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 „E mai bine să taci și să pari prost decât să deschizi gura și să risipești 
pentru totdeauna îndoielile.”

- Culese de Tata  Mark Twain (1835 - 1910) scriitor american

Ziarul   Ploiestii,

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro LE DĂM PESTE LE DĂM PESTE 
BOT LA VOT!

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Asta este ocazia. Alta nu mai ai decât
peste 4 ani. Vrei să îți bați joc și de 

șansa asta? Nu te-ai convins în ăștia 30 de 
ani că asta au vrut...să te facă să nu ieși 
la vot? Chiar nu te-ai maturizat sufi cient 
încât să te valorizezi peste ceea ce ți-au 
indus că reprezinți, adică un nimic? Vrei 
să îi lași la butoane în continuare? Să îți 
râdă în nas doar pentru că nu ți-ai furat 
cincisprezece din cele peste două milioane 
de minute, câte sunt adunate într-un ciclu 
electoral?

Chiar nu mă interesează cu cine votezi, 
doar fă-o! Stiu că ești scârbit. Și eu sunt. 
Dar scârba asta le profi tă tot lor. Le este 
frică să iasă lumea la vot masiv pentru 
că le dau calculele meschine peste cap. 
In afară de bani, nu vor să numere mult. 
Haideți să le stricăm socotelile! Uite cum 
se împăunează cu titulatura de “cel mai 
mare partid de dreapta”, “cel mai mare 
partid de stânga”....tot un fâs! Dacă am ieși 
toți la vot ar fi  doar niște pitici care au sărit 
gardul. Atât.

Nu contează că nu îți place politica, 
pentru că ceea ce vedem azi nici mie nu 
îmi place, dar aici vorbim despre noi. 
Votând, te votezi pe tine și îți dai o șansă 
corectă. Nu lași pe nimeni să se folosească 
de neimplicarea ta. În defi nitiv este vorba 
despre orașul tău, despre comuna ta, 
despre tine. În schimb, dacă nu votezi, este 
vorba despre ei.

Așa că, te rog din sufl et...SĂ LE DĂM 
PESTE BOT LA VOT, pe 27 septembrie!
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Ministrul Afacerilor Interne, 
Marcel Vela, a promis că serviciile 

publice pentru permise de conducere și 
înmatriculare a vehiculelor vor organiza 
26 de sedii secundare în alte localități, 
pe lângă cele existente în municipiile 
reședință de județ. Printre orașele care 
benefi ciază de un astfel de birou se 

numără și Câmpina. În sediile secundare 
se vor desfășura activități de preluare a 
documentelor necesare operațiunilor de 
înmatriculare a vehiculelor și de eliberare 
a plăcuțelor cu numere de înmatriculare. 
Iar un exemplu a fost că, în zilele de marți 
și joi, cetățenii pot depune documentele 
fără să se mai deplaseze la Ploiești. Vela 

a mai spus că „Direcția Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, 
Inspectoratul General al Poliției Române 
și prefecturile vor întreprinde, în perioada 
imediat următoare, demersurile necesare 
pentru punerea în aplicare a acestei măsuri, 
pentru ca din data de 22 septembrie să fi e 
funcționale”.

SERVICIU DE PERMISE LA CÂMPINA
M

p
î
2
p
r
b

sta este ocazia Alta nu mai ai decât

Continuare în pagina 3

PROIECT EUROPEAN NR. 19, LA PLOIEȘTI: 
REGENERARE CARTIER PICTOR ROSENTHALREGENERARE CARTIER PICTOR ROSENTHAL
Primarul Adrian Dobre a semnat cel

de-al 19-lea contract de investiții 
care benefi ciază de fonduri europene, prin 
Programul Operațional Regional 2014-

2020. De data aceasta este vorba despre 
proiectul „Regenerare urbană în zona 
marginalizată a municipiului Ploiești, 
cartier Pictor Rosenthal”, în valoare de 

22.685.458,00 lei și un termen de execuție 
de 28 de luni de la semnarea contractului 
de fi nanțare. 

Promisiune generoasă: Promisiune generoasă: 
1 miliard de euro 1 miliard de euro 
pentru economiepentru economie

De luni, piața de capital din
România a trecut de la 

statutul de Piață de Frontieră la cel 
de Piață Emergentă Secundară, 
decizia agenției de evaluare 
fi nanciară FTSE Russell fi ind 
considerată una istorică pentru 
România. Momentul a fost tratat 
cu importanța cuvenită cel puțin 
de Bursa de Valori București, care 
a deschis ședința de tranzacționare 
cu o conferiță de presă, la care au 
luat parte reprezentanți ai mediului 
de afaceri și ai statului român. Ce 
avantaje ne va aduce acest statut 
a spus Antonio Oroian, Broker la 
SSIF Goldring SA: „Acest nou statut 

ne va oferi, în mod cert, vizibilitate 
în rândul investitorilor străini, în 
rândul fondurilor de investiții din 
străinătate. Dar ar trebui să nu ne 
îmbătăm cu apă; ne aducem aminte că 
Ordonanța 114 de la sfârșitul anului 
2018 a dus la prăbușirea principalelor 
acțiuni de la BVB, a generat creșterea 
volumului de tranzacționare și, 
implicit, a lichidității pe principalii 
emitenți.” Aluzie la ce măsuri mai au 
în cap politicienii să ia... La sfârșitul 
lunii martie 2020, două companii 
românești- Banca Transilvania și 
S.N. Nuclearelectrica- au fost incluse  
în indicii de Piață Emergentă ai 
FTSE Russell.

Bucureștiul (570,8 miliarde lei), 
Ilfovul (111,8 miliarde lei) și 

Timișul (67,2 miliarde  lei) se afl ă 
în topul celor mai puternice județe 
din România în funcție de cifra 
de afaceri din 2019 a companiilor 
înregistrate, arată analiza realizată 
de economiștii de la KeysFin. 
Într-un Top 10, comparativ cu 
2015, Argeșul a scăzut un loc, de pe 
4, pe 5, ajungând la 65,5 miliarde 
lei, iar Clujul a avansat pe 4 în 2019, 
având o cifră de afaceri de 65,7 
miliarde lei. Următoarele județe 
din România, ca performanță a 
mediului de afaceri, sunt sunt 

Prahova (56 miliarde lei), care a 
săltat două poziții față de 2015, 
Constanța (52 miliarde lei), Brașov 
(47,3 miliarde lei), Bihor (34,1 
miliarde lei) și Sibiu (34 miliarde 
lei).

În clasamentul județelor 
cu cele mai slabe rezultate de 
business se regăsesc Mehedinți, 
Caraș Severin și Vaslui. În topul 
profi tabilității,  pe primul loc se 
afl ă și în acest caz Bucureștiul, cu 
un rezultat net pozitiv în valoare 
de 30,9 miliarde lei, fi ind urmat de 
Ilfov, cu 6 miliarde lei și Cluj, cu 5,2 
miliarde lei.
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Afl at în campanie electorală 
pe undeva, prin Pitești, 

premierul a vrut și el să fi e popular 
și l-a întrebat pe un bărbat afl at în 

scaun cu rotile „ce viteză prinde” 
fotoliul rulant în care stă. Derutat, 
dar și elegant, omul l-a salvat de 
la penibilul maxim pe Ludovic 
Orban: „ăsta e de handicap… foarte 
ușor… prinde mai mult, da’ o las 
ușor, așa…” Măi, Sică Mandolină, 
păi ia să vedem, mintea ta cam cu 
ce viteză funcționează, de melc, 
de broască țestoasă sau de leneș 
(sloths)? Eu cred că te încadrezi la 
mamiferele din America de Sud, 
dar nu știu din care categorie faci 
parte, din leneșii cu trei degete 
(Bradypus, Bradypodidae) sau din 
leneșii cu două degete (Choloepus, 
Megalonychidae)? E posibil ca tu 
să n-ai nici degete; dacă le aveai, te 
scărpinai în mintea aia a ta creață 
înainte să scoți pe gură o asemenea 
prostie.

Mitingiștii anti-mască au 
declarat:„Suntem conduși 

de cea mai mare masă de criminali 
ai unui popor, cei care au instituit 
teroarea, genocidurile. De ce credeți 
că ne vor distruși? Uitați-va cine 
are cele mai mari invenții din 
lume? Poporul român! Datorită 
românilor noștri există continuitate 

pe acest pământ unde s-a născut 
civilizația lumii. Noi suntem 
poporul!” Da, bre, voi sunteți 
buricul pământului! Și da, dacă 
nu era România voastră, se înclina 
planeta; mă rog, la cât e ea de plată 
în căpățâna voastră, prindea o 
pantă mică și aluneca omenirea 
de pe mapamond. Și da, de-aia 
au inventat ăștia Covid, special 
pentru super-geniile de voi, să vă 
distrugă neuronul ăla care v-a ieșit 
în frunte ca păduchele...

Mogulul de presă Dan 
Voiculescu s-a înscris, la 

aproape 74 de ani, la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă din București, 
secția Asistență Socială. Acuma, 
Vărane, tu ai rămas sărac lipit 
pământului și înveți cum să 
primești ajutor social de la stat 
sau, având în vedere că totuși faci 
Teologia, te gândești să-ți pui 
o pilă la Dumnezeu, să-ți ierte 

turnătoriile la Secu sau hoțiile 
din ultimii 30 de ani? Eu zic că te 
chinui de pomană; era sufi cient să 
desfi ințezi A 3 și te ierta Doamne-
Doamne de toate drăciile pe care 
le-ai făcut! Așa, ce folos să-ți 
tocești coatele, dacă Ciuvică-
Badea-Gâdea-Ursu stropesc toată 
ziua prin televizor cu... draci?

Jurnalista Carmen Dumitrescu 
scrie că Biroul Electoral de 

Circumscripție nr.1 Alexandria a 
constatat că niște postări ale unui 
site și ale unei pagini de socializare 
îl afectează pe candidatul PSD, 

primarul Victor Drăgușin, și a 
dispus înlăturarea lor din mediul 
online. Na, uite mirare, dragă: păi, 
30 de ani, ăștia- magistrații- nu 
le-au ținut de șase politicienilor, să 
nu-i prindă, naiba, vreun tembel 

de alegător la furat? Ce vă holbați 
acum că BEC Teleorman păzește 
un primar, să nu fi e cumva șifonat 
de vreun cuvânt aruncat în mediul 
virtual? Pe-ăștia, nene, nici cu o 
fl oare să nu-i atingi, ok?

Ca să participe la o dezbatere 
televizată, Gabriela Firea le-a 

cerut contracandidaților să-și facă 
teste Covid și anti-drog, aluzie la 
Nicușor Dan, despre lentoarea căruia 
se face mișto, sugerându-se că omul 
a tras pe nas ceva, de-aia rămâne 
uneori pe gânduri, cu vorba în gură. 
Madam, dar tu îți faci un test 

anti-țață sau măcar anti-mahala? 
Nu de alta, dar s-ar putea ca, la 
o întâlnire față-în față, cum tu ai 
logoree, Nicușor n-ar avea loc, 
de limbarița ta, să-ți citească 
rezultatul testului lui de inteligență, 
care oricum e cu vreo 20 de clase 
peste tine...

De la Căcălin (Popescu 
Tăriceanu) citire: „Cred că 

omorârea opoziției prin ignorare 
este parte a planului malefi c care 
plutește în aer de mai mult timp 
și care pare că este pus în practică 
pas cu pas, ca să-l citez pe locatarul 
de la Cotroceni. Planul sună cam 
așa: în România mileniului 3 
trebuie să rămână cât mai puține 
partide politice, de preferat două, 

care să-și paseze ștafeta puterii 
de la unul la altul cu aprobarea și 
sub supravegherea Președintelui 
și a serviciilor care fac...servicii”. 
Acuma, Molicene, ce să-i faci, asta 
e soarta gângăniilor; toată lumea le 
strivește... Deci resemnează-te, așa 
cum am făcut și noi ăștia 30 de ani, 
când te-am cărat în spinare prin 

politică, iar tu ne scuipai în cap... 
Deh, roata se întoarce... Cu alte 
cuvinte: mergi acasă și te culcă, 
tata Moșhule!

Traian Băsescu spune că 
Alianța PNL-USR-PLUS 

este pe punctul de a pierde 
alegerile în Capitală și pune acest 
eșec pe seama faptului că PMP 
a fost scos din alianță.  El a scris 
că, dacă Nicușor pierde alegerile, 
„dragă Orban Ludovic, eu te scot 
în șuturi de la Palatul Victoria și 
te las fără serviciu”. Nea Traiane, 
bre, Petrov, ce-ar fi , pentru că 
matale s-ar putea s-o faci pe Firea 
primar, să te scoată bucureștenii 
în șuturi din Capitală? Acuma, 
deh, știm și noi că-i dai madamei 
o mână de ajutor, că doar Pandele 
ți-a fost subordonat în marină, 
nu? Adică, decât să se răstoarne 

corabia fagmiliei, mai bine înecați 
voi Bucureștiul tot!

După ce a fost prezentă în 
emisiunea lui Gâdea și a  

„dinamitat campania electorală cu 
înregistrări și dezvăluiri, după ce a 
făcut mafi oții să tacă și amețitele să 
tremure”, Dana Budeanu a anunțat 
că nu mai participă la absolut nicio 
emisiune televizată: „Eu nu sunt 
sociabilă deloc. Sunt o persoană 
extrem de retrasă. Nu știu cât va 
dura să mă retrag după o asemena 
expunere. Viața mea extrem 
de izolată și protejată!”Mare 
pagubă-n ciuperci, cucoană, că 
nu mai delirezi tu la A3! E mai 
bine să stai izolată în... nino-nino 
din căpățâna ta, că aia chiar nu 
e de ieșit în public nici înainte și 
nici după 12 noaptea. Totuși...în 
eventualitatea în care rămâi fără 
muncă, vezi că se fac angajări în 
podgorii, pe post de sperietoare în 
vii...  

 Săptămâna pe scurt 
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ACTUALITATE

ACCIDENT FEROVIAR 
MORTAL. 

BĂRBAT LOVIT DE TREN
Polițiștii au fost sesizați cu 

privire la faptul că o persoană a fost 
accidentată de tren, la ieșirea din 
stația C.F. Ploiești Sud spre Ploiești 
Est, în zona kilometrului feroviar 
62+400 m. „Echipa operativă 
a constatat că cele sesizate se 
confi rmă, la fața locului fi ind găsit 
un bărbat în vârstă de aproximativ 
55 - 60 de ani care a fost declarat 

decedat de cadrele medicale. Cel 
mai probabil bărbatul a vrut să 
traverseze calea ferată, când a 
fost surprins de tren”, a precizat 
IPJ Prahova. Politiștii din cadrul 
Serviciului Județean de Poliție 

Transporturi Prahova au întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de ucidere din culpă, 
efectuând cercetări pentru 
stabilirea identității bărbatului, 
precum și a tuturor circumstanțelor 
în care s-a produs incidentul.
BĂRBAT LA UN PAS DE COMĂ 

ALCOOLICĂ, DEPISTAT LA 
VOLAN

Polițiștii rutieri au oprit pentru 
control un bărbat afl at la volanul 
unui autoturism, în timp ce se 
deplasa pe Șoseaua Vestului din 
Ploiești. „În urma testării cu 
aparatul etilotest, a rezultat o 
valoare de 1,05 mg/l alcool pur 

în aerul expirat”, a precizat IPJ 
Prahova. În cauză, a fost întocmit 
dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunii de conducerea unui 
vehicul sub infl uența alcoolului.

