
Mult s-au străduit până acum 
ofi cialii statului să ascundă 

un adevăr spus mereu de organizațiile 
non-guvernamentale: tăierile ilegale 
de păduri au atins cote de-a dreptul 
inimaginabile! Cifra este una 
incredibilă, de 20 de milioane de metri 
cubi/an! Noul Ministru al Mediului, 
Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, 

a făcut publice datele Inventarului 
Forestier Național-Ciclul II, 2013-2018 
(IFN) și s-a arătat șocat de realitate. 
La conferința de presă de săptămâna 
trecută, Alexe a declarat: „Primul lucru 
pe care am vrut să îl văd când am venit 
la minister a fost raportul Inventarului 
Forestier Naţional. 

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

Continuare în pagina 4
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Talismane cu Talismane cu 
parfum de parfum de 
legendă!legendă!

GATA! AM LUAT GATA! AM LUAT 
PUTEREA! TE JOCI PUTEREA! TE JOCI 
CU CINE SPUN EU!CU CINE SPUN EU!
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Creștere economică Creștere economică 
redusă în 2020, defi cit redusă în 2020, defi cit 
de cont curent în expansiunede cont curent în expansiune
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Care e originea Care e originea 
evreilor din evreilor din 
Europa?Europa?
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- Culese de Tata  Gaius Petronius (cca. 27-66) scriitor roman
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1 DECEMBRIE, ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

-Mamiii, mă lași afară?
-Cu cine?
-Cu băieții!
-Care băieți, mămică?
-Vecinii, măi mamă....Nicu, Dan, Teo...
-Cu Teo? Ăla a’ lui Roșu, de la doi?
-Da....
-Păi, ai lui sunt pesediști...ce să cauți să 
te joci cu el? Au votat cu proasta aia...
-Și ce? N-am voie să mă joc cu el? Ne 
știm de mici...
-Lasă că știu eu de când vă știți! Am zis 
NU...așa rămâne! Fiți-ar proștii ai naibi! 
Auzi tu cu cine iese el la jocă...
- Ai mă mamă mă...e doar o joacă.
-Ce joacă măi copile...unde ai strigat 
„.uie psd”, nu mai pupi.
-Da’ n-am strigat eu, voi ați strigat! 
Și mai e ceva...el are minge. Fără el nu 
avem cu ce să ne jucăm...te rooog!
-Mă rogi degeaba! E minge din bani 
furați! Să îți fi e rușine că te-ai gândit să 
intri în cursa lor de corupți!
-Bine...gata...nu mai mă joc cu el...dar 
mă lași cu ceilalți?
-Cu Dan? În niciun caz. Ai lui sunt 
nebunii ăia de la trei, care au votat cu 
Barna....alt securist!
-Mă mamă, cu Dan stau în bancă, la 
scoală, și când nu știu ceva, el îmi sufl ă.
-Aha...deci te manipulează! Îți spune ce 
vrea el...niste impostori din tată în fi u! 
Nu. Nu ieși nicăieri cu el.
-Atunci ies cu Nicu...
-Alt stricat! Măr stricat, mamă! De mic! 
Din părinți care au votat cu Ponta...
Curve, mamă..curve! Pun pariu că el 
câștigă de fi ecare dată când jucați jocu-
rile voastre. Așa-i?
-Hai, mă mamă!!! Te rog eu frumos să 
mă lași măcar să ies singur până pe Bu-
levard, mă plimb puțin și la nouă sunt în 
casă...promit!
-Nu!
-De ce?
-M-a supărat tac-tu. Nu s-a dus la vot! 
Un bou!
-Și ce vină am eu!
-Ai...că ești jumate al lui...Stai în casă și 
apucă-te de învățat...că am luat puterea 
și nu vreau să mă faci de râs.
-Ce putere, măi mamă, ai luat, că tu 
vinzi țigări la bucată, la chioșc, în școală, 
elevilor și trăim de pe o zi pe alta...
-Ciocu’ mic! Că acu’ îmi aduc aminte de 
corijența de la mate! Gata! Până aici! Nu 
te mai joci decât cu copii de nivelul tău! 
Ai înțeles?
-Da, mamă...am înțeles...de nivelul 
meu...
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SE TAIE ILEGAL 20 DE MILIOANE 
DE METRI CUBI DE LEMN/AN!DE METRI CUBI DE LEMN/AN!

POLUAREA NE OMOARĂ REALMENTE CU ZILEPOLUAREA NE OMOARĂ REALMENTE CU ZILE
Săptămâna trecută, o știre 

îngrijorătoare pentru 
Ploiești și Prahova a trecut 
cumva în umbră, pe fondul 
disputelor ocazionate de alegerile 
prezidențiale: Institutul Național 
de Sănătate Publică a legat 

direct creșterea numărului 
de persoane diagnosticate cu 
cancer de poluarea din Ploiești, 
Brazi și Blejoi. Așadar, avem o 
confi rmare ofi cială și dramatică a 
efectelor noxelor asupra sănătății 
populației și totuși nu vedem o 

alarmare a instituțiilor statului 
care ar trebui să pună capăt 
acestei situații!

Institutul Național de Sănătate 
Publică confi rmă o situație 
dramatică pentru Ploiești, Brazi 
și Blejoi: numărul persoanelor 

diagnosticate cu cancer a crescut 
alarmant în ultimii ani, iar cauza 
explicită ar fi  poluarea (benzen, 
toluen, xilen, etilbenzen) de care 
ne plângem de câțiva ani încoace.

Alegerile prezidențiale s-au încheiat 
cu victoria zdrobitoare a actualului 

președinte, Klaus Iohannis, care a obținut 
66,10% din voturile valabil exprimate de 
peste 55% dintre românii cu drept de vot. 
Turul al II-lea de scrutin pentru Cotroceni 
a consemnat câteva recorduri: cel mai 
mare număr de votanți în străinătate; cea 
mai grea înfrângere suferită de PSD din 
1990 încoace; cel mai mare număr de 

voturi acordat vreodată unui candidat în 
diaspora; cel mai mare număr de județe 
adjudecate în 30 de ani de candidatul 
dreptei; al doilea cel mai mare scor obținut 
de un candidat la alegerile prezidențiale. 
La PSD, imediat după afl area rezultatului, 
s-a declanșat mecanismul binecunoscut de 
înlăturare a liderului și de bătălie pentru 
preluarea puterii.
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Echipa InfO(1) a Centrului Județean de Excelență 
Prahova, condus de prof. Dana Lica, s-a întors cu cinci 

medalii de la Turneul Internațional de Informatică  Shumen-
Bulgaria IATI 2019. La acest concurs au participat în jur de 
200 de elevi din 9 țări. Din Prahova s-au întors cu medalii 
de bronz Alexa Tudose, Colegiul Național I.L.Caragiale-
reprezentantă a lotului național al României, Alexandru 
Dobleagă,  Colegiul Național I.L.Caragiale, reprezentant 
al lotului național al României, Ștefan Ţaga, Colegiul 
Național Mihai Viteazul Ploiești, reprezentant al lotului 
național al României, Sebastian Predescu, Colegiul Național 
I.L.Caragiale Ploiești și Stefan Cătălin Savu, Colegiul Național 
I.L.Caragiale Ploiești. Din echipă au mai făcut parte Iulian 
Arsenoiu, Șc. Gim. Ing. Ghe. Pănculescu Vălenii de Munte, 
Andrei Onut, Colegiul Național I.L.Caragiale Ploiești, Filip 
Tudose, Colegiul Național I.L.Caragiale Ploiești. 

LA MULȚI ANI ROMÂNIA, 
LA MULȚI ANI ROMÂNI!

Vă așteptăm pe toți, cu patria și tricolorul 
în sufl et, să ne cinstim țara, s-o onorăm și s-o 
ocrotim așa cum știm noi mai bine!
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KLAUS IOHANNIS, VICTORIE ZDROBITOAREKLAUS IOHANNIS, VICTORIE ZDROBITOARE
LA ALEGERILE PREZIDENȚIALELA ALEGERILE PREZIDENȚIALE

SUCCES PRAHOVEAN SUCCES PRAHOVEAN 
LA IATI 2019LA IATI 2019

E OFICIAL, OAMENI BUNI:E OFICIAL, OAMENI BUNI:

NOUL MINISTRU COSTEL ALEXE S-A DECLARAT... NOUL MINISTRU COSTEL ALEXE S-A DECLARAT... 
ȘOCAT DE CEEA CE A GĂSIT ÎN DOCUMENTE!ȘOCAT DE CEEA CE A GĂSIT ÎN DOCUMENTE!

Muncă, pasiune, Muncă, pasiune, 
bucurii, în bucurii, în 
sportul prahoveansportul prahovean
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Vorbind despre funcționarea 
unor instituții, 

vicepremierul Raluca Turcan 

a gavarit una cât ea de mare: 
„Adică nu se poate ca în materie 
de siguranță publică să nu existe 
controale ale instituțiilor statului, 
astfel încât omul să aibă garanția 
că nu se culcă sănătos și se trezește, 
ferească Dumnezeu, mort”. Mda, 
Ralucuțo, asta era să fi e, fi ecare 
partid să aibă câte o Dănciloză... 
Chestia asta e la fel de periculoasă 
ca atunci când te-ai culcat tu 
nimeni și te-ai trezit parlamentar 
sau când te-ai culcat deputat și 
te-ai trezit vicepremier!

Cătălin Rădulescu, zis și 
Mitralieră, a declarat, 

duminică seara, la sediul PSD, 
după ce a afl at de înfrângerea 
zdrobitoare a candidatului PSD, că 
votul în diaspora ar fi  fost fraudat 
„prin furt, securitate și șmecherii”. 
Apăi, nene, nu știu ce să zic, cred 

că a fost un complot al Căii Lactee 
împotriva voastră... Cică chiar a 
fost surprins Iohannis când s-a 
întâlnit cu Ursa Mare punând 
la punct un plan de distrugere a 
voastră. Deci e limpede că la mijloc 
e un complot universal, chiar și 
Soarele, ați văzut, a stat ascuns 
în ziua votului, asta ca să nu-l 
descopere Statul vostru Paralel că 
v-a pus bețe-n roate...

Și președintele executiv 
al PSD, Eugen Orlando 

Teodorovici, a fost tulburat sau 
turbat de vânturi astrale duminică 

seara. Împins de Mircea Badea 
să facă o declarație, el a sugerat 
ca PSD are în vedere inclusiv 
varianta suspendarii din funcție a 
lui Iohannis, proaspăt câștigător 
cu un scor uriaș al alegerilor 
prezidențiale. Chiparosule, succes! 
Altă cale mai bună să fi ți șterși 
de pe harta politică a țării nici 
dușmanii voștri n-ar fi  găsit. Așa 
că... deh, ce faceți voi cu mâinile 
voastre nici Dumnezeu nu mai 
desface! Deci dă-i bătaie, cu cât 
mai repede, cu atât mai bine!

Președintele PNȚCD, 
Aurelian Pavelescu, scrie 

că ziua de 24 noiembrie 2019 
este comparabilă cu mineriada 
din mai 1990: „În 1990, minerii 
au fost chemați la București să 
salveze democrația, pentru că 

în Piața Universității se contesta 
legitimitatea lui Ion Iliescu care 
câștigase cu 86% în urmă cu mai 
puțin de o lună! Și minerii au venit 
și au făcut ce se știe, pretextând 
că apără votul poporului! Azi, 
românii au fost chemați să distrugă 
PSD-ul, pentru ce a făcut Partidul 
Comunist în urmă cu 30-40-70 de 
ani,  #rezist   fi ind brațul armat al 
mișcării mineriste.” Aurică, zău, 
tu ești dovada vie că extratereștrii 
există și fac experiențe pe oameni...
Pe bune, la Bălăceanca ai încercat?

Primarul Adrian Dobre s-a 
lăudat după ce Ploieștiul și 

Prahova au votat cu președintele: 
„Înțelegând așteptările uriașe 
și legitime, trebuie să muncim 
pentru a pune în aplicare proiectul 
României Normale. Și, aș adăuga 
eu, al Ploieștiului așa cum trebuie”. 
Aha, uitându-mă la orașul ăsta, 

trag concluzia că până acum tu 
n-ai înțeles care-s așteptările 
noastre, nu? Sau, dacă nu mă înșel, 
te-a ținut careva de mână și  nu 
te-a lăsat să-ți faci munca. Dar știi 
ceva, drăguță? Nu te înfi erbânta 
acum să îngrași porcul în ajun. 

Roagă-te mai bine să ningă, că 
măcar astupă zăpada gunoaiele de 
pe străzi, bine?

Subalternul lui, vicele Ganea, 
zice că „a votat cu inima 

pentru o Românie mândră, o 

Românie în care românii să nu mai 
urască alți români!” Măi, omule, 
dar cine naiba are nevoie de 
inima ta? Uite că peste 64% dintre 
ploieșteni ți-au dat peste cord de 
nu te-ai văzut, na! Ideea e că la 
primărie e necesar să-ți folosești 
capul, mă rog, chestia aia din 
cap care seamănă cu nuca, inima 
păstreaz-o pentru tine, că doar nu 
te-au ales oamenii să te iubești cu 
ei...

Interesul Național, poreclit 
Gabriel Oprea, fost 

vicepremier și ministru al Apărării, 
s-a întors în PSD direct în scaunul 
de vicepreședinte. Cică el nu 
vânează vreun ciolan, ci a venit să 
ajute partidul la greu. Mda, bre, că 
scaunul ăla de adjunct înseamnă 
vreo pleavă, nu ditamai ciolănoiul! 
Eu zic să-l fotografi ezi, că n-o să 
stai mult pe el; o să pleci din PSD 

mai repede decât glonțul din arma 
aia cu care n-ai tras niciodată în 
armată, deși ai...împușcat ditamai 
stelele de general. Hm, care va 
să zică voi vă luați Statul Paralel 
înapoi, că parcă ăla în sufrageria lui 
Gabriel se născuse și de la șoriciul 
lui Liviu din curtea SRI, neh?

La ultimul interviu acordat 
în calitate de președinte al 

PSD și după ce a pierdut alegerile 
în mod jalnic, Veorica Vasilica 
a apărut îmbrăcată în doliu, iar 
în loc de broșă a purtat un ac de 
cravată. Mda, să înțelegem că 

ți-au dat colegii instrumentul 
să-ți faci seppuku înainte să-ți ia 
ei căpățâna? Veorico, vezi, nici nu 
mai e nevoie de Klaus ca să dispari 
din politică, te mânâncă ai tăi mai 
dihai decât orice adversar politic. 
Deh, când noi ți-am zis, nu ne-ai 
ascultat: cine ridică sabia, de sabie 
sfârșește! 

Când era primărița Craiovei, 
Lia Olguța a pus să fi e 

izolat termic gardul unui cimitir. 
Mda, Volguțo, cât bine ai făcut tu 
și ce răi sunt oltenii, te-au trădat 
nemernicii, n-au mai vrut să iasă 

la vot... Cică ea ar fi  primit zilele 
trecute o scrisoare în care unul, 
care locuia într-o garsoniră chiar 
de pe margine, îi mulțumea că nu 
mai tremură de frig: „Nici nu știți 
ce grea era viața înainte a-i pune 
dumneavoastră pe băieți să izoleze 
termic gardul. Mă trăgea frigul pe 
la oase de înțepeneam. Îmi venea să 
mă sinucid de frig!  N-ar fi  posibil 
să învârți niște sfori la Parlament 
și să-i obligi p-ăștia de-acilea să 
ne pună niște geamuri termopan și 
să repare pompele din țintirim, că 
murim de sete?”
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ACTUALITATE

PERCHEZIȚII LA MEMBRII 
UNEI GRUPĂRI ACUZATE DE 

TRAFIC DE DROGURI
Polițiștii Brigăzii de Combatere 

a Criminalității Organizate Ploiești 
– Serviciul Antidrog, împreună cu 
D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial 
Ploiești, au investigat, în cursul 
lunii noiembrie, activitățile 
infracționale ale unei grupări 
implicate în trafi cul internațional 
de droguri de risc (cannabis), 
grupare ce acționa pe raza 

județului Prahova. „Din cercetări 
a reieșit că   membrii grupării 
ar fi  introdus în țară cantități 
importante de cannabis, procurate 
din Spania. Ulterior, drogurile ar 

fi  fost comercializate către diferite 
persoane, de pe raza județului 
Prahova”, a precizat IGPR. Polițiștii 
din cadrul B.C.C.O. Ploiești și 
D.I.I.C.O.T. au organizat o acțiune 
de prindere în fl agrant delict 
a membrilor grupării, ulterior 
fi ind efectuate două percheziții 
domiciliare, la locuințele acestora. 
Polițiștii au ridicat aproximativ 
patru kilograme de cannabis și 
1.900 de lei. După fi nalizarea 
audierilor, față de doi membri ai 
grupării   a fost dispusă măsura 
reținerii pentru 24 de ore. Ulterior, 
Tribunalul Prahova a dispus 
arestarea preventivă a acestora 

pentru 30 de zile. Activitățile s-au 
desfășurat cu sprijinul B.C.C.O. 
Alba-Iulia și al Grupării de 
Jandarmi Mobile ”Matei Basarab” 
Ploiești, a mai precizat IGPR.

