ne-am 
îndrăgostit copil fi ind, chiar şi 
acum continuă să cânte live. 

Ei bine, Gabriel Dorobanţu 
a frânt multe inimi, în tinereţe. 
Doamnele şi domnişoarele au 
suspinat la cântecele lui, dar 
îndrăgitul cântăreţ spune cu o 

sinceritate dezarmantă că nu 
i-a plăcut niciodată eticheta 
de romantic incurabil.  „Mă 
deranjează, eu sunt un sentimental 
cu raţiune. Adică un om care 
dacă se îndrăgosteşte, ştie de ce 
se îndrăgosteşte.”, mărturiseşte 
artistul. Destul de surprinzător, 
nu-i aşa?
ŞI-A CĂUTAT FERICIREA 
ŞI NU S-A PLÂNS DE 

BOALĂ
De multă vreme, artistul 

ascunde o suferinţă pe care o ţine 
bine tăinuită. Cu toate acestea, 
nu s-a plâns niciodată de boală. 
Trecut de prima tinereţe, Gabriel 
Dorobanţu are aceeaşi privire 
ca-n videoclipurile vechi, iar 
trecerea timpului pare că nu a 
lăsat urme pe chipul lui. Dar în 
ciuda aparenţelor, artistul a dus o 
luptă continuă cu maladia care l-a 
măcinat continuu şi despre care 
refuză să dea cel mai mic indiciu. 

“Eu am învăţat să-mi caut 
fericirea... Nimeni nu poate să-
mi cumpere mie cel mai de preţ 
cadou care este sănătatea, eu nu 
am avut o sănătate foarte bună.”, 
lasă să-i scape, într-un moment de 

maximă sinceritate, Dorobanţu. 
„Eu a trebuit toată viaţa să 
mă îngrijesc, am investit foarte 
mult, am cheltuit o avere, astea-s 
lucruri pe care trebuie să le ştiu 
doar eu. Am încercat să trec peste 
aceste lucruri grele din viaţa mea, 
căutându-mi fericirea... Şi fericirea 
mea a fost meseria mea.”, mai 
spune îndrăgitul cântăreţ.

„NU MĂ ÎNGROZEŞTE 
SINGURĂTATEA!”

Şi-a căutat fericirea şi mai 
ales liniştea. A găsit-o. Gabriel 
Dorobanţu s-a mutat din Capitală, 
în clipa în care de la ferestrele 
locuinţelor au început să dispară 
fl orile. Trăieşte la Cornu unde 
are o casă cu curte şi grădină, şi 
îşi îngrijeşte, cu mult devotament 
mama.

“Pe mama am luat-o cu mine 
atât cât s-a putut, acum mai puţin 
pentru că mama este un om în 
vârstă şi trebuie să am mai mare 
grijă, dar mă gândesc totdeauna 
că trebuie să am grijă... Şi mama a 
avut grijă de mine. Să ştii că mama 
a stat cu mine în clasele primare 
şi a făcut lecţii cu mine zi de zi, 
m-a învăţat cum să scriu frumos, 

m-a învăţat 
poezii, m-a 
dus la cercul 
de teatru, 
sunt multe 
pe care le fac 
părinţii pentru noi.”, sunt cuvintele 
lui Dorobanţu. 

Despre dorurile lui, Gabriel 
Dorobanţu este zgârcit în poveşti. 
Prietenii apropiaţi mai scapă din 
când în când câte un detaliu. Spun 
ceva despre o dragoste din tinereţe 
care ar fi  lăsat urme adânci. De 
atunci, artistul a încetat să-şi mai 
caute sufl etul pereche.

“Acum este târziu şi vreau să 
spun că mi-a fost greu. Părinţii 
mei nu m-au întrebat niciodată 

acest lucru. Şi nici nu m-au silit. 
Pe mine nici nu mă îngrozeşte 
singurătatea...” încheie confesiunea 
făcută în timpul unui interviu 
pentru Florentina Fântânaru 
unul dintre cântăreţii care s-au 
bucurat de aprecierea românilor 
şi înainte şi după ‘89. Să fi e vreo 
legătură şi în faptul că înainte să 
devină artist şi să aline sufl etele 
oamenilor, Gabriel Dorobanţu a 
simţit chemare către misiunile de 
medic sau preot?

Prof. dr. Al. I. BĂDULESCU

e aceea am căutat să

Retras într-un conac 
la Cornu, în Prahova, 
Gabriel Dorobanţă are 
grijă de mama lui şi îşi 

vede de sănătate

„Hai, vino iar în gara noastră mică, priveşte-mă să vezi cât mi-e de frică... Alintă-mă şi dă-mi curajul vieţii, sărută-mă 
să alungi umbra tristeţii...”... Doar dacă n-ai suferit niciodată, n-ai iubit sau n-ai trăit în România, n-ai fredonat niciodată 
melodia de căpătâi a compozitorului Dumitru Lupu cu ceea ce a fost şi va rămâne interpretarea magistrală a lui Gabriel 
Dorobanţu. 

TRUBADURUL MUZICII UȘOARE ROMÂNEȘTI A LĂSAT TRUBADURUL MUZICII UȘOARE ROMÂNEȘTI A LĂSAT 
CAPITALA ZBUCIUMATĂ PENTRU LINIȘTEA DE LA ȚARĂ. CAPITALA ZBUCIUMATĂ PENTRU LINIȘTEA DE LA ȚARĂ. 

Născut în ziua de 17 februarie 1932, 
în vestita Cetate de Foc din Banatul 

Românesc, Municipiul Reșiţa, a dovedit 
din anii copilăriei o incontestabilă vocaţie 
pentru studiul marei și adevăratei muzici.

Studiile muzicale le-a început în orașul 
natal și apoi la Conservatorul Municipal 
din Timișoara, unde între anii 1944-1950, 
a benefi ciat de îndrumările cunoscutului 
muzician Liviu Rusu (armonie, contrapunct, 
forme muzicale), studii pe care le-a 
continuat, cu brio, la Conservatorul de 
Muzică din București, în perioada 1950-
1955, printre profesorii săi afl ându-se 
renumiţii maeștri ai creaţiei și pedagogiei 
muzicale naţionale: Ioan D. Chirescu, Paul 
Constantinescu, Marţian Negrea, Mihail 
Jora, Mihail Andricu, Th eodor Rogaslski, 
Nicolae Parocescu, Zeno Vancea, Adriana 
Sachelarie, Eugenia Ionescu etc.

În anul 1968, a urmat cursuri de 
perfecţionare în orașul german Darmstadt. 

Începând din 1968, timp de peste patru 
decenii, a fost redactor și realizator de 
emisiuni la Radiodifuziunea Română și 
profesor asociat la Universitatea Naţională 
de Muzică București, iar după 1990 și la 
universităţile particulare Luceafărul și Spiru 
Haret.

Eminentul muzician – personalitate 
complexă a muzicii românești, s-a dedicat 
în primul rând, nobilei activităţi de creaţie 
muzicală, realizând zeci și zeci de opusuri 

de referinţă în domeniul muzicii simfonice, 
muzicii de teatru, muzicii vocal simfonice, 
muzicii de cameră, muzicii corale, muzicii 
pentru voce și pian.

Lucrările sale sunt inspirate din 
tradiţiile istoriei și culturii naţionale din 
vechea muzică bizantină, o seamă dintre 
acestea fi ind distinse cu premii ale Uniunii 
Compozitorilor și Muzicologilor în anii 
1953, 1969, 1970, 1972, 1975 și 2004, cu 
premiul „Pro Muzica” al Radiodifuziunii 
Ungare (1971), Premiul Academiei Române 
(1972) ș.a.