AMBULANȚĂ PRIVATĂ 
CU PACIENȚI, LOVITĂ DE 
UN AUTO LA IEȘIREA DIN 

PLOIEȘTI
Accidentul rutier s-ar fi  produs 

după ce un conducător auto în 
vârstă de 69 de ani, care se deplasa 
la volanul unei autoutilitare din 
direcția DN1 către Blejoi, ajuns la 
intersecția cu DJ100I (Bulevardul 
Republicii), posibil pe fondul 
efectuării unui viraj la stânga către 

Blejoi, nu ar fi  acordat prioritate 
unei ambulanțe private care 
circula regulamentar pe direcția 
Ploiești către DN1. În urma 
evenimentului rutier, trei ocupanți 
și conducătorul ambulanței private 
au fost transportați la spital pentru 
îngrijiri medicale. Din păcate, una 
dintre victime, o femeie în vârstă 
de 69 de ani, a decedat la spital. 
„Rezultatul testării cu aparatul 
etilotest a fost negativ în cazul 
conducătorului auto de 69 de ani”, 
a precizat IPJ Prahova. În cauză 
polițiștii au deschis dosar penal 
pentru ucidere din culpă și pentru 
vătămare corporală din culpă.
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ACCIDENT RUTIER LA 
BERCENI. TREI AUTO 

IMPLICATE
Accidentul s-a produs pe 

Centura de Est a Ploieștiului, 
pe raza localității Berceni. Un 
conducător auto în vârstă de 50 de 
ani care se deplasa la volanul unei 
autoutilitare, pe Centura de Est, la 
km 80 + 850 m, pe sensul de mers 
către Brașov, posibil pe fondul 
nepăstrării distanței regulamentare 

în mers, ar fi  intrat în coliziune 
cu o  autoutilitară condusă de un 
bărbat în vârstă  de 40 de ani care 
oprise în coloană. La scurt timp 
după, o femeie, în vârstă de 45 
de ani, care se deplasa la volanul 
unui autoturism, pe același sens de 
mers, posibil pe fondul nepăstrării 
distanței regulamentare în mers, a 
intrat în coliziune cu autoutilitara 
condusă de bărbatul de 50 de ani. 
În urma evenimentului rutier, atât 

conducătorul auto în vârstă de 50 
de ani, cât și femeia în vârstă de 
45 de ani au fost transportați la 
spital pentru acordarea de îngrijiri 
medicale. Cei trei conducători auto 
au fost testați cu aparatul etilotest, 
iar rezultatul a fost negativ. 
Trafi cul rutier a fost restricționat 
pe o bandă, pe sensul spre Bucov. 

ACCIDENT PE DN1, LA 
BĂNEȘTI

Două autoturisme au intrat 
în coliziune pe DN1, pe raza 
localității Bănești, pe sensul de 
mers spre Brașov. Din verifi cări a 
rezultat faptul că un conducător 

auto, în vârstă de 32 de ani, afl at 
la volanul unui autoturism care se 
deplasa din direcția Ploiești către 
Brașov, ar fi  întrat în coliziune 
față-spate cu o mașină condusă 
de un bărbat în vârstă de 60 de 
ani care, în dreptul trecerii pentru 
pietoni, ar fi  oprit pentru a acorda 
prioritate persoanelor angajate în 
traversare. Ambii conducători au 
fost testați cu aparatul etilotest, 
rezultatele fi ind negative, potrivit 
IPJ Prahova.

ACCIDENT PE DJ 101I, ÎN 
SATUL BUDA

Accidentul rutier s-a produs pe 

DJ 101, pe raza satului Buda, după 
ce un autoturism monovolum 
s-a răsturnat. Potrivit primelor 
date, autoturismul era condus de 
un tânăr, în vârstă de 28 de ani, 
care, posibil pe fondul neadaptării 
vitezei la condițiile de drum, a 
pierdut controlul direcției.  În 
urma accidentului rutier a rezultat 
rănirea unui pasager în vârstă de 
17 ani care a fost transportat la 
spital pentru îngrijiri medicale. 
Conducătorul auto, potrivit IPJ 
Prahova, a fost testat cu aparatul 
etilotest, iar rezultatul a fost 
negativ. Trafi cul rutier nu a fost 
afectat în zonă. 

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

BOGDAN TOADER SE GÂNDEȘTE 
LA O NOUĂ ECHIPĂ DE FOTBALLA O NOUĂ ECHIPĂ DE FOTBAL

După ce, acum ceva timp, candidatul 
PSD la șefi a Consiliului Județean 

Prahova, Bogdan Toader, promitea 
susținerea fi nanciară, în limitele legale, 
a sportului din Prahova, recent, acesta a 

anunțat că dorește înfi ințarea unei echipe 
de fotbal în Liga a III-a. Actualul președinte 
al CJ scria, pe pagina sa de socializare: 
„Pentru că fotbalul este un sport cu tradiție 
în Prahova, la nivel județean, împreună cu 
Daniel Chiriță, dorim să înfi ințăm o echipă 
de fotbal pentru juniorii prahoveni, cu vârste 
cuprinse între 16 și 20 de ani. Ne dorim să 
le cultivăm încrederea în șansele lor de a 
avea un viitor în fotbalul de performanță! 
Inițial, această echipă județeană va activa 
în Liga a III-a, însă, având resursele umane 
și fi nanciare necesare pentru o dezvoltare 
sănătoasă și durabilă a calităților juniorilor 
prahoveni. 

Această echipă nu își propune să facă 
concurență FC Petrolul Ploiești. Din contră. 
Juniorii de valoare pot fi  promovați la echipa 
fanion a orașului.”

Candidatul PNL pentru funcția de 
președinte al Consiliului Județean 

Prahova, liderul liberal Iulian Dumitrescu, a 
promis, duminică, sprijin total pentru echipa 
de fotbal Petrolul Ploiești. Acesta declară, pe 
paginile de socializare: „După ce prahovenii 
mă vor învesti cu încrederea lor la președinția 
Consiliului Județean, îmi asum susținerea 
echipei fanion a județului, Petrolul Ploiești. În 
același timp, voi fi  cel mai mare susținător al 
echipelor și a sportivilor care fac performanță, 
fi e că vorbim de handbal, baschet, gimnastică, 
atletism etc.” PNL își ia angajamentul, prin 
programul său de campanie, să realizeze și 
alte investiții pentru sport: construcția unui 
teren de antrenament pentru Stadionul „Ilie 
Oană”, în zona intrării de pe strada Latină; 
realizarea unui Complex Sportiv în zona 
Gării de Vest, cu utilități indoor și outdoor 

pentru practicarea atletismului, gimnasticii 
și ciclismului; relocarea sediului CS Petrolul 
Ploiești în noul Complex Sportiv din Ploiești; 
dezvoltarea infrastructurii sportive de iarnă 
în localitățile turistice de pe Valea Prahovei, 
dar și la Cheia; organizarea și fi nanțarea 
taberelor școlare cu profi l sportiv etc. 

pentru practicarea atletismului gimnasticii

IULIAN DUMITRESCU SUSȚINE IULIAN DUMITRESCU SUSȚINE 
ECHIPA PETROLUL PLOIEȘTIECHIPA PETROLUL PLOIEȘTI

PROIECT EUROPEAN NR. 19, LA PLOIEȘTI: PROIECT EUROPEAN NR. 19, LA PLOIEȘTI: 
REGENERARE CARTIER PICTOR ROSENTHAL
Unul dintre obiectivele acestui proiect 

este legat de dezvoltarea comunitară 
și regenerarea fi zică și economică a 
cartierului marginalizat Pictor Rosenthal. 
Astfel, se vor executa lucrări de: dotare 
si echipare - reabilitare / modernizare 
străzi, prin asfaltare platforme carosabile, 
amenajarea trotuarelor, crearea de locuri 
de parcare publice si pentru riverani, 
amenajare piste de biciclete, marcare și 
semnalizare, amenajare spații verzi aferente 
străzilor Mircea cel Bătrân, Pictor Rosenthal 
și construire sistem de irigații aferent 
spațiilor verzi; modernizare / amplasare 
stații de transport-stații moderne, dotate 
cu bancă, panou afi șaj orar mijloc de 
transport, cu conformare antivandalism, 
coș de gunoi, etc.; construire (extindere) 
rețea alimentare cu apă și branșamente 

aferente; construire (extindere) sistem 
canalizare; reabilitare / modernizare 
sistem iluminat public.  Amplasamentul 
va cuprinde de asemenea alei, spații verzi 
și o toaletă publică, racordabilă, precum și 
mobilier urban specifi c. Suprafața totală a 
spațiilor urbane asupra cărora se intervine 
în cadrul cartierului Pictor Rosenthal 
însumează 49.094 mp.

Străzile pe care se va derula reabilitarea, 
modernizarea sau construirea (extinderea) 
elementelor de infrastructură rutieră și a 
rețelelor de utilități urbane (alimentare cu 
apa, canalizare, iluminat stradal, canalizatie 
curenți slabi) sunt: Puțul cu Apă Rece, 
Voila, Ulmului, Steluțelor, Freamătului, 
Boian Tronson II, Mircea cel Bătrân 
Tronson II, Mălinului, Ruginoasa, Albișor 
Tronson II, Calabreaza, Stupilor, Inului, 

Țesătorilor,  Spicului, Mugurilor, Toporași, 
Chilia, Pictor Rosenthal Tronson 1 și 2, 
Intrarea Pârâului, Aleea Berceni, Intrarea 
Moara Nouă, Aleea Românești, Intrarea 

Cătunu. 
De asemenea, se va amenaja un loc de 

joacă pentru copii, pentru amplasamentul 
Aleea Berceni, nr. 2A, pe o suprafață de 613 m.

Țesătorilor Spicului Mugurilor Toporași Cătunu

Hidro Prahova a anunțat că 
s-au fi nalizat lucrările la 

stația de epurare a apelor uzate de 
la Câmpina. Operatorul regional a 
semnat procesul-verbal de recepție 
a investiției care face parte din 
     Contractul de lucrări 2-  „Reabilitare 
și extindere SEAU în orașele Câmpina 
și Plopeni,  derulat de societatea Hidro 
Prahova în cadrul  Proiectului „Fazarea 
proiectului Reabilitarea și modernizarea 
sistemelor de apă și canalizare în 

Judeţul Prahova”.  În august 2019, a fost 
recepționată și stația de epurare de la 
Plopeni. Valoarea totală a  proiectelor 
din Câmpina și Plopeni s-a ridicat la 
64.460.394 lei, lucrările fi ind executate 
de Passavant-Energy&Environment-SC 
Griro SA. Din această valoare, fi nanțarea 
nerambursabilă, prin Fondul de 
Coeziune prin Instrumentul Structural, 
Programul Operațional Infrastructură 
Mare 2014-2020, este de 59.225.008 lei, la 
care se adaugă 1.208.674 lei-contribuție 

a Consiliului Județean Prahova și 
4.026.712 lei din bugetul Hidro Prahova.

Întregul proiect- „Fazarea proiectului 
Reabilitarea și modernizarea sistemelor 
de apă și canalizare în Județul Prahova” 
este de  217.048.324 lei, 91,87% din 
valoarea totală eligibilă aprobată fi ind 
asigurată din banii europeni, prin POIM. 
La această sumă se adaugă 4.429.558 lei, 
din bugetul Hidro Prahova și 28.792.124 
lei, de la bugetul de stat.
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STAȚIA DE EPURARE DE LA CÂMPINA STAȚIA DE EPURARE DE LA CÂMPINA 
A FOST FINALIZATĂA FOST FINALIZATĂ
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BĂRBAT ACUZAT DE 
BRACONAJ CINEGETIC

Polițiștii din cadrul Postului de 
Poliție Baba Ana au fost sesizați 
cu privire la faptul că pe fondul 
cinegetic nr. 8 Ciorani un bărbat 
desfășoară posibile activități de 
braconaj cu ajutorul unui câine. 
Polițiștii s-au deplasat la fața 
locului, iar pe câmpul dintre 
localitățile Ciorani și Sălciile au 
depistat un bărbat din localitatea 

Sălciile care încerca să părăsească 

zona, fi ind însoțit de un câine 
din rasa ogar. „Persoana bănuită 
este cercetată și în alte cauze 
penale iar, în urma administrării 
probatoriului, s-a dispus 
reținerea acesteia pentru 24 de 
ore. Câinele din rasa ogar se 
afl ă în custodia Adăpostului de 
câini comunitari Târgșoru Vechi, 
până la fi nalizarea cercetărilor”, a 
anunțat IPJ Prahova. Cercetările 
sunt continuate de către poliţiști 
specializați în arme, explozivi și 
substanţe periculoase din cadrul 
IPJ Prahova, în cadrul unui dosar 
penal întocmit pentru braconaj 
cinegetic, faptă  prevăzută de 

art. 42 alin. 1 lit. d din Legea nr. 
407/2006, sub coordonarea unui 
procuror din cadrul Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Mizil.
BĂRBAȚI REȚINUȚI PENTRU 

FURT CALIFICAT
Polițiștii din cadrul Secției de 

Poliție Rurală Florești efectuează 
cercetări într-o cauză penală, sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
furt califi cat. „În fapt, în noaptea 
de 18 spre 19 septembrie  a.c., 
autori necunoscuți ar fi  pătruns în 
curtea unui locuințe, iar din anexe 
ar fi  sustras două utilaje pentru 
grădină, un aparat de sudură și 

animale, valoarea prejudiciului 
ridicându-se la aproximativ 2.500 
de lei”. În urma investigațiilor 
efectuate, polițiștii au identifi cat 
și depistat, chiar a doua zi, trei 
bărbați din comuna Ariceștii-
Rahtivani și un bărbat din comuna 
Florești, bănuiți de comiterea 
faptei. Polițiștii au reușit, totodată, 
să recupereze mare parte din 
bunuri. „În urma probatoriului 
administrat, față de aceștia a fost 
dispusă măsura reținerii pentru 
24 de ore. Cercetările continuă în 
vederea stabilirii întregii activități 
infracționale”, a precizat IPJ 
Prahova.

