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PLOIEȘTIUL ACORDĂ „CUTIA ȘCOLARULUI” 
PENTRU ELEVII DIN CLASA PREGĂTITOARE
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din UE într-o vizită din UE într-o vizită 
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Doar 66,54% din suma alocată Doar 66,54% din suma alocată 
de CJ Prahova către ONG-uri a de CJ Prahova către ONG-uri a 

fost folosită în a doua etapăfost folosită în a doua etapă

Preț plafonat Preț plafonat 
pentru lemnele pentru lemnele 

de focde foc

Știu la ce este bună toată 
alinierea dictată de 

expresia “politically correct”. 
Nu neapărat  ca să nu se simtă 
lezat cineva că este gras, grasă 

sau slab, gay sau lesbiană, 
negru sau alb, țigan sau romm, 
ori heterosexual sau neutru. 
Nicidecum nu e ăsta scopul 
principal. Noi suntem oricum 
ceea ce suntem. Că ne zicem 
pe numele mic sau pe numele 
de familie, asta ținând de 
familiaritate sau de educație, 
ceea ce contează este că dacă 
ești frustrat, lumea trebuie să ți 
se adreseze “politically correct”. 
Iar dacă ești prost, asta oricum 
ești, indiferent de sex, culoare, 
etnie etc.

Ceea ce se afl ă în spatele 
noului val de acceptare a tuturor 
minorităților este nevoia de 
dezvoltare a vocabularului 
pentru a ocoli cuvinte care până 
mai ieri erau normal folosite 
într-un atare context iar astăzi 
sunt denigratoare și rasiste.

Iar al doilea mare câștig 
este că îți este pusă mintea 
la contribuție pentru a găsi 
exprimarea perfect acceptată 
de noua societate.

Mi-am dat seama de 
nevoia asta  zilele trecute 
când, creionând un anunț de 
angajare, am folosit termenul 

Camera Deputaților a adoptat, ca for decizional, 
propunerea USR, semnată de PNL, PSD și AUR, 

de modifi care a Legii pentru alegerea autorităților 
administrației publice locale (115/2015) în sensul 
introducerii interdicției de a depune candidaturi și de 
a fi  alese persoanele condamnate defi nitiv la pedepse 

privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu 
intenție, dacă nu a intervenit reabilitarea, amnistia 
sau   dezincriminarea. Documentul va face posibil ca, 
de aici înainte, să nu mai avem primari, șefi  de consilii 
județene, consilieri locali și județeni condamnați pentru 
viol, pornografi e infantilă, pedofi lie, proxenetism sau 
corupție.

Tot marți, deputații au votat propunerea legislativă 
inițiată în 2017 de PNL, pentru modifi carea și 
completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum 
și pentru organizarea și funcționarea Autorității 
Electorale Permanente. Și aici au fost stabilite interdicții 
potrivit cărora nu mai au dreptul de a candida la 
alegerile parlamentare persoanele care la data depunerii 
candidaturii au suferit condamnări penale defi nitive.

Plouă cu ședințe extraordinare sau de îndată la 
Consiliul Județean Prahova și Consiliul Local 

Ploiești. Scopul: mobilizare pe ultima sută de metri pentru 
a grăbi reluarea furnizării agentului termic pentru 130.000 
de ploieșteni ale căror locuințe sunt racordate la SACET. 
Primăria Ploiești s-a angajat să fi e căldură pe 15 octombrie. 
Vă expunem ce s-a făcut în ultimele zile:

-s-a fi nalizat procesul de predare primire între Consiliul 
Județean Prahova și municipiul Ploiești a rețelei primare 
de termofi care și a SACET Brazi. CAF2 (cazan) are avizul 
ISCIR, iar TAG, spune municipalitatea, este perfect 
funcțional și ar putea asigura apa caldă fără probleme;

-Consiliul Concurenței a emis avizul pentru ca serviciul 
de termofi care să poată fi  atribuit către SC Termo Ploiesti 
SRL (societatea nou înfi ințată a Consiliului Local);

-Consiliul Județean a alocat bani pentru preluarea 
„Soft ware SACET” și predarea imediată a acestuia către 
patrimoniul UAT Ploiești și mai apoi către Termo Ploiești;

-serviciul de termofi care a fost delegat, printr-o 
hotărâre a Consiliului Local Ploiești, către Termo Ploiești. 
După validarea legalității documentului de către Instituția 
Prefectului, societatea de termofi care va putea merge la 
ANRE, să solicite licență provizorie.

Consiliul Local Ploiești a votat 
un nou pachet, care se va numi 

„Cutia școlarului”. Acesta se alătură mai 
vechiului „Primul ghiozdan” (pentru 
clasa I), cu diferența că benefi ciarii sunt 
elevii de la clasa pregătitoare. Acesta 
va fi  oferit chiar din acest an școlar, 
2022-2023, tuturor copiilor înscriși 
în clasa pregătitoare din unitățile de 
învățământ de pe raza municipiului, 
suma alocată în acest scop fi ind de 

220.000 lei. Pachetul va conține: caiet 
de lucru-matematică, caiet de lucru-
limba română, un set de carioca, pahar 
din plastic pentru desen, caiet tip 1 (2 
buc.), caiet matematică A5 (2 buc.), 
set hârtie glasată, set de scris 4 piese, 
stilou cu 2 rezerve, acuarele, caiet de 
lucru exerciții grafi ce, set de creioane 
colorate, caiet de lucru-dezvoltare 
personală, mapă plastic, set de etichete 
școlare, bloc desen A4.

TEORETIC, PESTE DOUĂ 
ZILE, PLOIEȘTIUL 

AR PUTEA AVEA APĂ 
CALDĂ ȘI CĂLDURĂ

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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DOAR 66,54% DIN SUMA ALOCATĂ 
DE CJ PRAHOVA CĂTRE ONG-URI A 
FOST FOLOSITĂ ÎN A DOUA ETAPĂ

MÂINE ÎNCEPE MÂINE ÎNCEPE 
FESTIVALUL CASTANILORFESTIVALUL CASTANILOR

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 

• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • fi rme luminoase 
• obiecte promoţionale personalizate • colantări auto
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PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

La sediul Consiliului Județean Prahova au fost 
semnate, la începutul acestei săptămâni, contractele 

de fi nanțare nerambursabilă pentru activitățile nonprofi t, 
sesiunea a II-a, fi nanțate din bugetul județului Prahova.

Pentru această etapă secundă a fost alocată suma 
de 1.800.000 lei: 200.000 lei pentru domeniul cultură, 
învățământ, sănătate, tineret și protecția mediului; 1.600.000 
lei pentru sportul de performanță.

În faza fi nală de analiză au intrat 23 de proiecte, dar au 
fost declarate eligibile 17, în sumă totală de 1.197.795,46 
lei. Deci nu a fost utilizată întreaga sumă alocată în acest 
sens, ci doar 66, 54% din cuantum. Iată care sunt proiectele 
câștigătoare:

Cultură, învățământ, sănătate, tineret și protecția 
mediului (10 solicitări, 8 proiecte selectate, 

192.696 lei)
-Asociația Împreună pentru Aluniș,  proiectul „La 

Aluniș, grija pentru mediul înconjurător se înrădăcinează 
precum pomii cei roditori“-30.000 lei;

-Asociația Părinților C.N. „Nichita Stănescu” Ploiești, 
proiectul „Participare la Competiție Internațională/ Târg de 
știință și inovație în Indonezia, ISIF Internațional Science 
and Invention Fair 2022“-26.676 lei;

-Asociația Alianța Franceză Ploiești, proiectul 
„Prahova Verde: ecoresponsabilitate și solidaritate cu 
Pământul“-11.101 lei;

-Asociația Parteneri pentru Comunitate, proiectul „Totul 
despre sexul protejat“-26.955 lei;

-Fundația Zamolxes, proiectul „Ferestre spre 
viitor“-30.000 lei;

-Asociația de Sprijin și Binefacere România (ASB 
România), proiectul „Atitudinea persoanelor fără pregătire 
medicală în cazul stopului cardiorespirator“ - 17.964 lei;

-Asociația Tinerilor din Cerașu (ACT), proiectul 
„Tehnologizare pentru educație modernă. Gândesc, deci 
exist“-30.000 lei;

-Asociația Muzicor, proiectul „Camerala Muzicor, forme 
de difuzare a spiritualității și culturii românești“ - 20.000 
lei.

Sportul de performanță (13 solicitări, 9 proiecte 
eligibile, 1.005.063,46 lei)

-Asociația Club Sportiv Iron Team Ploiești, proiectul 
„Promovarea powerlift ingului de mare performanță din 
județul Prahova“-145.000 lei;

-Asociația Clubul de Karting electric Ploiești, proiectul 
„Punem Prahova pe harta motosportului electrifi cat pentru 
copii și juniori. Performanță alimentată de energia verde“ - 
102.540 lei;

-Asociația Club Sportiv United Ploiești, proiectul 
„Minifotbal“ - 103.463 lei;

-Asociația Clubul Sportiv Prahova Ploiești, proiectul 
„Fetele din Prahova în Campionatul național de fotbal 
feminin junioare“ -108.000 lei;

-Club Sportiv Petrolul Ploiești, proiectul „Scrima pe 
drumul către Cupa României“ - 102.028,5 lei;

-Asociația Club Sportiv Aurora Băicoi, proiectul 
„Performanță în Rugby“- 100.614,5 lei;

-Puiu Simona, proiectul „Grație și performanță prin 
gimnastică ritmică“ - 109.006 lei;

-Clubul Sportiv Oraș Plopeni, proiectul „Echipament 
pentru sportivii secției fotbal și materiale sportive specifi ce 
pentru secțiile fotbal și karate din cadrul CSO Plopeni“ - 
120.550,66 lei;

-Asociația Club Sportiv HM Junior 2007, proiectul 
„Cupa Elitelor Prahova, de la pasiune la performanță!“ - 
113.860,8 lei.

Ajuns la a XXIII-a ediție, Festivalul Concurs Național de Interpretare 
a Muzicii Folk „Festivalul Castanilor - In memoriam Gabi Dobre”, 

se va desfășura, în acest an, în perioada 14-15 octombrie 2022, la Teatrul 
„Toma Caragiu” Ploiești.

Organizatorii, Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale”, Primăria municipiului 
Ploiești și Teatrul „Toma Caragiu”, au anunțat următorul program:

Vineri, 14 octombrie 2022: ora 16.00 - Concurs Național de Interpretare a 
Muzicii Folk, ora 19:30 - recitaluri Marius Glonț & Grup Folk, Dinu Olărașu, 
Maria Gheorghiu, Emeric Imre;

Sâmbătă, 15 octombrie 2022: ora 17:00 - Gala Laureaților, ora 19:30 - 
recitaluri Radu Comănescu, Dana Florian, Adrian Sărmășan, Mircea Vintilă.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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RAZIE ÎN PLOIEȘTI ȘI PE DN1,
LA BĂRCĂNEȘTI

Poliţiștii din cadrul Serviciului Rutier Prahova, 
împreună cu poliţiștii Poliției municipiului Ploiești-
Biroul Rutier au desfășurat, pe Drumul Național 1, în 
comuna Bărcănești și în municipiul Ploiești, acţiuni 
pe linia verifi cării transportului rutier de marfă și 
persoane. „În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii 
au controlat în total aproximativ 60 de autovehicule, 
fi ind aplicate 17 sancţiuni contravenţionale, 3 dintre 
acestea fi ind aplicate conform HG. nr.69/2012, 
privind transportul rutier, 1 conform OG. 43/1997  
privind regimul drumurilor și 13 conform OUG 
195/2002, privind circulația pe drumurile publice. 
Valoarea totală a sancțiunilor este de aproximativ 
3.000 de lei. În urma abaterilor constatate, au fost 

reținute 2 permise de conducere și 3 certifi cate de 
înmatriculare”, a precizat IPJ Prahova.  În cadrul 
acțiunii, polițiștii au oprit pentru control, pe Drumul 
Național 1, în comuna Bărcănești, un microbuz de 
transport persoane condus de un bărbat în vârstă 
de 66 de ani, care efectua transport public regulat pe 
ruta Ploiești- Gorgota, iar în urma verifi cărilor s-a 

constatat faptul că doi pasageri nu aveau eliberate 
bilete de călătorie. Polițiștii au depistat  și un bărbat 
în vârstă de 48 de ani, care conducea un microbuz, 
efectuând transport public regulat pe ruta Ploiești 
- Puchenii Mari, transportând în picioare, un 
număr de 8 persoane peste limita numărului de 
locuri admis. Un alt conducător auto, în vârstă de 
47 de ani, din municipiul București, a fost testat cu 
aparatul etilotest, acesta indicând valoarea de 0,67 
mg/l alcool pur în aerul expirat. „Bărbatul a fost 
condus la o unitate medicală în vederea recoltării de 
mostre biologice de sânge. În cauză, a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 
conducere a unui autovehicul pe drumurile publice 
sub infl uența băuturilor alcoolice”, a precizat IPJ 
Prahova.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

PRIMĂRIA PLOIEȘTI PRIMĂRIA PLOIEȘTI 
VREA BANI DIN PNRR VREA BANI DIN PNRR 

PENTRU CONSOLIDAREA PENTRU CONSOLIDAREA 
A TREI CLĂDIRI PUBLICEA TREI CLĂDIRI PUBLICE

LICITAȚIE PENTRU LICITAȚIE PENTRU 
SISTEM DE ÎNCĂLZIRE LA SISTEM DE ÎNCĂLZIRE LA 
SPITALUL DE PEDIATRIESPITALUL DE PEDIATRIE

GRĂDINIȚA „SF. MUCENIC GRĂDINIȚA „SF. MUCENIC 
MINA” A FOST REABILITATĂ MINA” A FOST REABILITATĂ 

CU BANI EUROPENICU BANI EUROPENI

Primăria Ploiești va depune trei proiecte de consolidare seismică și 
renovare energetică moderată a unor clădiri publice din oraș, spre 

a fi  fi nanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 
5-Valul Renovării, apelul al doilea. Valoarea cumulată a viitoarelor investiții 
se ridică la 13,13 mil. lei.

Primul dintre proiecte se referă la „Consolidare integrată clădire Poliția 
Locală Ploiești- Corp C2”, valoarea lucrărilor fi ind estimată la 6.450.462,90 
lei, fără TVA, respectiv 1.310.350,60 euro, fără TVA, calculată la un curs 
euro de 4,9227 lei. Valoarea TVA, în sumă de 1.225.587,95 lei, aferentă 
cheltuielilor eligibile, va fi  suportată de la bugetul de stat.

Al doilea vizează consolidarea unei clădiri ce aparține Colegiului 
Național „Mihai Viteazul”, situată pe str. Jurnalist Gabi Dobre nr. 2. 
Valoarea maximă eligibilă este în cuantum de 2.580.183,98 lei, fără TVA, 
respectiv 524.140 euro, fără TVA, iar TVA, în sumă de 490.234,96 lei, 
aferentă cheltuielilor eligibile, va fi  suportată de la bugetul de stat.

În fi ne, proiectul din urmă are în vedere consolidarea clădirii C1 a 

sediului Serviciului de Gospodărire Urbană, valoarea fi ind de 4.102.578,18 
lei, fără TVA, respectiv 833.400 euro, fără TVA, iar valoarea TVA, în 
sumă de 779.489,85 lei, aferentă cheltuielilor eligibile, va fi  și în acest caz 
suportată de la bugetul de stat.

