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- Culese de Tata  Quintilian (35 - 96) orator roman 

Ziarul   Ploiestii,

Vreau să mă asculți cu atenție! 
Nu intenționez să te supăr dar, 

te rog frumos ca anul ăsta să nu-mi 
aduci NIMIC. Chiar nu mai vreau 
nici haine, nici jucării și nici dulciuri. 
Am destule. Du, ce mi-ai aduce mie, 
la copiii care chiar n-au cu ce se 
îmbrăca și nici cu ce se juca.

În schimb, te rog să îți notezi ce 
vreau să îmi aduci la anul... Notezi? 
Ok!

Vreau două bilete doar dus, de la 
Roma la București. De ce? Pentru 
că eu nu mai vreau să fac niciodată 
Crăciunul fără ai mei. E clar? Nu mă 
înțelege greșit, îmi iubesc bunica și 
știu că fără ea, cu toții o duceam mult 
mai greu. Dar, chiar nu mai pot! De 
mami îmi este cel mai dor...mai ales 
că am terminat parfumul ei, dându-l 
pe tot patul, ca să am senzația că 
doarme cu mine și mă ține în brațe. 
Iar tati...poate să mă și bată, numai 
să vină acasă. Dar n-o să aibă motive. 
Pentru că sunt și cea mai bună la 
școală și nici mamaie nu se plânge de 
mine. Mai mult bombăne de ăia de 
la televizor, mai ales că știi și tu că a 
votat cu pesedeul și au ieșit ceilalți. Ce 
i-o mai trebui...nu știu!? Zice că abia 
acum începe răul...de parcă nu am 
avut parte de el de când m-am născut. 
Îți zic și eu ce am reținut...tăieri de 
salarii, creșteri de impozite, minciuni, 
hoții, rușii, americanii, antena3...
numai d’astea. Zici că a luat-o din loc. 
Cred că din cauza asta nici ai mei nu 
vor să vină. Sunt speriați. Și îi cred. 
Că doar n-au plecat de atâta bine!? 
Dacă aș putea, aș face eu șosele din 
plastilină, case din lego, pentru săraci, 
aș colora pădurile înapoi cu carioca 
verde, aș face oamenii să zâmbească 
cu smiley-face, iar pe toți oamenii răi, 
care o supără pe mamaie și îi țin pe 
ai mei departe de mine, i-aș pedepsi 
trimițându-i la polul nord, ca să vadă 
cum e să stai singur...deci, aș face orice, 
numai să îi aduci acasă pe ai mei! Mai 
ales că, de când a murit tataie, îmi e 
frică...îmi e frică să nu pățească și 
mamaie ceva și îmi e frică și să merg 
prin toată casa...pentru că au făcut ai 
mei patru camere, gata mobilate, în 
care nu stă nimeni. Doar în camera 
din față mă mai joc eu de-a familia și 
pun păpușile la masă, așa cum stăteam 
noi duminica la prânz...dar mă apucă 
plânsul și se duce naibi tot.

Așa că, Moșule, te rog din tot 
sufl etul meu, adu-mi părinții acasă!

Consilierii municipali au 
aprobat noii indicatori 

tehnico-economici propuși de 
executivul Primăriei Ploiești privind 
proiectul „Asigurarea mobilității 
trafi cului prin prelungirea legăturii 
rutiere și de transport public 
între Gara de Sud și Gara de Vest 
(strada Libertății), inclusiv lucrări 
de reabilitare a domeniului public 
al piețelor gărilor-etapele I și II”. 
Acesta a fost deja depus în vederea 
fi nanțării europene, prin Programul 

Operațional Regional 2014-2020. 
În urmă cu un an, pe 8 decembrie, 
legislativul local a aprobat proiectele 
și indicatorii pentru același obiectiv, 
dar până în prezent, Agenția de 
Dezvoltare Sud-Muntenia, organism 
intermediar de implementare a 
POR, derulat prin intermediul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice, nu a 
analizat încă dosarul.
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Ceea ce noi, ploieștenii, am luat în 
derâdere, a fost răsplătit de alții cu o 

înaltă distincție. Ei bine, da, la Gala Asociației 
Municipiilor din România, Primăriei Ploiești 
i-a fost decernat Premiul de Excelență în 
Regenerarea Urbană a spațiilor publice. 
La această secțiune au fost nominalizate 6 
municipii din Romania, iar Ploieștiul a fost 
declarat câștigător. Dacă vă întrebați despre 
ce proiect este vorba și vă spunem că la 
mijloc e Parcul Municipal Vest n-o să vă vină 
a crede! Dar chiar așa stau lucrurile (cităm 

din comunicatul administrației publice): 
„Proiectul <<Plantăm azi viitor verde>> 
de regenerare a Parcului Municipal Vest a 
obținut Premiul de Excelență în Regenerarea 
Urbană a spațiilor publice. Această acțiune, 
care s-a derulat în perioada 2016-2019, a 
avut ca obiectiv principal reconfi gurarea 
spațiului verde din Parcul Municipal Vest, 
prin plantarea a sute de puieți de arbori și 
arbuști, în vederea reducerii gradului de 
poluare a orașului. 

PREMIUL DE EXCELENȚĂ PENTRU PLOIEȘTI

Noi aparate, 
achiziționate cu 

bani de la bugetul CJ 
Prahova, au ajuns în mai 
multe secții ale Spitalului 
Județean de Urgență 
Ploiești. Secția Interne 
2, Secția de Nefrologie și 
Secția ATI Cardiologie 
au fost dotate cu un set 
injectomat cu accesorii, 
mai exact, cu  3 stații cu 2 
injectomate și 2 infusomate 
fi ecare. Sistemul este utilizat 
pentru administrarea 
m e d i c a m e n t e l o r 
perfuzabile, a alimentelor 
totale parenterale (TPN), 
a lipidelor și a lichidelor 
enterale. Luna trecută, 
Secția Interne 1 a primit un 
Ecograf Samsung HS 60, 
iar Secția de Neurologie- 
un Ecograf Samsung HM 

70A, util pentru stabilirea 
tratamentului în cazul 
unui AVC. În 2018, au mai 
fost instalate la Spitalul 
Județean de Urgență Ploiești 
echipamente medicale de 
ultimă generație precum: 
aparat RMN și sisteme 
de arhivare a imaginilor 
medicale, monitor funcții 
vitale, electrocardiograf, 
ecobiometru și tonometrul 
non-contact, ecograf 
dotat cu o sondă convexă 
pentru realizarea 
ecografi ilor abdominale.
Și dacă tot vorbim despre 
înaltă tehnologie adusă la 
SJU, efectul dotărilor se 

face simțit. De curând, o 
echipă de tineri medici, de 
la Secția Chirurgie II, ajutați 
de doctorii secției ATI și de 
asistente, a reușit să execute, 
în premieră la Spitalul 
de Urgență din Ploiești, 
o intervenție complicată, 
total laparoscopic.  Astfel, 
o pacientă în vârstă de 
64 de ani, diagnosticată 
cu  Neoplasm vegetant-
stenozant- hemoragic de 
joncțiune recto-sigmoidiană 
(HP-ADK G2), a fost operată 
prin metoda laparascopică, 
intervenție considerată 
unicat, deocamdată, în 
istoria unității.

70A util pentru stabilirea face simțit De curând o
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Primăria Ploiești va plăti 16.800 lei pentru 
focul de artifi cii lansat, ca mereu în ultimele 

două decenii, la trecerea dintre ani. Spectacolul 
de lumini va dura în jur de 10-12 minute și 
va fi  organizat în Parcul „Toma Socolescu” 
(Halele Centrale). Condițiile puse de autoritatea 
contractantă la achiziția serviciului țin de efectele 
vizuale ce ar trebui să bucure privitorul: efecte 
aeriene tip bombițe, baterii de artifi cii de cel puțin 
șapte culori și 15 efecte, minimum două poziții de 
tragere simultane, fără fl acără deschisă, ci efectuate 
electronic. Reamintim că, în acest an, „Orășelul 
copiilor” și „Târgul de Crăciun” au fost amplasate 
în Parcul Vest, iar în centru orașului, pe lângă 
decorurile de sărbători, mai frumoase și mai bogate 
în acest an, Consiliul Județean Prahova a propus o 
altă variantă a „Târgului de Crăciun”, cu căsuțe unde 
se vând exclusiv obiecte și decoruri de sezon.
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FOC DE ARTIFICII FOC DE ARTIFICII 
DE 16.500 LEIDE 16.500 LEI

NOUĂ APARATURĂ NOUĂ APARATURĂ 
MEDICALĂ LA SJUMEDICALĂ LA SJU
PRAHOVAPRAHOVA
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Tudor Andrei, președintele 
Institutului Național de 

Statistică, a spus că, în satele din 
România, funcționează mai multe 
păcănele decât farmacii: „Prin 
2015 existau peste 30.000 de unități 
de jocuri de noroc la nivel urban și 
13.000 la nivel rural. Dacă orășenii 
s-au „plictisit“ de jocurile de noroc, 
dispărând 3.500 de unități, în 
sate, numărul lor a crescut, anul 
trecut, la 15.000. În schimb, în 
mediul rural s-a redus semnifi cativ 
numărul de farmacii. Între anii 
2015-2018,  numărul lor a scăzut 
de la 4.675 de unități, la 4.466 de 
unități.” Acuma, nu serios, tu ce-ai 
face, musiu, ai lua sapa la spinare 
să te pârjolești pe câmp sau ai sta 
confortabil în sală, la păcănele? Că 
dacă vine o inundație te termină 

cu muncă cu tot, pe câtă vreme la 
păcănele tot ai șansa să câștigi un 
leu, nu? Ia zi, unde te îmbolnăvești 
mai tare, la prașilă ori la pac-
pac? Uite, de-aia au dispărut și 
farmaciile, că n-aveau vânzări! 
Dacă vreți să le aduceți înapoi, 
taiați, dragă, ajutoarele sociale!

Societatea de Geografi e 
din România solicită 

reintroducerea geografi ei ca 
disciplină la examenul de evaluare 
națională și ca probă obligatorie la 
examenul de bacalaureat la toate 
profi lele. Cererile sunt justifi cate 
de către reprezentanții organizației 
prin nevoia de a îmbunătăți 
capacitățile practice ale elevilor, 
în contextul rezultatelor modeste 

obținute de România la testele 
PISA 2018. Dragă, dar stați așa: 
analfabetismul funcțional este 
defi nit drept incapacitatea unor 
copii de a înțelege sensul textului 
pe care-l citesc. Acum voi ce 
credeți, că dacă îi puneți să învețe 
geografi e mai multă, le indicați 
sensul prin... punctele cardinale, 
bre? Păi, dacă vă imaginați că-i așa, 
dați-le o busolă!

Libertatea scrie că un fost 
angajat al Institutului 

Român pentru Drepturile Omului 

(IRDO) și-a dat demisia fi indcă 
se plictisea la serviciu. Dacă ar 
da o molimă de corectitudine și 
sinceritate printre bugetarii acestei 
țări, eu cred că jumătate dintre ei 
ar demisiona din același motiv și 
ar dispărea cel puțin 30% dintre 
structurile astea de stat degeaba pe 
bani căcălău.

Cică Regia Autonomă de 
Servicii Publice Ploiești 

s-a întrunit într-o ședință de 
lucru pentru elaborarea planului 
de calitate a aerului din Ploiești. 
Normal că oamenii s-au lăudat 
pe Facebook cu această mare 
ispravă. Ce bine dacă s-ar fi  
abținut! În patru rânduri avem o 
mostră despre ceea ce înseamnă 
analfabetism funcțional: „calitatea 
precară a aerului din Ploiesti și din 
localitățile limitrofe (Brazi,Blejoi) 
reprezintă una din preocupările 
cardinale ale RASP Ploiesti, astfel 
că încercam accelerarea fi nalizării 
acestui plan în vederea trasării unor 
linii directoare care să soluționeze 
acest fl agel! Este necesar, însă, și 
o revizuire a legislației naționale 
pentru a stopa acest fenomen 
indezirabil!” Te doare mintea, nu 
alta! Haideți să vedem cum e cu 
„chelului tichie de mărgăritar îi 
trebuie:

-Mă, Cardinalilor, mă, și cum 
ziceți că e preocuparea asta a 
voastră? Păi dacă era atât de 
important subiectul de ce dracu`, 
bre, ne otrăvesc ăștia de 10-15 ani? 
Mda, de preocupați ce sunteți voi; 

-Dar m-a dat pe spate asta cu 
„accelerarea fi nalizării”... E ca aia 
cu „demararea inaugurării”!  Sau 
cu „demararea începutului”.  Băieți, 
zic așa: „accelerați începutul”, 
continuați cu „accelerarea 
cuprinsului” și  terminați cu 
„accelerarea fi nalizării”. Pe urmă, 
dacă vă mai rămâne timp, poate e 
gata și planul; 

-Dar nu un plan cu linii 
directoare, alea păstrați-le pentru 
voi, atunci când o să dispăreți ca 
instituție parazit. Și atunci poate 
trageți voi linii sub formă de traseu 
politic, bine? Să vedem ce pufuleț 
de loc mai obțineți la stat;

-Apropo: cum e să „soluționezi 
fl agelul”, falfabeților? Adică un 
dezastru, o epidemie, calamitate 
nu se soluționează, ci se fac eforturi 
să fi e eradicate ele, ca manifestări 
și ca urmări, să dispară, cum ar 
veni! Că asta nu e ca un confl ict 
între proști pe care un deștept vrea 
să-l soluționeze;

-„Fenomen indezirabil”? 
Fenomene indezirabile sunteți voi, 
mă, nu poluarea, asta e o pacoste 
pe capul nostru, care bagă în noi 
cancerul! Auzi: poluarea=fenomen 
indezirabil! Mare-i grădina ta și 
mulți îs scăpați din ea, Doamne!

Primăria Ploiești a cumpărat 
8 autobuze noi. Toate bune 

și frumoase, până la comunicatul 
de presă postat pe site-ul 
instituției: „Primăria municipiului 
Ploiești a achiziționat 8 autobuze 
noi, în contextul contractului 
încheiat de municipalitate cu fi rma 
X”. Context e în capul vostru, 
puicusorilor! Conform DEX, 
„context” înseamnă „fragment 
dintr-o scriere în cadrul căruia se 
găsește un cuvânt, o expresie, un 
pasaj etc. interesant; text, cuprins; 
conjunctură, situație specifi că, 
circumstanță, stare de lucruri 
într-un anumit moment.” Așadar 
autobuzele alea nu pot să fi e nici 
expresie, nici cuvânt interesant, 
nici circumstanță, nici stare de 
lucruri. Sunt pur și simplu niște 
mijloace de transport! Trocarici. 

Mașini. Cumpărate, este adevărat, 
în baza unui contract și pe bani 
mulți. Corect ar fi  fost să spuneți  
„în cadrul” contractului, că de-aia 
vă fl utură facultățile alea prin cap 
și CV-uri, deștepților! 

Un instalator de prin Vâlcea 
a trecut burlanul centralei 

termice fi x printr-o pictură veche 
de 200 de ani! Așa a gândit el că 
e bine, iar popii de la biserica „Sf. 
Nicolae și Sf.Andrei”, din Târgu 
Jiu, n-au obiectat în niciun fel. 

Nene, vii și pe la noi, să punem un 
burlan în placa de la ANAF, unde 
apare drept ctitor moș Adrian 
Năstase „Să-mi numere ouăle”? 
Mă rog, te anunț de pe acum că 
avem foarte multă treabă prin 
primării, să găurim tablourile 
șefi lor de partide pe care primarii 
le pun la cap, ca pe icoanele cu 
sfi nți, avem de distrus panourile 
electorale -„numele proștilor pe 
toate gardurile”. Hai, dacă te-ai 
încumetat să zgârăi zugrăveala 
aia a lui Anghel Vopsitorul și Ion, 
plus,  Iosif Keber, doar nu te lași 
intimidat de niște Michiduță, neh?