ÎNTRE PROIECTELE ÎNTRE PROIECTELE 
FINANȚATE PRIN FINANȚATE PRIN 

RO-CULTURA SE NUMĂRĂ RO-CULTURA SE NUMĂRĂ 
ȘI CASA ȘI CASA 

„PAUL CONSTANTINESCU”, 
DIN PLOIEȘTIDIN PLOIEȘTI

Cel mai important simbol care vorbește 
despre originile poporului român, parte 
a patrimoniului mondial UNESCO, am 
numit Cetatea Sarmizegetusa Regia, a 
intrat, în fi ne, după mulți ani, în atenția 
autorităților culturale din România, 
benefi ciind de un proiect de restaurare, în 
valoare de 1.998.175 euro. Intervențiile vor 
consta în restaurarea cetății și punerea în 
valoare a componentelor sale arheologice 
(ziduri de fortifi cație, pavimente, piese 
litice), prin crearea unei aplicații IT, 
disponibilă pe telefon, care reconstituie 
diverse zone din Capitala Daciei. Între 
noi fi e vorba, suma este nesemnifi cativă, 
dacă ne-am raporta la nevoia unui 
proiect de anvergură, care să facă din 
această destinație, cu toate cele șase 
fortărețe- Sarmizegetusa Regia, Luncani-
Piatra Roșie,  Costești-Blidaru,  Costești-
Cetățuie, Căpâlna și Bănița-una de rezonanță 
internațională, așa cum au procedat alte 
țări ale lumii, cu izvoarele istoriei lor, 
cum ar fi  Mexic, Italia, Grecia, chiar și 
Bulgaria. Finanțarea nerambursabilă, 
la care se adaugă și un anumit aport 
din bugetul național (sau județene ori 
locale, în alte cazuri), este asigurată 
din Granturile Spațiului Economic 
European (SEE) și Norvegiene  2014- 
2021 (contribuția  Islandei, Principatului 
Liechtenstein și Regatului Norvegiei), 
Programul RO-CULTURA. Un alt proiect 
(1.830.305,27 euro) de mare impact 
privește consolidarea și restaurarea Vilei 

Elisabeta, din Băile Herculane, utilitatea 
ulterioară fi ind cea de...casă de cultură! 
Indiferent la ce va fi  utilizat, important 
este că acest monument istoric, construit 
între anii 1880-1882, după planurile 
arhitectului Doderer, pentru Elisabeta 
(Sissi), soția împăratului Franz Josef al 
Austro-Ungariei, va fi  salvat de la ruina 
la care parcă este blestemată latura veche 
a acestei stațiuni de faimă continentală 
altădată. Apelul „Restaurarea și 
revitalizarea monumentelor istorice”, în 
cuantum de aproximativ 16 milioane de 
euro, include, pe lângă cele două proiecte, 
alte șapte intervenții așteptate, din 
fonduri nerambursabile: restaurarea și 
revitalizarea monumentului istoric „Casa 
Artelor-Centru de activități și resurse 

regionale, din cadrul Complexului 
Național „Astra” Sibiu - 1.999.999,96 
euro; restaurare, consolidare și dotare 
Muzeul Județean „Teohari Antonescu” 
Giurgiu- 1.999.620,29 euro; restaurarea 
și punerea în valoare a conacului 
Marghiloman din Hagiești, Ialomița- 
1.982.119,52 euro; restaurarea Casei 
compozitorului Paul Constantinescu, 
Ploiești- 1.767.446,32 euro; restaurarea 
și revitalizarea Centrului expozițional și 
de evenimente „Școala Pittner”, Reșița- 
1.841.502,06 euro; restaurarea Muzeului 
Farmaciei din București- 1.570.248,72 
euro; refuncționalizare imobil pentru 
Centru Cultural-Turn de Apă, Iosefi n, din 
Timișoara- 1.833.460,15 euro.

ÎN SFÂRȘIT, BANI PENTRU ÎN SFÂRȘIT, BANI PENTRU 
SARMIZEGETUSA REGIA ȘI BĂILE HERCULANE!SARMIZEGETUSA REGIA ȘI BĂILE HERCULANE!
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

PROMISIUNE GENEROASĂ: PROMISIUNE GENEROASĂ: 

1 MILIARD DE EURO PENTRU ECONOMIE1 MILIARD DE EURO PENTRU ECONOMIE

Guvernul României a 
adoptat pachetul de 

granturi nerambursabile pentru 
antreprenorii români ale căror 
afaceri au avut de suferit în această 

perioadă de pandemie. Un miliard 
de euro intră direct în economie, 
mergând până la sfârșitul anului 
către aproximativ 100.000 de 
afaceri românești, prin trei scheme 

de fi nanțare:
- 550 de milioane de euro, 

granturi pentru investiții ( IMM 
din industria alimentară, energie, 
echipamente, servicii de îngrijire, 
reparații și întreținere, turism, 
hoteluri, confecții etc. Valoarea 
acestora va fi  între 50.000 euro 
și 200.000 euro, în funcție de 
nevoile de fi nanțare ale proiectelor 
de investiții depuse pentru 
contractarea de fi nanțări);

- 350 de milioane de euro, 
granturi pentru repornire (până 

în 150.000 de euro IMM-uri din 
domenii de activitate precum 
HoReCa, serviciile de transport, 
industria de evenimente, editurile 
și bibliotecile. De aceste fi nanțări 
vor benefi cia aproximativ 65.000 
de fi rme din România);

- 100 de milioane de 
euro, granturi pentru 
microîntreprinderile fără angajați 
(granturi pentru IMM-uri fără 
niciun angajat, PFA-uri și ONG-
uri cu activitate economică în 
domeniile cultural-artistice și 

cinematografi e, cabinete medicale 
individuale implicate în tratarea 
pacienților infectați cu Covid. 
Valoarea unui microgrant va fi  
de 2.000 euro și vor fi  sprijiniți 
aproximativ 50.000 de benefi ciari).

În ce fel și când vor ajunge banii 
la destinație, adică în economie, 
nu se știe. Executivul promite că 
sprijinul va fi  acordat până la 31 
decembrie, dar așa cum ne-am 
obișnuit, de la vorbe la fapte e cale 
lungă.

CÂND ȘI CUM VOR AJUNGE BANII ÎN FIRME, RĂMÂNE DE VĂZUTCÂND ȘI CUM VOR AJUNGE BANII ÎN FIRME, RĂMÂNE DE VĂZUT

Președintele Klaus Iohannis a emis decretul 
de promulgare a Legii pentru modifi carea 

art. 65, alineat 5, din Legea 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice. Este vorba 
despre acea prevedere care-i interesează în mod 
special pe ploieșteni și pe locuitorii din Brazi, 
precum și pe cei care domiciliază pe o rază de 8 
km față de aceste așezări, prin care  pot ieși cu 
doi ani mai devreme și fără penalizare la pensie, 
din cauza poluării. Parlamentul României a 
adoptat pe 18 septembrie legea prin care, în mai 
multe localități din România, printre care și cele 
două din Prahova, cetățenii vor avea dreptul la 
reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani, dacă fac 
dovada că au locuit timp de 30 de ani în zonele 
afectate de poluarea remanentă din cauza unor 
activități industriale (de extracție și prelucrare 
cărbune, șist bituminos, minereuri cu emisii de 
gaze cu efect de seră, amoniac și derivate, plumb, 
fl uor, cupru, cadmiu, arsenoiu, zinc, mangan etc., 
cocs, țiței sulfuros, distilare țiței). Legea va intra 
în vigoare după publicarea în monitorul ofi cial.

IOHANNIS A 
PROMULGAT 

LEGEA PRIN CARE 
PLOIEȘTENII POT 
IEȘI LA PENSIE 
MAI DEVREME

reședintele Klaus Iohannis a emis decretul
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PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
BĂNUITE DE FURT DIN 

AUTOTURISME
Polițiștii  de investigații 

criminale din cadrul 
Inspectoratului Județean de 
Poliție Prahova au efectuat 
3 percheziții în municipiul 
București și în județul Ilfov, la 
domiciliile unor persoane bănuite 
de comiterea infracțiunii de furt 
din autoturisme.  „Din cercetări 
a rezultat faptul că persoanele 

bănuite ar fi  săvârșit 6 furturi din 
autovehicule,  în județele Prahova, 
Vaslui, Bacău, Harghita și Buzău, 
în perioada iulie - august. În 
fapt, aceștia ar fi  vizat în special 
autovehicule afl ate în deplasare, 
în zone de reducere a vitezei, iar 

după înțeparea roților, pe timpul 
efectuării reparației anvelopei de 
către victimă, ar fi  sustras bunuri 
și bani din autoturisme”, a precizat 
IPJ Prahova. De la locațiile vizate, 
polițiștii au ridicat, în vederea 
continuării cercetărilor, mai multe  
telefoane mobile ce par a face 
obiectul activitații infracționale. 
Prejudiciul cauzat prin activitatea 
infracțională este estimat la 20.000 
de lei. La activități au participat 
și polițiști din cadrul Serviciului 
pentru Acțiuni Speciale Ploiești. 
Acțiunea a benefi ciat de suportul 
tehnic al Direcției de Operațiuni 
Speciale a Poliției Române.

CONTROLE ÎN TRENURI ȘI 
ÎN STAȚIILE CF

Direcția de Poliție Transporturi 
a coordonat, la nivel național, 
o acțiune pentru prevenirea și 
combaterea furturilor de la călători, 
precum și pentru asigurarea 
unui climat de siguranţă publică 
în trenuri și stațiile feroviare. 

La nivelul județului  Prahova, 
polițiștii de la Serviciul Județean 
de Poliție  Transporturi au fost 
prezenți în 14 trenuri de călători 
și în 10 stații și triaje CF. În  urma 
activităților efectuate, polițiștii 
au legitimat 58 de persoane, au 
controlat opt bagaje și au verifi cat 
10 autovehicule. Pe parcursul 
acțiunii, polițiștii de la transporturi 
au aplicat 25 de sancțiuni 
contravenționale, în valoare totală 
de aproximativ 18.600 de lei, celor  
care au încălcat reglementările în 
vigoare. La activitățile desfășurate 
la nivelul județului Prahova au 
participat și  jandarmi.

În 2019, prin HCJ 159, 
Consiliul Județean Prahova 

a aprobat Planul de investiții pe 
anul 2020 aferent activelor date în 
administrare/concesiune pentru 
Sistemul de Management Integrat 
al Deșeurilor, din Fondul de 
întreținere, înlocuire și dezvoltare. 
În acest sens, s-a alocat suma de 1,5 
milioane lei, inclusiv TVA, pentru 
achiziționarea a 100 de bucăți 
ansambluri modulare destinate 
colectării selective a deșeurilor 

reciclabile amplasate pe raza 
municipiului Ploiești (inclusiv 
transport și montaj). În referatul de 
aprobare, președintele CJ Prahova, 
Bogdan Toader, care deține în 
același timp și șefi a ADI Deșeuri, 
preciza, la acea vreme: „Ca urmare 
a adresei nr. 22.834/13.11.2019 
a Primăriei Ploiești, înregistrată 
la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Parteneriatul 
pentru Managementul Deșeurilor-
Prahova”,  cu nr. 1.751/13.11.2019, 

prin care se comunică faptul că o 
parte dintre containerele destinate 
colectării selective a deșeurilor 
reciclabile din municipiu au 
fost distruse și vandalizate, iar 
platformele de colectare selectivă 
sunt insufi ciente, ADI Deșeuri, 
prin adresa nr. 1.777/19.11.2019, 
înregistrată la CJ Prahova, cu 
nr. 25.876/19.11.2019, solicită 
inițierea procedurilor de achiziție 
a unui număr de 400 de bucăti de 
platforme modulare supraterane 
destinate colectării selective a 
deșeurilor reciclabile cu 3 module, 
care vor fi  amplasate pe raza 
orașului Ploiești (...)Având în 
vedere calitatea de membru al 
ADI-Deșeuri, Consiliul Județean 
Prahova are obligația participării 

la asigurarea condițiilor optime 
de funcționare a acesteia.” Bun, 
CJ Prahova n-a aprobat 400 
de module, dar s-a angajat să 
cumpere 100 bucăți de ansambluri 
modulare (set de câte 3 module 
de protecție) supraterane pentru 
containere, ce vor fi  predate apoi 
ADI-Deșeuri, iar la rândul ei, 
Asociația le va ceda operatorului 
(Rosal). Ei bine, acele ansambluri 
modulare au fost cumpărate abia 
zilele trecute. Consiliul Județean 
Prahova a declarat: „100 de 
ansambluri modulare destinate 
colectării selective a deșeurilor, 
achiziționate de Consiliul Județean 
Prahova, vor fi  amplasate în tot 
atâtea locații din municipiul 

Ploiești. Modulele sunt securizate 
împotriva vandalizării și vin în 
completarea containerelor existente 
pe platformele gospodărești din oraș. 
Acestea au câte trei compartimente, 
pentru hârtie, plastic/metal și 
sticlă și, potrivit reprezentanților 
Consiliului Județean Prahova, 
asemenea ansambluri de module 
vor mai fi  cumpărate și în perioada 
următoare, pentru ca ploieștenii să 
depoziteze selectiv deșeurile în spații 
special amenajate. Cele 100 de 
module destinate colectării selective 
a deșeurilor au fost achiziționate de 
Consiliul Județean din fondul IID 
(înlocuire, întreținere, dezvoltare) 
al Sistemului de Management 
Integrat al Deșeurilor Prahova.”

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, 
a promis că din 18 septembrie 

vor începe plățile către agricultorii ale 
căror culturi de toamnă au fost afectate 
de seceta din 2019-2020. În luna iunie, 
Direcția pentru Agricultură Prahova estima 
valoarea pagubelor la 61 milioane de lei. 
Specialiștii apreciau că suprafața calamitată 
a fost de 54% la grâu, 64% la orz și 63% la 
rapiță. Atunci au raportat pierderi de recoltă 
aproape 400 de fermieri. Agricultorii au avut 
însă un interval de 10 zile lucrătoare ( 3-15 
septembrie) pentru a depune solicitările de 
despăgubiri la Agenția de Plăți și Intervenție 

pentru Agricultură. Acordarea plăților a 
fost condiționată de câteva criterii: să dețină 
proces-verbal de constatare și evaluare a 
pagubelor, încheiat până la data de 15 iunie 
a.c. inclusiv, în care procentul de calamitare a 
fost de peste 30% aferent culturii calamitate; 
suprafața calamitată să reprezinte un 
procent de peste 30% din suprafața totală 
declarată în Cererea unică de plată în anul 
2020, aferentă culturii calamitate; să fi e 
înregistrați în evidențele APIA în anul 
2020, cu Cerere unică de plată 2020; să nu 
se afl e în difi cultate, respectiv reorganizare, 
lichidare sau în faliment la data depunerii 
cererii de solicitare a ajutorului de stat. 

Valoarea ajutorul de stat a fost 
stabilită la următoarele sume: 
grâu- 925 lei/ha; secară-925 
lei/ha; triticale-805 lei/ha; orz-
912 lei/ha; orzoaică-951 lei/ha; 
ovăz-772 lei/ha; rapiță-1.002 
lei/ha. Pentru Prahova au fost 
depuse și aprobate 317 cereri, 
cele mai multe provenind din 
Bana Ana-25 de cereri, Albești 
Paleologu-21, Ploiești-21, 
Mizil-18, Sălciile-17 și 
Tomșani-17.