Iată numai câteva titluri dintre lucrările 
cele mai reprezentative: Muzică de teatru 
(Prometeu – operă într-un act, Mariana 
Pineda – operă într-un act, Nunta – Poem 
coregrafi c, Noaptea cea mai lungă, operă 
într-un act, Statornicie, operă – libretul 
Doru Popovici, Întâlnire cu George Enescu, 
operă pentru soprană, bas, cor mixt, pian și 
vioară solo ș.a.), Muzică vocal simfonică 
(În marea trecere – Poem pentru tenor și 
orchestră de cameră, Porumbeii morţii – 
cantată, Noapte de august – Poem pentru 
bariton și orchestră, Patria mea, opus pentru 
voce gravă și orchestră, Im Memoriam 
– poetae – Mariana Dumitrescu, Epitaf 
pentru Eft imie Murgu, Cântec de speranţă 
și rezidire, cantată pentru cor și orchestră, 
Omagiu orașului Brașov, Odă lui Mihai 
Viteazul, Omagiu lui Burebista, cantată 
pentru cor și orchestră, Patria muncește – 
cantată pentru alto și orchestră, Imn muncii, 
Balada lui Horea, Omagiu ţării mele ș.a.), 
Muzică simfonică (Poem pentru orchestră, 
striptic pentru orchestră, Două schiţe 
simfonice, Concertino pentru orchestră 
de coarde, Concert pentru orchestră, 
Simfonii 1, 2, 3, 4 – In Memoriam Nicolae 
Iorga, Poem bizantin – Omagiu mănăstirii 
Arnota, Codex Caioni –pentru orchestră 
de coarde, Omagiu lui Sadoveanu – opus 
pentru violoncel și orchestră, Pastorale 
din Oltenia – suită pentru orchestră de 
coarde și timpan etc.), Muzică de cameră 
(Sonate pentru violoncel și pian, Sonatina 

pentru pian, Sonată pentru vioară și pian, 
Sonată pentru două violoncel, cvartetul de 
coarde nr. 1, Omagiu pentru Ion Ţuculescu, 
cvintet, Muzică solemnă pentru vioară și 
pian, etc.), Muzică corală (Lucrări pentru 
cor mixt și coruri pe voci egale pe versuri 
de Ion Pilat, Ștefan Popescu, Lucian 
Blaga, George Călinescu, Mihai Dimiu, 
Alexandru Andriţoiu, Maria Banuș, Nina 
Cassian, Dan Mutașcu, Mihai Eminescu, 
Domnica Filimon, Martha Popovici, 
Doru Popovici, Grigore Vieru ș.a.), iar în 
repertoriul formaţiilor muzicale corale  s-au 
impus și lucrările: Omagiu lui Bălcescu, 
Omagiu lui Sadoveanu, Legenda ciocârliei, 
In Memoriam Ciprian Porumbescu, In 
Mermoriam Richard Wagner, 3 madrigale 
solemne, Omagiu lui Brâncoveanu, 3 
madrigale în stil bizantin, Scrisoare din 
Basarabia, Istoria Românilor, Omagiu lui 
Verdi, Învierea Domnului, Trei poeme 
apolinice: Cine cântă; Menirea  noastră; 
Doamne, Cât de mult de iubesc, Rugăciune 
pentru Caraion ș.a.), Muzică vocală (Lieduri 
pe versuri de Petofi  Șandor și Octavian 
Goga, Șt. O. Iosif, George Bacovia, Lucian 
Blaga, Tudor Arghezi, Nicolae Labiș, Dan 
Mutașcu, Eugen Barbu, Valeriu Bucuroiu, 
Doru Popovici, Petru Zeno Popovici etc.) 
A susţinut zeci de emisiuni radio și TV în 
fi ecare an.

În paralel cu activitatea de creaţie 
muzicală, ilustrul muzician Doru 
Popovici s-a afi rmat constant în domeniul 
muzicologiei. A cercetat profund sute de 
documente din arhivele bibliotecilor și a 
multor instituţii de stat, reușind să publice 
sute de articole, studii, eseuri, precum și o 
seamă de volume la Editura Muzicală și alte 
instituţii de profi l din ţară unanim apreciate: 
Muzica corală românească (1966, 1970), 
Cântec fl amand (1971), Muzica elisabethană 
(1972), Corespondenţe spirituale (1973), 
Arta trubadurilor (1974), Introducere în 
opera contemporană (1974), Cântec iberic 
(1975), Muzica Renașterii în Italia (1979), 
Peste deal, Magicianul de la Bayruth, Cântec 

întrerupt, Vis de iubire, Falimentul verde, 
Dialog cu  dirijorul Mircea Popa, Ultimul 
matein (Nicolae Kirculescu), compozitorul, 
dirijorul și profesorul Nicolae Brânzeu 
(2005) etc. Lucrări didactice, manual de 
muzică pentru cl. a X-a (în colaborare).

Referindu-se la locul și importanţa 
activităţii maestrului Doru Popovici în 
muzica românească și cultura naţională, 
eminentul om de știinţă muzicală – 
prof. univ. dr. Viorel Cosma, DHC al 
universităţilor din Chișinău și Iași, în 
Lexiconul Muzicieni din România, notează: 
Drumul creator al lui Doru Popovici a mers – 
timp de o jumătate de veac – într-un perfect 
paralelism între compoziţie și muzicologie, 
între literatură și critică muzicală, iar după 
1990 cu accente mai pronunţate și spre 
pedagogie (executată anterior prin lecţii 
particulare de teorie, armonie și compoziţie). 
Dacă între anii 1975/1980 a manifestat 
o atenţie sporită spre muzica de operă și 
simfonică, ulterior s-a orientat mai mult 
spre muzica vocală, corală și camerală. Cele 
patru simfonii și cele două opere în tinereţe 
(Prometeu, Mariana Pineda), i-au asigurat 
un prestigiu de creator al formelor ample, de 
notorietate naţională, ulterior refugiul spre 
muzica vocală cu accente pe originalele sale 
omagii: Mihai Viteazul, Palestrina, Burebista, 
Cucu, Sadoveanu, Ţuculescu, Bach, Bălcescu, 
Eugenia Montale, Brâncoveanu, Verdi ș.a.) 

Pe parcursul activităţii mele, am avut 
fericitul prilej de a colabora  cu maestrul 
Doru Popovici la multe manifestări și 
activităţi organizate în judeţul Prahova, iar 
despre cartea vieţii mele: Cultura muzicală 
în secolele XIX, XX în judeţul Prahova, 
distinsă cu premiul Uniunii Compozitorilor și 
Muzicologilor în  anul 2013, a propus să fi e 
distinsă și cu Premiul Academiei Române. 

Fie ca aceste modeste gânduri să 
constituie un binemeritat omagiu adus 
acestui ilustru muzician român, de la a cărei 
trecere în lumea cea veșnică se împlinesc pe 
5 octombrie șapte luni.

DORU POPOVICI   - COMPOZITOR, MUZICOLOG, SCRIITOR, JURNALIST  - COMPOZITOR, MUZICOLOG, SCRIITOR, JURNALIST 
ȘI PROFESOR UNIVERSITAR (N. 17 FEBRUARIE 1932 – M. 5 MARTIE 2019)

IN MEMORIAM

ăscut în ziua de 17 februarie 1932
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Cine reprezintă cu adevărat cea mai mare ameninţare nucleară din lume? Iranul, care este membru al 
Tratatului Nuclear din Neproliferare și care cooperează cu Agenţia Internaţională a Energiei Atomice? 

Sau Israelul, care refuză să semneze Tratatul și care refuză până și să admită că deţine armament nuclear?

INEDIT

Studiu de caz Gl.bg(r) Vasile  Mălureanu

UN ALTFEL DE „OLANDEZ ZBURĂTOR” (III)
Ca urmare a informărilor prezentate 

Ministerului Afacerilor Externe privind 
asemenea derapaje, ambasadorul Olandei 
Coen Stork a fost invitat pentru discuţii, 
în mai multe rânduri, la Direcţia Relaţii, 
dintre care menţionăm, pe scurt, doar 
două:

- La 26 septembrie 1988, i s-a comunicat 
ambasadorului olandez că, prin contactele 
sale cu unele persoane din România care 
aveau atitudini necorespunzătoare și a căror 
poziţie era folosită în scop denigrator de 
cercurile ostile din străinătate, încuraja de 
fapt astfel de atitudini. De asemenea, i s-a 
spus că a sprijinit unele persoane sosite în 
România ca turiști, dar care în realitate nu 
erau turiști, ci ziariști, încercând să faciliteze 
contacte între acestea și unii cetăţeni români 
din categoria celor menţionaţi. I s-a precizat 
că partea română consideră că asemenea 
acţiuni din partea sa și a colaboratorilor 
săi nu sunt de natură să contribuie la 
dezvoltarea relaţiilor româno-olandeze. - 
În ziua de 5 iunie 1989, Coen Stork a fost 
invitat la MAI și i s-a comunicat faptul că 
cetăţeanul olandez Varga Van Kibed Sandor, 
venit în România ca turist, a vizitat la 
domiciliu diverși cetăţeni autohtoni, fără a-i 
cunoaște anterior, cărora le-a oferit cadouri, 
instigându-i la acţiuni potrivnice statului 
român. Deși la 2 iunie acesta a fost atenţionat 
de organele de stat competente, el a continuat 
să desfășoare activităţi ostile ţării noastre. În 
această situaţie, pe 3 iunie i s-a pus în vedere 
să părăsească teritoriul României. În loc să 
dea curs acestei decizii, Varga s-a deplasat 
la reședinţa ambasadorului Olandei, care 
i-a acordat găzduire, de unde a continuat 
să desfășoare activităţi ostile. În fi nal, i s-a 

solicitat ambasadorului Stork să-i pună 
în vedere să părăsească imediat teritoriul 
României.

