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 „Oamenii cinstiți au întotdeauna deprinderea proastă de a privi în jos cu 
rușine în fața aroganței și a ticăloșiei obraznice.”

- Culese de Tata  Vissarion Belinski (1811 - 1848) publicist rus

Ziarul   Ploiestii,

-Da. L-am văzut. Era ținut în căpăstru.
-De cine?
-De stăpână.
-Și?
-Și nimic...mergea cuminte, cu capul 
plecat, tropa-tropa. Nici nu-l ridica 
din pământ. Unde îl ducea, acolo 
mergea.
-Nici nu necheza?
-Nu. Doar ce rumega.
-Și ce rumega?
-Doar ce-i dădea ea.
-Și îi dădea ceva?
-Ce îi convenea...ei, nu altcuiva.
-Și lui îi plăcea?
-Nu cred, că se cam strâmba.
-Atunci...poate mărunțea, tot ce-i 
dădea ea, și se cam strâmba când la 
măsea intra.
-E posibil, da...dar mai e ceva, cred 
că mărunțea între dinți ceva, ca o 
injurătură, zisă prin dantură.
-De ce crezi mata?
-Pentru că-i ceva, care sună așa, 
„Calule maro, ăștia fac mișto, tragi tu 
la trăsură, te mai dau o tură, și apoi te 
aruncă, fi x în bătătură!”
-Auzi, știi ceva!? Cine zice așa?De la 
Prefectură? A dat cineva din gură?
-Ce întrebare dură!!! Este sigur-sigur, 
nu e făcătură.
Pam-pam!

Primarul din Primarul din 
Băicoi, declarat Băicoi, declarat 
incompatibil de ANIincompatibil de ANI

În România intră în vigoare 
prevederea potrivit căreia cărțile 

de identitate vor fi  eliberate începând 
cu vârsta de 12 ani, iar documentul va 
arăta ca un card bancar, va conține cip 
(o imagine facială și două amprente) 
și va servi și drept card de sănătate. 
Interesant este că persoanele care 
nu vor dispune de acest nou act nu 
vor mai putea călători în spațiul UE 
numai în baza CI și nici nu pot solicita 
servicii la distanță.

CĂRȚI DE CĂRȚI DE 
INDENTITATE CU 

CIP, DIN 2021CIP, DIN 2021

CA LA NOI, CA LA NOI, 
LA NIMENEA!LA NIMENEA!  

Războiul prostesc politic dintre 
consilierii municipali ai 

majorității PSD-ALDE, pe de o parte 
și aleșii PNL, pe de altă parte (cei ai 
PMP au înclinat balanța în favoarea 
unora sau altora), apoi războiul dintre 
executivul PNL și al PSD din interiorul 
Primăriei Ploiești, cu extensie la 
societățile din subordinea Consiliului 
Local Ploiești, nu mai are nicio limită. 
În ultimii aproape 4 ani am putea spune 
că, de fapt, el a paralizat orașul, blocând 
investiții, inițiative, funcționarea în 
limite decente a urbei! Dacă pentru așa 
ceva au fost și sunt plătiți, e vremea ca 
toți, fără excepție, să dea socoteală la 
viitoarele alegeri locale. Zicem și noi... 
Mira-ne-am să fi e așa!

ăzboiul prostesc politic dintre

PSD ȘI PNL SE BAT, PSD ȘI PNL SE BAT, 
LA PLOIEȘTI, ÎN... LA PLOIEȘTI, ÎN... 

REGULAMENTE REGULAMENTE 
PENTRU PARCĂRIPENTRU PARCĂRI

Continuăm, astăzi, interviul cu președintele Consiliului Județean 
Prahova, Bogdan Toader. Săptămâna trecută, am vorbit despre 

anul investițional 2019, considerat „bunicel”; astăzi, vom afl a care sunt 
principalele proiecte ale CJ Prahova și ale instituțiilor din subordine 
pentru 2020.

Mâine - 24 ianuarie, se 
împlinesc 161 de la unul 

dintre cele mai înălțătoare momente 
scrise în istoria României, Unirea 
Principatelor Române, de la 1859. 
Astăzi vom spune doar atât: de 161 de 
ani cântăm Hora Unirii și, cu câteva 
excepții (Marea Unire, Revoluția din 
Decembrie 1989), tot n-am învățat 
a ne uni! In fi ne, prea des în vrajbă 
stăm!

CE LEFURI AU AVUT ȘEFII CE LEFURI AU AVUT ȘEFII 
BUGETARI DIN PRAHOVA ÎN 2018BUGETARI DIN PRAHOVA ÎN 2018

Primarul Adrian Dobre 
a încasat, anul trecut, 

venituri salariale nete egale cu 
cele obținute de președintele 
Consiliului Județean Prahova, 

Bogdan Toader. Conform 
declarațiilor de avere, primul 
a avut venituri nete anuale de 
150.048 lei, ceea ce înseamnă o 
indemnizație lunară de 12.504 lei, 

iar șeful CJ Prahova a încasat cu 
un leu mai mult, respectiv, 150.049 
lei (12.504 lei/lună). Viceprimarul 
Cristian Ganea a fost plătit cu 
113.961 lei net/an, respectiv, cu 
9.496,75 lei net/lună, iar George 
Pană a avut o leafă netă anuală 
mai mică, de 106.706 lei (8.892,16 
lei net/lună). La Consiliul 
Județean, vicepreședintele 
Ludmila Sfârloagă a declarat 
venituri salariale nete de 133.377 
lei/an (11.114, 75 lei net/lună), 
vicepreședintele Vasile Pătrașcu, 
de 137.930 lei/an (11.494,16 lei 

net/lună), iar secretarul general 
al județului, Hermina Adi Bîgiu, 
de 95.558 lei/an (7.963,16 lei net/
lună). Și ca manager de județ se 
câștigă foarte bine. De exemplu, 
Fabioara Ionescu a încasat de la 
Consiliul Județean 123.665 lei net 
(10.305,41 lei net/lună), plus că 
și-a completat veniturile cu 8.423 
lei, ca membru în Comitetul de 
coordonare de la Veolia și cu 
9.367 lei, de la o fi rmă privată, 
unde a avut un contract de muncă 
parțial.
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DE 161 DE ORI HORA UNIRII!

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Viceprimarul Cristian Ganea a candidat 
de unul singur pentru șefi a organizației 

municipale a Partidului Social Democrat, fi ind 
desemnat pentru a doua oară președintele 
PSD Ploiești. Social-democrații și-au 
fi xat ca obiectiv „mobilizarea” pentru 
alegerile locale din acest an, evident, cu 
gândul de a câștiga competiția electorală. 
Nu știm dacă și pentru Primăria Ploiești. 
Între noi fi e vorba, dacă vechiul și 
actualul președinte al PSD municipal se 
va ambiționa să fi e tot... candidat unic la 
alegerile din urbea noastră, chiar într-o 
competiție cu Adrian Dobre, considerat 

un primar slab în multe cercuri, va avea șanse 
minime să câștige mandatul de primar pentru 
partidul său.
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CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSILIULUI JUDEȚEAN 
PRAHOVA PENTRU 2020PRAHOVA PENTRU 2020

CRISTIAN GANEA, RECONFIRMAT CRISTIAN GANEA, RECONFIRMAT 
LA CONDUCEREA PSD PLOIEȘTILA CONDUCEREA PSD PLOIEȘTI
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Parlamentarii PSD din 
Prahova, cu o lumânare în 

mână, bocesc la începutul acestui 
an la căpătâiul CFR Călători, 
acuzându-l pe președintele 
Iohannis și pe premierul Orban că 
pun la cale falimentul colosului de 
stat. Nemțălăul este acuzat că n-a 
promulgat nu știu care statut al 
feroviarilor, iar bozgorul Orban, 
că intenționează să micșoreze 
subvenția pe transport de la 
65%, la 36%, pentru km-tren, la 
trenurile interregio, operate 
în majoritate de compania de 
stat și doar la 64%, la trenurile 
regio, operate preponderent de 
privați. Măi, dragă fete și băieți 
supărate/supărați, dar ce naiba 
mai e de falimentat din CFR, că 
doar compania e pusă de mult la 
pământ, prin Necolaiciucii ăia 
pesediști, ținuți în brațe de voi, în 
20 de ani de guvernare! Pe de altă 
parte, de ce trebuie subvenție, bre? 
Plătiți nașii din garniturile CFR, să 
li se umfl e burțile de-atâta bănet, 
bașca (sâc) ciubucul? Lăsați-o 
pe-aia cu pomana comunistă de la 
stat, CFR să aleagă una din două: 
ori se pune pe treabă, ori out din 
economia românească!

Președintele Klaus Iohannis 
a cerut Parlamentului să 

reexamineze legea propusă de 
deputata USR - Lavinia Cosma, 
potrivit căreia consumul de 
etnobotanice ar deveni infracțiune 
pedepsită cu amenda sau cu 
pușcăria de până la 2 ani. Herr 
Präsident, ai fumat ceva de nu 
vrei să se interzică ierburile alea 
demente pe care le halesc mai ales 
copiii? Sau cumva intenționezi să 
generalizezi drogurile, asta ca să nu 
mai vedem noi ce învârți tu pe la 
Cotroceni? Slabă speranță! La cum 

te miști, până să începi tu vreun 
plan, o să ne treacă nouă și mama-
mamei euforiei de Cannabis!

Cică  în toamna anului trecut, 
în septembrie și octombrie 

2019, zona stațiunii Cheia a 
intrat în atenția Asociației pentru 
Studiul Fenomenelor Aerospațiale 
Neidentifi cate (ASFAN), după ce 
un ofi țer de marină, fost comandant 
de cursă lungă, a relatat apariția 
unor fenomene aerospațiale 
neidentifi cate, observate la Valea 
Popii. Mai limpede spus, ASFAN 
bănuiește că ar fi  vorba despre 
OZN-uri. Prostii! Fenomenele 
alea erau statul paralel care-și 
lua adio de la Românica, după ce 
a fost trântit Guvernul Dăncilă, 
neștiutorilor! Mă rog, puteau să 
fi e niște farfurii zburătoare cărora 
nu le venea să creadă că s-a trezit 
boborul și răstoarnă mașina cu 

boi (și femininul de la ei). Bine, 
omuleții verzi s-au cam grăbit cu 
plecarea și n-au afl at că e posibil să 
fi  venit în locul lor alții la fel...

Polițiștii zic așa: „Dacă te-ai 
gândit să dai o petrecere între 

orele 22:00-8:00 sau 13:00-14:00 și 
deranjezi vecinii, iar ei sună la 112, 
ești sancționat cu amendă de la 500 
la 1.500 de lei. Dacă faci și a doua 
oară același lucru, amenda crește 
de la  3.000 la 6.000 de lei”. Mda, 
nene, dar ideea e alta: aveți voi 
polițiști în stare să intre noaptea 
peste ăia care urlă sau așteptați 
până dimineața, să puteți pătrunde 
cu mascații în cășili maneliștilor? 
Voi, din câte imi amintesc, ați lăsat 
o copilă să moară, că n-ați avut 
proceduri de sărit gardul și spart 
ușa; de ce v-ați deranja pentru o 
muzică țipătoare? Dar fi ți calmi: 
măcar aici, așteptând zorile, 
puteți încinge o sârbă-n căruță- 
„foaie verde de catâr, mi s-a rupt 
mașina-n drum, de atâta supărare, 
dă, mă, muzica mai tare!”

Guvernul va lua până la fi nalul 
lunii ianuarie o decizie 

cu privire la modul în care va fi  
construită autostrada Comarnic-
Brașov, a declarat Ludovic Orban, 
în cadrul unui interviu acordat 
HotNews.ro. Întrebat dacă 
autostrada Comarnic-Brașov va 
fi  realizată în cinci ani, premierul 
a răspuns: „Da, dacă rămânem 
noi la guvernare”. Ce zici, bre? 
România s-a mai păcălit cu unii 
care au zis de vreo cinci ori că vor 
construi autostrada în cinci ani! Tu 
crezi că mai merge ulciorul la apă 
de multe ori? Mă tem că s-o sparge 
ăsta chiar la tine, înainte să pui 
primul milimetru de maclavais. 
No, zic să stai calm: până când 
v-oți deștepta voi, guvernanții, să 
terminați magistrala, nu mai are 
cine circula pe ea, că se va ajunge 
atunci la mașini zburătoare; sau, în 
cazul opus, în epoca de piatră! 

Dana Rozalia Varga, 
ex-consilier de stat al 

premierului Viorica Dăncilă pe 
probleme care țin de minoritatea 
romă, a fost surprinsă vânzând 
petarde și artifi cii, fotografi a sa, 
într-o astfel de ipostază, fi ind 
publicată de Cancan.ro. Femeia a 
zis că fi rma e a fi ului, ea nu a trecut 
decât să-l ajute, dar că nu e nicio 
rușine să vinzi petarde. Așa și este, 
nu e rușine să muncești, indiferent 
ce, chestiunea e alta: v-ați convins 
acum că tot ceea ce făcea Veorica 
era ca o... petardă? Speranțele sunt 
deci foarte mari: dacă de la tarabă 
te faci consilier de stat, nu-i așa 
c-ajungi la volanul unui minister 
dacă ai fost gunoier și șef de stat 
din... foaie verde de... scuzați, 
rahat?

Lia Olguța Vasilescu publică 
o informație potrivit căreia 

„fi ul acționarului majoritar de 
la cofetăria din Târgu Jiu, unde 
un client a fi lmat un șobolan care 
urca pe perete, a fost numit șeful 
Comisariatului pentru Protecția 
Consumatorului Gorj.” Păi, 
Volguțo, nu știi rețeta? Ăla nu 
trebuie să-i protejeze pe oameni, 
ci trebuie să aibă grijă ca șobolanii 

să nu fi e deranjați de consumatori, 
neh? Acuma nu te mai da strivită 
de dragul gorjenilor, violați de 
PNL în drepturilor lor; i-ați siluit și 
voi destul, cu tot felul de beizadele-
șobolani. Ia să te uiți bine, animala 
aia de pe perete era roșie sau 
galbenă, avea trandafi ri pe burtă 
sau o săgeată?

Eurodeputatul Rareș 
Bogdan (PNL), liderul 

delegației române din grupul 
PPE în Parlamentul European, a 
respins ideea unei candidaturi la 
Primăria Capitalei și a declarat că 
va cere partidului să îl scoată din 
sondajul pentru alegerile locale. 
El a mai precizat că „drumul meu 
în viață e consolidarea statutului 
de europarlamentar.“   Văleu, 
Bogdane, să înțeleg că vrei să mori 
în funcția de europarlamentar 
român? Cred și eu că-ți surâde, 
la câte parale împuști! Dar, 
neicusorule, există și alte variante, 
spre exemplu, să speli putina....Se 
poate?!!

Atențiune, atențiune, 
țineți-vă bine, să nu cădeți 

din pat. Vorbește Eugen Orlando 
Teodorovici, zis și Gigolo de 
Bragadiru: „O mare problemă 
a României este lipsa oamenilor 
politici de caracter, cu principii. 
Primește un vot și după aceea îl 
tranzacționează la colț, în interesul 
personal, nu al țării și nici măcar 
al partidului. Ăștia sunt oamenii 
care trebuie să dispară și s-ar putea 
să nu mai aibă loc în politica din 

România.” Deci să înțeleg că ți-ai 
semnat actul de ieșire din politică, 
nu-i așa, Chiparosule? Căci ce se 
poate numi decât lipsă de caracter 
ce ai făcut tu de când ai intrat în 
politică la PNL și apoi te-ai legănat 
în barca PSD când cu Ponta, când 
cu Dragnea, când cu Vâlcov, 
când cu Dănci. Plus intervențiile 
tale mitocane la adresa colegilor 
din Parlament. Deci, dacă vrei 
dezinfecție, începi prin a te ejecta 
pe tine de pe scena politică, ok?

 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploieştii.ro
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ACTUALITATE

CAUZA INCENDIULUI 
VIOLENT DE LA FABRICA DE 

SALTELE DIN URLAȚI

Incendiul violent a cuprins 
cu repeziciune o hală din Urlați, 
construcție destinată pentru 
producția și depozitarea saltelelor. 
„La sosirea echipajelor de pompieri 
la locul intervenției, incendiul se 
manifestata generalizat la întreaga 
construcție, pe o suprafata de 
aproximativ 1500 mp. Pentru 
lichidarea fl ăcarilor, 52 de 
pompierii militari au acționat cu 
9 mașini de stingere, o autoscară 
mecanică și două autospeciale 

de descarcerare. Totodată, la fața 
locului au fost trimise și două 
echipaje de prim-ajutor”, a anunțat 
ISU Prahova, care a precizat că, 
preventiv, din cauza fumului 
dens degajat, aproximativ 50 de 
persoane, care locuiau într-un 
bloc și în mai multe case situate 
în imediata apropiere au fost 
evacuate. Din fericire, nu au existat 
victime. Pompierii au salvat o hală 
de 1400 mp cu produs semi fi nit, 
două sedii de birouri, blocul de 
locuințe, mai multe tiruri, mijloace 
de transport și autoutilitare. Se 
pare că, potrivit primelor date, 
incendiul a izbucnit din cauza 

unui cablu electric defect neizolat.
INCENDIU LA O CASĂ DIN 

COMUNA VĂRBILĂU
Pompierii militari au fost 

solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu izbucnit 
la o casă din localitatea Vărbilău. 
Potrivit ISU Prahova, la fața 
locului au fost mobilizate două 
echipaje de stingere și unul de 
prim ajutor. În momentul în care 
au ajuns la fața locului, focul se 
manifesta pe o suprafață de 70 mp, 
la mansardă și la acoperiș. După 
localizarea și stingerea focului, 
specialiștii din cadrul ISU Prahova 

urmează să stabilească care a fost 
cauza probabilă care a condus la 
izbucnirea focului.