ÎNCEPE PLATA ÎNCEPE PLATA 
DESPĂGUBIRILOR DESPĂGUBIRILOR 
PENTRU CULTURILE PENTRU CULTURILE 

AFECTATE DE SECETĂAFECTATE DE SECETĂ
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Primăria Ploiești a încheiat două 
contracte pentru proiectarea, 

asistența tehnică și restaurarea fațadelor 
clădirilor-monument istoric în care 
funcționează colegiile naționale „I.L. 
Caragiale” și „Mihai Viteazul”. Licitația 
a fost câștigată de fi rma bucureșteană 
CrinDesign Proiect. Prima dintre achiziții, 
în valoare de 110.000 lei, vizează elaborarea 
documentațiilor, a proiectului tehnic 
pentru autorizarea lucrărilor de construire, 
a proiectului tehnic de execuție, actualizare 
indicatori tehnico-
economici pentru 
investiția denumită 
„Restaurarea parțială a 
fațadei și acoperiș la CN 
„Ion Luca Caragiale”. 
Documentația a fost 
aprobată inițial în 
decembrie 2017 (HCL 
502). Atunci se făcea 
vorbire că imobilul-
monument istoric, afl at 
în rezervația istorică 
și arhitecturală a 
orașului, construit între 
anii 1926-1936, după 

planurile și sub supravegherea arh. Toma 
Socolescu, a suferit degradări semnifi cative 
la nivelul fi nisajelor exterioare și interioare, 
precum și la acoperiș, motiv pentru care 
necesită intervenții de restaurare. Cu 
referire la clădirea CN „Mihai Viteazul”-
„Proiectare-restaurare fațadă și înlocuire 
tâmplărie-aripa nord”, contractul are 
o valoare de 60.000 lei. Și-n acest caz 
documentația a fost aprobată în decembrie 
2017 (HCL 503)

170.000 LEI PENTRU 170.000 LEI PENTRU 
PROIECTAREA PROIECTAREA 

RESTAURĂRII A DOUĂ RESTAURĂRII A DOUĂ 
COLEGII DIN PLOIEȘTICOLEGII DIN PLOIEȘTI

AU SOSIT ANSAMBLURILE AU SOSIT ANSAMBLURILE 
MODULARE PENTRU COLECTAREA 

SELECTIVĂ A DEȘEURILOR SELECTIVĂ A DEȘEURILOR 
PROMISE ÎN DECEMBRIE 2019PROMISE ÎN DECEMBRIE 2019

n 2019 prin HCJ 159 reciclabile amplasate pe raza

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.roElena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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PREAMBUL
Citeam statisticile Ministerului 

Turismului din țara de la sud de Dunăre. 
În 2019, în vremuri normale, Bulgaria a 
numărat 9,3 milioane de turiști străini, mai 
mult cu aproape 2 milioane decât populația 
statului, iar clasamentul este deschis 
de vizitatorii români-1,287 milioane și 
greci-1,168 milioane. Ofi cialii bulgari au 
numărat turiștii, dar în studiile Eurostat, 
la această cifră, de 9,3 milioane, fi gurează 
înnoptările, ceea ce nu-i totuna cu oaspeții, 
numărați unul cu unul.

Tot în 2019, la o populație de 2, 7 ori 
mai mare decât a vecinilor, România a 
contabilizat 13,374 milioane de turiști (30 
de mil. de înnoptări), din care străini au 
fost numai 2,6 milioane (5,29 de mil. de 
înnoptări).

DE CIUDĂ...PATRIOTICĂ
Ce facem acum, în vreme de pandemie, 

când industria turismului din toată lumea 
a avut pierderi uriașe? Fiecare țară a căutat 
să-și sprijine sectorul, prin ajutoare 
substanțiale de stat, dar și sugerându-
le locuitorilor să practice mai cu seamă 
turismul intern. Numai noi ne-am gândit 
(printre care, secvențial, și semnatara 
acestor rânduri)-mă rog, o parte din noi- să 
facem altfel. Să „pedepsim” turismul intern 
pentru că el s-a gândit să „scoată pârleala” 
crizei pe cârca oaspeților din România, 
majorând prețurile de cazare și servire, în 
loc să le țină pe loc sau să le ieft inească, 
spre a atrage consumatorul. Că așa suntem 
noi, nu creștem afaceri în timp și constant, 
mizăm mereu pe tunuri și pe îmbogățiri 

rapide. Și unde mergem? Unde e mai ieft in. 
Și mai...prost! Hai să nu fug de cuvinte!

ȘI CUM ÎNGHIȚIM 
BATJOCURA STRĂINĂ

Revenind la pățania bulgărească, am 
plătit o minivacanță pe litoralul lor din 
ianuarie, când n-avem noi habar ce ne paște 
și cum o să ne dea Covid viețile peste cap. 
Concediul era programat pentru iunie, dar 
a fost amânat la început de septembrie. 
Toate simțurile îmi spuneau să nu merg. 
Și totuși am plecat. Am pornit din Ploiești 
cu patru autocare. Prima păcăleală a fost 
din asta pur românească: s-a spus că vom 
sta din două în două scaune, ca măsură 
de distanțare; autocarele au fost însă full. 
Și iar instinctul a fost să cobor și să-mi 
văd de treabă. Dar am mers mai departe. 
Într-un fi nal am ajuns la destinație, un 
hotel de la Nisipuri (care Aur???), departe 
de plajă. Buluc la cazare. Nimeni, decât 
vreo trei-patru rătăciți, printre care și 
subsemnata, purtam mască. La recepție nu 
mască, la bar nu mască, din două lift uri 
unul era defect, iar în tot holul imens exista 
un singur aparat cu dezinfectant. Noroc 
cu spray-urile anti-covid cu care plecasem 
înarmată de acasă. Toată lumea se tăvălea pe 
canapele, fără nicio reținere și se înghesuia 
la rând, sufl ându-și practic în ceafă. În șase 
zile, în camera pe care am închiriat-o, nu a 
venit nimeni să spele cu dezinfectant. Sau 
măcar să umezească podeaua cu mopul. Dar 
catastrofa catastrofelor a fost la restaurant. 
În fi ne, e pretențios numele, mai degrabă 
aducea cu o uriașă cantină de pe vremuri, 
cu patru spații pentru mese. Acolo însă 

hotelierul nu a impus absolut 
nicio restricție și nicio măsură de 
protecție. Se stătea la cozi uriașe, 
om lângă om, iar turiștii noștri 
români și-au dat în petic, au 
scăpat, cum se zice, de obligațiile 
din țară și nu au purtat mască. 
Era o mare de oameni fără 
mască, fără mănuși, cu mâinile 
întinse pe clești (de servire), 
fructe (pipăite), prăjituri (nțțț, nu 
pe-asta, o iau pe aialaltă), pâine 
etc. Mesele nu erau dezinfectate 
după fi ecare turist, devenisără 
soioase, farfuriile veneau de la 
mașina de spălat murdare. Ce 
mai tura-vura, era acolo un focar 
de infecție. Un focar în care vreo 
doi-trei caraghioși, printre care 

și eu, ne încăpățânam să ținem botnița pe 
fi gură. Plus că băieții și fetele de la servire 
țineau masca sub barbă, deci stropeau, la 
vorbire, din plin alimentele. Nu știu cât a 
contat că am avut tacâmuri, pahare, șervețele 
și farfurii de acasă; am zis că măcar ce bag în 
gură să fi e sigur. Mi s-a părut o bătaie de joc 
perfectă. Iar stresul a fost imens. În stațiune: 
la farmacie- eu cu mască, farmacistul fără; 
la magazine-eu cu mască, vânzătorii fără; 
la tarabe- eu mască, ei nu, iar cumpărătorii 
morfoleau marfa în veselie, cu degetele pe 
care uneori mai și scuipau... Iar plaja... un 
furnicar în care nimeni-turiști români, 
bulgari, sârbi, unguri- nu avea treabă cu 
distanța. Nici șezlongurile nu aveau treabă 
cu distanța. A fost o chestie deliberată, 
lăsăm totul alandala, hai să facem noi bani 
pe seama fraierilor, oricum nu ne pasă dacă 
și cine crapă după! Iar la întoarcere, dragii 
noștri români au refuzat masca în autocar. 
Exceptând o extraterestră, eu adică, la văzul 
căreia ceilalți se înghioldeau... Și nici la 
vamă, nici pe drum, nu ne-a oprit nimeni să 
ne întrebe de sănătate. 

Cred că doar o singură dată în viața mea 
am nimerit la noi în țară ceva mai prost și 
mai rău de atât! Pe de altă parte, privind 
atent în jur, litoralul de la sud nu-i cu nimic 

mai breaz decât al nostru. Bun... avem noi 
ce avem cu mizeria; la bulgari știm să nu 
facem murdărie pe plajă, să nu ne creadă 
ăia needucați, dar la noi parcă ne simțim 
obligați să aruncăm tot ceea ce ne pică în 
mână pe jos, că doar e pământul nostru, 
facem ce poft im pe el!

Ce vreau să spun e că experiența-această 
batjocură balcanică pe banii mei- m-a lecuit 
pe veci de două lucruri: de Bulgaria și de 
vacanțe organizate în grup. Mereu am ținut 
la frumusețile țării noastre (vacanțele afară 
au fost rare și doar pentru a vedea niște 
locuri), dar acum, indiferent de prețuri, 
turismul intern (mai ales litoralul) m-a 
câștigat pentru totdeauna. Măcar să-mi duc 
banii în circuitul intern, la ce Dumnezeu să 
dezvolt Bulgaria, în cazul de față?

În fi ne, mai e și o altă variantă, în afară 
ca întâmplarea să mă fi  determinat pe mine 
să-mi văd țara, de aici înainte: ți-e teamă 
de virus, stai acasă, că planeta și economia 
mondială nu trebuie să-și dea sfârșitul din 
cauza unui coronavirus, oricât de periculos 
ar fi  el. Perfect adevărat! Era vorba însă 
despre reguli, despre a respecta regulile în 
general, capitol la care noi nu stăm deloc 
strălucit. Și nici alții, bag seama.

CUM OMORÂM NOI CAPRA NOASTRĂ CUM OMORÂM NOI CAPRA NOASTRĂ 
ȘI O ÎNGRĂȘĂM PE-A VECINILORȘI O ÎNGRĂȘĂM PE-A VECINILOR

Nici nu știu cum să încep. Parcă pe seama noastră s-a pus expresia, care cică e 
încărcată de substrat spiritual și psihologic, „să moară capra vecinului”. Ei bine, 

eu vă aduc azi un exemplu de cum noi o omorâm pe-a noastră și o îngrășăm pe-a altora. 
„Altora” fi ind, în cazul de față, bulgarii. Turismul din Bulgaria în vreme de pandemie. 
Asta în timp ce turismului nostru îi dăm cu grație un... șut patriotic. 

0244.546.5010244.546.501
ziarul_ploiestii@yahoo.comziarul_ploiestii@yahoo.com

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!
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și eu ne încăpățânam să ținem botnița pe mai breaz decât al nostru Bun avem noi

Primăria și Consiliul Local Ploiești, 
Casa de Cultură „Ion Luca 

Caragiale”, în parteneriat cu Consiliul 
Județean Prahova, Direcția Județeană 
pentru Cultură, Muzeul Județean de 
Artă „Ion Ionescu-Quintus”, Uniunea 
Artiștilor Plastici, fi liala Ploiești, 
Asociația 24PHArte, Parc Municipal Vest, 

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană, 
Filarmonica „Paul Constantinescu” și 
Teatrul „Toma Caragiu” au anunțat că 
organizează, în perioada 01 octombrie-30 
octombrie 2020, Tabăra Internațională 
de Sculptură Monumentală Ploiești 
2020. Afl ată la a doua ediție, tabăra se 
va desfășura în Parcul Municipal Ploiești 

Vest. Deschiderea evenimentului este 
programată pe data de 1 octombrie 
2020, ora 11.00. Fiecare dintre artiștii 
participanți va realiza, din marmură de 
Rușchița, o sculptură monumentală, 
conform proiectului selectat, aceasta 
urmând să intre în patrimoniul 
municipiului Ploiești. 

TABĂRA DE SCULPTURĂ ÎNCEPE PE 1 OCTOMBRIETABĂRA DE SCULPTURĂ ÎNCEPE PE 1 OCTOMBRIE
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare,   Împreună vom găsi soluţii inovatoare,   

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

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

Institutul de Politici Publice din Ținutul Secuiesc și  Institutul 
Bálványos au realizat o cercetare denumită „Monitor al 

Minorităţilor 2020”, iar potrivit rezultatelor, aproape toți ungurii 
din Transilvania cred că elevii maghiari trebuie să învețe bine 
limba română. Dintre respondenți, 69% au spus că este foarte 
important ca elevii să învețe limba română, 22% au spus că 
este important și doar 1% au considerat că acest lucru nu este 
important sau că nu este deloc important, a relatat Tibor Toró, 
unul dintre sociologii care au participat la realizarea studiului. 
Din păcate, maghiarii au îmbrățișat stereotipul larg răspândit 
în societatea românească, potrivit căruia „mulți unguri nu vor 
să învețe limba română”. Astfel, 34% dintre cei întrebați au fost 
complet de acord cu acest enunț, iar 13% a fost în mare parte de 
acord, însă nu cu referire la propria persoană, ci la alte persoane.
În timpul sondajului care a fost efectuat în luna iunie, prin 
telefon, pe un eșantion reprezentativ pentru maghiarii din 
Transilvania, 22% dintre respondenți consideră că vorbesc 

limba română perfect sau la nivel de limbă maternă, 33% 
au spus că vorbesc bine limba română, dar că au un accent 
sesizabil, 29% au răspuns că în majoritatea cazurilor se pot face 
înțeleși atunci când vorbesc în limba română, iar 16% au spus că 
întâmpină difi cultăți sau că nu vorbesc deloc românește. Studiul 
a mai arătat că pentru mulți maghiari limba română reprezintă 
subiectul unor frustrări semnifi cative: 22% dintre respondenți 
sunt anxioși atunci când trebuie să vorbească românește, 
raportul celor care nu simt deloc astfel fi ind de 53%

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

MAGHIARII DIN MAGHIARII DIN 
TRANSILVANIA CRED TRANSILVANIA CRED 

CĂ PRUNCII LOR CĂ PRUNCII LOR 
TREBUIE SĂ ÎNVEȚE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE 

LIMBA ROMÂNĂLIMBA ROMÂNĂ

Alexa Tudose, fostă elevă a 
Colegiului Național „I.L. 

Caragiale”, a obținut medalia de 
argint la Olimpiada Internațională 
de Informatică 2020, iar 
Alexandru Dobleagă, elev tot la 
„Caragiale”, a venit acasă cu argint 
de la Olimpiada Europeană de 
Informatică-Juniori 2020. Centrul 

de Excelență Prahova se menține 
așadar și în acest an în elita 
mondială e informaticii. Loturile 
reprezentative ale României la 
competițiile internaționale de 
informatică în 2020 și-au trecut în 
palmares două medalii de aur, șase 
medalii de argint și două medalii 
de bronz. 

Astfel, la Olimpiada 
Internațională de Informatică 
(IOI), Singapore, care a avut 
loc online, în perioada 13- 23 
septembrie 2020, elevii români 
au câștigat o medalie de aur, 
prin Alexandru Luchianov, de 
la Liceul Teoretic Internațional 
de Informatică București, două 
medalii de argint, adjudecate 
de Maria-Alexa Tudose, CEX 
Prahova, Colegiul Național 
„Ion Luca Caragiale” Ploiești și 
Alexandra Maria Udriștoiu, de la 
Colegiul Național „Frații Buzești” 
și o medalie de bronz, primită 
de George Alexandru Râpeanu, 
de la Colegiul Național „Emil 
Racoviță”, Cluj-Napoca. Echipa 
a fost condusă de prof. Zoltan 
Szabo, coordonatorul lotului 
național de seniori, de studentul 
Andrei Costin Constantinescu, de 

la University of Oxford și de prof. 
Petru-Simion Oprița, de la Liceul 
„Regina Maria”, Dorohoi.

Rezultatul menține România 
în top 10 mondial în clasamentul 
pe medalii al acestei ediții și 
o păstrează pe poziția a 4-a în 
clasamentul numărului de medalii 
all time.

De la Olimpiada Europeană 
de Informatică-Juniori (EJOI), 
Georgia, ediție online, desfășurată 
în perioada 2-6 septembrie 
2020, elevii români s-au întors 
cu o medalie de aur, câștigată de 
Alexandru Raul Todoran, de la 
Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, din 
Orăștie și cu o medalie de argint, 
acordată olimpicului Alexandru 
Dobleagă, CEX Prahova, Colegiul 
Național „Ion Luca Caragiale”, 
din Ploiești. Team lideri au fost 
prof. Marius Nicoli, coordonator 

lot național juniori și studentul 
Tamio-Vesa Nakajima, de la 
University of Oxford.