Ministerul Dezvoltării a anunțat că, în primele ore de la lansarea celui 
de-al doilea apel de proiecte pentru Valul renovării, au fost depuse din 
toată țara 1.503 de cereri de fi nanțare, în valoare totală de 2,34 miliarde de 
euro. Numai că bugetul disponibil este de 985.405.000 de euro, așa că nu 
toate solicitările vor fi  aprobate.

Vom afl a însă dacă proiectele din Ploiești sunt eligibile mai târziu având 
în vedere că termenul estimat pentru fi nalizarea etapei de verifi care și 
contractare a fost stabilit la 31 decembrie 2022.

Spitalul de Pediatrie Ploiești a lansat licitația pentru instalarea 
unui nou sistem de încălzire în unitatea sanitară, măsura fi ind 

luată pe fondul problemelor cu încălzirea în sistem centralizat a 
orașului. Banii au fost alocați în luna septembrie, termenul limită 
pentru depunerea ofertelor fi ind fi xat pe 20 octombrie. Cam târzior, 
am zice noi, dacă ne uităm la temperatura de afară și mai ales la 
benefi ciarii serviciilor medicale! Licitația prevede achiziționarea, 
montarea și punerea în funcțiune a unui sistem centralizat pentru 
asigurarea energiei termice la nivelul întregului spital. Valoarea 
totală estimată a achiziției este de 588.235 de lei, fără TVA, iar 
câștigătorul va fi  desemnat în funcție de prețul cel mai scăzut.

Primăria Ploiești a anunțat că s-au fi nalizat lucrările de efi cientizare 
energetică la clădirea în care funcționează Grădinița cu program prelungit 

„Sfântul Mucenic Mina”. Proiectul a fost fi nanțat din fonduri europene, prin 
Programul Operațional 2014-2020, iar valoarea investițiilor s-a ridicat la 
4,654 mil. lei. Inițial, cererea de fi nanțare, semnată în iunie 2019, vorbea despre 
un cuantum de 4, 287 mil lei, din care 4, 150 mil. lei fonduri nerambursabile, 
dar prețurile au fost ajustate pe fondul scumpirii materialelor de construcție. 
Lucrările au constat în următoarele operațiuni: înlocuire tâmplărie exterioară, 
montare termosistem, recompartimentări interioare, lucrări de schimbare a 
instalației termice și electrice, montare sistem fotovoltaic și pompe căldură, 
igienizări și refacere grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, montare scară 
metalică exterioară și rampă pentru persoane cu dizabilități.
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AUTOCAMION ÎN FLĂCĂRI, ÎN COMUNA 
BRAZI

Pompierii prahoveni au fost în alertă după ce 
o persoană a anunțat că a izbucnit un incendiu, 
în comuna Brazi, la un autocamion încărcat cu 
porumb. „Imediat, la locul evenimentului au fost 
mobilizate 2 autospeciale de stingere și o ambulanță 
SMURD. La sosirea salvatorilor, incendiul se 
manifesta la capul tractor și, ulterior, acesta 

s-a propagat asupra vegetației uscate din jurul 
autocamionului, pe o suprafață de aproximativ 100 
mp”, a anunțat ISU Prahova. Din fericire, nu au fost 
înregistrate victime.

UN TÂNĂR I-A FURAT MAȘINA MAMEI 
SALE ȘI A FOST URMĂRIT DE POLIȚIȘTI. 

ACUM ARE DOSAR PENAL
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 

Florești, în timp ce desfășurau activități de 
supraveghere și control al trafi cului rutier pe raza 
comunei Filipeștii de Târg, pe DJ 101 P, au efectuat 
semnal regulamentar de oprire a unui autoturism, 
sens în care, inițial, conducătorul auto a redus 
viteza, ulterior accelerând brusc, continuându-și 
deplasarea cu viteză mărită către satul Brătășanca. 
„Polițiștii au pornit în urmărirea autoturismului 
în cauză, având semnalele luminoase și acustice 

în funcțiune, iar la un moment dat, conducătorul 
auto ar fi  pierdut controlul direcției de deplasare, 
moment în care a pătruns pe câmp unde a mai 
circulat aproximativ 200 de metri, fi ind apoi oprit 
de polițiști.  La volan a fost identifi cat un tânăr în 
vârstă de 17 ani care nu fi gura în bazele de date 
ca fi ind posesor de permis de conducere pentru 
nicio categorie de vehicule. Din primele verifi cări 
efectuate, a reieșit faptul că autoturismul în cauză 
aparține mamei minorului, iar acesta l-a luat fără 
încuviințarea mamei”, a precizat Inspectoratul de 
Poliție Județean Prahova. În cauză, potrivit IPJ 
Prahova, a  fost întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârşirii infracțiunilor de conducere a unui 
autovehicul pe drumurile publice fără permis de 
conducere și furt în scop de folosință.

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova a vernisat, marți, 
expoziția temporară „125 de ani de la inaugurarea Monumentului 

Vânătorilor” din Ploiești, unde au fost expuse, printre altele, cărți poștale 
și medalii din patrimoniul muzeului, dar și lucrări semnate de elevi ai 
Colegiului de Artă „Carmen Sylva”, partener al acestui eveniment.

Monumentul Vânătorilor  a fost construit în cinstea prahovenilor din 
Batalionul 2 Vânători, condus de  Alexandru Candiano-Popescu, unitate 
care a contribuit hotărâtor la prima mare victorie românească din Războiul 
de Independență, atacul de la Grivița, din 30 august 1877. După război, 
mai mulți foști combatanți, susținuți de alți tineri entuziaști, au început 
să strângă fonduri pentru ridicarea monumentului. În 7 ani au contribuit 
20.000 de oameni, din toată țara, iar concursul de proiecte a fost câștigat 
de sculptorul Giorgio Vasilescu. Cu o concepție triumfală, grupul statuar 
combină în jurul unui obelisc înalt de granit, așezat pe un soclu cubic, 
elemente simbolice din bronz, reprezentând, în vârf, un vultur cu aripile 
desfăcute, ținând în cioc un stindard, statuile a patru vânători, precum și 
alte reliefuri cu scene de luptă, alegorii prezentând pe Zeița Victoriei.

Monumentul a fost dezvelit la 12 octombrie 1897, în prezența regelui 
Carol, însoțit de prințul Ferdinand, viitorul rege întregitor al țării, iar la 
manifestare au participat Candiano-Popescu, Grigore Ion (soldatul care 

capturase steagul otoman de pe redută), Nicolae Prusanu (reprezentantul 
veteranilor) și toți politicienii locali. Nu dintotdeauna însă Monumentul 
Vânătorilor a fost amplasat unde se găsește astăzi, în sensul giratoriu din 
fața Gării de Sud.  Sculptorul Giorgio Vasilescu l-a plasat întâi pe rondul 
dinspre centru al Bulevardului Independenței, iar în 1954 a fost mutat  în 
scuarul de lângă pasajul superior Ploiești.

EXPOZIȚIE TEMPORARĂ DEDICATĂ EXPOZIȚIE TEMPORARĂ DEDICATĂ 
MONUMENTULUI VÂNĂTORILORMONUMENTULUI VÂNĂTORILOR

PRAHOVA A SOLICITAT PRAHOVA A SOLICITAT 
20,266 MIL. LEI PENTRU 20,266 MIL. LEI PENTRU 
CADASTRARE GRATUITĂCADASTRARE GRATUITĂ

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a alocat 
suma de 494.008.445 de lei pentru cea de-a IX-a etapă de fi nanțare a 

lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților pe sectoare cadastrale. Până 
în prezent, 1.965 de primării din cele 2.358 eligibile și-au exprimat intenția de a 
începe sau de a continua lucrările de cadastru pe sectoare cadastrale. Cele mai 
mari sume au fost solicitate de județele Olt-23.880.000 de lei, Prahova- 20.266.187 
de lei și Iași-19.986.350 de lei, iar cele mai mici provin din  Brăila-2.620.000 de lei, 
Covasna-5.600.000 de lei și Giurgiu-5.853.753 de lei. ANCPI va deconta între 84 
și 364,56 de lei/imobil (fără TVA), în funcție de gradul de difi cultate a terenului 
și de gradul de acoperire cu construcții. Banii vor fi  virați în conturile primăriilor 
după deschiderea noilor cărți funciare aferente imobilelor recepționate. Până în 
prezent, ANCPI a înregistrat în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, 
prin PNCCF, peste 5,1 milioane de proprietăți.

PREȚ PLAFONAT PENTRU PREȚ PLAFONAT PENTRU 
LEMNELE DE FOCLEMNELE DE FOC

La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, 
Guvernul a aprobat o OUG privind unele măsuri în vederea 

protejării consumatorului fi nal în ceea ce privește utilizarea 
materialelor lemnoase și a produselor derivate din lemn, pentru 
încălzirea locuinței în sezonul rece. 

Prețurile fi nale facturate se plafonează la următoarele produse, 
după cum urmează: 

-lemn de foc, resturi de lemn, tocătură provenită din lemn, 
rumeguș -400 lei/mc, cu TVA inclus;

-brichete din lemn-maxim 1500 lei/tonă cu TVA inclus;
-pelete din lemn-maxim 2000 lei/tonă cu TVA inclus.
Prevederile se aplică consumatorilor fi nali, respectiv persoanelor 

fi zice și următoarelor entități: unităților de învățământ publice și 
private, furnizorilor de servicii sociale, unităților de interes local, 
unităților de cult și unităților administrativ-teritoriale, precum și 
unităților din subordinea acestora. 

Aceste măsuri se aplică până la data de 31 martie 2023.
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ACȚIUNI DE CONTROL ÎN MAI MULTE 
LOCALITĂȚI DIN PRAHOVA

Polițiștii Serviciului Rutier Prahova, cei ai 
Secției nr.3 de Poliție Ploiești, ai Poliției orășenești 
Urlați și cei ai Secției Rurale de Poliție Ciorani 
au organizat și desfășurat 7 acțiuni pe raza de 
competență, în vederea asigurării unui climat 
optim de ordine și siguranță publică în zonele 
cu risc criminogen ridicat, dar și în vederea 
prevenirii și combaterii principalelor cauze 
generatoare de accidente rutiere. „Acțiunile 
s-au desfășurat pe Drumurile Naționale din 
județ, pe raza municipiului Ploiești, în zona Sălii 
Sporturilor ,,Olimpia’’, zona cartierului 9 Mai și 
piața Aurora, în orașul Urlați, precum și pe raza de 

competență a Secției Rurale de Poliție Ciorani, în 
mai multe comune. În cadrul celor 7 acțiuni care 
au avut loc atât în timpul zilei cât și noaptea au 
fost controlate aproximativ 320 de autovehicule și 
verifi cate 20 de societăți comerciale,  fi ind aplicate 
astfel peste 150 de sancțiuni contravenționale”, 
a precizat IPJ Prahova. Dintre acestea, 140 au 
fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor 
legale ale OUG 195/2002, fi ind reținute în acest 
sens și 10 permise de conducere conducătorilor 
auto depistați circulând cu viteză peste limita 
legală sau pentru efectuarea de depășiri 
neregulamentare. „Cu ocazia controalelor din 
trafi c au fost efectuate și aproximativ 185 de 
testări cu aparatul etilotest. Totodată, conform 
Legii nr.61/1991 privind sancționarea faptelor 

de încălcare a unor norme de conviețuire socială, 
a ordinii și liniștii publice au fost aplicate 16 
sancțiuni contravenționale cu ocazia constatării 
unor fapte de această natură. Valoarea totală a 
sancțiunilor este de peste 49.500 de lei”, a precizat 
IPJ Prahova, care recomandă conducătorilor auto 
să adopte permanent viteza la condițiile meteo 
și de drum și să respecte regulile de circulație 
pentru siguranța dumneavoastră și a celor din 
jur. „Totodată, vă recomandăm să nu răspundeți 
la provocări cu violență, încercați să evitați 
confl ictele, iar dacă nu reușiți, sunați de urgență 
la numărul unic - 112. Atenție la cantitatea de 
băuturi alcoolice pe care o consumați, comiterea 
faptelor antisociale poate fi  înlesnită de consumul 
de alcool!”, a precizat IPJ Prahova.

Anul acesta, Consiliul Județean Prahova a 
alocat 900.000 lei pentru lucrări de reabilitare, 

modernizare sau de continuare a unor investiții 
începute în anii precedenți pentru 35 de lăcașuri de 
cult. Printre benefi cieri s-a numărat și Ansamblul 
medieval „Fosta Mănăstire Apostolache“, care avea 
nevoie de bani pentru reabilitarea acoperișului uneia 
dintre casele monahale. CJ a alocat o sumă modică, 
de 50.000 lei, iar zilele trecute, lucrările au fost 
încheiate. „Imobilul- se arată într-un comunicat de 
presă- este gazda unei tabere de copii, dar și a mai 
multor activități diverse, benefi ce comunității, prin 
care este pus în valoare ansamblul medieval. Unul 
dintre avantajele majore ale acțiunilor de aici este 
dezvoltarea economică a localității, prin crearea de 
locuri de muncă.” 

PROGRAMUL DE 
ACHIZIȚIE A 

AUTOBUZELOR 
ELECTRICE, ÎN 

AȘTEPTARE

LUXTEN LUXTEN 
LIGHTING LIGHTING 

COMPANY A COMPANY A 
CERUT CERUT 

PRELUNGIREA PRELUNGIREA 
CU DOI ANI A CU DOI ANI A 
SERVICIULUI DE SERVICIULUI DE 
ÎNTREȚINERE-ÎNTREȚINERE-
MENTENANȚĂ A MENTENANȚĂ A 
ILUMINATULUI ILUMINATULUI 

PUBLICPUBLIC

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

După cum vă amintiți, în 2019, în parteneriat 
cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației (lider de proiect) și împreună cu 
municipiile Alba Iulia, Buzău și Constanța, Primăria 
Ploiești a semnat cererea de fi nanțare pentru 
proiectul „Achiziție mijloace de transport public-
autobuze 12 m”. Valoarea totală a contractului a fost 
de 170, 371 milioane de lei, din care cea pentru 9 
autobuze electrice la Ploiești era estimată la 25,770 
mil. lei. Licitația desfășurată ulterior de minister 
a fost câștigată de fi rma cehă SOR Libchavy spol. 
s r.o . Anul acesta, pe 2 iunie, a sosit la Ploiești 
primul autobuz, iar municipalitatea anunța atunci 

că următoarele opt mijloace de transport noi 
vor ajunge în lunile iulie și august. Numai că au 
fost recepționate până acum doar patru, iar și 
acestea stau în garaj. Motivul ține de faptul că 
producătorul a pus în așteptare livrarea fi indcă 
ar fi  cerut actualizarea prețurilor, pe fondul crizei 
energetice, iar solicitarea este în analiza autorităților 
de la București. Autobuzele electrice sunt marca 
SOR model NS 12 full electric, sunt dotate cu aer 
condiționat, sistem de supraveghere video interior/
exterior, sisteme de informare călători, sistem de 
contabilizare număr de călători etc. Acestea ar urma 
să circule pe traseul 2 și 2 Barat.