Grefi erii au amenințat că, 
dacă Guvernul Orban 

umblă la pensiile speciale ale 
magistraților și grefi erilor, vor avea 
loc masive mișcări de protest, care 

vor conduce până la blocarea totală 
a activității în instanțe și parchete. 
Ei și, mare scofală! Tot ați ținut- o 
parte dintre voi- cu infractorii, de 
ce nu le-ați mai face un bine acum, 
paralizând activitatea instanțelor 
pentru un an sau doi! La urma 
urmei v-ați putea desfi ința cu 
totul, că și-așa, cu voi sau fără voi, 
tot n-am afl at cine a furat România 
asta în ultimii 30 de ani!
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ACTUALITATE

SUTE DE JUCĂRII 
CONFISCATE ÎN PRAHOVA

Polițiști din cadrul Serviciului 
de Investigare a Criminalității 
Economice au acționat pentru 
combaterea comerțului ilegal cu 
jucării și cu produse contrafăcute, 
ocazie cu care au verifi cat șase 
agenți economici și au aplicat 
cinci sancțiuni contravenționale, 
în valoare de 9.500 lei. Polițiștii 
„au indisponibilizat 430 jucării 

inscripţionate cu însemne/
denumiri identice sau similare 
cu mărci înregistrate, în valoare 
de 11.980 lei, și au ridicat, în 

vederea confi scării, articole de 
îmbrăcăminte în valoare de 296 lei, 
și suma de 332 lei, nefi scalizată”, 
a precizat IPJ Prahova.  Polițiștii 
s-au sesizat din ofi ciu cu privire 
la săvârșirea a patru infracțiuni de 
punere în circulaţie a unui produs 
purtând o marcă identică sau 
similară cu o marcă înregistrată, a 
precizat sursa citată, care a anunțat 
că o acțiune similară a avut loc 
și la Câmpina. De data aceasta, 
polițiștii au verifi cat nouă agenți 
economici și au aplicat sancțiuni 
contravenționale în valoare de 
9.000 de lei. Oamenii legii au 

ridicat, în vederea confi scării, 
jucării în valoare de 6.750 lei. 
La Băicoi, polițiștii au constatat 
două infracțiuni de punere în 
circulație a unui produs purtând 
o marcă identică sau similară cu o 
marcă înregistrată pentru produse 
identice ori similare.

RAZIE ÎN OBORUL DIN 
PLOIEȘTI

Polițiști din cadrul Secției nr. 
1 Ploiești au organizat o acțiune 
în Obor, ocazie cu care au fost 
verifi cați 11 agenți economici și au 
fost constatate trei infracțiuni de 
punere în circulație a unui produs 

purtând o marcă identică sau 
similară cu o marcă înregistrată. 
Oamenii legii au aplicat 11 
sancțiuni contravenționale, în 
valoare de 4.700 lei. „Totodată, 
au fost confi scate bunuri de 
5.400 de lei (parfumuri, articole 
vestimentare etc)”, a precizat IPJ 
Prahova. 

cu muncă cu tot pe câtă vreme la

(IRDO) și a dat demisia fiindcă

Dar m a dat pe spate asta cu

Nene vii și pe la noi să punem un

d â ă l bl lă
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UN BĂRBAT S-A ALES CU 
DOSAR PENAL DUPĂ CE A 

PARCAT ILEGAL
Un bărbat din Prahova 

și-a parcat autoturismul pe 

strada Vasile Lupu din Ploiești, 
într-o zonă unde era amplasat 
indicatorul „Oprirea interzisă”. 
Când a constatat că angajații de la 
SGU Ploiești i-au blocat roata de 
la autoturism, bărbatul s-a gândit 
că poate scăpa de amendă. Numai 
că agenți din cadrul Secției nr 1 
Ploiești l-au surprins pe acesta 
în timp ce încerca să demonteze 
roata blocată pentru a o înlocui cu 
roata de rezervă. „Bărbatul a fost 
identifi cat – un prahovean de 36 

de ani, acesta explicând că dorea 
să înlocuiască roata respectivă cu 
cea de rezervă pentru a pleca și că 
nu posedă contravaloarea tarifului 
de deblocare a dispozitivului. În 
cauză a fost întocmit un dosar 
penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de tentativă la furt”, a 
precizat IPJ Prahova.

INCENDIU VIOLENT LA 
GORNET

Pompierii militari au fost în 
alertă după ce au fost solicitați să 
intervină pentru stingerea unui 
incendiu care a cuprins un solariu 
în satul Gornet Cuib, comuna 
Gornet. „La locul intervenției s-au 

deplasat trei autospeciale de lucru 
cu apă și spumă. Până la sosirea 
forțelor de intervenție incendiul 
s-a propagat la încă două solarii 
și la acoperișul casei de locuit 
afl ate în vecinătate. Incendiul 
s-a manifestat pe o suprafață de 
aproximativ 800 mp la solarii și 
pe 200 mp la acoperișul casei de 
locuit”, a anunțat ISU Prahova. 

Din fericire, incendiul nu s-a 
soldat cu victime. 

ACCIDENT LA FLOREȘTI
Accidentul rutier a avut loc 

pe raza localității Florești, după 
ce două autoturisme au intrat 
în coliziune. La fața locului s-au 
deplasat echipaje ale Poliției și 
ale Serviciului de Ambulanță, dar 
și ale ISU Prahova și SMURD. În 
urma impactului o persoană a fost 
rănită. Victima a fost transportată 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs evenimentul rutier.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Într-un Eurobarometru 
publicat de Parlamentul 

European, cetățenii UE consideră că 
principalele valori pe care se bazează 
Uniunea Europeană sunt protejarea 
drepturilor omului în întreaga lume 
(48%), libertatea de exprimare (38%), 
egalitatea de gen (38%) și solidaritatea 
între statele membre ale UE (33%). 
În ceea ce privește prioritățile 
Parlamentului European, europenii 
au pus pe primul loc problemele legate 
de combaterea schimbărilor climatice 
(32%), lupta împotriva sărăciei și a 
excluziunii sociale (31%), combaterea 
terorismului (24%) și lupta împotriva 

șomajului (24%). În cadrul urgenței 
climatice, cei mai mulți europeni 
au indicat și o ordine a rezolvării 
problemelor: schimbările climatice 
(52%), poluarea atmosferică (35%), 
poluarea maritimă (31%), defrișările 
(28%) și creșterea cantității de deșeuri 
(28%). 58 % dintre europeni și-ar dori 
ca Parlamentul European să joace un 
rol mai puternic, procentul fi ind cel 
mai puternic sub acest aspect din 
2007 încoace, iar  55% dintre români 
cred că apartenența noastră la UE este 
cel mai bun lucru care i s-a întâmplat 
țării în ultimii 30 de ani.

 continuare din pagina 1
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La această inițiativă locală 
au răspuns în solidar 

sute de voluntari din unitățile 
de învățământ și administrația 
locală, în acest proiect fi ind 
direct implicate, în cadrul unui 
parteneriat și o serie de importante 
companii din municipiul nostru.” 
Primarul Adrian Dobre a 
spus, printre altele, la primirea 

diplomei: „Este o bucurie și 
onoare în aceeași măsură. Este 
pentru a doua oară consecutiv 
când municipalitatea ploieșteană 
primește un premiu de la Asociația 
Municipiilor din România 
(...) Pentru municipalitatea 
ploieșteană, una dintre cele mai 
mari preocupări o reprezintă 
mediul și, deși administrația nu 

are încă toate răspunsurile legate 
de problemele de mediu, totuși, 
premiul din această seară este un 
răspuns, care ne asigură și ne oferă 
recunoașterea că proiectul nostru a 
fost și este o soluție bună, o soluție 
la care noi am implicat societatea 
civilă, părinți, copii, profesori, 
cărora vreau să le mulțumesc cu 
această ocazie, precum și tuturor 
celorlalți factori implicați.  Acest 
proiect a devenit, după cum vedeți 
cu toții, un proiect de succes. Le 
mulțumesc tuturor și le dedic 
ploieștenilor acest premiu!” Acum, 
stând strâmb și judecând drept, 
nu știm cine pe cine a implicat: 
Primăria pe cele câteva sute de 
voluntari sau ONG-urile au tras 
de mânecă autoritatea publică? 
Doi: fi ind vorba despre regenerare 
urbană, poate au grijă cei care 

administrează parcul să irige miile 
de pomișori, astfel încât să nu se 
mai usuce; astfel o să ajungem 
să înlocuim veșnic uscături și să 
obținem la Sfântul Așteaptă spații 
verzi dense în câmpurile din vest! 
Trei: dacă ne referim la mediu, 
poate inventează AMR și un soi de 
„Zmeura de aur” (în artă-premii 
pentru cei mai slabi actori, regizri, 
scenariși, muzicieni); Ploieștiul ar 
fi  obținut sigur trofeul pentru cel 
mai murdar și plin de lighioane 
municipiu din România! Dar, ca 
să nu fi m socotiți „neploieșteni”, 
felicitări pentru premiu, chiar 
dacă el ne duce la margine de oraș, 
ci nu și-n centrul urbei! Ideea ar 
fi  ca, peste 10 ani, Ploieștiul chiar 
să-și crească un plămân solid în 
acea parte a localității.

IOHANNIS VA RETRAGE DECORAȚIILE TUTUROR IOHANNIS VA RETRAGE DECORAȚIILE TUTUROR 
CELOR CARE AU CONDAMNĂRI PENALE

Klaus Iohannis a anunțat că va retrage decorațiile 
tuturor persoanelor care au condamnări penale. 

Președintele a fost aspru criticat după ce, la recepția oferită 
la Cotroceni, cu prilejul Zilei Naționale a României, printre 
invitați s-a afl at și fostul premier Adrian Năstase, condamnat 
la închisoare cu executare în două dosare de corupție.  La acea 
vreme, Administrația Prezidențială a comunicat că invitarea 
lui Năstase s-a făcut „conform legii”, în „calitate de decorat cu 
Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce”. 
Năstase a primit distincția în 2002, când era prim-ministru, 
de la președintele de atunci Ion Iliescu, „pentru întreaga 
activitate pusă în slujba promovării și dezvoltării României, 
pentru competența și abnegaţia dovedite în actul guvernării”. 
Iohannis a precizat că a început efectiv această procedură: 
„Am decis să retrag toate decorațiile tuturor celor care au 
condamnări penale și care se încadrează în prevederile legii 
care prevede procedură de retragere a ordinelor naționale. Am 
demarat această procedură și sper că va fi  fi nalizată în foarte 
scurt timp”. 
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s Pentru etapa I-a a proiectului, 

anul trecut, valoarea 
investiției se ridica la 39,157 
mil. lei, inclusiv TVA, din care 
contribuția Primăriei Ploiești 
pentru cheltuieli neeligibile și cota 
de 2% din valoarea cheltuielilor 
eligibile se situa la 4,8 mil. lei. La 
un an distanță, pe 9 decembrie, 
valoarea investiției a urcat la 
42,255 mil. lei, o creștere de 7,32%, 
iar cota de contribuție locală s-a 
majorat la 5,056 mil lei ( o creștere 
de 5,3 față de 2018). Din această 
valoare, cheltuielile de construcții-
montaj reprezintă 32,58 mil. lei 
(77,10% din valoarea totală a 
proiectului).

Pentru etapa a II-a a proiectului, 
anul trecut se calculase o valoare 
a investiției de 90,54 mil. lei, din 
care contribuția Primăriei Ploiești 
pentru cheltuieli neeligibile și cota 
de 2% din valoarea cheltuielilor 
eligibile -6,9 mil. lei. În decembrie 
2019, indicatorii economici 
prevăd o valoare a investiției de 
93,29 mil. lei (o majorare de 3,07% 
față de anul precedent) și o cotă de 
contribuție din bugetul local de 6,8 
mil. lei. Cheltuielile de construcții 
montaj sunt de 62,9 mil. lei, 
respectiv, 67,42% din valoarea 
totală a proiectului.

Tot luni, aleșii locali au 
respins pentru a patra oară 
proiectele privind construirea a 
două grădinițe (Bdul Petrolului 
și Aleea Strunga), depuse de 
municipalitate tot pentru fi nanțare 
europeană prin POR, motivând 
o cotă enormă (aproximativ 70% 
din valoarea proiectului) ce revine 
municipalității, în condițiile unui 
buget local absolut sufocat de 
datorii din 2012 încoace.

55% DINTRE ROMÂNI CRED CĂ APARTENENȚA 55% DINTRE ROMÂNI CRED CĂ APARTENENȚA 
LA UE ESTE UN LUCRU FOARTE BUNLA UE ESTE UN LUCRU FOARTE BUN

PREMIUL DE EXCELENȚĂ PENTRU PLOIEȘTIPREMIUL DE EXCELENȚĂ PENTRU PLOIEȘTI
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Primăria Tomșani a fi nalizat lucrările 
la Centrul Cultural și biblioteca 

„Alexandru  Antemireanu” chiar în ajun 
de Moș Nicolae, fi ind organizată, cu acest 
prilej, și o festivitate de inaugurare, la care 
au participat locuitori ai comunei, copii și 
adulți laolaltă, autorități locale și județene. 
Investiția a fost fi nanțată de Consiliul 
Județean Prahova, în cadrul cunoscutelor 
asocieri cu localități din județ, în vederea 
realizării unor obiective de interes public. 
Tot cu această ocazie a fost organizat și 
un spectacol folcloric, cu participarea 
Ansamblului „Ghiocelul” al Centrului 
Cultural Tomșani și a cunoscuților interpreți 
Steliana Sima și Marius Ciprian Pop. 

Comuna Tomșani este una dintre 
localitățile prahovene față de care CJ Prahova 
a manifestat o atenție deosebită, când a fost 
vorba despre parteneriate și fi nanțări. Astfel, 

în 2019, localitatea a primit următoarele 
sume: 149.500 lei pentru „Construire 
centru cultural P+M, alei carosabile, 
spațiu de parcare, utilități, branșamente 
și organizare de șantier (imobilul tocmai 
inaugurat); 130.500 lei- „extindere rețea 
de distribuție gaze naturale de presiune 
redusă în satele Loloiasca, Sătucu, Tomșani 
și Magula”; 200.000 lei- „amenajare rigole 
carosabile, dispozitive de scurgere a apelor 
pluviale și lucrări conexe, sat Loloiasca”. 
În 2018, fi nanțările CJ au vizat  lucrări 
precum „extindere rețea de alimentare cu 
energie electrică în cartierul de locuințe 
nou infi ințat în satul Sătucu”-100.000 lei, 
„amenajare rigole carosabile, dispozitive de 
scurgere a apelor pluviale și lucrări conexe, 
sat Loloiasca”-250.000 lei, „amenajare 
curte grădiniță și cămin cultural, sat 
Loloiasca”-150.000 lei.

 Săptămâna pe scurt 
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ACCIDENT PE DN 72
Accidentul rutier a avut loc pe 

DN72, pe raza localității Ariceștii 
Rahtivani, după ce un TIR și un 
autoturism au intrat în coliziune. 
La fața locului s-au deplasat 
mai multe echipaje ale Poliției, 
Serviciului de Ambulanță, dar și 
de la ISU Prahova și SMURD. Se 
pare că un bărbat în vârstă de 51 
de ani, care se afl a la volanul unui 
autoturism, nu s-ar fi  asigurat la 
ieșirea din curtea unei societăți 

și ar fi  fost acroșat de un tir care 
se deplasa pe DN 72, pe direcția 
de mers Târgoviște-Ploiești. 
În urma evenimentului rutier, 

conducătorul autoturismului a 
fost transportat la spital. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum 
s-a produs evenimentul rutier. 
Potrivit IPJ Prahova, trafi cul rutier, 
pe sensul de mers Târgoviște - 
Ploiești, a fost dirijat de polițiști 
rutieri.

ACCIDENT PE DN1, LA 
INTERSECȚIE CU DRUMUL 

SPRE FLOREȘTI
Accidentul rutier s-a produs 

după ce trei autoturisme au intrat 
în coliziune pe DN1, la intersecție 
cu DJ 720 (drumul spre Florești). O 
persoană a sunat la 112 și a anunțat 

evenimentul rutier. La fața locului 
s-au deplasat echipaje ale Poliției, 
ale Serviciului de Ambulanță, dar 
și ale ISU Prahova și SMURD. Din 
primele verifi cări, se pare că un 
autoturism care circula pe DJ720, 
posibil pe fondul neacordării de 
prioritate, a intrat în coliziune 
cu un auto care se deplasa pe 
DN 1, din direcția Brașov spre 
București, fi ind proiectat pe sensul 
opus de mers, unde a acroșat 
un alt autoturism. În momentul 
impactului, în cele trei autoturisme 
erau șase persoane, iar două dintre 
ele, conducătoarea autoturismului 
care circula spre București și 

conducătorul primului auto, au 
fost rănite. Este vorba despre un 
bărbat în vârstă de 51 de ani și 
despre o femeie în vârstă de 62 de 
ani. Victimele au fost transportate 
la Unitatea de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean Ploiești. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate cum s-a 
produs evenimentul rutier.

Elena ŞERBAN;www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

COMUNA TOMȘANI A INAUGURAT CENTRUL COMUNA TOMȘANI A INAUGURAT CENTRUL 
CULTURAL PE RITMURI DE FOLCLORCULTURAL PE RITMURI DE FOLCLOR

Câmpineanul și fostul deputat PNL, Virgil 
Guran, este primul politician prahovean 

care se alege cu o poziție privilegiată, după ce 
liberalii au preluat guvernarea. Guran a fost 
numit, chiar de Moș Nicolae, consilier de stat 
pe probleme de ordine publică și siguranța 
cetățeanului la Cancelaria premierului Ludovic 
Orban. Decizia de numire a fost publicată în 
Monitorul Ofi cial 982/5 decembrie 2019. Noul 
demnitar a fost multă vreme președinte al PNL 
Câmpina și vicepreședinte la nivel județean, 
dar la fuziunea partidului cu PDL, a trecut, 
împreună cu Grațiela Gavrilescu, la ALDE. 
N-a zăbovit prea multă vreme acolo și cum 
n-a mai putut reveni în Prahova, s-a înscris în 
PNL Dâmbovița, fi lială pe care o conduce de 
ani buni.