În fi ne, în perioada 23-29 
august, a avut loc și Olimpiada 
de Informatică a Europei 
Centrale(CEOI), din Ungaria. 
Olimpicii români au obținut trei 
medalii de argint și una de bronz: 
Tiberiu-Ioan Mușat, Colegiul 
Național de Informatică „Tudor 
Vianu” București, Ioan Popescu, 
Colegiul Național „Tudor 
Vladimirescu” Târgu Jiu, Adrian-
Emanuel Dicu, Colegiul Național 
„Frații Buzești” Craiova și Mihnea 
Andreescu, Liceul Teoretic 
Internațional de Informatică 
București. Coordonatori au fost 
prof. Ciprian Cheșcă, de la Liceul 
Tehnologic „Grigore C Moisil” 
Buzău și Vlad Alexandru Gavrilă- 
Google Zurich.

lexa Tudose fostă elevă a de Excelență Prahova se menține

SENATUL A ADOPTAT STIMULENTE SENATUL A ADOPTAT STIMULENTE 
COVID PENTRU PROFESORICOVID PENTRU PROFESORI

La propunerea PSD, Senatul 
a adoptat un proiect de 

lege prin care cadrele didactice și 
personalul auxiliar din învățământ 
vor primi stimulente fi nanciare 
pe toată perioada stării de alertă 
și de urgență pentru implicarea și 
expunerea în fața riscului răspândirii 
coronavirusului Covid-19. Proiectul, 
în care nu se spune dacă va fi  
scăzută din perioada stării de alertă 
vacanța de vară a personalului 
din învățământul preuniversitar și 
universitar, a fost adoptat în regim de 
urgență și va intra rapid în dezbaterea 
Camerei Deputaților. În articolul 1 
din lege se spune: „Cadrele didactice 
precum și personalul didactic 
auxiliar și personalul nedidactic 
din învățământul preuniversitar și 
universitar de stat, din învățământul 
particular acreditat și din unitățile de 
învățământ preuniversitar înfi ințate în 
structura instituțiilor de învățământ 
superior, vor primi un stimulent de 
risc în cuantum de 2.000 de lei lunar, 
respectiv de 1.500 de lei lunar acordat 
pe toată durata stării de alertă și a 
stării de urgență, pentru implicarea și 
expunerea în fața riscului răspândirii 
coronavirusului Covid-19.” Social-
democrații au recunoscut că efortul 
bugetar este mare, în jur de  500 de 
milioane de lei, dar au indicat ca sursă 
de fi nanțare fondurile europene.

În România, potrivit ultimului 
raport privind „Starea învățământului 
preuniversitar și universitar”, în anul 
școlar 2017-2018, exista următorul 
personal angajat: învățământul 
preuniversitar- total 286.936 de 
persoane, din care 208.566 cadre 

didactice, 20.585 personal didactic 
auxiliar, 6.896 personal administrativ 
și 50.889 personal de întreținere și 
operațional; învățământ superior- 
total 49.995 de angajați, din care 
26.266 personal didactic, 8.762 
personal didactic auxiliar, 6.922 
personal administrativ și 8.045 
personal de întreținere și operațional.

La un calcul cu cifrele pe masă, 
statul ar trebui să asigure lunar, 
pentru profesori, 469. 664.000 lei, iar 
pentru personalul didactic auxiliar, 
44. 020.500 lei. Dacă și ceilalți angajați 
din învățământ (administrativ, 
întreținere și operativ) vor ridica 
pretenții, asta ar mai însemna încă 
109. 128.000 lei. Deci ar veni un total 
aproximativ de 623 milioane de lei/
lună. La 2 luni de stare de urgență și 
patru de alertă, Guvernul ar trebui să 
scoată din buzunar 3,7 miliarde de 
lei. Asta fără să socotim că n-avem 
habar cât mai durează pandemia.

Premierul Ludovic Orban a 
anunțat în repetate rânduri că nu 
sunt posibile creșteri de cheltuieli 
în bugetul de stat: „Nu sunt posibile 
aceste creșteri de cheltuieli. PSD a 

generat cheltuieli de 6,5% din PIB 
suplimentare și, în același timp, 
a modifi cat și plafonul maxim de 
îndatorare raportat la PIB, de la 44% 
la 40%. Adică a generat cheltuieli 
suplimentare și a interzis posibilitatea 
obținerii de fi nanțări pentru susținerea 
acestor cheltuieli. Adică a pus bazele 
unui faliment.”

În replică, PSD, prin senatorul 
PSD Radu Preda, a lansat atacuri la 
adresa PNL: „Cu toți ne confruntăm 
cu probleme și neajunsuri venite cu 
această pandemie, dar trebuie să 
recunoaștem că fără profesori și fără 
medici nu putem supraviețui ca și 
societate. Am tot auzit acuzații din 
partea PNL că e un gest populist. Cu 
siguranță nu este. Cum se putea ca 
acum, când acest guvern de un ban 
nu e în stare sau nu vrea să susțină 
profesorii, să stăm și să privim de pe 
margine? Nu este o măsură populistă 
și nici exagerată. Este un ajutor pe 
care acești eroi îi merită pentru că ei 
cresc și educă oameni. Astăzi se vrea 
ca școala să fi e servitor electoral și 
un clar agent de propagandă pentru 
PNL.”

didactice 20 585 personal didactic generat cheltuieli de 6 5% din PIB

DOUĂ MEDALII DE ARGINT DOUĂ MEDALII DE ARGINT 
PENTRU OLIMPICII PRAHOVENIPENTRU OLIMPICII PRAHOVENI

EFORTUL BUGETAR AR ÎNSEMNA VREO 3,7 MILIARDE LEI EFORTUL BUGETAR AR ÎNSEMNA VREO 3,7 MILIARDE LEI 
DOAR PENTRU 6 LUNI DE STARE DE URGENȚĂ ȘI ALERTĂDOAR PENTRU 6 LUNI DE STARE DE URGENȚĂ ȘI ALERTĂ

limba română perfect sau la nivel de limbă maternă 33%
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Din prima zi de august, Republica Moldova, mai degrabă Chișinăul, intră, zi cu zi 
tot mai avan, în febra scrutinului prezidențial. Așa încât, trecând de jumătatea lui 

septembrie, situația încă nu a dat în clocot, dar fi erbe deja din plin. Primele frisoane le-au 
dat grupurilor de inițiativă, dar mai ales partidelor din opoziție listele alegătorilor, apoi 
cele electorale și mai departe tipurile de manipulare până la corupție electorală și fraudarea 
alegerilor chiar din capo scrutinului. Toate acestea cu mult înainte de a cunoaște, la modul 
concret și defi nitiv, cine vor fi  candidații la fotoliul de președinte al Republicii Moldova. 
Ori nu toți pretinșii prezidențiabili cărora li s-au acceptat listele de subscripție vor deveni 
propriu-zis, după cum deja s-a adeverit, candidați.

PE AN CE TRECE, MAI MULȚI 
ALEGĂTORI DIN TOT MAI PUȚINI 

LOCUITORI 
Anul acesta, CEC anunța că la 1 august 

2020 numărul total al persoanelor înscrise 
în Registrul de stat al alegătorilor este de 
3.286.304 cetățeni, mai precizând că din 
acest număr 2.807.728 de cetățeni cu drept 
de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-
teritoriale de nivelul II. Diferența ar cuprinde 
persoanele cu cetățenia Republicii Moldova, 
dar fără înregistrarea domiciliului sau 
reședinței, inclusiv care au emigrat autorizat 
peste hotare, adică 229.570 persoane, și 
249.006 cetățeni cu drept de vot cu domiciliul 
înregistrat în unitățile administrativ-
teritoriale din stânga Nistrului, afl ate 
provizoriu în afara controlului suveran al 
autorităților constituționale.

O minte mai ageră găsește totuși cam 
oloagă această statistică. Or, numărul 
alegătorilor în ajunul scrutinului prezidențial 
se dovedește a fi  cu 700 de mii mai mare 
decât numărul total al populației Republicii 
Moldova. Consultând datele Biroului 
Național de Statistică, vedem că numărul 
total al populației, inclusiv copii până la 18 
ani, este de 2.640.438 locuitori, adică mai 
puțin decât numărul cetățenilor cu drept de 
vot exact cu  645.866 de persoane. Trezesc 
nedumeriri și alte cifre. În scrutinul 30 
noiembrie 2014 același Registru de stat al 
alegătorilor indica 3.226.446 cetățeni cu 
drept de vot, iar rezultatele scrutinului arăta 
că numărul de alegători incluși în listele 
electorale și cele suplimentare se cifra la 
2.929.694 de persoane. E greu de cuprins 
cu mintea această statistică și care este sursa 
de creștere a numărului de alegători, când 
se știe că natalitatea în ultimele aproape 
trei decenii este în continuă descreștere, iar 
migrația într-o creștere tot mai galopantă. 
Trezește dubii și faptul că în timp ce numărul 
alegătorilor din Republica Moldova este, 
după cum arată și o analiză a organizației 
neguvernamentale „Promo-LEX”(acreditată 
în mai multe scrutine electorale ca unul 
dintre principalii observatori), în descreștere, 
cel al alegătorilor fără domiciliu și al celor 
din regiunea transnistreană este în continuă 
creștere. Același „Promo-LEX” constată deja 
mai mulți ani la rând că autoritățile de la 
Chișinău nu gestionează direct și continuu 
procesul de actualizare a informației privind 
datele a circa 15% din alegători. Din propria 
experiență a subsemnatului ca membru al 
Biroului electoral al câtorva secții de votare, 
pot spune cu certitudine că tot mai multe 
date eronate călătoresc din an în an în listele 
alegătorilor. Am avut în vreo două rânduri 
tupeul să prezint președintelui secției de 
vot liste cu zeci și chiar sute de nume ale 
persoanelor decedate sau plecate de mai 
mulți ani peste hotare, dar prezente în liste 
ca alegători reali, pentru a informa CEC și 
a opera corectările de rigoare. „Știți, celor 
de la CEC nu le prea convin asemenea 
informații. Ș-apoi încep după asta probleme 
suplimentare și bătăi de cap pentru 
președintele și membrii biroului secției de 

votare. La ce bun?” a fost replica. Nici azi 
nu sunt convins că a fost acest răspuns o 
scuză de a nu pune în circulație asemenea 
informați sau mai degrabă o directivă de 
taină a CEC sau autorităților centrale. Ori, 
de ce să aibă bătăi de cap un președinte al 
secției de vot? Mai bine să aibă o republică 
întreagă probleme din scrutin în scrutin și 
un viitor tot mai incert, nu? Ei bine, personal 
tot mai mult mă întăresc în convingerea că 
toate aceste statistici încurcate și nedorința 
de a opera corectări în listele electorale sunt, 
de la 1994 încoace, primele probe de fraudare 
a scrutinelor. Fraudări comise intenționat și 
premeditat de însăși conducerile CEC.

TURISMUL ELECTORAL AL LUI 
DODON ȘI MIȘMAȘURILE PSRM 
Mișmașurile din listele de la Registrul 

de stat al alegătorilor sunt secundate 
discret de o mașinărie nedisimulată de 
fraudare a votului, pusă la cale de socialiști. 
Scopul ultimelor vizite ale lui Igor Dodon 
la Moscova, care au coincis cu perioada 
procesului înregistrării prealabile a 
alegătorilor din diasporă, pare să nu fi e nici 
tratamentul sanatorial al familiei și nici 
negocierile privind creditul sau alte facilități 
pentru lucrătorii migranți moldoveni. 
Mai degrabă o verifi care anume a acestei 
mașinării și asigurarea că mecanismul pus la 
cale va garanta un vot favorabil. Or, se știe 
că la mișmașuri, încă de când era ministru, 
dacă nu chiar din studenție, Dodon ți-e 
omul. Astfel, așa se face că Rusia s-a plasat 
pe podium conform numărului de solicitări 
de a vota în această țară. Dacă la alegerile 
parlamentare din 2019 acest număr nu 
trecea de 600 de solicitări, acum, în preajma 
scrutinului prezidențial, el depășește cifra de 
5.500. Este bătător la ochi că aceste solicitări 
au parvenit la CEC din cele două metropole, 
Moscova și Sankt-Petersburg, precum și 
localități ca Odințovo, Domodedovo, Cehov, 
Tula, Kursk, Kostroma, Voronej, Lipețk, 
cele mai multe dintre acestea fi gurând și 
în itinerarul nedeclarat al recentelor vizite 
ale lui Dodon chipurile la Moscova. Dar și 
mai bătător la ochi este faptul că în listele 
buclucașe fi gurează persoane ce dețin 
funcții publice în cadrul unor autorități 
locale conduse de reprezentanți ai PSRM. 
Mai exact, în satul Grinăuți-Moldova, 
raionul Ocnița, au semnat să voteze tocmai 
la Moscova sau la Sankt-Petersburg mai 
mulți angajați ai Primăriei – secretara, 
contabila-șefă, perceptorul fi scal și șoferul 
primăriei – persoane care nu au migrat 
niciodată în Federația Rusă. Alături de 
funcționarii primăriei au fost incluse în liste 
mai multe persoane care locuiesc în această  
comună, ale căror nume sunt însoțite de 
IDNP-uri, semnături, dar care, evident, au 
fost falsifi cate, pentru că toți susțin că nu au 
semnat nimic. 

Culmea, în listele din Rusia fi gurează 
și persoane care locuiesc și muncesc în 
Uniunea Europeană. Astfel, Victor Cociug, 
avocat din Olanda, fi ind în vacanță în 
Moldova, a încercat pe 15 septembrie să se 
înregistreze online pe site-ul CEC pentru 

a vota la Haga, dar surpriză! – afl ă că de 
patru zile este înregistrat deja să voteze 
la Kursk, Federația Rusă. Astfel de cazuri 
au fost semnalate și de mai mulți cetățeni 
moldoveni din Belgia. Iată cui au prins bine 
erorile ce călătoresc, din an în an, în listele 
electorale și neglijate de președinții secțiilor 
de votare. Președintele CEC, Dorin Cimil 
(de altfel înaintat în această funcție de PAS), 
susține că „a auzit din presă” despre aceste 
îngrijorări privind tentative de fraudare 
a procesului de înregistrare prealabilă a 
alegătorilor în Rusia, dar probe concrete 
nu i-au fost prezentate. Și că CEC nu ar 
avea obligația să verifi ce corectitudinea 
întocmirii acestor liste. Chiar așa?! Dar 
cum rămâne cu misiunea  CEC ca „un 
organ de stat independent, înfi ințat pentru 
realizarea politicii electorale în scopul unei 
bune desfășurări a alegerilor, …o instituție 
deschisă, transparentă și profesionistă, în 
permanență pregătită să-și îndeplinească 
atribuțiile la cel mai înalt nivel și într-un 
cadru electoral accesibil, în care cetățenii să 
aibă încredere”, ale cărei valori de bază sunt 
„integritate, independență, imparțialitate, 
transparență, credibilitate, receptivitate” ș.a. 

Mulți observatori politici consideră și ei 
că asemenea „nereguli” trebuie denunțate și 
demonstrate în instanța de judecată. PAS a și 
reclamat aceste fraude la CEC și Procuratură. 
Dar mai cere și demisia lui Dorin Cimil din 
funcția de președinte și membru al CEC, 
motivând că unele declarații ale acestuia pun 
la îndoială independența și obiectivitatea lui 
și că acțiunile întreprinse de el l-ar favoriza 
în procesul electoral prezidențial pe șeful 
statului Igor Dodon.