AUTOTURISM ÎN FLĂCĂRI 
LA IZVOARELE

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu izbucnit 
la un autoturism, în satul Cernești, 
comuna Izvoarelor. La fața locului 
s-au deplasat un echipaj de stingere 
și unul de prim ajutor. Potrivit 
ISU Prahova, focul s-a manifestat 
la compartimentul motor și, din 
fericire, nu au fost persoane rănite.
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ACTUALITATE

PERCHEZIȚII ÎN 
B ĂRCĂNEȘTI LA PERSOANE 
ACUZATE DE PROXENETISM 
PRIN METODA ,,LOVERBOY”

Polițiștii de investigații 
criminale din cadrul Poliției 
Municipiului Ploiești au efectuat 
trei percheziții la domiciliile unor 
persoane bănuite de proxenetism. 
Descinderile au avut loc în 
comuna Bărcănești. „Din cercetări 
a rezultat faptul că, începând cu 

luna mai a anului 2019 și până în 
prezent, persoanele bănuite ar fi  
comis acte de proxenetism, atât pe 
teritoriul României, cât și în afara 
țării, prin metoda ,,loverboy”. 
Aceștia ar fi  avut, inițial, relații de 
prietenie/concubinaj cu femei, pe 
care, ulterior, le-ar fi  determinat 
să se prostitueze”, a precizat IPJ 
Prahova. De la locațiile vizate au 
fost ridicate mai multe bunuri 
și obiecte ce par a proveni din 
activitatea infracțională, precum: 

telefoane mobile, sume de bani, 
înscrisuri. O persoană a fost adusă 
la sediul poliției pentru audieri. 
Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, 
a fost reținut pentru 24 de ore, 
urmând să fi e prezentat instanței 
de judecată, cu propunere legală. 
Perchezițiile s-au desfășurat cu 
sprijinul polițiștilor din cadrul 

Serviciului Acțiuni Speciale, a mai 
precizat IPJ Prahova.

DOSAR PENAL PENTRU 
CONTRABANDĂ CU ȚIGĂRI 

ÎN ZONA OBORULUI 
Agenți din cadrul Secției 

nr. 1 Ploiești au depistat, în 
zona Oborului, o femeie cu un 
comportament suspect, care avea 
asupra sa un bagaj voluminos. 
„S-a procedat la urmărirea 
acesteia, ocazie cu care polițiștii 
au observat că s-a întâlnit cu o 
altă femeie, căreia i-a înmânat un 
sac menajer de culoare neagră cu 
conținut voluminos. Cele două 

au fost legitimate, stabilindu-se 
că sunt ploieștence, iar în urma 
verifi cărilor efectuate s-a constatat 
că prima oferea spre vânzare 20 de 
pachete țigarete, de proveniență 
din Republica Moldova”, a 
precizat IPJ Prahova. În cauză a 
fost întocmit un dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
colectare, deţinere, producere, 
transport, preluare, depozitare, 
predare, desfacere și vânzare de 
bunuri sau a mărfuri care trebuie 
plasate sub un regim vamal 
cunoscând că acestea provin din 
contrabandă sau sunt destinate 
săvârșirii acesteia.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro Miruna BOGDĂNESCU; 
www.ziarulploieştii.ro

BOIERIE LA CAMERA DEPUTAȚILOR!BOIERIE LA CAMERA DEPUTAȚILOR!

Camera Deputaților nu și-a mai 
actualizat datele economice din 

octombrie 2019. Credem și noi că n-a avut 
timp, la câtă muncă depun aleșii în interesul 
României și al românilor! Dar haideți să 
vedem ce cheltuieli sunt fi e și într-o lună, 
asta fără să punem la socoteală faptul că, 
pentru 2020, veniturile vor fi  și mai mari. 
Pentru început vă invităm să afl ați cam 
ce indemnizații nete lunare au împușcat 
deputații din Prahova și vă lăsăm pe dvs. să 
apreciați dacă le merită sau nu, în funcție 
de ceea ce știți c-au făcut pentru alegători: 
Anastase Roberta Alma-11.438 lei; Bozianu 
Nicoleta Cătălina-10.951 lei; Cosma 
Andreea-10.951 lei; Fulgeanu Moagher 
Laura Mihaela- 10.951 lei; Gavrilescu 

Grațiela Leocadia-10.951 lei; Ionescu 
George- 10.951 lei; Nicolae Andrei-10.951 
lei; Paraschiv Rodica-11.120 lei; Prișcă 
Răzvan Sorin-11.438 lei; Rădulescu Dan 
Răzvan-10.951 lei; Ursu Răzvan Ioan-
10.951 lei; Zisopol Dragoș Gabriel-12.776 
lei. Președintele Camerei Deputaților, 
Marcel Ciolacu, a încasat 13.993 lei, iar 
vicepreședinții- câte 12.929 lei. Înmulțiți 
suma aceasta, de fapt, o medie de 11.000 lei, 
cu 330 de persoane, câți deputați sunt și veți 
afl a că numai leafa netă a aleșilor costă 3,63 
mil. lei/lună. Cu totul (impozit pe venit, 
CAS, CASS) suma se aruncă la 5,43 mil. lei. 

Camera Deputaților a mai plătit, în 
luna octombrie, 1,13 mil. lei diurnă pentru 
deplasare la lucrările Parlamentului (o 

medie de 3.400 lei/deputat) și 54.549 lei, 
diurna pentru deplasare in circumscriptia 
electorală. De parcă, nu?, nu le-ar fi  ajuns 
leafa, le mai trebuia un imbold fi nanciar, să 
lucreze acolo unde nu i-a rugat nimeni s-o 
facă. Românii au mai achitat pentru această 
prețioasă categorie 1,29 mil. lei pentru 
cazare, 1,068 mil. lei pentru transportul 
aleșilor și 24.718 lei cheltuieli cu telefonia. 
Deplasările în străinătate, în destinații 
precum Moldova, Franța, Maroc, Marea 
Britanie, Croația, Finlanda, Belgia, SUA, 
Kazahstan, Italia, China, Spania, Suedia au 
costat 362.711 lei. Cea mai scumpă călătorie 
a fost cea din China, care a costat 100.707 
lei! În fi ne, acum vine bomboana pe colivă: 
cheltuielile de personal, pe bunuri și servicii 
(ceea ce noi numim sume forfetare) de 
la birourile parlamentare pe care aleșii le 
au în județele în care au fost aleși. Într-o 
singură lună, Camera Deputaților toacă 
pe așa ceva în jur de 8-8,1 milioane de lei! 
Și ia povestiți-ne: ați deschis vreodată ușa 
birourilor parlamentare, v-au ajutat aleșii cu 
ceva? În fi ne, deputații prahoveni au plătit 
91.603 lei pentru cheltuieli de personal și 
196.998 lei pentru bunuri și servicii. Ar 
reveni o cheltuială medie de 24.050 lei/lună/

deputat, cam cât 20 de salarii nete minime! 
Dar nu ziceți hop, că încă n-am sărit 
puntea! Camera Deputaților mai are 81 de 
funcționari și angajați încadrați în serviciile 
camerei inferioare a Parlamentului. Și, 
atenție, toți, de la secretarul general și până 
la ultimul muncitor, primesc un spor pentru 
condiții vătămătoare de lucru chiar mai 
mare decât salariul minim pe economie, 
valoarea acestuia fi ind cuprinsă între 354 
și 3. 029 lei! Ce naiba condiții vătămătoare 
să fi e la Palatul Parlamentului, hotărâți 
dvs! De asemenea, oamenii încasează 
indemnizație de hrană (346 lei) și, după 
caz, indemnizație de doctorat (1.900 lei) 
sau de handicap (383 lei până la 1.783 
lei). Vă oferim și căteva exemple de salarii 
brute lunare: secretar general - 20.194 lei; 
secretar general adjunct - 10.010 lei; șef 
departament, reprezentant permanent 
pe lângă Parlamentul European, director 
general - 15.433 lei; dactilograf-3.825 lei; 
ospătar, cofetar, bucătar - 4.168 lei; strungar 
- 3.321 lei; expert parlamentar - 6.476 lei. 
Pentru birourile parlamentare, salariile sunt 
mai mici, variind între 2.080 lei și 7.699 lei 
pentru poziția de consilier și 2.080 și 3.000 
lei pentru șofer.

Primarul orașului 
Băicoi, Marius-

Ioan Constantin (ALDE), 
a fost găsit în stare de 
incompatibilitate de 
Agenția Națională de 
Integritate pentru că, „în 
perioada 21 noiembrie 
2016-27 iunie 2017, 
a exercitat simultan 
atribuțiile de primar și 
funcția de consilier local, 
încălcând astfel dispozițiile 
art. 87, alin. (1), lit. a) din 
Legea nr. 161/2003 (forma 
în vigoare până la data de 10 
iunie 2017).” Reamintim că, 
în acel interval, Constantin 
a preluat funcția de primar 
interimar după ce fostul 
edil, Ciprian Stătescu, și-a 
pierdut mandatul după 
condamnarea defi nitivă 
în instanță pentru confl ict 
de interese. Articolul 
spunea, la acea vreme, 
că „(1) Funcția de primar 
și viceprimar, primar 

general și viceprimar al 
municipiului București, 
președinte și vicepreședinte 
al consiliului județean este 
incompatibilă cu [...]: a) 
funcția de consilier local).” 
Primarul a fost informat 
despre declanșarea 
procedurii de evaluare, 
elementele identifi cate, 

precum și drepturile de 
care benefi ciază-de a fi  
asistat sau reprezentat de 
un avocat și de a prezenta 
date sau informații 
pe care le consideră 
necesare, personal ori prin 
transmiterea unui punct de 
vedere scris, în procedurile 
care urmează.

PRIMARUL DIN PRIMARUL DIN 
BĂICOI, DECLARAT BĂICOI, DECLARAT 

INCOMPATIBIL DE ANI
După cum se cunoaște, trei orașe din 

România- București, Brașov și Iași- 
se afl ă sub monitorizarea Comisiei Europene 
(proceduri de infringement) pentru 
încălcarea normelor privind calitatea aerului. 
O ultimă audiere a României la organismele 
europene, programată zilele acestea, s-ar 
putea solda cu amenzi de 100.000 până la 
400.000 euro pentru faptul că nu au fost 
întreprinse măsuri pentru a fi  redusă poluarea 
din aceste orașe. Alte 10 mari centre urbane 
ar putea face obiectul controalelor de la UE: 
Craiova, Cluj, Timișoara, Constanța, Brăila, 
Turnu Măgurele, Galați, Bacău, Ploiești și 

Pitești. Pentru început, aceste municipii 
sunt obligate să realizeze planuri preventive 
în ceea ce privește reducerea nivelului de 
poluare. Cum un plan nu rezolvă nimic, ci 
doar investițiile în sine, să ne amintim cât de 
rău stăm la Ploiești, în sensul în care licitația 
pentru tramvaie a căzut, autobuzele electrice 
nu au sosit în oraș, iar de troleibuze nu se 
mai știe nimic. Bașca faptul că investițiile 
conturate pentru reducerea poluării 
rezultate din circulație auto trenează (piste 
de biciclete, terminale multimodale, axa 
Gara de Vest-Gara de Sud etc.)!

general și viceprimar al precum și drepturile de

PLOIEȘTIUL, PRINTRE PLOIEȘTIUL, PRINTRE 
CELE MAI POLUATE 13 CELE MAI POLUATE 13 
ORAȘE DIN ROMÂNIAORAȘE DIN ROMÂNIA
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Anul trecut, cele 4.279 de companii 
din România, care au activat în 

comerțul cu medicamente,  au avut o cifră 
de afaceri de peste 20 de miliarde de lei, 
în creștere cu un miliard față de 2018! 
Asta ar presupune că românii au fost mai 
bolnavi de vreme ce au tocat atâta bănet pe 
tratamente!

Analiza pe piața pharma, realizată de 
compania de consultanță Frames, arată că, 
din 2010 și până astăzi, afacerile din acest 
sector s-au dublat, crescând de la  9,75 
miliarde de lei, la peste 20 de miliarde de lei. 
În aceeași perioadă, profi tul net a avansat 
de la 505 milioane lei, la 811,6 milioane 
de lei. Companiile din domeniul pharma 

au raportat un capital total de 2,4 miliarde 
de lei, în creștere cu peste un miliard de lei 
față de anul 2010, iar peste un sfert dintre 
acestea (1.387) înregistrau afaceri între 
1 și 5 milioane de lei. Principalul jucător 
din piață, ca cifră de afaceri, este Sensiblu 
SRL, cu un business de 1,73 miliarde lei 

(+700 milioane lei față de 2010), urmat 
de S.I.E.P.C.O.F.A.R SRL – compania care 
controlează brandul Dona, cu afaceri de 
978,9 milioane de lei (597,4 milioane lei, 
în 2010) și Help Net Farma SA, cu un 
business de 665,4 milioane de lei. Ierarhia 
continuă cu: Catena Hygeia SRL, Farmacia 
Tei SRL, RoPharma SA, Med-Serv United 
SRL, Farmaceutica ArgesFarm SA, Lavira 
Transport SRL și DucFarm SRL. Cele mai 
multe companii din sectorul farmaciilor 
activau în București (384 fi rme), Bihor 
(239), Argeș (230), Dolj (207), Cluj (187) 
și Iași (180), iar cele mai puține în Harghita 
(60), Caraș-Severin (41), Giurgiu și Tulcea 
(câte 36).

 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploieştii.ro
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PATRU PERSOANE RĂNITE 
ÎNTR-UN ACCIDENT 

PE DJ 231
Accidentul rutier a avut loc pe 

DJ 231, între localitățile Măgurele 
și Gornet, după ce un autoturism a 
intrat în coliziune cu o autoutilitară. 
Din primele verifi cări, se pare 
că, posibil pe fondul neadaptării 
vitezei la condițiile unui carosabil 
acoperit de polei, conducătorul 
autoturismului, un bărbat în 

vârstă de 31 de ani, ar fi  pierdut 
controlul asupra direcției de mers 
și ar fi  intrat în coliziune frontală 
cu autoutilitara. La fața locului 

au ajuns mai multe echipaje ale 
Poliției, Serviciului de Ambulanță 
și ale ISU Prahova. Salvatorii 
ajunși la fața locului au constatat 
că șoferul autoturismului era 
încarcerat și lovit grav. Victima 
a fost preluată de un elicopter și 
transportată la Spitalul Floreasca 
din București. Alte trei persoane 
au fost transportate la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești. Potrivit primelor 
date, conducătorul autoturismului, 
polițist în cadrul Inspectoratului 
Județean de Poliție Prahova, în 
momentul producerii accidentului 
se deplasa cu auto personal.

CONDUCĂTOR AUTO LA UN 
PAS DE COMĂ ALCOOLICĂ, 

DEPISTAT LA VOLAN
Polițiști din cadrul Poliției 

Orașului Breaza au depistat în 
trafi c  un autovehicul condus de 
un bărbat în vârstă de 47 de ani 
care emana halenă alcoolică. „În 
urma testării cu aparatul etilotest 
rezultatul a fost pozitiv, fi ind 
înregistrată o alcoolemie de 1,30 
mg/l alcool pur în aerul expirat”, 
a precizat IPJ Prahova. În cauză a 
fost întocmit dosar penal pentru 
conducere sub infl uența băuturilor 
alcoolice.

ACCIDENT PE DN1B, LA 
VALEA CĂLUGĂREASCĂ
Accidentul s-a produs pe 

DN1B, la km 20, pe sensul Ploiești 
– Buzău. Din primele date, se pare 
că, o conducătoare auto în vârstă 
de 40 ani care se deplasa la volanul 
unui autovehicul, posibil pe fondul 
neadaptării vitezei la condițiile 
de drum, ar fi  pierdut controlul 
asupra direcției de mers, și, într-o 
curbă, a părăsit partea carosabilă 
și s-a răsturnat pe un teren 
viran. În urma evenimentului 
rutier, conducătoarea auto a fost 
transportată la spital.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Comisia Europeană a avertizat mai multe 
state membre, printre care și România, 

că în țările lor au fost livrate produse din carne 
de pasăre provenite din zone restricționate 
din Ungaria, dată fi ind evoluția gripei aviare. 
Instituția UE a și indicat numele a trei fi rme 
din Bihor care au achiziționat peste 17 
tone de carne din Ungaria, cu termenul de 
valabilitate cuprins între 9 și 20 ianuarie. În 
urma verifi cărilor efectuate de reprezentanții 
DSVSA Bihor s-a descoperit că produsele nu 
se mai afl ă în depozite, ci că au fost distribuite 
în 26 dintre județe: Bacău, Galați, Hunedoara, 
Dolj, Bistrița-Năsăud, Cluj, Timiș, Gorj, 
Neamț, Arad, Harghita, Mureș, Sălaj, Vaslui, 
București, Vrancea, Brăila, Covasna, Iași, 
Prahova, Dâmbovița, Călărași, Argeș, Giurgiu, 
Ilfov și Bihor. Autoritatea Națională Sanitar 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 
(ANSVSA) și structurile sale teritoriale au 
luat măsurile care se mai puteau lua, având 
în vedere că tranzacția a avut loc în intervalul 
9-11 ianuarie și se prea poate ca lotul să fi  
ajuns deja la consumatori. De altfel, ANSVSA 

face vorbire despre 3,34 tone de aripi, 
pipote, pulpe superioare, pulpe inferioare, 
medalion, care se mai afl au în termenul de 
valabilitate la momentul notifi cării. Cu alte 
cuvinte, diferența până la 17 tone s-a cam 
evaporat. Este important de spus că nu au 
existat cazuri raportate de infecții la oameni, 
cauzate de A(H5N8) sau de virusurile nou 
apărute A(H5N5) și A(H5N6). Deci chiar 
dacă produsele au ajuns la consumatori nu ar 
fi  niciun pericol; se pune însă problema lipsei 
de respect a fi rmelor pentru consumatori dat 
fi ind faptul că ele au intrudus carne fi x din 
zona din țara vecină unde a fost confi rmată 
gripa aviară. Și se mai pune în discuție felul de a 
acționa al autorităților de vreme ce notifi carea 
a trebuit să vină de la CE și nu au depistat ele 
transportul respectiv de carne.

Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor a anunțat, pentru 2020, 

cea mai mare campanie de împădurire 
derulată vreodată în România, la care sunt 
așteptate să participe toate comunele din 
țară, dat fi ind faptul că acțiunea vizează 
terenurile degradate de pe raza localităților, 
în vederea protejării solului, a refacerii 
echilibrului hidrologic și a îmbunătățirii 
condițiilor de mediu. Pentru început, la 
întâlnirea de săptămâna trecută, dintre 
reprezentanții Ministerului Mediului și 
conducerea Asociației Comunelor din 
România, a fost semnat un acord între cele 
două instituții pentru realizarea acestei 
ample acțiuni. La nivelul ministerului 

există deja un grup de lucru care 
organizează „Luna pădurii” în acest an, iar 
unitățile administrative-teritoriale (UAT) 
s-au angajat, prin ACoR,  să identifi ce cât 
mai repede terenurile degradate și alte 
suprafețe de teren în vederea începerii 
campaniei de împădurire. Puieții vor fi  
puși la dispoziție de Romsilva, care va 
derula propriul său program de plantare. 
Măsura se aplică nu doar în zonele de 
munte, ci și pentru toate terenurile de tip 
arabil sau degradate din mediul rural, din 
zonele de câmpie sau dealuri. Acțiunea 
se fi nanțează de la bugetul de stat și prin 
Fondul de ameliorare a fondului funciar cu 
destinație silvică și acoperă lucrări precum: 

întocmirea documentațiilor tehnico-
economice, lucrările de împădurire, 
întreținerea terenurilor degradate, paza 
noilor plantații, până la declararea 
închiderii stării de masiv. Documentațiile 
tehnico-economice și lucrările necesare 
pentru ameliorare se execută de către 
unități specializate, atestate de autoritatea 
publică centrală care răspunde de 
silvicultură. Proprietarii (UAT, asociații, 
persoane fi zice etc.) care au terenuri în 
perimetrul de ameliorare își păstrează 
dreptul de proprietate atât în timpul cât 
și după efectuarea lucrărilor prevăzute în 
documentațiile tehnico-economice legal 
aprobate.

face vorbire despre 3 34 tone de aripi

CARNE DIN CARNE DIN 
ZONE DE ZONE DE 
RISC DIN RISC DIN 

UNGARIA, ÎN UNGARIA, ÎN 
PRAHOVA!PRAHOVA!

2020-CEA MAI 2020-CEA MAI 
MARE CAMPANIE MARE CAMPANIE 
DE ÎMPĂDURIRE DE ÎMPĂDURIRE 

DERULATĂ DERULATĂ 
VREODATĂ ÎN VREODATĂ ÎN 

ROMÂNIAROMÂNIA

Ministrul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale, 

Adrian Oros, a declarat că 
tinerii fermieri vor benefi cia 
în acest an, în premieră, de 
terenuri concesionate de la 
ADS: „Pentru prima dată, în 
2020, pentru tinerii fermieri, 
pe lângă banii alocați acestui 
program de sprijin, vom încerca 
să alocăm și câte 50 de hectare 
de teren agricol, suprafețe pe care 
le-am identifi cat în contractele 
de concesionare care expiră în 

anul acesta și care nu vor mai fi  
prelungite. Este foarte important 
ca de acest teren să benefi cieze și 
cei care se încadrează în această 
categorie de tineri fermieri, 
ținând cont de fenomenul de 
îmbătrânire a fermierilor și a 
forței de muncă din agricultură”. 
Oros a precizat că „Agenția 
Domeniilor Statului gestionează 
319.390 ha, terenul statului 
român, din care 111.640 ha sunt 
cadastrate. De asemenea, avem 
230.000 de hectare suprafață 

concesionată, din care niciun 
hectar pentru tinerii fermieri.” 
Ministrul intenționează să 
schimbe și redevența pe 
terenurile concesionate, 

considerată ridicolă, având 
în vedere că aceasta constă în 
livrarea către stat a 300- 800 kg 
grâu/ha, în condițiile în care 
producția atinge și 8.000 kg/ha.

concesionată din care niciunr considerată ridicolă având

TERENURI DE LA ADS TERENURI DE LA ADS 
PENTRU TINERII FERMIERIPENTRU TINERII FERMIERI

TRAI, NENEACĂ, PE BOALA ROMÂNILOR!TRAI, NENEACĂ, PE BOALA ROMÂNILOR!
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PIETON LOVIT DE UN 
AUTO PE DJ 101 D, ÎN SATUL 

PALANCA
Accidentul rutier a avut loc 

pe DJ101 D, pe raza localității 
Palanca, după ce un autovehicul 
a lovit un pieton, conducătorul 
autoturismului continuându-și 
deplasarea. Victima, un bărbat în 
vârstă de 33 de ani, care se deplasa  
pe partea carosabilă, în aceeași 
direcție de mers, a fost surprinsă 
și  accidentată de autoturism, fi ind 

ulterior transportată la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești. Bărbatul a 
fost diagnosticat cu traumatism 
cranio-cerebral, traumatism 
facial, traumatism abdominal și 
fractură la ambele picioare. „În 
urma verifi cărilor efectuate a 
fost identifi cat și  conducătorul 
auto în persoana  unui bărbat în 
vârstă de 35 de ani. În cauză  a 
fost deschis un dosar penal pentru 
vătămare corporală din culpă și 
părăsirea locului accidentului fără 

încuviințarea organelor de poliție”, 
a anunțat IPJ Prahova. 

ACCIDENT MORTAL, LA 
BOBOLIA. 

UN TÂNĂR A MURIT DUPĂ 
CE S-A RĂSTURNAT CĂRUȚA 

PESTE EL 
Tragedia a avut loc într-o 

pădure de pe raza satului Bobolia, 
comuna Poiana Câmpina. O 
persoană a sunat la 112 și a 
anunțat că un tânăr, în vârstă de 
20 de ani, ar fi  fost victima unui 
accident. În timp ce se afl a pe un 
drum forestier, cu căruța, aceasta 
s-ar fi  răsturnat peste el. Echipajul 
medical sosit la fața locului nu 

a mai putut face altceva decât să 
constate decesul tânărului. În 
cauză au fost efectuate cercetări 
pentru a se stabili împrejurările în 
care a avut loc accidentul.

A BĂUT, IAR APOI S-A 
URCAT LA VOLAN

O femeie în vârstă de 49 de ani, 
din Buzău, s-a ales cu dosar penal 

după ce a fost depistată că s-a urcat 
la volan în stare de ebrietate. Totul a 
ieșit la iveală după ce, pe DN1B, pe 
raza localității Valea Călugărească, 
la km 19+400 m, femeia se pare că a 
pierdut controlul direcției și a intrat 
cu mașina într-un șanț, pe sensul 
Buzău - Ploiești. Polițiștii care s-au 
deplasat la locul accidentului au 
constatat că femeia care s-a afl at la 
volan  emana halenă alcoolică. În 
urma testării cu aparatul etilotest 
s-a înregistrat o alcoolemie de 0,74 
mg/l alcool pur în aerul expirat. În 
cauză a fost întocmit dosar penal  
pentru conducere  sub infl uenţa 
alcoolului.
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Ultima ispravă este legată de Regulamentul de 
înfi ințare, atribuire, folosire, organizare și 

funcționare a locurilor de parcare de pe lângă blocuri. 
Ei bine, unii s-au crezut mai deștepți decât ceilalți. Nu 
au lucrat împreună, pentru binele ploieștenilor, bine pe 
care nu mai prididesc să-l invoce, ci au vrut ca fi ecare 
facțiune politică să aibă propriul regulament: consilierii 
PSD, în frunte cu viceprimarul Mihai Ganea, sprijiniți 
de aleșii ALDE, au conceput varianta lor, considerată 
a fi  cea mai bună, dar care a ocolit dezbaterea publică; 
consilierii PNL, sub comanda primarului Adrian 
Dobre, au lucrat la altă variantă, considerată și ea cea 
mai bună, care a parcurs etapa obligatorie de dezbatere 
publică. Regulamentul PNL a stat mult și bine pe lista de 
așteptare. Prin forța majorității de care dispune în CL, 
aleșii locali PSD-ALDE au votat, anul trecut, propria 
varianta (HCL 521/19 decembrie 2019). 

PRIMARUL DOBRE PROPUNE PRIMARUL DOBRE PROPUNE 
ABROGAREA HCL-ULUI „PROST”ABROGAREA HCL-ULUI „PROST”
Acum, în ianuarie, ce să credeți, primarul Adrian 

Dobre propune abrogarea hotărârii pe motiv că nu 
poate fi  aplicată și oricum regulamentul este unul 
prost, neoperabil, care ar fi  creat nu știm care haos între 
deținătorii de mașini care locuiesc la bloc. Ce zice Dobre? 
Păi, să afl ăm: „Haosul generat de HCL-ul promovat 
de PSD-ALDE privind parcările de condominiu arată 
incompetența profundă și reaua-voință a acestor oameni. 
De ce spun rea-voință? Pentru că anterior proiectului PSD, 
am întocmit un regulament pentru parcări pe care l-am 
supus dezbaterii publice, la sala Europa, unde au participat 
președinți de asociații, ONG-uri, presa etc. Recomandările 
celor prezenți în sală, dar și cele ale ploieștenilor, care au 
ales să  trimită sugestiile prin e-mail, au fost  incluse în 
proiect. Am propus Consiliului Local să voteze proiectul 
după ce acesta a trecut și prin faza de transparență 
decizională. Regulamentul a fost refuzat de majoritatea 
PSD-ALDE în mai multe rânduri, fără argumente logice.
Ulterior, PSD-ALDE a încropit un proiect care, după 
cum vedeți și dvs., generează numai probleme și haos. 
Soluția nu este să stăm până la calendele grecești cu un act 
normativ prost întocmit și care nu poate fi  aplicat. Propun 
o soluție în trei pași: abrogarea HCL 521/2019; adoptarea 
regulamentului (n.n.-varianta PNL) pe care l-am propus 
încă din martie 2019, care s-a afl at în dezbatere publică și la 
care am primit feedback favorabil din partea ploieștenilor; 
aplicarea măsurilor din regulamentul propus de mine 
astfel încât să eliberăm trotuarele și locurile de parcare 
de mașinile mari care ocupă mai multe locuri și de rable. 
Drept urmare, la prima ședință de Consiliu Local, voi 
reveni pe ordinea de zi cu proiectul privind regulamentul 
de parcări.” 

UAP RECUNOAȘTE CĂ UAP RECUNOAȘTE CĂ 
REGULAMENTUL PSD ESTE REGULAMENTUL PSD ESTE 

NEOPERABILNEOPERABIL
Regulamentul aprobat se pare că are câteve hibe. 

Despre ele nu ne vorbesc inițiatorii, ci Uniunea 
Asociatiilor de Proprietari Prahova, care a anunțat deja 
„amânarea depunerii documentelor pentru parcări”. 
Într-un comunicat de presă, UAP spune, după ce a avut 
loc o întâlnire între președintele UAP și viceprimarul 
Ganea (scuzați conținutul repetabil): „În urma discuțiilor 
s-a stabilit că, în prima fază, se va trece la inventarierea 
și stabilirea regimului juridic al terenurilor arondate 
asociațiilor de proprietari, urmând ca, pe măsura 
fi nalizării acestei proceduri, asociațiile să fi e anunțate 
de catre SGU, pentru a depune documentațiile aferente 
obținerii locurilor de parcare, conform HCL 521/2019. 
Prin urmare, depunerea documentațiilor, conform art. 12 
din HCL 521/2019, se amână până la fi nalizarea acestei 
proceduri de afl are a statutului juridic al terenurilor 
arondate asociațiilor, precum și a suprafețelor disponibile 
pentru parcările viitoare. UAP Prahova a depus la 
registratura primariei, cu nr. 1000/15.01.2020, o adresă 
cu o serie de 16 propuneri de amendamente la HCL 

521/2019, care au fost dezbătute și vor mai fi  analizate 
pentru a modifi ca și completa actul normativ menționat.
De asemenea, s-a stabilit ca orice propunere a cetățenilor 
care vine în sprijinul bunei funcționari a regulamentului 
de parcare va fi  analizată și supusă atenției Consiliului 
Local Ploiești, în perioada următoare, pentru ca 
regulamentul pentru parcări să devina operabil.”

INTREBĂRI DE BUN SIMȚINTREBĂRI DE BUN SIMȚ
Deci indirect afl ăm de la UAP că regulamentul votat 

de nu știm câți aleși locali ai neamului este, aici și acum, 
„inoperabil”.  Deci primarul Dobre are dreptate. Mă 
rog, câtă dreptate poate avea domnia sa  și cât îi dau 
voie adversarii politici să aibă. Cu alte cuvinte, băieții 
au scris un regulament fără să știe regimul juridic al 
terenurilor din jurul blocurilor. Păi, dacă nu știu, să 
le zicem noi: în general, pământul de lângă blocuri 
aparține fi e domeniului public, fi e domeniului privat al 
municipiului Ploiești. Dacă blocul este afacere privată, se 
cheamă că acela are și locuri de parcare. Doi: aleșii n-au 
habar ce suprafețe sunt disponibile pentru parcări în 
jurul blocurilor și câte locuri de parcare s-ar putea crea. 
Trei: se pare că nu este cunoscut nici alt lucru elementar, 
câte mașini și câte locuri de parcare există sau pot fi  
amenajate la fi ecare bloc de locuințe. Întrebare: măcar 
cunoașteți câte mașini sunt în Ploiești, câte aparțin 
persoanelor fi zice și câte persoanelor juridice? În fi ne, 
știți câte mașini există la fi ecare bloc și câte persoane 
au mai multe autoturisme? Și încă o mare dilemă, asta 
din ce-am văzut noi, la o primă citire a regulamentului: 
puneți laolaltă, la licitație, fi rmele cu persoanele fi zice?

Peste 9.300 de 
candidați au 

concurat pentru 
cele 1.737 de locuri 
scoase la concurs în 
școlile postliceale 
(poliție, jandarmi, 
poliție de frontieră 
și pompieri) ale 
M i n i s t e r u l u i 
Afacerilor Interne.

Cel mai mare 
număr de candidați s-a înregistrat la Școala de Agenți de Poliție 
„Vasile Lascăr”, din Câmpina, unde 4.071 de persoane au concurat 
pentru 765 de locuri disponibile. La Școala de Agenți de Poliție 
„Septimiu Mureșan” din Cluj Napoca au fost scoase la concurs 162 
de locuri pentru care s-au înscris 954 de persoane. La Școala de 
Subofi țeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu”, din 
Boldești Scăeni, au putut susține examenul de admitere și femeile; 
de altfel, la sesiunea din această lună s-au înscris 130 de persoane 
de sex feminin, care au concurat, alături de 1.026 de bărbați, 
pentru 300 de posturi scoase la concurs. La școlile postliceale de 
jandarmerie s-au înscris aproximativ 2.200 de candidați, care au 
concurat pentru 360 de posturi disponibile. Dintre acestea, 10 
locuri sunt alocate pentru Inspectoratul General de Aviație. De 
asemenea, la școala de pregătire a agenților de poliție de frontieră 
„Avram Iancu”, din Oradea, s-au înscris 935 de candidați, pentru 
150 de locuri disponibile. La fi nalul examenelor, la nivel național, 
69 de candidați au obținut punctajul maxim. Cinci dintre aceștia 
sunt din Prahova (Școala de Subofi țeri de Pompieri și Protecție 
Civilă „Pavel Zăgănescu”): Marco Plăiașu, Teodor Goagă, Ionuț 
Piț, Andrei Richea și Alexandru Aldea. De reținut ar fi  faptul că 
printre ei se afl ă și absolvenți de facultate, dar ei și-au dorit să 
găsească, la pompieri, posturi sigure și bine plătite. Perioada de 
școlarizare va fi  în intervalul februarie-decembrie 2020.

CINCI MEDII CINCI MEDII 
DE 10 PENTRU DE 10 PENTRU 

ELEVII-POMPIERIELEVII-POMPIERI
 DE LA BOLDEȘTI DE LA BOLDEȘTI

România se numără printre principalii benefi ciari ai 
Mecanismului pentru o tranziție justă, destinat să ajute 

Europa să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050. 
Potrivit estimărilor preliminare, Polonia ar urma să fi e principalul 
benefi ciar, cu investiții în valoare de aproximativ 27 miliarde de 
euro. Urmează Germania, cu 13,4 miliarde de euro, România, cu 
10,1 miliarde de euro și Cehia, cu 7,8 miliarde de euro. Mecanismul 
pentru o tranziție justă dispune de pachet de sprijin fi nanciar în 
valoare de cel puțin 100 de miliarde de euro. Planul de investiții 

pentru Pactul ecologic european 
va mobiliza fonduri UE și va 
crea un cadru favorabil care să 
faciliteze și să stimuleze investițiile 
publice și private necesare pentru 
tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, 
verde, competitivă și incluzivă. 

ROMÂNIA, AL 3-LEA CEL ROMÂNIA, AL 3-LEA CEL 
MAI MARE BENEFICIAR MAI MARE BENEFICIAR 
AL PACTULUI ECOLOGIC AL PACTULUI ECOLOGIC 

EUROPEANEUROPEAN
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CA LA NOI, LA NIMENEA! CA LA NOI, LA NIMENEA! 
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EDITURĂ și TIPOGRAFIEEDITURĂ și TIPOGRAFIE
OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 

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

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

ANUNȚURI • ANUNȚURI ANUNȚURI • ANUNȚURI

• Fii membru al familiei Pro Vita şi schimbă viaţa copiilor fără părinţi printr-un gest
simplu - o donaţie.