DOSARE PENALE PENTRU 
ALCOOLEMIE

Polițiștii prahoveni au depistat 
în trafi c un număr de șapte 
conducători auto care în urma 
testării cu aparatul etilotest au 
avut rezultat pozitiv, în toate 
aceste cazuri fi ind deschise dosare 
penale. Recordul de alcoolemie îl 
deține un tânăr în vârstă de 27 de 
ani, din comuna Filipeștii de Târg, 
care a fost oprit pentru control 

de polițiști din cadrul Secției de 
Poliție Rurală nr. 2 Florești, pe 
raza satului Dițești. Potrivit IPJ 
Prahova, tânărul a fost testat cu 
aparatul etilotest, iar rezultatul 
a fost de 1,21 mg/l alcool pur în 
aerul expirat, fapt pentru care 
a fost deschis un dosar penal 
pentru conducere sub infl uența 
alcoolului. 

a gavarit una cât ea de mare:

că a fost un complot al Căii Lactee

seara Împins de Mircea Badea
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LA VOLAN FĂRĂ PERMIS
Polițiști din cadrul Poliției 

Ploiești au observat un autoturism 
oprit neregulamentar la intersecția 
străzii Constantin Brezeanu cu 
strada Pichetului din municipiu. 
„În urma verifi cărilor, aceștia au 
identifi cat conducătorul auto în 
persoana unui bărbat de 62 de ani, 
din Ploiești, care are dreptul de a 
conduce suspendat. În cauză a fost 
întocmit dosar de cercetare penală 
pentru săvârșirea infracțiunii 

de conducere fără permis”, a 
precizat IPJ Prahova. Acesta nu 
este însă singurul caz de acest 
fel. Polițiști din cadrul Postului 
de Poliție Berceni au depistat în 
trafi c un bărbat în vârstă de 41 
de ani, din aceeași localitate, care 
conducea un autovehicul deși nu 
poseda permis. În cauză a fost 
întocmit dosar de cercetare penală 
pentru săvârșirea infracțiunii de 
conducere fără permis. Un caz 
similar a avut loc la Mărginenii 
de Jos. Polițiști din cadrul Secției 

de Poliție Rurală nr. 2 Florești 
au observat, pe raza localității 
Mărginenii de Jos, un autovehicul 
care, la vederea echipajului, a 
schimbat brusc direcția de mers. 
Aceștia au pornit în urmărirea 
sa, cu semnalele acustice și 
luminoase. După aproximativ 300 
metri conducătorul auto a oprit 
în dreptul unui imobil. La volanul 

autoturismului se afl a o tânără 
în vârstă de 19 ani din comuna 
Filipeștii de Târg, care s-a dovedit 
că nu poseda permis de conducere. 
„În autoturism a fost identifi cat și un 
pasager de 34 de ani, care a declarat 
că este proprietarul mașinii și că i-a 
încredințat-o tinerei să o conducă, 
întrucât cunoștea că aceasta deține 
permis. În cauză s-a întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de conducerea unui 
vehicul fără permis de conducere 
și încredințarea vehiculului unei 
persoane pentru care legea prevede 
obligativitatea deținerii permisului 
de conducere”, a precizat IPJ 
Prahova.

ACCIDENT FEROVIAR 
MORTAL 

Accidentul feroviar a avut loc în 
Halta Sinaia Sud. Potrivit primelor 
date, se pare că un tren InterRegio, 
care circula pe relația Brașov-
București Nord, ar fi  surprins și 
accidentat mortal un bărbat în 
vârstă de 95 de ani, din București. 
Acesta se pare că nu s-ar fi  asigurat 
în momentul în care a vrut să 
traverseze calea ferată. În urma 
accidentului, circulația feroviară 
nu a fost blocată. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cu 
exactitate modul cum s-a produs 
tragedia.  

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

PRIMĂRIA PLOIEȘTI A OBȚINUT 
FINANȚARE DOAR PENTRU FINANȚARE DOAR PENTRU 
11 PROIECTE EUROPENE 11 PROIECTE EUROPENE 

În urmă cu trei săptămâni, 
la unul dintre evenimentele 

organizate de Agenția de Dezvoltare 
Regională Sud-Muntenia în 
Prahova, i-am adresat directorului 
Liviu Mușat o întrebare legată 
de proiectele depuse de Primăria 
Ploiești. Mai exact am vrut să 
afl ăm dacă documentațile au fost 
lipsite de calitate sau dacă ar exista 
alte motive pentru care acestea nu 
au fost deocamdată aprobate. Ne 
gândeam, sincer, la ceva bariere 
politice, având în vedere că 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice, instituția 
care gestionează Programul 
Operațional Regional 2014-
2020, prin intermediul agențiilor 

regionale, era condus de PSD 
(între timp guvernul s-a schimbat), 
iar primarul Ploieștiului era și 
este membru al PNL. Răspunsul 
nu a fost foarte limpede. Mușat a 
pomenit ceva, cum că municipiile 
reședință de județ au fost lăsate mai 
la urmă și că abia la anul vor avea 
prioritate proiectele din cadrul 
Axei prioritare 6 (drumuri). Știm 
că Ploieștiul a depus câteva dosare 
grele referitoare la infrastructura 
rutieră, dar niciunul nu a fost 
aprobat; până acum au fost semnate 
contracte pentru proiecte mici, să 
le spunem așa. La 21 noiembrie, 
municipalitatea a primit undă 
verde pentru 11 proiecte mari 
și late: 4 proiecte efi cientizare 

energetică blocuri de locuințe, Axa 
3.1, în valoare cumulată de 20,5 
mil. lei; 6 proiecte efi cientizare 
energetică unități de învățământ, 
în valoare de 17,8 mil. lei; 1 proiect 
construire grădiniță, Axa 4.4, în 
valoare de 6,2 mil. lei. Trebuie 
să recunoaștem că numărul de 
investiții este unul mic, la fel și 
suma nerambursabilă atrasă. 

Totuși, în campania electorală, 
prim-vicepreședintele PNL, 
Rareș Bogdan, a lăsat audiența cu 
gura căscată când l-a felicitat pe 
Adrian Dobre pentru, atenție, 185 
de milioane de euro (850 de mil. 
lei) fonduri europene atrase! Este 
limpede că liberalul nu inventa 
suma dacă nu îi era ofi cial livrată 

de Adrian Dobre. Și-ar veni 
întrebarea: unde sunt banii? Sau: 
a depus măcar municipalitatea 
proiecte care să adune la un loc 

această valoare? Fiindcă până 
acum, vedem bine, este vorba doar 
de 44,5 mil. lei...

Unde o fi  diferența până la 185 mil. euro cu care se lăudau 
liberalii?

INS nu oferă date scrise negru pe alb, 
ci doar niște concluzii: în Ploiești, rata 
de incidență prin tumori bronho-
pulmonare are cea mai mare valoare 
în anul 2014; în Blejoi, rata incidenței 
îmbolnăvirilor cu cancer /100.000 
locuitori a fost în creștere în 2016 
pentru tumori maligne, limfoame, 
anemie aplastică, iar leucemia a avut ca 
vârf anul 2015; în localitatea Brazi, rata 
de incidență prin tumori maligne 
/100.000 locuitori, la persoane cu 
vârstă peste 65 ani, a înregistrat cea mai 
mare valoare din Prahova și din țară în 
anul 2015! Imaginați-vă ce statistici 
vor fi  pentru anii 2017-2019 având în 
vedere că poluarea cu substanțe toxice 
a căpătat dimensiuni criminale de-a 
dreptul! Chiar dacă INSP scrie negru 
pe alb despre acest aspect, nu am văzut 
și nu am avut un răspuns pe măsură 
al instituțiilor statului pe marginea 
acestui subiect: Ministerul Mediului, 
prin structurile sale teritoriale Agenția 
de Protecție a Mediului (APM) și 
Garda de Mediu, Direcția de Sănătate 
Publică, primăriile Ploiești, Brazi și 
Blejoi ori Consiliul Județean Prahova. 
APM ar trebui să verifi ce permanent 
dacă poluatorii au efectuat investițiile 
asumate prin autorizația integrată 
de mediu și chiar să meargă până 
la retragerea autorizațiilor, în caz 
de neconformare. De asemenea, ar 
trebui să monitorizeze și să raporteze 
public calitatea aerului din cele 
trei localități. Garda de Mediu ar fi  

fost obligată, la rândul ei, să aplice 
sancțiuni poluatorilor, pentru fi ecare 
depășiri de noxe consemnată la stațiile 
de monitorizare. Pe de altă parte, 
Consiliul Județean Prahova a elaborat 
„Planul de menținere a calității aerului 
în județul Prahova 2019- 2023”, iar 
Primăria Ploiești-„Strategia pentru 
mobilitate urbană, axată pe măsuri de 
reducere a emisiilor de carbon”. 

Astăzi ne vom referi la „Planul 
de menținere a calității aerului în 
județul Prahova 2019-2023”, aprobat 
de CJ Prahova în luna august 2019. 
De aici afl ăm că Ploieștiul și Brazi sunt 
încadrate în regimul de gestionare 1 
pentru dioxid și oxizi de azot, pulberi 
în suspensie și benzen, cu depășiri ale 
concentrațiilor maxime admise. Și mai 
afl ăm, de asemenea, o constatare a 
Direcției de Sănătate Publică, preluată 
în plan, valabilă însă pentru anul 2015 
(noi credem că situația s-a agravat între 
timp): „datele raportate arată un nivel 

mai ridicat al valorilor indicatorilor de 
sănătate pe codurile de boală posibil 
asociată cu poluarea atmosferică la 
nivelul orașului Ploiești comparativ 
cu media la nivelul județului pentru 
mortalitate prin tumori maligne, 
afecțiuni respiratorii, cardio-vasculare, 
pneumonie, emfi zem, astm bronșic, 
tumori maligne respiratorii, tumori 
trahee, bronhii, plămâni etc.” 

Studiul enumeră activitățile care 
produc poluare, iar acestea ar fi : trafi cul 
rutier, producerea energiei termice 
și electrice, arderi din procesele 
industriale, încălzirea rezidențială, 
explorare, producție și transport 
țiței și gaze naturale, intreținere 
străzi, depozitare deșeuri. Dintre 
posibilii poluatori industriali, fără a 
fi  nominalizați însă ca poluatori cerți, 
sunt citați numai Vega Rompetrol 
Rafi nare, Petrotel Lukoil, OMV 
Petrom; ori noi știm foarte bine că lista 
este mult mai lungă!

Ofi ciul European de Statistică (Eurostat) arată că România 
și Ungaria au înregistrat în primul semestru din acest 

an cel mai mic preț mediu (exprimat în euro) la gazele naturale 
destinate consumatorilor casnici (ambele 3,5 euro pentru 100 
kWh). Cel mai mult au plătit consumatorii din Suedia (11,8 
euro/100 kWh), Olanda (9,2 euro) și Danemarca (8,6 euro). 
Între prima jumătate a anului 2018 și prima jumătate a anului 
2019, cele mai semnifi cative scăderi ale prețului gazelor 
naturale pentru gospodării, exprimat în moneda națională, 
s-au înregistrat în Danemarca (minus 1,7%), Ungaria (minus 
1,6%) și Austria (minus 1,3%), iar cel mai semnifi cativ avans 
-în Bulgaria (18,3%), Letonia (15,8%) și Estonia (14,2%). Cât 
privește energia electrică, în primul semestru din acest an, 
prețul mediu în UE a crescut la 21 euro pentru 100 de kWh. 
Cel mai mic preț mediu (exprimat în euro) al energiei electrice 
destinată consumatorilor casnici a fost în Bulgaria (9,9 euro 
pentru 100 kWh), Ungaria (11,2 euro) și Lituania (12,5 euro), 
iar cel mai ridicat- în Germania (30,9 euro) și Danemarca (29,8 
euro).  Între prima jumătate a anului 2018 și prima jumătate 
a anului 2019, cele mai semnifi cative scăderi ale prețului 
s-au înregistrat în Danemarca (minus 4,3%), Portugalia 
(minus 4,1%), Polonia (minus 3,1%) și Grecia (minus 1,3%), 
iar cel mai semnifi cativ avans s-a consemnat în Olanda 
(20,3%), Cipru (16,4%), Lituania (14,4%) și Cehia (12%).

ROMÂNII AU AVUT ROMÂNII AU AVUT 
CEL MAI MIC PREȚ CEL MAI MIC PREȚ 
LA GAZE DIN UE
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ACTUALITATE

EXPLOZIE LA 
FILIPEȘTII DE TÂRG

Patru persoane au ajuns la 
spital în urma unei explozii care 
s-a produs la Filipeștii de Târg. 
Cauza exploziei se pare că a fost 
o sobă supraîncălzită. Explozia 
nu a fost urmată de incendiu, însă 
patru persoane au fost rănite. Este 
vorba de un băiat în vârstă de 12 
ani, o adolescentă în vârstă 16 ani, 
precum și de doi tineri cu vârsta 

de 18 ani, respectiv de 19 ani.  Cele 
patru victime au fost transportate 

la spital. Minorii au fost internați 
la Spitalul de Pediatrie Ploiești, 
iar tinerii la Secția de Chirurgie 
Plastică a Spitalului Județean 
Ploiești. Victimele exploziei 
prezintă arsuri pe mâini, picioare 
și abdomen, dar și pe față. 
ACCIDENT PE PODUL DE LA 

TĂTĂRANI
Accidentul rutier a avut loc pe 

DJ 101D, pe podul de la Tătărani, 
după ce două autoturisme au 
intrat în coliziune. Din primele 
date, se pare că un autoturism 
care se deplasa pe sensul de mers 
către Ploiești, posibil pe fondul 

nepăstrarii distanței de siguranță 
în mers, a intrat în coliziune față-
spate cu un auto care circula în 
fața sa. În urma impactului două 
persoane au fost rănite. Este vorba 
despre unul dintre conducătorii 
auto și de un minor în vârstă de 
15 ani. Victimele au fost asistate 
medical la fața locului. 

ACCIDENT RUTIER PE 
DN1A, LA MĂNECIU

Accidentul rutier a avut loc 
după ce o autoutilitară și un 
autoturism au intrat în coliziune. 
O persoană a sunat la 112 și a 
alertat autoritățile. La fața locului 

s-au deplasat echipaje ale Poliției, 
ale Serviciului de Ambulanță 
și ale ISU Prahova. În urma 
impactului trei persoane au fost 
rănite și au necesitat transportul la 
spital. Se pare că accidentul rutier 
s-ar fi   produs după ce șoferul 
autoturismului, care circula pe 
direcția Măneciu – Brașov, posibil 
pe fondul neadaptării vitezei la 
condițiile meteo, ar fi  pierdut 
controlul asupra direcției de 
mers, a pătruns pe contrasens și a 
intrat în coliziune cu autoutilitara. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate cum s-a 
produs evenimentul rutier. 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

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

Cel mai scandalos caz prezentat opiniei 
publice de Contributors se referă la 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
în Silvicultură „Marin Drăcea”. O unitate, 
este adevărat, nebugetată de la stat, dar care 
trăiește covârșitor de pe urma contractelor 
cu statul, respectiv, cu Romsilva, care 
gestionează pădurile României. Și care mai 
trăiește din valorifi carea produselor de pe 
cele 48.000 ha de pădure administrată, care 
este probabil tot domeniu privat al țării. 
Adică, dacă ne gândim bine, e vorba de o 
avuție a statului, a României, a noastră, 
în defi nitiv. Ei bine, în textul Ordinului 
nr. 337 din 23 mai 2019 pentru aprobarea 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 
2019 ale institutelor naționale de cercetare-
dezvoltare afl ate în coordonarea Ministerului 
Cercetării și Inovării, am găsit  ceva care 
ne-a lăsat realmente fără cuvinte: bugetul 
pentru salariul directorului general este de... 
atenție, țineți-vă bine, 1,943 milioane de lei! 
Într-o intervenție publică a INCDS (drept la 
replică), afl ăm că salariul fostului director 
general Romică Tomescu a fost de 44. 167 
lei brut/lună, iar leafa actualului manager, 
Ovidiu Badea, este de 49.637 lei brut/lună. 
Și vă întrebăm sau întrebăm statul român: 

glumiți? Într-o Românie în care leafa medie 
brută este de 5.041 lei există o instituție 
publică ce-și permite să plătească directorii 
generali cu de 10 ori venitul mediu al anului 
de grație 2019? Sau să încaseze 25 salarii 
minime pe economie? Dar asta nu-i nimic! 
Tomescu s-a pensionat la începutul anului și 
a primit niște bonusuri aiuritoare prevăzute 
în contractul colectiv de muncă. Potrivit 
acestui document, la pensionare, salariații 
primesc 10 salarii brute. Așadar Tomescu 
a încasat 441.670 lei net ( 713.281 lei brut) 
când a plecat acasă. Și tot contractul acordă 
o primă constând în 12 salarii pentru 
indeplinirea indicatorilor de performanță, 
ceea ce a echivalat cu suma de 530.004 lei. 
Dintr-un foc deci bugetarul de lux a băgat 
în buzunar, cu salarii cu tot, peste un milion 
de lei! Spuneți-ne, care dintre dvs. vă puteți 
asigura un așa cadou? Sau cui îi mai face 
statul o asemenea binefacere? Înțelegeți 
așadar de ce este atâta bătălie pentru 
accederea la putere a partidelor, nu? De 
fi ecare dată când preiau guvernarea, acestea 
își plasează oamenii în funcții de conducere 
la sutele de instituții publice, posturi 
remunerate absolut demențial, în raport cu 
puterea economică a României.