CADOU DE CADOU DE 
LA ORBAN LA ORBAN 
PENTRUPENTRU  

VIRGIL GURANVIRGIL GURAN

ALTE 8 AUTOBUZE NOI AU AJUNS LA PLOIEȘTIALTE 8 AUTOBUZE NOI AU AJUNS LA PLOIEȘTI
Primăria Ploiești a 

cumpărat alte 8 autobuze 
noi în cadrul contractului 
cadru încheiat în 2018 cu fi rma 
BMC Truck & Bus, cu sediul la 
Ciorogârla, jud. Ilfov. Valoarea 
acestora se ridică la 6.125.172 
lei - fără TVA. Anul trecut, 
municipalitatea a mai introdus 
în circulație 10 autobuze noi, 
care au costat 7.656. 460 lei 
fără TVA. Reamintim că anul 
trecut, în urma unei licitații 
câștigată de BMC Truck & Bus, 
Primăria Ploiești a semnat un 
contract de achiziție pentru 
50 de autobuze, valoarea 
totală a acestora fi ind de 
38.282.325 lei fără TVA. 
Inițial, înțelegerea prevedea că 
lotul întreg ar trebui cumpărat 
într-un interval de 24 de luni, 
însă este puțin probabil ca 
termenul să fi e respectat și 

asta din cauza lipsei fondurilor 
la nivelul Primăriei Ploiești. 
Mijloacele de transport au 
grad de confort ridicat, fi ind 
dotate cu sisteme speciale 
de preluare a persoanelor cu 
dizabilități, aer condiționat, 
încălzire pe timp de iarnă, 
camere de supraveghere și 
panouri led, care oferă, în timp 

real, informații utile privind 
ruta derulată. Primarul Adrian 
Dobre crede că, în 2020, vor 
fi  cumpărate alte 12 autobuze: 
„Având în vedere contractul 
încheiat de municipalitate 
cu fi rma BMC Truck & 
Bus dorim să prevedem în 
bugetul municipiului de anul 
viitor sumele necesare pentru 

achiziționarea a încă 12 astfel 
de autobuze noi. Așa cum am 
declarant de fi ecare dată, vreau 
ca ploieștenii să benefi cieze de 
un transport public modern, 
urmărind în acest sens și o 
înnoire susținută și constantă 
a parcului auto al societății 
ploieștene, care deservește 
transportul public local. 
Achiziția acestor autobuze 
face parte din strategia locală, 
ce are ca obiectiv principal 
reducerea poluării în Ploiești 
și susținerea unei mobilități 
urbane durabile”. Reamintim 
că Primăria Ploiești are în 
derulare și parteneriatul 
cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice pentru achiziția, din 
fonduri europene, a 9 autobuze 
electrice, 20 de tramvaie și 20 
de troleibuze.

Cu ocazia aniversării a 25 de ani de 
prezență în România, Procter & 

Gamble  a anunțat că va construi o nouă 
fabrică la Urlați, în care va produce capsule 
de detergent lichid, începând cu 2021. Noua 
fabrică va avea 120 de locuri de muncă și 
va fi  a doua ca mărime după cea din Franța. 
Antoine Brun, vicepreședintele Procter & 
Gamble Europa de Sud-Est, a confi rmat 
știrea pentru Agerpres: „Anul acesta P&G 
a făcut un alt pas semnifi cativ pe piața din 
România. Recent, am anunțat o investiție 
importantă-dezvoltarea unei noi fabrici 
la Urlați, în care P&G va produce capsule 

de detergent lichid (PODS), una dintre cele 
mai mari inovații ale P&G din categoria 
îngrijirea țesăturilor. Profi lul atractiv al 
României, succesul companiei pe piață și, 
mai ales, calitatea înaltă a oamenilor care 
lucrează aici, au făcut ca această investiție 
să se realizeze”. Compania este prezentă în 
Urlați din anul 2010 și realizează produse 
pentru îngrijirea părului ce deservesc 1 
miliard de consumatori din Europa, Asia 
Centrală, Regiunea Caucaz etc. P&G are 
peste  750 de angajați în România, în sediul 
central din București, la fabrica din Urlați 
și în cadrul centrului de servicii global, 

care oferă suport pentru 66 de organizații 
P&G, în 15 limbi diferite. 
care oferă suport pentru 66 de organizații

NOUĂ INVESTIȚIE PROCTER & GAMBLE  LA URLAȚINOUĂ INVESTIȚIE PROCTER & GAMBLE  LA URLAȚI
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ȘOFER BEAT PRINS LA 
VOLAN

Totul a plecat după ce o 
persoană a sunat la 112 și a anunțat 
că un conducător auto, după ce ar 
fi  acroșat separatoarele de sens 
de pe pasarela din zona de vest a 
Ploieștiului, pe strada Mărășești, 
și-ar fi  continuat deplasarea în 
mod sinuos. Un echipaj de poliție 
a depistat, în trafi c, conducătorul 
autoturismului. „După ce a 
fost prins, conducătorul auto a 

refuzat să se conformeze 
dispozițiilor polițiștilor devenind 
recalcitrant, motiv pentru care a 

fost încătușat. În urma verifi cărilor 
s-a stabilit că acesta are dreptul 
de a conduce suspendat,  având 
totodată alcoolemie de 1,21 
gr/l alcool pur în aerul expirat”, 
a precizat IPJ Prahova. Poliția 
continuă cercetările.

ACCIDENT GRAV PE 
CENTURA DE EST A 

PLOIEȘTIULUI
Trei persoane au fost 

transportate la spital după ce 
un auto, în care se afl au șapte 
persoane, a fost implicat într-un 
accident. Potrivit ISU Prahova, 
la fața locului s-au deplasat 

o autospecială de stingere cu 
apă și spumă de descarcerare 
și o ambulanță SMURD. În 
urma evenimentului rutier trei 
persoane, respectiv un bărbat în 
vârstă de 30 de ani, o femeie în 
vârstă de 32 de ani și o tânără în 
vârstă de 22 de ani, au fost rănite. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate cum s-a 
produs evenimentul rutier.

ACCIDENT MORTAL PE 
DN1B, LA BUCOV

Accidentul rutier s-a produs 
după ce un auto, condus de un 
tânăr în vârstă de 20 de ani, a 

lovit un pieton care se angajase 
în traversarea regulamentară a 
drumului. Accidentul rutier s-a 
produs pe sensul Buzău către 
Ploiești. În urma impactului 
pietonul, un bărbat în vârstă de 49 
de ani, a decedat. Conducătorul 
autoturismului a fost testat cu 
aparatul etilotest, iar rezultatul a 
fost 0. Potrivit IPJ Prahova, trafi cul 
rutier a fost restricționat pe benzile 
II ale ambelor sensuri de mers. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate modul cum 
s-a produs tragicul eveniment 
rutier. 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

ANALFABETISMUL FUNCȚIONAL 
A URCAT LA 44%!

În iulie 2017, guvernarea PSD 
a instituit, printr-o ordonanță 

de guvern, o regulă care a lovit 
din plin în mediul privat mai ales: 
contractele de muncă part-time 
au fost taxate cu CAS și CASS la 
valoarea întreagă a salariului minim 
pe economie, dacă fracțiunea de 
normă era mai mică decât salariul 
minim. Când impozitele au trecut 
din sarcina angajatorului în cea a 
angajatului, mii de persoane care 
lucrau cu jumătate de normă, pe 
venituri mici, s-au trezit că trebuia 
să aducă bani de acasă să plătească 
CAS și CASS. Și-atunci, se înțelege, 
cei mai mulți au renunțat la această 
formă de contracte care, în penuria 
locurilor de muncă bine plătite, 
completau veniturile celor cu 

salarii mici. La vremea respectivă se 
spunea că, de fapt, cei care activează 
cu angajamente part-time fac un 
soi de evaziune fi sacală, în realitate 
ei fi ind plătiți la negru mai mult, 
ci nu numai pe fracția inclusă în 
angajamentele de lucru. Nu se 
știe prea bine câți bani au intrat la 
bugetul de stat prin această măsură; 
lucru sigur este că lucrătorii din 
mediul privat au fost crunt loviți. 
Ei bine, liberalii au reparat această 
greșeală: începând cu 1 ianuarie 
2020, contractele de muncă part-
time vor fi  taxate cu contribuții 
sociale la valoarea lor reală. 
Camera Deputaților a adoptat, ca 
for decizional, o lege care abrogă 
art. 146, alin 5 indice 1 din Codul 
fi scal: „Contribuția de asigurări 

sociale (CAS) datorată de către 
persoanele fi zice care obțin venituri 
din salarii sau asimilate salariilor, 
în baza unui contract individual 
de muncă cu normă întreagă sau 
cu timp parțial (…) nu poate fi  
mai mică decât nivelul contribuției 
de asigurări sociale calculate prin 
aplicarea cotelor stabilite (…) 
asupra salariului de bază minim 
brut pe țară în vigoare în luna 
pentru care se datorează contribuția 
de asigurări sociale, corespunzător 
numărului zilelor lucrătoare din 
lună în care contractul a fost activ”. 
Noua lege prevede că se va abroga 
art. 168, alin 5 indice 1, care aplică 
același principiu de taxare și în cazul 
contribuției sociale de sănătate 
(CASS).

Incredibil ce se întâmplă în 
România! Pe măsură ce ofi cialii 

se laudă cu reforme, investiții în 
rețeaua școlară, rezultate bune la 
evaluarea națională și bacalaureat, 
analfabetismul funcțional a crescut 
din 2015 și până în 2018 de la 40, la 
44%!  La testele PISA de anul trecut, 
România a înregistrat cele mai slabe 
rezultate din ultimii 9 ani, la toate 
cele trei domenii: la Citire, România 
a obținut un scor de 428 de puncte, în 

scădere cu 6 puncte față de testarea 
din 2015 și cu 10 puncte mai puțin 
decât în 2012; la matematică, elevii 
au pierdut 14 puncte față de PISA 
2015 și 15 puncte față de PISA 2012; 
la Științe, diferența față de testele 
PISA 2015 este de 9 puncte, iar față 
de 2012-de 12 puncte. Procentul de 
analfabetism funcțional, tradus prin 
faptul că mulți elevi pot citi un text 
fără însă să înțeleagă sensul acestuia, 
a ajuns la 44%. În 2018, România 

a participat la Programul pentru 
Evaluarea Internațională a Elevilor 
al Organizației pentru Cooperare 
și Dezvoltare Economică, alături 
de copiii din alte 72 de țări ale 
lumii. Practic, elevii au dat în luna 
aprilie a anului trecut un test de două 
ore, iar eșantionarea a fost realizată 
științifi c, participând la testare peste 
5.000 de elevi din clasele a VII-a, a 
VIII-a și majoritatea din clasa a IX-
a, din peste 180 de școli.

Guvernul Orban, prin 
ministerul Muncii, 

pregătește un proiect de lege 
privind interzicerea cumulului 
pensiei cu salariul la stat. 
Ministrul Violeta Alexandru 
a precizat că se va ține cont de 
situația celor cu pensii mici și 
că măsura va respecta deciziile 
Curții Constituționale: „Trebuie 
să existe o justă măsură pentru 
cei care, deși au vârsta de a putea 
lucra, benefi ciază de pensie, după 
care se angajează în sistemul 
public. Are legătură cu justețea 
unei măsuri față de o situaţie 
dată în care o persoană, deși în 
plină formă de muncă, după ce 
primește pensia, se angajează 
tot într-o instituţie publică, de 
unde vine concluzia că ea poate 
munci în continuare. Celor 
vizați, celor apți de muncă, nu 
le interzice nimeni dreptul la 
muncă. Li se cere să opteze între 
salariu la stat și pensie. Sau, după 
pensionare, dacă sunt apți de 

muncă, pot completa veniturile în 
privat.” Ofi cialii au dat exemplul 
polițiștilor care s-au pensionat 
relativ tineri (45-48 ani), iar în 
secunda următoare s-au angajat 
din nou la stat, cumulând 
astfel pensii mari cu salarii la 
fel de mari. Pe de altă parte, 
în instituțiile publice, există 
sufi cienți pensionari angajați 
mai ales în funcții de conducere, 
dar aceștia fac parte din rândul 
a ceea ce noi numim „clientelă 
politică”. Reamintim că, în 2008, 
Guvernul Boc a emis o ordonanță 
de urgență cu același obiect de 
reglementare, celor care aveau 
pensii peste plafonul de 1.500 
de lei fi indu-le interzis cumulul 
cu salariul de la stat. Actul 
normativ a fost atacat la Curtea 
Constituțională de către Avocatul 
Poporului. CCR a decis în 2009 
că OUG este neconstituțională, 
motivând că afectează drepturile 
fundamentale prevăzute de 
Constituție.

PROIECT DE LEGE PROIECT DE LEGE 
PRIVIND INTERZICEREA PRIVIND INTERZICEREA 
CUMULULUI PENSIEI ȘI CUMULULUI PENSIEI ȘI 

SALARIULUI LA STATSALARIULUI LA STAT

8.700 DE NOI FIRME DESCHISE 8.700 DE NOI FIRME DESCHISE 
ÎN ROMÂNIA PRIN START-UP ÎN ROMÂNIA PRIN START-UP 
PLUS ȘI DIASPORA START-UPPLUS ȘI DIASPORA START-UP

Cu ajutorul fondurilor 
europene acordate prin 

schemele de fi nanțare România 
Start-Up Plus și Diaspora Start-
Up, din cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014-
2020, antreprenorii români au 
înfi ințat aproape 8.700 de fi rme, 
potrivit ministrului Fondurilor 
Europene, Marcel Boloș. Acesta 
a realizat un bilanț al celor două 
scheme de fi nanțare: „Prin România 
Start-Up Plus au fost create 7.656 

IMM-uri și au fost înfi ințate 8.700 
locuri de muncă. În cadrul apelului 
România Start Up Plus, benefi ciarii 
de granturi au investit banii europeni 
în activități recreative și distractive, 
activități fotografi ce, întreținerea si 
repararea autovehiculelor, fabricarea 
pâinii, prăjiturilor și a produselor 
de patiserie”. Prin Diaspora Start-
Up au fost create 1.026 IMM-uri 
și au fost înfi ințate 2.463 locuri de 
muncă. Potrivit lui Boloș, românii 
care au deschis în România fi rme 

prin schema Diaspora Start-Up 
au venit din Spania-27,09 %, 
Italia-25,27 %, Marea Britanie-13,99 
%, Germania-5,90 % și Republica 
Moldova-5,14 %. Diaspora Start-
Up a avut o alocare de 30 milioane 
euro, iar România Start-Up Plus 
a acordat fi nanțări totale de 550 
de milioane de euro. În cele două 
scheme de fi nanțare, se puteau 
acorda fonduri nerambursabile de 
maximum 40.000 euro pentru un 
start-up.

VESTE BUNĂ 
PENTRU PENTRU 

ANGAJAȚII ANGAJAȚII 
DIN MEDIUL 

PRIVATPRIVAT
l ii i i L ti ă i l (CAS) d t tă d ăt
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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

Cum era de așteptat, declarația 
ministrului și studiul în sine 

(IFN II) au fost primite și privite cu 
rezervă în special de reprezentanții 
Romsilva. De aceea Alexe a 
venit cu o nunațare: „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 (declarație 
ministrul Costel Alexe)”. Adevărul 
este pe undeva pe la mijloc. Nu 
se poate și nu avem cum să uităm 
ceea ce am văzut pe viu în Suceava, 
Argeș, Vâlcea, Hunedoara, Alba 
etc., unde munți/dealuri întregi au 
fost realmente goliți de păduri.

TREI INSTITUȚII, 
TREI RAPORTĂRI 

DIFERITE
Curios este că chiar și 

datele ofi ciale ne bagă în mare 
încurcătură: adică, de la o instituție 
la alta, datele nu se potrivesc; 
unele vorbesc despre o creștere 
a suprafețelor de păduri, altele, 
despre o diminuare a acestora, 
comparativ cu 1990. Să detaliem: 

-potrivit Institutului Național 
de Statistică, în 1990, România 
avea 6,685 milioane ha păduri și 
altă vegetație forestieră. Tot INS ne 
spune că, în 2014, ultimul inclus în 
statistică, suprafața de păduri era 
de 6,734 mil. ha, deci am avea o 
creștere de 49.000 ha;

-un raport al Ministerului 
Mediului, denumit Starea 
Pădurilor României, indică faptul 
că, în 2017, suprafața forestieră 
era de 6,565 mil. ha, având astfel o 
dimuare de 120.000 ha, comparativ 
cu 1990;

-Inventarul Forestier Național II 
vine cu alte date: România dispune 
de 6,929 mil. ha terenuri acoperite 
cu arbori, la care se adaugă 
0,108 mil. ha terenuri destinate 
împăduririi sau goale, urcând 
totalul suprafeței  la 7,037 mil. ha. 
În acest caz am avea o creștere de 
352.000 ha.

Așadar, ce date, care raportări și 
ce instituții să credem? 