ASOCIATIA PRO VITA PENTRU NĂSCUȚI ȘI NENĂSCUȚI
Valea Plopului,   Vălenii de munte,   Bd. Nicolae Iorga,   nr. 72,   Cod fi  scal 7250 977
Cont IBAN lei   RO42 RNCB 0211 0118 4390 0001
Cont IBAN Euro  RO85 RNCB 0211 0118 4390 0003
Banca: B.C.R. Sucursala Vălenii de Munte

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

A fi  elev în secolul nostru 
este o provocare datorită 

formelor variate de învăţare. 
Iar Colegiul National Ion Luca 
Caragiale Ploiești știe să-și 
stârnească elevii prin proiecte 
europene menite să valorizeze 
cunoștinţele noii generaţii. 

Proiectul  Erasmus + À 
table citoyens  ! De la culture 
alimentaire européenne aux 
enjeux humanitaires a continuat 
colaborarea  Colegiului Naţional 
I. L. Caragiale cu Liceul 
Honoré D’Estienne D’Orves  din 
Carquefou, Franţa început de 
aproximativ un an. Astfel, în 
perioada 12-18 ianuarie 2020, 
un grup format din trei cadre 
didactice  : director adjunct  
profesor limba română Ilona 
Rizea, profesor limba franceză 
Moisescu Mihaela, profesor 
limba franceză Bucur Mihaela și 
7 elevi caragialiști s-au deplasat 
la Carquefou, lângă orașul 
Nantes, pentru activităţi propuse 
de această instituţie școlară 
parteneră în proiect. Trebuie 

menţionat faptul că proiectul 
a fost lansat în luna noiembrie 
2019, atunci când cadre 
didactice din Franţa, din Spania, 
din Lituania, din Republica Cehă 
și din România au participat la 
activităţi pe tema proiectului  : 
alimentaţia la nivel european. 

Luni, 13 ianuarie, elevii 
au început programul cu 
vizitarea liceului, participarea la 
activităţile sportive desfășurate 
cu profesorii de specialitate, 
precum și munca pe echipe în 
laboratoarele de informatică și 
de biologie. 

Marţi, 14 ianuarie, toate 
echipele au lucrat un videoclip 
cu tema alimentaţia în propria 
ţară, iar elevii au vorbit despre 
obișnuinţele lor alimentare. 

Miercuri, 15 ianuarie, 
a fost programată vizita la 
fabrica de conserve La Belle 
Iloise din Quiberon. Elevii au 
fost impresionaţi de tradiţia 
prelucrării peștelui începută 
în 1932, care s-a păstrat de-a 
lungul timpului. Muzeul fabricii, 

extrem de sugestiv, a constituit 
peisajul ideal pentru poze 
inedite. Picnicul care a urmat, 
precum și parcurgerea în autocar 
a drumului de pe coasta franceză 
din această regiune, au oferit 
ocazii de discuţii libere pe tema 
culturii alimentare. 

Joi, 16 ianuarie, elevii au 
participat la vizita organizată de 
către colegii francezi în orașul 
Nantes  : Grădina Botanică, 
Catedrala Gotică, Castelul 
Muzeu Reședintă a ducilor de 
Bretania, Mașinăriile de pe 
insula Nantes, Muzeul Jules 
Verne. Seara, în incinta liceului, 
a fost organizată Seara Erasmus 
la care au participat profesori, 
elevi și părinţi, un moment 
perfect pentru a exemplifi ca 
cultura culinară din fi ecare ţară. 

Vineri, 17 ianuarie, a debutat 
cu participarea pe echipe 
la cursuri. De asemenea, a 
fost organizată o dezbatere 
coordonată de Fan, student 
chinez în Franţa, care a propus 
discuţii referitoare la tema 
proiectului, dar a și dat exemple 
concrete din parcursul său 
educaţional . 

Pentru elevii colegiului 
această experienţă a fost o 
oportunitate să interacţioneze 
cu reprezentanţi ai comunităţii 
străine, să dezvolte relaţii sociale, 
și a avut un impact benefi c în 
dezvoltarea lor personală .

Printr-o decizie a noii 
conduceri a Ministerului 

Sănătății (ministru Victor 
Costache) a fost reluată, după 
11 ani de întrerupere, campania 
de vaccinare gratuită împotriva 
infecției cu Human Papilloma 
Virus (HPV), responsabil de 
îmbolnăvirile de cancer de col 
uterin. Pentru furnizarea acestui 
vaccin, ofi cialii de la București au 
semnat un acord pe patru ani, la 
direcțiile de sănătate publică din 
țară fi ind deja distribuite primele 
20.000 de doze. Direcția de Sănătate 

Publică Prahova a primit, până în 
prezent, 462 de doze, care vor fi  
administrate la cerere. Provizia 
este mică dacă e să ne gândim la 
faptul că numai anul trecut au fost 
depuse 645 de solicitări pentru 
antiHPV. Vaccinarea se face în 
scop profi lactic, iar benefi ciare 
sunt fetele care au împlinit vârsta 
de 12 ani; specialiștii recomandă 
însă ca vaccinul să fi e administrat 
în intervalul de vârstă de 9-26 
ani, deoarece s-a demonstrat că 
răspunsul imun al organismului  
este mai crescut în intervalul 9-15 

ani, iar persoanele din intervalul 
15-26 ani sunt cele mai expuse 
contactării HPV prin activitatea 
sexuală. În cazul ultimei categorii 
de vârstă, vaccinarea constă în 
trei doze injectate în braț, într-o 
perioadă de 6 luni. Studiile au 
arătat că vaccinarea asigură 
protecție susținută de 100 %, până 
la 5 ani după administrare. În 
România, cancerul de col uterin a 
devenit al doilea tip de cancer care 
afectează femeile de toate vârstele, 
după cel mamar, anual peste 3.300 
de femei fi ind diagnosticate cu 

această maladie gravă. Pe plan 
mondial, peste 570.000 de femei 
sunt diagnosticate, anual, cu 

cancer de col uterin, iar peste 
300.000 au murit din această 
cauză. 

această maladie gravă Pe plan cancer de col uterin iar peste

VACCINAREA ANTIHPV, RELUATĂ VACCINAREA ANTIHPV, RELUATĂ 
DUPĂ 11 ANI DE ÎNTRERUPEREDUPĂ 11 ANI DE ÎNTRERUPERE

MINISTRUL MEDIULUI MINISTRUL MEDIULUI 
ÎNJ CONTROL ÎNJ CONTROL 

LA INCINERATORULLA INCINERATORUL
 DE LA BRAZI DE LA BRAZI

Joia trecută, ministrul mediului, 
Costel Alexe, a descins 

neanunțat la Brazi, la incineratorul 
de deșeuri periculoase, asta după ce, 
anul trecut, mai fusese pe platformă, 
la cererea unor locuitori din 
Brazi, care s-au plâns de „poluare 
insuportabilă”. La acea vreme, 
ofi cialul a ordonat controale severe 
în Prahova. Joi, Alexe a declarat: 
„De la preluarea mandatului de 
ministru, zeci de locuitori din zonă 
mi-au semnalat situația extrem de 
gravă de la Brazi (...) Nu ne jucăm cu 
viața oamenilor, mai ales că statistica 
poluării și a afecțiunilor respiratorii 
este la cote alarmante. În decembrie 
2019 am dispus două controale: unul 
pe fond, condus de Garda Națională 
de Mediu, Garda de Mediu Prahova, 
Garda de Mediu București, la 
operatorul economic, pentru a 
verifi ca sesizările oamenilor; un 
altul, efectuat de Corpul de control al 
ministrului, a avut sarcina să verifi ce 
dacă în ultimii ani instituțiile din 
subordinea Ministerului Mediului 
și-au făcut treaba cu profesionalism 
și și-au îndeplinit sarcinile prevăzute 
prin lege de verifi care și sancționare 
a oricăror abateri”. Acestea (n.n.-
instituțiile din Prahova) erau 

bănuite că au trecut cu vederea 
abaterile de la incineratorul de 
deșeuri. Alexe a anunțat că a trimis 
dosarul cu rezultatele verifi cării 
Corpului de control organelor de 
cercetare penală pentru „o serie de 
abateri foarte grave”, dar a refuzat 
să comenteze acest aspect. Cât 
despre ce a găsit la incinerator, 
ministrul a declarat: „Deși avea 
obligația ca deșeurile medicale, până 
la incinerare, să fi e depozitate în 
camera frigorifi că, ele erau depozitate 
pe o platformă sub cerul liber. Deși 
avea obligația de a depozita deșeurile 
pe o platformă betonată de 480 
mp, acestea se afl au pe o suprafață 
neamenajată, inclusiv pe sol, de zece 
ori mai mare, aproximativ 5.000 
mp. Garda Națională de Mediu a 
impus operatorului să ia măsuri 
urgente până pe 15 februarie 2020; 
în caz contrar, propunerea este de 
suspendare a activității.” Ofi cialul 
a vizitat și depozitul ecologic al 
municipiului Ploiești după ce două 
camioane încărcate au plecat de la 
Brazi, înspre rampa de la Boldești-
Scăeni, cu scopul de a deversa 
deșeurile periculoase laolaltă cu 
gunoiul menajer.

ÎNVĂȚĂM PRIN PROIECTE EDUCAȚIONALE !ÎNVĂȚĂM PRIN PROIECTE EDUCAȚIONALE !
Profesor  Mihaela BUCUR

Pierdut abonament RATP - traseul 202, pe numele BĂNICĂ ROBERT. Îl declar nul.
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SĂNĂTATE
-Domnule președinte, vă propun 

să parcurgem, cu o enunțare 
sumară, planul de investiții al CJ 
Prahova pentru anul 2020. Aș dori 
să ne axăm pe capitolul dezvoltare, 
fi indcă, în defi nitiv, acesta aduce 
plus-valoare județului. Și începem 
cu sănătatea.

-Vă spun ce-mi doresc eu și 
ce se va întâmpla sigur în 2020. 
La Spitalul Județean de Urgență 
Ploiești am început deja lucrările 
de edifi care a unei parcări, pe 
terenul preluat de la Primăria 
Ploiești, care să asigure spații 
inclusiv pentru aparținătorii 
care-și vizitează rudele internate; 
deocamdată ne gândim la o 
amenajare ușoară, confortabilă, 
cu pavele (n.n.-fi nanțare asigurată 
din bugetul propriu al CJ 
Prahova). Vor continua lucrările-
începute anul trecut- de extindere, 
reabilitare, modernizare și 
recompartimentare Unitate de 
Primiri Urgențe, un proiect 
derulat prin fonduri europene, 
prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020, în valoare 
totală de 18,66 mil. lei. Tot prin 
POR 2014-2020 avem proiectul de 
extindere, reabilitare, modernizare 
și dotare a Ambulatoriului integrat 
al Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești, în valoare de 11, 093 
mil. lei; am declanșat procedurile 
de achiziție pentru a desemna 
constructorul și vreau să cred 
că începem execuția propriu-
zisă în timpul cel mai scurt. 
Din fonduri proprii vor mai fi  
efectuate următoarele intervenții 
sau investiții: refacerea fațadei 
spitalului; amenajarea interiorului 
(holuri și casa scării) cu tablouri, 
pentru a crea un ambient plăcut, 
colorat, mai plin de optimism, 
să zic așa; continuarea lucrărilor 
de modernizare, parter și casa 
scării; realizarea unei săli de 
intrare în spital, pe latura nordică, 
între ambulatoriu și unul dintre 
corpurile spitalului, cu acces 
controlat, cu turnicheți, cu badge-
uri. Spațiul va servi și ca sală de 
așteptare, va fi  dotat cu un bistro, 
unde bolnavii se pot întreține 
cu aparținătorii. Studiul de 
fezabilitate este realizat și aprobat, 
investiția va costa în jur de 5 
milioane de lei.

-La Spitalul de Obstetrică și 
Ginecologie Ploiești ce vom avea?

-Și aici vom avea investiții 
importante. Cum vă spuneam, 
am modifi cat indicatorii tehnico-
economici la proiectul fi nanțat 

din fonduri europene, prin POR 
2014-2020, „Reabilitarea termica 
și creșterea efi cienței energetice a 
spitalului (anvelopare, schimbare 
tâmplărie și instalație electrică cu 
led-uri)”, în valoare de 7,98 mil. 
lei. Am reluat licitația și sper să 
fi e încredințată lucrarea, mai ales 
că nu este, tehnic, o intervenție 
difi cilă. Spitalul mai are nevoie 
de aparatură medicală; noi vom 
veni cu 10% partea de cofi nanțare, 
ceea ce înseamnă în jur de 2 mil. 
lei, diferența fi ind asigurată de 
Ministerul Sănătății. Alte investiții 
suportate din bugetul CJ Prahova: 
aviziere electronice și monitoare 
TV; igienizare pereți și pardoseli; 
amenajare holuri parter; edifi care 
chioșc cu produse alimentare 
și produse de igienă în curtea 
spitalului, pentru a evita ieșirea 
mamelor din incintă; realizare sală 
pentru vizitatori; amenajare curte 
spital, cu  încă un punct de intrare/
ieșire din spital; extindere parcare.

TRANSPORTURI
-La transporturi, adică la 

drumuri județene, ce v-ați propus, 
ca investiții certe, pentru 2020?

-În primul rând, avem cele 
două mari proiecte pe fonduri 
europene, prin Programul 
Operațional Regional, Traseul 
regional 3, DJ 102K-102D-100 C 
(153,16 mil. lei) și Traseul regional 
2, DJ 720 (66,4 mil. lei); declanșăm 
din nou procedurile de achiziție 
și sperăm să începem lucrările în 
acest an. Prin Programul Național 
de Dezvoltare, etapa a II-a, avem 
două mari proiecte, modernizarea 
a 2,5 km de drum la Valea Doft anei, 
pentru care s-a organizat licitație, 
avem constructor, urmează să 
se apuce de lucru și pasajul de la 
Buda, peste DN1, pentru care, 
să fi u sincer, avem probleme cu 
PUZ-ul și cu exproprierile, nu 
cred că va începe în acest an; 
în schimb, mă voi concentra pe 
realizarea celor patru sensuri 
giratorii, respectiv, la Tătărani 
(intersecție DJ 101 D cu DJ 101 
G), Păulești (DJ 155 cu DN1), 
Florești (DJ 720 cu DN1) și Bănești 
(fostul post de control). Am dat 
drumul apoi la achiziția publică 
pentru așternerea de covor asfaltic 
pe 70 km de drumuri județene 
(buget proriu), cu includerea unei 
operațiuni suplimentare, frezarea. 
Costurile vor fi  mai mari din 
cauza scumpirilor de materiale 
și cu forța de muncă; dacă anul 
trecut am realizat 100 km cu ceva 
peste 20 de milioane de lei, anul 
acesta, aceeași sumă va acoperi 
70 km! În același timp, pregătim 

documentația pentru următorul 
exercițiu fi nanciar european, 
2021-2027. De fapt, ADR Sud-
Muntenia ne-a cerut propuneri 
pentru următoarele drumuri din 
rețeaua TNT și am prevăzut, de 
această dată, variantele Comarnic-
Secăria-Valea Doft anei-Săcele; 
Drajna, cu o buclă prin Chiojd, 
spre Buzău; Breaza-Adunați-
Pucioasa; Mănești-Poienarii 
Burchii-Gorgota-Potigrafu-Balta 
Doamnei-Drăgănești-Ialomița; 
Mizil-Valea Unghiului- Buzău. 
Nu știu dacă o să ni se aprobe 
proiectele intra-regiuni, pentru 
conectarea cu Brașov (regiunea 
Centru) și Buzău (regiunea Sud-
Est).
ASISTENȚĂ SOCIALĂ

-La asistență socială aveți deja 
investițiile începute la Călinești. 
În afară de acestea mai există alte 
proiecte?

-Exact, sunt două proiecte 
europene, tot prin POR 2012-
2020, derulate de Direcția 
Generală de Asistență Socială 
și Protecție a Copilului, unul de 
realizare a două locuințe protejate 
+1 centru de zi, în valoare de  3,8 
mil. lei și altul de trei locuințe 
protejate+1 centru de zi, în valoare 
de 5,17 mil. lei.  Cei de la DGASPC 
mai au proiecte europene prin 
Programul Operațional Capacitate 
Administrativă având în vedere 
politica națională de a se renunța 
la centrele de îngrijire mamut și de 
a se trece la unele cu capacitate de 
cel mult 50 de asistați. Se lucrează, 
apoi, la construirea sediului 
nou pentru Școala specială nr.1 
Ploiești (n.n.-fonduri proprii), o 
investiție care a trenat din cauza 
constructorului, am reziliat 
contractul, am organizat altă 
licitație, iar acum proiectul e in 
grafi c.

CULTURĂ
-În fi ne, am ajuns și la cultură, 

domeniu în care am remarcat că, 
în ultimii ani, au fost alocate sume 
pentru investiții, dar ele nu au fost 
cheltuite.

-Bună observație, așa este, 
au fost bani de vreo doi ani, dar 
conducerile instituțiilor s-au 
mișcat lent, ca să fi u indulgent. La 
Muzeul de Istorie și Arheologie 
am schimbat conducerea și noul 
director s-a angajat, ca un prim 
proiect, să  refacă fațada de la 

muzeu, să vină în ton cu clădirea 
monument istoric a Tribunalului 
Prahova, tocmai reabilitată și 
modenizată. La Muzeul de Artă 
„Ion Ionescu Quintus” există, de 
asemenea, un proiect în valoare 
de 7 mil. lei (bugetul CJ Prahova), 
de modernizare/dotare a clădirii; 
până acum, deși au existat fonduri, 
nu s-a întreprins nimic, însă ne 
vom ocupa să începem reabilitarea 
acoperișului și schimbarea 
tâmplăriei, suma rezervată 
pentru 2020  fi ind de 3 mil. lei. 
Ar mai fi  Muzeul memorial „Paul 
Constantinescu”.   Am depus un 
proiect de fi nanțare prin Programul 
RO-CULTURA, parte integrantă 
a Mecanismului Financiar al 
Spațiului Economic European 
(SEE) 2014-2021.  Obiectivul 
general al proiectului cu o valoare  
totală de  10, 6 mil. lei îl reprezintă 
restaurarea și valorifi carea   casei 
memoriale a compozitorului 
prahovean, precum și promovarea 
creației deosebite a acestuia. Ei 
bine, am trecut de evaluarea 
tehnică, acum suntem la partea 
fi nanciară. De eligibilitate deci 
nu poate fi  vorba, discutabilă va fi  
suma; dacă vor exista proiecte mai 
multe, evident că suma alocată 
prin granturile SEE va fi  mai mică.

