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

Ziarul   Ploiestii,
 „Dacă omul l-ar fi  creat pe om i s-ar fi  făcut rușine de munca sa.”

Mark Twain (1835-1910, scriitor american)- Culese de Tata  
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Datele statistice atestă faptul că la 
fi nele lunii iulie, în Prahova, potrivit 

Agenției Județene pentru Ocuparea Forței 
de Muncă Prahova, erau înregistrați 9.065 
de șomeri, reprezentând o rată a șomajului 
de 3,05%, cel mai scăzut prag de până 
acum. „Din numărul total al șomerilor, 
2.692 persoane sunt șomeri indemnizați, 

iar 6.373 persoane 
sunt șomeri 
neindemnizați. 
Cei mai mulți 
someri sunt din 
mediul rural 
5.776, restul 
3.289 fi ind din 
mediul urban. 
După nivelul 
de instruire, 
se constată că 

cei mai mulți șomeri sunt absolvenții 
de învățământ primar, gimnazial și 
profesional (6.696 șomeri din care 2.686 
șomeri sunt femei), urmați de absolvenții 
de învățământ liceal și postliceal (1.781 
șomeri din care 1007 șomeri sunt femei), 
iar cei mai puțini fi ind absolvenții din 

învățământul universitar (588 șomeri din 
care 355 șomeri sunt femei)”, a anunțat 
AJOFM Prahova. Potrivit statisticii, 
repartizarea șomerilor pe grupe de vârstă 
ne arată că cei mai mulți șomeri sunt 
persoane cu vârsta cuprinsă între 40-
49 ani ( 2.811 persoane din care 1.324 
sunt femei), urmați de cei peste 55 ani ( 
1.868 persoane din care 633 sunt femei). 
„Cei mai putini șomeri sunt cei cu vârsta 
cuprinsă între 25 –29 ani (496 persoane 
din care 227 sunt femei). Agenția 
Județeană pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Prahova reamintește tuturor 
persoanelor afl ate în căutarea unui loc 
de muncă, că pot consulta zilnic o listă a 
locurilor de muncă vacante afi șată, pe site-
ul instituției”, se mai arată în comunicatul 
de presă al AJOFM Prahova.

Atacurile furibunde și repetate-fi e din 
partea clasei politice, fi e din partea unor 

posturi TV-împotriva șefei DNA, Laura 
Codruța Kovesi, au luat o scurtă pauză în 
perioada aceasta de vacanță parlamentară. 
Ca nu cumva opinia publică să nu uite de 
acest război cu mare miză, al cărui scop este 
să șubrezească puterea Justiției, a fost luat 
la țintă procurorul general al României, 
Augustin Lazăr. Ministrul Justiției, Tudorel 
Toader, a declarat că va sesiza Inspecția 
Judiciară cu privire la refuzul procurorului 
de a remite parlamentului o copie a dosarului 
privind alegerile din 2009.

Procurorul Procurorul 
general al general al 

României, pârât României, pârât 
la Inspecția la Inspecția 

JudiciarăJudiciară

RATA ȘOMAJULUI ÎN PRAHOVA A RATA ȘOMAJULUI ÎN PRAHOVA A 
AJUNS LA 3,05%

Sindicaliștii de la SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești 
(SGU) se pregătesc de protest. Și nu unul oarecare, ci se pare 

că pun de-o grevă generală. Motivul? Cităm: „managementul 
SGU nu a răspuns afi rmativ următoarelor solicitări ale 
sindicatului reprezentativ Sindicatul Liber ȘANSA”. De parcă 
echipa de conducere-dacă SGU mai are așa ceva-ar fi  obligată 
să răspundă afi rmativ oricărei cereri! Sindicaliștii au pretenții 
rezonabile, dar și unele care insultă (poate meritat?) de-a dreptul 
conducerea: stoparea practicilor de tergiversare a negocierilor 
la noul contract colectiv de muncă, acordarea tichetelor de 

masă la valoarea stabilită (12 lei/tichet pentru fi ecare zi lucrată), 
anularea deciziilor CA prin care se solicită aprobări exprese 
pentru orice mărire salarială sau alte benefi cii, alegerea în 
comisia de negociere a unor membri care să aibă „capacitatea 
de a lua decizii cu celeritate” (deci sindicaliștii recunosc că 
pe la SGU sunt cam mulți incapabili), respectarea cerințelor 
privind grilele de salarizare și sporul de vechime,  respectarea 
principiului „la muncă egală remunerație egală”, renunțarea la 
practicile de intimidare a reprezentanților salariaților, încetarea 
răzbunărilor pe criterii non profesionale (ci de apartenenţă la 
diverse grupuri de interese mai mult sau mai puțin legitime) etc.