LEFURI DE NABAB ȘI-N ALTE 
INSTITUȚII ALE STATULUI
INCDS nu este singura structură 

care-și permite o asemenea lăfăială. Mai 
sunt și altele-sincer, nu prea știm ce fac, 
de vreme ce efectul muncii lor nu se 
vede în economia reală- care onorează 
directorii cu salarii fabuloase: Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta 
Dunării”-55.083 lei/lună; Institutul Național 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția 
Muncii „Alexandru Darabonț”-32.750 lei/
lună; Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Securitate Minieră și 
Protecție Antiexplozivă-67.583 lei/lună; 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Ecologie Industrială-48.334 lei/
lună; Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica 
Măsurii-34.330 lei/lună; Institutul Național 
de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie 
Carafoli”-30.000 lei/lună; Institutul Național 

de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie 
Electrică Cercetări Avansate-25.000 lei/
lună; Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice 
și Moleculare-30.000 lei/lună; Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Tehnologii Criogenice și Izotopice-26.250 
lei/lună; Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie 
Marină-27.500 lei/lună; Institutul Național 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica 
Pământului-36.660 lei/lună; Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Fizica Materialelor-29.166 lei/lună; 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Fizica Laserilor, Plasmei și 
Radiației-25.660 lei/lună; Institutul Național 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și 
Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”-37.500 
lei/lună; Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare Turbomotoare Comoti-72.330 
lei/lună.

Eram familiarizat cu 
subiectul din discuțiile 

de la Comisia de Mediu din 
Cameră și din articolele din 
presă, însă eram curios să văd 
varianta ofi cială. Am descoperit 
acolo niște cifre șocante, atât 
de șocante încât la prima citire 
mi-a fost greu să le cred. L-am 
chemat la minister pe domnul 
Marin Gheorghe, responsabilul 
pentru realizarea IFN, să îmi 
explice exact cum s-a derulat tot 
procesul de documentare, care 
au fost tehnicile folosite, care 
sunt indicatorii, iar după ce am 
ascultat toate explicaţiile, vă spun 
că am acceptat în integralitate 
acest raport. Datele de acolo 
sunt reale: astăzi, în România, 
se taie, într-un an, aproximativ 
38,6 milioane de metri cubi de 
lemn, cu 20 de milioane peste 

cifrele ofi ciale. Diferența de la 
18,5 milioane de metri cubi 
la 38,6 milioane metri cubi 
reprezintă tăieri neautorizate. 
Astăzi, cele mai mari probleme 
de tăieri neautorizate le avem în 
pădurile proprietate privată, apoi 
în pădurile autorităților publice 
locale și, pe locul trei, în pădurile 
administrate de RNP Romsilva.” 

Ministrul Alexe a decis că 
MMAP va aloca toate resursele 
fi nanciare și logistice pentru a 
derula și Ciclul III al Inventarului 
Forestier Național. De asemenea, 
el a anunțat și primele trei măsuri 
imediate: punerea în funcțiune 
a Sistemului de Urmărire a 
Materialului Lemnos- SUMAL, 
scop în care a alocat resursa 
umană și logistica astfel încât 
acesta să fi e operațional în luna 
ianuarie 2020; disponibilizarea 

sumei necesare pentru achiziția 
hărților satelitare la o rezoluție 
foarte bună, cu trecerea de 
două ori peste areal, la care 
pot avea acces toți locuitorii 
țării; procurarea hărților de 
risc, în care, de exemplu, se pot 
identifi ca arealele unde există 
tăieri ilegale de arbori (de la 
300-500 metri cubi la hectar), 
în special în zonele montane din 
județele Suceava, Neamț, Vâlcea, 
Gorj, Hunedoara, Cluj, Alba, 
Argeș - zona limitrofă cu județul 
Brașov.  

INCREDIBIL:INCREDIBIL: CUM POȚI LUA DE LA STAT  CUM POȚI LUA DE LA STAT 
APROAPE UN MILION DE LEI LA PENSIONARE!APROAPE UN MILION DE LEI LA PENSIONARE!
Este incredibil ce se întâmplă în unele instituții publice ale statului român. De 

data aceasta vorbim despre unele institute de cercetare, cele la capătâiul cărora 
bocesc unii care spun că, în România, statul nu acordă atenția cuvenită acestui domeniu 
de avangardă. Sau care ar trebui să fi e de avangardă, așa cum se întâmplă în națiunile 
dezvoltate ale lumii. La noi, în schimb, aceste unități sunt păstrate ca sinecuri politice. 
Și veți vedea imediat de ce facem această afi rmație.

E OFICIAL, OAMENI BUNI: E OFICIAL, OAMENI BUNI: 
SE TAIE ILEGAL 20 DE MILIOANE SE TAIE ILEGAL 20 DE MILIOANE 

DE METRI CUBI DE LEMN/AN!DE METRI CUBI DE LEMN/AN!

INCIDENTE LA ALEGERILE INCIDENTE LA ALEGERILE 
PREZIDENȚIALE, ÎN PRAHOVAPREZIDENȚIALE, ÎN PRAHOVA

Alegerile prezidențiale nu 
au fost lipsite de incidente. 

Ministerul Afacerilor Interne 
a anunțat că, în Prahova, a fost 
întocmit un dosar penal pentru vot 
multiplu pe numele unui membru 
al biroului electoral al unei secții 
de votare. Acesta a votat pe listele 
suplimentare la secția de votare 
unde își desfășura activitatea, iar 
ulterior s-a prezentat și la secția 
unde era arondat de drept. Potrivit 
MAI, în cauză cercetările continuă 
sub supravegherea unui procuror 
din cadrul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Vălenii de Munte. Un alt 
incident a avut loc la secția de votare 
din satul Cocorăștii Caplii, comuna 
Măgureni. Un bărbat în vârstă de 84 
de ani s-a împiedicat și a căzut pe 
scări până să intre în secția de votare, 
pentru că în zonă era noroi. Bărbatul, 
care prezenta un traumatism cranio-
facial și plagă la arcadă, a refuzat 

transportul la spital. Un  alt incident 
a avut loc la Secția de votare 190, 
din localitatea Băicoi. Unui bărbat 
i s-a făcut rău, moment în care în 
sprijinul acestuia a intervenit un 
jandarm din cadrul IJJ Prahova, care 
se afl a în serviciul de pază la secția 
de votare. Jandarmul a început și a 
continuat manevrele de resuscitare 
până la sosirea echipajului medical. 
„Bărbatul a fost transportat la 
Spitalul Județean Ploiești, starea lui 
fi ind stabilă”, a precizat IPJ Prahova.

Roxana Tănase; www.ziarulploieştii.ro
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ACTUALITATE

 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploieştii.ro

INCENDIU LA O CASĂ DIN 
DRAJNA

Pompierii militari au fost în 
alertă după ce fl ăcările au cuprins 
o casă din satul Drajna de Jos, 
comuna Drajna. Incendiul s-a 
manifestat pe o suprafață de 
aproximativ 60 mp. O femeie în 
vârstă de 81 de ani, care prezenta 
probleme medicale, a fost evacuată. 
La fața locului au intervenit două 
echipaje de stingere și o ambulanță 
Smurd. După localizarea și 

stingerea focului, pompierii 
militari efectuează cercetări pentru 
a stabili cu exactitate care a fost 
cauza care a condus la izbucnirea 
focului.

PATRU AUTOTURISME ÎN 
FLĂCĂRI, LA PLOIEȘTI

Incidentul a avut loc pe Șoseaua 
Nordului din Ploiești. O persoană 
a sunat la 112 și a solicitat ajutorul 
pompierilor militari după ce un 
autoturism a luat foc. Incendiul 
s-a propagat rapid la alte trei 

autoturisme parcate în apropiere. 
La fața locului s-au deplasat două 
echipaje de stingere din cadrul 
ISU Prahova. Din fericire nu au 
existat victime, însă pagubele au 
fost majore. Un autoturism a ars 
80%, altul 40%, iar al treilea 20%. 
La cel de-al patrulea autoturism 

au fost afectate bara și farul. 
Potrivit primelor date se pare că 
incendiul a izbucnit din cauza 
unui scurtcircuit electric. 

BĂRBAT LOVIT DE UN 
AUTOTURISM PE TRECEREA 

DE PIETONI
Accidentul rutier a avut loc 

pe strada Gheorghe Grigore 
Cantacuzino, din Ploiești, în 
zona Kaufl and Vest, pe sensul 
de mers spre centura de vest. Un 
conducător auto în vârstă de 19 
ani a accidentat un bărbat în vârstă 
de 65 de ani care se angajase în 
traversarea drumului pe trecerea 

de pietoni. Victima accidentului 
a fost preluată de o ambulanță și 
transportată la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 
Ploiești. Potrivit IPJ Prahova, 
conducătorul auto a fost testat cu 
aparatul etilotest, iar rezultatul a 
fost negativ.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Consiliul Superior al 
Magistraturii intenționează 

să cumpere, cu bani de la bugetul 
de stat, un sediu nou în valoare 
de 18 milioane de euro, asta în 
condițiile în care, peste câțiva 
ani, când va fi  construit Cartierul 
pentru Justiție, CSM va avea în 
cadrul complexului propriul sediu. 
Asociația „Forumul Judecătorilor 
din România” și Asociația 
„Inițiativa pentru Justiție” a 
solicitat în repetate rânduri CSM 
să renunțe la achiziționarea unui 
imobil și să folosească banii 
pentru scopuri urgente:  „În 
raport de relansarea procedurii de 
achiziționare a unui nou imobil, 
distinct, în afara Cartierului pentru 
Justiție, pentru a fi  folosit exclusiv de 

Consiliul Superior al Magistraturii 
drept sediu nou, în suprafață de 
12.000 mp, ale cărui costuri se 
ridică la suma de 84.600.000 de 
lei, apreciem în continuare că 
această inițiativă este nepotrivită 
și trebuie abandonată, inclusiv 
pentru evitarea dublei fi nanțări din 
fondurile publice, Cartierul pentru 
Justiție cuprinzând și realizarea 
unui sediu nou destinat CSM. 
Nevoile de resurse de fi nanțare 
pentru sistemul judiciar sunt extrem 
de mari, fapt care reiese din simplul 
inventar realizat chiar de CSM, atât 
sub aspectul construirii unor clădiri 
noi, cât și al reparațiilor capitale/
curente, extinderilor de spațiu, 
achiziționării de mobilier, aparate 
telefonice, sisteme informatice etc. 

Starea de degradare considerabilă 
a sediilor unor instanțe și parchete 
a fost documentată de Asociația 
Forumul Judecătorilor într-un 
studiu care a fost publicat la 
sfârșitul anului 2017, între sediile 
cu cele mai grave defi ciențe 
afl ându-se cel al Înaltei Curți de 
Casație și Justiție, probabil cel 
mai impropriu al unei instanțe 
supreme în Europa. În acest 
context, dacă Ministerul Justiției 
și Ministerul Finanțelor Publice 
ar realoca suma destinată CSM 
pentru noua achiziție către 
investițiile cu adevărat urgente 
pentru sistemul judiciar, cel puțin 
o parte din necesarul reparațiilor 
capitale/curente ar fi  acoperită, 
cu benefi cii atât pentru personalul 

instanțelor și parchetelor în cauză, 
dar, mai ales pentru justițiabili.” 
În ceea ce privește Prahova, ne 
surprinde să afl ăm că Ministerul 

Justiției a găsit bani pentru CSM, 
dar nu are fonduri de peste 20 de 
ani să fi nalizeze Palatul Justiției din 
Ploiești!

Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OECD) 

estimează că, în 2020, România va înregistra 
o încetinire a creșterii economice, la 3,2%, 
dar în anul următor, ritmul va fi  din nou 
accelerat, până la 3,7%. Specialiștii apreciază 
că, „în timp ce salariile vor reveni la creșteri 
de o singură cifră, consumul privat este 
așteptat să rămână robust, susținut de creșteri 
ale pensiilor. Defi citul comercial va crește în 
continuare din cauza cererii externe slabe și a 
competitivității scăzute a prețurilor. Creșterea 
investițiilor va rămâne la un ritm moderat, 
sprijinit de o absorbție mai mare a fondurilor 
europene”.  Cererea internă se va ameliora 
în 2020 și reaccelera în 2021, mai punctează 
OECD. Importurile vor lua o traiectorie 
similară. Deși datoria publică ca procent 
din PIB este încă moderată, spațiul fi scal 
este limitat, iar climatul extern volatil ar 
putea limita capacitatea de fi nanțare. OECD 
mai punctează că o politică fi scală prudentă 
necesită eforturi de consolidare care ar trebui 
să ia forma revizuirii planului de cheltuieli 
bugetare și îmbunătățirea efi cienței colectării 
taxelor. Creșterea economică din 2019 a fost 
susținută de consumul robust și investițiile 

puternice din sectorul construcțiilor, în timp 
ce creșterile de salarii atât în sectorul public, 
cât și în cel privat. au majorat puterea de 
cumpărare a gospodăriilor, mai spune OECD 
în raport. De asemenea, șomajul a atins un 
nivel scăzut și defi citul de forță de muncă s-a 
intensifi cat. Creșterea costurilor cu forța de 
muncă a afectat competitivitatea prețurilor 
producătorilor autohtoni, contribuind la 
lărgirea defi citului de cont curent. În plus, 
încetinirea comerțului global a afectat creșterea 
producției industriale și a exporturilor. 
Încrederea întreprinderilor se deteriorează 
și utilizarea capacității (de producție) scade. 
OECD mai arată că politicile expansioniste 
și pro-ciclice din trecut au redus spațiul 
fi scal disponibil, iar defi citul bugetar este 
prognozat să continue tendința de creștere 
în următorii doi ani: „Reforma pensiilor va 
majora cheltuielile bugetare cu 2% din PIB 
până în 2021. Îmbunătățirile preconizate în 
colectarea taxelor și impozitelor și în efi ciența 
instituțiilor sectorului public nu sunt așteptate 
să se materializeze destul de rapid pentru a 
compensa majorarea cheltuielilor publice. 
În consecință, poziția fi scală este așteptată 
să fi e în general neutră în 2020 și puternic 
expansionistă în 2021.” Defi citul de cont 
curent este prognozat să depășească 5% din 
PIB în 2019, iar principalele riscuri includ o 
continuare a deteriorării cererii din Uniunea 
Europeană pentru bunurile românești și 
volatilitatea fi nanciară globală care ar putea 
conduce la ieșiri de capital, se mai notează în 
raport, care estimează o creștere economică 
de 4% pentru România în acest an.

rganizația pentru Cooperare și
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instanțelor și parchetelor în cauză Justiției a găsit bani pentru CSM

MINISTERUL JUSTIȚIEI ARE BANI PENTRU CSM, DAR NU E-N MINISTERUL JUSTIȚIEI ARE BANI PENTRU CSM, DAR NU E-N 
STARE SĂ FINALIZEZE PALATUL JUSTIȚIEI DIN PLOIEȘTISTARE SĂ FINALIZEZE PALATUL JUSTIȚIEI DIN PLOIEȘTI

CREȘTERE ECONOMICĂ CREȘTERE ECONOMICĂ 
REDUSĂ ÎN 2020, DEFICIT DE REDUSĂ ÎN 2020, DEFICIT DE 

CONT CURENT ÎN EXPANSIUNECONT CURENT ÎN EXPANSIUNE

Un bărbat în vârstă de 39 de ani 
a fost reținut pentru săvârșirea 

infracțiunilor de trafi c de droguri de 
risc, deținerea, portul, precum și orice 
operațiune privind circulația armelor 
letale și a muniției. Acesta a fost depistat, 
în fl agrant, în timp ce încerca să vândă 5 
kilograme de cannabis. Asupra bărbatului 
a fost descoperit și un revolver cu muniție 
letală. „Începând cu luna septembrie 2019, 
polițiștii antidrog din cadrul Brigăzii de 
Combatere a Criminalității Organizate 
București împreună cu procurorii 
D.I.I.C.OT. – Structura Centrală, au 
investigat activitatea unui grup infracțional 

care se ocupa cu trafi cul internațional 
de cannabis (zeci de kilograme), pe ruta 
Spania-Romania, precum și distribuția în 
Capitală și împrejurimi. Pentru probarea 
activității infracționale, la data de 21 
noiembrie 2019, a fost organizată o acțiune 
complexă pe traseul București – Ploiești, 
în cadrul acesteia fi ind depistat în fl agrant 
delict un bărbat, de 39 de ani, în timp ce 
încerca să vândă aproximativ 5 kilograme 
de cannabis”, a precizat IGPR. Polițiștii au 
descoperit, pe lângă revolver, 16.300 de euro 
și 595 de lei susceptibili a proveni din trafi cul 
de droguri. Pentru cercetări a fost ridicat și 
un autoturism de lux, în valoare de 50.000 
de euro. „Bărbatul a fost reținut pentru 
săvârșirea infracțiunilor de trafi c de droguri 
de risc, deținerea, portul, precum și orice 
operațiune privind circulația armelor letale 
și a muniției”, a precizat IGPR. Pe parcursul 
anchetei în cauză, în luna octombrie, au fost 
capturate alte șase kilograme de cannabis, 
fi ind arestate atunci două persoane.