REȚELE EDILITARE
-La nivelul anului 2018, Prahova 

avea următoarea situație a rețelelor 
edilitare, potrivit datelor statistice: 
94 de localități, din 104, dispuneau 
de rețea proprie de alimentare cu 
apă (90,38%); 35 de localități aveau 
sistem de canalizare (33,65%); 
53 de așezări erau conectate la 
sistemul de alimentare cu gaze 
naturale (50,96%). Dacă la apă 
să zicem că stăm bine, ce facem 
cu canalizarea și gazele, ca să 
îmbunătățim condițiile de viață ale 
locuitorilor?

-La alimentarea cu apă eu aș 
merge pe un procent de 96%. Anul 
trecut s-a recepționat lucrarea de 
intruducere de rețea la Posești, 
pe urmă există investiții și în alte 
cinci localități. Eu zic că mai avem 
de lucru în patru așezări, Lapoș, 
Provița de Sus, Provița de Jos și 
Mănești și vom cam termina cu 
acest capitol. Pentru canalizare 
avem lucrările din Masterplanul 
apă-canal, derulat de SC Hidro 
Prahova, iar aici avem un proiect 
european (Programul Operațional 

Infrastructură Mare-POIM), în 
valoare de 230 mil. lei, derulat pe o 
perioadă de 7 ani, deci sunt lucrări 
în continuare (n.n. -proiectul a 
benefi ciat de așa-zisa fazare, adică 
de raportarea sumei neutilizată 
din perioada de programare 2007-
2013 în exercițiul fi nanciar 2014-
2020). Mai sunt apoi proiecte 
locale, fi e prin PNDL , fi e prin 
PNDR (AFIR-fonduri europene); 
eu cred că vom ajunge undeva, 
după fi nalizarea Masterplanului, 
cam la 60% procent de localități 
cu sistem de colectare a apelor 
uzate. Cât despre gaze, ei bine, 
aici e un pic mai difi cil. Numai 
eu am numărat vreo 7 ani (n.n.- 
numărătoarea noastră a trecut de 
15-16 ani) de când mă străduiesc 
să pun lucrurile cap la cap, 
pentru alimentarea cu gaze a Văii 
Slănicului. Consiliul Județean va 
plăti studiul de fezabilitate pentru 
localități, astfel încât vom vedea 
până la urmă dacă Transgaz se 
va implica pentru magistrala 
de aducțiune. Dacă vom avea 
aducțiunea, lucrurile vor fi  mai 
simple ulterior. Mai avem o 
variantă spre Colceag, o alta pe 
Bărcănești, vedem...

-Alte proiecte... Ce-ar mai fi ?
-Știți, vorbind despre investiții, 

unele lucruri se leagă mai ușor, 
altele- pe care mi le-aș dori- mă 
chinui la ele... Vă dau cel mai 
mic exemplu: mi-am dorit ca, în 
cele mai importante puncte de 
intrare în Ploiești, sud și nord, să 
montez în sensurile giratorii două 
obeliscuri, le-aș numi eu. De fapt, 
am zis, ce ne reprezintă pe noi mai 
mult decât industria de extracție 
și de prelucrare a petrolului? 
Bun, deci simbolul nostru este 
petrolul. M-am rugat de cei de la 
Petrom, mi-au dat două pompe, 
le-au recondiționat și vopsit și eu 
stau cu ele în depozit de un an 
și jumătate! De ce? M-am trezit 
că serviciul nostru de Urbanism 
le-a considerat monumente de 
for public, unde trebuie să existe 
dezbatere pe marginea acestui 
subiect... A trebuit să renunț la 
certifi cat și să iau totul de la capăt... 
Deci un an și jumătate pentru un 
mic proiect de sufl et???

-Păi, domnule președinte, nu 
este instituția dvs.?

-Ce să mai zic, s-a înțeles prost 
statutul de funcționar public, 
democrația... 

continuare din pagina 1 din fonduri europene prin POR
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Cămara cu planteCămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:

Salajan Bogdan-Lucian Salajan Bogdan-Lucian

Gherea atrăgea la Ploiești, prin 
farmecul său, intelectuali, 

politicieni, artiști, unii dintre ei colaboratori 
la publicațiile sale dar și difuzori ai 
convingerilor sale. Tony Bacalbașa precum 
și Constantin Stere s-au mutat în Ploiești 
tocmai pentru a avea discuții, adesea cu 
caracter contradictoriu, cu Gherea. 

Să revenim la restaurantul gării, locul 
unde prin ambianța creată atrăgea o 
mulțime de intelectuali, parte din ei 
enumerându-i în numărul trecut al ziarului 
iar pe alții acum: B.P.Hașdeu, Șt.O.Iosif, 
d.Anghel, Petre Carp, Izabela Sadoveanu 
(critic literar, jurnalistă de opinie, poetă și 
militantă feministă) …

M. Sevastos  spunea că faima 
restaurantului era data pe de o parte de 
“spuma de drojdie, pateurile, brânzoaicele, 
sarmalele și pelinul de Drăgășani, tocanele 
naționale și sârbești”, iar pe de altă parte 
de discuțiile aprinse unde “mulți scriitori, 
legați prin prietenie cu Gherea, veneau la 
Ploiești și stăteau zile și nopți întregi la mese 
care nu se mai strângeau”. 

Delavrancea povestea că a 
fost reținut la masă de regele 
Carol I în perioada când era primar 
al capitalei. La desert prințul Carol a 
refuzat prăjitura pe motiv că “nu este de 
la Gherea”. De altfel nu de puține ori se 

făceau comenzi din partea palatului 
regal, în special vara, când reședința era 
la Sinaia. Cu ocazia dezvelirii, în anul 
1897, a statuii vânătorilor din Războiul 

de Independență, regele Carol I a fost în 
restaurantul lui Gherea și a exclamat “da, 
aici se manâncă bine”.

Din culisele afacerii lui Gherea trebuie 
să amintim micile “atenții” pentru angajații 
C.F.R., care întocmeau orarul trenurilor în 
așa fel încât să ajungă în perioada micului 
dejun, a prânzului sau la cină. Timpii de 
așteptare erau sufi cienți pentru a servi 
masa, precum și anunțurile  angajaților 
C.F.R. Privind plecarea trenurilor cu câteva 
minute înainte, sufi cient pentru a se goli 
mesele restaurantului. 

Aș enumera din preferințele culinare și 
tabieturile  unor personalități ale vremii: 
prim ministru P. Carp prefera jimbla caldă 
pe care o mânca în drum spre vagonul 
ministerial; Hașdeu avea locul său rezervat 
la o masă cu fața spre peron; Caragiale 
prefera friptură de vițel, șuncă și mâncăruri 
tradiționale precum “fasolea albă făcăluită 
cu puțină boia de ardei roșu pe ea”; George 
Ranetti prefera sarmalele și salata de icre de 
crap care se servea cu pâine neagră caldă și 
un țoi de țuică. Închei cu o concluzie a unui  
mare cunoscător, Tudor Arghezi:”în toată 
românia veche se mânca bine în două locuri 
şi în două gări, la Ploieşti şi Iaşi...”

G. Călinescu are o părere negativă despre 
calitățile de critic literar ale lui Gherea. 
Citez:

“În cutare cercuri, …, Gherea trecea 
și mai trece încă drept cel mai mare critic 
român. Adevărul, pentru cine judecă 
fără sentimentalisme, este că Gherea nu 
constituie decât o fi gură minoră pentru 
care compararaea cu șeful “junimii” rămâne 
zdrobitoare.” Dar chiar și Călinescu nu 
poate să nu remarce într-un sfârșit, “că 
Gherea… are un anume farmec de locvacitate 
și de atracție intelectuală. La acestea se 
adaugă pasiunea lui de cititor contagioasă. 
El amintea de Baudelaire, de Strindberg, 
de Verlaine, de Rollinat, de Frații Goncourt 
într-un timp în care “Junimea” părea a trăi, 
prin Maiorescu, cu cincizeci de ani in urmă. “

Un alt critic literar,  Adrian Maniu, spunea: 
“Gherea a învăţat pe cititor să judece… dacă 
azi glorifi căm pe Eminescu și Caragiale, acest 
merit pe care nu-l aveau contemporanii lor 
revine întreg și neîmpărţit lui Gherea. Să nu 
uităm că pe atunci marele Maiorescu acorda 
poetului Eminescu rang alături, dar mai sub 
Bodnărescu, iar scrisoarea pierdută fusese 
primită la premieră cu fl uierături…”    . 

Despre criticii literari, numai de bine!  
Dobrogeanu Gherea era considerat un 

adevarat simbol al Ploieştilor, alături de 
statuia libertății și anumite personalități 
locale: “un Quintus chiel cu capul gol / 
un Gherea fără clientelă / Ploieștii fără de 
petrol“. Simboluri fără de care Ploieștii ar fi  
fost fără identitate (Revista Furnica 1909).

Istoricul ploieștean, Dorin Stănescu scrie: 
„despre restaurant s-au născut şi numeroase 
anecdote, bazate pe întâmplări reale, 

precum aceea în care unul dintre chelnerii 
noi ai restaurantului s-a dus la şeful gării să-i 
aprobe lista cu meniul restaurantului din 
ziua respectivă. În biroul şefului se afl a însă 
doar primul ministru, D.A. Sturdza, căruia 
chelnerul i s-a adresat: «să trăiţi! V-am adus 
lista restaurantului la aprobare». Primul 
ministru ar fi  răspuns: «bine, bre, dar chiar 
şi lista de bucate a restaurantelor trebuie 
s-o aprobe primul ministru?». Riguros, a 
verifi cat lista şi i-a înapoiat-o chelnerului 
înlemnit de greşeala făcută“.

Recomand o vizită pe site-ul historia.Ro, 
unde există un articol al domnului Dorin 
Stănescu 

Bine documentat despre acest adevărat 
“brand” ploieștean.

precum aceea în care unul dintre chelnerii

Sunătoarea, cea mai 
cunoscută

Pentru efectul ei calmant, este 
recomandată în depresii ușoare, 
insomnii și chiar ca adjuvant în 
tratarea dependenţelor.

* Amestec de pulberi: în 
proporţii egale, pulbere de tei 
și sunătoare, din care se iau 1-4 
linguriţe zilnic, cu puţină apă.

Uleiul volatil de levănţică 
tratează depresia, anxietatea, 
atacurile de panică. Sunt 
sufi ciente două picături de 
ulei volatil amestecate cu 
puţină miere, de trei ori pe zi, 
pe stomacul gol. În cure lungi, 
atenuează aritmiile și ischemia 
cardiacă.

* Infuzie combinată: câte 1 l 
zilnic, timp de șase săptămâni, 
te va ajuta să treci mai ușor prin 
momentele critice. 

* Tinctură: câte 10-15 
picături dimineaţa sunt 
excelente în redarea bunei 
dispoziţii, dar și în mai buna 
funcţionare a bilei și fi catului.

Valeriana, de somn ușor
Este cea mai 

cunoscută și frecventă 
utilizare a preparatelor 
din valeriană: somnifer. 
Nu are efectele secundare 
(dependenţa) comune în cazul 
celor de sinteză și acţionează 
efi cient, reglând activitatea 
cerebrală în așa măsură încât 
insomniile vor fi  doar amintire. 
Valeriana te relaxează, te 
destinde, te ajută să dormi bine 
și să te trezești bine dispus.

* Tinctură: câte 10-20 de 
picături de 2-3 ori pe zi, ultima 
tranșă seara, în care de 4-6 
săptămâni. Până la jumătatea 
perioadei, calitatea somnului va 
fi  simţitor îmbunătăţită.

* Pulbere: câte un vârf 
de cuţit, de trei ori pe zi, 
pe stomacul gol. Are efecte 

imediate în combaterea 
depresiilor ușoare, asteniei 
nervoase și anxietăţii. 

* Infuzie: o linguriţă cu 
rădăcină uscată și măcinată la 
250 ml de apă clocotită, se bea 
treptat de-a lungul zilei, pentru 
calmare și alungarea stărilor 
anxioase, sau seara, la culcare, 
întreaga cantitate, pentru 
reglarea stărilor de neliniște.

Alte plante, alte infuzii
Mai poţi încerca și 

următoarele infuzii, la fel de 
efi ciente în alungarea tristeţii, a 
stărilor anxioase.

*… de roiniţă: o linguriţă 
cu plantă la o cană cu apă 
clocotită – atenuează stările de 
melancolie și iritabilitate. Se bea 
o cană seara, pentru un somn 
profund, fără vise, excelent 
pentru ridicarea moralului a 
doua zi.

*… de fumăriţă: în afară de 
efectul sedativ, are avantajul 
că acţionează benefi c și asupra 
fi catului și bilei. Se bea câte o 
cană pe zi, mai spre seară.

*… de maghiran: se bea 
călduţă, când apar stările 
proaste. Are avantajul de a 
fi  tot timpul la îndemână, 
maghiranul fi ind un condiment 
obișnuit în orice bucătărie.

PLANTE PENTRU ALUNGAT TRISTEȚEAPLANTE PENTRU ALUNGAT TRISTEȚEA

unătoarea cea mai

imediate în combaterea

Și cum mama natură s-a gândit (și) la asta, trebuie să știi că tristeţea, iritabilitatea, 
lipsa de chef trec mai ușor cu un ceai decât cu cine știe ce antidepresive, care trebuie folosite 
numai la recomandarea medicului. Plus că și pastilele astea tot din remediile naturale 
s-au născut. Plantele au o acţiune mai lentă dar sunt și mai blânde cu organismul.

ATENŢIE! 
Valeriana nu este 

recomandată hipotensivilor, 
nici în combinaţie cu ale 

sedative sau tranchilizante.

SUNĂTOAREA ESTE 
INTERZISĂ PERSOANELOR 

CARE URMEAZĂ DEJA 
UN TRATAMENT CU 

ANTIDEPRESIVE. 
CELOR CARE IAU 

ANTICOAGULANTE, 
CONTRACEPTIVE 

ORALE, MEDICAMENTE 
ANTIASTMATICE, 

ANTIHIPERTENSIVE SAU 
IMUNOSUPRESOARE, 
PENTRU CĂ PLANTA 

ANULEAZĂ EFECTELE 
MEDICAŢIEI.

Starea proastă poate fi  generată de o carenţă de minerale, 
infuzia de OVĂZ (o linguriţă cu plantă mărunţită la o cană cu 
apă clocotită) este recomandată cu căldură în astfel de situaţii.

Publicitate• Publicitate•Publicitate

SĂ RESPECTĂM SĂ RESPECTĂM 
CUVINTELE CREDINȚEI:CUVINTELE CREDINȚEI:

Ioan b., Tg-Jiu

Altar: Doar la Biserică, și nu cum zic unii dacă 
nu merg bine afacerile spun că i-a sacrifi cat 
pe altar. „Dacă îți vei aduce darul tău la altar” 
(Matei 5 : 23) „Lasă darul tău acolo, înaintea 
altarului” (Matei 5 : 24)
Biserică. „Voi zidi Biserica Mea și porțile 
iadului nu o vor birui” (Matei 16 : 18). 
„Iar îngerului Bisericii din Sardes scrieți” 
(Apocalipsa 3 : 1). „Și erau în Biserica din 
Antiohia prooroci și învățători” (Fapte 13 : 1). 
Deci vedeți că Biserica se scrie cu literă mare.
Corp. În Biblie e trecut în sute de locuri doar 
trup, iar corp pe nicăieri. Noi oamenii de ce 
facem invers? Însuși Dumnezeu zice că are și 
avem trup. „Iată Eu sunt Domnul Dumnezeu 
a tot trupul! Este oare ceva cu neputință la 
Mine?” (Ieremia 32 : 27). „Luați mâncați 
acesta este trupul Meu” (Matei 26 : 26). „Că ea 
turnând mirul acesta pe trupul Meu a făcut-o 
spre îngroparea Mea” (Matei 26 : 12).
Dragobete. Despre acest dragobete să vă 
exprimați mai bine, ca să știe și oamenii că 
nici eu nu știu. Sursa, numele, ținutul, faptele, 
credința etc.
Florii. Acest cuvânt înseamnă gestul oamenilor 
la „Intrarea Domnului în Ierusalim”, adică 
au așternut preșuri, haine, fl ori, crengi etc. 
înaintea Lui. Noi acum să așternem înaintea 
Lui fapte bune (cu lucru, cuvântul și gândul) 
și să prăznuim doar „Intrarea Domnului 
în Ierusalim”, că oamenii nici 1% nu zic 
„Intrarea Domnului în Ierusalim”. „Și intrând 
El în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat, 
zicând: Cine este Acesta?” (Matei 21 : 10).
Împărtășit. E doar la Biserică cu trupul 
și sângele Mântuitorului, atât. Cine pune 
cuvântul împărtășit în alte situații face păcat. 
„Credincios este Dumnezeu prin care ați 
fost chemați la împărtășirea cu Fiul Său Iisus 
Hristos, Domnul nostru” (I. Corinteni 1 : 9).
„Că Domnul trimite la noi un înger sfânt și 
prealuminat și ne dă nouă Sfânta Împărtășanie” 
(V. Sf. 6.204.02). „Săvârșeau Sfânta Euharistie 
și erau împărtășiți de îngerul Domnului cu 
Sfi ntele Taine” (V. Sf. 12.32.2000).