De menţionat, în context, faptul că, 
încă de la vizita de prezentare la MAE 
ca ambasador al Olandei, la 11 februarie 
1988, Coen Stark a fost informat cu 
privire la nemulţumirile României faţă 
de unele acţiuni și atitudini din Olanda. 
Concret, s-au făcut referiri la „modul 
iresponsabil în care unii ziariști, ziare și alte 
publicaţii, televiziunea olandeză mistifi că 
și denaturează istoria poporului român, 
deformează realităţile românești, sub masca 
„problemei naţionalităţilor, încercând să se 
facă promotorii tezelor extrem de nocive și 
periculoase ale revizionismului, punând 
în discuţie chiar frontierele României, ceea 
ce contravine relaţiilor existente între cele 
două ţări”. De asemenea, i s-a precizat 
că nu pot fi  acceptate afi rmaţiile potrivit 
cărora autorităţile olandeze nu ar avea 
nicio răspundere și ar fi  neputincioase 
faţă de asemenea atacuri nocive, deoarece 
guvernul olandez nu ar avea nicio legătură 
cu ziariștii, cu presa.

Din cele prezentate rezultă, cu prisosinţă, 
că ambasadorul Coen Stork nu a ţinut 
cont de atenţionările transmise de MAE.

Faptul că ambasadorul olandez a 
acţionat în România ca un profesionist 
al informaţiilor secrete este, în opinia 
mea, indubitabil. Interesant de descifrat 
ar fi  care au fost resorturile intime care 
l-au împins să se manifeste la București 
ca unul dintre cei mai activi ambasadori 
în stimularea multor opozanţi ai 
regimului Ceaușescu, precum și în 
alimentarea propagandei împotriva 

României (ex. datele privind discriminarea 
minorităţii maghiare și afectarea 
prioritară a localităţilor preponderent 
săsești și maghiare din Transilvania de 
sistematizarea localităţilor rurale, care au 
alimentat acţiunile mass-media olandeze 
pe aceste două teme artifi cial lansate, 
la infl uenţa unor cercuri iredentist-
revizioniste maghiare cu obiective și 
scopuri mai degrabă antiromânești 
decât anticomuniste). Rolul asumat pare 
surprinzător dacă luăm în considerare 
că serviciile de spionaj ale ţărilor de mici 
dimensiuni au fost mai puţin angrenate 
în luptă vizând subminarea și răsturnarea 
regimurilor comuniste din centrul și estul 
Europei din 1989, la iniţiativa SUA, s-a 
procedat la „o redistribuire a rolurilor 
statelor occidentale și o mai mare implicare a 
lor în acţiunile de infl uenţare a evoluţiilor din 
diferite ţări socialiste”, SUA concentrându-se 
îndeosebi asupra situaţiei din URSS, urmând 
ca „RFG și Marea Britanie să se ocupe mai 
mult de problemele legate de RDG, Polonia, 
Cehoslovacia, iar Franţa și Italia de cele 
privind Ungaria, Bulgaria și România”.

În dosarul de securitate al lui Coen 
Stork întâlnim ipoteza Contraspionajului 
român conform căreia acesta ar fi  acţionat 
și pentru serviciul britanic de informaţii 
M16. Ca argumente în acest sens ar putea fi  
luate în considerare următoarele:

- Soţia sa, Ellen Victoria Stork 
(Elmendorp) fotoreporter la o publicaţie 
londoneză, implicată în activităţi de 
documentare destinate propagandei 
antiromânești pe timpul vizitelor în 
România, era suspectată de relaţii cu 
serviciile britanice de informaţii. 

- Locuinţa de bază a familiei Stork nu era 
în Olanda, ci la Londra, unde locuiau Ellen 
Victoria Stork și cei doi copii mai mari. 

- Ambasadorul olandez primea și 
transmitea săptămânal un sac diplomatic 
prin intermediul Ambasadei Marii Britanii 
în România. 

- Venit  la post în februarie 1988, Coen 
Stork și-a creat în scurt timp un larg cerc 
de relaţii în rândul oamenilor de cultură și 
artă, majoritatea cunoscuţi anterior a avea 
legături cu diplomaţi ai Ambasadei Marii 
Britanii, unii dintre ei ofi ţeri de informaţii 
cu această acoperire.

Atitudinea și acţiunile lui Coen Stork 
împotriva regimului Ceaușescu, în pofi da 
statutului său de șef al reprezentanţei 
diplomatice la București a Regatului Unit 
al Ţărilor de Jos, sunt puse de editorul 
volumului Dosarul de securitate al unui 
ambasador… ca și de alţi analiști, exclusiv pe 
seama faptului că acesta a avut întotdeauna 
o atracţie pentru literatură, artele frumoase 
și, astfel, pentru mediile cultural-artistice 
pe care, chiar și constrâns de rigorile 
conduitei diplomatice și de adversităţile 
regimurilor politice din ţările în care a fost 
în misiune diplomatică, le-a sprijinit din 
toată inima. În opinia mea, a analiștilor 
de informaţii în general, pe lângă această 
explicaţie trebuie luat în considerare și 
faptul că ambasadorul Olandei a fost 
o rotiţă în angrenajul complex pus în 
mișcare de principalele state vestice, în 
conlucrare cu URSS, pentru subminarea 
și răsturnarea regimurilor comuniste din 
Europa Centrală și de Est.

Moto:
„S-ar putea ca niciodată să nu 

trebuiască să folosim armamentul 
nuclear în operaţiuni militare, 
întrucât simpla ameninţare a 
folosirii lui va determina orice 
oponent să ni se predea.”

(Chaim Weizmann)

Să luăm în considerare 
armamentul pe care se 

crede că Israelul îl deţine: până 
la 400 de bombe atomice și cu 
hidrogen, în care sunt incluse și 
armele termonucleare și cele din 
clasa megatonă A, în care intră și 
sistemele bombelor cu neutroni, 
bombele nucleare tactice, 
mecanismele de livrare nucleară la 
pachet, rachetele intercontinentale 
balistice Jericho cu o rază de 
acoperire de 11.500 km și 
facilităţile de asaltare nucleară 
din larg, folosind lansatoare 
nucleare submarine – arsenalul 
nuclear formidabil al Israelului 
intră în mod drastic în contrast 
cu armamentul nuclear inexistent 
al Iranului. În timp ce Iranul a 
respins dezvoltarea armamentului 

nuclear în mod consecvent, 
Israelul a ameninţat lumea în 
repetate rânduri cu rezerva lor 
nucleară. Israelul operează o 
strategie cunoscută ca Opţiunea 
Samson, o politică prin care oricui 
îl ameninţă i se răspunde înapoi cu 
represalii nucleare masive. Samson 
este fi gura biblică care a distrus 
templul fi listenilor, omorându-se 
pe el și alte câteva mii de fi listeni.

În cartea Opţiunea Samson, 
autorul Saymour Hersh citează 
o declaraţie șocantă a unui 
ofi cial israelian: „Încă ne mai 
amintim mirosul Auschwitzului și 
Treblinkăi. Data viitoare vă luăm 
pe toţi cu noi”.

Generalul Moshe Dayan, un 
promotor renumit al programului 
nuclear  israelian, a afi rmat: „Israel 
trebuie să fi e ca un câine turbat, 
prea periculos ca să-l deranjezi”

Martin van Creveld, profesor 
israelian de istorie militară 
la Universitatea Ebraică din 
Ierusalim, a spus: „Majoritatea 
capitalelor europene sunt vizate de 
forţele noastre (israelite) aeriene… 
Suntem capabili să scufundăm 

întreaga lume odată cu noi. Și vă 
pot asigura că aceasta se va petrece 
înainte ca Israel să piară.”

Avertizorul Integrităţii 
israeliene a pretins că Israel 
șantajează lumea cu abilitatea sa 
de a „bombarda orice oraș de pe 
suprafaţa lumii, nu numai cele 
din Europa, dar și cele din Statele 
Unite.