STRUCTURA 
FONDULUI 

FORESTIER, 
PE FORME DE 
PROPRIETATE

La sfârșitul anului 2017, 
structura fondului forestier, pe 

forme de proprietate, arăta în 
felul următor: proprietate publică 
a statului (Romsilva)-48,6%; 
proprietate publică a unităților 
administrativ teritoriale-15,9%; 
proprietate privată a persoanelor 
fi zice și juridice-34,1%; proprietate 
privată a UAT-1,4%. Având această 
ultimă oglindă, puteam oarecum 
accepta disculparea Romsilva, care 
spune că tăierile ilegale se produc 
în special în pădurile nepăzite ale 
proprietarilor persoane fi zice și 
mult mai puțin la stat. Oare??? În 
cifre absolute, conform raportărilor 
statistice transmise de direcțiile 
silvice, la sfârșitul anului 2017, 
fondul forestier proprietate publică 
a statului, afl at în administrarea 
Regiei Naționale a Pădurilor- 
Romsilva, ocupa o suprafață de 
3.138.781 ha. La această suprafață se 
adaugă 2.561,8 ha administrate de  
R.A. Administrația Patrimoniului 
Protocolului de Stat și 47.858 
ha- administrate de Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare 
în Silvicultură „Marin Drăcea”. 
Suprafața fondului forestier 
deținută de alți proprietari decât 
statul era de 3.376.000 ha, din care:  
proprietate privată a persoanelor 
fi zice și juridice- 2.239.000 ha; 
proprietate publică a unităților 
administrativ teritoriale-1.044.000 
ha; proprietate privată a unităților 
administrativ teritoriale- 93.000 ha. 

MITUL ȚĂRII 
CU CELE MAI 

ÎNTINSE PĂDURI, 
SPULBERAT

Ca să înțelegem mai bine, fondul 
forestier național al României 
este constituit din totalitatea 
pădurilor, a terenurilor destinate 
împăduririi, a celor care servesc 
nevoilor de cultură, producție sau 
administrație silvică, a iazurilor, a 
albiilor pâraielor, a altor terenuri 
cu destinație forestieră, inclusiv 
cele neproductive, cuprinse în 
amenajamente silvice la 1 ianuarie 
1990, inclusiv cu modifi cările de 
suprafață, conform operațiunilor 
de intrări-ieșiri efectuate în 
condițiile legii, indiferent de 
forma de proprietate. Suprafața 
totală a fondului forestier național 
reprezintă 27,5% din suprafața 
țării, ceea ce înseamnă că suntem 
sub media europeană, de 32%. 
Suprafața de pădure pe locuitor 
este de 0,32 ha/loc (raportul este 

calculat în 2017,  la o suprafață 
de pădure de 6.565 mil. ha și o 
populație rezidentă de 19.644.350 
locuitori), apropiată de cea 
europeană, de 0,31 ha/loc. (vezi 
tabel)

În România, avem 23 de județe 
defi citare în păduri (județul în 
care suprafața fondului forestier 
reprezintă mai puțin de 30% 
din suprafața totală a acestuia). 
Acestea au următoarele suprafețe 
forestiere: București -3%, 
Călărași-4%, Teleorman-5%, 
Brăila, Constanța și Ialomița-6%, 
Galați-8%,  Olt-10%, Botoșani 
și Giurgiu-11%, Tulcea, Dolj, 
Timiș-12%, Vaslui-14%,  Satu Mare 
și Ilfov-16%, Iași-18%,  Cluj-24%,  
Sălaj -25%,  Buzău-26%, Arad-
27%, Bihor-28%, Dâmbovița-29%. 
Pentru acestea se preconizează 
o majorare a suprafeței ocupate 
cu vegetație forestieră, prin 
împăduriri în terenuri degradate 
inapte pentru agricultură și prin 
împăduriri în vederea realizării 
Sistemului național de perdele 
forestiere de protecție. Când se 
va realiza această împădurire, 
Dumnezeu cu mila!
PESTE UN MILION 

DE HECTARE, 
PĂDURI CU VÂRSTA 
MAI MARE DE 100 

DE ANI
Pe forme de relief, 59,70% din 

suprafața împădurită se regăsește 
în zona montană, 33,80% în 
zona de deal și 6,50%-în zona de 
câmpie. Pe grupe de specii, fagul 
este principala specie forestieră 

din țara noastră. El ocupă 31,51% 
din suprafața terenurilor acoperite 
cu pădure. Este urmat de rășinoase 
(molid, brad, pini etc.), cu o 
pondere de 26,04%, de diverse 
specii de foioase tari (carpen, 
salcâm, frasin, paltin etc.), cu 19,6 
% pondere și de cvercinee sau 
stejari (gorun, cer, garniță, stejar 
pedunculat etc.), cu o pondere de 
16,72% în suprafața pădurii. Pe 
ultimul loc se afl ă grupa diverselor 
specii de foioase moi (tei, plop, 
salcie etc.), care ocupă 6,22% 
din suprafața pădurii. Pe clase de 
vârstă, pădurile predominate sunt 
cuprinse în grupa de vârstă 40-80 
de ani (37,60%), urmate de cele 
din grupa 1-40 de ani (31,70%), 
80-120 de ani (23,30%) și 120-200 
ani (7,4%). România are așadar 
1.056.960 ha (16,1%) de codrii cu 
vârsta mai mare de 100 de ani! 
Ar mai fi  de reținut că volumul 
total pe picior al pădurilor este 

de 2.354milioane mc, iar volumul 
mediu la hectar-  de 339,843 mc. 
Potrivit IFN II, cele mai mari 
suprafețe împădurite se găsesc în 
Transilvania- 3,7 mil. ha, urmată 
de Tara Românească- 1,8 mil. 
ha și Moldova- 1,4 mil. ha. Regia 
Națională a Pădurilor- Romsilva 
mai administrează 22 de parcuri 
naționale și naturale, din cele 30, 
câte există în România, în suprafață 
de  0, 853 mil. ha (din totalul de 
1,67 mil. ha de parcuri naturale 
existente în România). Printre 
acestea se afl ă și Domogled-Valea 
Cernei, unde există un scandal 
enorm din cauza tăierilor ilegale. 
Sau legale, Dumnezeu știe. De 
asemenea, regia gestionează, prin 
direcțiile silvice, în baza celor 52 de 
convenții de custodie încheiate cu 
Agenția Națională pentru Protecția 
Mediului, 66 de situri Natura 2000, 
precum și 75 de rezervații naturale 
și monumente ale naturii.

Statistica suprafețelor împădurite, raportate la suprafața națională
Peste 32% (media europeană)
Suedia-307.850 kilometri pătrați (76%), Finlanda-233.320 kmp (72%), Estonia-23.066 kmp (61%), 
Slovenia-12.574 kmp (60%), Bosnia Herțegovina-25.599 kmp (53%), Austria-39.600 kmp (47,20%), 
Rusia-7.762.602 kmp (45.40%), Muntenegru- 6.252 kmp (45,26%), Croația-24.901 kmp(44%), 
Letonia-28.807 kmp (44%), Liechtenstein-70 kmp (43,75%), Portugalia-32.400 kmp (42%), Slovacia-20.006 
kmp (40,80%), Georgia-27.880 kmp (40%), Macedonia-10.285 kmp (40%), Belarus-80.134 kmp (38,60%), 
Grecia-68.732 kmp (38,43%), Franța-246.640 kmp(36,76%), Spania-283.007 kmp (36,6%), Albania-10.349 
kmp (36%), Italia-106.736 kmp (35%), Andora-160 kmp (34,19%), Cehia-26.000 kmp (34%), 
Luxemburg-870 kmp (33,64%), Lituania-21.223 kmp (33%)-Bulgaria-36.250 (32,69%).
Sub 32 %
Germania-113.176 kmp(31,70%), Elveția-12.425 kmp (30,80%), Norvegia-93.870 kmp (28,99%), 
Polonia-90.000 kmp (28,80%), Turcia-216.781 kmp (27,60%), România-65.650 kmp (27,50%), Serbia- 
20.868 kmp (23,63%), Belgia-6.607kmp (21,64%), Ungaria-18.513 kmp (19,90%), Cipru-1.740 kmp 
(18,81%), Ucraina-105.000 kmp (17%), Danemarca-5.171 kmp (12%), Regatul Unit al Marii Britanii- 
28.650 kmp (11,76%), Irlanda-7.390 kmp (10,85%), Armenia-2.974 kmp (10%), Republica Moldova-3.290 
kmp (9,72%), Olanda-3.650 kmp (8,79%), San Marino-1 kmp (1,64%), Islanda-1.030 kmp (1%) și   Malta-3 
kmp (0,95%).

din țara noastră El ocupă 31 51% de 2 354milioane mc iar volumul

CUM CAD PĂDURILE ROMÂNIEI SUB TOPOR CUM CAD PĂDURILE ROMÂNIEI SUB TOPOR 
ȘI  SUB MINCIUNILE INSTITUȚIONALEȘI  SUB MINCIUNILE INSTITUȚIONALE

Noul ministru al Mediului, Costel Alexe, poate fi  inclus într-un top al oamenilor politici care 
au furnizat cele mai puternice declarații ale anului 2019: „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”. Datele 
au fost preluate din Inventarul Forestier Național II, întocmit de IFN, o structură ce activeză în cadrul 
Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, afl at în subordinea 
Ministerului Educației și Cercetării Științifi ce. Afi rmația vine cumva să întărească punctul de vedere al 
organizațiilor non-guvernamentale care acuză defrișări ilegale de păduri de ani de zile. 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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30 DE ANI DE LIBERTATE 30 DE ANI DE LIBERTATE 
ÎN ROMÂNIA. NU ȘI DE ÎN ROMÂNIA. NU ȘI DE 

DEFINITIVĂ TREZIE... (II)

Primul lucru care s-a spus după 
Revoluție a fost că familia dictatorului 

Ceaușescu avea averi inimaginabile și 
conturi în străinătate, acumulate fi x în 
perioada în care poporul era supus unor 
cazne de neînchipuit (întuneric, foame, 
frig). Mai țineți minte legenda clanțelor sau 
robinetelor din aur din vilele de protocol! 
Cu timpul s-a văzut limpede că toate au fost 
numai exagerări și lucruri nereale; nimeni 
nu a găsit niciun depozit bancar pe numele 
vreunui membru al familiei Dictatorului; 
cât despre imobile, casa în care a locuit 
Ceaușescu este un nimic în comparație cu 
vilele faraonice ale noilor conducători din 
democrația românească. Averea sa a fost o 
glumă pe lângă bugetarii-demnitari care au 
luat România în stăpânire în următorii 30 
de ani.

„DEBIROCRATIZARE” 
PRIN ... ȘI MAI MULTĂ 

BIROCRAȚIE!
Al doilea lucru care s-a vehiculat 

a ținut de birocrația din instituțiile 
publice. Se discuta despre primării 
suprapopulate cu funcționari, organigrame 
supradimensionate, în special cu 
reprezentanți ai fostului partid comunist, 
instituții județene sufocate cu membri 
de partid (vechile CJ al PCR), aceștia din 
urmă practic supervizând orice mișca într-
un județ. Când a început restructurarea și 
reorganizarea administrativă, cu apariția, la 
nivel de județe, a prefecturilor și consiliilor 
județene, apoi a structurilor teritoriale ale 
ministerelor, plus primării reașezate după 
noile cerințe, numărul funcționarilor nu 
numai că nu s-a diminuat, dimpotrivă, 
avem de-a face cu o creștere continuă de 
personal. „Miracolul” care a permis această 
infl ație bugetară a fost, ați intuit, reforma. 
Sau restructurarea. Ambele, în variantă 
românească, un fel de a ne fura de unii 
singuri căciula. La fi ecare restructurare 
anunțată, instituțiile de fapt apelau la 
artifi ciul externalizării unor servicii și, la 
urmă, deși se vorbea despre concedieri, 
avem întotdeauna defi cit de personal, 
soldat cu noi angajări. Să luăm exemplul 
Primăriei Ploiești din anii 2000: când s-a 
anunțat reforma administrației publice 
din cauza schemei supradimensionate, 
vorbindu-se despre concedieri, primarul și 
consilierii au externalizat servicii precum 
Taxe și Impozite Locale, Administrația 
Serviciilor Sociale și Comunitare, Ofi ciul 
Public Proiect, Direcția de Urbanism etc., 
toate supraviețuind cu subvenții de la 
bugetul local. De unde la început se vorbea 
despre un excendent de salariați, la sfârșit 
ne trezeam că, de fapt, Primăria are minus 
de personal, urmând apoi alte angajări și în 
aparatul propriu, dar și în instituțiile nou-
înfi ințate. Una peste alta, în 1990, România 
avea 800.000 de bugetari, care deserveau o 
populație de 22,8 milioane de persoane, iar 
în 2019, avem 1,38 milioane de bugetari, 
la o populația de 19,4 mil. persoane. Ar fi  
așadar o creștere de 72,5% a numărului de 
bugetari!

ȘOCUL INFLAȚIEI DIN 
PRIMUL DECENIU DE 

TRANZIȚIE
Primul mare impact după euforia 

eliberării de comunism a venit pe fondul 
devalorizării monedei naționale, în raport 
cu dolarul. România a fost invadată de 
produse străine, economia națională era în 
grave dezechilibre pe fondul dispariției pieței 
tradiționale de desfacere (țările comuniste) 
și încet-încet am intrat într-un vârtej care 
avea să țină un deceniu și jumătate. În 1990, 
infl ația a fost mică, de doar 5,2%, dar anul 
următor, aceasta a avut un salt ucigător, de 
172,2%, maximul fi ind atins în 1993, când 
infl ația a ajuns la 256,1%. Aceste cifre nu 
spun prea mult; socotoți însă că infl ația 
cumulată, în anul 2000, a fost de 1.155%, 
raportată la puterea monedei naționale din 
1990. Monetăria statului a tipărit mai multe 
serii de bancnote noi astfel că, până în 2005, 
când s-a produs o nouă reformă monetară, 
cunoscută drept „al patrulea leu”, am avut 
salarii de ordinul milioanelor de lei. De altfel, 
se cunoaște faptul că bancnota de 1.000.000 
de lei a intrat în Cartea Recordurilor, fi ind 
bancnota de plastic cu cea mai mare valoare 
nominală din lume.

PRIMA CĂPUȘARE A 
INDUSTRIEI COMUNISTE

Pentru economia românească, termenul 
care a declanșat o nebunie totală a 
demolării a fost „mormanul de fi er vechi” 
al premierului Petre Roman. Din acel 
moment parcă nu am mai avut o reformă/
privatizare reală, ci mai degrabă un jaf 
generalizat al industriei comuniste. Primul 
pas în vederea privatizării a fost constituit 
de adoptarea Legii nr.15/1990, prin care 
fostele întreprinderi de stat din vremea 
regimului comunist au fost transformate în 
societăți comerciale sau regii autonome. Tot 
acest act normativ reglementase procedura 
de concesiune a fostelor întreprinderi de 
stat către noii capitaliști (străini și români) 
ai momentului. Mai târziu au fost introduse, 
cu scopul de a controla activitatea 
societăților și regiilor, două noi organisme, 
consiliile de administrație și adunarea 
generală a acționarilor. La început, ele chiar 

își făceau bine treaba, până când partidele 
au „mirosit” că AGA și CA-urile reprezintă 
modalități de îmbogățire a clientelei politice, 
dar și soluția de a dirija o privatizare sau 
alta; cei care ar fi  trebuit așadar să răspundă 
de bunul mers economic au fost primii care 
au contribuit la decapitarea întreprinderilor 
de stat. S-a ajuns la o bătaie între partide, 
care să-și plaseze mai mulți oameni în 
aceste organisme de conducere. La vremea 
respectivă, semnatara rândurilor de față a 
realizat o anchetă jurnalistică și așa s-a afl at 
că existau persoane care erau plătite din 
8-10 sau chiar 15 AGA și CA-uri! De altfel 
și cei din conducerea executivă au speculat 
momentul și au fost primii care au generat 
falimentele, prin căpușarea fabricilor și 
uzinelor cu fi rme supranumite chiar așa, 
„căpușe”. Să exemplifi căm: directorii, 
membrii CA sau AGA, șefi i de secții, în 
fi ne, toți cei care aveau acces la decizii, 
și-au înregistrat fi rme prin intermediul 
cărora se făceau vânzările și cumpărările de 
materii prime pentru societatea comercială 
de bază; se ajungea astfel ca produsele 
să fi e vândute pe tarife de nimic și apoi 
revândute, prin suveica de fi rme „căpușe”, la 
prețuri astronomice. În mod corespunzător, 
materiile prime ajungeau în societăți la 
prețuri fabuloase, ele fi ind livrate fi x prin 
aceleași fi rme „căpușă”, care aveau adaosuri 
comerciale necontrolate; în realitate, 
materia primă era cumpărată real la 
prețuri decente, dar mecanismul era gândit 
de așa natură încât să maximizeze doar 
profi tul „căpușelor”. Aceasta a fost o primă 
modalitate de falimentare a vechilor uzine 
și fabrici, încât prețul de vânzare ulterioară 
a ajuns să fi e unul de nimic.