RESTAURANTUL GĂRII... RESTAURANTUL GĂRII... 
RESTAURANTUL GHEREA IIRESTAURANTUL GHEREA II
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INEDIT

Oleg și Antonia, doi amanţi pasionaţi: cine pe cine 
a recrutat?

De acum, identitatea „cârtiţei” este deja cunoscută: 
Oleg Smolenkov, un diplomat de 50 de ani, asistentul 
ambasadorului Iuri Ușakov, consilier pe probleme 
internaţionale al președintelui Vladimir Putin.

Oleg Smolenkov, născut în 1969 în orașul Ivanovo (vestul 
Rusiei), a fost angajat în MAE rus la Departamentul valutar-
fi nanciar, după care a lucrat o scurtă perioadă în cadrul 
Departamentului Europa 2 (Anglia, Danemarca, Irlanda, 
Letonia, Lituania, Norvegia, Finlanda, Elveţia, Estonia). A 
fost trimis apoi la Ambasada Federaţiei Ruse din SUA, ca 
secretar II, ocupându-se în principal cu unele probleme 
„sensibile”, legate de protocol și deconturi fi nanciare, în 
perioada în care misiunea era condusă de Iuri Ușakov (1999-
2008). Căsătorit cu Regina, o femeie modestă și lipsită de 
farmecele tradiţionale ale rusoaicelor, Oleg o întâlnește pe 
juna Antonia Agafonov, ochi alunecoși, inimă zburdalnică 
(abia căsătorită cu Evgheni, un modest om de afaceri), fi ica 
unor funcţionari ruși: mama sa era medic al Delegaţiei 
permanente a Federaţiei Ruse la ONU, iar tatăl lucra ca 
subofi ţer de pază. Evgheni ar fi  descoperit relaţia soţiei 
sale cu Oleg Smolenkov în urmă cu 15 ani, pe când familia 
Agafonov se afl a în vacanţă, într-o vilă a Administraţiei 
prezidenţiale dintr-o staţiune de la Marea Neagră. Acesta a 
găsit în telefonul soţiei sale mesaje de dragoste și fotografi i 
intime trimise amantului rămas pe malurile Potomacului, 
probabil într-un birou plin de chitanţe și deconturi, din 
impunătoarea clădire a Ambasadei Federaţiei Ruse din 
Wisconsin Avenue, Washington DC. 

Norocul îi aduce din nou împreună pe cei doi amanţi, 
deveniţi ulterior soţ și soţie. În 2008, ambasadorul Iuri 
Ușakov a fost rechemat la Moscova pentru a face parte din 
staff -ul președintelui Dimitri Medvedev. A devenit adjunct 
al șefului aparatului guvernamental și i-a oferit fostului 
său colaborator de la Washington postul de asistent, în 
timp ce Antonia a fost numită secretară. În mai 2012, Iuri 
Ușakov a fost numit consilier pe probleme internaţionale 
al președintelui Vladimir Putin, iar soţii Smolenkov s-au 
mutat de la Casa Albă (guvern) la Kremlin (Administraţia 
prezidenţială). Mulţi se întreabă acum ce l-a determinat pe 
Oleg Smolenkov să trădeze și cine a făcut primul „pactul 
cu diavolul”: el sau soţia sa? Mai pe înţelesul tuturor, ea 
l-a recrutat pe el sau invers? Un posibil răspuns la această 
întrebare ni-l oferă jurnalistul rus de investigaţii Serghei 
Kanez (refugiat în ţările baltice, după o serie de dezvăluiri 
incendiare privind familia ţarului de la Kremlin): „Privind 
fotografi a Antoniei, motivele pentru care Oleg a ales să lucreze 
în favoarea CIA sunt evidente. Pentru asemenea ochi incitanţi, 
eu însumi i-aș fi  vândut pe Vladimir Putin și 20 de escroci pe 
deasupra!”

Și fostul soţ crede că Antonia, o femeie dependentă de 
adrenalină și avidă de bani, confort și lux, care poate obţine 
orice își dorește de la un bărbat, ar fi  jucat un rol determinant 
în cariera lui Oleg de agent al CIA. De la mama sa a învăţat 
că, pentru a avansa în carieră, la locul de muncă trebuie să 
intri rapid în graţiile celui mai bătrân coleg din birou. Fără a 
fi  maliţioși, ne putem întreba dacă vrăjile Antoniei s-au oprit 
la Smolenkov sau diva i-a făcut ochi dulci și veteranului 
Ușakov!

Porumbeii au zburat, nimeni nu s-a întrebat!
După apariţia dezvăluirilor privind extracţia 

spionului, jurnaliștii i-au identifi cat pe Antonia și Oleg 

Smolenkov ca fi ind proprietarii unui imobil somptuos, cu șase 
dormitoare și grădină, dintr-un cartier elegant din Staff ord 
(Virginia), în apropiere de Academia FBI din Quantico. 
Actele de vânzare-cumpărare sunt pe numele celor doi, ceea 
ce este neobișnuit în cazul unui spion de un asemenea nivel, 
care ar fi  trădat cele mai sensibile secrete ale Kremlinului. 
Oare atât de mult s-a deprofesionalizat activitatea CIA încât 
să lase asemenea breșe de nepermis în protecţia unui spion 
de un asemenea calibru? Să nu fi  tras experţii Agenţiei nicio 
concluzie din cazurile Litvinenko și Skripal, pentru a nu 
vorbi decât despre cele mai recente acţiuni de pedepsire a 
trădătorilor ruși? Este, totuși, adevărat că, în ceasul al 12-lea, 
adică după vâlva creată în jurul cazului, familia Smolenkov a 
părăsit locuinţa spre o destinaţie necunoscută. Oricum, ceva 
nu pare în regulă!La fel de cusută cu aţă albă ni se pare și 
reacţia tardivă a Moscovei, care abia după „bomba” lansată 
de CNN s-a trezit că îi lipsesc doi adulţi și trei copii ruși, 
dispăruţi de circa doi ani, solicitând ofi cial sprijinul Interpol 
pentru găsirea acestora (sic!). Nu trebuie să fi i expert în 
activităţi de intelligence, pentru a realiza că, totuși, ceva nu 
se leagă!

CIA bagă băţul prin gard, jucându-se de-a poliţistul 
bun și poliţistul rău!

Mijloacele de informare în masă care au lansat și întreţinut 
scandalul în jurul acestui subiect – CNN, New York Times 
și Washington Post – nu sunt prietenoase cu președintele 
Donald Trump și nu scapă nici cea mai mică ocazie pentru 
a-l ataca și compromite. Mai mult, acestea sunt disperate 
să-și respecte credibilitatea jurnalistică, după ce scenariul 
Russiagate, pus în scenă și cu sprijinul de specialitate al 
CIA, s-a dovedit a fi  unul jalnic, o propagandă ieft ină în 
sprijinul democraţilor. Dintre variantele vehiculate cu 
privire la „sursa anonimă” care a „scăpat” către presă știrea 
exfi ltrării cârtiţei de la Kremlin, cea mai plauzibilă ni se pare 
ideea că bomba a explodat chiar din interiorul structurilor 
americane de intelligence. Într-o asemenea logică, sursa 
(sursele) ar putea fi , probabil, una de calibru John Brennan, 
fostul patron al Agenţiei Centrale de Informaţii, sau James 
Clapper, ex-director naţional pentru informaţii. Ambii și-au 
pierdut funcţiile la începutul anului 2017.

Experţi în arta manipulării, Brennan și Clapper au 
sugerat existenţa unui plan malefi c al Moscovei în favoarea 
lui Donald Trump și, pentru ca totul să pară verosimil, aveau 
nevoie de o „cârtiţă” la Kremlin, care să probeze „ingerinţele” 
Rusiei în procesul electoral din Statele Unite. Pentru a 
înţelege mai bine o asemenea strategie, trebuie să porniţi 
de la realitatea că în interiorul serviciilor secrete există o 
dinamică proprie și că puterea politică nu poate gestiona 
întotdeauna cu succes jocurile cu care sunt obișnuiţi ofi ţerii 
de intelligence.

Veteranii din CIA îl atacă pe Donald Trump
Dacă ne amintim bine, contrele președintelui 

Donald Trump cu comunitatea de informaţii din SUA au 
început la scurt timp după instalarea la Casa Albă, apetitul 
acestuia pentru declaraţii neprietenești la adresa propriilor 
structuri de intelligence și securitate generând o serie de 
replici dure din partea rezerviștilor de la Langley.

Zecile de scrisori, memorii și avertismente nu prevesteau 
nimic bun pentru impetuosul președinte, care punea la 
îndoială chiar profesionalismul unor agenţi cu experienţă 
îndelungată în munca de intelligence. Cea mai vehementă 
exprimare am întâlnit-o într-un articol apărut în 
Washington Post, sub semnătura lui Steven Holl, fost șef al 

rezidenţei CIA la Moscova. După ce reamintește cititorilor 
că, dintotdeauna directorul CIA și managerii de top din 
Agenţie au îndemnat la răbdare și calm, cerându-le ofi ţerilor 
să se abţină de la comentarii publice despre misterele muncii 
de informaţii, fostul șef de staţie din Rusia se dezlănţuie: 
„Probleme apar atunci când președintele Statelor Unite îi acuză 
de „naivitate și pasivitate” pe directorii CIA și FBI și chiar pe 
propriul director naţional pentru informaţii și îi trimite înapoi 
la școală”, întrucât analizele lor privind riscurile de securitate 
nu corespund viziunilor prezidenţiale”. 

Insinuând că președintele ar fi  transmis ministrului rus de 
externe, Serghei Lavrov, informaţii confi denţiale, veteranul 
spion avertizează că „multe dintre structurile de intelligence 
partenere ar putea manifesta reţineri în a mai schimba 
informaţii cu CIA, de teamă că Trump nu poate păstra un 
secret. Îngrijorările acestora ar putea fi  chiar mai negre, dacă 
ar gândi că președintele nostru a discutat probleme sensibile 
cu președintele Vladimir Putin, în spatele ușilor închise, 
fără înregistrarea convorbirilor… Am ajuns în situaţia în 
care acţiunile lui Trump ne fac pe noi toţi să ne simţim în 
nesiguranţă”.

Directorul CIA spală onoarea președintelui
Desigur că poziţia Ginei Haspel (director al CIA 

din mai 2018) este cu totul alta, în  concordanţă cu opiniile 
celui care a numit-o în fruntea celui mai puternic serviciu de 
spionaj din lume. Astfel, Directorul pentru Relaţii Publice al 
Agenţiei Centrale de Informaţii, Brittany Bramell, a criticat 
dur „lipsa de acurateţe” a relatărilor mass-media americane 
din prima decadă a lunii septembrie a.c., referitoare la 
„folosirea repetată și neadecvată de către președintele 
Donald Trump a unor informaţii sensibile”, care ar fi  forţat 
CIA să procedeze la extragerea din Rusia a unei cârtiţe” 
afl ate în apropierea președintelui Vladimir Putin.

Ofi cialul de la Langley a mai precizat că deciziile Agenţiei 
în cazuri de extracţie sunt chestiuni de „viaţă sau moarte”, 
având la bază „analize solide, verifi cate, și nu speculaţii cum 
că președintele naţiunii, care are zi de zi acces la cele mai 
secrete informaţii, nu le-ar fi  folosit corect”.

Surse bine informate susţin că Agenţia Centrală de 
Informaţii a instituit un program de protejare a cetăţenilor 
străini, a căror viaţă ar putea fi  pusă în pericol ca urmare a 
activităţilor de spionaj desfășurate în favoarea SUA. Astfel, 
Centrul Naţional de Operaţii pentru Relocare al CIA și-a 
sporit măsurile de protecţie de care benefi ciază zeci de 
agenţi străini, sau „cârtiţe”, cum sunt numiţi în jargonul 
angajaţilor de la Langley, o atenţie deosebită fi ind acordată 
celor proveniţi din Federaţia Rusă. Măsurile au fost necesare 
atât după experienţa nefastă a britanicilor, cât și după unele 
„întâmplări” sesizate în ultima perioadă, experţii CIA 
găsind, la timp, un dispozitiv exploziv montat sub caroseria 
autoturismului unui fost ofi ţer KGB stabilit în Statele Unite, 
iar FBI a arestat un presupus asasin plătit, care se apropiase 
de locuinţa unui trădător rus „cazat” în Florida.

Va urma

CÂRTIȚA DE SUB ZIDURILE KREMLINULUI CÂRTIȚA DE SUB ZIDURILE KREMLINULUI (II)

ATROCITĂȚILE DIN BORDELURILE MILITARE JAPONEZEATROCITĂȚILE DIN BORDELURILE MILITARE JAPONEZE
Lee Ok-seon avea doar 14 

ani atunci când un grup de 
bărbaţi în uniformă a ieșit dintr-o 
mașină, a atacat-o și a tras-o 
în vehicul. În timp ce mașina 
mergea, fata nu știa dacă își va 
mai vedea vreodată părinţii. În 
acea după-amiază, viaţa lui Lee 
din Busan (Coreea de Sud de 
astăzi) s-a încheiat.

Tânăra a fost dusă într-un 
bordel pentru soldaţii japonezi, 
în perioada în care China era 
ocupată de Japonia. Conform 
revistei History, Lee a devenit 
una dintre miile de femei forţate 
să se prostitueze de către armata 
imperială, între anii 1932-1945.

A trecut multă vreme de când 
prima femeie a fost forţată să fi e 
sclavă sexuală de către Imperiul 
Japonez, dar detaliile acestui 
„serviciu” sunt încă dureroase.. 
Până în prezent, Japonia nu a 
găsit o modalitate prin care să-și 

ceară iertare pentru aceste fapte. 
Conform arhivelor, aproximativ 
90% din femeile forţate să se 
prostitueze au murit.

Bordelurile militare au existat 
în Japonia din 1932 și s-au 
extins după una dintre cele mai 
faimoase încercări ale Japoniei 
de a asupri Republica Populară 

Chineză. Masacrul din Nanking 
a început pe 13 decembrie 1947, 
când trupele japoneze au distrus, 
în șase săptămâni, orașul. În 
perioada asaltului, trupele 
japoneze au violat între 20.000 și 
80.000 de chinezoaice. Numărul 
uriaș al violurilor a oripilat 
întreaga populaţie a planetei, iar 

împăratul Hirohito era îngrijorat 
că acţiunea va avea un impact 
negativ asupra imaginii sale. 
Astfel că acesta a decis extinderea 
numărului de bordeluri militare, 
pentru a reduce transmiterea 
bolilor sexuale, cât și pentru a 
preveni atrocităţi de acest fel.

Femeile din bordeluri erau 
răpite, cumpărate sau convinse să 
lucreze acolo. Odată ajunse aici, 
erau forţate să facă sex în condiţii 
inumane cu cei ce le capturau. 
Deși experienţa fi ecărei femei era 
diferită, unele declaraţii au detalii 
comune. Violurile erau repetate, 
iar numărul acestora creștea 
înaintea bătăliilor, durerea fi zică 
era uriașă, existau femei gravide și 
boli cu transmitere sexuală.

„Nu era un loc pentru femei”, a 
declarat Lee. Precum alte victime, 
și ea a fost ameninţată și bătută 
de răpitori. „Nu exista odihnă”, 
își aducea aminte Maria Rosa 

Henson, o fi lipineză care a fost 
forţată să se prostitueze în 1943. 
„Mă violau în fi ecare minut”, 
a adăugat ea. Sfârșitul celui 
de-al Doilea Război Mondial nu 
a adus și închiderea bordelurilor. 
În 2007, Associated Press susţinea 
că SUA au permis și mai departe, 
pentru o lungă perioadă de timp 
existenţa acestor bordeluri. Abia 
în 1946, Douglas MacArthur a 
închis locaţiile.

Între 20.000 și 410.000 de 
femei au fost sclave sexuale în 
cele 125 de bordeluri. Conform 
Naţiunilor Unite, 90% din femeile 
din bordeluri au murit. În prezent, 
Yong Soo Lee, una dintre ele, are 
90 de ani și este o supravieţuitoare 
a acelor timpuri. Ea își dorește 
ca guvernul japonez să-și ceară 
iertare. „Nu am vrut niciodată să 
ofer plăcere. Nu urăsc pe nimeni, 
dar nu voi putea uita niciodată ce 
mi s-a întâmplat”, a declarat ea.
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rezidenţei CIA la Moscova După ce reamintește cititorilor
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„PLAHOTNIUC DEVINE 
INDEZIRABIL IN SUA! AM REUȘIT!”

Așa a exclamat Mihai Popșoi, 
vicepreședinte al Parlamentului Republicii 
Moldova și vicepreședinte PAS, pe contul 
său de Facebook: Chipurile „făcând astfel 
dreptate cetățenilor țării noastre”. Asta după 
ce pe 13 ianuarie curent Mike Pompeo, 
Secretarul de stat al SUA, anunța într-o 
postare pe Twitter că denunță public acțiunile 
lui Plahotniuc, fostul președinte al Partidului 
Democrat din Moldova. „Acțiunile corupte 
ale lui Vladimir Plahotniuc au subminat 
buchea legii și au compromis puternic 
independența instituțiilor democratice 
în Republica Moldova. Astăzi îl denunț 
public…”, scria Pompeo. După declarația 
ofi cialului american, un comunicat de 
presă cu același subiect a fost postat și pe 
site-ul Departamentului de Stat al SUA, în 
care se mai preciza că decizia a fost luată 
în conformitate cu Secțiunea 7031 (c) 
din Legea privind atribuirea de credite a 
Departamentului de Stat. Adică o prevedere 
conform căreia, în cazurile în care Secretarul 
de Stat dispune de informații credibile, 
potrivit cărora ofi ciali ai guvernelor străine 
sunt implicați în acțiuni grave de corupție, 
aceștia și membrii familiei lor nu sunt 
eligibili pentru intrarea în Statele Unite. 
Astfel încât nu numai Vlad Plahotniuc, 
dar și soția sa, Oxana Childescu, precum și 
ambii fi i au fost declarați indezirabili. 