Dacă la economie, sănătate, nivel de trai etc. suntem printre 
ultimii din Uniunea Europeană, confrații noștri din Vest ne 

spun că stăm slab și cu sportul ori activitățile culturale. Rata de 
participare a românilor la evenimente de acest gen este de 7,1%, în 
vreme ce media europeană ar fi  de 17%, arată Eurostat. România 
dispune de 81 de cinematografe și o caravană, acestea generând, 
anul trecut, aproape 500.000 de proiecții vizionate de peste 11 
milioane de spectatori. În 2015 au fost distribuite 442 de fi lme, 
din care 57 au fost producții naționale. Cel mai des au vizitat un 
cinema francezii, luxemburghezii (26,4%), belgienii (22,7%) și 
olandezii (21,9%). Vorbind în general de manifestări mai mult sau 
mai puțin culturale, europenii habar n-au de nimic. Ei nu știu că 
fi ecare sătuc din România dănțuie cel puțin o dată pe an la divesele 
festivaluri/serbări câmpenești pentru care se aruncă un vagon de 
bani. Cât despre orășeni, aceștia sunt și mai fericiți, primăriile 

întrecându-se în 
a oferi concerte, 
festivaluri de 
toate neamurile 
(plăcinte, sarmale, 
dulceață, alun, 
vin, țuică, bere, 
cireș, castan, 
cârnat), serbări, 
concursuri și câte 
altele. La Ploiești, 
de pildă, aveam de 
toate, ne mai lipsea un festival medieval-și l-am avut și pe acesta-
deși municipiul n-are urmă de vestigii de acest fel (ca Mediaș ori 
Sighișoara, de pildă).

Institutul Național de Statistică spune, negru pe 
alb, că economia României a crescut, în prima 

jumătate a anului, cu 5,8%. În mare parte, cifra se 
datorează creșterii consumului populației (efect 

al creșterilor salariale din sistemul bugetar și al 
salariului minim pe economie) și a activității 
mediului privat, în vreme ce contribuția 
investițiilor publice a rămas negativă. Ce spune 
INS? Iată: comerțul cu amănuntul a crescut cu 
7,8%, comerțul cu ridicata-cu 13,5%, comenzile 
din industria prelucrătoare-cu 11,3%. Agenția 
americană de evaluare fi nanciară Fitch și-a 
îmbunătățit perspectiva de creștere a economiei 
României la 5,1%. Guvernul României a 
prognozat o creștere de 5,2%, în vreme ce 
Comisia Europeană vede o creștere reală a PIB de 
doar 4,4%.

atele statistice atestă faptul că la

ia
s
n
C
s
m
5
3
m
D
d

Bucurați-vă, Bucurați-vă, 
crește economia!crește economia!

SINDICALIȘTII DE LA SGU SE SINDICALIȘTII DE LA SGU SE 
PREGĂTESC DE GREVĂPREGĂTESC DE GREVĂ

UE zice că stăm prost și la culturăUE zice că stăm prost și la cultură
EUROPENII N-AU HABAR DE NIMIC. DE-AR ȘTII EI CĂ TOATĂ ȚARA EUROPENII N-AU HABAR DE NIMIC. DE-AR ȘTII EI CĂ TOATĂ ȚARA 

CHEFUIEȘTE LA SERBĂRI CÂMPENEȘTI ȘI ALTE PLĂCINTE...

Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro
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Accident la Mănești
Accidentul rutier a avut loc 

după ce un autoturism și un tir 
au intrat în coliziune, pe DJ 101A. 
În momentul impactului, tirul, 
încărcat cu nisip, s-a răsturnat pe o 

parte. Trafi cul în zonă a fost blocat. 
La fața locului au ajuns echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului de 
Ambulanță Prahova, precum și un 
echipaj din cadrul Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență 
Prahova. În urma impactului, 
tirul s-a răsturnat perpendicular 
pe axa drumului. Din fericire, cei 
doi șoferi nu au suferit răni și au 
refuzat transportul la spital. 

Accident la Azuga. Trafi c 
blocat pe DN1

În accidentul rutier au fost 
implicate două autoturisme care au 
intrat în coliziune la limita dintre 
județele Prahova și Brașov. Trafi cul 
rutier pe sensul de mers Brașov – 
București, pe ambele benzi, a fost 
întrerupt. În zonă s-a circulat pe 
celălalt sens, alternativ, dirijat. 
La fața locului au ajuns echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului de 
Ambulanță Prahova. O persoană 
a fost rănită și a avut nevoie de 
asistență medicală. 