Centrul Național de Supraveghere 
și Control al Bolilor Transmisibile 

a dat publicității situația actualizată a 
cazurilor de rujeolă din întreaga țară, 
raportate până pe 22 noiembrie. Potrivit 

sursei, 67 de noi cazuri de rujeolă au fost 
confi rmate în 10 județe și în municipiul 
București. Cele mai multe cazuri s-au 
înregistrat în Mehedinți (21), urmat de 
Sălaj (12), Brașov (10), Suceava (7), Neamț 
(6), Timiș (5), București (2).  În Prahova, 
Hunedoara, Caraș Severin și Bacău s-a 
raportat câte o îmbolnăvire. Conform 
Centrului Național de Supraveghere și 
Control al Bolilor Transmisibile, cazurile 
de rujeolă raportate săptămânal au avut 
debutul în urmă cu 2-4 săptămâni, iar 
confi rmarea și clasifi carea unui caz 
durează în medie trei săptămâni.

PRINS ÎN FLAGRANT CU 5 KG 
DE CANNABIS ȘI UN PISTOL DE CANNABIS ȘI UN PISTOL 

A REAPĂRUT RUJEOLA!A REAPĂRUT RUJEOLA!

PRINS ÎN FLAGPRINS ÎN FLAG



Ziarul   Ploiestii
28 nov. - 4 dec. 2019

PAGINA 6

PESTE 9 MILIOANE DE 
ALEGĂTORI ÎN ȚARĂ

La al doilea tur de scrutin, la cele 18.748 
de secții de votare din țară, s-au prezentat 
la urne 9.086.696 de persoane, ceea ce 
reprezintă 49,87 % din numărul total al 
alegătorilor înscriși în listele electorale 
permanente. Pe listele suplimentare au 
votat 1.167. 827 de români, iar urna mobilă 
a fost solicitată în 79.849 de cazuri. Cea 
mai mare participare la vot s-a înregistrat 
în județele Ilfov-68,58% și  Cluj-62,06%, 
iar cea mai mică prezență s-a consemnat în 
Harghita-22,86% și Mureș-25,86%. 
RECORD DE PARTICIPARE LA 

VOT ÎN DIASPORA
În străinătate, la cele 838 de secții de 

votare, s-a înregistrat un nou record de 
participare la vot, numărul alegătorilor 
ridicându-se la 944. 077 de persoane (5,18% 
din numărul total al alegătorilor). Cei mai 
mulți români au votat în Italia-190.328 de 
voturi înregistrate, urmați de cei din Marea 
Britanie-170.763, Germania-154.419 și 
Spania-131.618. Precedentul record fusese 
stabilit în turul I, când au venit la vot 675.000 
de români plecați la muncă în străinătate. 
Mobilizarea a fost una exemplară, peste 
250.000 de diasporeni venind în plus la urne 
în turul al II-lea.

A DOUA CEA MAI MICĂ 
PREZENȚĂ LA VOT DIN 
ISTORIA ALEGERILOR 

PREZIDENȚIALE
În total așadar, în țară și străinătate, 

au fost prezenți la urne 10. 030.766 de 
alegători, ceea ce înseamnă o participare la 
vot de 55,06%. Trebuie să spunem că din 
punctul de vedere al prezenței la vot, pe 
24 noiembrie 2019 s-a consemnat cel mai 
mic procent înregistrat din 1990 încoace. 
Un procent comparabil am mai avut în 

anul 2004. Și ar mai fi  de reținut un aspect: 
singurele alegeri la care prezența la urne a 
fost mai mare în turul II de scrutin, raportat 
la turul I, au fost cele din 2014 și 2018. (vezi 
tabel )

IOHANNIS A CÂȘTIGAT ÎN 
DIASPORA CU UN SCOR 

NEVEROSIMIL
În diaspora, candidatul PNL, Klaus 

Iohannis, a obținut rezultate aproape ireale, 
fi ind votat de 93,91% dintre alegători, 
după numărarea sufragiilor din 98% dintre 
secții. Viorica Dăncilă a fost preferată de 
numai 6,03% dintre români. Este cea mai 
categorică victorie a vreunui candidat 
obținută vreodată în afara țării. În 2014, 
Iohannis câștiga în fața lui Victor Ponta cu 
„doar” 89,73%.

ÎN ȚARĂ, IOHANNIS A 
OBȚINUT VICTORIA ÎN 36 DE 

JUDEȚE ȘI ÎN CAPITALĂ
Și în țară rezultatele au fost zdrobitoare 

în favoarea candidatului PNL. Practic, 
Klaus Iohannnis a câștigat alegerile în 36 
de județe și în București, Viorica Dăncilă 
fi ind preferată în numai 5 județe din fi eff -ul 
tradițional al PSD din sudul țării: Giurgiu, 
Teleorman, Olt, Mehedinți și Gorj. PSD 
a pierdut inclusiv județele captive din 
Moldova (Botoșani, Vrancea și Vaslui). 
Pe regiuni, rezultatele sunt net favorabile 
președintelui Iohannis: Transilvania- Klaus 
Iohannis, 70,28%, Viorica Dăncilă, 29,72%; 
Moldova-Iohannis, 59,01%, Dăncilă, 
40,99%; Muntenia-Iohannis, 54,05%, 
Dăncilă, 45,95%. În Transilvania, Iohannis 
a bătut toate recordurile sub aspectul 
voturilor adjudecate de un candidat, 
obținând peste 80% voturi în Sibiu și Cluj 

și peste 70% în Timiș, Alba și Brașov. Ca 
număr de voturi, candidatul PNL a obținut, 
în afară de Capitală, cele mai multe voturi în 
județele Brașov-210.724, Cluj-301.978, Iași-
229.163, Prahova-220.268, Sibiu-185.852 și 
Timiș-258.346.

SCORURI ÎN JUDEȚE
Una peste alta, Iohannis a câștigat 

alegerile (țară+ diaspora) cu 66,10%, 
respectiv, cu 6.510.617 de voturi, mai multe 
ca-n 2014, iar Viorica Dăncilă a obținut 
3.338.112 de voturi (33,90%), cu aproape 2 
milioane de voturi mai puțin decât Victor 
Ponta, în 2014.  Pe județe și regiuni, situația 
este următoarea:
Regiunea Nord Vest:
-Bihor: Iohannis-66,10 %, Dăncilă-33,90%;
-Satu Mare: Iohannis-72,60 %, 
Dăncilă-27,40%;
-Sălaj: Iohannis-69,20 %, Dăncilă-30,80%;
-Maramureș: Iohannis-68,10 %, 
Dăncilă-31,90%;
-Bistrița Năsăud: Iohannis-71,90 %, 
Dăncilă-28,10%;
-Cluj: Iohannis-81,18% %, Dăncilă-18,82%.
Regiunea Centru:
-Mureș: Iohannis-73,60 %, Dăncilă-26,40%;
-Harghita: Iohannis- 70,40%, 
Dăncilă-29,60%;
-Covasna: Iohannis-72,90 %, 
Dăncilă-27,10%;
-Brașov: Iohannis-73,60 %, Dăncilă-26,50%;
-Sibiu: Iohannis-85,28 %, Dăncilă-14,72%;
-Alba: Iohannis- 73,43%, Dăncilă-26,57%.
Regiunea Vest:
-Arad: Iohannis-66,10 % , Dăncilă-33,90 %;
-Timiș: Iohannis-76,30%, Dăncilă-23,60%;
-Caraș Severin: Iohannis-56,52 %, 
Dăncilă-43,48%;
-Hunedoara: Iohannis-54,80 %, 
Dăncilă-45,20%.
Regiunea Nord-Est:
-Suceava: Iohannis-61,40 %, 
Dăncilă-38,60%;
-Botoșani: Iohannis-50,20 %, 
Dăncilă-49,80%;
-Neamț: Iohannis-58,70 %, Dăncilă-41,30%;
-Iași: Iohannis-66,21 %, Dăncilă-33,79%;
-Bacău: Iohannis-62,00 %, Dăncilă-38,00%;
-Vaslui: Iohannis-54,10 %, Dăncilă-45,90%.
Regiunea Sud-Est:
-Vrancea: Iohannis-59,30 %, 
Dăncilă-40,70%;
-Galați: Iohannis-60,20 %, Dăncilă-39,80%;
-Tulcea: Iohannis-64,70 %, Dăncilă-35,40%;
-Constanța: Iohannis-68,47 %, 
Dăncilă-31,53%;
-Brăila: Iohannis-54,00 %, Dăncilă-46,00%;
-Buzău: Iohannis-50,40 %, Dăncilă-49,60%.
Regiunea Sud-Muntenia:
-Ialomița: Iohannis-52,20 %, 
Dăncilă-47,80%;
-Călărași: Iohannis-53,90 %, 
Dăncilă-46,10%;
-Prahova: Iohannis-64,40 %, 
Dăncilă-35,60%;
-Dâmbovița: Iohannis-53,80 %, 
Dăncilă-46,20%;
-Argeș: Iohannis-52,19 %, Dăncilă-47,81%;
-Giurgiu: Iohannis-45,18 %, 
Dăncilă-54,82%;

-Teleorman: Iohannis-40,80 %, 
Dăncilă-59,20%.
Regiunea București-Ilfov:
-Ilfov: Iohannis-68,23 %, Dăncilă-31,77%;
-București: Iohannis-67,52 %, 
Dăncilă-32,48%.
Regiunea Sud-Vest Oltenia:
-Olt: Iohannis-45,60, Dăncilă-54,40%;
-Dolj: Iohannis-51,79 %, Dăncilă-48,21%;
-Mehedinți: Iohannis-48,03 %, 
Dăncilă-51,97%;
-Gorj: Iohannis-48,10 %, Dăncilă-51,90%;
-Vâlcea: Iohannis-53,60 %, Dăncilă-46,40%;
Diaspora: Iohannis-93,96 %, 
Dăncilă-6,04%.
DE LA O ȚARĂ DE STÂNGA, LA 
UNA CATEGORIC DE DREAPTA

Dacă ar fi  să facem o analiză a modului 
în care partidele politice sau mai exact 
candidații la alegerile prezidențiale au primit 
votul, vom vedea că România a evoluat, 
în 30 de ani, de la o țară covârșitor social-
democrată (de stânga), la una covârșitor de 
dreapta (liberală, democrat liberală, USR, 
UDMR, PMP, PDL etc.). Să vedem cum și-
au împărțit țara candidații: 1990 - stânga 
politică, 39 de județe și Capitala, dreapta-2 
județe; 1992 - stânga politică, 31 de județe 
și Capitala, dreapta-10 județe; 1994 - stânga 
politică, 22 de județe, dreapta-19 județe și 
Capitala; 2000 - stânga politică, 41 de județe 
și Capitala; 2004 - stânga politică, 25 de 
județe, dreapta-16 județe și Capitala; 2009 
- stânga politică, 21 de județe și Capitala, 
dreapta-20 de județe și diaspora; 2014 - 
stânga politică, 20 de județe, dreapta-21 
de județe și Capitala, plus diaspora; 2019 - 
stânga politică, 5 de județe, dreapta-36 de 
județe și Capitala, plus diaspora.

CUM S-AU REDISTRIBUIT 
VOTURILE ÎN TURUL II

În primul tur de scrutin, Klaus Iohannis 
a obținut 3.381.848 voturi (37,49%), iar 
Viorica Dăncilă-2.047.141 voturi (22,69%). 
Ei bine, IRES a constatat că înspre Iohannis, 

Alegerile prezidențiale s-au încheiat cu un rezultat previzibil: Klaus Iohannis a câștigat 
un nou mandat de președinte al României, în dauna candidatului social-democrat, 
Viorica Dăncilă. Iohannis nu doar că a învins în alegeri, dar a făcut-o la un scor zdobitor, 
înregistrând cel mai mare procent pe care l-a obținut vreodată un candidat al dreptei și 
al doilea procent în istoria post-decembristă a alegerilor, de 66,10% din voturile valabil 
exprimate. În oglindă, Viorica Dăncilă a adus cel mai slab rezultat obținut de candidatul 
PSD din ultimii 30 de ani, de 33,89%.

ACTUALITATE

0244.546.501

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

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

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

Pagini realizate de Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

 continuare din pagina 1

KLAUS IOHANNIS, VICTORIE ZDROBITOARE LA ALEGERILE PREZIDENȚ

Specifi care 1992 1996 2000 2004 2009 2014 2019
Prezență la vot 
turul II (%)

73,23 75,90 57,50 55,20 58,02 64,10 55,06

continuare din pagina 1
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ACTUALITATE

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

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

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501

PRODUCȚIE PUBLICITARĂPRODUCȚIE PUBLICITARĂ

KLAUS IOHANNIS, VICTORIE ZDROBITOARE LA ALEGERILE PREZIDENȚIALE. PSD A ÎNREGISTRAT CEL MAI MIC SCOR DIN ULTIMII 30 DE ANIȚIALE. PSD A ÎNREGISTRAT CEL MAI MIC SCOR DIN ULTIMII 30 DE ANI
care a mai adăugat între cele două tururi 
de scrutin 3,1 milioane de voturi, au venit 
votanții lui Dan Barna (98,4%), Kelemen 
Hunor (81,7%), Teodor Paleologu (79,4%). 
Viorica Dăncilă a adăugat 1,29 de milioane de 
voturi în plus de la Mircea Diaconu (65,8%) 
și Cătălin Ivan (54,9%). Interesant este că a 
existat un schimb de electorat de la un tur la 
altul între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă. 
Astfel, 1,6% dintre alegătorii lui Iohannis din 
turul I au votat pentru Dăncilă în turul II, în 
timp ce în direcția inversă dezertorii au fost 
ceva mai puțini, numai 1,2%.

PSD, CELE MAI PUȚINE 
VOTURI OBȚINUTE VREODATĂ

Viorica Dăncilă a obținut cel mai mic 
număr de voturi din istoria participării PSD 
la alegerile prezidențiale. Ea a primit cu mai 
mult de jumătate mai puține voturi față de 
cele obținute de Ion Iliescu în 1992 și cu un 
milion și jumătate mai puține față de scorul 
lui Adrian Năstase din 2004.

Voturile obținute de candidații PSD la 
alegerile prezidențiale:
Ion Iliescu în 1992-7,3 milioane de voturi 
(61,4%);
Ion Iliescu în 1996-5,9 milioane de voturi 
(45,5%);
Ion Iliescu în 2000-6,6 milioane de voturi 
(66,8%);
Adrian Năstase (2004)-4,8 milioane de 
voturi (48,7%);
Mircea Geoană (2009)-5,2 milioane de 
voturi (49,6%);
Victor Ponta (2014)-5,2 milioane de voturi 
(45,5%);
Viorica Dăncilă (2019)-3,3 milioane de 
voturi (34%).

Interesant ar fi  că PSD, deși este cel 
mai mare partid din România, a câștigat 
președinția doar de două ori, prin Ion 
Iliescu (fără mandatul scurt din 1990). La 
alte cinci alegeri, candidații PSD au pierdut, 
la scoruri mai mari sau mai mici, în fața 
reprezentanților dreptei politice: Emil 
Constantinescu, Traian Băsescu (2 mandate) 
și Klaus Iohannis (2 mandate). Ultimul a 
înregistrat și recordul absolut, învingând 
PSD cu un procent aproape incredibil.