Precizăm că mai bine de două luni 
înainte (3 decembrie 2019) despre o decizie 
similară anunțaseră două state europene, 
Elveția (țara de reședință a soției Oxana 
Childescu) și Principatul Liechtenstein, 
pe teritoriul cărora lui Vlad Plahotniuc 
și membrilor familiei le-a fost interzis 
accesul pe un termen de 10 ani. De ce dar 
SUA abia acum, dacă CNA îl anunțase 
în căutare internațională și interstatală 
la fi nele lui noiembrie trecut, secundată 
cu demersuri ofi ciale către Ambasadele 
Regatului Unit al Marii Britanii și SUA la 
Chișinău? Și tot atunci ambasadorul Dereck 
Hogan susținea la un post TV că nu are 
habar dacă ex-liderul PDM se afl ă la Miami, 
așa cum vuia de câteva luni spațiul public 
din Chișinău?

De fapt nu sunt doar aceste întrebări-
nedumeriri față de înaltul ofi cial american, 
care, după cum știm din surse demne de 
încredere, în numai 15 minte l-a convins să 
abdice de la putere și, nu încape îndoială, 
să părăsească republica spre o destinație 
de care te-ai mira să nu o fi  știut, dacă nu 
chiar să i-o fi  sugerat… Precum și privind 
poziția ofi cială a Washingtonului față de alți 
oligarhi sau lideri politici de la Chișinău cu 
pufușor antidemocratic pe botișor și acte de 
corupție pe întreaga biografi e politică.  Dar 
despre asta ceva mai la vale.

PLAHOTNIUC ÎȘI PLANIFICASE 
DIN TIMP REFUGIUL ÎN SUA  

Deși se crede că Vlad Plahotniuc a părăsit 
țara pe 15 iunie 2019, la o zi după ce PDM 
anunța că cedează puterea și guvernul Filip 
a demisionat, fuga liderului democraților 
pare să fi  avut loc îndată după, dacă nu chiar 
concomitent cu ședința Consiliului Politic 

Național al PDM sau cel mai probabil în 
noaptea de 14 spre 15 iulie. Tot atunci a 
dat bir cu fugiții și liderul Partidului ȘOR, 
lăsând conducerea formațiunii și jurnaliștii 
convocați în conferință de presă într-o 
așteptare stupidă de câteva ore în șir. Peste 
zece zile Plahotniuc anunța pe contul său 
de Facebook că demisionează din funcția 
de președinte PD, iar peste alte șase că-și 
depune mandatul de deputat în legislativul 
de la Chișinău. În aceste acțiuni însă Ilan 
Șor nu i-a urmat exemplul. 

În tot acest răstimp au circulat mai multe 
presupuneri despre locul afl ării lui Vlad 
Plahotniuc, printre „destinații” numărându-
se SUA, Marea Britanie și România. Dar 
ceea ce a ieșit acum la iveală este că fuga sa 
nu a fost deloc spontană. Liderul democrat 
și-o rânduise de mai multe luni înainte. 
Cam imediat după alegerile parlamentare 
din 24 februarie 2019 a solicitat pentru el și 
membrii familiei o viză în SUA ca investitor. 
Cererea a fost intermediată de o fi rmă 
specializată din Miami. O cerere de viză 
de investiții tip E-2, în care oligarhul de pe 
Bâc scria că intenționează să intre în Statele 
Unite pe 15 mai 2019 și să locuiască acolo 
cinci ani, obligându-se să „investească o 
sumă substanțială într-o afacere americană”. 
Mai mult ca atât, înclinăm să credem că și 
vizita sa din decembrie 2017, și întâlnirile 
cu careva congresmeni americani nu au 
purtat doar miza reanimării activității 
grupului de prietenie SUA – Moldova, a 
securității regionale sau celei energetice a 
Moldovei ori olecăitul că Chișinăul este ținta 
războiului hibrid purtat de Federația Rusă în 
regiune, cu o propagandă agresivă, măsuri 
economice defavorabile, riscuri susținerii 
forțelor politice pro-ruse etc., cum încercau 
să convingă succintele comunicate de presă 
ale PD și purtătorului său de cuvânt. Un 
scop ascuns, dar nu mai puțin important 
era să-și stabilească careva relații mai sigure 
în vederea evitării unor eventuale riscuri 
personale. Mai ales că avea deja deschise 
dosare în Federația Rusă (încă din 2012!), 
România (2017) și Elveția sub diverse 
aspecte (în funcție de țară): contrabandă, 
trafi c de droguri, constituire de grupuri 
infracționale, șantaj, înșelăciune, spălare de 
bani în proporții deosebit de mari ș.a. La 
Chișinău, Plahotniuc a fost învinuit doar 
de „spălare de bani în proporții deosebit de 
mari”. Și nimic despre capturarea justiției, a 
instituțiilor statului, prejudicierea statului 
de drept și a democrației. 

Oricât ar fi  de straniu, dar în septembrie 
2019 magistrații Curții Tverskaya din 
Moscova au respins demersul anchetatorilor 
de emitere a mandatului de arestare 
preventivă pe numele lui Plahotniuc, 
întorcând ofi țerului de urmărire penală, 
fără examinare, dosarul în care era bănuit 
de trafi c de droguri. Și Interpol a refuzat 
să-l includă în lista persoanelor anunțate în 
căutare internațională pe motiv că dosarul 
din Federația Rusă „are un caracter politic” 
și ține de „disputa dintre președintele 
Republicii Moldova Igor Dodon și Vlad 
Plahotniuc”. 

Altminteri, dacă facem o retrospectivă 
spre răsturnarea Guvernului Sandu, ar fi  

să ne amintim că Plahotniuc, într-o amplă 
scrisoare-declarație avertiza în urma 
instalării guvernului Chicu, că președintele 
Dodon a făcut Moscova „stăpână peste 
politica moldovenească” și regreta chipurile 
că Chișinăul a fost privat de șansa de 
a urma  „ca altădată, un traseu euro-
atlantic de dezvoltare și orientarea fermă 
proeuropeană din ultimii ani”. Ei bine, 
dacă despre orientarea proeuropeană, se 
mai pronunțase, cei-i drept nu chiar ferm, 
afecțiunea pentru un „traseu euro-atlantic” 
și-o făcea publică pentru prima dată. Cui 
era, totuși, adresat mesajul – Republicii 
Moldova sau Guvernului de la Washington, 
căruia se căznea să-i aducă o dovadă de 
loialitate în plus? 

DACĂ REVINE ACASĂ, 
PLAHOTNIUC AR PUTEA FI 

NIMICIT
Vestea că Statele Unite nu-l mai oploșește 

pe oligarhul number one din Moldova a 
stârnit mare cotcodăceală în cotețul politic 
de la Chișinău. Președinta PAS, Maia Sandu, 
într-un mesaj pe Facebook, mulțumește 
Guvernului Statelor Unite că a dat curs 
solicitării de a-l pedepsi pe Vlad Plahotniuc, 
făcând astfel dreptate cetățenilor. Și a uzat 
de prilej pentru a-l avertiza pe companionul 
de guvernare de mai dăunezi, Igor Dodon, 
„care încearcă să preia sistemul corupt al 
lui Plahotniuc” că ar fi  să ia aminte: „mai 
devreme sau mai târziu, cei care comit 
crime împotriva propriului popor vor fi  
pedepsiți”. Liderul PPDA, Andrei Năstase, 
care-l amenința mereu pe Plahotniuc 
cu închisoarea înainte de a ajunge la 
guvernare, dar i-a scăpat ca printre degete 
deja ministru de interne fi ind, își revendică 
și el „succesul” sucombării regimului 
Plahotniuc, atribuindu-l protestelor din 
2016 ale Platformei Demnitate și Adevăr. 

Dar laurii cei mai strălucitori par să 
îmbrace creștetul președintelui Dodon. 
Acesta a comunicat agenției ruse TASS că 
gestul autorităților americane a fost unul nu 
doar dorit, ci și așteptat. Și că declarația lui 
Pompeo ar fi  o inițiativă care îi aparține. Ca 
de obicei, Dodon minte de stinge apele. În 
decembrie 2019, asigurând aceeași agenție 
de presă rusă că Republica Moldova va face 
demersurile de rigoare către SUA pentru 
extrădarea lui Vlad Plahotniuc, susținea 
că americanii l-au ascuns pentru că au 
planifi cat „să-l folosească în confruntarea 
cu Federația Rusă”.  Acum se declară că 
este dușmanul numărul 1 al lui Plahotniuc. 
„Nimeni din politicienii moldoveni, pe 
parcursul celor 27 de ani de independență, 
nu l-a lipsit de tot așa cum l-am lipsit eu 
în luna iunie… El se poate întoarce doar 
în cătușe”. Și din nou Dodon minte – la 
solicitarea unor deputați de a i se retrage 
„Ordinul Republicii”, președinția a declarat 
că „Nu există temei juridic”. Desigur, spre 
deosebire de cazul Băsescu. 

Dar de fapt, ca și alți politicieni, 
președintele Dodon este cel mai puțin 
interesat ca Plahotniuc să fi e extrădat. 
Deferit justiției de la Chișinău, acesta îi va 
scoate la ape limpezi pe toți care au participat 
la furtul miliardului, în Laundromatul 

rusesc, la capturarea statului și a justiției etc. 
Inclusiv pe cei care nu fi gurează în Raportul 
Kroll, pentru că experții care l-au întocmit 
nu dispun de absolut toate sursele. Inclusiv 
Igor Dodon, care este complice nu numai 
în elaborarea și adoptarea sistemului mixt 
de vot, dar și la multe afaceri tenebre. Unii 
experți cred chiar că Vlad Plahotniuc va fi  
omorât dacă revine acasă.  Ca să nu poată 
dezvălui tot ce știe. Or, cei care nu și-ar 
dori întoarcerea fostului lider al PDM ar 
fi  tocmai membrii sistemului pe care și cu 
care l-a construit. Mai mult, în formula în 
care astăzi acționează puterea, nimeni, nici 
măcar justiția nu-i poate garanta siguranța. 
La câte cunoaște, anume sistemul în vârful 
picului de lance al căruia s-a afl at, îl va 
nimici. Iar prima și principala țintă va fi , 
neîndoios, Igor Dodon. Și atunci te-ai mira 
dacă-i vor fi  de-a scăpării scufundările în 
apă, câțiva ani la rând, după tradiția rușilor, 
de Bobotează. S-ar putea să nu se mai ridice 
din copcă.

PE CINE AVERTIZEAZĂ 
DEPARTAMENTUL DE STAT AL SUA?

„Acțiunea de astăzi transmite un semnal 
puternic. Statele Unite nu tolerează corupția 
și stă alături de oamenii din Moldova în 
lupta împotriva acesteia. Departamentul 
va continua să folosească aceste autorități 
pentru a promova responsabilitatea pentru 
actorii corupți din această regiune și la 
nivel global”, conchide în comunicatul său 
Departamentul de Stat al SUA.  Ca orice 
supraputere, SUA exercită infl uență asupra 
întregii lumi prin intermediul NATO. În 
privința Rusiei viziunile nu s-au schimbat 
prea mult de la Războiul Rece încoace. 
Diferența este că pe vremuri linia de 
confruntare între americani și sovietici era 
la Berlin, iar acum ea trece la vreo 3 mii de 
kilometri spre Rusia, pe la Donețk. Unde va 
fi  această linie peste 10-20 de ani? La Ural 
sau, poate, la Kamciatka? 

Cât despre corupții de la Chișinău e 
greu de spus cine va fi  următorul și în 
ce măsură Washingtonul își va asuma 
angajamentul noului Procuror General 
Alexandru Stoianoglo. Plahotniuc a fost un 
personaj de circumstanță preferat de altfel 
de americani acum patru ani, pe 13 ianuarie 
2016, în locul lui Ion Sturza, tolerat și de 
europeni pentru că a jucat (sau a mimat?) 
asul anti-rusesc, a solicitat prin guvernul 
interpus al lui Pavel Filat retragerea trupelor 
rusești de pe teritoriul Republicii Moldova, 
inclusiv prin obstrucționarea fi lo-rusului 
Dodon. Dar avertizarea Departamentului 
de Stat SUA îl vizează oare și pe Dodon, 
să ne așteptăm de o asemenea acțiune și 
în privința lui? Avertizarea pare să fi e mai 
degrabă pentru „băieții șmecheri” din 
PDM. Dacă vor intra în alianță cu Dodon 
și vor lăsa porțile deschise defi nitiv pentru 
Moscova, s-ar putea să împărtășească soarta 
lui Plahotniuc. Cât despre Dodon, nu cred 
că Washingtolul îl va oploși și pe acesta. Mai 
degrabă îi va favoriza un refugiu la strâns 
ciuperci pe moșiile pe care le are dincolo de 
Ural. 

SUA: VLADIMIR PLAHOTNIUC  VLADIMIR PLAHOTNIUC 
INDEZIRABIL. INDEZIRABIL. 

IGOR DODON ACCEPTABIL? 

PLAHOTNIUC DEVINE Național al PDM sau cel mai probabil în s

S

Decizia SUA de a-l declara pe Vladimir Plahotniuc indezirabil pe teritoriul acestui 
stat, după ce l-a oploșit mai bine de o jumătate de an, i-a pus pe „cotcodăcit” la 

Chișinău pe mai mulți politicieni în special, dar și formatori de opinie. Principalii lideri 
politici își revendică meritul de a-l fi  neutralizat pe fostul oligarh care a ținut justiția 
și întreg statul în captivitate câțiva ani la rând sau de a-și însuși această acțiune a 
americanilor ca un rezultat al demersurilor conducerii republicii și organelor de justiție. 
Dar prea puțini dintre unii și alții încearcă să pătrundă în esența adevărată a acestui gest, 
să recunoaștem, neașteptat nu numai la Chișinău, dar și în unele cancelarii occidentale. 
În rândurile de mai jos vom încerca nu atât să facem lumină, cât să ne întrebăm cum a 
fost posibil și ce mai urmează după aceasta.
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Papa Francisc l-a primit, la 
reședinţa Santa Marta, pe iezuitul 

american James Martin, cunoscut 
pentru ideile sale deschise faţă de 
homosexuali și lumea LGBT și autor al 
mai multor cărţi revoluţionare în care 
descrie o Biserică cu braţele largi și cu o 
evoluţie puternică, scrie Il Messaggere.

În trecut, capul Bisericii Catolice a fost 
deseori criticat pentru ideile sale. Și de 

această dată, pe reţelele sociale a izbucnit o 
controversă puternică. Criticii Papei Bergoglio 
se întreabă de ce Pontiful a acordat această 
audienţă, în timp ce cei patru cardinali care 
și-au exprimat îndoieli doctrinare cu privire 
la documentele papale nu au fost niciodată 
primiţi în toţi acești ani.

Iezuitul a descris lunga audienţă, care a durat 
aproximativ 30 de minute, rezumând într-un 
tweet bucuria pe care a simţit-o împărtășind 
speranţele și provocările lumii LGBT: „Un 
păstor minunat”. Martin a adăugat că s-a simţit 
„încurajat și mângâiat” de Sfântul Părinte, 
adăugând că audienţa acordată este un semn 
clar al atenţiei Bisericii asupra lumii gay.

Martin este directorul publicaţiei America, 
o importantă revistă a iezuiţilor din Statele 
Unite. Printre lucrările pe care le sugerează de 
mai mult timp Vaticanului se afl ă și schimbarea 
Catehismului, al cărui text consideră atracţia 
dintre persoanele de același sex ca fi ind ceva 
natural.

Polemicile au fost aplanate de „Societatea 
americană a lui Isus”, care a precizat că a fost 
vorba de o întrevedere între fraţi: „Nu au 
existat probleme politice pe ordinea de zi, nu au 
existat strategii ascunse, ci doar o conversaţie 
onestă pentru a înţelege care este cea mai 
bună modalitate de abordare a celor ce se simt 
marginalizaţi, așa cum cere spiritul în care 
operează Biserica din zilele noastre”.

IEZUITUL IEZUITUL 
AMERICAN, AMERICAN, 

APĂRĂTOR AL APĂRĂTOR AL 
COMUNITĂŢII COMUNITĂŢII 

LGBT, ÎN LGBT, ÎN 
AUDIENŢĂ LA AUDIENŢĂ LA 

PAPA FRANCISCPAPA FRANCISC

F i l i it l

SUA au declarat despre coloniile 
israeliene din Palestina că nu sunt 

ilegale, agravându-și clivajul faţă de UE 
în privinţa normelor internaţionale, 
consemnează ziarul online belgian 
EUobserver. „Înfi inţarea de colonii civile 
israeliene în Cisiordania nu este, în sine, 
neconformă cu legislaţia internaţională”, a 
declarat presei secretarul american de stat 
Mike Pompeo. „Adevărul neplăcut este că 
nu va exista niciodată o soluţie juridică a 
confl ictului”, a adăugat el, iar statutul fi nal 
al Cisiordaniei este un lucru „de negociat 
între israelieni și palestinieni”. Declaraţia 
lui a pus capăt perioadei de 40 de ani de 
politică unitară SUA-UE cu privire la 
confl ictul arabo-israelian.

Ea a urmat unei reevaluări juridice 
a unei opinii legale emise, în 1978, de 
către Departamentul de Stat, așa-zisul 
„Memorandum Hansell”. Și se adaugă 
unor ciocniri anterioare SUA-UE pe tema 
procesului de pace din Orientul Mijlociu.