Primăria și Consiliul Local Ploiești au 
lansat în dezbatere publică un proiect 

de hotărâre care prevede prelungirea cu doi 
ani a contractului de delegare a gestiunii 
prin concesiune a serviciului de iluminat 
public din municipiul Ploiești. 

În data de 30 mai 2017, legislativul 
local a aprobat, prin HCL 173, studiul de 
fundamentare privind modalitatea de 
atribuire a serviciului. În același an, pe 
21 iunie 2017, Consiliul Local a adoptat 
hotărârea nr.182 privind documentația 
necesară delegării serviciului de 
întreținere-mentenanță a iluminatului 
public, iar în martie 2018 a fost semnat 
contractul cu câștigătorul licitației, fi rma 
SC Luxten Lighting Company. Durata 
contractului a fost de cinci ani, deci până în 
martie 2023, cu posibilitatea de prelungire 
a înțelegerii pentru doi ani. La acea vreme, 
în documente se prevedea ca valoarea din 
primul an să fi e de 2,859 mil. lei, fără TVA, 
iar pentru al doilea an, de 2,922 mil. lei. În 
condițiile în care prețurile au luat-o totuși 
razna de atunci și până în prezent, este 
greu de presupus că tarifele de mai sus vor 
putea fi  respectate. De altfel, în luna martie 
2022, Luxten Lighting Company a solicitat 
prelungirea contractului, iar abia acum 
executivul și legislativul s-au gândit să ia în 
discuție acest subiect.

 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!”

0372.032.313

BANI DE LA CJ PRAHOVA BANI DE LA CJ PRAHOVA 
PENTRU ANSAMBLUL PENTRU ANSAMBLUL 
MEDIEVAL APOSTOLACHEMEDIEVAL APOSTOLACHE
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INCENDIU LA O CASĂ DIN VĂRBILA. 
UN BĂRBAT ÎN VÂRSTĂ DE 65 DE ANI A 

MURIT
Pompierii militari au fost solicitați să 

intervină pentru stingerea unui incendiu care a 
izbucnit în satul Vărbila, comuna Iordăcheanu. 

La locul evenimentului, potrivit Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, au fost 
mobilizate trei echipaje de stingere și o ambulanță 
SMURD, care au acționat pentru stingerea 
incendiului și pentru înlăturarea efectelor 
negative ale acestuia. „Flăcările se manifestau la 
o cameră, pe o suprafață de aproximativ 20 mp. 
Din păcate, pompierii au identifi cat o persoană, 
bărbat în vârstă de 65 ani, care suferise arsuri 
pe întreaga suprafață corporală și era decedată. 
Din primele cercetări efectuate, a fost stabilită 
drept cauză probabilă a incendiului fumatul”, a 
anunțat ISU Prahova.

TÂNĂR PRINS DROGAT, LA VOLAN
Polițiștii din cadrul Poliției municipiului 

Ploiești- Biroul Rutier, în timp ce desfășurau 
activități pe linie rutieră pe Bulevardul București 
din municipiu, au oprit, pentru control, un 
autoturism condus de un tânăr în vârstă de 
19 ani, din municipiu. „Având în vedere 
comportamentul conducătorului auto, acesta a 
fost supus testării cu aparatul DrugTest care a 
indicat prezența unor substanțe susceptibile de 
a avea efect psihoactiv în organism. Ulterior, 
tânărul a fost condus la o unitate medicală în 
vederea recoltării de mostre biologice. În cauză, 
a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii 
infracțiunii de conducere a unui autovehicul 
pe drumurile publice sub infl uența băuturilor 
alcoolice sau a altor substanțe”, a precizat IPJ 
Prahova.

USR CERE DEMISIA 
PRIMARULUI VOLOSEVICI

Cristian Apostol, vicepreședinte al CJ 
Prahova și unul dintre liderii importanți ai 

USR Prahova, i-a cerut, deunăzi vreme, demisia 
primarului Andrei Volosevici. Solicitarea 
vine după ce colega domniei sale, Anca Popa, 
proaspăt viceprimar al Ploieștiului, a publicat 
un material cu privire la comportamentul 
primarului orașului.  Apostol arată întâi de toate 
de USR a ales în 2020  să îl sprijine pe Volosevici, 
dar că acum s-a dovedit că partidul s-a înșelat. 
„Andrei Volosevici nu este in stare sa fi e primar!”, 
scriu useriștii prahoveni. Vicele CJ alătură apoi 
un lung șir de motive, dar încheie cam așa: „cea 
mai bună cale pentru Ploiești este ca Andrei 
Volosevici să-și dea demisia înainte de începerea 
unui referendum de demitere!”

CE ACUZAȚII I SE ADUC PRIMARULUI 
Interesant este însă ce scrie Anca Popa, sub 

titlul „Adevăruri care trebuie știute”. Spicuim din 
postarea prezentă pe pagina sa de socializare: 
„De trei săptămâni, de când sunt viceprimar al 
Ploieștiului, aud zilnic cuvintele „pușcărie” și 
„penal”. Așa știe domnul primar să „lucreze în 
echipă”. Țipă și amenință pe toată lumea care 
muncește și are inițiativă. Se trăiește într-un 
continuu stres, care este dat nu de muncă (pentru 
că am găsit oameni care chiar muncesc și echipe 
dornice să rezolve problemele ploieștenilor), ci de 
atitudinea ostilă, nepoliticoasă a unui primar care 
tensionează în permanență relațiile dintre oameni.

Nu poți să fi i primar și să aștepți respect când 
tu te adresezi oamenilor cu „sunteti obraznică”, 
„deveniți penală” , „aveţi tupeu” , „este penibil”. 

Mi-a reproșat de multe ori că Primăria nu este 
școala în care predau. Perfect de acord! În nicio 
școală, nici profesorii , nici elevii nu vorbesc așa. 
Dacă un dascăl ar vorbi așa ar fi  imediat dat afară 
din învățământ. Pe dl. primar nu avem cum să-l 
dăm afară din primărie sau... 

Cred că ploieștenii trebuie să știe (ca în povestea 
„Împăratul e gol”) că primarul e PRINCIPALA 
PROBLEMA din primărie.

Concret. Suntem contra cronometru să pornim 
distribuția de apă caldă și să înceapă activitatea la 
noua societate Termo Ploiești. 

Din cauza unei emisiuni în care nu a fost 
lăudat, primarul s-a supărat și ne-a lăsat, pe mine 
și pe d-l viceprimar Dan Nicodim, să rezolvăm 
documentele necesare pentru a depune în timp 
util actele la Consiliul Concurenței. Zis și făcut. 
Fără prezența atât de colerică a primarului știam 
că vom reuși să ne încadrăm în timp. 

S-a creat o echipă formată din noi, cei doi 
viceprimari, consilieri locali, membrii AGA și CA 
și echipa managerială a noii societăți. Am lucrat 
până la ora 24.00 cu o echipă dornică să găsească 
soluții și mai ales să urgenteze rezolvarea crizei 
apei calde. La ora 24.00 (joi spre vineri) toate 
actele erau pregătite pentru a fi  depuse a doua zi 
de dimineață.

(...) a doua zi, când am solicitat dlui primar 

să semneze adresa de înaintare să putem trimite 
documentele (munca unei întregi echipe), a 
REFUZAT!!!!! 

De ce? Pentru că NU A VRUT! Pentru 
că probabil a simțit că își pierde autoritatea 
dictatorială dacă acceptă că o echipă a muncit 
bine fără amenințările și țipetele dumnealui.

Așa că actele NU au mai fost depuse la Consiliul 
Concurenței vineri, iar o altă echipă (doar de 
dânsul știută și aleasă) a fost pusă să facă fi x 
aceleași lucruri / documente care erau deja făcute. 

Nu pot să estimez cu câte zile se va întârzia 
repornirea apei calde din această cauză. Poate 
doar 1-2 zile. Poate mai multe. Ceea ce știu sigur e 
că singurul care este responsabil de acest lucru este 
doar domnul primar.”

Pensionarii din România susțin că viața lor a fost „devastată” din 
cauza creșterii prețurilor la energie electrică și gaze naturale, la 

produse alimentare, chestiuni care au făcut ca și pensia reală să scadă 
cu 19%. Aceștia solicită creșterea cu 26% a pensiilor din România și, de 
asemenea, cer să fi e eliminat transferul contribuțiilor de asigurări sociale 
la administratorii privați în 2023, astfel încât 12 miliarde de lei să rămână la 
bugetul de asigurări sociale în vederea majorării pensiilor. Aceștia au ieșit 
sau vor ieși la protest la Guvern, în Piața Victoriei și la toate prefecturile 
din țară. Președintele Federației Naționale „Unirea” a Pensionarilor din 
România (FNUPR), Dumitru Cojanu, a declarat: „refuzul Guvernului de 
a aproba majorarea pensiilor asigurărilor sociale de stat, precum și refuzul 
de a aplica prevederile Legii nr. 263/2010 referitoare la indexarea pensiilor 
(n.n.-cu rata infl ației), au condus la acest protest, sperând că de data aceasta 
cererile pensionarilor vor fi  acceptate. Guvernul trebuie să-și respecte 
obligația constituțională, prevăzută la articolul 47, de a crește nivelul de 
trai prin majorarea pensiilor, îndeosebi în aceste momente dramatice de 

creștere uriașă a preţurilor la facturi, alimente și medicamente.”

SENIORII ROMÂNIEI CER CREȘTEREA PENSIILOR CU 26%

Cristian Apostol,
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ACCIDENT MORTAL PE DN1, LA 
PUCHENII MARI

Polițiștii Serviciului Rutier Prahova, au 
fost sesizați, potrivit Inspectoratului de Poliție 
Județean (IPJ) Prahova, cu privire la faptul că, pe 
DN1 Puchenii Mari, la km 46+800, s-a produs un 
accident rutier, soldat cu decesul unei persoane. 
„La fața locului s-au deplasat polițiștii care au 
stabilit faptul că, un bărbat de 43 de ani, din 
comuna Bucov, în calitate de pieton, în timp ce 
se deplasa pe partea carosabilă, ar fi  fost acroșat 
de un autoturism condus de un bărbat, în vârstă 
de 48 de ani. În urma evenimentului rutier, 
pietonul a decedat. Conducătorul autoturismului 
a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fi ind 

negativ”, a anunțat IPJ Prahova. În cauză, potrivit 
Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, 
poliţiștii au întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar 
cercetările sunt continuate pentru stabilirea 
împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

ACCIDENT ÎN PLOIEȘTI. O TÂNĂRĂ 
ÎN VÂRSTĂ DE 31 DE ANI A AJUNS LA 

SPITAL
Accidentul rutier s-a produs la intersecția 

străzilor Emile Zola cu Vasile Milea, după ce 
două autoturisme au intrat în coliziune. Una 
dintre mașini era condusă de un bărbat în 
vârstă de 38 de ani, iar cealaltă de o femeie în 
vârstă de 45 de ani. În urma impactului celor 
două autoturisme, o pasageră în vârstă de 31 de 
ani a fost rănită și a necesitat transportul la o 
unitate medicală în vederea acordării de îngrijiri 
medicale de specialitate. Cei doi conducători auto 
au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatul a 
fost 0. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean 
Prahova nu au fost probleme de trafi c.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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CONSILIERII PNL AU FURAT STARTUL 
ȘI CER GOLIREA BUGETULUI LOCAL 

PENTRU PLATA SUBVENȚIEI LA 
ENERGIA TERMICĂ

Consilierii PNL au solicitat Primăriei Ploiești 
să mențină pentru cetățeni același preț la 

gigacalorie ca anul trecut. Adică 222,49 lei/Gcal, cu 
TVA. Asta de parcă executivul ploieștean și oricare alt 
partid n-ar dori același lucru! Ispita e mare: la 130.000 
de locuitori, cam câți se spune că ar locui în blocurile 
racordate la sistemul centralizat de termofi care, e rost 
de ceva voturi, nu? O singură observație: formularea „să 
mențină pentru cetățeni” nu se referă la toți ploieștenii, 
ci doar strict la o parte dintre aceștia.

Să vedem însă cum au furat startul aleșii din PNL, 
în sensul în care au fost primii, de liberali ce sunt, 

care susțin această măsură de tip populist, atâta vreme cât 
subvenția se acordă tuturor locatarilor, fi e că o familie are 
venituri de 1 leu/lună sau de 1.000.000 lei/lună: „grupul 
consilierilor locali PNL susține ca prețul la gigacalorie pe 
care îl vor suporta ploieștenii după repornirea distribuției 
de apă caldă și căldură să rămână neschimbat (222,49 lei/
Gcal cu TVA) pentru sezonul de iarnă 2022-2023, indiferent 
care va fi  prețul de producere a agentului termic avizat de 
ANRE pentru noua societate TERMO-Ploiești. După ce 
ploieștenii au fost supuși unui imens disconfort timp de 
peste două luni, considerăm că este inacceptabilă orice 
scumpire, oricât de mică ar fi  aceasta.  Suntem conștienți că 
subvenția acordată reprezintă un efort foarte mare pentru 
bugetul local, dar în această situație, după deblocarea crizei 
apei calde, orice alt proiect pălește în fata acestei priorități: 
ploieștenii trebuie să depășească această iarnă în condiții 
de siguranță și confort.”

SUBVENȚIA LA TERMIE, UN SAC FĂRĂ 
FUND

Ce uită PNL să spună ar fi  că subvenționarea energiei 
termice e un imens sac fără fund. În ultimii 10 ani, cel 

puțin 460 de milioane de lei au luat această cale. Și n-o 
să vă plictisim cu prea multe cifre, ci doar cu cele din 
ultimii trei ani:  2020-60.430.920 lei plătiți pe subvenție 
gigacalorie (diferența dintre prețul local de referință și 
prețul de producție, transport și livrare); 2021-86.026.000 
lei; 2022-38.568.638 lei până la acest moment. Dar 
Primăria Ploiești mai are de plătit un rest recunoscut 
de municipalitate de 114.097.866,28 lei! Cu alte cuvinte, 
în trei ani, am plătit căldura de la bloc cât aproape un 
buget anual de funcționare a Primăriei Ploiești, cu tot cu 
instituții satelit. Ei bine, dacă acești bani mergeau înspre 
modernizarea rețelei de termofi care, poate că nu mai 
aveam un operator care să umfl e mereu și mereu prețul, 
motivând pierderile din sistem.

Să zicem că de acum înainte avem un operator (SC 
Termo Ploiești) public, ce nu va ținti profi tul. Dar chiar 
și așa se aude de un preț de vreo 605,22 lei, fără TVA. 
Deci tot ar veni ca Primăria Ploiești, adică noi, toți cei 
care contribuim la alcătuirea bugetului, să plătim aproape 
67% din valoarea gigacaloriei, iar benefi ciarul să vină cu 
diferența, de 33% din preț. Asta ar însemna un efort anual 
de peste 100 de milioane de lei! Adică cu atât trebuie 
plătită căldura de la blocuri de la bugetul local! Asta în 
vreme ce ceilalți locuitori ai Ploieștiului nu au niciun fel 
de protecție, achită oricât vrea operatorul de gaze sau 
electricitate să ridice prețul.