MICA ȘI MAREA 
CUPONIADĂ

Procesul de privatizare propriu-zisă a fost 
inițiat pe baza Legii nr.58/1991. Conform 
acestei legi, atribuția de privatizare a 
societăților comerciale afl ate în proprietatea 
statului revenea unei instituții specializate, 
nou-create, denumită  Fondul Proprietății 
de Stat  (FPS). Instituția și-a schimbat 
denumirea în 2001 în Autoritatea pentru 
Privatizare și Administrarea Proprietății 

Statului (APAPS), iar în 2004 a fost 
redenumită Autoritatea pentru Valorifi carea 
Activelor Statului (AVAS). În conformitate 
cu Legea nr.58/1991, participațiile statului 
la societățile comerciale constituite pe 
baza Legii nr.15/1990 erau transferate, 
în proporție de 30%, către cinci fonduri 
regionale ale proprietății private (SIF-uri), 
restul de 70% rămânând în proprietatea 
statului și trecând în gestiunea FPS. SIF-
urile au fost constituite în vederea celor 
două cuponiade: prin cea din 1992  (Legea 
58/1991), fi ecare român în vârstă de peste 
18 ani a primit o hârtie cu cinci cupoane în 
valoare de 5.000 de lei vechi fi ecare (în total 
25.000); prin cea din  1995, s-au împărțit 
cupoane nominale de 975.000 de lei. 
Sumele păreau impresionante la momentul 
respectiv, însă, înainte ca oamenii de rând 
să aibă posibilitatea să le valorifi ce, au fost 
erodate de infl ație sau cumpărate la preț de 
nimic de „băieții deștepți”. Primii „băieți 
deștepți” in istoria postdecembristă. Pe 
de altă parte, din cei peste 8,4 milioane 
de români care au primit cupoane, peste 
60-70% au cumpărat acțiuni la fabrici și 
uzine care fi e au fost puse la pământ, fi e au 
falimentat după privatizare.

PRIVATIZAREA MEBO
Tot în acea perioadă a fost introdusă și 

privatizarea MEBO (acronim din  engleză 
pentru   Management Employee Buyouts), 
o metodă de  privatizare  care presupunea 
trecerea  mijloacelor de producție  ale 
unității economice care se vrea privatizată, 
din proprietatea statului în proprietatea 
muncitorilor, angajaților sau salariaților. 
După transformarea în societate pe acțiuni, 
statul oferea muncitorilor dreptul de 
prioritate pentru cumpărarea acțiunilor, 
implicit a societății. Metoda MEBO a 
fost modalitatea dominantă prin care au 
fost privatizate intreprinderile de stat, în 
timpul primilor ani de tranziție ai României 
postdecembriste. Accesul la privatizările de 
tip MEBO era rezervat numai persoanelor 
din interior, excluzând posibilitatea intrării 
în societate a altor persoane fi zice sau 
juridice sau a capitalului străin. Acțiunile 
rămase neprivatizate au fost vândute 
succesiv de către stat, în diferite etape ale 
procesului de privatizare în masă. Un studiu 
al Centrului Român de Politici Economice 
din 1999  arată că, în perioada 1993-1996, 
28% din privatizările din România au fost 
făcute prin metoda MEBO (837 din totalul 
de 2.905). Același studiu arată că în perioada 
1994-1997, profi tabilitatea societăților astfel 
privatizate a scăzut de la 7,3%, la 2,2%, în 
timp ce gradul de îndatorare a crescut de la 
29,3% la 48,5%.

( Va urma)

Statului (APAPS) iar în 2004 a fost

Puțini români anticipau, în Decembrie 1989, ce momente vor traversa începând 
chiar cu 1990 și prin ce prefaceri, în principal regres, va trece țara. Fără să ne dăm 

seama, am fost parte la o cotitură a istoriei, momente descrise în literatura universală, cu 
referire la alte evenimente din lume (ori la toate dintre ele), ca perioade greu de suportat 
de o comunitate (societate) sau alta. Sau, pur și simplu, difi cultățile au fost preluate la nivel 
de individ, unii confruntându-se cu perioade de nedepășit. Adevărul este că majoritatea 
populației a crezut că, odată cu căderea comunismului, românii vor munci pe brânci pentru 
a face din țară cea mai înfl oritoare națiune de pe continent, mă rog, măcar din această parte 
a Europei. Ce-a urmat... Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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MINTE,   TRUP,   SUFLET

Ei bine, actuala cvadruplă laureată drept 
handbalista lumii fusese remarcată de 

omul cu bani de la Activ, Cristi Iancu, încă 
de când avea 14 ani. A avut ochi şi fl er şi 
nu s-a lăsat până nu a adus-o la Plopeni, 
împreună cu încă trei coechipiere ale sale, 
pregătite de Maria Covaci la Clubul Sportiv 
Școlar 5 București. Cât a costat transferul la 
acea vreme? Lumea zice că doar... 10 mingii 
de handbal! În doar un an, Cristina a ajuns 
să valoreze aur curat, pentru că Braşovul 
Marianei Târcă a plusat instantaneu şi ar fi  
plătit 50.000 de euro ca să o cumpere pe cea 
care a devenit regina absolută a handbalului 
mondial.
NU-I PLACE COMPARAȚIA CU 

MESSI
M-am ferit, deşi chiar site-ul Comitetului 

Olimpic face această comparaţie, să spun ce 
spune toată lumea despre Cristina Neagu. 
Că este Messi al handbalului feminin, că 
e o Nadia. Nu. Doamnelor şi domnilor, 

Cristina Neagu este… Cristina Neagu. Şi 
întâmplător, la fel gândeşte şi sportiva.

Iar dacă nu mă credeţi pe mine, puteţi 
citi asta pe presa de specialitate. Sunt 
declaraţiile Cristinei, „la cald”, cu trofeul 
în mână,  oferite singurului ziar de sport, 
Gazeta Sporturilor.

„Nu sunt nici Messi, nici Ronaldo, eu 
sunt Cristina Neagu şi oamenii să mă vadă 
ca atare. Nu cred că se duce nimeni la Messi 
sau la Cristiano să le spună că sunt Cristina 
Neagu din handbal. Îi respect enorm ca 
sportivi, dar eu am identitatea mea şi lumea 
să ţină cont de acest lucru.”, sunt vorbele 
liderului echipei naţionale, care se bate 
acum la Campionatul Mondial pentru un 
loc cât mai sus în ierarhia planetară.

Ce mesaje are pentru copiii care se apucă 
de handbal dorindu-şi ca-ntr-o zi să ajungă 
şi ei precum Cristina Neagu? „Să muncească 
mult şi să nu înceteze niciodată să creadă în 
visele pe care le are.”, spune cea care doboară 
recorduri după recorduri, deşi viaţa a 
trimis-o de multe ori către deznădejde 
şi dezamăgire. Ultima dată s-a întâmplat 
anul trecut, la campionatul european. A 
fost sufi cient ca Cristina să calce strâmb o 
fracţiune de secundă în meciul cu Ungaria 
şi s-a ales cu ruptură de ligamente din cauza 
căreia a luat o pauză de 6 luni. 

S-a ridicat însă, aşa cum a făcut-o mereu. 
Cum a făcut-o şi prima dată după un grav 
accident la umăr. Când a descoperit că are o 

gaură în cartilajul 
de la umăr, i s-a 
cântat prohodul. 
S-a întâmplat la 
scurt timp după 
ce Cristina Neagu 
fusese aleasă 
pentru prima dată 
cea mai bună handbalistă a lumii.

Şi tot după 6 luni de inactivitate şi o 
operaţie grea, în America, s-a întors pe 
teren. De atunci a mai câştigat încă de trei 
ori trofeul suprem.

EA ESTE CRISTINA DE LA... 
BLOC

Despre cum a ajuns Cristina Neagu în 
handbal, după o selecţie la şcoală, fi rul 
epic al poveştii este cunoscut. Era o copilă 
băieţoasă, care bătea mingea pe maidan, la 
fotbal, când a fost descoperit de antrenoarea 
Maria Covaci. A muncit, a strâns din dinţi şi 
şi-a urmat drumul.

Părinţii ei, doi oameni simpli, au fost 
mereu, necondiţionat, cu ea. Mama ei 
e casnică, iar tatăl ei a continuat să facă 
taximetrie, chiar şi după ce fata lui a ajuns să 
câştige sute de mii de euro din handbal. S-a 
spus uneori că aduce cu o Crăiasă a Zăpezii, 
în sensul în care pare cioplită din rocă dură, 
nu plânge, nu râde şi nu se exteriorizează. 
Dar Cristina mi-a mărturisit, senină, în 
urmă cu ceva timp că nu are nici pic din 
aroganţa care îi este atribuită. Este o fată 
simplă, cu gusturi simple, autentică şi 
dintr-o bucată.

Şi dacă v-aşi spune că „milionara Neagu” 
se întoarce uneori să doarmă în vechea ei 
cameră, din casa în care a crescut, aţi mai 
privi-o ca pe o vedetă greu de atins? Vecinii 
spun că cea mai bună handbalistă a planetei 
coboară chiar şi-n faţa blocului din cartierul 
Ghencea, pe bancă, la o şuetă cu tovarăşii 
de nebunii din copilărie. Şi le deschide uşa 
scării bătrânelor...

CEI MAI IMPORTANȚI 
BĂRBAȚI DIN VIAȚA EI...

... sunt nepoţii! Iar dacă despre viaţa 
amoroasă a Cristinei n-au apărut nici bârfe, 
nici zvonuri, nici comentarii prea multe 

prin tabloide, celebra sportivă n-a făcut 
niciodată un secret din faptul că e ataşată 
enorm de familia ei. Are două surori, 
amândouă sunt căsătorite, iar una dintre ele 
locuieşte în Spania.

„Nu cred că există nimic mai important 
decât familia, bineînțeles că mi-aș dori să 
am propria familie la un moment dat, și 
copii. Îmi iubesc foarte mult nepoții.”, spune 
Cristina, de câte ori are ocazia.

Cât despre planurile pe care şi le-a făcut, 
sau despre discuţiile vis-a-vis de câştigurile 
materiale, cea mai valoroasă handbalistă 
a ultimilor ani răspunde: „Să ştii că la un 
moment dat, în viaţă, peste ani, nu ajungi să 
stai să te uiţi sau să numeri banii, rămâi cu 
trofeele, cu ce ai lăsat în urma ta în domeniul 
în care ai activat. Când o să vină acea vreme, 
probabil că şi eu, ca şi lumea, în general, o 
să privesc la acest trofeu şi la celelalte pe care 
le-am câştigat şi satisfacţia că am făcut şi eu 
ceva în handbal va fi  infi nit mai mare decât 
cea produsă de o sumă de bani!”

Eva PODEANU; www.ziarulploieştii.ro

REGINA HANDBALULUI PLANETAR REGINA HANDBALULUI PLANETAR 
ESTE ESTE CRISTINA NEAGU! CRISTINA NEAGU! 

Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:Remedii de casă simple şi efi ciente:

BENEFICIARI AI SFECLEI ROȘII

CEA MAI PREMIATĂ HANDBALISTĂ DIN ISTORIA 
ACESTUI SPORT, CRISTINA, A FĂCUT SALTUL 

CĂTRE MAREA PERFORMANŢĂ DE LA HC ACTIV 
PLOIEŞTI, CARE I-A OBŢINUT TRANSFERUL PE 

CÂTEVA... MINGII DE HANDBAL!

Iată câteva categorii de 
persoane care au motive 

serioase pentru a o include în 
meniul zilnic.

Cei cu boli de fi cat
Un consum frecvent 

de sfeclă roșie poate prelungi 
viaţa celulelor hepatice,   fi ind 
de mare ajutor în diagnosticul 
de fi cat gras,   ba chiar și în 
cazul hepatitelor,   o cură cu suc 
din această rădăcinoasă putând 
preveni evoluţia hepatitelor 
cronice spre ciroză sau cancer 
hepatic. Odată cu detoxifi erea 
fi catului poţi scăpa și de starea de 
oboseală și de durerile de cap.

Anemicii

Sfecla conţine 
cantităţi importante de fi er și 
vitamina B6,   fi ind unul dintre 
cele mai efi ciente alimente în 
combaterea anemiei feriprive,   
frecventă mai ales la femei. 
Mănâncă 100 g de sfeclă crudă,   
rasă,   zi de zi timp de o lună de 
zile și repetă-ţi analizele de sânge 
(sideremia).

Hipertensivii
Un pahar de suc de 

sfeclă zilnic scade tensiunea 
arterială și colesterolul mărit. 
Protejează inima și vasele 
de sânge,   crescându-le 
elasticitatea. Conţinutul mare de 

potasiu menţine și el sănătatea 
cardiovasculară.

Cei diagnosticaţi cu cancer
E demonstrat știinţifi c 

că pigmentul care dă culoare roșie 

sfeclei este un puternic antioxidant,   
având darul și de a preveni și 
de a combate,   prin încetinirea 
progresiei tumorilor,   cancerului,   
mai ales leucemia,   cancerul 
de plămâni,   colon,   stomac,   

prostată,   mamar. De mare ajutor 
se poate dovedi sfecla roșie și în 
diminuarea efectelor secundare ale 
chimioterapiei și radioterapiei.

Alte efecte terapeutice
* stabilizează glicemia 

celor cu diabet,   prevenind 
posibilele complicaţii ale acestuia 
* previne gastrita hiperacidă 
* crește rezistenţa la efort * 
stimulează activitatea creierului * 
ajută digestia * fortifi că sistemul 
imunitar.

CEA MAI PREMIATĂ HANDBALISTĂ DIN ISTORIA

BENEFICIARBENEFICIARI

ibine actualacvadruplă laureatădrept

prin tabloide celebra sportivă n a făcut

SĂ NE MÂNDRIM CU EA PENTRU CĂ ESTE ȘI A NOASTRĂ!SĂ NE MÂNDRIM CU EA PENTRU CĂ ESTE ȘI A NOASTRĂ!
Că este sportiva-fenomen, că a reuşit ce nu a reuşit nicio 

handbalistă vreodată în cariera ei, ştiu probabil toţi cei ce 
iubesc acest sport şi nu numai. Dar oare câţi dintre dumneavoastră, 
pot spune chiar prahoveni, îşi mai amintesc de o junioare pe 
nume Cristina Neagu care făcea pe vremuri naveta, de trei ori pe 
săptămână, ca să se antreneze cu HC Activ Ploiești? Puţini, bag 
mâna-n foc...

prostată mamar De mare ajutor

Este apreciată atât pentru bogăţia de nutrienţi,   cât și pentru cea de antioxidanţi,   
cu rol major în menţinerea în bună stare a celulelor organismului.

SALATĂ DE LEGUME
2 sfecle,   3 morcovi,   3 linguri mazăre fi artă,   1 cartof,   1 rădăcină 

de pătrunjel, 2 gogoșari muraţi,   1 castravete în oţet,   sare,   piper 
măcinat,   3 linguri ulei de măsline,   2 linguri oţet balsamic.

Curăţă legumele,   spală-le și pune-le la fi ert în apă cât să le acopere,   
pentru 25-30 de minute,   până se pătrund. Adaugă la fi ert puţină sare. 
Spală sfecla,   înţeap-o în mai multe locuri,   cu o scobitoare și pune-o 
la copt pentru aproximativ 40 de minute. După ce legumele fi erte s-au 
răcit,   taie-le cubuleţe. Procedează la fel cu legumele murate și sfecla 
coaptă,   în prealabil decojită. Amestecă într-un bol legumele,   uleiul și 
oţetul. Sărează și condimentează salata după gust. Consumă porţiile după 
ce le-ai răcit puţin.
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INEDIT

PALATUL GHIȚĂ IONESCU

Salajan Bogdan-Lucian Salajan Bogdan-Lucian 

Am vorbit de Ghiță 
Ionescu care avea o casă 

impunătoare pe bulevard ridicată 
în anii 1885-1894. Deci după 
terminarea bulevardului (1881). 
Însă terenul era în proprietatea lui 
în perioada realizării bulevardului 
și pe care nu l-a cedat pentru 
realizarea proiectului inițial al 
bulevardului. Dar nu critic. Acelea 
au fost vremurile. Ca si azi . 

Ghiță Ionescu a fost una 
dintre personalitățile de vază ale 
urbei noastre. Născut în comuna 
Meteleu Județul Buzău, în anul 
1833, a fost  negustor și bancher. 
A intrat în politică la 1862 fi ind 
de orientare liberală. A avut spre 
sfarșitul vieții și două mandate de 
primar al Ploieștilor. A avut cinci 
copii, dintre care ultimul Ion, 
avea să fi e un renumit om politic 
liberal în perioada interbelică.  
Acesta fi ind al cincilea copil al lui 
Ghiță Ionescu și-a zis Quintus, 
iar fi ul său, Mircea Ionescu 
Quintus(1917-2017)  a marcat 
mișcarea liberală după anul 1989.