SUA au recunoscut unilateral, anul 
trecut, anexarea de către Israel, în 1981, 
a Înălţimilor Golan de la Siria și au 
recunoscut, acum trei ani, și anexarea, în 
1967, a Ierusalimului din Cisiordania. UE 
a califi cat ambele gesturi drept rușinoase 
din punct de vedere juridic. Şi a adoptat 
aceeaşi poziţie şi la scurt timp după 
declaraţia lui Pompeo. „Poziţia UE cu 
privire la politica israeliană de colonizare 
a teritoriului palestinian ocupat este clară 
și rămâne neschimbată: întreaga activitate 
de colonizare este ilegală conform dreptului 
internaţional și erodează viabilitatea 
soluţiei celor două state și perspectivele unei 
păci durabile”, a declarat serviciul extern al 
UE. El a invocat o rezoluţie a Consiliului de 
Securitate ONU din 2016, care consideră 
coloniile drept o „violare fl agrantă” a 
legilor internaţionale, între care Convenţia 
de la Geneva, din 1949, privind regulile 
războiului.

O decizie recentă a unei instanţe UE 
privind etichetarea alimentelor importate 

din colonii israeliene a invocat de asemenea 
rezoluţii și documente ale ONU, precum și 
opinii ale Curţii Internaţionale de Justiţie 
referitoare la ilegalitatea coloniilor.

„Cisiordania este un teritoriu a cărui 
populaţie, anume poporul palestinian, se 
bucură de drepturi la autodeterminare”, a 
hotărât instanţa UE.

RĂZBOI ȘI ADEVĂR
Israelul a cucerit Cisiordania de la 

Iordania în războiul din 1967, iar de atunci 
peste 700.000 de coloniști israelieni s-au 
dus să trăiască acolo.

Declaraţia americană „refl ectă un 
adevăr istoric – că poporul evreu nu 
reprezintă coloniști străini în Iudeea 
și Samaria (Cisiordania)”, a afi rmat 
premierul israelian Benjamin Netanyahu. 
Însă decizia prevestește lucruri rele pentru 
pacea din Orientul Mijlociu, au avertizat 
voci critice. Ambasada americană din 
Ierusalim a emis un avertisment de 
călătorie în aceeași zi, conform căruia 
„indivizi și grupuri opuse recentului anunţ 
al secretarului de stat pot lua drept ţintă 
clădiri ale guvernului american, interese 
private americane și cetăţeni americani”. 
Iar Saeb Erekat, un demnitar palestinian, 
a declarat că, sub președintele Donald 
Trump, Casa Albă „demonstrează măsura 
în care ameninţă sistemul internaţional 
prin tentativele sale neîncetate de a substitui 
legislaţia internaţională cu legea junglei. 

Scindarea SUA de UE în privinţa 
Israelului vine și pe fondul altor neînţelegeri 
referitoare la soluţionarea confl ictului din 
regiune. Trump a șocat recent UE prin 
permisiunea acordată Turciei de a invada 
Siria, după ce anterior demolase Tratatul 
de neproliferare nucleară cu Iranul, 
susţinut de UE.

EFECTE GLOBALE
Însă decizia privind coloniile israeliene 

poate avea implicaţii și mai largi, a sesizat 
B’Tselem un ONG israelian. Ea este „o 
undă verde nu numai pentru naţiunea 
coloniilor ilegale ci și pentru o gamă largă de 
violări ale drepturilor omului pe cuprinsul 
întregului glob”, a avertizat ONG-ul.

Ca o confi rmare a acestor implicaţii, 
Pompeo fusese întrebat de ce anexarea 
Crimeei de la Ucraina de către Rusia, în 

2014, este ilegală, dar anexarea Înălţimelor 
Golan de către Israel este legală. „Noi pur 
și simplu am recunoscut acea realitate din 
teren și istoria care a existat în acel spaţiu 
anume”, a declarat Pompeo, repetând 
aceeași justifi care folosită și de președintele 
rus Vladimir Putin pentru anexarea 
Crimeei.

Și Germania și-a exprimat îngrijorarea 
că susţinerea de către SUA a unui schimb 
de teritorii între Kosovo și Serbia, pe 
baza acelorași principii, ar putea provoca 
instabilitate în Balcanii Occidentali.

STRUGURI ACRI
Dar, în ce-l privește, Psagot, un 

producător israelian de vin dintr-o colonie 
din Cisiordania, s-a declarat încântat de 
supărarea UE, în urma deciziei privind 
etichetarea alimentelor. Instanţa UE a 
afi rmat că vinul lui trebuie să fi e etichetat 
drept produs „din colonii”, astfel încât 
consumatorii europeni să poată avea 
opţiunea de a nu-l cumpăra din raţiuni 
„etice”. „Noi credem că hotărârea Curţii 
Europene de Justiţie de a se eticheta 
produsele din colonii a avut un impact 
semnifi cativ asupra deciziei administraţiei 
SUA de a-și (…) schimba politica”, a cărui 
fi rmă a pierdut procesul la tribunalul UE.

Iar ministrul israelian de externe, 
Yisrael Katz, a avut aceeași poziţie. „Acest 
anunţ important este un răspuns adecvat 
la decizia Curţii Europene de Justiţie 
împotriva comunităţilor evreiești din 
Iudeea și Samaria și în tentativele de boicot 
împotriva statului Israel”, a declarat Katz.

VATICANUL SE DISTANȚEAZĂ 
DE SUA

Papa Francisc s-a distanţat de Statele 
Unite, scrie și Il Messaggero, America 
anunţând că nu mai consideră nelegitime 
așezările israeliene din Cisiordania, care 
s-a întâmplat până acum. Schimbarea 
politicii externe americane, anunţată de 
Trump, riscă „să incendieze” Orientul 
Mijlociu și „să submineze în continuare 
procesul de pace israeliano-palestinian și 
stabilitatea regională deja fragilă”.

Vaticanul și-a exprimat poziţia negativă 
printr-o declaraţie în care repetă că soluţia 
în confl ictul israeliano-palestinian este 
să se ajungă la două state pentru două 
popoare: „Sfântul Scaun susţine dreptul 
statului Israel de a trăi în pace și securitate 
la graniţele recunoscute de comunitatea 
internaţională, dar același drept aparţine 
poporului palestinian și trebuie să fi e 
recunoscut, respectat și pus în aplicare.”

Vaticanul îi invită pe israelieni și 
pe palestinieni să reia negocierile cu 
sprijinul comunităţii internaţionale și în 
conformitate cu Rezoluţiile ONU care, în 
trecut, s-au exprimat întotdeauna negativ 
asupra așezămintelor din Cisiordania. 

Purtătorul de cuvânt al președintelui 
palestinian Abu Mazen a numit decizia 
SUA drept „nulă, inacceptabilă și 
condamnabilă”.

SUA ŞI UE O APUCĂ PE CĂI DIFERITE ÎN SUA ŞI UE O APUCĂ PE CĂI DIFERITE ÎN 
PRIVINŢA COLONIŞTILOR ISRAELIENI

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

DOUĂ MEDALII DE AUR PENTRU ROMÂNIA 
LA JOCURILE OLIMPICE DE TINERET – LAUSANNE 2020

LA DRUM, CU ACELAȘI MULT 
DORIT OBIECTIV

Fotbal Club Petrolul Ploiești (Cvadruplă 
Campioană a României, Triplă deţinătoare 
a Cupei României, prestigioase victorii 
internaţionale), îndrăgita echipă „fanion” 
a Prahovei și-a reluat pregătirile (Ploiești 
8.I.2020) și se afl ă acum în Turcia, în 
Antalya, pentru un prim stagiu centralizat 
de pregătire (12-24.I.2020, Belek).

Cu suportul permanent admirabil al 
unei societăţi de prim nivel mondial – 
Veolia (director general pentru România 
– statornicul petrolist ploieștean – ing. 
Mădălin Mihailovici), Petrolul Ploiești, 
după un sezon în Liga 2, dezamăgitor 
(locul 8, din 19 competitoare, cu 8 victorii, 
7 egaluri, 5 înfrângeri, golaveraj 19-19, 31 
puncte), la 10 puncte de primul loc (UTA 
Arad 41 puncte), la 6 puncte de locul doi (CS 
Mioveni 37p) – ambele locuri promovabile 
și la 4 puncte de locul trei (Rapid București 
35p) – promovabil printr-un baraj (în dubla 
manșă cu o formaţie din Liga 1, locul 12, din 
14…), formaţia noastră, a minunaţilor „Lupi 
Galbeni”, continuă drumul speranţelor 
revenirii în elita fotbalului românesc.
„STAFF” DE A, CU FORȚE NOI

În vederea unor evoluţii cât mai bune și 
al obiectivului, nu ușor, cât și a continuării 
unui parcurs onorant în Cupa României, 
FC Petrolul Ploiești a mandatat un nou 
staff  tehnic, de A – Costel Enache (antrenor 
principal), Cătălin Munteanu (antrenor 
secund), Mihai Șteţca (antrenor cu portarii) 
și Alexandru Cittadino (preparator fi zic), 
susţinut în demersurile profesioniste și de 
un staff  medical de prestigiu – dr. Laurenţiu 
Bulata (revenit la clubul său îndrăgit) și de 
asistentul Răduţă Gheoca (kinetoterapeut).

Adunarea Generală FC Petrolul Ploiești 
(11.I.2020) a decis revocarea din funcţia de 
Președinte al Clubului a domnului Marius 

Stan ca urmare a candidaturii pentru al 
doilea mandat de primar la Galaţi. Pentru 
susţinerea activităţii și deciziile pe plan 
sportiv a fost validat ca director sportiv 
Costel Lazăr (Adunarea Generală FC 
Petrolul), fost jucător (aproape 100 de jocuri 
în A) și antrenor (inclusiv principal) în A, la 
Petrolul, de ani buni în aceeași funcţie, de 
director sportiv la Astra.

În serioasă restructurare și lotul de 
jucători afl aţi în pregătiri.

PRIM „CARTIER GENERAL” 
LA LIMAK ATLANTIS RESORT, 

DIN BELEK
În primul stagiu de pregătire (12-

24.I.2020), FC Petrolul Ploiești a avut 
jucătorii: Raul Avram, Cezar Lungu, 
Cristian Apostolachi – portari și Ștefan 
Bărboianu, Alves da Silva Walace, Alberto 
Olaru, Valentin Ţicu, Antoniu Manolache, 
Ianis Stoica, Alexandru Saim Tudor, Mario 
Bratu, Robert Daniel Enache, Gabriel Deac, 
Laurenţiu Marinescu, Sergiu Arnăutu, 
Ștefan Blănaru, Hamza Younes, Derlis 
David Mezza Colli, Cristian Sîrghi, Adrian 
Nicolae (junior Petrolul, internaţional 
U17), Mihai Niţescu (ex Petrosport Ploiești, 
ex Petrolul), Leonel Pierce (Argentina, 
cu cetăţenie și Italia), Armando Vajuski 
(Albania, internaţional A), Radu Rogac 
(Moldova, internaţional A), Pol Roige 
Rodriquez (Spania).
UTILE TESTE DE PREGĂTIRE, 
VERIFICARE, OMOGENIZARE
În condiţiile optime și în care s-au 

pregătit și alte formaţii de prim nivel din 
România (inclusiv „Naţionala de Rugby”), 
antrenorul Costel Enache a condus zilnic 
câte două antrenamente, cu pondere de 
pregătire fi zică, dar și pe cea tehnico-
tactică și moral volitivă, intercalând și trei 
utile jocuri test, de maximă importanţă, în 
omogenizarea compartimentelor, al echipei 

și-n cristalizarea unei formaţii de bază.
 FC Petrolul Ploiești (Liga 2, România) 

– FK Kyzylzhar Petropavlovski (Liga 1, 
Kazakhstan) 2-0 (1-0)

Marcatori: Laurenţiu Marinescu (27), 
Gabriel Deac (55). Petrolul (antrenor Costel 
Enache): Lungu (30 Apostolachi) – Olaru, 
Walace, Manolache, Ţicu – Pierce – Vajuski, 
Bratu, Marinescu, Ianis Stoica – Younes, 
în prima repriză și apoi, după pauza „11” 
le: Apostolachi (60 Avram) – Bărboianu, 
Olaru, Manolache, Ţicu (77 Nicolae) – 
Deac, Meza Colli, Enache, Saim Tudor 
– Blănaru, Arnăutu. Joc disputat la Belek 
(15.I.2020).

 FC Petrolul Ploiești – FC Budaorsi 
(Liga 2, Ungaria) 3-2 (2-3).

Joc disputat la Belek (18.I.2020) 
Marcatori: Gabriel Deac (9), Laurenţiu 
Marinescu (28), Armando Vajuski (65) / 
Medgyes (21), Petho (40). Petrolul: Avram 
(30 Apostolachi) – Bărboianu, Walace, 
Manolache, Ţicu – Meza Colli – Deac, Ianis 
Stoica, Marinescu, Saim Tudor – Arnăutu. 
În repriza a doua au jucat: Apostolachi (60 
Lungu) – Bărboianu (76 Nicolae), Olaru, 
Rogac, Saim Tudor – Pierce – Bratu, Enache, 
Vajuski – Blănaru, Arnăutu (61 Niţescu). 

 FC Petrolul Ploiești – BFC Siofok (Liga 
2, Ungaria) 3-1 (1-0) Belek (21.I.2020).

Marcatori: Meza Colli (19), Olaru (59), 
Vajushi (60)/Magasfoloi (81). Petrolul: 
Apotolachi - Bărboianu, Olaru, Manolache, 
Țicu - Bratu, Pierce, Meza Colli - Deac, 
Blănaru, Ianis Stoica (Avram, Lungu, Rogat, 
Nicolae, Marinescu, Niţescu. Enache, Saim, 
Vajushi, Rodriguez, Younes, Arnăutu).

STAGIUL DOI, TOT ÎN 
ANTALYA, CU PREGĂTIREA 

STARTULUI
După o scurtă pregătire la Ploiești (25.I. 

– 1.II.2020), Petrolul își mută „cartierul 
general”, tot în Turcia, la Side (2-14.II.2020), 
unde în paralel cu antrenamentele va efectua 
noi teste. Momentan sunt stabilite trei: 
Petrolul – FC Nizkniu Novgorod (Liga 2, 
Rusia), Petrolul – FC SKA Khaborovsk (L.2, 
Rusia) și Petrolul – FK Grafi car Belgrad (L2, 
Serbia), în zilele de 4, 7 și 8.II,.2020.

Pregătiri optime, pentru startul ofi cial 
al sezonului, în care în Liga 2 (Etapa 22 
/ 22.II.2020) este prevăzut și jocul de pe 
Stadionul Ilie Oană (ziua și ora nefi ind 
programate încă de FRF…)

Până atunci, și atunci și întotdeauna: 
HAI PETROLUL!

Bucurie imensă în Echipa 
Olimpică a României, 

în Elveţia la Saint Moritz! 
Reprezentanta României și a 
Prahovei, tânăra câmpineancă 
Georgeta Popescu (17 ani, născută 
13.IV.2002 în Câmpina, elevă în 
clasa a XII-a a Liceului Tehnologic 
„Constantin Istrati” – Câmpina, 
sportivă legitimată și lansată de 
Clubul Sportiv Orășenesc Sinaia) a 
fost de neînvins în proba feminină 

de monobob și după un parcurs 
fără greșeală pe Pista naturală de 
bob Olimpia (19.I.2020) a cucerit 
prima medalie de aur pentru Team 
România la Jocurile Olimpice de 
Tineret Lausanne 2020.

În fi nală, Georgeta Popescu, 
cu bobul său (2,30 m,130 kg) a 
„zburat” cu viteză de aproape 130 
km/h, a câștigat ambele manșe 
(1:13.44, respectiv 1:13.40) și cu 
timpul total de 2:26.84 a cucerit 

aurul, devansând pe Viktoria 
Cernanska – Slovacia, medaliată 
cu argint (2:27.35) și cu o altă 
sutime de secundă pe Celine 
Harms – Germania, medaliată cu 
bronz (2:27.36…).

Adevărat triumf, în 
premieră în istoria 

monobobului tot la Saint Moritz 
(20.I.2020, Pista Olimpia), 
reprezentantul României și al 
Prahovei, sinăianul Andrei Robert 

Nica (născut la 4.II.2002, Buzău, 
sportiv legitimat și lansat tot de 
Clubul Sportiv Orășenesc Sinaia, 
antrenor tot Cezar Popescu, 
directorul clubului Liviu Turea) 
și-a adjudecat în aceeași probă – 
monobob și la masculin preţioasa 
medalie de aur și onorantul titlu 
de Campion Olimpic de Tineret – 
Lousanne 2020. 

Cu timpul de 1:12.81, Andrei 
Nica a ocupat locul 2, după 
Alexander Csudaj – Germania 
(1:12,43) în prima manșă, dar în 
cea de a doua a zburat pe pistă 
cu 1:11.99, fi ind cel mai bun 
și cu totalul de 2:24.80 a luat 
„aurul”, același timp (incredibil, 
la sutimi de secundă) realizând 
și Alexander Csudaj (2:24.80) 
și acesta fi ind răsplătit cu aurul 
olimpic. Bronzul a revenit lui 

Quentin Sanzo – Liechtenstein 
(2:25.18).

Onorante felicitări le-au fost 
adresate celor doi bravi 

sportivi prahoveni – Georgeta 
Popescu și Andrei Nica de 
către Președintele Comitetului 
Olimpic Internaţional – Th omas 
Bach (Germania, ex-Campion 
Olimpic – Scrimă / Floretă) și 
de către Octavian Morariu – 
Membru C.I.O. pentru România 
(ex-internaţional – Rugby), 
Mihai Covaliu – Președinte al 
Comitetului Olimpic și Sportiv 
Român (ex-Campion Olimpic, 
Scrimă / Sabie), prezenţi la marea 
dispută olimpică…

Georgeta Popescu și Andrei 
Nica, laureaţi ai Prahovei 2019, 
acum „laureaţii lumii”… Bucurie, 
mândrie, onoare…

PETROLUL, ÎN ANTALYA, PREGĂTIRI, CU TREI TESTE VICTORIOASEPETROLUL, ÎN ANTALYA, PREGĂTIRI, CU TREI TESTE VICTORIOASE
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Prahovenii Georgeta Popescu și Andrei Nica 
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