Ameninţările Israelului de 
a ataca alte ţări au crescut încă 
de când Iranul a început să-și 
sporească resursele de uraniu 
pentru programul său de energie 
nucleară. În timp ce este puţin 
probabil ca Israelul să creadă cu 
adevărat că Iranul l-ar ataca – 
Iranul cunoaște faptul că ar fi  ras 
de pe faţa pământului dacă ar 
îndrăzni să atace Israelul cu orice 
fel de armament -, Israelul nu 

poate tolera existenţa unui Iran 
armat cu facilităţi nucleare.
 • Orice provocare la adresa 
hegemoniei nucleare a Israelului 
i-ar putea slăbi acestuia abilitatea 
de a folosi ameninţarea nucleară, 
în misiunea lui de păstrare a 
teritoriului pe care i l-a furat 
Palestinei. Un Iran bine înarmat ar 
putea susţine ca cetăţenii israelieni 
să părăsească teritoriile ocupate. 
Investiţiile ar putea decădea, 
reducând astfel fi nanţele necesare 
subvenţionării și susţinerii 
expansiunii nelegitime a Israelului.
• Rezerva vastă de armament 
nuclear a Israelului – împreună 
cu realitatea faptului că o serie de 
ofi ciali israelieni au declarat că 
sunt pe cât se poate de pregătiţi să 
se folosească de aceasta, dacă sunt 
ameninţaţi – ar trebui să îngrijoreze 

pe toată lumea. Israelul, braţ la 
braţ cu aliaţii lor neconservatori 
și sioniști din guvernul SUA (și a 
tuturor celorlalte ţări), reprezintă 
un pericol mult mai mare decât 
Iranul, când vine vorba de pacea 
globală.

EXPERIMENTUL A FOST 
UN SUCCES COPLEȘITOR
Publicul american a afl at de 

eforturile japonezilor de a pune 
capăt confl ictului, numai după 
ce războiul a luat sfârșit. Spre 
exemplu, Walter Trohan, un 
reporter al Chicago Tribune, a fost 
forţat în timpul războiului să nu 
scoată la iveală una dintre cele mai 
importante povești de război.

Într-un articol care a fost publicat 
în sfârșit în data de 19 august 
1945 pe prima pagină a ziarelor 
Chicago Tribune și Washington 
Times-Herald, Trohan a dezvăluit 
că, pe 20 ianuarie 1945, cu două 
zile înainte de a decola pentru 
întâlnirea de la Ialta cu Stalin și 
Churchill, președintele Roosevelt 
a primit un memorandum de 40 
de pagini de la generalul Douglas 
MacArthur, subliniind cinci 
capitulări în avans venite de la 
ofi cialii japonezi de grad înalt. 
(Întregul articol al lui Trohan se 
găsește în Winter Journal 1985-86, 
paginile 508-512).

Va urma

S

Moto: nuclear în mod consecvent
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„ÎN CALITATEA MEA DE 
PREȘEDINTE AL REPUBLICII

               MOLDOVA…”
După mai multe complezențe, 

preponderent populiste, prin care să-și 
lustruiască, ca de obicei imaginea (cam 
spăsită după cum s-a văzut din secvențele 
video), și  nu competența în ale diplomației, 
după o succintă trecere în revistă a 
problemelor globale cu care se confruntă 
umanitatea (de care, la moment fi e spus, 
socialiștilor la Chișinău le e mai mult în cot 
decât pe agendă), în același scop, președintele 
a cerut comunității internaționale, de la 
tribuna Organizației Națiunilor Unite, 
recunoașterea și respectarea statutului de 
neutralitate a Chișinăului. Și nu o simplă 
neutralitate, ci una militară. „În calitatea 
mea de Președinte al Republicii Moldova, 
fac uz de orice oportunitate pentru a solicita 
recunoașterea și respectarea de facto a 
statutului de neutralitate a țării mele. Noi 
nu vrem să mai fi m tratați ca teritoriu 
neutru, aceasta este altceva decât un stat 
neutru”. Mai mult ca atât: „Consider că 
chezășia succesului nostru este promovarea 
conceptului de recunoaștere internațională a 
neutralității militare a Republicii Moldova”. 

Deh!, de aici și mai la vale, președintele 
Dodon s-a arătat de fapt cât e de rusofi l. 
Mai drept ale cui interese apără – naționale 
ale Republicii Moldova sau imperiale ale 
Federației Ruse? Or, prea desele sintagme 
„țara mea” (mă rog, dacă până mai adineaori 
era a oligarhului Vladimir Plahotniuc, 
acum, după ce se crede scăpat de el și 
nu mai are în fața cui sta „smirna”, decât 
înaintea lui Putin, țara e a lui!?), iar cele 
mai multe aserțiuni, pretinse ca adevăruri, 
vin de la „eu, ca șef de stat”, precum și lauda 
că actuala formulă de guvernare este una 
„fără precedent în regiune”, întărit de marile 
puteri mondiale, au camufl at prea searbăd 
adevăratul scop al prezenței sale la ONU. 
Primul scop era promovarea unei soluții 
a confl ictului transnistrean în formula 
agreată de Moscova. Desigur cu participarea 
membrilor formatului „5+2”, dar după ce 
pe plan intern se va conveni la „un statut 
special al regiunii transnistrene în cadrul 
unei Moldove suverane și teritorial integre”. 
Nu e greu de presupus că Dodon visează 
să impună actualei coaliții (sau să rezolve 
numai cu socialiștii, în funcție de rezultatele 
alegerilor locale) un statut special frate 
geamăn cu federalizarea. Doar că de astă 
dată în formula „Dodon+Kozak2”, susținută 
de Berlin. Firește, într-un  context aparte, 
al conceptului „unei Europe unite de la 
Lisabona la Vladivostok” al cărui adept este, 
în care proces, crede dânsul „Moldovei, ca 
stat european revenindu-i un rol deosebit”. 
Acest rol deosebit ar trebui să credem că 
este de a fi  mortar între cărămizile pe care 
se pregătește să le „zidească” Putin până 
la 2024 – refacerea URSS prin anexarea 
Armeniei, Belarus, Georgiei, Republicii 
Moldova, forțând aceste țări să-și declare 
neutralitatea militară și slăbindu-le astfel. 
Sau poate chiar prima cărămidă, șef de 
șantier fi ind însuși Dodon? 

NEMULȚUMIRI LOCALE 
ÎNTR-UN PAHAR CU 

             APĂ TULBURE
La Chișinău, un cor întreg a dat 

glas criticilor discursului președintelui 
Dodon în aceeași zi. Vicepreședinții celor 

două componente ale Blocului ACUM, 
Alexandru Slusari (PPDA) și Mihai Popșoi 
(PAS) s-au arătat nemulțumiți că Dodon 
nu a ținut cont de sugestiile partenerilor 
și a abordat subiecte geopolitice (în 
pofi da maratonului convenit de ambele 
componente ale guvernării) care dezbină 
societatea, iar promovând neutralitatea 
Republicii Moldova nu a spus un cuvânt 
despre retragerea trupelor militare ruse. Ex-
premierul Pavel Filip critică acest discurs, 
prin care noua guvernare „bifează o nouă 
rușine pentru Republica Moldova pe plan 
internațional”. Nimic despre retragerea 
trupelor străine, despre rezoluția promovată 
anul trecut de delegația Moldovei, „prima 
de acest fel din istoria țării noastre, care 
cere expres retragerea forțelor militare și 
munițiilor străine din Moldova”, nimic 
despre anexarea teritoriilor și încălcarea 
hotarelor recunoscute internațional în state 
suverane vecine. Mai mult, credem noi 
–  nimic despre formațiuni paramilitare, 
existente ilegal pe lângă trupele rusești pe 
teritoriul unei „formațiuni statale” ilegale 
nerecunoscute de nimeni. Formațiuni 
înarmate și instruite de aceleași trupe 
rusești, afl ate și ele ilegal pe teritoriul unui 
stat suveran ca Republica Moldova. Și ex-
ministrul apărării Eugen Sturza s-a arătat 
rușinat de discursul lui Dodon, suspectând 
că jocurile de după culise între ACUM și 
PSRM neglijează total interesele naționale 
ale Republicii Moldova. „Cât mai tolerăm 
acest președinte, care sub  pretextul de 
internaționalist și pacifi cator promovează 
agenda politică rusească?”, se arată indignat 
Eugen Sturza.