ÎN PRAHOVA, IOHANNIS A 
CÂȘTIGAT ALEGERILE ÎN 100 

DE ORAȘE ȘI COMUNE 
În Prahova, prezența la vot a fost puțin 

sub media scrutinului, dar peste media pe 
țară (fără diaspora), de 53,23%. Practic, 
din 654.846 de alegători înscriși în listele 
permanente, s-au prezentat la urne 348.595 
de persoane. După centralizarea proceselor 
verbale din toate cele 623 de secții de votare 
din Prahova, Klaus Iohannis s-a detașat în 
câștigător clar, cu 220. 268 voturi (64,40%). 
Candidatul PSD, Viorica Dăncilă, a obținut 
121. 832 voturi (35,6%). Actualul președinte 
a ieșit victorios în toate cele 14 orașe, aspect 
surprinzător, având în vedere că există 
câteva centre puternice PSD la Vălenii de 
Munte și Boldești-Scăeni, unde n-a câștigat 
niciodată vreun candidat al dreptei politice. 
Surprinzător este și altceva: candidatul 
liberal a câștigat cu socruri modeste în 
câteva orașe conduse de primari ai PNL 
(Urlați, Mizil). Iată cum arată rezultatele din  
mediul urban:
-Ploiești: Klaus Iohannis- 65,63% (64.932 
voturi), Viorica Dăncilă-34,37% (34.001 
voturi);
-Câmpina: Klaus Iohannis-66,73% (11.235 
voturi), Viorica Dăncilă-33,27% (5.602 
voturi);
-Băicoi: Klaus Iohannis-63,12% (8.544 
voturi), Viorica Dăncilă-36,88% (3.151 
voturi);
-Breaza: Klaus Iohannis -65,78% (5.178 
voturi), Viorica Dăncilă-34,22% (2.694 
voturi);
-Comarnic: Klaus Iohannis-71,03% (3.806 
voturi), Viorica Dăncilă-28,97% (1.552 
voturi);
-Sinaia: Klaus Iohannis-72,04% (5.168 
voturi), Viorica Dăncilă-27,96% (2.006 
voturi);
-Bușteni: Klaus Iohannis-72,38% (4.232 
voturi), Viorica Dăncilă-27,62% (1.615 
voturi);
-Azuga: Klaus Iohannis-69,33% (1.612 
voturi), Viorica Dăncilă-30,67% (713 
voturi);
-Boldești-Scăeni: Klaus Iohannis-64,77 
% (3.538 voturi), Viorica Dăncilă-35,23% 
(1.924 voturi);

-Vălenii de Munte: Klaus Iohannis-56,28% 
(3.456 voturi), Viorica Dăncilă-43,72% 
(2.685 voturi);
-Urlați: Klaus Iohannis-60,69% (2.585 
voturi), Viorica Dăncilă-39.31% (1.674 
voturi);
-Mizil: Klaus Iohannis-53,49% (2.813 
voturi), Viorica Dăncilă-46,51% (2.446 
voturi);
-Plopeni: Klaus Iohannis-60,39% (2.423 

voturi), Viorica Dăncilă-39,61% (1.589 
voturi);
-Slănic: Klaus Iohannis-56,61% (1.336 
voturi), Viorica Dăncilă-43,39% (1.024 
voturi).

Vorbind despre votul din comune, 
Viorica Dăncilă a câștigat alegerile doar în 
patru localități: Vărbilău, Olari, Gherghița 
și Ciorani. Asta deși PSD are primari în 40 
de comune!

La mai puțin de 48 de ore 
de la închiderea urnelor, 

Partidul Social Democrat și-a 
executat, în scurt, liderul, 
înlăturând-o pe Viorica Dăncilă 

de la șefi a partidului, aceasta fi ind 
considerată, oarecum incorect, 
unicul vinovat pentru pierderea 
alegerilor prezidențiale. Dăncilă 
a fost trădată chiar de cei din 

proximitatea ei politică, așa cum 
ar fi  Lia Olguța Vasilescu, Claudiu 
Manda, Mihai Fifor, Gabriela 
Firea. De fapt, demersurile 
pentru preluarea puterii în PSD 
au fost începute și asumate de 
președintele Camerei Deputaților, 
buzoianul Marcel Ciolacu. Acesta 
ar fi  convocat luni mai mulți 
lideri locali în biroul său și a pus 
la punct planul de debarcare a 
conducerii PSD. Ba chiar luni 
seară Ciolacu ar fi  mers acasă 
la Viorica Dăncilă să-i propună 
un soi de troc, depunerea 
mandatului contra unui loc sigur 
pe listele alegerilor parlamentare 
din 2020 și șefi a organizației de 
femei, cedată de Rovana Plumb în 

favoarea Vioricăi Dăncilă. Marți 
seară a avut loc o foarte lungă 
ședință a Comitetului Executiv 
Național al PSD, cu dispute 
extrem de aprige, soldată până la 
urmă cu demisia fostului premier 
Dăncilă și a întregii echipe de 
conducere a PSD. Interimatul a 
fost preluat de Marcel Ciolacu, 
ajutat, din funcția de secretar 
general, de Paul Stănescu. Poziția 
de președinte executiv a fost 
temporar suspendată din cauză 
că Eugen Teodorovici a refuzat 
să-și depună demisia. Echipa 
unei așa zise conduceri colective 
a fost completată cu președinții 
organizațiilor din județele în 
care Dăncilă a câștigat alegerile 

și de liderii regionali ai PSD: 
Nicolae Bădălău (Giurgiu), 
Adrian Gâdea (Teleorman), 
Marius Oprescu (Olt), Aladin 
Georgescu (Mehedinți), Mihai 
Weber (Gorj), Claudiu Manda, 
Dan Nica, Marian Pavel, Dragoș 
Benea, Doina Federovici, Radu 
Moldovan, Gabriel Zetea, 
Laurenţiu Nistor, Vasile Gliga, 
Gabriela Firea și Gabriel Mutu. 
Congresul pentru alegerea unei 
conduceri va fi  convocat în 
februarie, cel târziu luna martie. 
La miezul nopții, noul președinte 
a declarat, printre altele: „S-a 
încheiat epoca în care partidul era 
condus de un tătuc, va fi  condus 
de o echipă”

VIORICA DĂNCILĂ, EXECUTATĂ LA 48 DE ORE DE LA 
PIERDEREA ALEGERILOR PREZIDENȚIALEPIERDEREA ALEGERILOR PREZIDENȚIALE
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CE SPUNE LEGENDA
Că orice om şi orice întâmplare 

apar în viaţa noastră ca o lecţie 
sau binecuvântare ştim cu toţii 
deja. Eu am învăţat-o de multe ori, 
pe pielea mea, şi n-are legătură 
cu niciun curent fatalist.  Orice 
energie care m-a atins a avut un 
scop, cu o misiune.

Pe Cosette am întâlnit-o prima 
dată din curiozitate, pentru un 
interviu, apoi drumurile ni s-au 
intersectat la o răscruce… Pentru 
că, se spune, toate au timpul lor. 
Aşa am afl at că rudrakshele au 
găsit-o ele pe Cozy şi nu invers. 
Se întâmpla când ea era la pat, 
după un accident grav la schi, 
într-o perioadă în care, având 
de toate, trata aproape orice 
cu superfi cialitate. A citit, s-a 
documentat şi a simţit că trebuie 
să le aibă şi să le împartă.

,,Legenda spune în India că, 
atunci când a văzut câtă răutate 
există în lume, Shiva ar fi  început 
să plângă. Iar în clipa în care 
lacrimile lui au atins pământul, au 
început să crească acești copaci. 
Numele de Rudraksha așa se 
traduce – Lacrimile lui Shiva… 
Combinate după o veche tehnică 
învățată numai în templele 
din India, rudrakshele sporesc 
bunăstarea, ajută la vindecarea 
bolilor trupului și ale sufl etului 
și pot interveni inclusiv în viața 
sentimentală.”, îmi spune convinsă 
amica mea. Desigur că de ceva 
timp am şi eu la mâna rudraksha, 
şi ce să vă spun? Că am câştigat 
deja 30 de lei la loto!

CE SPUNE ŞTIINŢA
Rudraksha acționează 

asupra chakrelor, asupra aurei, 
interacționează cu punctele 
energetice și curăță câmpul 
magnetic, susțin specialiștii. Dar 
dincolo de poveşti cu parfum 
exotic, mituri şi mistere, este 

interesant că oamenii de știință 
au confi rmat ceea ce spune Cozy. 
Şi au venit cu argumente privind 
o activitate electrică și magnetică 
ale fructelor de rudraksha asupra 
organismului uman.

Nu întâmplător probabil 
Cosette Kojic tocmai ce a fost 
premiată la Gala performanţei 
şi excelenţei 2019 cu premiul 
de excelenţă pentru vindecare 
emoţională, fi zică şi spirituală 
prin terapiile rudraksha.

„Este a treia oară când îmi 
onoraţi o muncă în care eu 
niciodată nu am investit ambiţii 
sau vanitate şi este a treia 
oară în care mă invitaţi spre o 
introspecţie asupra a ceea ce fac 
atât de natural, mânată doar de 
credinţa în bine.”, a fost începutul 
discursului lui Cozy. Terapiile 
Rudraksha nu sunt recomandate 
de dimensiunea estetică, deşi 
armoniile vindecătoare cu 
pietre semipreţioase, precum 
turmalinele, agatele, topazul, le 
conferă o anumită eleganţă. 

“Energiile pe care le pogoară, 
aduc o altă ordine, atât a 
percepţiilor, a trăirilor, cât şi 
a infl uenţelor exterioare ce ne 
afectează pacea sufl etească. Dacă 
brăţările Rudraksha sunt înmânate 
nu în funcţie de încântarea vizuală 
cu care ating privitorul, ci în 
funcţie de neliniştile şi aspiraţiile 
lui, alegerea terapiilor urmează 
o atenţie încă şi mai puternică, 
în urma unei consultaţii, ce 
presupune completarea unui 
test care urmează a fi  analizat la 
Centrul de Terapii Rudraksha 
Ratna din India. În baza acestei 
evaluări, sunt ulterior trimise 
terapiile cu cea mai înaltă acurateţe 
în remedierea respectivelor 
încercări fi zice, psiho-emoţionale 
sau materiale cu care se confruntă 
viitorul purtător”, mi-a explicat 
Cosette.

PREFERATELE 
VEDETELOR

Nu-i de mirare că sunt persoane 
din show-bizz care nu fac un pas 
afară din casă fără măcar o brățară 
cu rudrakshe la mână. Imediat ce 
au afl at că fructele de rudraksha 
aduc benefi cii, vedetele au asaltat-o 
pe Cosette ca să afl e secretele 
talismanului-minune.  Brățări 
cu rudrakshe au purtat şi poartă 
Adrian Mutu, Mihaela Borcea, 
Anamaria Prodan, surorile Bambi 
sau Julia Jianu. Cu toții au încercat 
pe cât s-a putut să respecte cu 
sfi nțenie pretențiile talismanelor.

Soprana Ozana Barabancea 
este de-a dreptul fascinată de 
brățările cu fructele-minune și are 
câte una din fi ecare colecție. Cu 
3 mukhi, cu 10, cu 21, cu argint 
sau cu pietre semiprețioase, orice 
culoare sau combinație, nu îi 
lipsește niciuna și nu se sfi ește să 
le arate pe pagina ei de Facebook.

Pentru că purtatul acestor 
accesorii nu este chiar simplu ca 
bună ziua, pentru ca ele să atragă 
energii şi lucrurile bune în viața 
celui care le poartă trebuie să fi e 
respectate nişte reguli. Sub nicio 
formă nu trebuie să fi e atinse de 
nicio altă persoană străină, şi 
dacă este inevitabil, atunci trebuie 
curăţate după un adevărat ritual, 
cu tămâie sau beţişoare parfumate, 
cu muzică şi în intimitate. Şi sunt 
momente în care este interzis să 
aveți la mână sau la gât “lacrima 
lui Shiva,”... Iar unul dintre ele este 
atunci când faceți dragoste.

TALISMANE CU PARFUM DE LEGENDĂ!TALISMANE CU PARFUM DE LEGENDĂ!

Continuând o importantă și 
frumoasă tradiţie muzicală, 

în zilele de 6-9 decembrie a.c., 
Municipiul Ploiești devine pentru 
a 25-a oară principala Capitală a 
marei și adevăratei muzici.

Timp de trei zile, în renumitele 
săli de concerte și spectacole din 
„Orașul Aurului Negru” – după 
cum a fost numit Municipiul 
Ploiești de către eminentul fi u 
de onoare – scriitorul Ioan 
Grigorescu, va găzdui în sala de 
concerte „Ion Baciu” a Filarmonicii 
Paul Constantinescu, Sala Studio 
a Muzeului Memorial „Paul 
Constantinescu” și Amfi teatrul 
Colegiului de Arte Carmen Silva 
Ploiești. Publicul ploieștean – și nu 
numai, va avea fericitul prilej de a 
audia și viziona pe cei mai talentaţi 
tineri interpreţi din școlile, liceele și 
colegiile de muzică, precum și din 
facultăţile de profi l din România și 
Republica Moldova, care studiază 
vioara, pianul, violoncelul, canto 
clasic și compoziţia muzicală.

Ca și în anii precedenţi, concursul 
este organizat de către Muzeul 
Memorial Paul Constantinescu 
– secţie a Muzeului de Istorie și 
Arheologie Prahova, împreună cu 
Filarmonica „Paul Constantinescu”, 
cu sprijinul deosebit și preţios 
al Consiliului Judeţean Prahova, 
Primăriei, Prefecturii și Centrului 
de Excelenţă al Universităţii 
Naţionale de Muzică București.

Repertoriul abordat cuprinde 
lucrări de referinţă pentru 
disciplinele concursului, care se 
studiază – potrivit programei 
analitice și planului de învăţământ 
din învăţământul preuniversitar 
și universitar din ţara noastră și 
Republica Moldova.

Juriile celor cinci secţii ale 
concursului: vioară, pian, violoncel, 
canto clasic și compoziţie muzicală 
sunt alcătuite din personalităţi 
marcante ale artei interpretative 
românești, cadre didactice de la 
Universitatea Naţională de Muzică 
București, din compozitori și 
muzicologi din cadrul Uniunii 
Compozitorilor și Muzicologilor 
din România, unanim cunoscuţi 
și apreciaţi în viaţa artistică 
românească și de peste hotare.

Publicul este invitat să 
participe la manifestările din 
cadrul Concursului Naţional 
„Paul Constantinescu”, potrivit 
programului ce va fi  afi șat la 
vremea respectivă, unde vor evolua 
candidaţii înscriși la concurs: 
vioara – sala de concerte Ion Baciu 
a Filarmonicii Paul Constantinescu, 
pianul – sala Studio a Muzeului 
Memorial Paul Constantinescu, 

iar secţia canto – la Amfi teatrul 
Colegiului de Arte „Carmen Sylva” 
Ploiești. Secţia violoncel este 
programată pentru sâmbătă, 7 
decembrie, începând de la ora 9.00 
la sala „Dinu Lipati” a Universităţii 
de Muzică din București, iar secţia 
de compoziţie, luni, 9 decembrie, 
la sediul Universităţii Naţionale de 
Muzică București.

Deschiderea concursului va avea 
loc vineri, 6 decembrie, ora 10.00, la 
Filarmonica Paul Constantinescu, 
iar festivitatea de premiere și gala 
laureaţilor concursului, vor avea 
loc duminică, 8 decembrie a.c., 
după ora 11.30, la sala de concerte 
„Ion Baciu” a Filarmonicii Paul 
Constantinescu. Pentru buna 
desfășurare a concursului ce poartă 
numele unui muzician de geniu 
PAUL CONSTANTINESCU, fi u 
de onoare al Municipiului Ploiești, 
născut la 20 iunie 1909 și trecut 
în lumea cea veșnică, în plină 
putere creatoare, la numai 54 de 
ani și jumătate (20 decembrie 
1963), în urma unei nemiloase și 
neiertătoare boli.

 Pe lângă sprijinul fi nanciar 
acordat de Consiliul Judeţean 
Prahova, o seamă de oameni de 
mare sufl et pentru promovarea 
excelenţei în rândul tinerilor 
muzicieni și afi rmarea acestora 
pe cele mai importante scene din 
ţară și străinătate, au susţinut și în 
acest an, importantul eveniment 
ce face parte cu cinste din agenda 
anuală a forurilor de conducere ale 
municipiului și judeţului, dar și pe 
plan central în calendarul Uniunii 
Compozitorilor și Muzicologilor 
din România, Universităţii 
Naţionale de Muzică București, 
Direcţiei Judeţene de Cultură 
Prahova, a Ministerului Culturii și 
Identităţii Naţionale etc.

Sperăm ca și la actuala ediţie 
participarea tinerilor interpreţi 
din învăţământul muzical 
preuniversitar și universitar din 
România și Republica Moldova, 
să fi e cât mai numeroasă și cât 
mai performantă, răspunzând 
astfel cerinţelor îndreptăţite ale 
organizatorilor și publicului 
dornic de a cunoaște și aplauda 
potenţialul de creativitate artistică 
de care dispune școala muzicală 
românească, remarcat permanent 
și pe plan internaţional prin tot 
mai importante premii și titluri 
de laureat câștigate de tinerii 
muzicieni români la cele mai 
exigente confruntări europene și 
internaţionale.

Tuturor multe și cât mai 
frumoase succese!

O prestigioasă manifestare muzicală:
CONCURSUL NAŢIONAL DE 

INTERPRETARE ȘI CREAŢIE MUZICALĂ
„PAUL CONSTANTINESCU”

Prof. dr. Al. I. BĂDULESCU

Ediţia a XXV-a 
(6-9 decembrie 2019)

VEDETELE DE LA NOI LE IUBESC ŞI NU DOAR ELE SE 
JURĂ CĂ SEMINŢELE DE RUDRAKSHA FAC MINUNI

Cosette Cozic, singurul 
terapeut român şcolit şi 

acreditat în India, ne dezvăluie 
toate secretele fascinante ale 

rudrakshelor

Vreau să vă spun astăzi o poveste. O poveste cu nişte brăţări şi 
medalioane pe care le-aţi văzut cu siguranţă la gâtul unor 

persoane publice, vedete, artişti şi cântăreţi şi v-aţi întrebat de ce sunt 
purtate. Dincolo de aspectul estetic particular, aceste talismane sunt, 
într-adevăr, deosebite. E musai să primiţi şi un ,,manual cu instrucțiuni,, 
de folosire. Aceste minunate odoare chiar sunt…minunate.