INSTANȚA NU I-A ACORDAT 
FOSTULUI OPERATOR DREPTUL 

DE A-ȘI RECUPERA BANII PENTRU 
ACTIVITATEA DEPUSĂ

SC Termofi care Prahova, operatorul de termie 
rezultat din asocierea fi rmelor Gas & Power Trading 
SRL- Geotherm Distribution, care a oprit apa caldă de la 
1 august, a pierdut, pe fond, procesul intentat Primăriei 
Ploiești și Consiliului Județean pentru plata subvenției 
în perioada în care a furnizat totuși agent termic în oraș 
și deci s-au cheltuit niște bani. Ar fi  vorba despre plata 
a cam 6 milioane de lei. Judecătorii de la Tribunalul 
Prahova au respins cererea cap-coadă: „Respinge excepţia 
inadmisibilităţii cererii invocată de debitorul Judeţul 
Prahova, ca neîntemeiată. Respinge excepția lipsei calității 
procesuale pasive a ADI, ca neîntemeiată. Respinge 
excepția lipsei calității procesuale pasive a debitorului 
judeţul Prahova, ca neîntemeiată. Respinge cererea de 
ordonanță de plată, ca neîntemeiată.” Hotărârea nu este 
defi nitivă și pesemne a fost atacată deja în termenul 
impus de instanță.

de “coleg”, iar cineva din 
redacție mi-a atras atenția 
că nu e corect să folosesc 
termenul așa. În primul rând 
pentru că este discriminatoriu 
pentru posibilele “colege” și 
în al doilea rând pentru că nu 
este corect față de persoanele 
de sex neutru care ar putea 
aplica pentru angajare.

Sex neutru…
Adică…
Cum adică?
Adică, așa cum am auzit. 

Ce cerințe îndeplinește pentru 
angajare un sex masculin și nu 
poate face asta și un angajat de 
sex neutru!?

Bine punctat zic!
Și atunci am rescris anunțul:
!!!Acum este momentul!!!
Casa de presă PLOIEȘTII 

caută pentru departamentul de 
PRODUCȚIE PUBLICITARĂ 
un OM cu experiență.

Trebuie să fi e în stare să își 
folosească toate mijloacele 
pentru a se integra profesional 
și uman într-un mediu de 
lucru propice dezvoltării 
personale și stimulativ din 
punct de vedere material.

Cerință OBLIGATORIE: 
experiența în domeniu.

Acceptăm orice 
heterosexual, gay, lesbiană, 
neutru din țară și din 
străinătate.

Numai să fi e!!!
Relații la telefon: 
0788 565 232
Răspunde Gabi.
Domnu’ Gabi- care s-a 

declarat singur, iar noi am 
acceptat, DOMN!

E că n-a fost greu!?
Asta zic și eu POLITICALLY 

CORRECT!

Marius 
MARINESCU

Continuare din pagina 1

ĂSTA, DA 
POLITICALLY 

CORRECT!
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ROMÂNIA ARE 1.254.395 DE BUGETARI!ROMÂNIA ARE 1.254.395 DE BUGETARI!

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare, 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.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

Ministrul Familiei, 
Gabriela Firea, a 

anunțat că a fost publicat 
regulamentul programelor 
„Student Invest” și „Family 
Start”, pentru tineri și familii, 
prin care vor putea fi  accesate 
credite garantate de stat și 
cu dobânzi subvenționate. 
Programele sunt derulate 
împreună cu Fondul Român de Contragarantare, prin băncile care se vor înscrie în 
program. Prin cele două instrumente, tinerii vor putea accesa credite garantate de 
stat în proporție de 80%, cu dobânzi subvenționate, astfel că, la sfârșitul perioadei 
de rambursare, de 10 ani, aceștia vor da înapoi fi x cât au luat.

-Programul „Student Invest”: credit de până la 50.000 de lei, din care se pot 
plăti taxele școlare, chiria sau locul de cazare din căminele studențești, achiziția 
de cărți, calculatoare, laptopuri, aplicații informatice de specialitate, investigații 
medicale, dar și altele; 

-Programul „Family Start”: suma maximă care poate fi  împrumutată este de 
75.000 de lei, considerându-se cheltuieli eligibile următoarele: plata cheltuielilor 
cu spitalizarea în cazul nașterilor, plata cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, 
programele „Școala după școală“, precum și a taxelor pentru cursuri extrașcolare, 
parte/avans din achiziția unei locuințe, achitarea avansului pentru o mașină 
de familie, cu 7 locuri, costuri precum cununia religioasă, cununia civilă sau 
ceremonia cu prilejul căsătoriei etc.

Ministerul de Finanțe s-a lăudat că numărul posturilor ocupate în 
instituțiile și autoritățile publice din România a scăzut în august 

cu 13.576 de posturi, comparativ cu luna precedentă. Dar România tot mai 
are un număr imens de bugetari, 1.254.395 de angajați în sistemul public, 
iar 63,25% dintre acestea (793.393 de persoane) erau în administrația 
centrală. Asta înseamnă aproximativ un bugetar la 15 locuitori, dacă 
populația rezidentă mai este de 19 mil. de locuitori. Cel mai mare număr de 
posturi ocupate se înregistra la Ministerul Educației- 276.490, Ministerul 
Afacerilor Interne-123.278, Ministerul Apărării Naționale-73.996, 
Ministerul Finanțelor-24.587 și Ministerul Sănătății-18.315. În instituțiile 
fi nanțate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 8.328 de 
posturi, în cele subvenționate din bugetul de stat și din bugetul asigurărilor 

pentru șomaj un număr de 43.845, iar în cele fi nanțate integral din venituri 
proprii lucrau 159.119 persoane. În administrația publică locală lucrau, 
în august, 461.002 de persoane (plus 2.674 persoane), dintre care 281.097 
în instituții fi nanțate integral din bugetele locale și 179.905 în instituții 
fi nanțate integral sau parțial din venituri proprii. 

ROMÂNIA, PRIMUL LOC ÎN UE LA CHELTUIELI SALARIALE CU 
BUGETARII

Dacă ar fi  să facem o comparație cu ceea ce se întâmplă în UE, România 
se afl ă la jumătatea clasamanetului, cu o pondere de 16-17% a bugetarilor 
în total populație ocupată (vezi grafi c). Țara noastră a înregistrat în schimb 
cea mai mare creștere a ponderii acestora în populația ocupată din anul 2000 
încoace. Dar sunt țări în care cei din educație nu sunt considerați bugetari, 
deci nici aici cifrele nu sunt foarte corecte. Ponderea celor care lucrează în 
sistemul public are valori relativ reduse în state precum Germania (11%), 
Olanda (12%), Luxemburg (13%) sau Italia (14%), dar valori mai ridicate 
decât în România în țările nordice, cunoscute pentru politicile lor sociale: 
Suedia-28%, Danemarca-29% și Finlanda-24%. 

Când vine vorba despre salarii, România se afl ă pe primul loc din 
Uniunea Europeană din punctul de vedere al cheltuielilor pentru salariile 
bugetarilor raportate la totalul veniturilor încasate. Statul român a acordat 
o pondere de 33,8% din veniturile încasate în 2020 salariilor bugetarilor, 
pondere care a crescut în anul 2021 la 37%. De altfel, acest report a crescut 
în mod constant: 35,4% în 2019, 34,4% în 2018 și 31,9% în 2017. Pentru 
întreg anul 2022, cheltuielile de personal ale statului erau planifi cate la 
115,4 miliarde lei, față de 111,9 miliarde lei anul trecut.

Procentul este mai mare decât media europeană, care nu depășește 
pragul de 23,6% în 2020 și care a înregistrat o scădere de 1,2 procente în 
2021, ajungând la 22,4%. Germania este pe ultimul loc în clasament, având 
cea mai mică pondere din venituri folosită pentru aparatul bugetar, de doar 
16% în 2021. Bulgaria ocupă locul 5, cu o pondere de 27% în 2020 și de 
30% în 2021, în timp ce Ungaria se situează pe locul 20, cu 25% în 2020 și 
2021.

DEFICIT COMERCIAL DEFICIT COMERCIAL 
MAI MARE CU 7 MAI MARE CU 7 

MILIARDE DE EURO MILIARDE DE EURO 
FAȚĂ DE ANUL TRECUTFAȚĂ DE ANUL TRECUT

Institutul Național de Statistică arată că defi citul balanței 
comerciale (FOB/CIF) în perioada 1 ianuarie-31 august 2022 

a fost de 22.000,8 milioane euro, mai mare cu 7.381,3 milioane 
euro decât cel înregistrat în perioada similară a anului trecut.

În luna august 2022, exporturile FOB au însumat 7.618,8 
milioane euro, iar importurile CIF au însumat 10.841,7 milioane 
euro, rezultând un defi cit de 3.222,9 milioane euro.  Față de luna 
august 2021, exporturile din luna august 2022 au crescut cu 34,3%, 
iar importurile au crescut cu 46,5%.  În perioada 1 ianuarie-31 
august 2022, exporturile FOB au însumat 60.291,7 milioane euro, 
iar importurile CIF au însumat 82.292,5 milioane euro. Cu alte 
cuvinte, exporturile au crescut cu 25,1%, iar importurile cu 31,0%, 
comparativ cu perioada 1 ianuarie-31 august 2021.

Ponderi importante în structura exporturilor și importurilor 
sunt deținute de următoarele grupe de produse: mașini și 
echipamente de transport (41,3% la export și 32,1% la import); 
alte produse manufacturate (30,3% la export și 29,0% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada 
1 ianuarie-31 august 2022 a fost de 43.533,2 milioane euro la 
expedieri și de 57.761,0 milioane euro la introduceri, reprezentând 
72,2% din total exporturi și 70,2% din total importuri. Valoarea 
schimburilor extra-UE27 de bunuri s-a cifrat la 16.758,5 milioane 
euro la exporturi și de 24.531,5 milioane euro la importuri, 
reprezentând 27,8% din total exporturi și 29,8% din total importuri.

CREDITE SUBVENȚIONATE CREDITE SUBVENȚIONATE 
PENTRU TINERI PRIN PENTRU TINERI PRIN 

PROGRAMELE „STUDENT PROGRAMELE „STUDENT 
INVEST” ȘI „FAMILY START”INVEST” ȘI „FAMILY START”

Asta înseamnă aproximativ un bugetar la 15 locuitori, dacă populația 
rezidentă mai este de 19 mil. de locuitori
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AU APĂRUT AU APĂRUT 
MUGURII MUGURII 

VIITORULUI VIITORULUI 
GUVERN GUVERN 

MONDIALMONDIAL

Forumul Economic Mondial și guralivul său lider, Klaus Schwab, sunt 
doar un club de gândire. Un think tank. „Executivul” este în altă parte 

și mult mai discret. Un comentariu de Brandon Smith pe site-ul Alt-Market, 
tradus pentru ActiveNews de Adrian Pătrușcă.

Ideea că elitele fi nanciare și politice au o agendă pentru crearea unui guvern 
mondial unic a fost multă vreme califi cată de presa corporatistă și mainstream 
ca fi ind o „teorie a conspiraţiei”. Din nefericire, chiar și atunci când reușești să îi 
convingi pe oameni să vadă dovezile că instituţiile bancare și anumiţi politicieni 
lucrează împreună pentru interesele lor personale, mulţi încă nu acceptă că scopul 
fi nal al acestor brokeri de putere este crearea unui imperiu mondial.

Nu pot crede în ruptul capului așa ceva. Oamenii vor spune că doar lăcomia 
este cea care motivează Sistemul și că asocierile dintre oamenii Sistemului sunt 
fragile și bazate pe interesul individual. Vor spune că crizele și schimbările rapide 
ale tendinţelor sociale și politice sunt întâmplătoare și nu creaţii ale unor inginerii 
deliberate. Vor spune că elitiștii nu vor putea lucra niciodată împreună, pentru că 
sunt prea egoiști etc.

Toate aceste argumente sunt nu doar un mecanism de adaptare psihologică a 
opiniei publice, pentru a face faţă dovezilor pe care nu le pot respinge în alt fel. 
Când faptele devin prea evidente și când puterile în exerciţiu își reunesc deschis 
planurile, unii persistă într-o negare confuză. Nu vor să creadă că răul organizat 
pe o scară atât de mare poate fi  real. Dacă ar fi  așa, atunci tot ce au crezut ei până 
acum despre lume s-ar dovedi fals.

O lungă perioadă de timp, agenda guvernării mondiale nu a fost evocată 
decât în șoaptă și doar în cercurile elitiste. Însă, din când în când, unii dintre ei 
vorbeau cu voce tare, în public. Poate din aroganţă. Sau poate considerau că venise 
momentul pentru a pregăti populaţia lumii să accepte această posibilitate.

De fi ecare dată când vorbesc cu voce tare, ei o numesc „Noua Ordine Mondială” 
(NOM). Liderii mondiali, de la George H.W. Bush, la Barack Obama, trecând pe 
la Joe Biden, Gordon Brown, Tony Blair – toţi au ţinut discursuri despre „Noua 
Ordine Mondială”. Elitele fi nanciare și politice, ca George Soros sau Henry 
Kissinger, au vorbit neîncetat despre NOM în ultimii ani.

Unul dintre citatele cele mai lămuritoare îi aparţine fostului subsecretar de 
stat din administraţia Clinton, Strobe Talbot, care declara, pentru revista Time: 
„În secolul următor, ţările așa cum le știm acum vor deveni depășite; toate statele 
vor recunoaște o singură autoritate mondială. La urma urmei, suveranitatea 
naţională nu a fost o idee prea bună”. În același articol, există și un alt citat, mai 
puţin cunoscut: „Lumea liberă a creat instituţii fi nanciare multilaterale care depind 
de consimţământul statelor de a-și ceda o parte din suveranitate. Fondul Monetar 
Internaţional poate dicta măsuri fi scale, inclusiv nivelul impozitelor pe care un 
guvern le poate preleva de la cetăţenii săi. Acordul General pentru Tarife și Comerţ 
pe care o ţară le poate impune asupra importurilor sale. Aceste organizaţii pot  fi  
considerate ca niște proto-ministere  ale Comerţului, Finanţelor și dezvoltării unei 
lumi unite”. Pentru a înţelege modul în care funcţionează agenda , vă ofer și spusele 
unui alt globalist, membru al Council of Foreign Relations, Richard Gardner, într-
un articol din  revista Foreign Aff airs din 1974, cu titlul „Th e Hard Road To World 
Order”: „Pe scurt, <<Casa Ordinii Mondiale>> va trebui construită de jos în sus, 
mai degrabă decât de sus în jos. Aceasta va părea ca o mare „confuzie entuziastă 
și prosperă” pentru a folosi expresia favorită a lui William James pentru a descrie 
realitatea, însă o manevră de fentare și ocolire a suveranităţii naţionale, care să o 
erodeze încet, încet, va fi  mult mai efi cientă decât un asalt frontal”. 

Denumirea NOM a tot fost schimbată în ultimii ani, pe fondul creșterii atenţiei 
opiniei publice faţă de teoriile conspiraţiei. A fost numită Ordinea Mondială 
Multilaterală. A patra Revoluţie Mondială, Marea Resetare etc. Denumirile s-au 
schimbat, în să semnifi caţia a rămas aceeași.

În ultimii doi ani,. Ca urmare a diferitelor forme de manifestare a crizei 
mondiale, sistemul „Noii Ordini”, despre care vorbeau globaliștii, și-a făcut 
apariţia. Aproape fără a se pomeni ceva despre el în presa mainstream.