Dar cel mai indignată pare a fi  
Asociația Obștească „Parlamemntul-90” 
(Parlamentul Independenței, membrii 
căruia au votat independența Republicii 
Moldova) de afi rmația că politicienii noștri 
și elitele naționale de la începutul anilor 
-90 ar fi  provocat confl ictului armat din 
regiunea transnistreană „în care țara a 
plătit cu sânge și dezintegrare,  apoi – cu 
degradare economică și socială deja pe 
parcursul a câtorva decenii”. Practic, Rusia 
este absolvită de orice responsabilitate 
pentru cele întâmplate în războiul de la 
Nistru. Trebuie să fi i tare bătut la cap de 
cahlă, ca să afi rmi asemenea inepții de la cea 
mai înaltă tribună a mapamondului. Când 
toată lumea știe și vede că tocmai Kremlinul 
este cel care a inspirat (și mai declanșează în 
continuare) toate confl ictele armate, foarte 
sângeroase, în majoritatea fostelor republici 
sovietice, astăzi state suverane (Armenia, 
țările Baltice, Georgia, Republica Moldova, 
Ucraina), tocmai Rusia este prezentă în 
mai toate regiunile cu confl icte armate din 
lume. Iar atunci când învinuiește aceleași 
„elite și politicieni!” că „de-a  lungul 
tuturor celor 28 de ani de independență, 
preferințele geopolitice diametral opuse au 
stat la baza scindării și dezbinării societății 
moldovenești, fapt speculat cu multă 
abilitate de diferite forțe politice exclusiv 
în interese străine poporului nostru”, uită 
să se întrebe cine a dezbinat mai mult 
decât comuniștii și socialiștii (aceeași 
comuniști), dar mai ales Dodon însuși, afl ați 
în rândurile coloanei a cincea a Moscovei? 
Însuși discursul său de la tribuna ONU a 
adus un mare deserviciu eforturilor actualei 
guvernări din ultimele luni de a avea un 
demers care să unească societatea în jurul 

valorilor și obiectivelor care se conțin și 
în cele două Acorduri semnate de liderii 
componentelor guvernării și contrasemnate 
de președintele Dodon. Regretabil. 
Comunitatea internațională merita mai 
multă sinceritate și mai puțin populism, cu 
care socialistul Dodon încearcă să adune 
voturi în actualul scrutin local. 

CABINETUL SANDU PIERDE 
INIȚIATIVA?

Discursul președintelui Dodon de la 
ONU demonstrează că șeful statului a 
preluat inițiativa în materie de politică 
externă. Mai multă lume pune acest lucru 
pe seama slăbiciunilor premierului, căreia 
i se impută că ar face concesii inadmisibile 
președintelui. În realitate, lucrurile sunt mult 
mai complicate. Ascensiunea lui Dodon pe 
plan extern nu poate fi  exclusiv pusă în vina 
Maiei Sandu. E drept că întărirea instituției 
prezidențiale și preluarea unor importante 
pârghii ale puterii executive pot fi  atribuite 
liderilor Blocului ACUM, vorbind de banala 
partajare a funcțiilor. Instalarea în fruntea 
Curții Constituționale a reprezentantului 
PSRM a făcut parte din târgul Maiei 
Sandu și al lui Andrei Năstase cu Dodon. 
Nemulțumirile pe care și le-a etalat 
ulterior premierul  referitor la alegerea lui 
Vladimir Țurcan și acum față de conținutul 
discursului au avut și au menirea doar 
să potolească  fronda din propriul partid. 
Consolidarea pozițiilor președintelui în 
materie de justiție, apărare sau securitate este 
prețul pe care PAS și PPDA îl plătesc pentru 
că dețin majoritatea absolută în Guvern. Nu 
așa stau lucrurile însă în politica externă. 
Ieșirea spectaculoasă a lui Igor Dodon din 
izolarea internațională este o performanță 
mult peste puterile Maiei Sandu, fi rește. 
Primirea  lui Dodon la Cartierul General 
NATO, participarea lui la lucrările Adunării 
Generale a ONU putea fi  posibilă doar în 
urma unor aranjamente politice la un înalt 
nivel internațional. Deși nu face parte din 
cercuri privilegiate ale ONU, totuși, el a 
tras ceva foloase de pe urma afl ării la New 
York. A avut ocazia să schimbe două vorbe 
cu președintele României, Klaus Iohannis, 
s-a   fotografi at (el și neapărat soția) c u 
președintele SUA Donald Trump, cu alți 
câțiva  lideri politici. Oricum ai întoarce-o, 
participarea sa la reuniunea anuală a ONU 
e un succes politic incontestabil pentru el și 
o pierdere pentru Maia Sandu care a ratat 
evenimentul. Dar trebuie să recunoaștem 
că Dodon a profi tat de jocurile de culise 
ale Moscovei și Berlinului pentru a aduce 
la guvernare în Republica Moldova coaliția 
ACUM/PSRM. În spatele noului său look 
politic stau Vladimir Putin și omologul 
său german Frank-Walter  Steinmeier,  fără 
de care înțelegerea dintre dreapta pro-
europeană și stânga rusofi lă ar fi  fost puțin 
probabilă. Evident, această combinație 
controversată, șocantă chiar pentru multă 
lume de la Chișinău, s-a făcut nu de fl ori 
de cuc – Dodon e o mic șurub demontabil 
dintr-un mare mecanism european al 
reconcilierii cu Moscova care pare că se 
pune din nou în mișcare. O piesă ceva 
mai importantă în acest angrenaj e tânărul 
președinte ucrainean. În UE există destule 
forțe care mizează pe promisiunile electorale 
ale acestuia de a pune capăt războiului din 
Donbass. Recent, Zelenski a făcut un gest 
ce dovedește că mecanismul reconcilierii 

cu Rusia a fost pus în funcțiune – el a 
revenit la planul    Steinmeier  de acum trei 
ani privind aplanarea confl ictului armat din 
estul Ucrainei. În 2016, actualul președinte al 
Germaniei, a propus desfășurarea sub egida 
OSCE a unor alegeri în teritoriile ucrainene 
ocupate  de separatiști fără demilitarizarea 
zonei și fără evacuarea intervenționiștilor 
ruși. În prezent în Ucraina a crescut 
numărul alegătorilor ce doresc încetarea 
grabnică a ostilităților, iar la Chișinău au 
apărut forțe politice pretins proeuropene 
ce consideră că există pericole mai mari 
decât re-sovietizarea Republicii Moldova. 
Evident, în UE adepților împăcării cu orice 
preț cu Rusia n-avea cum să le scape această 
conjunctură extrem de favorabilă.  Planul 
Șteinmeier, scos de la naft alină, i-a rezervat 
și lui Dodon un rol anumit în operațiunea 
de refacere a punților europene ce duc spre 
Moscova. Dar o eventuală instaurare a păcii 
în interesele geopolitice ale Kremlinului va 
pune capăt divizării Ucrainei și Republicii 
Moldova între eurofi li și rusofi li? Va scăpa 
Chișinăul în asemenea context politic de 
noi autonomii sau de federalizare? 

În locul ocupanților străini, alții 
autohtoni?

La mijloc nu-i decât o utopie, o 
iluzie a păcii și împăcării. Și asta din 
simplul motiv că modelul democratic 
occidental și cel autocratic rusesc sunt 
ireconciliabile. Cetățenii Ucrainei și ai 
Moldovei sunt sortiți să aleagă între două 
areale civilizaționale, fapt care nu poate fi  
suprimat prin impunerea unor dubioase 
acorduri contra naturii. Acum unii în UE 
pontează la Chișinău pe mâna unui bufon 
cinic, coruptibil, populist, fi nanțat ilegal 
de Moscova, care duce Republica Moldova 
spre un dezastru iminent. În fața acestor 
rătăciri  este important ca electoratul 
românesc și pro-occidental să nu-și piardă 
capul și să-și vadă clar interesul în alegerile 
locale ce vin. 

„Sunt primul oficial care prin discursul 
său i-a reprezentat pe toți moldovenii și 
nu i-a împărțit pe categorii geopolitice”, 
scrie Dodon pe contul său de Facebook. 
Minciuni. Prin discursul său împarte 
societatea și mai grav. Nu demult cerea 
executivului mai multe acțiuni și rezultate 
pentru oameni, mai puțină geopolitică, 
euforie și polemici inutile. Acum chiar 
dânsul se complace în geopolitică, euforie 
și polemici mincinoase. Numai cât face 
afi rmația că optzeci la  sută din cetățeni susțin 
actuala formulă de guvernare – de unde 
această statistică!? Fala goală și afi rmația că 
Republica Moldova este un stat multietnic 
în care „conviețuiesc reprezentanții a circa 
125 de etnii”, grija exagerată pentru o treime 
din populație care „se autoidentifi că ca 
fi ind vorbitor de limbă rusă”. Și neglijarea 
faptului că în ultimul timp mai mult de 
jumătate se autoidentifi că ca fi ind români, 
iar mai bine de o treime sunt pentru unirea 
cu România. Toate acestea îl califi că pe Igor 
Dodon nu numai un „ocupant al funcției 
de președinte” (cum îl taxează majoritatea 
surselor media din Federația Rusă), ci un 
ocupant în adevăratul sens al cuvântului. 
Cu întreg partidul său, membrii căruia, în 
marea lor majoritate, pot fi  califi cați și ei 
ca ocupanți ai Republicii Moldova. Sau cel 
puțin colaboraționiști cu un regim străin, 
asemănători celor din vremea ocupației 
Germaniei naziste pe teritoriul fostei URSS.  

valorilor și obiectivelor care se conțin și cu Rusia a fost pus în funcțiune el a