Accident rutier grav, la 
Valea Călugărească

Doi adolescenți, o fată în vârstă 
de 14 ani și un băiat de 17 ani, 
au fost acroșați de un autoturism 
la Valea Călugărească. La fața 
locului au ajuns imediat polițiști 
și echipaje ale Serviciului de 
Ambulanță Prahova. Cei doi 
răniți au fost transportați la spital. 

Polițiștii continuă cercetările 
pentru a se stabili cu exactitate 
modul cum s-a produs accidentul 
rutier. În cauză s-a deschis dosar 
penal pentru vătămare corporală 
din culpă.

Incendiu la Florești. Patru 
garaje și trei autoturisme 

au ars
Pompierii militari au fost 

solicitați să intervină după ce 
focul a cuprins patru garaje de 
la Florești. La fața locului au 
intervenit patru echipaje din 
cadrul ISU Prahova și serviciul 
de voluntari din localitate. Din 
păcate, incendiul a cuprins și trei 
autoturisme. Pompierii militari 
s-au luptat ore bune cu focul. 

După localizarea și stingerea 
incendiului, pompierii au stabilit 
și cauza probabilă a izbucnirii 
focului. Este vorba despre un 
scurt circuit electric.

Accident de muncă la 
Câmpina

Un bărbat în vârstă de 28 de ani 
a căzut de la etajul al V-lea al unui 
bloc de pe strada Orizontului, 
situat lângă autogară. Tânărul 
executa o lucrare de izolare a 
unui apartament. Traumatismele 
suferite prin cădere au fost extrem 
de grave. Tânărul prezenta un 
traumatism de coloană în zona 
lombară, dar și fractură de bazin. 
Dată fi ind starea victimei, tânărul 
a fost transportat cu o ambulanță 
până la stadionul din Câmpina, de 

unde a fost preluat de un elicopter 
Smurd și a fost dus la un spital 
din București pentru acordarea de 
asistență medicală. 

Atenționarea medicilor 
DSVSA Prahova cu privire 

la pesta africană
Apariția primului focar de pestă 

africană la porci, la nivel național, 
a venit la pachet cu un set de 
recomandări din partea medicilor 
veterinari. Direcția Sanitar 
Veterinară Prahova a anunțat că 
boala este extrem de periculoasă, 
pentru că nu există nici vaccin, 
dar nici medicamentație. Cele 
mai elementare reguli vizează 
respectarea normelor de igienă. 
Medicii veterinari recomandă să 
se evite pe cât posibil oferirea de 
resturi alimentare porcilor. În 
plus se recomandă ca în această 
perioadă porcii să nu fi e scoși 
din exploatație pentru montă cu 
animale din alte ferme agricole, 
dar și să se evite pe cât posibil 
achiziționarea de porci din zone 
necunoscute. Medicii susțin că 
în această boală nu există semne 
clinice. Boala se manifestă rapid 
prin creșterea temperaturii 

animalului la 40 – 42 de grade 
Celsius, lipsa poft ei de mâncare,  
dar și roșeață sau învinețire a 
pielii porcilor în zona urechilor 
și a abdomenului. În astfel de 
cazuri se recomandă anunțarea 
imediată a medicului veterinar 
și a Direcției Sanitară Veterinară 
Prahova. „Toate porcinele 
suspecte de îmbolnăvire de pestă 
porcină africană trebuie ucise 
și neutralizate prin incinerare”, 
a anunțat DSVSA Prahova. 
Proprietarii porcilor vor primi 
despăgubiri în astfel de cazuri, dacă 
porcii dețin crotalii și dacă sunt 
înregistrați în Sistemul Național 
de Înregistrare și Identifi care a 
Animalelor. Primul caz de pestă 
porcină africană a fost confi rmat 
într-o gospodărie din municipiul 
Satul Mare.