Mugurii unui guvern mondial există deja. Se ascund sub denumirea de Council 
For Inclusive Capitalism. În ultima vreme, mulţi analiști, inclusiv subsemnatul, 
s-au concentrat intens pe Forumul Economic Mondial (FEM) și pe rolul său 
în agenda guvernării globale. Mai ales ca urmare a faptului că liderul FEM este 
atât de gură-mare și nu se poate opri să nu vorbească despre planurile viitoarei  
centralizări.

Așa cum am arătat în articole precedente, elitele din cadrul FEM au fost prea 
entuziasmate de pandemia covid, considerând că aceasta este criza perfectă pentru 
a implementa o multitudine de măsuri globale sub forma Marii Resetări. Covidul 
nu s-a dovedit însă nici pe departe atât de mortal cum au prezis iniţial în cadrul 

Event 201, iar opinia publică nu a mai fost atât de obedientă și de docilă cum 
sperau ei.

FEM a scăpat prea devreme porumbelul din gură.
Așa că mergem înainte, din criză în criză, ca niște piese de domino, până 

când vom ajunge la evenimentul care, speră ei, va determina masele să accepte 
guvernarea mondială. Și, în timp ce FEM, care este frecventat cu regularitate de 
globaliști de nivel înalt, pare mai degrabă un cerc de gândire și refl ecţie de top, 
Consiliul pentru Capitalismul Inclusiv (CCI) pare să se concentreze mai curând 
pe punerea în practică, decât pe teorie. Fondatoarea grupului este Lyan Forester 
de Rothschild, membră a clanului Rothschild, care este implicat de generaţii în 
infl uenţarea fi nanciară a guvernelor. Papa Francisc și Vaticanul și-au anunţat 
public parteneriatul cu Consiliul, în 2020, iar unul dintre primele mesaje ale CCI 
este că toate religiile trebuie să se unească pentru a-i ajuta pe liderii politici să 
construiască o societate și o economie „echitabilă pentru toţi”.

Misiunea asumată sună destul de familiar, dar fi indcă repetă scopurile FEM și 
conceptul acestuia de „Shared Economy” (economie colaborativă sau economie la 
consum). Un sistem în care nu deţii nimic, nu ai intimitate, împrumuţi totul, ești 
total dependent de guvern, ca să poţi supravieţui și „îţi va plăcea”.

Cu alte cuvinte, scopul CCI este de a convinge masele să accepte o variantă 
de comunism cu eticheta schimbată. Promisiunea este că nu va mai trebui să îţi 
faci griji pentru viitorul tău economic, dar preţul este libertatea ta.

CCI este condus de liderii globali numiţi „Gardienii” (nu glumesc, e purul 
adevăr, n,a.) Printre membrii CCI se numără: Mastercard, Allianz, Dupont, ONU, 
Teachers Insuran ce and Annuity, Association of America (TIAA), CalPERS, 
BP, Bank of America, Johnson &Johnson, Visa, Rockfeller Foundation, Ford 
Foundation, Markl Carney, the Tresurer of the State of California și multe alte 
companii din lumea întreagă. Lista este mare, însă ceea ce reprezintă ea este un 
fel de guvern de corporaţii cu un congres de reprezentanţi corporatiști amestecaţi 
cu lideri politici maleabili. Una dintre cele mai importante misiuni ale CCI 
este de a schimba modelele economice actuale, pentru a „promova echitatea și 
inclusivitatea”. Caraghios este că susţinătorii CCI afi rmă că „a fost acumulată 
prea multă avuţie în mâinile unui număr prea mic de oameni, ceea ce dovedește că 
actualul capitalism nu funcţionează”, deși ei sunt aceia care au dereglat sistemul, 
pentru a centraliza toată această bogăţie în mâinile lor.

Ei nu sunt „capitaliști”, sunt o nouă aristocraţie. Chiar credeţi că tipii ăștia vor 
construi un sistem cu totul nou, care să nu mai fi e spre profi tul lor?

Dacă v-aţi întrebat de ce Papa promovează ideologia progresistă, alarmismul 
climatic și retorica unei religii mondiale, în contradicţie cu doctrina creștină 
tradiţională, iată de ce se supune dictatelor CCI.

O altă misiune a CCI este de a pune în aplicare controalele și taxarea carbonului 
în numele „schimbării climatice”, cu scopul de a atinge obiectivul „emisii zero net”. 
Așa cum știm toţi, acest obiectiv este imposibil de atins fără o bulversare totală 
a economiei și industriei și fără moartea a miliarde de persoane în procesul de 
schimbare. Este un scenariu imposibil, de aceea este perfect pentru globaliști. 
Oamenii sunt dușmanii planetei, spun ei, de aceea trebuie să lăsăm elitele să 
ne controleze toate acţiunile, pentru a fi  siguri că nu distrugem Pământul și 
omenirea. Iar acest proces nu se va sfârși niciodată, pentru că întotdeauna vor 
exista emisii de carbon care vor trebui gestionate.

Membrii CCI, inclusiv directorul Bank of America, afi rmă deschis că nu au 
nevoie ca guvernele să coopereze, pentru a-și atinge obiectivele. Companiile 
sunt capabile să aplice singure majoritatea tehnicilor de inginerie socială, fără 
ajutor politic – spun ei. Aceasta este defi niţia însăși a unui „guvern din umbră”: 
o uriașă cabală de corporaţii care lucrează mână în mână pentru a pune în 
operă schimbări sociale fără nici un control. Rapiditatea cu care se răspândește 
ideologia „woke„ a demonstrat cum sute, poate mii de corporaţii lucrează 
asemenea unui stup.

Este CCI forma fi nală de guvern global? Probabil să nu. Dar este începutul lui. 
Un guvern format din corporaţii și elite fi nanciare. Un guvern care ocolește orice 
reprezentare politică, orice control între puteri și orice participare a alegătorilor. 
Corporaţiile și partenerii lor sunt cei care decid pentru întreaga societate, unilateral 
și într-o manieră centralizată. Și, de vreme ce marile corporaţii acţionează ca și 
cum ar fi  separate de guvernele naţionale, ele pot pretinde că au dreptul să facă tot 
ce doresc.

Totuși, cum corporaţiile și globaliștii își arată tot mai mult adevărata faţă și 
acţionează ca și cum s-ar afl a la putere și ar fi  primit manual pentru asta, opinia 
publică trebuie să-i socotească responsabili, exact ca și cum ar face parte din 
guvern. Și, dacă vede că sunt despotici și corupţi, să îi arunce peste bord, ca pe 
orice dictatură politică.
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Pavel Păduraru: Fiind născut în Ucraina, ce părere aveți despre 
războiul din această țară?

Constantin Taușanji: O atitudine plină de revoltă. Cred că orice om 
normal condamnă invazia trupelor ruse în Ucraina, e o încălcare a tuturor 
normelor elementare ale dreptului internațional. Cei care au pornit acest 
război sunt bolnavi psihic. Cât e de amoral și criminal un război pe viață și 
pe moarte între două țări ortodoxe? Dezmățul actual din Ucraina amintește 
de cel din Afganistan. Acolo au murit 26 de mii de băieți și cine și-a cerut 
scuze pentru moartea lor? Chipurile, au căzut la datorie, dar cui erau ei 
datori într-o țară străină?

P.P: Nu vă acuză nimeni în Găgăuzia că gândiți în așa fel?
C.T.: E foarte greu să adopți o poziție corectă și obiectivă, când în jur 

e atâta isterie. Îmi dau seama ce va urma după acest interviu. Dacă la 
Moscova oamenii tac de frică, de ce să tăcem noi? Eu am tăcut mult timp 
și i-am analizat pe găgăuzii noștri ca să rămân stupefi at de psihologia lor. 
La ultimele mitinguri de la Comrat contra majorării prețurilor așteptam să 
fi e adoptată și o rezoluție prin care să fi e condamnat războiul. Plec deseori 
acasă, în Ucraina, și găgăuzii de acolo gândesc cu totul altfel. Îi întreb ce s-a 
întâmplat cu orașul pro-rus Odessa. Și ei îmi răspund: „A fost pro-rus, dar 
după ce am văzut ce se întâmplă la Mariupol, cum ne ucid și bombardează 
casele, ne-am schimbat părerea”. Chiar trebuie să ne bombardeze cineva de 
peste drum, ca să înțelegem că războiul este moarte?  

P.P.: De ce dar găgăuzii din Moldova susțin în continuare Rusia?
C.T.: Acest fenomen depinde de nivelul de educație. Sunt doctor în 

științe, am învățat la Odessa și cunosc bine lucrările lui Lenin. Și când îi 
văd la Comrat monumentul, peste drum de biserică, îmi pun mâinile în 
cap. Pentru că anume Lenin a spus că religia e opiu pentru popor. E ceva 
ce ține de mentalitate, de inteligența fi ecăruia. Prin aceasta ne și deosebim 
de țările baltice, unde educația este mai înaltă și unde au fost condamnate 
atât deportările, cât și foametea organizată, iar acum toți unanim sunt de 
partea Ucrainei. 

P.P.: Și care e cauza că găgăuzii de la noi au puțină carte, după cum 
spuneți?

C.T.: În calitate de cercetător caut și eu răspuns la această întrebare. Pe 
vremuri, la Odessa, cei mai mulți orășeni cu studii superioare erau evreii, 
apoi urmau rușii, bulgarii și ucrainenii, iar noi, găgăuzii, eram pe ultimul 
loc. La începutul anilor ’90 am făcut o astfel de cercetare și în Moldova și 
am ajuns aproape la aceeași concluzie: evreii erau primii, moldovenii se 
afl au pe penultimul loc, cu 14 oameni la mie, iar găgăuzii ultimii, cu numai 
7 la mie. Posibil găgăuzii au un nivel mai scăzut de educație din cauza 
barierei lingvistice. Bulgarilor le este mai ușor, limba lor e mai apropiată 
de cea slavă, pe când noi, din cauza limbii, suntem admiși mai greu la 
instituțiile de învățământ. Iată de ce am fondat, împreună cu oameni de 
bună credință, o universitate la Comrat. Cel puțin tinerii acum gândesc 
altfel. Îi mulțumesc președintelui Snegur că ne-a susținut . De altfel, Snegur 
a fost cel mai bun președinte al Republicii Moldova. Aici, la sud, când 
veneau tot felul de provocatori și era gata să izbucnească un mare război, 
anume cu Snegur am hotărât toate problemele. O altă problemă este faptul 
că nu avem știință. Le-am spus de multe ori la ai noștri că trebuie să luăm 
știința de la turci, altfel nimic nu se va schimba. În atare condiții găgăuzii 
sunt pro-ruși ca urmare a propagandei, pe care cei neinstruiți o înghit cu 
nemiluita. La televiziunea prin cablu de la noi, toate canalele sunt rusești, 
avem numai câteva moldovenești și unul belarus. Dacă în fi ecare zi, 24 de 
ore, ascultăm numai propaganda lui Soloviov și a aliaților Kremlinului, 
ajungem la ceea ce avem. Să ne imaginăm ce-ar fi  dacă autonomia găgăuză 
s-ar afl a în componența Rusiei, alături de Bureatia, Kalmîkia sau Daghestan. 
Ne-ar trimite și pe noi carne de tun la război. Orice om cu carte înțelege 
acest pericol.

P.P.: Cum poate fi  schimbată această mentalitate a găgăuzilor?
C.T. Ar fi  cazul să avem câteva canale TV moldovenești în limba rusă. 

Deschideți Internetul și uitați-vă ce face astăzi Ucraina. Ei transmit mai 
mult în rusă, nu în ucraineană, pentru ca și rușii, și toată lumea să știe ce 
se întâmplă la ei.

P.P.: Cât sunt de adevărate știrile că, la ora actuală, Comratul ar putea 
propune alipirea autonomiei la Rusia și recunoașterea referendumurilor 
false din Ucraina?

C.T.: Asta e cea mai adevărată prostie. Dacă există susținători ai 
acestei idei, ei nu se evidențiază, nici la mitinguri nu apar. Mă bucur că și 
organizatorii protestelor devin mai mult pro-găgăuzi decât pro-ruși, după 
ce le-am făcut observație că acțiunile de stradă trebuie să se desfășoare în 
apărarea Găgăuziei, nu a Rusiei. Eu am altă idee, dacă vreți. Propun să ne 
unim cu Australia, deoarece acolo există canguri frumoși și e cald afară.

P.P.: Presa de la Chișinău scrie că protestele de la Comrat ar fi  
organizare de Victor Petrov, un aprig susținător al anexării autonomiei 
la Rusia.

C.T.: Acesta a venit cu bani de la Chișinău și deocamdată nu are nicio 
susținere. A apărut, a devenit deputat și a vrut să fi e și președinte al 
Adunării Populare. Să vă spun ceva interesant. După ultimele parlamentare 
i-am întrebat pe mai mulți oameni de ce l-au votat pe Shor, dacă el e un 
hoț. „Nu-l atingeți, mi s-a reproșat, el ne dă nouă, pensionarilor, sacoșe 
cu pâine și alte bunuri”. Astfel funcția de bașcan va fi  câștigată de cei cu 
bani – cumperi două kilograme de hrișcă și ai un vot. Azi oamenii nu mai 
cred în nimeni, ideologie nu mai există și voturile se cumpără în schimbul 
mâncării. Mi-e rușine și de Adunarea Populară, unde nimeni nu generează 
idei, toți numai se ceartă. E un mercantilism, când omul vrea să câștige 
doar pentru el și se face deputat doar pentru a-și întări întreprinderea pe 
care o deține. Patriotismul anilor ‘90 a dispărut.

P.P.: S-a pus la cale organizarea Congresului extraordinar al 
deputaților găgăuzi, preconizat pentru 2 octombrie. Cu ce scop?

C.T.: Știți ce e la mijloc? În Adunarea Populară se duce o luptă pentru 
putere, pentru funcția de bașcan, și fi ecare vrea să iasă în evidență. 
Totuși când ai aproape un război, să faci congrese în rezoluția cărora să 
nu condamni acest război este de-a dreptul stupid. La o masa rotundă de 

Înainte de a începe acest interviu, Constantin Taușanji și-a cerut scuze că nu cunoaște bine 
limba română, s-a născut și și-a făcut studiile în Ucraina. În același timp, interlocutorul nostru 

este unul dintre semnatarii Declarației de Independență a Republicii Moldova, dar și unul dintre 
autorii proiectului de lege privind statutul autonomiei găgăuze, doctor în economie și co-fondator 
al Universității de Stat din Comrat. A fost de trei ori primar de Comrat, fi ind demis ilegal în 2004, 
printr-o simplă decizie a Adunării Populare a autonomiei. Hărțuit de regimul Voronin, în 2008 
Taușanji și-a retras în semn de protest semnătura de pe Declarația de Independență și a renunțat 
la medalia „Meritul Civic”. În interviul de mai jos face o retrospectivă a situației din raioanele 
populate de găgăuzi și explică simpatia lor față de Rusia.