ACELEAȘI FEȚE, PUȚIN SUB ALTE 
MĂȘTI, CU MICI SURPRIZE ȘI 

MINCIUNI
Până pe 11 septembrie, data când 

s-a încheiat perioada de înregistrare a 
grupurilor de inițiativă pentru colectarea 
semnăturilor în vederea susținerii 
candidaților la funcția de președinte, CEC 
înregistrase 13 grupuri de inițiativă pentru 
toți atâția prezidențiabili. Lista acestora 
cuprinde în majoritate nume cunoscute, 
cu doar o singură surpriză: Violeta Ivanov, 
care s-a perindat prin trei partide, PCRM, 
apoi PDM, acum este candidatul înaintat 
de partidul „ȘOR”, după ce, cu doar trei luni 
în urmă, a migrat spre această formațiune. 
Vorba ceea, aceleași fețe, dar sub alte măști 
Cei 13 prezidențiabili reprezintă de fapt 9 
formațiuni politice declarate – „Partidul 
Nostru” cu Renato Usatîi, Platforma DA 
cu Andrei Năstase, PAS cu Maia Sandu, 
Pro Moldova cu Andrian Candu, Partidul 
Unității Naționale cu Octavian Țâcu, Blocul 
electoral UNIREA cu Dorin Chirtoacă, 
partidul „ȘOR” cu Violeta Ivanov și PLDM 
cu Tudor Deliu. Plus o formațiune aproape 
necunoscută – „Partidul Oamenilor Muncii” 
cu liderul său Serghei Toma, și un partid 
nedeclarat ofi cial, PSRM, principalul actor al 
actualei guvernări, dar prea evident pentru 
a-l crede pe Igor Dodon că nu reprezintă de 
astă dată socialiștii. Ce-i drept, CEC-ul l-a 
crezut și l-a înregistrat în calitate de candidat 
independent, înaintat de nu se cunoaște care 
adunare a alegătorilor. 

În listă mai fi gurează trei candidați 
independenți – Ion Costaș, califi cat de unii 

experți „generalul care a pierdut războiul de 
la Nistru”, și Constantin Oboroc, fost deputat 
în ultimul Parlament al URSS (1989-1991), 
prim-viceprim-ministru în Guvernele 
Druc și Muravschi (1990-1992), consilier al 
primului Președinte al Republicii Moldova 
Mircea Snegur  (1992-1996). Precum și o 
fi gură exotică, care chipurile apără drepturile 
lucrătorilor migranți moldoveni din Rusia, 
Alexandr Kalinin. Câți dintre ei vor ajunge să 
se lupte pentru funcția de șef al statului după 
1 octombrie, când se va încheia perioada 
de colectare a semnăturilor, e greu de spus. 
Până la data când scriem aceste rânduri, 
CEC înregistrase în calitate de candidați 
doar trei pretendenți: Renato Usatîi, Andrei 
Năstase și Tudor Deliu. Dar alte surprize: 
PCRM și PDM au declarat că nu vor 
participa cu un candidat la acest scrutin. 
Pe cine-i vor favoriza? Și ultima surpriză: 
Comisia a refuzat înregistrarea lui Andrian 
Candu, motivând  că nu au fost respectate 
condițiile ce țin de numărul de semnături 
în favoarea concurentului. În cazul liderului 
„Pro-Moldova”, CEC și-a asu mat „obligația” 
de a verifi ca corectitudinea celor peste 25 de 
mii de semnături, pe când a celor circa 5.500 
din Rusia ba? Se cam știe la indicația cui a 
fost respins Andrian Candu, când întreg 
„comportamentul” Comisiei este suspect 
de un control socialist asupra deciziilor 
acesteia, control care favorizează pe față 
actualul președinte Igor Dodon.
MOLDOVA ÎNCOTRO? ÎN UE SAU ÎN 

URSS? 
„Statele Unite ale Americii și alți 

parteneri de dezvoltare vor face tot posibilul 
pentru a susține o competiție onestă și 
transparentă pentru alegerile prezidențiale 
din 1 noiembrie”, a declarat într-un editorial 
ambasadorul american Dereck J. Hogan, 
îndemnând autoritățile de la Chișinău să 
asigure un proces electoral liber și onest, 
care să respecte voința poporului. Și OSCE, 
într-o recentă evaluare prealabilă, a avertizat 
din nou asupra potențialului de cumpărare 
a voturilor, de abuzare a resurselor de stat, 
de pericolul controlului politic al resurselor 
mass-media, lipsa unei transparențe în 
fi nanțarea campaniei și riscul manipulării 
sau suprimării alegătorilor din regiunea 
transnistreană și diaspora. Nevoia unui 
vot curat și a unor alegeri corecte este 
tot mai iminentă la cele trei decenii de 
independență a Republicii Moldova. Căci 
de la 1994 încoace se pare că minciuna 
și frauda au devenit surori gemene în 
scrutinele electorale. Dacă nu chiar cele mai 
„scumpe” podoabe și bijuterii purtate de 
cei mai mulți dintre politicienii de partid. 
Alegerile prezidențiale din 1 noiembrie sunt 
cruciale pentru viitorul Republicii Moldova. 
Confruntarea se dă între două alegeri 
civilizaționale fundamentale – mergem în 
familia țărilor dezvoltate, acolo unde viața 
are cea mai înaltă cotă de modernitate și 
ceea ce este mai bun pentru viața omului 
ori revenim într-un spațiu extrem de 
problematic și periculos, cu o sumedenie de 
probleme și unde civilizația nu este dintre 
cele mai avansate? De astă dată alegătorii vor 
trebui să decidă prin vot, nu numai prin a se 
olecăi la posturi TV, încotro ne îndreptăm – 
spre lumea civilizată din Occident sau spre o 
nouă gubernie rusească.

a vota la Haga dar surpriză! află că de experți generalul care a pierdut războiul de

SCRUTINUL PREZIDENȚIAL SCRUTINUL PREZIDENȚIAL 
DE LA CHIȘINĂU ÎNCEPE CU DE LA CHIȘINĂU ÎNCEPE CU 
DREPTUL SAU CU STÂNGA?DREPTUL SAU CU STÂNGA?
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Echipa de fotbal Petrolul Ploiești a obținut 
cea de-a treia victorie consecutivă în 

Liga a doua la fotbal, câștigând pe terenul 
formației AFC Csikszereda Miercurea Ciuc, 
cu scorul de 2-1. Golurile au fost marcate de 
Bauza (58), respectiv Vajushi (3 – pen., 33).

În urma acestui succes, Petrolul a urcat 
pe locul 3 în clasament, cu  9 puncte (în 
urma formațiilor U Craiova 1948 și Rapid 
București – care au câte 10 puncte) și așteaptă 
cu optimism partida din runda viitoare, 
de pe teren propriu, cu Dunărea Călărași, 
programat sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 

18.45.
În partida de la Miercurea Ciuc au evoluat 

formațiile:
AFK Csikszereda: Rybansky – Tackacs, 

Intzidis, Apro, Palmeș (62 Janos Norbert) – 
E. Gonzalez, L. Bara (84 T. Suciu) – Botorok 
(46 Rotar), Bauza (84 Pinter), Marrone – 
Meszaros (46 Kalman). Antrenor: Valentin 
Suciu.

FC Petrolul: Avram – Mendoza, Meijers, 
Manolache, Țicu – Nir Lax (64 Salifu) – Bratu 

(46 Constantinescu), Ekollo (88 Răuță), Roige 
(cpt) (76 Buhăescu), Vajushi (88 Botic) – 
Balint. Antrenor: Viorel Moldovan.

Au arbitrat: Marius Nechita Chiorean 
(Cluj) – Stelian Slabu (Brașov) și Răzvan Ionuț 
Soponar (Baia Mare). Arbitru de rezervă: 
Ionuț Constantinescu (Galați).

Observatori: Petre Radu (București) și 
Ionel Nicolae Brîndușă (Călărași).

Cartonaș roșu: Janos Norbert (73)/Balint 
(72).

Trei atleţi ai Clubului Sportiv Municipal 
Ploiești, Rareș Toader, Petre Rezmiveș 

și Mihai Vasiliu, au făcut parte din lotul de 
64 de sportivi care a reprezentat România la 
cea de-a 73-a ediţie a Campionatului Balcanic 
pentru Seniori, competiţie la care au participat 

peste 300 de sportivi din 12 țări și care a avut 
loc în weekend la Cluj-Napoca, în organizarea 
Federaţiei Române de Atletism.

Cei trei au reușit să contribuie cu câte o 
medalie la bilanţul fi nal al „tricolorilor” (29 de 
medalii), interesant fi ind că fi ecare a obţinut 
câte un „metal” diferit: Rareș Toader a cucerit 
aurul la „aruncarea greutăţii”, Mihai Vasiliu a 
obţinut argintul cu ștafeta de 4×400 metri plat, 
iar Petre Rezmiveș a luat bronzul în proba de 
ștafetă 4×100 metri plat.

Rareș Toader a devenit primul campion 
balcanic al României, după ce s-a impus 
în proba de „aruncarea greutăţii” cu o 
performanţă de 19.44 metri. Sportivul clubului 
nostru a avut o aruncare cu doar 2 centimetri 
mai bună decât cea a medaliatului cu argint, 
ucraineanul Ihor Musiienko (19.42 metri), pe 

locul al treilea clasându-se bosniacul Kemal 
Mesic (19.19 metri).

În aceeaşi sesiune, Petre Rezmiveş a făcut 
parte din ştafeta de 4×100 metri a României 
care a obţinut medalia de bronz (40.55 
secunde), după Turcia (39.63 secunde) şi 
Ucraina (39.87 secunde). Sportivul nostru 
a alergat alături de Cristian Roiban, Marius 
Tone și Marian Tănase, dar nu a participat în 
proba de 100 metri plat din cauza unei mici 
probleme medicale.

Mihai Vasiliu a devenit vicecampion 
balcanic în proba de ștafetă 4×400 metri plat, 
alături de Robert Parge, Vlad Dulcescu și 
Mihai Pîslaru. Românii au oprit cronometrul 
după 3:08.28 minute, fi ind devansaţi de 
reprezentanţii Turciei (3:06.35 minute).

Echipa de baschet fete „U14” a CSM 
Ploiești a obținut medalia de bronz 

a sezonului „2019-2020”, în urma victoriei 
obţinute în fi nala mică a turneului din 
Parcul Municipal Ploiești Vest în faţa celor 
de la Olimpia București. Fetele pregătite de 
Loredana Munteanu și Corina Savu s-au 
impus cu 49-26 (9-11, 7-6, 9-4, 24-5). Pentru 
CSM Ploiești, au jucat: Daria Iordăchescu (15 
puncte), Agnes Zane (9), Ioana Savu 7 (1×3), 
Karina Munteanu (6), Daria Tănase (5), 
Natalia Belhamra (4), Alexia Apostolache, 
Cristina Grigore, Alexia Dedu, Andreea 

Dumitru, Daria Trican și Olivia Sandu.
Fetele repetă performanţa din sezonul 

anterior, atunci când obţineau, la „U13”, 
medaliile de bronz în turneul de la Sfântu 
Gheorghe. 

Campioană naţională la fete “U14” a 
devenit, la fel ca și în urmă cu un an, ACS 
Dan Dacian București, care s-a impus cu 50-
40 în fi nala cu Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe. 
În meciul pentru locurile 5-6, Rookies 
Oradea – CSȘ Craiova 42-22, locul al 7-lea 
fi ind ocupat de ACS Champions CSȘ Nr. 6 
București.

18 45 (46 Constantinescu) Ekollo (88 Răuță) Roige
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După EURO 2020 și EURO 
U19 din 2021, România 

ar putea găzdui încă un turneu 
fi nal european, cel Under 21 din 
2023, scrie frf.ro. UEFA a anunțat 
Federația Română de Fotbal că a 
aprobat dosarul de candidatură 
depus pentru EURO U21 din 2023, 
turneu fi nal unde se vor stabili și 
cele patru reprezentante europene 
la Jocurile Olimpice din 2024, de 
la Paris. Jucătorii ce vor fi  eligibili 
pentru această ediție sunt cei născuți 
începând cu 1 ianuarie 2000.

Competiția se desfășoară 
începând din 1978, iar ediția din 
2023 ar fi  cea cu numărul 24. Până 
în prezent, cele mai multe titluri 
continentale la această categorie 
de vârstă le au Italia și Spania, câte 
5, fi ind urmate de Anglia, Rusia, 
Olanda și Germania, fi ecare cu câte 
două. România a bifat până acum 
două participări, în 1998 și în 2019, 
iar pentru ediția din 2021 tricolorii 
U21 pregătiți de Adrian Mutu sunt 
la trei meciuri distanță de o nouă 
califi care.

La Euro U21 participă, începând 
de la ediția de anul viitor ce va fi  
găzduită de Ungaria și Slovenia, 16 
echipe. Acestea sunt împărțite în 4 
grupe, iar cele mai bune două clasate 
se califi că în sferturile de fi nală.

UEFA va anunța gazda turneului 
fi nal din 2023 în luna decembrie. 
În cazul în care România va obține 
organizarea EURO U21, cele 31 de 
partide vor fi  găzduite pe 8 stadioane 
din patru orașe, București, Giurgiu, 
Ploiești și Cluj-Napoca: Arena 
Națională, Ghencea, Giulești, Arcul 
de Triumf (toate din București), 
“Marin Anastasovici” – Giurgiu, 
“Ilie Oană” – Ploiești, Cluj Arena 
– Cluj-Napoca și “Dr. Constantin 
Rădulescu” – Cluj-Napoca.

PLOIEȘTIUL PLOIEȘTIUL 
AR PUTEA AR PUTEA 
GĂZDUI GĂZDUI 

MECIURI LA MECIURI LA 
TURNEUL TURNEUL 

FINAL FINAL 
EUROPEAN EUROPEAN 

U 21 DIN U 21 DIN 
2023!2023!

 ECHIPA U14 A CSM PLOIEȘTI – MEDALIE 
DE BRONZ LA TURNEUL FINAL AL CNDE BRONZ LA TURNEUL FINAL AL CN

Baschet

În zilele de 12 și 13 septembrie a.c., s-a desfășurat, în orașul Istanbul, 
Campionatul Balcanic pentru juniori 1 la atletism, din lotul echipei 

naționale a României făcând parte și atletul Andrei Niculiță, de la CSS 
Ploiești. După ce, în ultima lună, Andrei Niculiță a obținut 4 titluri de 
campion al României, în probele de 200 m și 400 m la Campionatele 
Naționale de Juniori 2, respectiv Juniori 1, atletul pregătit de profesoara 
Maria Andrei a obținut o nouă medalie de bronz  la ștafeta de 4 x 400 

m (prima fi ind obținută tot la Campionatul Balcanic de la Istanbul în 
Turcia, la aceeași probă, dar în sală). 

Acest concurs a fost de bun augur pentru atletul ploieștean 
deoarece a alergat cu sportivi mai mari cu doi ani față de vârsta lui, 
ținând cont că, pentru concursurile viitoare, are nevoie de experiență 
competițională în compania unor adversari redutabili  pentru a obține 
rezultate valoroase. 