Femeie dispărută la 
Ploiești

Poliția Prahova caută o femeie 
de 43 de ani, care, la data de 23 
iunie, a plecat de la domiciliul său 
din Ploiești și nu a mai revenit. 
„Persoana dispărută se numește 
Șerban Mădălina, are 43 de ani 
și are domiciliul în municipiul 
Ploiești. Ultima dată a fost văzută 
la data de 23 iunie a.c., în jurul 
orei 07.00, în aeroportul Otopeni”, 
a anunțat IJP Prahova. Rudele 
au sesizat Poliția cu privire la 
dispariția persoanei în cauză, fi ind 
demarate activitățile procedurale 
în vederea depistării acesteia. 
„Persoana dispărută are 1,60 m. 
înălțime, aproximativ 58 kg, ochii 
căprui, iar, la data dispariției, avea 
părul drept, de lungime medie, 
vopsit blond, purtat cu cărare pe 
mijloc. De asemenea, ca semn 
particular, femeia are un tatuaj 
pe mâna dreapta, reprezentând 
o constelație”, se arată în 
comunicatul de presă al Poliției. 
Persoanele care pot oferi relații ce 
pot conduce la depistarea acesteia, 
sunt rugate să anunțe cea mai 
apropiată subunitate de poliție, 
sau să apeleze 112.

Tânără de 28 de ani, acuzată 
de mai multe infracțiuni de 

furt și de înșelăciune
Polițiștii din cadrul Secției nr. 

2 Ploiești au depistat în fl agrant o 
femeie de 28 de ani, care încerca să 
pătrundă în locuința unei bătrâne 
de 88 de ani, sub pretextul că 
aceasta este angajată la o societate 
de utilități publice. „Cea în cauză 
mai este bănuită că, începând cu 
luna iunie a acestui an, ar mai fi  
săvârșit, în municipiul Ploiești, 
infracțiuni de furt din locuință 
în formă continuată (10 acte 
materiale), precum și înșelăciune 
în formă continuată (două acte 
materiale). În urma cercetărilor, 
a rezultat că persoana bănuită 
s-ar fi  prezentat ca fi ind angajată 
la o societate de utilității publice. 
Astfel, aceasta, sub pretextul 
unei verifi cări a contorului de 
consum sau a instalației, ar fi  
solicitat accesul în locuință, în 
vederea sustragerii de sume de 
bani”, a anunțat IJP Prahova. 
Una dintre metodele utilizate de 
aceasta ar face referire la faptul 
că victimelor  li s-ar fi  solicitat o 
factură de consum a utilităților, 

spunându-li-se că au plătit mai 
mult și trebuie să li se returneze 
bani. Astfel, presupusa angajată 
înmâna acestora o bancnotă de 
valoare mare, solicitând rest, cu 
scopul de a depista locul unde 
victimele și-ar putea ține banii. 
Sumele cu care ar fi  prejudiciat 
părțile vătămate se încadrează 
între 500 și 1.700 de lei. „Polițiștii 
au dispus reținerea persoanei în 
cauză pentru 24 de ore, ulterior 
fi ind prezentată Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Ploiești, cu 
propunerea de sesizare a instanței 
în vederea luării măsurii arestării 
preventive. Drept urmare, 
judecătorul e emis pe numele ei 
mandat de arestare preventivă 
pentru 30 de zile”, a mai precizat 
IJP Prahova. Cercetările sunt 
continuate de către polițiștii 
Secției nr. 2 Ploiești, sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de furt 
califi cat și înșelăciune, ambele în 
formă continuată.

Hoți prinși, dar iertați de 
victime

Polițiștii din cadrul Postului 
comunal Ceptura au fost sesizați 
despre faptul că persoane 
necunoscute i-ar fi  sustras 
denunțătorului suma de 15 lei 
dintr-un portofel, pe care îl avea 
într-o autoutilitară, pe care o 
parcase pe raza comunei, iar 
ulterior acestea ar fi  plecat spre 
orașul Urlați cu un autoturism. 
„Imediat, a fost anunțată 
Poliția Orașului Urlați despre 
autovehiculul în cauză, în scurt 
timp acesta fi ind localizat în trafi c 

de către o patrulă de siguranță 
publică. Ocupanții acestuia 
– trei bărbați din municipiul 
Urziceni, județul Ialomița, cu 
vârste cuprinse între 19 și 29 
de ani, au fost conduși la sediul 
Poliției, iar în urma cercetărilor 
efectuate, au recunoscut că sunt 
autorii furtului. De asemenea, 
din verifi cările efectuate, a mai 
rezultat faptul că, la comiterea 
faptei, ar mai fi  participat alți doi 
ialomițeni, depistați ulterior pe 
raza orașului Urlați”, a anunțat 
IJP Prahova. În cauză a fost 
întocmit un dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
furt. Poliția Orașului Urlați a mai 
primit o sesizare prin S.N.U.A.U 
112, în care era reclamat un furt 
asemănător. De data aceasta, 
prejudiciul se ridica la suma de 
3.000 lei, iar  autoutilitara din care 
ar fi  fost sustrași banii era parcată 
pe o stradă din Urlați. „În urma 
investigațiilor efectuate, polițiștii 
au stabilit că bănuiți de comiterea 
acestei fapte ar fi  aceiași cinci 
ialomițeni. Și în această cauză a 
fost întocmit un dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
furt. În ambele situații, prejudiciul 
a fost recuperat integral. Cu 
toate acestea, pe parcursul 
cercetărilor, cei cinci bănuiți 
au reușit să determine părțile 