DODON VREA DE LA ONU NEUTRALITATEDODON VREA DE LA ONU NEUTRALITATE
 MILITARĂ PENTRU REPUBLICA MOLDOVA MILITARĂ PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
În numărul trecut al publicației „Ziarul Ploieștii” ne întrebam când se vor întâlni 

politicele externe ale președintelui Igor Dodon și premierului Maia Sandu. Iar în 
aceeași pagină, comentatorul politic de la Chișinău, Petru Bogatu se lamenta că Maia 
Sandu s-a întors de la Washington cu mâna goală. Subiectul disensiunilor grave dintre 
cele două componente ale guvernării continuă să fi e în centrul atenției opiniei publice nu 
numai de la Chișinău ci și după discursul din 26 septembrie al președintelui Igor Dodon 
de la tribuna ONU.
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ARME ATOMICE MAI PUȚINE, DAR MAI 
PERFECȚIONATE

Potrivit unui raport publicat zilele trecute 
de celebrul Institut Internaţional pentru 
Studierea Păcii (Sipri), de la Stockholm, 
numărul ogivelor nucleare din lume a scăzut 
în continuare, dar statele care deţin arma 
atomică îi acordă acesteia „o importanţă 
crescândă” și-și modernizează arsenalele 
lor. Documentul respectiv, citat de agenţia 
France Presse și de Business Insider, arată că, 
la începutul anului 2019, SUA, Rusia, Marea 
Britanie, Franţa, China, India, Pakistanul, 
Israelul și Coreea de Nord deţineau circa 
13.865 arme nucleare, cu circa 600 mai 
puţine decât la începutul anului 2018. În 
paralel, aceste ţări își modernizează arsenalul 
propriu, iar China, India și Pakistanul îi 
măresc dimensiunea.

Scăderea din ultimii ani s-a înregistrat 
îndeosebi în SUA și Rusia, ale căror arsenale 
reprezintă 90% din armele atomice existente 
azi în lume. Cele două ţări își îndeplinesc 
astfel obligaţiile ce le revin din Tratatul 
New START, pe care l-au semnat în aprilie 
2010, și care prevede un număr limitat de 
ogive funcţionale și dezamorsarea ogivelor 
nucleare din perioada Războiului Rece. Însă 
acest tratat expiră în 2021 și nu există „nicio 
discuţie serioasă referitoare la prelungirea 
lui”, ceea ce se întâmplă într-o perioadă de 
mari tensiuni între aceste două cele mai mari 
puteri nucleare ale lumii, după cum declara 
pentru France Presse Shannon Kile, directoare 
a Programului de control al armelor nucleare 
ale Sipri, co-autoare a raportului. Rusia și 
SUA au lansat vaste și costisitoare programe 
spre a-și înlocui și  moderniza rachetele, 
sistemele de lansare a rachetelor și instalaţiile 
de producere a armelor nucleare. Dacă 
numărul armelor atomice a scăzut serios de 

la mijlocul anilor 1980 – când era aproape de 
70.000, după cum amintea ziarul Tribune-, 
azi ele încă sunt multe de-a lungul întregii 
lumi și fac ca riscul izbucnirii într-o bună zi a 
unui confl ict nuclear să fi e real.

Dintre cele 13.865 arme nucleare 
inventariate în 2019 în întreaga lume de Sipri, 
3.750 sunt desfășurate cu forţe operaţionale, 
iar aproape 2.000 dintre ele sunt menţinute 
în stare de alertă operaţională ridicată, 
precizează Institutul fondat în 1966.

ARSENALUL DEȚINUT DE CELE NOUĂ ȚĂRI

Prezentăm mai jos felul cum sunt 
repartizate forţele nucleare în lume, mai exact 
în cele nouă ţări despre care se știe sigur că le 
posedă, precizând că, așa cum arată Business 
Insider, aceste estimări „sunt aproximative”, 
dat fi ind că statele respective sunt departe 
de a da dovadă de o transparenţă totală în ce 
privește capacităţile lor atomice.
1.RUSIA: 6.500 ogive nucleare, dintre care 
1.600 desfășurate.
(Numărul de ogive nucleare în 2018: 6.850).
2. SUA: 6.185 ogive nucleare, dintre care 
1.750 desfășurate
(Numărul de ogive nucleare în 2018: 6.850
3. FRANŢA: 300 ogive nucleare, dintre care 
280 desfășurate
(Numărul de ogive nucleare în  2018: 300, ca 
și în acest an)
4. MAREA BRITANIE: 200 ogive nucleare, 
dintre care 120 desfășurate
(Numărul de ogive nucleare în 2018: 215)
5. CHINA: 290 ogive nucleare
(Numărul de ogive nucleare în 2018; 280)
6. PAKISTAN: 150-160 ogive nucleare
(Numărul de ogive nucleare în 2019: 140-
150)
7. INDIA: 130-140 ogive nucleare
(Numărul de ogive nucleare în 2018: 130-140, 
ca și în acest an)

8. ISRAEL: 
80-90 ogive 
nucleare
(Numărul de 
ogive nucleare 
în 2018: 80)
9. COREEA 
DE NORD: 
20-30 ogive 
nucleare – 
date incerte.

Varșovia este tot mai 
decisă, de câţiva ani, să 

redevină lider regional în nord-
estul continentului și, în orice caz, 
vârful de lance al NATO în fl ancul 
estic al spaţiului euro-atlantic. 
Unele dintre aceste aspiraţii au 
antecedente istorice. Polonia este 
azi stat membru al NATO, al UE, al 
Grupului de la Vișegrad, iniţiator 
al constructului „Celor Trei Mari”, 
după ce, în timpul Războiului 
Rece, intrase în denumirea ofi cială 
a blocului politico-militar sovietic 
și aliaţii -Tratatul de la Varșovia, 
era (formal cel puţin) autoarea 
planului de denuclearizare a 
Europei Centrale, numit Planul 
Rapacki, iar, în interbelic, 
promotoarea proiectului 
Intermarium al mareșalului 
Pilsudski.

Astăzi, însă, cel puţin 
deocamdată, obiectivul extern 
nr. 1 al actualului regim polonez 
condus de liderul partidului 

conservator Dreptate și Justiţie, 
Jaroslaw Kaczynski, pare să fi e 
consacrarea în mod clar, între 
aliaţi, ca prinum inter pares, a 
Americii președintelui Donald 
Trump. Cel care, în primul său 
discurs rostit ca președinte pe 
continentul european, la Varșovia, 
în iulie 2017, a numit Polonia 
„inima geografi că a Europei”, iar 
poporul polonez „sufl etul” său.

În timp, Polonia a răspuns 
acestor efuziuni înfl ăcărate, mai 
puţin obișnuite pentru un om de 
stat și lider mondial, dar structurat 
temeinic și ca om de afaceri, 
venind prompt în întâmpinarea 
solicitărilor marelui său aliat: 
cumpără gaz natural lichefi at de 
la SUA, alocă doi la sută din PIB 
bugetului de apărare al NATO și 
semnează contracte de înzestrare 
militară cu industria americană 
(acum, pentru avioane F-35).

În acest prim mandat al său, 
președintele Trump a întărit 

prezenţa militară americană în 
Polonia (și în general în fl ancul 
estic al NATO), sporind-o acum 
la 5.000 de militari și promiţând 
încă 3.000 (dar în regim de 
rotaţie, nu de permanenţă). Este 
adevărat că actualul președinte 
polonez Andrzey Duda solicită 
cu insistenţă instalarea unei baze 
militare americane permanente 
în Polonia, care să se numească 
„Fort Trump” și pentru care ţara 
sa e dispusă să suporte cheltuielile 
necesare, dar Washingtonul nu 
se grăbește să dea un răspuns și 
chiar temperează, inclusiv public, 
unele declaraţii mai înfl ăcărate ale 
liderului polonez despre politica 
Moscovei. (De pildă, A.D.: „Rusia 
arată din nou o faţă rea, neplăcută 
și imperială”; D.T.: „Putin avea o 
relaţie excelentă. Cred că e posibil”.) 
În același timp, cu cinci luni înainte 
de alegerile legislative din Polonia 
și în plin proces de culpabilizare 
și ameninţări prăvălite de către 

felurite instanţe europene asupra 
Varșoviei, președintele Statelor 
Unite și-a asigurat gazdele că nu 
e vorba de „nicio neliniște” în ce 
privește reproșurile sau acuzele 
de violare a statului de drept de 
către Varșovia, cum se susţine la 
Bruxelles.