Casa de pe bulevard a fost 
proiectată de arhitectul român 
Leonida Negrescu, format la 
Ecole des Beaux Arts din Paris 
acesta fi ind  infl uențat de Charles 
Garnier, creatorul Operei Mari 
din Paris și considerat cel mai 
important reprezentant al stilului 

Second Empire. Palatul Ghiță 
Ionescu este compus dintr-un 
corp central și dependințe, situate 
într-o incintă de mari proporții. 
Spre bulevard este un gard din 
fi er forjat impozant, așa cum și l-a 
dorit proprietarul,  pentru a marca 
reședinta sa particulară. 

În anul 1880 Prefectura se 
mutase în casa Ergas Mamaciu 
(fostul teatru de păpuși Ciufuluici, 
azi restaurantul “Curtea 
berarilor”). Aceasta ajunsese însă 
neîncăpătoare pentru nevoile 
Prefecturii așa că  va cumpăra în 
1910 Palatul Ghiță Ionescu unde 
se va instala și va funcționa până 
în 1968 când se va muta în noul 
edifi ciu pe care ploieștenii l-au 
botezat “Casa Albă”.

La etaj erau birourile 
administrative, iar la parter  
câteva săli erau folosite pentru 
protocol. Tot aici erau organizate 
baluri ale prefecturii, renumite în 
acea vreme.   Au fost și momente 
tragice pe care ni le-ar putea 
povesti sălile actualului muzeu de 
artă al Ploieștilor. În ianuarie 1941, 
a  avut loc rebeliunea legionară pe 
care Ion Antonescu o înăbușește 
în sânge. În clădirea prefecturii 
au fost schimburi de focuri în 
urma cărora au fost cațiva morți 
și răniți. Aceste momente tulburi 
le prezintă Ion Samoilă, persoana 

care după aceste evenimente 
fuge în occident. Se va reîntoarce 
in România în 1953, parașutat 
fi ind de către americani, pentru a 
organiza rezistența anticomunistă. 
Este însă prins  de comuniști și 
executat. Cine și-l mai aduce 
aminte?   

În timpul bombardamentelor 
anglo-americane din 1944, multe 
clădiri din apropiere au fost 
distruse . Amintesc aici Liceul 
“Sf. Petru și Pavel” (fațada și 
latura de sud fi ind distruse în 
întregime). Palatul Ghiță Ionescu 
scapă neatins. În subsolul său se 
afl a colecția de artă populară ce 
funcționa în perioada interbelică 
în Casa Hagi Prodan. Multe dintre 
aceste obiecte vor “dispărea” în 
perioada comunistă. 

În 1969 aici se instalează 
Muzeul de Artă al orașului 
Ploiești. Aș spune o scurtă istorie 
a muzeului de artă ploieștean. 
Ideea unui muzeu de artă este 
legată de un profesor de desen, 
Iosif Wallenstein (1831-1900). 
Acesta reușeste înfi ințarea unui 
muzeu în cadrul liceului “Sf.
Petru si Pavel” (în 1887 despre 
care vorbește și enciclopedia lui 
Diaconovici). Totodată și Primăria 
începe să arate un oarece interes 
pentru artele frumoase. În 1880  
îi comandă lui Gh. Tattarăscu 
refacerea unor lucrări pentru 
plafon dar și a unor picturi de 
pus pe perete (anotimpurile și 
portretele unor domnitori). Gh. 
Tattarăscu terminase nu demult 
pictarea bisericii Sf.Vineri. Eforturi 
pentru înfi ințarea unei pinacoteci 

au depus după primul război 
mondial, Ion Ionescu Quintus, 
Toma Socolescu. S-a înfi ințat o 
pinacotecă pe lângă biblioteca 
populară “Nicolae Iorga”. Însă 
momentul de cotitură va fi  făcut 
de către primarul Ștefan Moțoiu, 
care la 5 noiembrie 1931, deschide 
Muzeul de Arte Frumoase Ploiești 
la parterul bibliotecii. Biblioteca și 
Pinacoteca funcționau în Palatul 
Băilor Municipale pe str. Gh. 
Lazăr.  Spațiul este mic și pe la 
jumatatea anilor ‘30 muzeul este 

mutat în  Casele Raiculescu din 
Piața Cuza (cam pe unde este 
Omnia astăzi). În timpul celui de 
al doilea război mondial lucrările 
au fost evacuate la Cornurile de 
Jos, pe proprietatea lui Ștefan 
Moțoiu. După război muzeul va 
funcționa într-o aripă a Palatului 
Culturii (fost de Justiție) iar din 
1969 în actualul local.

În prezent muzeul posedă peste 
4000 de lucrări reprezentative 
pentru arta românească. Mergeți 
și-l vizitati. Eu zic că merită.

au depus după primul război mutat în Casele Raiculescu din

UN GENERAL AMERICAN A VRUT UN GENERAL AMERICAN A VRUT 
SĂ UTILIZEZE BOMBE ATOMICE SĂ UTILIZEZE BOMBE ATOMICE 

ÎN RĂZBOIUL DIN VIETNAM

Un general american a propus 
utilizarea armelor nucleare în 

războiul din Vietnam,   în anul 1968,   
dar planul a fost respins de președintele 
Statelor Unite din acea perioadă,   
Lyndon Johnson,   arată documente 
declasifi cate,   citate de cotidianul Th e 
York Times.

Documentele declasifi cate relevă că 
generalul William C. Westmoreland,   
comandantul trupelor americane din 
Saigon,   a propus,   în 1968,   transferarea 
de arme atomice în Vietnamul de Sud,   
pentru a putea fi  folosite în contextul în 
care trupele SUA riscau să fi e învinse pe 
frontul din zona Khe Sanh. Cu aprobarea 
Comandamentului american din zona 
Pacifi c,   generalul Westmoreland a 
elaborat planul unei operaţiuni secrete 
care includea transferul de armament 
atomic în Vietnamul de Sud,   pentru a 
fi  utilizat rapid împotriva trupelor nord-
vietnameze.

Walt W. Rostow,   consilierul 
prezidenţial pentru Siguranţa Naţională,   
l-a înștiinţat pe președintele Lyndon 
Johnson despre această operaţiune 
militară secretă. Președintele SUA de la 
acea vreme a respins planul,   a afi rmat 
Tom Johnson,   care a fost consilier 

asistent la Casa Albă. „Când a afl at 
despre acest plan,   președintele a fost 
extrem de supărat și a ordonat,   prin 
intermediul lui Walt Rostow,   cred că 
direct generalului Westmoreland,   să 
sisteze planifi carea operaţiunii”,   a 
explicat fostul consilier Tom Johnson,   
subliniind că președintele se temea de 
un „război mai amplu”,   cu implicarea 
Chinei. „Lyndon Johnson nu a avut 
niciodată încredere totală în generali. 
Îl admira foarte mult pe generalul 
Westmoreland,   dar nu voia ca războiul 
să fi e coordonat de generali”,   a subliniat 
Tom Johnson,   care nu este rudă cu 
fostul președinte al Statelor Unite.

Dacă Statele Unite ar fi  utilizat bombe 
atomice în războiul din Vietnam,   ar fi  
multiplicat ororile uneia dintre cele mai 
tumultoase și violente perioade a istoriei 
moderne a naţiunii. La câteva săptămâni 
după acest incident,   Lyndon Johnson a 
anunţat că nu va mai candida pentru un 
nou mandat. 

Informaţiile despre modul în care 
Statele Unite ar fi  putut ajunge să 
utilizeze arme nucleare în Vietnam,   la 
23 de ani după atacurile atomice de la 
Hiroshima și Ngasaki,   care au condus 
la capitularea Japoniei,   sunt conţinute 
în cartea „Președinţii războiului” 
(„Presidents of War”),   scrisă de istoricul 
Michael Beschioss.

„În mod clar,   Lyndon Johnson a făcut 
erori grave în Războiul din Vietnam . 
Dar trebuie să-i mulţumim pentru că s-a 
asigurat că nu a fost nicio șansă ca acel 
confl ict tragic să devină unul nuclear în 
1968”,   afi rmă Michael Beschioss,   citat 
de NYT.

n general american a propus

Unul dintre muzeele din 
Moldova,   care arată 

că avem cât de cât demnitate și 
onoare,   este Muzeul Ocupației 
Sovietice,   inaugurat în 2015 
de ex-ministrul apărării 
Anatol Șalaru. În primul 
rând pentru că nu ne minte,   
spune lucrurilor pe nume,   nu 
eufemizează,   nu îndulcește. 
A fost ocupație sovietică în 
Basarabia? A fost. Trebuie să 
ne amintim de ea? Trebuie,   
altfel putem călca iar pe greblă,   
spunându-i eliberare. Ca să nu 
mai adaug că Moldova e plină 
de gunoi sovietic pe care mai 
ușor îl aduni într-un loc,   decât 
să-l ții la vedere,   îngrozind 
lumea civilizată,   căreia altfel 
i se poate părea că e într-un 
imens muzeu al terorii în aer 
liber. Cine-și dorește așa ceva 
– poft im,   există Transnistria,   
există Donbasul.

Dar e clar că acest muzeu îi 
irită pe mulți nostalgici după 

perioada sovietică,   actuali 
mari prieteni și idolatri ai 
Kremlinului. Pentru ei Lenin 
e încă jâv și budet jâti (din 
rusește: e viu și va trăi în 
veci),   și deci cum să-l înghesui 
într-un muzeu al ocupației? 
Președintele neformal al 
socialiștilor,   Igor Dodon,   
se numără desigur printre 
ei. La un eveniment dedicat 
aniversării Uniunii Ofi țerilor 
din Republica Moldova el a 
promis să închidă muzeul. 
Adică să-l transforme în unul 
bun. Bun pentru cine – pentru 
ocupanți? „Trebuie de făcut 
un muzeu bun. Cel care a fost 
înainte a făcut un muzeu al nu 
știu cărei ocupații. El trebuie 
închis,   dacă încă nu a fost. 
Deja l-au închis? Și să facem 
un muzeu de istorie normal,   
bun,   frumos,   în care să se 
regăsească și drapelul de luptă 
pe care ni l-a dăruit Șoigu,   
care s-a afl at aici pe 24 august,   
în ziua eliberării Moldovei.”

Da,   Dodon nu ar vrea să-
și trimită cadourile primite 
de la Kremlin într-un muzeu 
al ocupației,   ci și-ar dori 
un muzeu „normalinâi” (din 
rusește: normal),   al slugărniciei 
față de cei care îl sponsorizează 
cu bani murdari,   cum reiese 
din scandaloasa înregistrare în 
care el însuși recunoaște asta. 
Cu alte cuvinte,   președintele 
Dodon ar vrea un muzeu 
normal pentru „ninormali”,   ca 
să le reproduc limbajul.

E plină Moldova de fi er uzat 
ce vrea să ne îngenuncheze în 
fața ocupanților – de la tancuri 
pe piedestale la tot felul de 
monumente mai mult sau mai 
puțin hidoase. Ar trebui strânse 
și aduse la Muzeul Ocupației 
Sovietice. Sau în alt parc 
extrem de urât – la Complexul 
Memorial „Eternitate”,   
inaugurat pe 9 mai 1975,   în 
ziua aniversării a 30 de ani de 
la victoria sovietică în cel de-
al Doilea Război Mondial (în 
perioada sovietică complexul 
a fost cunoscut sub numele de 
Memorialul Victoriei). Măcar 
să înfl orească turismul tematic,   
dar în incinta muzeelor,   nu 
afară unde creează impresia că 
suntem toți duși cu pluta. Iar 
Dodon,   dacă tot iubește atât de 
mult mausoleele ocupanților,   
n-are decât să-l roage pe Putin 
sau pe Erdogan,   că-i cu mâna 
mai largă,   să-i facă și lui 
personal unul. La președinție. 
Nu avem nimic împotrivă.

UN MUZEU NORMAL PENTRU „NINORMALI”UN MUZEU NORMAL PENTRU „NINORMALI”
Alexandru VAKCULOVSKI,   editorialist, portalul Deschide.md



Ziarul   Ploiestii
12 - 18 decembrie 2019

PAGINA 10

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

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

CÂND E GATA SĂ VORBEASCĂ FILAT CA 
SĂ SARĂ ÎN AER CLASA POLITICĂ? 

„Am activitatea politică suspendată până când nu 
voi demonstra că ceea s-a vorbit în adresa mea a fost o 
nedreptate. Știu că mulți au așteptat ca eu să explodez relele 
din această țară. Pentru ca acest regim putred să sară în aer, 
nu e sufi cient ca eu să fac declarații, trebuie să avem presă 
liberă, un sistem politic funcțional, moralitate, toleranță, 
respect reciproc și ca ura dintre oameni să dispară”, a 
declarat Vlad Filat la întrunirea colegilor de partid, prilejuită 
de 12 ani de la fondare. Deși decizia Judecătoriei Chișinău 
i-a suspendat și interdicția de a participa la viața politică și 

chiar de a i se retrage Ordinul Republicii. Dar în același timp 
și-a asigurat colegii că va lupta pentru valorile pe care le-a 
mai promovat: statul de drept, integrare europeană și justiție 
corectă. Și a mai mărturisit că după patru ani de detenție 
pleacă în prima deplasare peste hotare, la invitația privată a 
premierul ungar Victor Orban. 

Afl area lui Filat în libertate poate distorsiona atenția 
publicului de la ceea ce face guvernarea sub conducerea 
socialiștilor. Dar revenirea lui în viața publică poate servi și 
pentru scopuri de manipulare, ca parte din pregătirile pentru 
anul electoral 2020. Pot apărea animozități între PLDM și 
ACUM, mai ales pe segmentul unionist, pe care PLDM pare 

să-l fi  îmbrățișat în ultima vreme și pe care s-ar putea să 
se înghesuie și blocul ACUM, sau cel puțin PAS. Actualei 
guvernări, dar și fostei le e  frică să nu acumuleze bile negre. 
Timpul va arăta de cine a fost pusă la cale și împotriva cui: 
a Maiei Sandu sau a lui Vlad Plahotniuc, adică a PDM. Un 
lucru e clar: deși se declară surprins de cele întâmplate, e greu 
de crezut că de eliberarea lui Filat nu a știut nimic Dodon. 
Să fi i președinte, să controlezi toate instituțiile de drept, de 
forță și de securitate în stat, să fi i asistat de o rețea întreagă 
de agentură inclusiv rusească și să te declari surprins de o 
decizie judecătorească care e la control special de ani de zile, 
e cel puțin neserios.

În după amiaza de 3 decembrie curent Chișinăul a fost surprins de o veste neașteptată: 
eliberarea condiționată de la închisoare a fostului lider PLDM și ex-premier Vlad Filat. 

Surpriză chiar și pentru mass media, care în marea majoritate a cazurilor este informată 
în prealabil, mai ales că de aproape un an ținea în colimator presupuneri despre evoluțiile 
dosarului fostului premier. De această dată nu avocații au fost cei care să lanseze în spațiul 
public știrea, ci câteva notifi cări ajunse prin spațiul virtual că Vlad Filat a devenit activ pe 
aplicațiile Signal, Viber și Telegram. Contactați de presă, avocații au confi rmat eliberarea, 
lăsând însă detaliile eliberării pentru însuși protagonistul evenimentului bombă. 

n după amiaza de 3 decembrie curent Chișinăul a fost surprins de o veste neașteptată:

FILAT A IEȘIT DIN ÎNCHISOARE, 
GUVERNAREA INTRĂ ÎN FIERBINȚELI 
Decizia Judecătoriei Chișinău de a-l elibera condiționat 

înainte de termen pe Vlad Filat (decizie luată de același 
judecător, Victor Rățoi, care a dispus acum patru ani arestul 
și încătușarea lui în plenul parlamentului) s-a dovedit a fi  

în primul rând un cutremur 
pentru noua guvernare, dacă e 
să-i dăm crezare președintelui 
Dodon. Acesta s-a grăbit să 
afi rme că eliberarea fostului 
lider PLDM e pe conștiința 
Maiei Sandu și că există 
riscuri ca mai mulți „hoți în 
lege” și condamnați pentru 
acțiuni grave să fi e eliberați 
înainte de termen, făcând uz 
de același mecanism de care 
s-a bucurat Vlad Filat – a 
plângerii pentru condițiile 
de detenție inumane ori 
degradante. Mai mult, a doua 
zi a și fost convocată o ședință 
de urgență a Consiliului 
Superior de Securitate (CSS), 
subiectul din capo agendei 
fi ind anume acesta. „Există 

suspiciuni că încheierea judecătorească prin care Vlad Filat a 
fost eliberat condiționat poartă un caracter ilegal”, a declarat 
Dodon la capătul ședinței, mai accentuând o dată în plus că 
eliberarea lui a fost pregătită de fosta guvernare. Și a sugerat 
că decizia în cauză ar putea fi  anulată. Singura probă (dacă 
poate fi  considerată ca probă) este că eliberarea ar fi  fost 

inițiată de o instituție subordonată Ministerului Justiției și 
adusă la împlinire în chiar ziua în care Guvernul Sandu a 
fost demis. 