Pentru conformitate: Pavel PĂDURARU, jurnalist
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La începutul lui octombrie curent, ministrul apărării al Republicii 
Moldova a fost gazda dintr-odată a doi omologi din Uniunea 

Europeană – ministrul apărării naționale a României, Vasile Dîncu, și 
ministrul apărării din Germania, Christine Lambrecht. Vizita celor doi 
miniștri avea loc la doar câteva zile după ultima ședință a Consiliului 
Suprem de Securitate, în urma căreia președintele CCS Maia Sandu 
declara ca factor „evident” că riscurile de securitate pentru Republica 
Moldova sunt în creștere, în contextul unei posibile escaladări a războiului 
din Ucraina și că „pe fondul difi cultăților și amenințărilor în creștere de 
ordin extern, observăm o consolidare a efortului grupărilor criminale 
care au delapidat republica în ultimii 30 de ani, în interiorul țării”.

După întrevederea cu omologul său de la Chișinău, Vasile Dîncu s-a 
referit în cadrul unei conferințe de presă comune la cooperarea bilaterală 
efi cientă pe  dimensiunea militară înregistrată în  ultimul timp și a 
reconfi rmat disponibilitatea Guvernului român de a acorda în continuare 
sprijinul necesar pentru consolidarea capacității de apărare a Republicii 
Moldova. „Am agreat să ne bucurăm de o mai bună colaborare pe mai 
multe segmente din domeniul de  apărare și  securitate, să  îmbunătățim 
învățământul militar în cele două țări. Recent, am consolidat și am ratifi cat 
un nou protocol în acest domeniu. Sperăm în utilizarea unui capital uman 
instruit în România pentru a moderniza structura Armatei Naționale din 
Republica Moldova în conformitate cu obiectivele pe care vi le-ați propus”, 
a declarat ministrul Vasile Dîncu. 

„România continuă să  fi e un  partener de  dezvoltare valoros pentru 
Republica Moldova, inclusiv pentru modernizarea sectorului de apărare 
și  securitate”, a precizat și ministrul Anatolie Nosatîi. Omologul de la 
Chișinău a mai menționat că  parteneriatul moldo-român a  înregistrat 
progrese în  ultima perioadă. „Am  dori să  diversifi căm colaborarea 
cu partea română și pe alte domenii — cel al tehnologiilor informaționale 
și apărării cibernetice. Ne dorim, la fel, să extindem activitățile bilaterale 
în plan regional, prin participarea, cu sprijinul României, în noi misiuni 
de menținere a păcii sub egida Uniunii Europene”, a reiterat Nosatîi. 

Delegația română, condusă de ministrul apărării naționale Vasile Dîncu, 
a mai avut întrevederi și cu premierul Natalia Gavrilița și  cu  spicherul 
Igor Grosu. 

Cu vești bune s-a arătat și ministrul apărării din Germania, Christine 
Lambrecht, care a  promis că țara sa va spori ajutorul militar pentru 
Republica Moldova. Astfel, Germania va ajuta armata Republicii Moldova 
să cumpere drone și echipamente militare pentru a se apăra de o eventuală 
escaladare a războiului din Ucraina, care a făcut ca autoritățile de la 
Chișinău să se simtă tot mai   vulnerabile. „Cu Republica Moldova avem o 
cooperare bună în diferite domenii, inclusiv în cel al instruirilor militarilor 
pe care dorim să o intensifi căm. De asemenea, avem o colaborare bună 
și în domeniul furnizării echipamentelor militare. Nu este un secret 
dacă voi spune că vom ajuta Republica Moldova să achiziționeze drone 
militare, precum și alte echipamente”, a declarat înaltul ofi cial german, 
citat de Radio Chișinău.

Negocierile cu privire la detaliile sprijinului menționat vor avea 
loc săptămâna următoare, a mai precizat ministrul german. După o 
întrevedere cu omologul său Anatolie Nosatîi, ministrul german  a relevat 
îndeosebi dorința Republicii Moldova de a-și procura drone. Totodată, 
Cristina Lambrecht a mai asigurat că Germania va contribui la distrugerea 
în siguranță a munițiilor din epoca sovietică din depozitul militar de la 
Cobasna. 

Presa de la Chișinău mai amintea în contextul vizitei celor doi miniștri 
europeni ai apărării că Uniunea Europeană va aloca 40 de milioane de 
euro pentru modernizarea armatei Republicii Moldova. Banii vor fi  
utilizați pentru dezvoltarea sistemului de apărare a atacurilor cibernetice, 
cumpărarea de drone și de echipament militar nonletal. 

acum câteva zile,  colegul meu Leonid Dobrov s-a expus foarte critic față de 
mitingurile la care se scandează: „Rossia! Rossia!”, de parcă am fi  la un meci 
de fotbal. În cele din urmă, din câte am înțeles, congresul a fost amânat la 
recomandarea diplomației turce.

P.P.: Cine anume se pregătea să organizeze congresul?
C.T.: În mare parte de Ivan Burgudji. Avem așa activist cu care nu ne 

înțelegem de 30 de ani. Am impresia că este un provocator. A avut și dosar 
penal pentru deținere de armament, a menținut întotdeauna legături 
strânse cu Tiraspolul. Nu este oponentul, ci neprietenul nostru. Nu este 
o persoană importantă, căci nu se bucură de susținerea oamenilor. Nici 
măcar deputat nu a fost ales. La un congres organizat de el, nu se poate 
întâmpla nimic constructiv.

P.P.: Burgudji se vrea bașcan sau va susține pe cineva dintre candidați?
C.T.: Niciodată nu va fi  bașcan. Pentru această funcție vin tot felul de 

personaje de la Chișinău, cu speranța de a face bani. Bașcanii noștri nu vor 
să fi e alături de popor, nimeni dintre ei nu trăiește în Găgăuzia. Imediat 
cum li se încheie mandatul, dispar. Formuzal a plecat în Germania cu 
bani mulți, dar se vede că i s-au terminat și se întoarce. Și Irina Vlah e din 
Chișinău. Va candida și Vadim Ceban (șeful „Moldovagaz”), și Stoianoglo, 
care l-a eliberat pe Platon și nu a făcut nimic pentru a găsi miliardul furat. 
Însă noi avem nevoie de cineva de pe loc, de un om din popor. Nu mă 
refer la Burgudji, care nu are nici pic de autoritate. Cei mai buni bașcani au 
fost Stepan Topal și Dmitri Croitor, actualul ambasador la Ankara, un om 
integru și un bun economist. Astfel de oameni ne lipsesc. Atunci când nu 
poți lucra, aduni foarte multă lume în jurul tău și faci un fel de colhoz, cum 
au fost până acum guvernările de la Chișinău. Eu am comparat numărul 
funcționarilor din Moldova și Letonia, două state cu aproape același număr 
al populație. La ei, în toată țara, 21 de mii de funcționari, iar la noi – 215 
mii, de zece ori mai mult. Numai în Găgăuzia avem 7.200 de funcționari, 
o armată întreagă. În 2004, la o masă rotundă la Chișinău, în prezența 
premierului Tarlev și a unor experți internaționali, am prezentat un concept 
de reducere a aparatului de conducere cu 80 la sută. Toți au votat pro, în 
afară de viceprim-ministrul Valeriu Lazăr. L-am întrebat atunci pe premier 

cum e posibil așa ceva, dacă 60% din economia noastră este tenebră, ceea 
ce este o tragedie. Tarlev nu a știut ce să-mi răspundă.

P.P.: Care e problema economică cea mai stringentă cu care se confruntă 
azi Găgăuzia?

C.T.: Problema cea mare s-a iscat după ce Dodon a început să ne exporte 
grâul, prin Giurgiulești, iar apoi în această afacere s-au implicat și unii 
demnitarii de aici. Lucrând prin intermediari, fostul președinte reușea în 
același timp să mintă găgăuzii, care îl votau cu ochii închiși. E mare păcat, 
căci din acest grâu furat am putea produce foarte multă materie primă, dar 
fără el ne cresc prețurile chiar și la pâine. Unde s-a mai văzut să ai grâul tău 
și pâine scumpă? 

P.P.: Sunt găgăuzii discriminați în comparație cu locuitorii altor 
raioane?

C.T.: Nici pe aproape. Când s-au adunat aici tot felul de organizații 
internaționale și au ținut o conferință despre discriminarea găgăuzilor, eu 
le-am spus că singura problemă pentru toată Moldova este corupția. Fără 
stârpirea acestui fenomen, nici stat de drept, nici economie nu vom avea. Să 
nu ne plângem de discriminare, Găgăuzia are un buget de aproape 1 mlrd 
de lei, dintre care jumătate îl primim de la Chișinău. 

P.P.: Dl Taușanji, de ce, în 2008, v-ați retras semnătura de pe Declarația 
de Independență?

C.T.: În 1991 am procedat corect când l-am crezut pe Snegur și am 
semnat Declarația. Dar în 2004, după ce a venit la putere Voronin și am 
fost demis ilegal din funcția de primar de Comrat și m-am trezit cu dosare 
penale, când am văzut cum Voronin îi ignora pe reprezentanții OSCE, 
care-i atrăgeau atenția că încalcă legea în raport cu mine, când toate 
încercările de a mă apăra prin judecată au eșuat, am înțeles că Moldova nu 
mai are nevoie de mine și este cazul să-mi șterg urmele din istoria ei. Pur și 
simplu, eu eram anticomunist și, după ce am scos din magazine aparatele 
de casă și control și am introdus patentele pentru a ușura viața oamenilor, 
lumea a ieșit în stradă în susținerea mea, iar Voronin i-a spus bașcanului 
Tabunșcic să convoace Adunarea Populară și să mă demită. Mai târziu am 
afl at că Voronin le spunea europenilor că aș fi  pus la cale o lovitură de stat. 
Doi ani am umblat prin judecăți, dar și așa nu mi s-a mai făcut dreptate.

DOI MINIȘTRI AI APĂRĂRII DOI MINIȘTRI AI APĂRĂRII 
DIN UE ÎNTR-O VIZITĂ DIN UE ÎNTR-O VIZITĂ 

CONCOMITENTĂ LA CHIȘINĂUCONCOMITENTĂ LA CHIȘINĂU
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Yosef „Yoske” Yariv, care a condus divizia de operaţiuni speciale 
a Mossad-ului, cunoscută sub numele de „Cezareea”, se numără 

printre cele mai strălucite minţi ale serviciului de informaţii israeliene.

MOȘTENIREA LUI YARIV
Noul fi lm documentar al HOT8 „Know Th ine Enemy” investighează 

acest personaj complex care putea să conducă acţiuni globale sub 
acoperire. Herberts Cukurs a ajuns în Brazilia, având un record al celor mai 
îngrozitoare acte comise împotriva evreilor. Fugind în America de Sud, 
Cukurs a crezut că poate începe o nouă viaţă fără a fi  tras la răspundere – 
pentru crimele sale. Timp de 20 de ani, a dus o viaţă liniștită, conducând o 
afacere în care închiria bărci turistice. Toate acestea s-au schimbat când l-a 
întâlnit pe Yosef (Yoske) Yariv. 

Yariv a condus „Cezareea”, divizia de operaţiuni speciale a Mossad-ului. 
În anii 1950 Mossad a decis să tragă la răspundere criminalii naziști. Yariv 
a întocmit o listă de criminali de război pe care dorea să-i aducă în faţa 
justiţiei. Cukurs era pe listă. Deși Yariv era comandant, el a fost ferm în ceea 
ce privește executarea naziștilor în numele poporului evreu. Yariv a iniţiat, 
organizat și gestionat operaţiunea mondială de asasinare a lui Cukurs.

Operaţiunea a culminat cu Cukurs fi ind întâmpinat de agenţi Mossad, 
inclusiv Yariv, la sosirea sa într-un apartament din capitala Montevideo, 
închiriat special pentru asasinat. Deși Cukurs și-a înţeles situaţia, el a încercat 
să reziste, mușcând , aproape rupând degetul lui Yariv. Două gloanţe în capul 
lui Cukurs au pus capăt vieţii acestui îngrozitor ucigaș în masă.

Cadavrul lui Cukurs, în vârstă de 64 de ani, a fost găsit într-un portbagaj 
de lemn. O notă care enumera crimele sale a fost plasată lângă cadavru. 
Nota a fost semnată de „cei care nu pot uita niciodată”. Poliţia din Uruguay 
a asumat imediat operaţiunea de răzbunare israeliană, instituţiile de 
presă publicând numele suspecţilor. S-a înţeles rapid că erau nume de pe 
pașapoartele falsifi cate ale unor persoane care de atunci au fugit din ţară. 
Yariv și colegii săi s-au întors acasă în Israel fără a fi  capturaţi.

Yariv a murit la vârsta de 75 de ani în 1998. „Este greu să faci un astfel 
de fi lm când nu ai eroul”, recunoaște Kimor, „dar personalitatea lui se 
conturează prin oamenii care l-au cunoscut”. Filmul lui Kimor include 
interviuri cu persoane din lumea lui Yariv care au murit de atunci. Soţia lui 
Yariv, Zahava Yariv, fostul șef al Mossad-ului Rafi  Eitan, poetul și prietenul 
Haim Gouri. La bătrâneţe, păreau dornici să ia parte la recunoașterea 
propriilor fapte și pentru a-i aduce un omagiu prietenului lor, Yoske, Unii 
fuseseră extrem de apropiaţi de el.

REGULILE MOSSAD-ULUI
Prin interviuri cu fostul personal al serviciilor secrete israeliene, acum 

foarte în vârstă, fi lmul prezintă divizia „Cezareea”ca fi ind foarte îndrăzneaţă 
și extrem de sofi sticată. Pe lângă asasinatele ţintite ale naziștilor, interviurile 
oferă relatări despre operaţiunile de peste mări,furtul de uraniu pentru 
reactorul nuclear și trimiterea de plicuri cu explozibil oamenilor de știinţă 
egipteni.

Despre povestea operaţiunii Mossad-ului asupra lui Alois Brumner, un 
consilier principal al lui Adolf Eichmann, responsabil pentru deportările 
evreilor în lagărele de exterminare, Yarin  (Yaric?) detaliază: „L-am 
intervievat pe Rafi  Eitan. La acea vreme, nu putea spune că Israelul a trimis 
plicuri cu explozibil. Când l-am întrebat pe Eitan cine a trimis plicurile, el 
a răspuns succint; „Sunt sigur că nu a fost sistemul poștal”.

„În primul rând, Mossad este singura agenţie de informaţii din lume 
care reprezintă nu numai o ţară, ci o întreagă naţiune, protejând evreii din 
întreaga lume. Al doilea aspect este atitudinea Mossad-ului faţă de eșec. 
Dacă cineva din Mossad eșuează, organizaţia îl va îmbrăţișa atât pe el, cât 
și eșecul său. Mossad nu vede nicio disonanţă între excelenţă și eșec și 
consideră că cei care nu se tem de eșec sunt probabil mai îndrăzneţi. Eșecul 

este privit ca o piatră de temelie către succes.”
Yoske Yariv a fost bun la aplicarea acestor elemente. Filmul îl descrie 

ca pe un comandant curajos, îndrăzneţ, creativ și sofi sticat. Se pricepea să 
se ascundă în umbră, protejând secretul operaţiunilor din întreaga lume. 
În schimb, a fost fermecat de comunitatea boemă a Israelului, păstrând 
prietenii strânse cu trio-ul de comedie „Gashah Hahiver”.

Yariv a fost remarcabil, permiţând unele dintre cele mai creative și 
decisive operaţiuni din războaiele Israelului. Yariv a jucat un rol important 
în revenirea Israelului în Războiul de Independenţă . În martie 1948, când 
fără arme sau muniţie – situaţia Israelului părea aproape pierdută. Yariv și 
prietenii săi au găsit modalităţi de a ocoli blocada maritimă britanică.