Mai directă în exprimare, presa 
poloneză susţine (în Rzeczpopolita, 
de pildă) că, prin Donald Trump, 
Polonia a făcut un nou pas înainte 
pentru a-și întări securitatea, în 
timp ce politica europeană de 
apărare rămâne mereu în stadiu 
de discuţie. UE nu încearcă nici 
măcar să fi e o putere militară, iar 
marii jucători europeni nu înţeleg 
temerile unor ţări din fl ancul estic 
faţă de Rusia. Ei arată cu degetul 
Germania, care consideră că 
Trump și SUA, nu Putin și Rusia 
sunt cea mai mare ameninţare 
pentru securitate.

La Washington, unul dintre 
subiectele cele mai sensibile, 

ba poate chiar cel mai sensibil, 
pe care președintele Trump l-a 
discutat cu oaspetele său est-
central-european, a fost o bază 
militară americană permanentă 
în Polonia, adică în imediata 
apropiere a frontierelor vestice 
ale Rusiei. Propunere făcută de 
Polonia în mod ofi cial și public, la 
precedenta vizită a președintelui 
Duda la Casa Albă. Americanii 
nici nu acceptă, nici nu resping, 
încă, solicitarea poloneză. Un 
accept american ar fi  un pas de 
mare temeritate și ar fi  urmat cu 
siguranţă, de evoluţii imposibil 
de prevăzut. Dar oare tăcerea 
Washingtonului și prudenţa sa 
în a da un răspuns nu înseamnă 
că există, totuși, înţelegeri secrete 
post Războiul Rece care – iarăși, 
totuși – continuă să fi e respectate?

ba poate chiar cel mai sensibil

TATONĂRI ŞI TĂCERI PE SUBIECTE SENSIBILETATONĂRI ŞI TĂCERI PE SUBIECTE SENSIBILE

ALIANŢA LUI NETANYAHU CU ALIANŢA LUI NETANYAHU CU 
DICTATURILE ARABE DIN GOLF

Israelienii nu au purtat niciodată 
un război împotriva monarhiilor 

absolutiste și dictatoriale din Golful 
Persic. Aceste ţări, ca și alte naţiuni arabe, 
au susţinut istoric cauza palestiniană, deși 
niciodată nu s-au angajat ferm în lupta 
pentru crearea unui stat palestinian. Cel 
mai mare dușman al Arabiei Saudite, al 
Emiratelor Arabe Unite și al Bahrainului 
este Iranul, nu Israelul.

Există o generalizare despre statele arabe, 
ca și cum ar fi  toate ţări asemănătoare, cu 
preocupări similare și anti-Israel. Nu sunt. 
Problema palestiniană se afl ă în fruntea 
agendei doar în Iordania și are o mare 
importanţă pentru Iran, Siria și Egipt, deși 
este departe de a fi  prioritatea acestor ţări 
din Levant. Din punct de vedere cultural, 
iordanienii, sirienii, libanezii și egiptenii 
au, de asemenea, o mai mare apropiere 
faţă de palestinieni.

Dar guvernele ţărilor din Golful Persic 
și cele din Africa de Nord, cu excepţia 
Egiptului, nu vor fi  afectate, dacă nu va 
exista un stat palestinian independent. 
Cauza palestiniană are o importanţă 
simbolică pentru populaţie și chiar pentru 
unii guvernanţi. În general, însă este mult 
sub alte subiecte care domină dezbaterea 
din fi ecare dintre aceste ţări.

Benjamin Netanyahu, prim-ministrul 
Israelului, a înţeles de ani de zile că se 
poate apropia de dictaturile din Golful 
Persic, arătând în ce măsură israelienii 
împărtășesc cu aceste naţiuni arabe un 
dușman comun la Teheran. Cu câţiva ani 
în urmă, a dobândit aliaţi puternici în 
acest sens la Washington, prin președintele 

Donald Trump, la Abu Dhabi, 
prin Bin Zayed, și la Riyad, 
prin prinţul moștenitor al 
coroanei și dictatorul de 
facto al ţării, Mohammad 
bin Salman, considerat 
drept asasin de către ONU. 
Este clar acum că strategia 
prim-ministrului israelian a 
funcţionat, așa cum am văzut 
la întâlnirea din Bahrain, 
organizată de ginerele lui 
Trump.

Cred că este din ce în ce mai probabil ca 
Israelul să stabilească relaţii diplomatice 
deschise cu cel puţin trei dictaturi arabe 
– Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite 
și Bahrain. Are deja cu Egiptul și cu 
Iordania. Ar fi  un pas spre normalizare 
cu Marocul și Omanul (care are o relaţie 
bună cu Iranul). Și ar obţine această 
victorie fără a fi  nevoie să se creeze un 
stat palestinian. Bin Salman, de exemplu, 
nu a fost niciodată preocupat de soarta 
palestinienilor. El preferă să-i bombardeze 
pe yemeniţi.

Propunerea de pace din 2002 a Ligii 
Arabe este încă ofi cial valabilă. În esenţă, 
aceasta prevede stabilirea relaţiilor tuturor 
ţărilor arabe cu Israelul, în schimbul 
retragerii israeliene din teritoriile ocupate 
în războiul din 1967 (Cisiordania, 
Ierusalimul de Est și Înălţimile Golan) și 
o soluţie negociată pentru refugiaţi. Însă, 
în practică, Bin Salman și Bin Zayed nu 
s-au plâns, atunci când Trump a transferat 
ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim 
și când președintele american a recunoscut 
Înălţimile Golan, un teritoriu sirian ocupat 
de israelieni, ca parte a Israelului. Probabil 
că ar închide ochii la anexarea așezărilor 
din Cisiordania.

Crearea unui stat palestinian a rămas 
departe. Cred că este trist. Aș vrea să văd 
soluţia cu două state, Israelul și Palestina 
stând alături. Și aș dori să văd Israelul în 
pace cu Libanul. La urma urmei, Tel Avivul 
are mult mai mult de-a face cu Beirutul 
multireligios decât cu extremistul Riad 
și cu persecuţia sa asupra minorităţilor 
religioase, LGBT și a femeilor.
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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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SPORTIVI PRAHOVENI, CU SUCCES, ÎN COMPETIŢII INTERNE ŞI INTERNAŢIONALESPORTIVI PRAHOVENI, CU SUCCES, ÎN COMPETIŢII INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE

ATLETISM, 
LA BUCUREȘTI, 
CU MEDALII LA 

„BALCANIADA MASTERS”
Ampla competiţie internaţională, 

Campionatul Balcanic Masters 
(București, Stadion „Iolanda Balaș 
Soter”, 19-22.IX.2019, atleţi de peste 
35 de ani din 13 ţări) a prilejuit 
și onoranta participare a unor 
prahoveni, unii, la diferite categorii 
de vârstă sau în diferite probe 
cucerind, în contul României și al 
Prahovei, preţioase medalii: 

 Dariela Ionescu, Ploiești (atletă 
și ciclistă amatoare, de certă valoare 
și cu admirabile calităţi moral 
volitive…) la Categoria „+45 ani” 
a cucerit două medalii de aur (cu 
Ștafeta României de 4x400 m și cu 
Ștafeta Balcanică de 100 m + 200 m 
+ 400 m + 800 m) și două de bronz 
(800 m și 1500 m) 

 Alexandru Frangulea – 
Petrolul Ploiești (ex atlet performer, 
multimedaliat masters, preţuit ofi ţer, 
comisar șef de poliţie), la „+50” 
și-a adjudecat două medalii de aur 
(cu Ștafeta României 4x400 m și cu 
Ștafeta Balcanică de 100 m + 200 m 
+ 400 m + 800 m) și una de argint 
(400 m, în 60.04 secunde…).

 Marian Ion – Cosminele 
(multiplu campion masters, 
naţional și balcanic…) la „+55”, 
după o indisponibilitate recentă, 
și-a adjudecat totuși „argintul” unei 
probe difi cile – 5000 m marș.

 Gheorghe Boboc – Atletico 
Slănic, la „+50” a cucerit „aur” cu 
Ștafeta României 4x100 m, cu un 
nou record naţional. 

  Iulică Alexe – Poiana Câmpina, 
recent dublu medaliat cu bronz 

la Campionatul Europei Masters 
(Veneţia, Italia), a cucerit la 
Balcaniadă, la „+55” trei medalii de 
aur, la 3000 m obstacole (11:18.21, 
record naţional), la 1500 m și cu 
Ștafeta României la 4x400 m.

BADMINTON, DE 
BERCENI, STRĂLUCITOR 
LA GALAȚI ȘI ZAGREB…

După triumful de la Balcaniadă 
(2 aur, 2 argint), Clubul Sportiv 
Comuna Berceni (antrenor 
Adrian Basarabeanu), continuă 
strălucitor… La Campionatul 
României U11, Galaţi, 20-22.