“La prima vedere, rusdrakshele sunt niște accesorii din sâmburi 
combinați cu pietre prețioase. Indienii însă sunt convinși că au proprietăți 
puternice bio-magnetice,”, îşi începe povestea prietena mea Cosette, 
recent întoarsă dintr-o călătorie spirituală  pentru meditație la Templul 
lui Shiva. Un pelerinaj pe care tânăra doamnă îl face în fi ecare an la 
Centrul de Terapii Rudraksha Ratna pentru pregătire... Ea este singurul 
terapeut acreditat de la noi, singura care a tratat această legendă cu 
seriozitate şi devotament.
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STATUIA LIBERTĂȚII DIN PLOIEȘTI 

INEDIT

Salajan Bogdan-Lucian Salajan Bogdan-Lucian

Poate un frumos memento a unei 
ultime zvâcniri a spiritului revoluției 

pașoptiste. Protagoniștii de bază ai 
“Republicii de la Ploești”, Dimitrie Brătianu, 
C.A. Rosetti (amândoi cu o frumoasă fi bră 
masonică imprimată de revoluția franceză 
de la 1848) erau cei care au avut un rol 
dinamic și în mișcarea pașoptistă și mai 
târziu în conducerea grupării radicale a 
Partidului Național Liberal. Nu pot să nu 
-l amintesc și pe liberalul Eugeniu Carada, 
fondator al Băncii Naționale Române(1880) 
și primul ei guvernator, care s-a implicat 
activ în desfășurarea evenimentelor din 
1870. Ploieștii deveniseră un adevărat 
fi ef al mișcării radicale liberale. După 
achitările din procesul de la Târgoviște a 
“republicanilor ploeșteni”, D.Brătianu și 
C.A.Rosetti au inițiat dezvelirea unei plăci 
comemorative sau a unei statui in Ploiești. 
Și nu altfel decât prin subscripție națională!

Astfel, în 1876 se comandă la Paris, în 
atelierele Loudry & Co o statuie a Libertății. 

Trebuie să precizez că, asemenea simboluri 
nu erau bine văzute la acea vreme de către 
Istanbul și Viena, fi ind considerate gesturi 
de independență a principatului român. 
Lascăr Catargiu, premier în acea perioadă, 
a dat dovadă de multă diplomație pentru a 
nu irita cele două imperii la ridicarea statuii 
lui Mihai Viteazu în Piața Universității din 
București la 1874. La nici doi ani mai apare 
și inițiativa ploieșteană ! 

Dezvelirea statuii 
ploieștene avea să aibă 
loc, însă, la 11 iunie 
1881 (stil vechi), 21 
iunie după calendarul 
gregorian. Și ce 

paradox politic și istoric! La o lună după 
instaurarea regalității se dezvelește o statuie 
cu iz republican ! Regele nu a fost prezent. 
Nici marii protagoniști: Brătienii, Carada, 
Rosetti, Candiano Popescu. De altfel Carol 
I nu are să uite niciodată că din cauza 
ploieștenilor era să abdice în 1870, dar 
spiritul prusac a domolit pasiunile politice 
ale domnitorului, tratându -i pe ploieșteni 
cu respect mai ales în perioada Războiului 
de Independență, când capitala Imperiului 
Țarist se mutase la Ploiești (un alt moment 
memorabil ce ar trebui povestit și în care 
ploieștenii s-au purtat remarcabil). 

Sincer nu știu daca Ploieștii îi datorează 
ceva lui Caragiale sau Caragiale Ploieștilor. 
Ploieștii au darul, se pare, de a atrage 
mari personalități în vârtejul satirei ( de la 
bășcălie la comedie).

De cum au văzut statuia, ploieștenii i-au 
zis M’me Grigorescu, văzând o oarecare 
asemănare cu soția primarului C.T. 
Grigorescu(1866 -1883 cu o scurtă pauza 
în 1877). Nicolae Iorga nu se lasă mai 
prejos și o persifl ează cu “o cucoană mică” 
și bineânțeles Caragiale ca fi ind “statuia cu 
bronzul ca spanacul”.

Amplasarea ei, așa cum am spus, s-a făcut 
în Piața Unirii, centrală și cea mai frumoasă 
din urbe. La 1881 se terminase doar primul 
tronson al Bulevardului Castanilor și se 
dorea ca la terminarea acestuia, Statuia 
Libertății să se vadă de pe peronul Gării de 

Sud (aprox. 2 Km). 
Va avea cateva mutări. O dată în 1903 

când a avut loc o primă restaurare, în 1934 
a doua oară, în fața Primăriei de atunci. 
În 1944, în timpul bombardamentelor 
americane, a fost mutată la Păulești ca să 
revină după război tot în fața primăriei. 
In 1980 este mutată în fața “Casei Albe”. 
În 2010 este supusă unei noi restaurări și 
apoi mutată in 2012 pe locul actual, in 
sensul giratoriu din fața Catedralei Sf. Ioan. 
Dispute asupra amplasării ei sub aspect 
simbolic au fost și încă mai sunt. 

Câteva detalii privind statuia. Este 
din bronz galvanizat având o inalțime de 
3,5 metri. O reprezintă pe zeița Minerva 
ce poartă o bonetă frigiană. (ce legături 
interesante se pot face ;frigienii au avut 
legături cu triburile daco- gete, aceștia 
împrumutând, se pare, această bonetă pe 
care aveau dreptul să o poarte doar comati 
-aristocrații daci). 

Sunt însă istorici care cred că statuia ar 
simboliza Marriane republicaine un simbol 
al revoluției franceze.

In mâna stângă ține un pergament pe care 
scrie “ Constituțiunea și legea electorală” iar 
în dreapta o suliță (libertățile se apară cu 
arma!).

Statuia este așezată pe un soclu (4,5 m) 
din marmură de Provița (jud Prahova), 
proiectat de arhitectul de atunci al orașului, 
Toma N. Socolescu.

Pe soclu sunt înscrisurile: 
-Cetățenilor Ploeșteni, aperătorii 

libertăților publice. România recunoscătoare.
- Monument ridicat prin subscripțiune 

națională. Refăcut 1903.
-Anul 1881 iunie 11 (anul dezvelirii).

-Anul 1869 Martie 26 (anul comemorării).
În fundamentul soclului s-a introdus 

o sticlă în care s-a pus un pergament cu 
istoricul statuii și cu mai multe semnături 
precum și mai multe monede românești în 
circulație la acea vreme.

Inițial, întregul ansamblu avea un 
grilaj din fi er forjat, proiectat de Toma N. 
Socolescu, având în cele patru colțuri câte un 
frumos felinar adus de la Paris. Oare unde 
or fi  acum?                   

Anul 1869 Martie 26 (anul comemorării)

Acest studiu ar trebui, 
potrivit autorului său, 

să clarifi ce controversele despre 
originea evreilor europeni, care 
datează de peste două secole.

Evreii de origine europeană, 
denumiţi așkenazi, reprezintă 
aproximativ 90% din cei peste 13 
milioane de evrei care trăiesc în 
prezent în lume.

Potrivit ipotezei renane, 
așkenazii sunt descendenţii 
evreilor care au părăsit Palestina 
după cucerirea musulmană din 

anul 638 e.n. Ei s-au instalat 
mai întâi în sudul Europei, apoi, 
spre sfârșitul Evului Mediu, 
aproximativ 50.000 dintre ei s-au 
deplasat din provincia germană 
Renania spre Europa de Est.

CONTROVERSE
Unii dintre cercetători 

consideră că această ipoteză de 
la care a plecat studiul este puţin 
probabilă, întrucât scenariul 
este imposibil de demonstrat 
în termeni demografi ci. O 

astfel de trecere ar presupune o 
explozie a populaţiei evreilor din 
Europa orientală de la 50.000 
de indivizi, în secolul al XV-lea 
la aproximativ opt milioane de 
persoane, la începutul secolului 
XX. Rata de natalitate ar fi  fost 
astfel de 10 ori mai mare decât 
rata de natalitate a populaţiilor 
locale non-evreiești. Și acest fapt 
ar fi  trebuit să se producă în ciuda 
difi cultăţilor economice, a bolilor, 
a războaielor și a progromurilor 
care au devastat comunităţile 
evreiești.

REZULTATELE 
ȘTIINȚIFICE

Încercând să clarifi ce lucrurile, 
autorii acestui studiu, publicat 
în revista britanică Genome 
Biology and Evolution, au 
comparat genomurile (genele care 
alcătuiesc patrimoniul genetic) a 
1287 de indivizi neînrudiţi între 
ei, provenind din opt grupuri de 
populaţii evreiești, cu genomurile 
a 74 de persoane din afara 
comunităţii evreiești.

Geneticianul Eran Elhaik, de 
la Școala de sănătate publică John 
Hopkins, din orașul american 
Baltimore, a analizat cu mare 
atenţie datele obţinute, în căutarea 
mutaţiilor suferite în codul ADN, 
asociate cu originea geografi că a 
unui grup.

Acești indicatori au fost deja 
folosiţi în trecut, pentru a face 
lumină asupra originii bascilor și 
a pigmeilor din Africa australă.

CAUCAZ – REGIUNEA 
DE PROVENIENȚĂ
În rândul evreilor din Europa, 

geneticianul a descoperit 
semnături ancestrale care indică 
foarte clar regiunea Caucaz și, 
într-o mai mică măsură, Orientul 
Mijlociu. Aceste rezultate, spune 
Eran Elhaik, sprijină teoria rivală 
ipotezei renane, cunoscută sub 
numele de „ipoteza khazară”. 
Potrivit acestei teorii, evreii din 
Europa orientală descind din acei 
khazari – un amestec de clanuri 
turce care s-au instalat în Caucaz 
în primele secole ale erei noastre 
și care, infl uenţaţi de evreii din 
Palestina, s-au convertit la iudaism 
în secolul al VIII-lea.

Evreii khazari au construit un 
imperiu înfl oritor, atrăgându-i 
pe evreii din Mesopotamia și din 
Imperiul Bizantin. Ei au prosperat 
atât de mult, încât au început să 
se extindă și să înfi inţeze colonii 
în regiunile unde se afl ă astăzi 
Ungaria și în România, plantând 
astfel seminţele unei diaspore 

vaste. Însă imperiul khazar s-a 
prăbușit în secolul al XIII-lea, 
atacat de mongoli și slăbit de 
epidemiile de ciumă neagră

Evreii khazari au fugit spre vest, 
instalându-se în regatul polonez 
și în Ungaria, unde competenţele 
lor în fi nanţe, economie și politică 
au fost foarte apreciate. Potrivit 
ipotezei khazare, ei s-au răspândit 
apoi în Europa centrală și în cea 
occidentală.

„Am ajuns la concluzia că 
genomul evreilor din Europa 
este un mozaic al unor populaţii 
străvechi, inclusiv khazari 
iudaizaţi, evrei greco-romani, evrei 
din Mesopotamia și din Palestina”, 
a declarat Eran Elhaik. „Structura 
populaţiei lor a fost formată în 
Caucaz și pe malurile Volgăi, cu 
rădăcini care se întindeau până 
în regiunea Canaan și pe malurile 
Iordanului”, a adăugat același 
genetician.

vaste Însă imperiul khazar s a

CARE E ORIGINEA EVREILOR DIN EUROPA?

Evreii din Europa își au originea într-un amestec de 
ascendenţe dintre care multe provin de la triburile din 

Caucaz care s-au convertit la iudaism, este concluzia unui 
studiu genetic, publicat recent în revista de specialitate Genome 
Biology and Evolution, ale cărui concluzii au fost consemnate 
de Florin Bădescu pentru Agenţia de știri Mediafax.

-Va urma-
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

„SUNT DUȘMANUL NR. 1 AL REPUBLICII MOLDOVA”

După lovitura de palat din 12-14 noiembrie, Igor Dodon a devenit de facto noul coordonator al Republicii Moldova. În înțelegerea locală a termenului, a fi  coordonator în 
Republica Moldova înseamnă a avea controlul deplin al celor trei puteri în stat – legislativă, executivă și judecătorească. Precum și puterea mediatică de manipulare a opiniei 

publice. Avându-le pe toate, Igor Dodon a ajuns astăzi ceea ce a fost cu zece ani în urmă Vladimir Voronin și ceea ce a fost silit să abandoneze cu cinci luni în urmă Vlad Plahotniuc. 
După lovitura de palat din 12-14 noiembrie Dodon a devenit și pahan (cap de bandă, autoritate, căpetenie de clică criminală – n. red.) , și coordonator, termenii de origine rusă și 
europeană însemnând în vocabular local una și aceeași: că statul capturat pe rând de Voronin și de Plahotniuc a fost preluat, după o brambureală situațională, de Dodon.  

„ÎNSĂ ÎN PRIVIREA 
NOASTRĂ NU E LOC DE 

DUMNEAVOASTRĂ ”
În legătură cu intrarea în toga acestui nou 

statut al său, Igor Dodon a simțit nevoia să 
dea semnale triumfaliste nu doar patronilor 
săi de la Moscova și supușilor direcți pe 
linie de partid socialist. Dodon avea nevoie 
să dea semnale de încurajare sistemului 
ticăloșit, puțintel speriat de scunda 
guvernare ACUM-istă. Sistemul trebuia 
să vadă pe viu că are un nou stăpân și că 
trebuie să procedeze în consecință. Adică 
să rămână pe poziții și să procedeze exact 
așa cum a procedat atunci când el a trecut 
de sub stăpânirea lui Voronin în stăpânirea 
lui Plahotniuc, scuturându-se de intrusul 
Vad Filat la un anumit moment. Dodon 
avea deci nevoie să-și marcheze teritoriul, 
să dea instrucțiuni de moment referitoare 
la   forțele aliate și la cele oponente, la 
prietenii și la dușmanii noii situații. Mai 
bună platformă decât televiziunile nici că se 
poate. Așa că Dodon s-a lăsat invitat în mai 
multe platouri de unde a dictat sentințe. Cea 
mai dură dintre ele a fost dată, fi rește, pe 
numele fostului său stăpân și al sistemului 
moștenit de la el, Vlad Plahotniuc. Liderul 
socialist, acum el coordonator, a spus: „Sunt 
dușmanul nr.1 al lui Plahotniuc. Nimeni nu 
l-a lipsit de tot, așa cum am făcut eu”. 

Adevărat, nimeni nu a procedat așa cum 
a procedat Dodon. Devenind la vremea 
lui lider oligarh, Plahotniuc nu l-a exilat 
pe Voronin, învățătorul și predecesorul 
său. Din contră, Voronin a profi tat de 
recunoștința lui Plahotniuc, a fost protejat, 
i-a fost „iertat” inclusiv dosarul „7 
aprilie”. Voronin a rămas în integralitatea 
capitalurilor și averilor furate de la stat. Nu 
au fost deloc puține și mărunte crimele lui 
Voronin. Însă Dodon „l-a lipsit de tot” pe 
fostul lui prieten și binefăcător Plahotniuc. 
Privită în retrospectivă, relația celor doi a 
fost multă vreme foarte strânsă și laborioasă. 
Uneori atât de armonioasă și tandră, 
încât putea fi  explicată doar prin vorba 
cântecului: „Însă în privirea noastră nu e loc 
de dumneavoastră”.  Așa este, interesele lor 
erau atât de apropiate ca scopuri și obiective, 
încât nimeni nu putea să-și găsească loc în 
privirile celor doi. Iată cam cum a fost.

DODON ȘI PLAHOTNIUC, 
DISCIPOLII LUI VORONIN 
Între Dodon și Plahotniuc, doi discipoli 

apropiați ai lui Voronin, a existat de ani de 
zile o idilă pasională nebună. S-au întâlnit 
la începutul anilor 2000 pe una din cărările 
aglomerate ale mercantilismului pe care tot 
felul de oportuniști țineau calea către venalul 
Voronin. Era momentul în care generalul 
sovietic de miliție, devenit președinte, tocmai 
își completa cohortele mafi ei cu recruți de 
calibrul său moral. Sub comanda lui Voronin 
se forma o nouă stăpânire. Și, fi rește, 
Voronin avea nevoie de specialiști capabili 

să gestioneze economia reală în așa fel, încât 
proprietatea statului și businessul privat să 
picure cu regularitate dividende în punga 
capului mafi ei și să mulțumească în același 
timp veleitățile de viață avută ale camarilei 
din jurul lui. Pe partea macroeconomică, cei 
admiși în echipă trebuiau să țină cont de un 
aspect foarte important: ca dezvoltarea țării 
să nu aducă prejudicii …sărăciei populației. 
Or, sărăcia populației – acest handicap al 
societăților în tranziție – este o comoară, un 
patrimoniu pentru oricare din regimurile 
mafi ote. Transformată în factor electoral și 
manipulată abil din mai multe unghiuri de 
abordare, sărăcia asigură auto-succesiunea 
puterii. Este un fel de perpetuu-mobile de 
putere pentru regimurile care se pricep să 
o administreze și au grijă să o mențină la o 
cotă înaltă, dar controlabilă în același timp.