OPERAȚIUNI DE ASASINARE
Din operaţiunea de asasinare a lui Cukurs afl ăm că Yariv a fost un expert 

în asasinate. Totuși, nu au fost doar naziști. El și oamenii săi au vizat ofi ţeri 
și persoane militare din armatele arabe. Yariv avea o mare experienţă în 
colectarea și planifi carea informaţiilor. Omul său, Natan  Rahav, a pregătit 
explozivii. Mustafa Hefez, un colonel al armatei egiptene care a organizat 
celule teroriste înfi ltrându-se din Fâșia Gaza în Israel, a fost asasinat 
într-una dintre operaţiunile lui Yariv. Mai puţin se vorbește despre răul 
cauzat civililor nevinovaţi. În 1962, oamenii de știinţă israelieni au afl at 
că germanii cu trecut nazist dezvoltau rachete inovatoare pentru egipteni. 
Aceste rachete aveau o rază de acţiune care constituie o ameninţare 
existenţială pentru sudul Israelului. Mossad-ul a operat împotriva acestor 
oameni de știinţă, trimiţându-le plicuri explozive, dar cu aspect modest. 
Această operaţiune a fost complicată și a inclus infi ltrarea în birourile 
Egyptair din Germania, care au servit drept acoperire pentru informaţiile 
egiptene. Agenţii Mossad-ului au reușit să introducă plicuri cu capcane 
într-o pungă diplomatică care a ajuns la oamenii de știinţă germani. 

Nu totul a decurs conform planului. Un plic trimis savantului german, 
Wolfgang Piltz, a fost deschis de persoana greșită. Secretara lui, crezând 
că este o scrisoare a soţiei șefului ei cu privire la procedura lor de divorţ, 
a deschis plicul și explozia a orbit-o. După decenii, acest lucru nu pare 
să clintească conștiinţa celor implicaţi, mai ales că obiectivele lor au fost 
atinse: proiectul de rachete egiptene a fost oprit.

Agentul senior Mossad și vânătorul de naziști Shaike Dalyot spune 
în fi lm: „Sentimentele nu fac parte din joc”. Kimer a spus în continuare: 
„Nu este vorba că sunt oameni fără sentimente, dar sentimentele nu sunt 
considerate un factor determinant. Singurul factor determinant este 
angajamentul faţă de obiectiv și discreţia în ceea ce privește mijloacele 
pentru a-l atinge. Sentimentele nu te pot face să te oprești. Doar morala te 
poate face să te oprești. Există o diferenţă între cele două.”

LUPTELE PENTRU PUTERE
Yariv, starul fi lmului care a comandat operaţiuni extrem de îndrăzneţe și 

este foarte special în Mossad, nu a fost niciodată șef al organizaţiei. În 1967, 
a fost transferat la Paris pentru a servi ca reprezentant al Șefului Mossad-
ului în Europa. În 1972, s-a retras din Mossad. „Unii oameni l-au văzut 
drept șef al Mossad-ului. Era capabil, dar totul se reduce întotdeauna la 
politica internă și luptele pentru putere.”

Reprezentând motivul pentru care Yariv nu a fost niciodată numit șef 
al Mossad-ului, Kimor spune: Yariv nu a avut sprijinul necesar pentru a 
deveni șef al Mossad-ului. Era făcut din toate lucrurile necesare pentru 
conducerea acestei instituţii”.

POVESTEA LUI YOSEF 
YARIV: UN JAMES BOND 

AL MOSSAD-ULUI

Yosef Yariv la bătrânețe
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Sfânta Parascheva,  pururi mijlocește pentru toți, care o cheamă în ajutor, atingându-
se de sfi ntele ei moaște. Izvor de sfi nțenie izvorăște cea purtătoare de putere 

dumnezeiască, care a biruit fi rea și legile omenești, și care, cu multă milă, privește către 
toți cei care o cheamă în ajutor.

An de an, la 14 octombrie, mulțimi nesfârșite de credincioși, iubitori de Dumnezeu și de 
sfi nți, pornesc, de departe, spre a se închina și atinge de moaștele Sfi ntei Cuvioase Parascheva, 
care, din anul 1641, se afl ă în vechea cetate a Moldovei, și fostă capitală, Iași. Ce pune în 
mișcare această masă, enorm de mare, de oameni? De unde puterea, prin care biruiesc frigul, 
ploaia, oboseala, nopțile, zilele, în care așteaptă, plini de răbdare, să se atingă de sfi ntele 
moaște? Câte generații de oameni s-au perindat, de-a lungul timpului, în ciuda suferințelor 
și încercărilor, care au marcat această parte de țară, și, cu răbdare, credință, au îngenuncheat, 
la racla Sfi ntei Cuvioase Parascheva, luând-o ajutor, mijlocitoare și apărătoare în rugăciunile 
lor? Zilnic, Sfânta Parascheva este mângâiere și încurajare pentru atâtea sufl ete obosite, în 
luptă cu greutățile vieții. Darul sfi nțeniei, pe care l-a dobândit sfânta, se revarsă, precum 
razele soarelui, care luminează și încălzește pe toți, cei răi și cei buni, cei drepți și nedrepți.

Din viața ei plină de dăruire, în mod deosebit, două fapte atrag atenția tuturor, 
cerându-se a fi  urmate: în primul rând, dreapta credință, prin care a biruit încercările răului, 
și, în al doilea rând, dreapta viețuire, plină de fapte bune, către toți cei din nevoi. Aceasta cere 
Mântuitorul Iisus Hristos de la noi, credința și fapta cea bună, cea dintâi, fără cele de a doua, 
moartă este (Iacov 2, 26).

Pentru slujirea Mântuitorului Iisus Hristos, Sfânta Parascheva a renunțat la cele trecătoare, 
s-a curățit pe sine, precum un diamant, scos din adâncurile pământului, s-a identifi cat cu 
cei din nevoi, slujindu-i și ajutându-i, devenind o lumină, care luminează veacuri întregi, 
toate generațiile ce se perindă lângă sfi ntele ei moaște. Virtuțile dobândite de Sfânta, mult 
ocrotitoare, au fost dobândite din nevoințele și luptele necurmate, cu darurile credinței, rugăciunii și răbdării.

Aceste virtuți, suntem chemați și noi să le urmăm, viața Sfi ntei devenind model de urcuș, pentru fi ecare creștin. Ea pururi mijlocește pentru toți, 
care o cheamă în ajutor, atingându-se de sfi ntele ei moaște. Izvor de sfi nțenie izvorăște cea purtătoare de putere dumnezeiască, care a biruit fi rea și legile 
omenești, și care, cu multă milă, privește către toți cei care o cheamă în ajutor.

Un mare dar, de preț, avem în mijlocul nostru, sfi ntele ei moaște, care neîncetat, lucrează minuni, tuturor celor ce, cu credință, o cinstesc. Câți bolnavi 
nu s-au vindecat, venind la ea și cerându-i ajutorul, câți nu au găsit mângâiere și sprijin, câți nu au fost călăuziți spre o viață plină de bunătate și credință?

Aprinzându-ne, în sufl ete, credința cea lucrătoare, în fapta cea bună, să strigăm: „Bucură-te Parascheva, mult folositoare, ocrotitoarea celor ce, cu 
evlavie se închină și cinstesc moaștele tale!”.  Amin.

MOZAIC

O ZI PRIN TIBET

Cristina Toma  
COCHINESCU

Părinte Gabriel, Parohia Sf. Gheorghe Nou - Ploieşti

14 OCTOMBRIE14 OCTOMBRIE

 SFÂNTA CUVIOASA PARASCHEVA  SFÂNTA CUVIOASA PARASCHEVA 

M- a m 
t r e z i t 

odihnită, fără 
alarmă. 

Mi-am dat 
seama în scurt 
timp că telefonul 
meu făcuse un up 
date peste noapte, 
după care s-a 
închis, astfel încât 
am ratat plecarea 

cu grupul către medicii tibetani... Cu o fărâmă 
de semnal, am reuşit să iau legătura cu grupul 
şi să ajung şi eu la un renumit medic care, pur, 
şi simplu, mi-a palpat încheietura mâinii drepte 
şi m-a întrebat dacă vreau să-i spun ce mă 
deranjează. După ce i-am răspuns scurt că am o 
problemă cu tiroida, mintea mi s-a blocat total 
şi i-am spus că nu am nimic, aşa că a început el 
să turuie. Ai o durere aici? Şi a apăsat pe spatele 
lui exact punctul din partea stângă unde am o 
durere de vreo doi ani. Te doare genunchiul? 
Şi a atins genunchiul stâng, unde am o durere 
veche de 20 ani, de la un accident de călărie. 
Îți e greu să respiri? Da, de peste 20 de ani nu 
respir normal. Şi cu urechile ai probleme. Da, 
la câte otite am avut... Mi-a palpat cu atenție şi 
încheietura mâinii stângi. Am răsufl at uşurată, 
având în vedere că nu a identifi cat afecțiuni de 

altă natură. Mi-a recomandat un tratament din 
plante de mai multe feluri, care arată ca boabele 
pentru câini. Povestind cu restul colegilor 
de grup, având fi ecare experiențe diferite cu 
medicul, care a identifi cat perfect diversele 
afecțiuni ale acestora, tind să cred că voi mânca 
boabele. 

În continuare plouă şi peste tot, inclusiv în 
interiorul clădirilor, e un frig care intră până în 
cele mai îndepărtate cotloane ale corpului.

După vizita la medici,  m-am delectat cu 
mâncarea delicioasă tibetană. Evit să mănânc 
de pe stradă, deşi miroase îmbietor. Carnea 
este ținută direct pe jos, în ploaie, fructele şi 
ceapa se taie cu acelaşi cuțit, uleiul se foloseşte 
până se arde complet, aşa că aleg să mănânc 
la restaurante de încredere, ca să-mi păstrez 
stomacul întreg. 

Am mai făcut o scurtă vizită indianului meu, 
care mi-a pregătit un ceai local grozav, cu lămâie 
şi ghimbir, şi am plecat spre Templul lui Dalai 
Lama. Nimic nu a fost mai surprinzător, nici 
peisajul de vis, cu Munții Himalaya înzăpeziți, 
în fundal, nici agitația maimuțelor vesele, 
decât energia pe care am simțit-o organic 
în momentul în care am păşit pe aleea de la 
intrarea în templu. Prezența lui Dalai Lama la 
doar câteva zeci de metri de mine, stând liniştit 
în locuința lui, mi-a străpuns corpul în toate 
celulele. A fost o experiență pe care nu am mai 

trăit-o, asimilată şi unei emoții necontrolabile, 
apărută imediat după încărcarea energetică. 
Vizita în cele două temple (cel vechi şi cel nou) 
a fost una simplă şi scurtă, într-o atmosferă 
modestă şi impresionantă, în acelaşi timp.

Când am ieşit în curtea templului, zeci de 
copii tibetani alergau şi chiuiau, aruncând perne 
în sus, cu o bucurie de nedescris. E incredibil 
cum trăiesc aceşti oameni într-o simplitate care 
cuprinde esența vieții... Nu am plecat înainte 
de a învârti câteva morişti de rugăciune, care 
au gravate mantre pe ele. Acestea se învârtesc 
pentru a transmite dorințele în depărtări, astfel 
încât să fi e împlinite. Se spune că acelaşi rol au 
şi stegulețele cu mantre de cinci culori diferite, 
reprezentând cele cinci simboluri ale naturii, care 
se agață în vânt şi răspândesc dorințele spre toate 
zările. 

Din păcate, Dalai Lama este împiedicat de 
staff -ul acestuia nu doar să susțină învățăturile 
din templu, ci şi să primească audiențe, din 
cauza temerii ca acesta să nu contacteze 
Coronavirus. Incredibilă această situație, însă 
se pare că maestrul e bolnav şi se mişcă foarte 
greu, iar grija pentru el este exagerată, cu 
atât mai mult cu cât acesta a stabilit că el este 
ultimul Dalai Lama şi nu se va mai permite 
alegerea unuia nou. E un moment de răscruce 
în istorie, cu implicări majore pentru viitorul 
spiritualității tibetane...
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O GRUPĂ ACCESIBILĂ? O GRUPĂ ACCESIBILĂ? 
de Daniel Lazăr
Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ ROMÂNIA ARE CEI MAI MULȚI SPORTIVI ROMÂNIA ARE CEI MAI MULȚI SPORTIVI 

CALIFICAȚI LA TENNIS EUROPE JUNIOR CALIFICAȚI LA TENNIS EUROPE JUNIOR 
MASTERS DE LA MONTE-CARLOMASTERS DE LA MONTE-CARLO

Fotbal

Cu Edward Iordănescu reconfirmat pe 
banca tehnică, prima reprezentativă de 

fotbal a României și-a aflat adversarii pentru 
grupa de calificare la turneul final a EURO 
2024. Mulți s-au grăbit să spună că am avut 
noroc la tragerea la sorți, dar trecutul apropiat 
ne-a demonstrat că nu prea mai sunt adversari 
de mâna a treia. Dar haideți să facem o 
succintă radiografie a oponenților tricolorilor 
din grupa 1.

Elveția, principala favorită, este câștigătoare cu 
Spania și Portugalia în grupa din Liga Națiunilor 
în acest an, califi cată la Mondialul 2022 și 
prezentă în sferturile de fi nală la ultimul EURO, 
ediția 2020. Are jucători extrem de valoroși 
provenind atât din campionatul intern, cât și din 
Bundesliga, Premier League, Ligue 1 și Serie A.

Israel este naționala cu care am remizat în 
martie, 2-2 în deplasare, după ce am condus cu 
2-0, la al doilea meci al lui Edward Iordănescu 
pe banca naționalei. Campioana Maccabi Haifa 
joacă în grupele Ligii Campionilor (ce victorie 
a obținut cu Juventus!), în vreme ce Hapoel 
Beerscheba a eliminat în acest sezon al cupelor 
europene pe Universitatea Craiova.

Kosovo este pregătită de francezul Alain 
Giresse, împotriva căreia România nu a disputat 
vreo partidă până acum, amicală sau ofi cială.

Cu Belarus am jucat de 5 ori, fără să pierdem 
vreodată. În fi ne, cu Andorra am câștigat toate 
meciurile ofi ciale, în preliminarii de Mondial, 
disputate în 2004-2005 și 2012-2013.

Așadar, ce părere aveți despre această grupă?

Iată și programul partidelor din grupa noastră.
25 martie 2023
ora 19:00 | Belarus – Elveția
ora 21:45 | Andorra – ROMÂNIA, Israel – Kosovo
28 martie 2023
ora 21:45 | ROMÂNIA – Belarus, Kosovo – Andorra, Elveția – Israel
16 iunie 2023
ora 21:45 | Kosovo – ROMÂNIA, Belarus – Israel, Andorra – Elveția
19 iunie 2023
ora 21:45 | Elveția – ROMÂNIA, Belarus – Kosovo, Israel – Andorra
9 septembrie 2023
ora 19:00 | Andorra – Belarus
ora 21:45 | ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția

12 septembrie 2023
ora 21:45 | ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra
12 octombrie 2023
ora 21:45 | Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția
15 octombrie 2023
ora 19:00 | Elveția – Belarus
ora 21:45 | ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel
18 noiembrie 2023
ora 19:00 | Belarus – Andorra
ora 21:45 | Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo
21 noiembrie 2023
ora 21:45 | ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus.