IX.2019), Matei Pandele, deși la o 
categorie superioară vârstei

sale, a cucerit bronz la simplu și 
argint la dublu în pereche cu Maxim 
Iacob – Brașov.

O evoluţie promiţătoare au avut 
și coechipierele de la CSC Berceni 
– Ruxandra Filip, Delia Puţaru și 
Izabela Dragomir.

 „Zagreb Youth Open” (Zagreb 
– Croaţia / 27-29.IX.2019), 
competiţie de vârf, a prilejuit noi 
succese strălucitoare în contul 
CSC Berceni prin: Matei Pandele 
– U9 (aur la simplu, dar și la dublu 
împreună cu Arthur Maier – CSM 
Timișoara), Denisa Muscalu – U13 
(bronz la simplu și aur la dublu cu 
Cristina Sîrbu – CSM Timișoara) și 
Luca Pandele – U 13 (aur la simplu, 
dar și la dublu împreună cu Vlad 
Dehelean, CSU UVT Timișoara), cu 
toţii reprezentând echipa României, 
ca și Dinu Pandele – U15 și acesta 
cu victorii și evoluţii bune, într-un 
concurs valoros.
CICLISM, LA LIPĂNEȘTI,… 

ȘI CU „VOINICI”
Devenită tradiţională (a 

treia ediţie), „Cupa Biciclistul 

Lipăneștean”, desfășurată pe diferite 
categorii de vârstă („voinici” de 
grădiniţă, școlari de ciclul primar 
sau de gimnaziu, liceeni sau chiar 
pensionari…), pe trasee adecvate, 
în zona „Bazei Sportive”, a benefi ciat 
și a fost onorată de implicarea 
preţuitului Primar de Lipănești – 
ing. Robert Nica și a președintelui 
Asociaţiei Judeţene de Ciclism 
Prahova, Constantin Ciocan, mare 
sportiv și antrenor al României, 
singurul ciclist olimpic al Prahovei 
(Jocurile Olimpice Tokyo – 1964…). 
Competiţia (ofi ciali de vârf – ing. 
Ion Dolete, Marian Rândașu și 
Constantin Nica) și-a premiat 
câștigătorii cu câte o bicicletă, graţie 
Primăriei Lipănești. Admirabil…
FOTBAL, PENTRU TOȚI…

 Campionatul Naţional de Fotbal 
UNSR 2019, proiect realizat de Liga 
Studenţilor din Centrul Universitar 
Ploiești, s-a desfășurat pe cocheta 
Bază Sportivă „Kiru Sport Ploiești 
a CS Petrolul 95 Ploiești (patron și 
manager internaţionalul petrolist 
Daniel Chiriţă), într-o atmosferă 
specifi c studenţească, în condiţii 
optime, graţie parteneriatului cu 
Universitatea Petrol și Gaze Ploiești, 

Casa de Cultură a Studenţilor 
Ploiești, Uniunea Naţională a 
Studenţilor din România, Consiliul 
Judeţean Prahova. Un remarcabil 
aport organizatoric și-a adus ex-
Campioana Mondială Universitară, 
marea atletă a Prahovei și României, 
acum conf. univ. dr. Mirela Dulgheru, 
cadru didactic la UPG Ploiești.

În ierarhia fotbalistică, studenţii 
de la UPG Ploiești – „Tezaurul 
Ploiești” a prins „podiumul” și 
medaliile de bronz, devansaţi de cei 
de la Liga Studenţilor Electroniști a 
Universităţii Politehnica București 
– „aur” și de cei ai Universităţii 
de Știinţe Agricole și Medicină 
Veterinară Iași – medaliaţi cu 
argint…

 Cupa Asociaţiei Orașelor din 
România la Fotbal (Faza fi nală, 
Năvodari – Constanţa, 24-26.
IX.2019), o competiţie benefi că 
sportului (prin participarea echipelor 
primăriilor și a „aparatelor” lor), s-a 
încheiat cu „triumful” Primăriei 
Mioveni – Argeș, dar „victorioase” 
pot fi  apreciate și celelalte fi naliste, 
echipe reprezentând Primăriile – 
Huedin – Cluj, Sânnicolau Mare – 
Timișoara, Lehliu Gară – Călărași, 
Seini și Șomcuţa Mare – Maramureș, 
Făurei – Brăila, Balș – Olt, Năvodari 
– Constanţa și onorant (ca de obicei) 
cea a orașului Plopeni – Prahova.

În echipa Primăriei Plopeni, 
alături de primarul orașului 
prahovean ec. Dragoș Niţă au 
evoluat ex-divizionarii Pompiliu 
Stoica (internaţional), Ștefan Huza, 
Nouraș Nicorescu, Ion Cernica, 
Daniel Dumitrache, sau coechipierii 
săi Dumitrescu, Tarcău, Savu, 
Paraschiv.

FOTBAL
Cupa României (Turul 5 

Naţional, Șaisprezecimi de fi nală 
/ Ediţia 2019-2020 / Arena Galda 

de Jos – Alba / 25.IX.2019):
ACS Industria Galda - FC 

Petrolul Ploiești 0-1 (0-1)
Marcator: Hamza Younes (32). 

Petrolul (antrenor Flavius Stoican): 
Avram – Olaru, Racu (11 Blănaru, 
71 Arnăutu), Sîrghi, Ţicu – Meza 
Colli, Cioinac – Saim Tudor (78 

Ștefănescu), Bratu, Zaharia – 
Hamza Younes 

  Revenit în echipa de sufl et, 
Hamza Younes a înscris golul 
victoriei și al califi cării (nereușită 
de deţinătoarea trofeului – Viitorul 
Constanţa, învinsă, 0-1, la Cluj de 
„Sănătatea”, colegă în eșalonul trei, 
cu învinsa noastră din Golda de 
Jos…)

 În „Turul 6” – „Optimi de 
fi nală”, prin tragere la sorţi (sediul 

FRF, 30.IX, 2019), Petrolul Ploiești 
va întâlni „performera” turului 
precedent, formaţia de eșalon trei 
„Sănătatea” Cluj Napoca („Virușii 
verzi”…) pe „Cluj Arena” (29-
31.X.2019, ziua și ora, ulterior…)

 Liga 2 (Etapa 9  / Stadion „Ilie 
Oană” / 1.X.2019): FC Petrolul  
Ploiești – CS Mioveni 0-0

Petrolul: Avram, Bărboianu, 
Sîrghi, Cioinac, Țicu - Sain 
Tudor, (61 Deac), Meza Colli, 
Mihăescu (78 Olaru), I. Stoica - 
Hamza Younes, Arnăutu (61 A. 
Munteanu).

 Cu multă dorință, dar fără 
putiință, doar egal, cu Petrolul 
fără victorie acasă (încă) și cu CS 
Mioveni singura neînvinsă din cele 
20 de competitoare...

 În celelalte jocuri ale etapei: 
* Csikszereda Miercurea Ciuc – 
U Cluj 1-1 * CSM Reșiţa – Farul 
Constanţa 2-1 * Viitorul Pandurii 
Târgu Jiu – Politehnica Timișoara 
1-4 * Gloria Buzău – Concordia 
Chiajna 2-1 * UTA Arad – Daco 
Getica București 6-0 * Dunărea 
Călărași – Pandurii Lignitul 
Târgu Jiu 4-0 * FC Argeș Pitești – 

Turris Oltul Turnu Măgurele 3-2, 
* Ripensia Timișoara – Sportul 
Snagov 3-1 * Metaloglobus 
București – Rapid București 0-0.

 În clasament conduc: Turris 
Oltul Turnu Măgurele 22p, UTA 
Arad (un joc mai puţin) 19p, 
Gloria Buzău 19p.

Petrolul (cu un joc mai puțin), 
cu 12 puncte – ocupă locul 11.

 În etapa viitoare (a 10-a), 
sâmbătă 5.X.2019, de la ora 12.00, 
la Târgu Jiu este programat jocul 
Pandurii Lignitul – Petrolul Ploiești.

Hai PETROLUL!

IX 2019) Matei Pandele deși la o Lipăneștean” desfășurată pe diferite

)

la Campionatul Europei Masters

l l l l d d f l l lPE SCURT • PE SCURT •PE SCURT • PE SCURT •

Structuri sportive, prin bravi sportivi și antrenori reprezintă, cu pasiune și onoare, minunata noastră Prahovă în competiţii interne și internaţionale 
prestigioase, precum și în cele desfășurate recent.

Alexandru FranguleaAlexandru Frangulea

Dariela IonescuDariela Ionescu

Iulică AlexeIulică Alexe
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 „Voinicii” – ciclişti, la Lipăneşti, la start… „Voinicii” – ciclişti, la Lipăneşti, la start…



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