De cealaltă parte, ex-premierul Maia Sandu plasează 
eliberarea lui Filat pe seama „justiției lui Dodon”, considerând 
și ea că hotărârea Judecătoriei Chișinău ridică mari semne 
de întrebare, iar  acuzațiile lui Dodon în adresa echipei sale 
sunt aberante. „Proba” penitenciarului 13 – o hârtie datată 
cu ziua demiterii guvernului – nu este decât o „făcătură 
grosolană”. „Dodon este cel care controlează judecătorii și 
protejează corupții”, conchide Maia Sandu pe pagina sa de 
Facebook. 

Declarațiile lui Dodon sunt directive întru executare 
pentru Fadei Nagacevschi, fost avocat al PSRM și consilier 
al Zinaidei Greceanîi. După anunțul privind eliberarea 
lui Filat și „nedumerirea” lui Dodon, proaspătul ministru 
al justiției susține un briefi ng, declarând că eliberarea lui 
Filat trezește multe suspiciuni, demersul Administrației 
Naționale a Penitenciarelor (ANP) fi ind expediat în instanță 
pe 12 noiembrie, ziua în care a căzut Guvernul Sandu. Și că 
ministerul său nu a fost informat de existența unui asemenea 
demers. Iar după ședința CSS de a doua zi a și operat demisii 
la ANP: în locul interimarilor au fost numite persoane 
afi liate noii guvernări. Nagacevschi s-a mai arătat nedumerit 
de cum a fost calculat termenul de 2/3 din pedeapsa de 9 
ani: „Aici e o matematică simplă: 4 ani, 9 ani. Cum s-a ajuns 
la 2/3”? 

„NICI MAIA SANDU, NICI DODON. 
ELIBERAREA MEA ARE LA BAZĂ LEGEA” 
Aritmetica Nagacevschi junior nu se lovește, cifră în 

cifră, cu legislația națională și cu cea a Curții Europene a 
Drepturilor Omului (CEDO). Vlad Filat și-a făcut apariția 
în spațiul public a doua zi după eliberare, fl ancat de o suită 
de avocați. În cadrul unei conferințe de presă fostul premier 
a stăruit să mai amintească că procesul său a fost unul politic 
și că va continua să-și dovedească nevinovăția. Cât privește 
disputa dintre actuala și fosta guvernare, o „luptă cine l-a 
eliberat pe Vlad Filat”, fostul lider al PLDM a replicat franc: 
„Nici Maia Sandu, nici Igor Dodon. Eliberarea mea are la 
bază Legea”. Și că încercarea de a scoate în evidență data 
de 12 noiembrie nu-i decât o speculație interpartinică. El 
a mai precizat că toată procedura de eliberare condiționată 
s-a produs pe perioada a trei guverne – a demarat încă în 
aprilie 2019, când premier era Pavel Filip și la guvernare 
democrații, și s-a fi nalizat când în fruntea guvernului se afl ă 
Ion Chicu. Pur și simplu data de 12 noiembrie era ultima 
zi când administrația penitenciarului mai putea înainta 

demersul instanței de judecată. 
Cum s-a ajuns ca patru ani să facă, aritmetic, două treimi 

din termenul de 9 ani, au explicat, cu cifrele puse cap la cap, 
avocații săi. Eliberarea condiționată a fost posibilă datorită 
deciziilor CEDO și legislației Republicii Moldova, ce prevăd 
reducerea pedepsei în cazul condițiilor de detenție proaste 
și permit punerea în libertate a deținuților după ispășirea 
a 2/3 din pedeapsă. Instanța de judecată a admis demersul 
penitenciarului nr.13 de a-l elibera pe Vlad Filat pe 3 
decembrie 2019 în baza concluziilor Judecătoriei Centru 
din 30 iulie 2019, prin care termenul i-a fost redus cu 682 
de zile, și din 28 octombrie 2019, prin care termenul a fost 
redus cu alte 27 de zile, pedeapsa fi indu-i redusă cu 709 zile. 
Adică doi ani fără 23 de zile. Cel mai simplu calcul aritmetic 
arată că de fapt acest termen se împlinea chiar la 6 noiembrie 
2019, adică cu o aproape lună înainte de când s-a consumat 
evenimentul propriu-zis. 

Nu în paranteză fi e spus, chiar dacă 4 ani din șapte, fac, 
la mintea oricui, mai bine și de 2/3, câțiva jurnaliști ne-am 
documentat nemijlocit la sursă și am dat dreptate avocaților. 

Nu a reușit să o facă și ministrul Nagacevschi. Acesta, 
după ce a schimbat conducerea Administrației Naționale 
a Penitenciarelor și a penitenciarului nr. 13, le-a și pus 
acestora în sarcină reluarea procedurii de iznoavă. Nu în 
taină, ci direct pe un post de televiziune. Așa încât a doua zi 
noul șef al penitenciarului a și înaintat un recurs împotriva 
hotărârii din 3 decembrie curent. Un recurs separat de 
cel al penitenciarului a fost depus și de ASP, precum și de 
trei persoane fi zice, ale căror identitate ministrul le ține în 
anonimat. Dar asta e deja gafa prea tânărului ministru – 
asemenea demersuri sunt semnate doar de administrația 
penitenciarului în care este deținută persoana, și nicidecum 
de reprezentanți ai ANP.

Și un secret din partea subsemnatului: recursul împotriva 
deciziei de eliberare este semnat de noul conducător al 
penitenciarului. Adică de aceeași persoană care semnase 
anterior demersul de eliberare condiționată înainte de 
termen. Mă rog, cu noua guvernare omul se vede nevoit să 
întoarcă caft anul pe cealaltă parte.

UNDE DAI ȘI UNDE CRAPĂ PANTALONII 
GUVERNULUI DODON

Despre o eventuală eliberare înainte de termen a lui 
Vlad Filat se vorbea pe ici-colo de un an și mai bine. 
Președintele Mișcării Populare „Antimafi e”, Sergiu Mocanu, 
în cadrul unei emisiuni de ale sale pe Youtube spunea de 
o presupusă „tranzacție” dintre cei doi Vlazi: Maia Sandu 
nu-și va înainta candidatura la funcția de Primar General, 
dar va sprijini candidatura lui Andrei Năstase, care nu are 
nici o șansă să ajungă la timona primăriei capitalei. „Maia 
Sandu a îndeplinit aranjamentul și dorința lui Filat, care a 
convenit cu Plahotniuc două lucruri: i se întoarce prin nu 
se știe ce mașinărie off -shore clădirea „Ipteh” și după 2018 
Filat va ieși înainte de termen la libertate. Asta ar fi  fost 
tranzacția, declara Mocanu încă pe 28 martie 2018. Posibil 
anume aceste declarații au alimentat mai multe surse media 
să dea buzna în celula lui Filat pentru interviuri de îndată 
ce se instalase Guvernul Sandu. Cu toate acestea, ieșirea 
neașteptată ai fostului lider PLDM din închisoare pare să 
fi  provocat o erupție vulcanică atât de puternică la vârful 

piramidei puterii, încât pantalonii guvernului Dodon au 
început să crape urât de tot chiar în zona justiției. Cârpeala 
cu care ministrul justiției s-a grăbit să peticească situația – 
demiteri în repezeală la penitenciarul cu inițiativa. De parcă 
ea ar fi  pornit cu adevăratelea de acolo. Chiar dacă guvernul 
Dodon încă nu a prins a se zdruncina din temelii, bâlbâiala 
pe marginea cazului dă prost la starea lui de sănătate. Foarte 
prost, mai ales după scurta vizită a lui Filat la ÎPS Vladimir, 
prima din momentul eliberării, înainte chiar de a-și vizita 
părinții, cum declara presei în ziua eliberării. 

Zvârcolelile ministrului sunt în corespundere cu fi șa 
lui de post. Bietul de el, atât de tânăr, s-ar putea să nu 
știe nimic din ce se joacă în culise. Atacând hotărârea în 
instanța superioară, a cam dat-o în bară. Pentru că „instanța 
superioară” a acestui caz s-ar putea afl a în afara unei instituții 
judiciare despre care a învățat la facultate. Ar putea fi  chiar 
ÎPS Vladimir, duhovnicul credinciosului Filat. Un sfat bun, 
dat ca duhovnic și altui aprig credincios, Dodon, ar avea 
greutate. Instanța superioară ar putea fi  chiar Vladimir Putin, 
superiorul lui Dodon, la care s-ar putea să fi  ajuns într-un 
târziu mesajul „Baghirov”, trimis cândva de Filat. Vizita-

fulger la ÎPS Vladimir, care are ieșire directă la Patriarhul 
Kiril al Moscovei, au potențial magic întru iertarea de păcate 
și ieșirea defi nitivă din întunericul închisorii.

Adevărat, Filat nu a avut parte de un proces de judecată 
corect, a fost judecat nu de statul de drept, ci de cel capturat 
de Plahotniuc. A fost de fapt o vendetă. Dar dacă Filat era 
un politician și demnitar corect și onest, poate rămânea de 
neatins și, în caz de abuz, în apărarea lui ar fi  sărit partenerii 
de dezvoltare – SUA, UE – cu tot potențialul lor de infl uență 
și convingere. Nu au sărit să-l apere, pentru că se știa despre 
viața lui dublă de politician și de demnitar corupt până în 
măduva oaselor. Dar Filat nu se poate împăca și nu vrea să 
accepte condiția de unic plătitor de polițe pentru înțelegerea 
„frățească” de cartel, care, cu siguranță, a existat și fără de 
care ar fi  fost imposibilă o spălare de un miliard de dolari 
doar din devalizarea celor 3 bănci. Plahotniuc, concurentul 
pe linie de furturi de la stat, a profi tat de lăcomia și 
impertinența lui Filat. Acum dacă e liber, va vorbi așa încât 
toată clasa politică „va sări în aer” după cum a promis în 
discursul său din plenul legislativului, când era arestat? 

SCANDAL CU VLAD FILAT, SCANDAL CU VLAD FILAT, 
IGOR DODON ȘI JUSTIȚIA IGOR DODON ȘI JUSTIȚIA 

INDEPENDENTĂ DE LA CHIȘINĂUINDEPENDENTĂ DE LA CHIȘINĂU
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DESPRE WHISTLEBLOWERI, 
SIFONARI ŞI TRĂDĂTORISIFONARI ŞI TRĂDĂTORI

Sunt două viziuni despre 
acest nou scandal din SUA. 

Prima: Procedura de impeachment 
nu este un nou act din planul 
lui George Soros. Nu este niciun 
tertip juridic pentru destituirea 
unui președinte ce se pregătește 
pentru realegere. Dimpotrivă, 
este reprezentarea perfectă a unei 
democraţii funcţionale, graţie unei 
Constituţii redactate cu peste 200 
de ani în urmă și care este și azi un 
far pentru procedurile democratice. 
Vestea despre investigarea lui 
Trump nu ţine de un complot, ci 
este ultima mare speranţă într-o 
lume nebună”, scrie publicaţia 
italiană Linkiesta.

A doua viziune „Ukrainegate 
este ultima bătălie dintre statul 
profund și un președinte ales 
de americani pentru a merge la 
Washington și a elibera destinul 
naţional din strânsoarea statului 
profund”, scrie Pat Buchanan.

SCANDALUL ISCAT DE 
UN AGENT SECRET

Faptele: Pe 25 iulie 2019, 
președintele Donald Trump a avut 
o discuţie telefonică cu proaspăt 
alesul președinte ucrainean 
Volodimir Zelenski. Un membru 
al serviciului secret din SUA 
susţine că Trump a făcut o serie 
de „promisiuni” nespecifi cate 
omologului de la Kiev, în 
schimbul lansării în Ucraina a 
unei investigaţii împotriva familiei 
fostului vicepreședinte Joe Biden, 
unul dintre potenţialii rivali ai lui 
Trump la Casa Albă, la alegerile din 
2020. Misteriosul whistleblower 
din cadrul serviciilor nu a avut 
acces direct la convorbirea celor 
doi președinţi, ci a afl at din altă 
sursă despre conţinutul ei, câtă 
vreme aceste conversaţii sunt 
monitorizate de servicii, după 
cum chiar Trump a spus-o, fapt 
de care era conștient la momentul 
discuţiei cu Zelenski.

Trec doar câteva zile și presa 
anti-Trump arată că, în timpul 
convorbirii, președintele SUA ar fi  
condiţionat acordarea unui ajutor 
militar de 391 milioane de dolari 
Ucrainei de lansarea investigaţiilor 
care să dezgroape mizerii despre 
rivalul Biden. Verdictul a fost dat 
de „Președintele nu poate să scape 
basma curată după ce a folosit 
guvernul federal pentru a-și pedepsi 
rivalii politici”. De aici și până la 
solicitarea impeachmentului nu a 
fost decât un pas.

CONSTITUŢIONAL, 
DONALD TRUMP 
CONTROLEAZĂ 

PROBELE
Însă oponenţii democraţi ai lui 

Trump au de trecut un hop mare: 
ei nu deţin nici plângerea depusă 

de agentul serviciilor transformat 
în whistleblower, nici transcriptul 
conversaţiei lui Trump cu 
omologul ucrainean. Doar 
inspectorul general al Comunităţii 
de Informaţii are acces acum 
la aceste documente esenţiale. 
Cazul democraţilor se bazează 
pe informaţii neclare, sufi ciente 
pentru lansarea unor anchete în 
comisiile Camerei și pentru a 
deturna campania electorală, însă 
insufi ciente pentru impeachment. 
Legea care reglementează accesul 
la asemenea informaţii, o lege din 
timpul administraţiei Clinton, îi 
permite președintelui să interzică 
accesul. La fel și legea amendată în 
timpul administraţiei Obama.

Trump nu ar fi  primul, ci 
al treilea președinte care ar 
decide că plângerea depusă de 
un whistleblower nu-i permite 
automat să facă publice și 
informaţiile respective. În plus, 
plângerea aceasta nu ţine de 
chestiuni „urgente” pentru statul 
american. Plângerea nu are 
legătură cu activitatea operativă a 
serviciilor secrete decât prin faptul 
că a fost depusă de un agent secret.

Administraţia Trump poate lua 
decizia de a publica plângerea cu 
pricina și transcriptul conversaţiei 
incriminate, iar odată cu aceasta 
democraţii pot primi o lovitură 
uriașă, în cazul în care se va 
proba ceea ce susţine președintele 
Trump: nu i-a propus nici un troc 
politic președintelui Ucrainei. 
Până acum, singura informaţie 
ofi cială în acest caz vine chiar de la 
guvernul Ucrainei și este similară 
cu cele susţinute de Trump: nu a 
existat vreo condiţionare impusă 
de Trump pentru acordarea 
ajutorului militar.

DIN NOU O 
COMPLICITATE ÎNTRE 
DEMOCRAŢI ȘI STATUL 

PROFUND
În primul rând, se observă o 

luptă intestină(??) în Partidul 
Democrat din SUA. Versata Nancy 
Pelosi nu a susţinut niciodată 
lansarea unui impeachment 
împotriva lui Donald Trump, 
însă acum a cedat în faţa taberei 

radicale a partidului, din care face 
parte și „Brigada” (Th e Squad), 
grupul noilor membre democrate 
ale Camerei Reprezentanţilor: 
Alexandria Ocasio-Cortez, 
Ayanna Pressley, Rashida Tlaib, 
Ilhan Omar, alături de membri 
mai vechi și mult mai infl uenţi 
ai sistemului. Unii comentatori 
americani consideră că Pelosi 
a cedat în faţa taberei radicale, 
pentru a nu scinda partidul 
înaintea alegerilor din 2020.

În acest context, este suspectă 
„scurgerea” de informaţii anti-
Trump din interiorul serviciilor 
secrete și ea poate duce cu gândul 
la o complicitate între misteriosul 
whistleblower și radicalii 
democraţi.

FILIERA UCRAINEANĂ 
A DEMOCRAŢILOR ȘI A 

LUI CLINTON
În al doilea rând, trebuie spus 

că nu ar fi  pentru prima dată 
când este pusă la cale o acţiune 
concertată împotriva lui Donald 
Trump de către aripa radicală a 
Partidului Democrat și elemente 
din comunitatea de informaţii. În 
timpul campaniei prezidenţiale 
din 2018, Comitetul Naţional 
Democrat a făcut demersul prin 
intermediari pentru obţinerea 
de informaţii compromiţătoare, 
despre Trump și campania sa, de 
la un guvern străin. Care guvern? 
Ei, bine, tot al Ucrainei. Regimul 
de atunci de la Kiev condus de 
Petro Poroșenko, a mizat pe faptul 
că Hillary Clinton va deveni 
președintele SUA și i-a oferit 
informaţii deţinute de serviciile 
secrete ucrainene și de organele 
anticorupţie de la Kiev, informaţii 
cu ajutorul cărora a fost „îngropat” 
politic și apoi judecat și condamnat 
fostul șef al campaniei lui Trump, 
Paul Manafort.