Igor Dodon și Vlad Plahotniuc au încăput 
ambii în caseta de comandă a lui Vladimir 
Voronin. Lor le-a fost încredințată partea 
economică și fi nanciară a stăpânirii. Lui 
Plahotniuc i-a revenit progresul economic, 
fi nanciar și mediatic al familiei Voronin. Lui 
Dodon – sectorul economiei reale, schemele 
și fl uxurile de bani menite să alimenteze 
partidul și camarila, precum și administrarea 
sărăciei. Ambii s-au achitat foarte bine de 
misiunile încredințate lor. Familia Voronin, 
din responsabilitatea lui Plahotniuc, s-a 
făcut foarte bogată deja în primii cinci ani 
de domnie a pahanului Voronin, acesta 
devenind primul oligarh din Republica 
Moldova în deplinul sens al cuvântului.

Camarila din responsabilitatea lui 
Dodon nu mai putea de bine – stăpânea 
importante nișe comerciale și dobândea 
averi sub protecția statutului de servitori 
ai stăpânirii. Și pe partea macroeconomică 
au fost înregistrate succese remarcabile: 
deja în prima jumătate a anilor 2000, 
Republica Moldova a reușit să întreacă 
Albania la capitolul sărăciei populației. Țara 
lui Voronin s-a menținut pe această primă 
poziție în topul sărăciei chiar și în perioada 
cea mai prolifi că pentru Europa, când toate 
țările, inclusiv cele din regiune, au făcut 
salturi importante în dezvoltarea economică 
și pe planul creșterii bunăstării populației.

UNUL CAPTUREAZĂ STATUL, 
CELĂLALT ÎȘI CONSTRUIEȘTE 

PARTID ȘI AJUNGE 
PREȘEDINTE 

După ce au lucrat o vreme pe sectoare 
separate, drumurile lui Dodon și 
Plahotniuc s-au intersectat. Prima probă 
confi rmativă a acestui eveniment o găsim 
fi xată în decembrie 2008. Era deja sfârșit 
de eră comunistă. Prin străduințe în fața 
lui Voronin, numai de el știute, Plahotniuc 
își dobândise statutul de membru al 
camarilei. Devenise o fi gură mai răsărită 
din clientelă și trebuia servit conform 
statutului dobândit. Tot atunci s-a văzut și 
îndemânarea lui Dodon, responsabilul de 

proprietățile statului și de economia reală 
a regimului. Cu indispensabila aprobare a 
șefului, Dodon trece complexul de clădiri 
ale Hotelului „Codru” prin parlament și, în 
doi timp și trei mișcări, această proprietate 
a statului se pomenește în proprietatea 
lui Plahotniuc. Desigur, la un preț drastic 
subevaluat. Se vede că la facerea-desfacerea 
acestei tranzacții, Dodon și Plahotniuc au 
trebuit să petreacă împreună mai multe 
nopți, căci de atunci ei nu și-au mai putut 
dezlipi ochii unul de la altul. Relația lor 
a durat în fază armonioasă, aproape că 
frățească, până în iunie 2019 și a fost mai 
mult decât platonică. 

Cei doi au fost fecunzi, și-au adus unul 
altuia importante foloase atât în plan politic, 
cât și economic-fi nanciar. Dodon l-a ajutat 
pe Plahotniuc să pună mâna pe stat. Adică 
să-l captureze, dacă e să ne exprimăm în 
limbajul mai recent al socialistului Dodon. 
La rândul lui, Plahotniuc l-a răsplătit pe 
Dodon, sprijinindu-l să-și construiască 
și hrănească partidul, ba l-a mai și făcut 
președinte de țară. Când Dodon a prins a 
se gudura pe lângă Putin, Plahotniuc nu 
s-a prea impacientat. Nu l-a sancționat 
nici atunci când era clar că Dodon își 
crește puterea electorală și mediatică pe 
banii ilegali ai Moscovei. Suspendarea pe 
câteva ore de mai multe ori din funcția de 
președinte era gândită de ei ca o scenetă 
pentru amuzamentul proștilor – în 
perspectiva comportamentului alegătorilor, 
rolurile trebuiau cumva diferențiate. O 
distribuție a rolurilor a avut loc și pe 
partea de geopolitică: Dodon – specializat 
în relațiile cu rușii; Plahotniuc – dedicat 
celor cu arabii și lobby-ul american. Dar 
ambii activi pe fi liera turcă. În alegerile 
din noiembrie 2016 și februarie 2019, atât 
Dodon, cât și Plahotniuc au benefi ciat de 
ajutorul rușilor. Moscova le-a permis să 
cumpere voturi din zona ocupată și păzită 
de ei. Le-a livrat alegători din Transnistria 
atâția cât și-au dorit să cumpere.

DE LA RELAȚIA PLATONICĂ 
LA DUȘMANUL NR. 1

Până aici, totul a decurs bine și frumos. 
Atât de frumos, încât pierzându-și capul 
din încântarea de puterea pe care o are, 
Vlad Plahotniuc a întors spatele partenerilor 
occidentali de dezvoltare, a ignorat 
recomandările lor referitoare la statul de 
drept și a trecut cu tot cu doctrină pe pozițiile 
de geopolitică ale lui Igor Dodon. Scoaterea 
Republicii Moldova din angrenajul pro-
european și înfundarea ei în așa zisul vector 
„Pro-Moldova”, bătătorit de președintele deja 
Dodon, a fost semnalul că Plahotniuc e totuși 
un prost de s-a lăsat singur pe lume. O mai 
mare prostie nici că se putea. Vorba vine, 
prostul dacă nu e și fudul, nu e prost cu totul. 
Șahistul Dodon a văzut dintr-o dată că regele 
a rămas gol. Era tocmai momentul să încerce 
debarcarea și înlocuirea lui. Dodon nu pleca 

de fl ori de cuc la Moscova mai în fi ecare 
săptămână, stârnind glumițele diletanților 
în materie de șah. Serviciile secrete ale 
patronilor de la Kremlin au profi tat punctual 
de conjunctura de blocaj politic de după 
alegerile din 24 februarie 2019 și l-au ghidat 
pe Dodon până într-acolo, încât acesta, în 
data de 7 iunie, i-a tras lui Plahotniuc preșul 
de sub picioare. Regele gol a căzut! Trăiască 
regele! Zbaterea lui Plahotniuc a mai durat 
aproape o săptămână. Gurile mai dezlegate 
la limbă șușotesc că liderul democraților a 
rupt-o la fugă din plină adunare cu membrii 
staff -ului său de partid, fără să-și ia barem 
rămas bun, în momentul când surse foarte 
credibile i-au șoptit că un comando rusesc 
al armatei invizibile putiniste Wagner are 
indicația să-l asasineze în orele următoare. 
Este mai mult decât probabil că o asemenea 
măsură activă serioasă nu putea fi  desfășurată 
de un comando străin pe teritoriul 
suveran al Republicii Moldova decât sub 
înaltul patronaj al șefului statului, devenit 
dintr-odată dușmanul nr. 1 al lui Vlad 
Plahotniuc. Cu siguranță, prezența 
comandoului l-a ajutat pe Dodon în 
acele momente încordate să-și mențină 
„verticalitatea”, de care face caz acum în 
platourile de televiziune.

MOSCOVA NE FACE RĂUL 
CU MÂNA TRĂDĂTORILOR 

AUTOHTONI 
Astăzi lucrurile sunt aranjate în Republica 

Moldova în consecința acelui deznodământ. 
Situația președintelui socialist Igor 
Dodon este mai solidă decât cea în care 
a  coordonat  statul liderul democrat Vlad 
Plahotniuc. Pentru că Plahotniuc impunea 
ascultare sprijinit doar pe forța de șantaj 
a poliției, procuraturii și judecătoriilor 
autohtone subordonate lui, fără să dețină 
ofi cial o funcție relevantă în stat. Socialistul 
Dodon impune ascultare fi ind șef de stat 
și… având în spatele lui potențialul hibrid 
al Moscovei. Un potențial combinat între 
politic, militar și servicii secrete.

Așadar, să rezumăm. După lovitura de 
palat din 12-14 noiembrie curent, Igor 
Dodon este ceea ce a fost Vlad Plahotniuc 
până la 14 iunie. Este deci răul care a 
capturat statul, dar care trebuie înmulțit cu 
un rău și mai mare. Este vorba de răul pe 
care Federația Rusă ni l-a făcut timp de zeci 
de ani cu mâna altor trădători, iar de acum 
înainte îl poate face Republicii Moldova 
în anii următori cu mâna celui mai înalt 
ofi cial în piramida puterii unui stat – a 
președintelui Igor Dodon.

Dacă rămâne în stăpânirea acestei puteri 
absolute, dobândite de altfel ilegal, pe căi 
criminale, Igor Dodon va ajunge în câțiva ani 
să ne spună deschis, cu frondă triumfalistă, 
din platoul unic și general al televiziunii 
lui atotcuprinzătoare, parafrazând puțin de 
tot din ceea ce a deliberat deunăzi: „Sunt 
dușmanul nr.1 al Republicii Moldova. 
Nimeni nu a lipsit-o de tot(ul), așa cum am 
făcut eu.”

Valeriu SAHARNEANU, jurnalist, Chişinău Valeriu SAHARNEANU, jurnalist, Chişinău 

donator al Republicii Moldova În înțelegerea locală a termenului a fi coordonator înupă lovitura de palat din 12 14 noiembrie Igor Dodon a devenit de facto noul cooord

IGOR DODON:IGOR DODON:
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Raportul citat, întocmit de un grup 
select de cercetători ai istoriei 

evreiești ce provin din mediul academic și 
din alte centre de cercetare, a concluzionat că 
evreii europeni sunt de fapt descendenţi din 
khazari, un grup mongolo-tătar războinic, 
care a guvernat Ucraina și sudul Rusiei și 
care s-a convertit în masă la iudaism în 
secolul al VIII-lea d.H.

Sioniștii au susţinut mult timp că teritoriul 
revendicat de Israel constituie un drept 
biblic, din naștere, al poporului evreu, care 
a fost forţat să-și abandoneze pământurile 
și să constituie o așa-numită „Diaspora”, 
după cucerirea repetată de  către diferite 
imperii. Dovada că evreii ashkenazi (evrei 
din diaspora), care constituie majoritatea 
populaţiei evreiești israeliene, nu au nicio 
legătură istorică cu Palestina ar pune 
sub semnul întrebării întreaga premisă a 
Israelului ca parte istorică „de 5000 de ani” a 
poporului evreu.

Jurnaliștii israelieni au semnalat că orice 
discuţie referitoare la khazari și Israelul 
modern a fost întotdeauna întâmpinată cu 
dispreţ de liderii israelieni. În acest sens, ei 
îl citează pe premierul israelian Golda Meir, 
care a afi rmat la un moment dat : „Khazar, 
schmazar. Nu există oameni khazari. Nu 
am cunoscut nici un khazar. În Kiev, sau 
Milwaukee, Arătaţi-mi-i pe acești khazari 
despre care vorbiţi”.

Studiile ADN-ului dovedesc însă că o 
populaţie khazară, care a migrat din Europa, 
în prezent pretinde că are rădăcini străvechi 
în Palestina – ceea ce, în mare măsură, 
arată că pretenţiile sioniste din regiune sunt 
nefondate.

Evidenţierea faptului că evreii din Europa 
de Est și Centrală nu au nici un drept 
istoric asupra Palestinei a dus la un val de 
acţiuni în Israel și în străinătate. Knesset-ul 
(Parlamentul) a votat un proiect de lege care 
legalizează Israelul ca „stat naţional” evreu.

Prim-ministrul israelian Benjamin 
Netanyahu, care a citit raportul secret despre 
khazari, a declarat că „Israelul este statul 
naţional evreu, pentru poporul evreu”.

Date fi ind pretenţiile ashkenazilor 
în ceea ce privește Israelul, Netanyahu, 
partidul său Likud și aliaţii săi din partidul 
evreilor ortodocși și din Cisiordania nu 
au altă opţiune decât să-și extindă agresiv 
revendicările dincolo de teritoriul actual 
al  Israelului, respectiv în Cisiordania, la 
care naţionaliștii se referă ca fi ind Iudeea și 
Samaria.

Cu toate acestea, unii israelieni și evrei 
din străinătate nu sunt dispuși să riște. 
Unul dintre principalele motive pentru care 
magnatul miliardar evreu Ihor Kolomoisky, 
guvernatorul provinciei Dniepropetrovsk 
din Ucraina, și cetăţean al Ucrainei, Israelului 
și al Ciprului, cheltuie zeci de milioane 
de dolari pentru recrutarea naţionaliștilor 
ucraineni de dreapta și a neonaziștilor din alte 
părţi ale Europei, pentru a lupta împotriva 
majorităţii rusești din regiunea Donbas din 
estul Ucrainei, este acela că există temeri că 
planurile de a transforma Ucraina într-un 
„al doilea Israel” vor fi  zădărnicite.

Măsurile Rusiei de protecţie a provinciei 
Donbas, precum și încorporarea prin 
referendum a Crimeei, teritoriu vizat 
de naţionaliștii evrei khazari, ameninţă 
planurile de transformare a Ucrainei într-o a 

doua patrie pentru evreii ashkenazi, care își 
dau seama că dominaţia Israelului este slabă 
și neîntemeiată.

Povestea explozivă din Times of Israel 
despre rădăcinile khazare ale ashkenazilor a 
scos la iveală, de asemenea, faptul că Israelul, 
știind că un stat palestinian este inevitabil 
având în vedere presiunea din ce în ce mai 
mare exercitată de Europa, se pregătește 
să reinstaleze coloniști ashkenazi din 
Cisiordania în Ucraina. Cercetările avansate 
ale Israelului în domeniul geneticii au condus 
la stabilirea unei linii directe de ADN între 
ashkenazii din Israel și khazarii care s-au 
dispersat în Europa de Est și Centrală, după 
ce Rusia a cucerit Imperiul Khazar în secolul 
al XI-lea.

Israelienii și aliaţii lor sioniști din întreaga 
lume i-au acuzat întotdeauna pe cei care 
susţin existenţa legăturii genetice khazari-
ashkenazi de un antisemitism profund 
înrădăcinat. Cu toate acestea, cercetarea 
genetică inclusă în raportul secret israelian 
confi rmă ceea ce istoricul israelian Shlomo 
Sand a dezvăluit în cartea sa „Invenţia 
poporului evreu”. Conceptul liniei de sânge 
khazare a fost întâi abordat de istoricul 
maghiar Arthur Koestler în 1976, în lucrarea 
„Al treisprezecelea trib”.

Reporterii de la Times of Israel au citat 
un asistent anonim al lui Netanyahu, care 
a dezvăluit planurile pentru emigrarea 
israeliană în Ucraina: „Am crezut mai 
întâi că admiterea faptului că suntem cu 
adevărat khazari era o modalitate de a 
răspunde la insistenţele (președintelui 
palestinian Mahmoud) Abbas potrivit căruia 
niciun evreu nu poate rămâne într-un stat 
palestinian. Poate că ne-am  agăţat de un pai. 
Dar când a refuzat să accepte asta, ne-a forţat 
să ne gândim la soluţii mai creative. Invitaţia 
ucraineană pentru reîntoarcerea evreilor a fost 
o binecuvântare. Relocarea tuturor coloniilor 
din Israel într-un timp scurt ar fi  difi cilă din 
motive de logistică și economice. Cu siguranţă 
nu vrem repetarea a ceea ce a însemnat 
expulzarea coloniilor din Gaza, respectiv ceea 
ce s-a numit Hitnatkut (dezamăgire).

Planul evreilor israelieni și ucraineni este 
de a reașeza ashkenazii din Cisiordania în 
republica autonomă rusă Crimeea, după 
ce vor obţine o eventuală retrocedare a 
peninsulei către Ucraina. Planurile fi nale ale 
sioniștilor ucraineni, precum Kolomoisky, 
plus cele ale aliaţilor americani precum 
secretarul de stat adjunct pentru Afaceri 
Europene și Euroasiatice din acei ani, Victoria 
Nuland, și fostul ambasador american în 
Ucraina, Geoff rey Pyatt, este de a stabili în 

Crimeea o regiune autonomă evreiască și de 
a reda peninsulei numele original khazar, 
Chazerai. Deși tătarii care trăiesc în Crimeea 
și în alte părţi sunt în mare parte musulmani, 
planurile de a crea o naţiune khazară în 
Ucraina vor implica probabil și prozelitismul 
global al israelienilor și ucrainenilor care 
sunt deciși să restaureze Khazaria ca o 
alternativă la Yisrael. Eforturile actuale de 
prozelitism evreiesc în rândul metișilor 
catolici „cripto-evrei” din Mexic; creștinilor, 
hindușilor și budiștilor în India; rușilor 
ortodocși și budiștilor în Birobidzhan, 
Siberia, musulmanilor în Pakistan și 
Afganistan; creștinilor, musulmanilor și 
animiștilor în Uganda, Ghana, Mali, Nigeria, 
Zimbabwe, Mozambic și Malawi; și printre 
grupurile mici ale pretinșilor descendenţi 
evrei din China, Săo Tome și Principe, Tahiti, 
Surinam, Vietnam, Brazilia și Peru indică un 
plan israelian care intenţionează să crească 
numărul de evrei în scopul așezării într-o 
serie de locaţii în afara zonei ocupate ilegal 
din Cisiordania și Înălţimile Golan.