ANDREI NICULIȚĂ, MEDALIE DE BRONZ LA ANDREI NICULIȚĂ, MEDALIE DE BRONZ LA 
CAMPIONATUL BALCANIC PENTRU JUNIORI 1CAMPIONATUL BALCANIC PENTRU JUNIORI 1

RAREȘ TOADER, CAMPION BALCANIC RAREȘ TOADER, CAMPION BALCANIC 
LA ARUNCAREA GREUTĂȚIILA ARUNCAREA GREUTĂȚII
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După ce Turcia a anunţat 
că va converti muzeul 

Hagia Sofi a înapoi la moschee, 
președintele Recep Tayyip 
Erdogan a declarat că Ankara va 
„elibera” apoi Al-Aqsa. În ultimele 
luni, ministrul turc al afacerilor 
religioase și alte voci din guvern 
au transmis repetat mesajul că 
vor să „unească Comunitatea 
islamică” împotriva Israelului.

Retorica Ankarei amintește 
tot mai mult de cum a început, 
în anii 20, retorica anti-Israel a 
Iranului și de cum s-a transformat 
ca într-un potenţial pericol 
existenţial de natură nucleară. 
Conducerea religioasă a Iranului, 
ca și conducerea partidului 
AKP din Turcia, inspirată de 
Frăţia Musulmană, văd lumea 
printr-o lentilă binară. Există 
„Comunitatea islamică” și apoi 
vine tot restul. Așa în cazul 
Iranului, cât și al conducătorilor 
actuali ai Turciei, ascensiunea 
extremismului religios indică o 
dorinţă de mobilizare a regiunii 
contra Israelului.

Vreme de ani de zile, ideea 
principală era aceea că, dacă 
Iranul e o ameninţare pentru 
Israel, Ankara și Ierusalimul au 
legături istorice. Dar acele relaţii 

au luat o întorsătură radicală, spre 
rău după războiul din Gaza, din 
2009. De atunci, relaţia – care era 
foarte bună în anii 90 – a devenit 
tot mai ostilă pe multiple paliere. 
În Turcia, există antisemitism 
și se răspândesc activ teorii ale 
conspiraţiei despre evrei și Israel. 
Există, de asemenea, o mai mare 
mobilizare a reţelelor religioase 
de extremă dreaptă, cum sunt 
cele care au fost în spatele fl otilei 
Mavi Marmara, care a încercat 
să spargă blocada navală impusă 
Fâșiei Gaza de Israel.

Mai mult, actualul guvern 
al Turciei e un aliat apropiat 
al Hamasului. Iranul și Turcia 
sprijină amândouă Hamasul, tot 
așa cum tind să vadă rolul SUA 
în estul Siriei printr-o lentilă 
ostilă. Turcia și Iran au făcut, de 
asemenea, din Ierusalim – sau 
„Al-Quds”, cum îi spun ele – un 
centru al politicii lor externe. De 
pildă, atunci când președintele 
american Donald Trump și-a 
mutat ambasada la Ierusalim, 
Turcia a fost cea care i-a invitat 
pe liderii musulmani la Istanbul, 
pentru a condamna măsura. 
Turcia a condus opoziţia faţă de 
anexare și de mutarea ambasadei.

Ceea ce înseamnă că 

ameninţările Turciei la adresa 
Israelului nu sunt numai verbale, 
ele sunt și ideologice și parte a 
unei campanii religioase tot mai 
intense, care îmbină sprijinul 
pentru grupări precum Hamas cu 
disponibilitatea de a pune în fapt 
idei precum fl otila. Tentativele de 
reconciliere cu Turcia au eșuat, 
iar Ankara este acum din ce în 
ce mai îmbătată de militarism și 
are disponibilitatea de a-și utiliza 
forţa, pentru a obţine ce dorește.

Turcia a căutat să-și deschidă 
discret calea în Gaza prin 
intermediul Hamas, dar și în 
Ierusalimul de Est prin grupări 
religioase, pentru a-și spori 
infl uenţa. Municipalitatea din 
Ierusalim a fost recent nevoită 
să înlăture o placă montată în 
Ierusalimul de Est de grupări 
sprijinite de Turcia. Scopul 
plăcii era o campanie discretă 
de afi rmare a revendicărilor 
Turciei din epoca otomană 
asupra capitalei Israelului.                                                                                                                                      
 Pericolul mai general este și 
el resimţit în regiune. Turcia 
bombardează cu impunitate 
Irakul și Siria. Acum a trimis 
mercenari sirieni și propriile forţe 
navale și aeriene în Libia. Deși 
acea campanie pare îndepărtată 

de Ierusalim, Turcia încearcă, 
de fapt, să acapareze o porţiune 
din Mediterana, pentru a bloca 
un acord pentru un gazoduct, 
semnat anul acesta de Grecia și 
Israel. În interior, Ankara a redus 
la tăcere opoziţia, devenind cel 
mai mare temnicier de jurnaliști 
din lume, și se folosește de absenţa 
dizidenţei de acasă, pentru a-și 
urma nestingherită interesele în 
regiune. Administraţia americană 
pare că a avut acum un unghi mort 
în ce privește Turcia. Elemente 
pro-Ankara din Departamentul 
de Stat s-au arătat conciliante cu 
programul extremist al Turciei, 
tolerându-i apropierea de Hamas 
și de alţi teroriști. Israelul a 
fost reticent să denunţe așa 
ceva. 

Probele arată însă, că o putere 
extremistă neîngrădită în regiune 
va ajunge întotdeauna la intenţia 
de a ataca Israelul. Gamal Abdel 
Nasser a îndeplinit acest rol 
în anii 50, rol care le-a revenit 
ulterior ayatollalhilor iranieni. Pe 
termen lung, el ar putea să treacă 
la Turcia - dacă atacurile ei tot mai 
multe contra vecinilor, zdrobirea 
dizidenţei și retorica anti-Israel 
vor rămâne necontestate de lumea 
occidentală.

Președintele de onoare al 
Commonwealth-ului, 

regina, este și șefa de stat a celor 
15 ţări grupate sub denumirea de 
„Regatul Commonwealth”. Acesta 
este și cazul Australiei. În 1975, 

Elisabeta a II-a a acceptat „lovitura 
de strat” ilegală organizată de 
reprezentantul ei la Canberra, 
guvernatorul general John Kerr, 
fără să clipească. Acesta din urmă 
l-a demis pe premierul de stânga 

Gough Whitlam. În încercarea 
de a pune capăt paraliziei 
Parlamentului în timpul discuţiei 
privind bugetul, Kerr, al cărui 
titlu era pur ceremonial, a încălcat 
toate convenţiile de neutralitate 
politică prin numirea unilaterală 
a liderului de dreapta, Malcolm 
Fraser, în fruntea ţării.

Regina ar fi  putut să oprească 
această criză constituţională gravă 
demiţându-l pe Kerr, impetuosul 
ei missus dominicus care nu o 
avertizase despre decizia sa. Dar 
Elisabeta a II-a a ales să-l lase pe 
reprezentantul ei să o facă. Ea nu 
a dorit să se amestece în treburile 
politice ale fostului dominion 
britanic. 

În ochii d-nei Jenny Hocking, 
Palatul ar fi  participat la lovitura 
de stat împotriva lui Whitlam. 
Istoricul se întreabă în special 
care a fost responsabilitatea 
secretarului privat al suveranei, 
Martin Charteris, curtezanul 
preferat al Elisabetei a II-a. 
Locotenent-colonel în armata 
britanică în timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial, acest 
aristocrat luptase alături de trupele 
australiene în Africa de Nord și 
Orientul Apropiat. El era apropiat 
de cercurile militare australiene 
care îl considerau pe Whitlam, 

care recunoscuse China în 1972, 
un comunist. Făţiș republican, 
Whitlam era partizanul ruperii 
legăturilor instituţionale dintre 
insula-continent și monarhia 
britanică. Regina a fost șocată 
de decizia acestuia de a înlocui 
propoziţia „God Save the Qucen”cu 
„Advance Australia Fair”, în imnul 
ţării.

La acea vreme, prim-ministrul 
britanic, laburistul Harold Wilson, 
era foarte apropiat de Whitlam și 
de Partidul Laburist australian. 
Cele 211 scrisori secrete schimbate 
între regină și reprezentantul ei din 
Canberra ar trebui să facă lumină 
și asupra atitudinii cel puţin 
ambivalente a lui Wilson în timpul 
crizei.

Relaţiile dintre regină și acesta 
din urmă au fost marcate de o 
mare cordialitate. El se lăuda cu 
apropierea de Majestatea Sa, care 
îi pregătea o friptură perfectă la 
grătar în timpul vizitei sale anuale 
la Castelul Balmoral (Scoţia). 
Moderatul Wilson l-a abandonat 
pe Whitlam, prea marcat de stânga 
pentru gustul său, lăsând-o pe 
regină să acţioneze? Ar fi  vrut să se 
răzbune astfel pe propria sa aripă 
radicală care îi făcea viaţa grea? Se 
pun acum aceste întrebări. După 
retragerea din politică, în 1976, 

Elisabeta a II-a rareori l-a văzut pe 
Wilson.

A fost nevoie de zece ani pentru 
ca Hocking, autorul unei biografi i 
despre gloria lui Whitlam, să 
obţină câștig de cauză la Arhivele 
Naţionale Canberra, după ce a 
fost respins în repetate rânduri de 
justiţia australiană, preocupată să 
protejeze Coroana.

Pasivitatea Elisabetei a II-a în 
această afacere a dus la apariţia 
mișcării republicane. Totuși, la 
referendumul din 1999, australienii 
au votat cu o majoritate mare 
pentru a o menţine pe regină ca șef 
de stat.

Ţintă a atacurilor stângii, urât 
în ţara sa natală, John Kerr și-a 
dat demisia din funcţia deţinută 
în 1977, înainte de a se exila la 
Londra, unde a murit în 1991, fără 
să obţină vreodată titlul de viconte 
la care aspira. După ce a pierdut 
alegerile din 1972, Whitlam a 
fost multă vreme ambasador la 
UNESCO. A murit în 2014.

În ceea ce îl privește pe 
Charteris, acesta a fost forţat să 
părăsească palatul Buckingham 
prematur în 1977, din motive care 
nu au fost niciodată clarifi cate. 
Palatul Buckingham a refuzat să 
comenteze hotărârea Înaltei Curţi 
australiene.

pre ameninţările Turciei la adresa de Ierusalim Turcia încearcă

ARESTARE LA ARESTARE LA 
UN PROTEST UN PROTEST 

ÎN SUA

O femeie din Wisconsin, 
avocat de profesie, în vârstă 

de 64 de ani, a fost arestată după 
ce a fost fi lmată  scuipând un băiat 
afroamerican de 17 ani. Incidentul 
a avut loc în timpul unui protest 
al mișcării Black Lives Matters 
din Shorewood, o suburbie din 
Milwaukee.

Publicaţie Milwaukee Sentinel, 
citată de Insider afi rmă că există 
înregistrări video cu Stephanie 
Rapkin care o arată parcându-și 
mașina în mijlocul unei străzi cu 
protestatari, după care refuză să o 
mute. De asemenea, în imagini se 
vede cum ea intră într-o altercaţie 
verbală cu protestatarii, inclusiv cu 
Eric Lucas, un student la Shorewood 
High School, care începe să scandeze 
în faţa ei. Apoi, Rapkin îl scuipă, 
determinându-i pe unii dintre 
protestatari să intervină și să-i separe.

AUSTRALIA FACE PRESIUNI ASUPRA REGINEI ELISABETA A II-A

Justiţia australiană a cerut publicarea unor scrisori ale reginei 
Marii Britanii, care detaliază legăturile sale cu demiterea unui 

guvern australian în 1975.
Palatul Buckingham este în pantofi i săi mici. Hotărârea Înaltei 

Curţi australiene, din 29 mai prin care arhivele naţionale sunt 
obligate să dezvăluie corespondenţa dintre regina Elisabeta a II-a și 
guvernatorul general, Sir John Kerr, trebuie să facă lumină asupra 
marii enigme a domniei sale: care a fost rolul suveranei în demiterea 
din 1975 a premierului australian laburist Gough Whitiam? Unda 
de șoc a iniţiativei unui istoric australian, Jenny Hocking, zguduia 
monarhia britanică, consemnează ziarul francez La Point.

femeie din Wisconsin

TURCIA DEVINE TURCIA DEVINE 
TOT MAI MULT TOT MAI MULT 
O AMENINŢARE O AMENINŢARE 
PENTRU ISRAELPENTRU ISRAEL
Corul tot mai puternic al declaraţiilor antiisraeliene din Turcia, 

mai ales când vine vorba de combinaţia toxică dintre retorica 
religioasă și cea extremist-naţionalistă a partidului de guvernământ, 
devine o ameninţare tot mai mare pentru Israel și pentru stabilitatea 
regională, potrivit Jerusalem Post, citat de Rador.
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Din această stipulație a 
Tratatului, Dimitrie Sturza 

concluziona că  Rusia nu voia să 
recunoască independența noastră 
și își rezerva dreptul de a ocupa 
țara timp de mai mulți ani sub 
motivul staționării trupelor sale în 
Bulgaria.

Mai grav, susținea Sturza, era că 
Rusia a tratat direct cu Turcia și în 
alte chestiuni care privesc România, 
fără a ne consulta. Iar „acum, Rusia 
a trimis în România și au intrat deja 
în țară mai multe corpuri de armată, 
Corpul al 2-lea a intrat la Giurgiu și 
campează în poziții strategice.

Corpul generalului Zimerman 
a intrat în Brăila și Galați, iar alte 
corpuri au intrat în Moldova, pe 
lângă Iași,  ca să nu facă sgomot  și 
spre Roman (...).

Rușii nu intră în țară pentru a 
se reîntoarce în Rusia. Nu este ca la 
începutul războiului, când după ce 
treceau Prutul, pe urmă mergeau 
curgând spre Dunăre și apoi peste 
Dunăre, acum ei vin și ocupă poziții 
strategice în care se așează pentru 
a le menține. Se așează pe Argeș și 
Neajlov și amenință Bucureștiul, de 
unde pot să înainteze în foarte scurt 
timp spre pozițiunile Ploescilor și 
Pitescilor.

Astfel rușii nu numai că se 
pregătesc la noi în țară pentru 
un nou răsbel cu Turcia, ci au 
înconjurat chiar Capitala,  desigur 
spre garantarea libertăților noastre. 
Și această ocupațiune se face, aceste 
pozițiuni se ocupă, fără a se spune 
guvernului nostru ce intenții are”.

Dimitrie Sturza reamintea 
senatorilor că Rusia și înaintea 
intrării în război s-a purtat duplicitar, 
„după cum a voit ea. Rusia a intrat 
în țară făcând proclamațiuni către 
o țară dependentă, o proclamațiune 
către români, în care și Guvernul și 
țara erau puse la o parte. Vă aduceți 
aminte atunci că Guvernul a făcut 
totul ca să năbușească acest lucru, a 
luat proclamațiunile, le-a ascuns, le-a 
ars, dar tot au mai rămas. Eu păstrez 
una ca relicvă pentru urmași, ca să 
știe și ei ce au a aștepta de la ruși”.

Apoi, Sturza amintea senatorilor 
că proclamațiunile ruse au fost 
atunci citite în  ședință secretă, iar 
la toate protestele „confi dențiale” 
ale Guvernului român, Rusia a 
amenințat România să nu facă public 
acest lucru căci altfel „România va 
pierde toate benefi ciile concedate de 
Rusia”.

În aceeași zi s-a întrunit în ședință 
și Camera Deputaților. D.D.I. Ghica 
s-a adresat Guvernului arătându-i 
că în Camera Comunelor din Marea 
Britanie, ministrul de Finanțe, sir 
Staff ord Northcote, a fost interpelat 
asupra violării Tratatului de la San-
Stefano și dacă era adevărat că Rusia 
a trecut la ocuparea României.