Apoi, serviciile secrete 
americane, care acum „scurg” 
informaţii despre conversaţia lui 
Trump cu liderul unui alt stat, 
au iniţiat o vastă operaţiune de 
spionare a campaniei lui Trump, la 
ordinul fostului președinte Barack 
Obama și a șefului CIA, John 
Brennan, totul pornind de la probe 

total neconcludente, un dosar 
compilat de un fost agent britanic 
la solicitarea și pe spezele aceluiași 
Comitet Naţional democrat al lui 
Clinton. De la această operaţiune 
începută ilegal a pornit dosarul 
Russiagate, cel care a paralizat 
administraţia Trump până în 
acest an, când anchetatorul 
Robert Mueller a concluzionat 
că nu există complicitate între 
Trump și regimul de la Moscova, 
recunoscând tacit că totul a fost o 
vânătoare de vrăjitoare. De fi ecare 
dată, democraţii și-au văzut 
infi rmate acuzaţiile împotriva lui 
Trump. 
„FLAGRANTUL” LUI JOE 

BIDEN
În al treilea rând, ceea ce 

democraţii radicali îi impută 
președintelui Trump îi poate fi  
imputat însutit lui Joe Biden, 
de data aceasta cu dovezi clare, 
oferite chiar de însuși fostul 
vicepreședinte. În 2016, Biden a 
condiţionat acordarea unui credit 
de un miliard de dolari pentru 
Ucraina de demiterea procurorului 
general de la Kiev. Acest procuror 
începuse să investigheze compania 
energetică ucraineană Burisma, 
condusă de fi ul lui Biden, Hunter 
Biden. „I-am spus președintelui 
Ucrainei: „Nu veţi obţine miliardul. 
O să plec din Ucraina în șase ore. 
Dacă procurorul nu e demis, 
nu primești banii”, a mărturisit 
chiar Biden. Apoi, când lucrurile 
s-au întors împotriva sa, Biden a 
susţinut că habar nu avea despre 
afacerile fi ului său în Ucraina. Nu 
este deloc credibil, susţin multe 
publicaţii americane.

Șantajul vicepreședintelui 
Biden în Ucraina a ieșit la iveală 
în contextul candidaturii sale la 
alegerile primare pentru Casa 
Albă. Scandalul care i s-a pregătit 
lui Donald Trump, având în prim 
plan de data aceasta noul regim 
de la Kiev, nu face decât să abată 
atenţia de la șantajul făcut de 
Biden în calitate de vicepreședinte.

SUA, ÎMPOTMOLITE 
ÎN MLAȘTINA DIN 

UCRAINA
În al patrulea rând, observăm 

cât de mult se implică serviciile 
și guvernele din Ucraina în 
politica americană și viceversa. 
Pe de o parte, este vorba despre 
servilismul unui regim care vede 
în SUA singurul sprijin pe care 
se bazează, însă, pe de altă parte, 
nu putem elimina ipoteza în care 
Rusia are încă infl uenţă asupra 
serviciilor de la Kiev și le folosește 
pentru a provoca scandaluri peste 
Ocean. În ambele situaţii, nu 
putem observa decât o Americă 
ce se împotmolește în mlaștina 
informativă post-sovietică din 
Ucraina, acolo unde regimul Putin 
pare să fi e ca peștele în apă.

CONCLUZIE
În cele din urmă, apare uriașa 

problemă pusă de acţiunile așa-
zișilor whistlebloweri, de modul 
în care au acces la conversaţiile 
președinţilor SUA și de puterea 
de a decide ei singuri dacă 
președintele și-a încălcat sau nu 
jurământul în timpul acestor 
conversaţii. „Eisenhower a discutat 
despre lovituri militare în Iran 
și Guatemala și despre folosirea 
armei nucleare în Coreea și în 
strâmtoarea Taiwan. JFK a încheiat, 
prin fratele său Robert, un acord 
secret cu Hrușciov pentru mutarea 
rachetelor nucleare americane 
din Turcia, la șase luni după ce 
sovieticii și-au retras rachetele 
din Cuba, Cine i-a împuternicit 
pe whistlebloweri să facă judecăţi 
pe baza acestor conversaţii și să îl 
pârască pe președinte la Congres, în 
cazul în care nu sunt de acord cu 
cele auzite?”, scrie jurnalistul Pat 
Buchanan.

Whistleblowerii se numesc 
astfel și sunt protejaţi de legile 
americane doar atât timp cât 
acţionează sub impulsul propriei 
conștiinţe. Când o fac în interesul 
unui partid se numesc, „sifonari” 
și nu mai sunt protejaţi. Iar când o 
fac în interes propriu sau al altora 
se numesc „trădători” și intră 
direct sub incidenţa celor mai 
dure legi penale.

Este oare agentul secret care a 
lansat scandalul Ukrainegate un 
whistleblower veritabil?

unt două viziuni despre de agentul serviciilor transformat r

Rezistenţa democrată din SUA a ajuns să trăiască momentul mult așteptat. Președinţia Camerei 
Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, a anunţat deschiderea unor investigaţii ce ar putea să ducă la punerea 
sub acuzare a președintelui Trump (impeachment). Până acum, doar doi președinţi au fost supuși 
procedurii de impeachment lansate de Camera Reprezentanţilor – Bill Clinton (în 1998 și Andrew 
Jackson (în 1869), însă ambii au fost salvaţi de votul Senatului. Al treilea, Richard Nixon, a demisionat 
până ca impeachmentul să fi e lansat.

Democraţii încearcă acum cu Ucraina ce nu au reușit cu scandalul Russiagate și ancheta FBI 
condusă de fostul director Robnert Mueller. Așa cum afacerea Watergate a avut la mijloc informaţiile 
unui misterios Deepthroat, acum afacerea „Ukrainegate” pornește de la informaţiile venite de la un 
lansator de alerte, de la un whistleblower. Despre ce este vorba și în ce măsură acest deocamdată 
misterios whistleblower poate fi  socotit unul veritabil?
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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 
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0372.032.313

SPORT

FOTBAL

GIMNASTICĂ RITMICĂ
CSM PLOIEȘTI, CU SUCCES 

LA „CHRISTMAS NITRA”
Clubul Sportiv Municipal 

Ploiești (antrenoare coordonatoare 
Liliana Băescu, antrenoare Simona 
Puiu) a onorat participarea la 
Turneul Internaţional „Christmas 
Nitra” din Slovacia (250 de 
gimnaste, 62 de cluburi, 25 ţări / 
22-24.XI.2019 / Nitra – Slovacia), 
cucerind șase medalii (una de aur, 
trei de argint, două de bronz).

Trei medalii a cucerit, la 
„Senioare”, gimnasta noastră 
Denisa Stoian: „aur” în proba 
de măciuci, „argint” la minge și 
„bronz” la individual compus 
și tot trei, la „Junioare”, și-a 
adjudecat colega sa de la CSM 
Ploiești (și în contul României…) 
– Miruna Ciocîrlan, cu două 
medalii de „argint” în probele 
de minge și coardă și una de 
„bronz”, la măciuci, însă, onorant 
s-au comportat și celelalte tinere 
reprezentante prahovene – 
Sabina Enache (Junioare), Elena 
Murărescu (Junioare A) și Ștefania 
Puiu (Copii A, n. 2012…)

JUDO
„KIMONOUL DE AUR”…

Turneul Internaţional Juvenil 
– „Cupa Kimonoul de Aur” de la 
Alexandria (Copii U8, U10, U12 
/ 360 de sportivi din Bulgaria, 
Moldova, Ucraina, România / 
23.XI.2019), a prilejuit structurii 
sportive prahovene CSM CFR 
CSȘ Ploiești (antrenor emerit 
coordonator Gheorghe Savu, 
antrenori Mihai Trandafi rescu, 
Doru Munteanu, Cosmin 
Slăveanu, Roxana Creţu, Andrei 

Căpăţână), să cucerească 15 
medalii (4 aur, 1 argint, 10 bronz). 
Medaliile de aur au fost cucerite de 
judoka Yasmine Tomescu (32 kg) 
și Ioana Petraru (48 kg) la U12 (n. 
2008, 2009); Mihai Keller (30 kg) 
la U10 (n.2010, 2011) și Richard 
Oghinciuc (38 kg) la U8 (n.2012, 
2013) și la diferite categorii de 
greutate, celelalte medalii, de 
argint prin Teodor Miron la U12, 
iar cele de bronz prin Iulian Matei, 
Damian Matei, Isabela Neagu, 
Bianca Croitoru, Nicole Samson, 
Mara Nedelcu la U12, Karina 
Popescu, Ioana Buliga la U10 și 
Fabian Tătaru și Darius Dragomir 
la U8.

ÎNOT
„POLIATLON – COPII, LA 

PITEȘTI
CSM Ploiești (antrenoare 

– maestra emerită a sportului 
Tamara Costache, antrenor 
Ciprian Toma) a participat cu 
succes la Campionatul Naţional de 

Poliatlon (Copii 10-11 ani/ Pitești   
/ 22-24.XI.2019 / 485 sportivi, 65 
cluburi) cucerind prin sportivii 
săi 7 medalii (1 argint, 6 bronz). 
Medalia de argint a cucerit-o 
Fabian Păun (200 m liber), iar cele 
de bronz – Patrick Iacob (200 m 
liber), Bianca Păun (50 m fl uture) 
și prin ștafetele CSM Ploiești atât 
la băieţi cât și la fete în probele de 
4x50 m liber, cât și la 4x50 m mixt, 
la bilanţ contribuind și ceilalţi 
competitori ploieșteni prezenţi 
la Pitești – Erika Forţu, Cristina 
Tolea, Denisa Păunescu, Sara 
Profi ran, Darius Radu, Victor Ana.

VOLEI
PRAHOVA, CU SPERANŢE…

Multiplă laureată cu „aur”, 
în Campionatul României și în 
Cupa României (Petrom Ploiești, 
Tricolorul LMV Ploiești…). 
Prahova are în prezent în prim 
plan, speranţele…

Echipa de speranţe CSM Ploiești, 
pregătită de antrenorul Robert 
Tvardochlib (ex-internaţional), 
având în componenţă tinerele 
jucătoare (12, 13 ani, născute în 
2006 și 2007) – Ana Maria Radu, 
Andreea Grigore, Alexandra Matei, 
Ana Maria Mircescu (convocată la 
Izvorani pentru constituirea lotului 
naţional România – Speranţe…), 
Teodora Stoian, Cătălina Tudoroiu, 
Ranya Badea, Bianca Feldman, 
Amalia Moise, Mihaela Leontescu, 
Teodora Popescu, Ana Maria 
Marinescu, reprezintă onorant 
Prahova în Campionatul Naţional 
de Speranţe (Seria C).

Recent, în Turneul 2 (București 
/ 30.XI, 1.XII.2019), CSM Ploiești 
a reușit o victorie (și revanșă după 
turneul precedent), 3-1 cu CS 
„BP Hasdeu” Buzău, precedată de 
două eșecuri scontate (0-3 cu CSȘ 
2 și  CSȘ 5 București). Turneul 3 
este reprogramat la Ploiești (29.II, 
1.III.2020).

* În competiţia similară 
masculină, CSM Ploiești – 
antrenor Adrian Moroianu 
(ex-internaţional) a evoluat în 
Turneul 2 (Campionatul Naţional 
de Speranţe / Seria B / Galaţi 
/ 30.XI, 1.XII.2019), în cadrul 
căruia a înregistrat trei înfrângeri 
(1-3 cu CSȘ Arcada Galaţi, 0-3 cu 
CSȘ Buzău și 0-3 cu CSȘ Tulcea). 
Turneul 3 este programat la Ploiești 
(21, 22.XII.2019).

BADMINTON
CSC BERCENI, MEDALII 
BALCANICE, LA U15…

La București (Arenele BNR, 
6-8.XII.2019) s-a desfășurat 
Campionatul Balcanic la 
Badminton – „U15” cu participarea 
tinerilor performeri din Albania, 
Bulgaria, Grecia, Macedonia de 

Nord, Serbia, Turcia și România, 
în cadrul căruia reprezentanţii 
ţării noastre au cucerit șase 
medalii – una de argint – pe echipe 
(aur – Turcia; bronz – Bulgaria și 
Serbia) și cinci de bronz, în probe 
individuale.

La „bilanţul” României au 
contribuit și tinerii internaţionali 
de la Clubul Sportiv Comuna 
Berceni (antrenor Adrian 
Basarabeanu): Denisa Muscalu 
(argint – echipe și bronz – dublu 
fete cu Andra Stoica CSȘ 6 
București și dublu mixt, cu colegul 
de club și de –„naţională” – Luca 
Pandele), Dinu Pandele (argint – 
echipe și bronz – dublu băieţi cu 
Andrei Coman CSȘ 6 București) și 
Luca Pandele (bronz – dublu mixt 
cu Denisa Muscalu CSC Berceni).

* Tradiţionala competiţie de 
badminton – „Cupa Tino Ferrario” 
afl ată la a 12-a ediţie se va desfășura 
în zilele de 13, 14 și 15.XII.2019, în 
organizarea CSC Berceni, în Sala 
de Sport a Liceului Tehnologic 
„Anghel Saligny” din Ploiești, sub 
„bagheta” pasionatului antrenor 
Adrian Basarabeanu…

Mult succes!

Etapa 21 (A doua a returului / Ultima 
a sezonului / Stadion Motorul Arad / 
8.XII.2019):  * UTA Arad – FC Petrolul 
Ploiești 3-0 (0-0)

Marcatori: Valentin Buhăceanu (70), 
Ciprian Rus (82), Alexandru Ioniţă (90+1). 
Petrolul (antrenor Flavius Stoican): Avram 
– Bărboianu, Olaru, Sîrghi (19 Zaharia), 
Manolache – David Meza Colli (71 Deac), 
Mihăescu – Bratu, Marinescu, Saim Tudor 
(55 Gavrilă) – Arnăutu (eliminat pentru 
injurii…). 

 Final de sezon dezamăgitor… Prima, 

detașată, în ierarhia eșalonului doi naţional, 
UTA ne-a învins, ca și în tur la Ploiești, 
fără drept de apel… evident, profi tând și 
de superioritatea numerică din repriza a 
doua, cauzată de abaterea disciplinară a 
golgheterului „Lupilor Galbeni”, prezenţi în 
tribună cu efort mare și total nemulţumiţi…

 În celelalte jocuri ale etapei (6, 7, 
8.XII.2019): * FC Argeș Pitești – Sportul 
Snagov 3-0 * Metaloglobus București – 
Csikszereda Miercurea Ciuc 3-0 * Gloria 
Buzău – Ripensia Timișoara 3-3 * CSM 
Reșiţa – CS Mioveni 0-1 * Dunărea 

Călărași – Farul Constanţa 1-1 * Politehnica 
Timișoara – Pandurii Lignitul Târgu Jiu 1-0 
* Concordia Chiajna – Rapid București 1-3 
* Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Universitatea 
Cluj Napoca 1-1, * Turris Oltul Turnu 
Măgurele a stat.

 După 21 de etape, la fi nal de sezon, în 
clasament conduce detașat UTA Arad 41p, 
urmată pe „podium” de CS Mioveni 37p 
și Rapid București 35p și apoi de FC Argeș 
Pitești 33p, Turris Oltul Turnu Măgurele 32p, 
Politehnica Timișoara 31p, Metaloglobus 
București 31p, și… FC Petrolul Ploiești 31p, 

apoi Farul Constanţa 29p, Gloria Buzău 28p, 
Dunărea Călărași 27p, Viitorul Pandurii 
Târgu Jiu 27p, Universitatea Cluj Napoca 
25p, Ripensia Timișoara 24p, Csikszereda 
Miercurea Ciuc 22p și temporar în zona 
fi erbinte a retrogradării Concordia Chiajna 
21p, CSM Reșiţa 18p, Sportul Snagov 9p, 
Pandurii Lignitul Târgu Jiu 8p.

 Etapa 22 (prima din noul sezon) 
programează, sâmbătă 22.II.2020, pe 
Stadionul „Ilie Oană”, jocul FC Petrolul 
Ploiești – Dunărea Călărași. Ca întotdeauna:

HAI PETROLUL!

GIMNASTICĂ RITMICĂ Căpăţână) să cucerească 15

Recent în Turneul 2 (București Nord Serbia Turcia și România

PETROLUL, FINAL DE SEZON DEZAMĂGITOR…

PRAHOVENI, ÎN COMPETIŢII SPORTIVE PRAHOVENI, ÎN COMPETIŢII SPORTIVE 
INTERNE ŞI INTERNAŢIONALEINTERNE ŞI INTERNAŢIONALE

Gimnastele CSM Ploieşti, la NitraGimnastele CSM Ploieşti, la Nitra

Înotătorii CSM Ploieşti, la PiteştiÎnotătorii CSM Ploieşti, la Piteşti

„Speranţele” CSM Ploieşti, la volei„Speranţele” CSM Ploieşti, la volei

Imagini: Imagini: 
CSM PloieştiCSM Ploieşti

România U15, medaliaţii balcanici…România U15, medaliaţii balcanici…

Foto: Federaţia Română de BadmintonFoto: Federaţia Română de Badminton
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