Șase sportivi din România au 
fost confi rmați ca fi ind califi cați 

pentru ediția 2022 a prestigioasei 
competiții Tennis Europe Junior 
Masters de la Monte-Carlo, pe baza 
celui mai recent clasament Race to 
the Masters, dat publicității luni, 10 

octombrie a.c.
Aceștia sunt Matei Todoran (băieți, 14 ani), Maia Ilinca Burcescu (fete, 14 ani), Gabriel Ghețu 

(băieți, 16 ani), Diana-Ioana Simionescu, Alexia loana Tatu și Andrada Ekaterina Komarov (toate 
trei la categoria fete, 16 ani).

TENIS EUROPA JUNIOR MASTERS din acest an va avea loc, în perioada 26 - 28 octombrie 2022, 
la Monte Carlo, Monaco. Jucătorii eligibili pentru această competiție sunt câștigătorul și fi nalistul 
de la Campionatele Europene de juniori din 2022 și cei mai buni șase băieți și fete clasați în Europa 
dintre ambele categorii de vârstă Under 14 și 16 ani.

Primii 8 băieți și fete din Europa cu vârsta de 14 și 16 ani și sub acestea vor fi  primiți pentru al 
doilea an de Federația Monegască de Tenis pentru competiția de elită de fi nal de sezon.

Pentru prima dată, o jucătoare este pe locul 1 în ambele categorii de vârstă din clasament: Alena 
Kovackova, din Republica Cehă, ea alegând să joace în competiția Under 16, oferind jucătoarei 
care se afl ă pe locul nouă din lista fetelor Under 14 un loc în turneu. Lotul pentru băieți Under 14 
cuprinde întregul Top 8, astfel încât atât turneele de Under 16 vor include 7 dintre primii 8 jucători, 
plus cei de pe locul 9 sau 10.

Cei 32 de jucători au avut un an productiv, jucând evenimentele Tennis Europe Junior Tour. Ei 
au călătorit prin Europa, câștigând experiență și strângând trofee: împreună, acești adolescenți au 
câștigat 82 de titluri de simplu și 1270 de meciuri.

La Masters vor fi  reprezentate 18 națiuni, România afl ându-se în fruntea listei cu 6 sportivi 
califi cați, în timp ce Bulgaria, Croația, Cehia, Germania, Ungaria, Italia, Monaco, Norvegia, Serbia, 
Slovacia, Spania, Suedia, Turcia și Ucraina au toți unul sau mai mulți jucători pregătiți să concureze.

Tennis Europe Junior Masters de la Monte-Carlo, care are acoperire media mondială și este văzut 
ca evenimentul de cercetare pentru viitoarele vedete, va fi  transmis în direct și difuzat la televiziunea 
națională monegască. De asemenea, Tennis Europe va găzdui un eveniment pentru școli de juniori 
în asociere cu ATP, WTA și ITF, precum și alte evenimente secundare planifi cate pe parcursul 
săptămânii.

Fostii lideri mondiali Kim Clijsters și Rafael Nadal și-au încheiat cele mai bune sezoane pe 
circuitul Under 14, câștigând evenimentul în 1997 și, respectiv, 2000, în timp ce jucători precum 
Andy Murray, Alexander Zverev, Simona Halep și Belinda Bencic sunt foști medaliați.

 PROGRAMUL NAȚIONALEI ROMÂNIEI  PROGRAMUL NAȚIONALEI ROMÂNIEI 
DIN PRELIMINARIILE PENTRU EURO 2024DIN PRELIMINARIILE PENTRU EURO 2024

Duminică, 9 octombrie 2022, a avut loc tragerea la sorți a preliminariilor EURO 2024. România a fost repartizată în Grupa I, alături de Elveția, 
Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. UEFA a comunicat programul grupelor preliminare pentru Campionatul European.

În urma tragerii la sorți au fost create 7 grupe de câte 5 echipe și 3 grupe de câte 6. Urnele valorice au fost realizate în baza ierarhiei Ligii Națiunilor 
2022/23. Meciurile din preliminariile EURO 2024 se vor disputa în perioada martie – noiembrie 2023, urmând a fi  decise 20 dintre califi cate, primele 
două clasate din fi ecare grupă. Alte 3 reprezentative își vor câștiga locul la turneul fi nal în urma play-off -urilor Nations League, în martie 2024.

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare, 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.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ
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ÎnotBaschet

CSM Petrolul Ploiești n-a reușit să producă surpriza în meciul 
susţinut în Sala Giulești și a cedat în faţa Rapidului, scor 99-71 

(35-16, 19-21, 21-23, 24-11), la capătul unei confruntări pe care gazdele 
au controlat-o de la un capăt la celălalt.

Pentru CSM Petrolul Ploiești au jucat: Misters (15 puncte, 3×3), 
Funderburk (15, 3×3), Milin (11, 1×3), Brkic (10), Popa Calotă (1×3), 
Mitchell (8), Chiţu (2), B. Popa și A. Ene.

Următoarea partidă ofi cială a băieţilor noștri este programată sâmbătă, 
la ora 18.00, în Sala Sporturilor Olimpia, în compania formaţiei CSM 
VSKC Miercurea Ciuc.

CSM PETROLUL CSM PETROLUL 
PLOIEȘTI, ÎNFRÂNGERE PLOIEȘTI, ÎNFRÂNGERE 
PE TERENUL RAPIDULUIPE TERENUL RAPIDULUI

Una dintre sportivele de mare viitor ale secţiei de nataţie a CSM 
Ploiești, Alexandra Dosaru, a participat la cea de-a III-a ediţie a 

Cupei Hyperion, organizată de clubul cu același nume, în Bazinul Olimpic 
din Brașov. „Abonată” la medalii, sportiva pregătită de Tamara Costache 
și Ciprian Toma a făcut și de această dată spectacol, reușind să urce de 
cinci ori pe prima treaptă a podiumului, astfel: 100 metri bras cu timpul 
1:38.42 minute; 200 metri liber cu timpul 2:37.14 minute; 100 metri spate 
cu timpul 1:25.63 minute; 100 metri liber cu timpul 1:14.71 minute; 200 
metri mixt cu timpul 3:00.15 secunde.

Graţie celor cinci medalii, Alexandra Dosaru a fost recompensată cu 
„cea mai bună performanţă” la categoria „fete 2013”, cu 371.66 puncte.

ALEXANDRA DOSARU, ALEXANDRA DOSARU, 
5 MEDALII DE AUR 5 MEDALII DE AUR 

CUCERITE LA BRAȘOVCUCERITE LA BRAȘOV

Petrolul Ploiești a cedat meciul jucat pe teren propriu în fața vicecampioanei 
FCSB, care s-a impus cu 2-0, la capătul unui meci în care elevii lui 

Nae Constantin n-au avut replică decât pe fi nal, după ce adversarii deja se 
desprinseseră pe tabela de marcaj, cu golul lui Dawa, din prelungirile primei 
părți, și cu reușita lui Coman, venită în startul reprizei a doua.

Petrolul înregistrează, astfel, cea de-a patra înfrângere consecutivă și rămâne la 
cota 17 în clasament, în continuare pe poziția a șaptea. Etapa viitoare ploieștenii 
se vor deplasa în Bănie, acolo unde, sâmbătă, de la ora 21.00, o vor întâlni pe 
Universitatea Craiova.

FC Petrolul: Vâlceanu – Meijers, Tamaș (85 Bratu), Huja – Pashov, Dumitriu 
(67 Tucaliuc), Seto (85 Cebotaru), Jair, Țicu (cpt) (67 Velisar) – Irobiso, Grozav 
(46 Ivanovski). Antrenor: Nicolae Constantin.

FCSB: Târnovanu – Crețu, Dawa, Tamm, Radunovic (46 Pantea) – Codrea, 
Edjouma (83 Oaidă), Olaru – Omrani (83 Oct. Popescu), Compagno (59 
Nikolov), Coman (70 Miculescu). Antrenor: Nicolae Dică.

Cartonaș galben: Târnovanu (78).
Au arbitrat: Horațiu Feșnic – Valentin Avram și Alexandru Cerei. Rezervă: 

Iulia Dima. Arbitru VAR: Horia Mladinovici. Arbitru AVAR: Marius Badea.
Observatori: Liviu Ciubotariu (pentru arbitraj) și Ion Cățoi (pentru 

organizare).

PETROLUL PIERDE DUELUL CU FCSBPETROLUL PIERDE DUELUL CU FCSBFotbal

SPRINTEN INFOMAR EDITURĂ și TIPOGRAFIE
E-mail:ziarul_ploiestii@yahoo.com

OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 
imprimate tipizate, flyere,   pliante,   broșuri,   reviste,   ziare,  cataloage, mape de 
prezentare,   cărţi de vizită,   foi cu antet,   plicuri,   afișe,  orice tip de formular 

financiar-contabil personalizat, agende și calendare personalizate!

Tel.: 0788 217199
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O tânără din județul Neamț fost păgubită 
de 50.000 de lei de către un adolescent 

de doar 16 ani din Ilfov, care pretindea că oferă 
ritualuri oculte în schimbul unei sume de bani. 
Vrăjitorul a fost reținut de polițiști pentru 24 de 
ore, acesta fi ind acuzat într-un fi nal de înșelăciune 

și șantaj. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, 
tatăl minorului este liderul clanului Sadoveanu, 
iar mama acestuia-vrăjitoarea Norvegia.

-Proverbele o spun în cor
Că totu-n lume-i trecător,
Dar când oculte ai crezut
Și bani o groază ai pierdut
Zice o vorbă mai modernă:
Prostia, dragă, e eternă!

Foștii colegi de la AUR, George Simion și 
Diana Șoșoacă, au organizat fi ecare câte un 

protest în Piața Victoriei. Ambii probabil aveau 
ce aveau cu Guvernul, dar aceștia au sfârșit prin 
a se război unul împotriva celuilalt. Cunoscută 
prin faptul că promovează narative comunistoide 
anti-UE și NATO, care servesc intereselor 
Kremlinului, Șoșo a confi scat microfonul și scena, 
cerând RoExit și naționalizarea companiilor de 
stat. La fel de pro-Kremlin și el, Simion a pus 
muzica la maximum în boxe pentru a acoperi 
țipetele fostei sale amice. La un moment dat 
jandarmii au intervenit pentru că susținătorii 
lui Simion s-au îmbrâncit cu Șoșoacă și cu gură-
cască... ce o însoțeau.

-N-are dușmani de anvergură,
Oameni dornici să o sape,
Ci doar George e-n măsură
Pe Șoșoacă să o-ngroape!

Cică polițiștii Inspectoratului de Poliție 
Județean Prahova, Serviciul de Investigare 

a Criminalității Economice, sub directa 
coordonare a procurorului de caz din cadrul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, au 
pus în executare 5 mandate de percheziție la sediul 

unei instituții publice, la sediile a două instituții 
fi nanciare și la domiciliile a două persoane, într-o 
cauză penală în care se efectuează cercetări sub 
aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, 
fals intelectual și uz de fals. Instituția publică este 
Poliția Locală Ploiești. Înșelăciunea e una vai 
de capul ei: doi angajați de la PL ar fi  întocmit 
adeverințe de venit pentru mai multe persoane, 
conținând informații false, pe care le-ar fi  utilizat 
pentru contractarea unor împrumuturi de la 
două instituții fi nanciare. Prejudiciul preliminar 
în cauză este de 23.000 de lei.

-Că nu-și fac meseria bine
De mult povestea s-a afl at,
De-acum vom ști altă drăcie:
Ăștia nu-s buni nici la furat!

Fostul ministru de Externe Adrian 
Cioroianu, în prezent director al Bibliotecii 

Naționale a României, a fost acuzat că ar fi  
secretizat teza de doctorat a ministrului Lucian 
Bode. Dar, pentru că nu a rezistat presiunilor 
publice și a anunțat că documentul va fi  la 
dispoziția publicului, a contat mai tare felul în 
care istoricul Cioroianu a polemizat pe pagina sa 
de socializare. Astfel, i-a răspuns unui oarecare 
Chereches Andrei: „Stimabile, să fi ți dvs. sănătos 
și să rețineți că sunteți un nesimțit. Plus că sunteți 
un needucat: dacă vă adresați unui 0, deveniți dvs. 
înșivă un zero, nesimțitule.”

-E deștept și știe carte
Ba chiar a fost și-n minister.
Defectul e în altă parte:
Omul n-are caracter.

Dana Budeanu a ținut morțiș să meargă 
la sediul Ministerului Agriculturii, 

acolo unde a fost organizat un târg de produse 
tradiționale. Aceasta l-a căutat insistent pe Petre 
Daea pentru a-i transmite iubirea sa: „Nu ies din 
casă pentru nimeni… Am venit pentru ministrul 
României. Îl iubesc, știți asta. Trebuie să o spun. 
Este ministrul României, nu este al Agriculturii. 
Așa cum credeți voi că sunteți tineri și că le știți pe 
toate și că viața e pe net. Viața e aici. Dacă nu ar 

fi  ei (n.n.-producătorii) și dacă nu ar fi  ministrul 
Daea...Dânsul este România, nu mă interesează 
că sunteți sau nu de acord. Eu știu de unde venim 
și doar când o să vă întoarceți aici, o să ne salvăm. 
Până atunci, rămânem pe facebook, vă iubesc 
enorm.”

-Adio oaie, adio cormorani,
Porumb, văcuțe ori ciobani.
De-acum Petrică e-n nirvana
De când este iubit de Dana!

Un turist a ales să se bronzeze la Vârful 
Omu, deși temperaturile nu trec mai mult 

de 8 grade Celsius în această perioadă. Omul s-a 
dezbrăcat aproape complet și a pornit pe platoul 
din Bucegi. Salvamont Romania-Dispeceratul 
National Salvamont a publicat două fotografi i cu 
acesta, iar în câteva ore postarea a devenit virală.

-Cu omul gol-pușcă pe munte,
Sfi xul a fost clar trădat:
Oricât a vrut să le încânte
Și le-a vorbit de cele sfi nte,
Babele n-au leșinat
Ca la turistul cu rucsac...

România TV, postul acela care atacă UE și 
NATO de vreo 10 ani încoace, de când 

șeful lor a luat calea exilului prin Serbia, ca 
urmare a unor dosare penale, țipă că a descoperit 
care sunt inamicii României: Ioana Ene Dogioiu, 
Dan Tapalagă, Magda Grădinaru și Mogulul USR 
Andrei Siminel. I-auziți: „jurnaliștii enumeraţi 
au susținut în cor regimul Băsescu, pentru ca 
ulterior să scuipe unde au pupat. Banda din presă 
lucrează organizat este sponsorizată puternic 
dintr-o zonă care nu vrea deloc ca graniţele 

Europei să se deschidă total României.” Serios, 
să fi e oare Sputnik, ăia care vă proslăveau pe voi, 
dragă?

-Când idioții vor să se compare
Își spun prostul mai mic sau prostul mare,
Ar fi  greșit, ba chiar nedrept
Să spui că unu-i...mai deștept!

Parol,  Mă doare-n băşcălie!
pamfl et de E. Pilaff; www.ziarulploieştii.ro