Apoi Ghica l-a întrebat pe Mihail 
Kogălniceanu (foto), ministrul 
Afacerilor Externe, dacă a informat 
Marea Britanie în acest sens. 
Mihail Kokălniceanu a răspuns că, 
într-adevăr, atunci când ministrul 
Staff ord Northcote a fost interpelat 
în Camera Comunelor România nu 
făcuse încă nici un protest, „pentru 
că în vremea aceea nu aveam destule 
probe despre începutul ocupării; 
însă spre satisfacerea D-lui Ghica 
și a întregii Camere, am onoare a 

declara că îndată ce am avut probe 
palpabile despre începutul ocupării, 
probe care din nenorocire din zi 
în zi se fac mai mari, nu numai că 
am cerut explicări de la guvernul 
Rusiei, dar, totodată, în mod ofi cial 
am adus faptul la cunoștința tuturor 
puterilor străine. Și mai mult decât 
atât, representantul nostru la Paris 
se afl ă la Londra fi ind însărcinat 
special să facă această comunicare 
Majestății Sale Britanice”

Cum prim-ministrul Ion C. 
Brătianu era prezent în Cameră 
pentru a-și susține Guvernul, în 
aceeași zi el a convocat în ședință 
secretă Consiliul de Miniștri care 
a adoptat următoarea hotărâre, 
aceea de a  întrerupe colaborarea 
autorităților noastre cu armata țaristă 
acolo unde erau semne că aceasta s-a 
transformat în armată de ocupație, 
astfel:

„Ședința de joi, 6 aprilie 1878, 
Consiliul Miniștrilor din România 
luând notă de informările date 
de ministrul de Externe [Mihail 
Kogălniceanu] și de ministrul de 
Interne  cu privire la ocuparea ce 
se face unei părți a Țării de către 
trupele imperiale ale Rusiei, 
HOTĂRĂȘTE [Jurnalul  nr. 1 din 6 
aprilie 1878]:

Luând în considerare că această 
ocupație ia din zi în zi proporțiuni 
mai întinse. Că deja toate orașele 
și chiar orășelele din județele 
Bessarabiei române sunt ocupate 
cu garnisoane rosiane, din care 
unele sunt stabilite prin sate. Că un 
corp însemnat și-a luat pozițiuni 
strategice și permanente la porțile 
Bucureștiului și anume pe linia 
Neajlovului și a Sabarului. Că această 
ocupațiune a luat un caracter de 
permanență și prin urmare nu 
corespunde la asigurările date de 
generalul Tzerkasoff , că Diviziunea a 
XI de Infanterie ce ocupă pozițiunile 
din județele Vlașca și Ilfov este menită 
a se reîntoarce în Rusia și că va fi  
cantonată numai până la pregătirile 
trebuitoare pentru reîntoarcerea în 
cuprinsul Imperiului.

Luând în considerare că la Ploiești, 
la Focșani și în alte puncturi s-au 
cerut locuri pentru așezare de trupe 
la semn, iar în fapt unele din aceste 
lucrări sunt adevărate retrașamente 
de apărare. Că la Galați s-a cerut 
un loc pentru așezarea unui parc 
de artilerie. Că la Buzău intendența 
armatei active a cerut un teren pentru 
a așeza depozite de grâne și de alte 
proviziuni hrănitoare în trebuința 
trupelor imperiale, atât în marș, 
cât și garnisoana Buzău, și că acest 
teren trebuie să fi e în dispozițiunea 
Intendentului până la venirea totalei 
armate concentrate în Principatul 
României, precum aceasta se zice 
textual în adresa Domnului Intendent 
al armatei imperiale, maior Corvin 
Bincevski, către Primăria din Buzău, 
cu data de 30 martie 1878.

Că în Bessarabia română, unii 
dintre comandanții trupelor pe unde 
trec anunță luarea Bessarabiei de 
către Rusia și neliniștesc pe locuitori, 
iar pe de altă parte îi invită a nu plăti 
contribuțiunile către Statul român și 
a nu da nimic de rechizițiune dacă li 
se va cere de guvernul român, astfel 
că autoritățile noastre nu pot lua nici 
o măsură contra-le în fața forțelor 
rosiane, precum aceasta rezultă din 

raportul subprefectului Cahul-Prut 
din județul Bolgrad, din 26 martie, 
nr. 1329;

Luând în considerare 
că Convenția din 4/16 aprilie 1877 nu 
dă armatelor imperiale decât dreptul 
de trecere în Bulgaria și că această 
trecere este determinată pe anume 
linii de etape, în care trupele nu au 
dreptul de a se opri decât timpul 
material cerut pentru trebuința 
repaosului sau din cauza obstacolelor 
independente de voința lor (...).

Luând în considerare că 
procedarea trupelor imperiale 
și statornicirea lor în mod 
permanent și în deosebite puncturi 
și linii strategice este o adevărată 
ocupație militară a țării, operată 
fără prevestire și încuviințarea 
guvernului și, prin urmare, e făcută 
prin surprindere.

Că prin urmare această 
ocupațiune este o violațiune 
fl agrantă a  Convențiunii  din 4/16 
aprilie, este o amenințare și o 
călcare a drepturilor acestei țări în 
contra cărora și Guvernul și Țara 
sunt datoare a protesta.

Pentru aceste motive, Consiliul 
hotărăște:

Domnul Ministru de 
Interne va da ordine tuturor 
autorităților administrative și 
comunelor de a se mărgini în 
dispozițiunile  Convențiunii  din 
4/16 aprilie la înlesnirile ce se cuvin 
trupelor imperiale, numai întrucât 
ele sunt trecătoare și în timpul 
trecerii lor. Ele se vor abține de la 
darea de orice concurs pretutindeni 
unde trecerea este prefăcută în o 
ocupațiune permanentă sau se ia un 
caracter contrariu unei simple treceri; 
autoritățile pretutindeni unde se vor 
găsi față cu o asemenea cantonare 
de trupe înfățișând caracterul de 
permanent vor refuza orice cerere de 
înlesnire ca contrară Convențiunii.

Aceste dispoziții și recomandare 
de urmare de către Domnul 
Ministru de Externe se vor comunica 
comisarilor guvernului român spre 
întocmai urmare în relațiunile lor cu 
șefi i armatelor imperiale.

Domnul Ministru de Externe va 
comunica Agentului diplomatic al 
Rusiei călcarea  Convențiunii  făcută 
de către autoritățile militare ruse și 
dispozițiunile luate de către Guvernul 
român. În fi ne, Domnul Ministru de 
Externe aducând cele de mai sus la 
cunoștința agenților diplomatici ai 
României pe lângă Puterile străine va 
protesta prin ei contra violațiunilor 
de către armatele rusiane la adresa 
suveranității și teritoriului României.

Va urma
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LICEUL “SF.-ȚII PETRU ȘI PAVEL”

Un alt bombardament necruţător a avut loc la 5 mai 1944 şi a 
durat o oră. A fost efectuat de 600 de avioane care au venit 

deasupra oraşului în cinci valuri succesive, aruncând nu mai puţin 
de 5000 de bombe. Acum a fost făcută praf  faţada monumentală 
a Liceului de băieţi “Sfi nţii Petru şi Pavel”, rămânând în moloz, 
întregi,  numai statuile apostolilor şi cei doi lei (vezi foto).  În 
bombardamentele din 26 mai și 6 iunie localul liceului “Sf. Petru 
si Pavel” este lovit în plin, fi ind distruse corpul central si aripa de 
sud. 

După 30 august 1944, Liceul “Sf-ții . Petru și Pavel” își repară și 
recompartimentează aripa nordică.

Un moment interesant de amintit! Pe 8 noiembrie 1945, de 
ziua Majestăţii Sale Regele Mihai I, peste tot în ţară au avut loc 
demonstraţii pro-monarhiste şi anti-sovietice. La fel s-a întâmplat 
şi în Ploieşti, unde elevii de la Liceul Petru şi Pavel (LPP) s-au 
adunat în Piaţa Unirii şi au scandat lozinci anticomuniste. La un 
moment dat, Ticu Dumitrescu (era elev în Ploieşti, la LPP) a plecat 
din mulţime, s-a dus în catedrală, s-a urcat în turn şi de acolo 
a văzut cum lângă actualul liceu Caragiale tancurile sovietice 
aşteptau. Manifestaţia nu a mai durat prea mult, iar tancurile au 
rămas acolo unde erau. 

La 1 septembrie 1946 din Liceul “Sf. Petru si Pavel” se desprinde 
un rând de clase (ramânând numai doua rânduri aici) si se 
constituie Liceul “Nicolae Iorga”, care va functiona în primul 
an tot în localul de pe Bulevard, iar în cel de al doilea în localul 
Liceului Comercial “Spiru Haret”. 

În 1948 prin reforma învățământului Liceul “Sf.-ții Petru si 
Pavel”, a devenit Liceul Teoretic nr. 1 de băieți  în care au fost 
incluse si liceele “N. Iorga” și “N. Balcescu” (clădirea acestuia a 
fost grav afectată și a fost demolată ulterior) precum și gimnaziul 
“Mihai Eminescu” și se mută la 1 septembrie 1948 în clădirea de 
pe  Calea Oilor nr. 98 ( str. Gh. Doja).

Școala Medie tehnică de administrație economică băieți 
(fostul liceu “Spiru Haret”) se mută în localul de pe Bulevard 
(aripa de nord) a cărei proprietate îi este atribuită. Ministerul 
Comerțului, din lipsă de fonduri, nu poate continua lucrările 
de reconstrucție a corpului central și  acestea sunt preluate de 
Ministerul Petrolului si Minelor. 

În octombrie 1949 este terminată refacerea, într-un stil nou, 
funcțional, lipsit de monumentalitate, a corpului central al 
clădirii Liceului Nou (fostul “Sf-ții Petru și Pavel”). Aici se mută 
Școala medie Tehnică de Petrol, care devine proprietara localului 
și care preia și Școala tehnică medie de administratie economică, 
în lichidare (fostul Liceu “Spiru Haret”).

În 1959 se termină construcția unui mare și bine dotat liceu 
de învățământ în Bulevardul Petrolului (Bariera Bucuresti) 
ocazie cu care  se hotărăște ca localul să fi e atribuit Grupului 
Școlar Petrolchimie, urmând ca acesta să elibereze clădirea din 
bulevardul ce reintră în proprietatea Ministerului Învățământului 
Public.

În iunie a aceluiași an Secția de Învățământ a Regiunii Ploiesti 
propune Școlii medii mixte nr. 1 “I. L. Caragiale” să se mute 
în localul ei tradițional de pe Bulevard. Aceasta solicită însă 
rămânerea în localul din str. Gh. Doja nr. 98, lucru care i se 
aprobă.

În schimb Școala medie mixtă nr. 2 “A. Toma” (fostă “Despina 
Doamnă”), acceptă mutarea și din septembrie își va începe cursurile 
în localul de pe bulevard, eliberat de  Grupul Scolar Petrolchimie. 

Fațada Liceului “ Sf-ții Petru și Pavel” 
după bombardamentul din 5 mai 1944

raportul subprefectului Cahul Prut
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Ții să îți impui
 punctul de vedere, 

dar vei întâmpina o 
rezistență încăpățânată 
din partea partenerilor. 
Vei putea fi ținta unor 
defăimări din partea 
adversarilor, fapt ce 
te va răni în amorul 
propriu. Vei învăța să 
îți gestionezi neliniștile 
interioare. Dacă vrei să 
îți schimbi domiciliul, 
poți începe să cauți. 

În sfârșit, te vei
 putea concentra 

mental, vei putea 
vedea lucrurile mai clar 
și îți vei putea înlătura 
unele limitări care acum 
devin inutile. În același 
timp, schimbările care se 
impun în viața de zi cu 
zi vor trebui înțelese și 
acceptate, altfel vor cauza 
neliniști și nemulțumiri.

Te vei simți 
mai sigur pe tine 

din punct de vedere 
emoțional și vei vrea să 
ieși în lume, să fi i vizibil. 
Dacă ai chef de fl irturi și 
aventuri, ar trebui să ții 
cont de faptul că ai putea 
isca gelozii. Gândește-te să 
îți suplimentezi veniturile 
din activități care îți fac 
plăcere, hobby-uri.

Ai ajuns într-un
 moment propice 

pentru o revizuire 
a priorităților, elimină 
din stress încercând să îți 
reașezi viața într-un ritm 
mai calm. Profesional, 
ai mari ambiții și 
oportunități pe măsură, 
însă viața ta casnică 
este perturbată. Evită 
certurile în familie.

În ultima 
perioadă ai 

fost mai lipsit/ă de 
energie, dar vei putea 
recupera prin odihnă 
și meditație. Vei fi  
capabil să te controlezi 
astfel încât să îți 
depășești unele frici. 
Nu îți pierde energia 
în discuții inutile, 
bârfe. 

Este timpul
 să recapeți 

încrederea în 
oameni, să te reconectezi 
cu prietenii, chiar dacă 
ai fost dezamagit/ă în 
trecut. Folosește-ți cu 
înțelepciune resursele 
materiale proprii și 
nu te baza pe cele ale 
altora, căci se poate 
ajunge la litigii.

Ești un lider 
înnăscut 

și asta vine la 
pachet cu asumarea 
responsabilității atât 
pentru tine, dar, mai 
ales, pentru cei pe care 
îi reprezinți. Renunță la 
încăpățânare și egoism, 
ascultă-i pe ceilalți 
pentru a evita frustrările 
și nemulțumirile.

Acceptă 
schimbarea, 

acceptă reguli noi, 
nu rămâne cramponat 
în rutina veche. Învață 
să îți depășesti frica 
de nou, vei descoperi 
modalități mai bune de 
a face lucrurile, dacă 
ieși din zona de confort. 
Este o perioadă prielnică 
autocunoașterii.

Vestea bună
este că ai multă 

inspirație creatoare, 
chef de aventură și de 
fl uturi în stomac. Vestea 
rea este că ai tendința de 
a exagera cu capriciile. 
Dacă în ultima perioadă 
ai luat mai mult decât 
ai oferit, vine momentul 
să contrabalansezi, se 
apropie data scadentă.

Ai nevoie, 
mai mult ca 

oricând, să te simți 
bine acasă și, implicit, 
cu tine însuți / însăți. 
Vei reuși asta dacă îți 
controlezi iritabilitatea 
și nu provoci certuri. 
Relațional, dai un 
examen de maturitate 
și, dacă îl treci, totul va 
fi  mai bine.

Comunicarea 
cu cei din jur 

va deveni foarte 
importantă, schimbul 
de idei te va stimula. 
Totuși, fl uxul de prea 
multe informații te poate 
surmena. E un moment 
propice să îți reorganizei 
agenda de lucru, 
păstrându-ți un program 
de muncă fl exibil, pe cât 
posibil.

E musai să 
ieși din starea 

de apatie și să 
te apuci serios (cum 
altfel) de munca și de 
făcut bani. Creditorii 
își pierd răbdarea, te 
sâcâie; timpul e prețios 
și resursele sunt limitate. 
Abținte-te cât poți de la 
critici și gelozii pentru că 
poți crea confl icte.

PAGINA 12

Poartă masca pentru că îți poate salva viața.

 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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Sfatul astrologic al săptămânii:  „Nu există bine individual dacă nu servește binelui comun.”

Rubrică realizată de  Mihaela MANEA

PeștiVărsător

FecioarăLeuRacGemeniTaurBerbec

CapricornSăgetătorScorpionBalanță



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

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