Pe lângă Ucraina, nordul Irakului, 
Libia de est, Alexandria în Egipt, părţi din 
Turcia, Patagonia din Argentina și Uganda 
sunt considerate toate ca potenţiale așezări 
evreiești pentru a completa sau înlocui 
Cisiordania. Așa –numitul trib pierdut al 
Israelului”, din statele Bnei Menashe din 
Mizoram și Manipur din nord-estul Indiei, 
este privit de mulţi indieni nu ca fi ind 
evrei adevăraţi, ci ca migranţi economici 
disperaţi, care caută o viaţă mai bună în 
Israel. Atât de mult doresc să-și mărească 
numărul, încât prin intermediul unor 
studii dubioase asupra ADN-ului evreiesc  
au încercat să clasifi ce sârbii din estul 
Germaniei, oamenii din Bantu Lemba din 
Zimbabwe, Malawi și Mozambic și anumite 
grupuri de italieni sudici, armeni și greci ca 
fi ind „triburi pierdute” ale lui Israel, pentru a 
crește numărul de iudaici și, în consecinţă, 
pretenţiile geografi ce.

În Ucraina, așa-numitul „al doilea Israel”, 
Kolomoisky și Kiev au înrolat un număr 
de membri ai forţelor de apărare din Israel 
în batalioanele lor de voluntari, inclusiv 
Batalionul Azov. Una dintre unităţile 
israeliene este cunoscută sub numele de 
„Căștile albastre ale Maidanului” și este 
comandată de un israelian care folosește 
pseudonimul „Delta”. Dacă Israelul nu 
ar avea propriul său interes în extinderea 
infl uenţei sale în Ucraina, ar putea împiedica 
cu ușurinţă ca aceste unităţi să meargă acolo.

Există de asemenea, în Cisiordania 
coloniști evrei sefarzi, care provin din evreii 
„marranos” din Spania, cei care au fost 
expulzaţi din Peninsula Iberică în timpul 
inchiziţiilor spaniole și portugheze din  
secolul al XV-lea, și care nu au legături cu 
ashkenazii sau Khazaria. Recent, într-o 

mișcare asemănătoare cu invitaţia Ucrainei 
adresată ashkenazilor din Cisiordania de 
a se stabili în Ucraina, Spania și Portugalia 
au adoptat o legislaţie care permite oricărui 
evreu sefard din orice parte a lumii, care 
își poate dovedi descendenţa din marranos 
expulzaţi în timpul Inchiziţiei, să obţină 
cetăţenia în cele două ţări.

Unii vorbitori de limbă rusă din Donbas 
nu au încredere în intenţiile pro-israeliene 
ale guvernului de la Kiev. În mod ciudat, 
Kolomoisky a recrutat o serie de neonaziști 
din vestul Ucrainei și din Europa pentru a 
lupta în batalioanele sale, ale căror organizaţii 
de dreapta au subscris întotdeauna ideii 
de „luptă regală” între Rusia și resturile 
populaţiei din Khazaria ajunse în Israel, 
Ucraina, Polonia și Republica Georgia, 
pentru a răzbuna înfrângerea Khazariei în 
secolul al XI-lea de către Imperiul Rus.

Israelul a oferit guvernului georgian al 
președintelui Mihail Saakașvili – care a 
inclus un număr de dubli cetăţeni israelieni – 
georgieni de ascendenţă khazară – asistenţă 
militară și de intelligence în războiul din 2008 
împotriva Osetiei de Sud și Abhaziei. În mod 
similar, israelienii au stabilit legături strânse 
cu Azerbaidjanul, o ţară care, asemenea 
Georgiei și Ucrainei, are legături vechi cu 
Khazeria printr-un grup indigen de evrei 
azeri, cunoscut sub numele de subbotniki.

Asistentul lui Netanyahu, care a dorit 
să rămână anonim, este de asemenea citat 
de jurnaliștii de la Th e Times of Israel, 
dezvăluind de ce guvernul israelian a făcut 
un plan pentru înfi inţarea unor mari așezări 
israeliene în Ucraina: „După cum spunea 
premierul, nimeni nu le va spune evreilor 
unde pot sau nu pot să trăiască pe teritoriul 
istoric al existenţei lor ca popor suveran. El 
este dispus să facă sacrifi cii dureroase pentru 
pace, chiar dacă aceasta înseamnă renunţarea 
la o parte a patriei noastre biblice, Iudeea 
și Samaria. Dar atunci este necesar să vă 
așteptaţi ca noi să ne exercităm drepturile 
noastre istorice în alte părţi. Am hotărât 
că aceasta va fi  pe malul Mării Negre, unde 
am fost un popor autohton de peste 2000 de 
ani. Chiar și marele istoric non-sionist Simon 
Dubnow a spus că avem dreptul de a coloniza 
Crimeea. Este scris în toate cărţile de istorie. 
Puteţi să căutaţi”.

Consilierul a dezvăluit celor doi jurnaliști 
israelieni că Netanyahu apreciază tăria 
anticilor khazari și l-a citat pe premierul 
israelian afi rmând: „Suntem  un popor 
mândru și străvechi, a cărui istorie aici se 
desfășoară de 4000 de ani”. Dar consilierul 
a adăugat că „același aspect se aplică 
și khazarilor… în Europa și nu atât de 
îndelungat. Dar priviţi harta: khazarii nu au 
fost nevoiţi să trăiască în interiorul graniţelor 
de la Auschwitz”.

Pentru cei neinformaţi, printre care 
s-au numărat, se pare, și fostul președinte 
american Barack Obama și secretarul de 
stat John Kerry, dorinţa Israelului de a 
crea o nouă identitate naţională israeliană 
a fost legată direct de acţiunile conducerii 
ucrainene a lui Petro Poroșenko, Arseniy 
Yatsenyuk, Kolomoisky și ale susţinătorilor 
lor americani, Nuland și Pyatt, de a crea 
un paradis sigur, temporar sau nu, pentru 
coloniștii ashkenazi din Cisiordania. Graţie 
dezvăluirii în Times of Israel a raportului 
secret israelian referitor la khazari și Israelul 
contemporan, mașinaţiile din spatele 
destabilizării Ucrainei și a Uniunii Europene 
au devenit cu atât mai evidente.

aportul citat întocmit de un grup doua patrie pentru evreii ashkenazi care își

PLANUL SECRET PENTRU „AL DOILEA ISRAEL” ÎN UCRAINAPLANUL SECRET PENTRU „AL DOILEA ISRAEL” ÎN UCRAINA
Times of Israel, un ziar israelian independent, care include în rândul personalului 

său un număr de foști reporteri de la cotidianul israelian Ha’aretz, a publicat, în martie 
2014, o poveste fascinantă, dar în mare măsură trecută cu vederea. Articolul, care a fost 
scris de corespondenţii ziarului, Hirsh Ostropoler și I.Z. Grosser-Spass (rus, respectiv 
ucrainean), citează un raport secret furnizat de guvernul israelian.
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an, 
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”
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SPORT

ATLEȚII PETRO-ENERGIEI 
CÂMPINA, PE TREPTELE 

PERFORMANȚELOR…
O structură sportivă, în care atletismul 

– „sportul sporturilor” este prioritar și care 
a dobândit în ani un onorant palmares, 
lansând preţuiţi sportivi și oameni – ACS 
Petro-Energia Câmpina (președinte Mihai 
Pascu), prin muncă și pasiune descoperă și 
lansează noi autentice speranţe și valori…

Recent (16-17.XI.2019), la București, 
Sala de Atletism „Ioan Soter” din cadrul 
Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu” 
a găzduit o amplă reuniune atletică deschisă 
tuturor categoriilor de copii (7-13 ani…), în 
cadrul Concursului Naţional de Atletism – 
„Cupa Începătorului”. La startul competiţiei 
s-au afl at circa 1000 de tineri sportivi de la 
cluburile sportive bucureștene și din ţară, dar 
și mulţi atleţi prahoveni.

O onorantă participare a avut și ACS Petro 
– Energia Câmpina, dintre sportivii antrenaţi 
de Mihai Pascu și de către fi ul său Mihail 
Pascu  o evoluţie deosebită a avut atleta Sara 
Mincof care a devenit campioană a acestei 
competiţii în proba de aruncarea greutăţii 
la categoria sa de vârstă („Copii 2”, 11 ani), 
însă rezultate meritorii obţinând și colegele 
sale de club, printre care Alexandra Necula, 

Noemy Radu, Georgiana Catararu, Miruna 
Băcanu, Nicoleta Pătru, Ana Maria Vișoiu.

Comportarea atleţilor de la Petro-Energia, 
câmpineni și prahoveni este cu atât mai 
meritorie cu cât sprijinul (inclusiv fi nanciar) 
al autorităţilor locale cam lipsește, pregătirea 
sportivă curentă a acestora desfășu-
rându-se în condiţii difi cile, chiar 
incredibile… 

Șansa acestora, și a Petro-Energiei, constă 
în sprijinul unicului sponsor – Societatea 
Conpet SA Ploiești (director general – ing. 
dr. Timur Vasile Chiș) și al sprijinului moral 
al școlilor de unde provin sportivii săi, Școala 
Gimnazială 1 – „Ion Câmpineanu”, Școala 
Gimnazială  nr. 7 „B.P. Hasdeu” – ambele din 
Câmpina, a celor similare din Telega, Brebu 
și Petriceaua, Măgureni, Cornu, Florești, a 
directorilor Raluca Gabriela Creţu, Cătălin 
Bercăroiu, Isabela Ciocănescu, Viorel 
Codreanu, Ion Furdui, Laura Supială, Roxana 
Negoiţă și a profesorilor de educaţie fi zică 
și sport Mihai Dochia, Cornel Vasilescu, 
Robert Vasile, Cristina Chirică, Alina Uţă, 
Daniel Popescu, Florian Calotescu. În 
fotografi a de album (București, 17.XI.2019), 
un grup de atleţi Petro-Energia, de la stânga: 
Noemy Radu, Ana Maria Vișoiu, Nicoleta 
Pătru, Miruna Băcanu, Sara Mincof, Mihai 

Pascu (președinte și 
antrenor), Georgiana 
Catararu, Alexandra 
Necula, Andrei 
Plescan.

CLUBUL 
SPORTIV 
COMUNA 
BERCENI, 

TRIUMF ÎN 
BADMINTON
La trei săptămâni 

de la succesele din 
București („aur” – 
Matei Pandele la U9, 
argint – Dinu Pandele 
la U17 și bronz prin 
Andreea Vlășceanu 
și Ioana Văcariu la 
U17), Clubul Sportiv Comuna Berceni 
(antrenor Adrian Basarabeanu) a triumfat la 
Campionatul României de Badminton și la 
Timișoara (22-24.XI.2019), la U15 (Under 
15, sub 15 ani), adjudecându-și trei medalii 
de aur și două de bronz.

Medaliile de aur (3) au fost cucerite de 
Dinu Pandele în proba de simplu băieţi și 
tot de Dinu Pandele și în proba de dublu 
băieţi, împreună cu Andrei Coman (CSȘ 6 

București), precum și de Denisa Muscalu 
la dublu fete, împreună cu Andra Stoica 
(CSȘ 6 București) – preţuiţii sportivi 
adjudecându-și onorantele titluri de 
Campioni ai României. Medaliile de bronz 
(2) au revenit sportivilor Denisa Muscalu 
în proba de simplu și colegului său de club 
(ambii cu vârsta de U13…) – Luca Pandele 
în proba de dublu băieţi, în pereche cu Vlad 
Dehelean (CSU UVT Timișoara).

Excelentele rezultate pe care CSC 
Berceni le obţine în badminton, de ani 
buni, se bazează pe munca entuziastă și pe 
pasiunea înfl ăcărată a antrenorului Adrian 
Basarabeanu și a bravilor sportivi. Preţuire 
și recunoștinţă se cuvine, din plin, celor ce 
le-au facilitat difi cilul drum, precum sprijinul 
generos al conducerii Liceului Tehnologic 
„Anghel Saligny” Ploiești – director prof. 
Anca Niculae, care a permis tinerilor elevi 
performeri de la CSC Berceni să folosească, 
printr-o judicioasă programare Sala de 
Sport a unităţii de învăţământ situată 
în zona Teleajen (la câţiva kilometri de 
Berceni…), dar și factorilor locali – Școala 
Gimnazială Berceni (director – prof. Doina 
Vasile) și evident în mod deosebit, Primăriei 
Berceni (primar ec. Cosmina Pandele) ca și 
a Consiliului Local Berceni.

MUNCĂ, PASIUNE, BUCURII, ÎN SPORTUL PRAHOVEAN

FOTBAL  - LIGA 2 -  
ETAPA 14 (JOC RESTANT 

/ 20.XI.2019) 
 Turris Oltul Turnu 

Măgurele – FC Petrolul 
Ploiești 1-1 (0-0)

Marcatori: Cristian 
Ciobanu (81) / Sergiu 
Arnăutu (60)

Petrolul (antrenor 
Flavius Stoican): Avram – 
Olaru, Sîrghi, Manolache, 
Ţicu – Meza Colli, Cioinac 
(62 Mihăescu) – Gavrilă 
(80 Zaharia), Marinescu 
(cpt), Saim Tudor (86 
Gnaboyou) – Arnăutu.  
În ofensivă tot jocul, ca 
și în toate confruntările 
anterioare, din acest sezon 
competiţional, Petrolul 
și în disputa restantă din 
Teleorman, susţinută ca de 

obicei, cu entuziasm, de 
„Lupii Galbeni”, Petrolul 
a deschis scorul prin 
golgheterul său (Sergiu 
Arnăutu), a avut și alte mari 
oportunităţi și ar fi  meritat 
victoria.

Dar, doar un punct, din 
egalul obţinut în fi nal de 
gazde…

 În alt jocul restant, 
din aceiași zi (20.XI.2019 
/ Etapa 10…): Rapid 
București – UTA Arad 2-0.

ETAPA 19 (ULTIMA A 
TURULUI / STADION 

„ILIE OANĂ” / 
25.XI.2019): 

 AFC Petrolul Ploiești – 
Gloria Buzău 0-1 (0-1) 
Marcator: Valentin 

Munteanu (49).

Petrolul (antrenor 
Flavius Stoican): Avram 
– Bărboianu, Olaru, 
Manolache, Ţicu – Gavrilă 
(68 Zaharia), Marinescu, 
Cioinac (68 Mihăescu), 
Saim Tudor (78 Blănaru) – 
Younes, Arnăutu * Ofensiva 
totală, fără folos. Marile 
oportunităţi de început 
de joc dădeau speranţa 
mult doritei victorii și a 
urcării Petrolului pe locul 
doi… Oaspeţii contraatacă 
periculos, după pauză 
reușesc golul, se apără cu 
îndârjire și în fi nal produc 
„Lupilor Galbeni”, o uriașă 
dezamăgire…

 În celelalte jocuri ale 
etapei: * Dunărea Călărași – 
Metaloglobus București 3-1 
* FK Csikszereda Miercurea 

Ciuc–FC Argeș Pitești 
0-0 * Ripensia Timișoara 
- Viitorul Pandurii Târgu 
Jiu 0-0 * Sportul Snagov 
– CSM Reșiţa 3-3 * UTA 
Arad – Farul Constanţa 1-0 
* CS Mioveni – Turris Oltul 
Turnu Măgurele 5-2.

 În joc restant (Etapa 
11 / 27.XI.2019): UTA 
Arad – Concordia Chiajna 
1-0. * În alt joc restant, 
din aceeași etapă (a 11-
a), disputat miercuri 
28.XI.2019, după închiderea 
ediţiei săptămânalului 
Ploieștii, ultimul din Turul 
Campionatului Ligii a 
2-a Naţionale: Dunărea 
Călărași – Rapid București. 
Până la acest joc, în 
clasament conduceau: 
UTA Arad 38 puncte, CS 

Mioveni 34 puncte și Rapid 
31p. Petrolul, cu 30 puncte 
ocupă locul patru.

Etapa 20, prima a 
returului programează luni 
2.XII.2019 de la ora 18.00 
pe Stadionul „Ilie Oană” 
jocul FC Petrolul Ploiești – 
Metaloglobus București.

Apoi, șase zile mai târziu, 
în ultimul joc ofi cial din 
sezon (Etapa 21), duminică 
8.XII.2017, de la ora 13.00 
pe Stadionul Motorul Arad, 
un derby al multiplelor 
campioane: UTA – 
Petrolul… 

HAI PETROLUL!

PETROLUL, URIAŞĂ DEZAMĂGIRE… ŞI SPERANŢE TEMPORAR SPULBERATE…

Mioveni 34 puncte și Rapid Apoi șase zile mai târziu

Atleţi ai Petro-Energiei, la Sala de Atletism  „Ioan Soter”…Atleţi ai Petro-Energiei, la Sala de Atletism  „Ioan Soter”…

Luca Pandele, Dinu Pandele Luca Pandele, Dinu Pandele 
şi Denisa Muscalu – CSC Berceni,şi Denisa Muscalu – CSC Berceni,

 în onoare, la Timişoara în onoare, la Timişoara

Younes, singur cu portarul...Younes, singur cu portarul...

Foto: CS Petro-Energia CâmpinaFoto: CS Petro-Energia Câmpina

Foto: CSC BerceniFoto: CSC Berceni

Foto: Cristian Stavri – FC PetrolulFoto: Cristian Stavri – FC Petrolul
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