vătămate să renunțe la acuzații, 
în cauză intervenind împăcarea 
părților.  Se pare că aceștia ar fi  
vizat conducători de autoutilitare 
care efectuează servicii de 
aprovizionare și care, în timpul 
staționării pentru prestarea acestui 
serviciu la societăți benefi ciare, 
ar fi  lăsat pentru scurt timp 
portiera neasigurată. Timpul s-a 
dovedit a fi  sufi cient, însă, pentru 
ca cei depistați să acționeze, în 
sensul sustragerii banilor lăsați 
nesupravegheați în habitaclu”, a 
mai precizat IJP Prahova.

Razii în Prahova
Polițiști ai Serviciului de Investigare 
a Criminalității Economice au 
acționat  pentru prevenirea şi 
combaterea ilegalităților comise 
cu ocazia producerii, prelucrării 
şi comercializării de produse 
agroalimentare. „Astfel, au 
verifi cat 20 de agenți economici 
din mai multe localități din județ, 
iar pentru neregulile constatate, 
au aplicat 24 de sancțiuni 
contravenționale, în valoare totală 
de 145.000 lei. Au confi scat legume 
și fructe, precum și produse 
alimentare și nealimentare de 
5.575 lei și au confi scat suma de 
224 lei, nefi scalizată. Polițiștii au 
depistat la o societate comercială, 
din Ciorani, cantitatea de 200 
kg de cartofi , precum și 190 de 
pachete de țigări, pentru care nu au 
putut fi  prezentate documente de 
proveniență. În cauză, s-a dispus 
confi scarea mărfurilor respective 
și aplicarea unei sancțiuni 
contravenționale în valoare de 
20.000 de lei. Cercetări fi nalizate 
într-un dosar de complicitate 
la infracțiuni economice. 
Prejudiciul a fost recuperat 
integral. Polițiști de investigare 
a criminalității economice din 
cadrul serviciului de profi l au 
defi nitivat cercetările într-un 
dosar penal, în care inculpat este 
un bărbat din București, cercetat 
pentru săvârșirea infracțiunilor 
de complicitate la evaziune fi scală 
și complicitate la spălarea banilor. 
„Din actele de urmărire penală 
efectuate în cauză, a rezultat faptul 
că, în trimestrul IV 2014, acesta 
- în calitate de administrator al 
unei societăți comerciale – ar fi  
emis trei facturi care nu aveau la 

bază operațiuni reale, în sumă 
de 55.999 lei, cauzând astfel un 
prejudiciu bugetului de stat în 
valoare de 8.960 lei. Totodată, în 
luna decembrie 2014, acesta ar fi  
înlesnit pentru administratorul 
unei alte fi rme reciclarea sumei de 
56.000 lei, prin încasarea acesteia 
și prin efectuarea a 12 retrageri 
numerar în sumă de 49.747 lei, 
în scopul disimulării adevăratei ei 
origini”, a mai anunțat IJP Prahova. 
Prejudiciul creat a fost recuperat 
integral. Dosarul a fost înaintat 
unității de parchet, cu propunere 
de emitere a rechizitoriului și 
sesizarea instanței competente. 
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Seria accidentelor rutiere a continuat în Prahova, iar 
la Florești patru garaje și trei autoturisme au ars.

După localizarea și stingerea
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Ministrul Sănătății 
susține că „miza 

legii vaccinării este imensă”. 
Numărul total de cazuri 
confi rmate de rujeolă în 
România este de 8.493, din 
care 32 de decese, potrivit 
Centrului Național de 
Supraveghere și Control al 
Bolilor Transmisibile. 

„Parlamentul României, 
cea mai înaltă instituției 

a democrației, va decide asupra 
conținutului fi nal al acestei legi. 
Însă, dincolo de dezbaterile 
din Parlament, este important 
ca întreaga opinie publică să 
fi e informată și să  înțeleagă 
semnifi cația reală a legii și 
modifi cările profunde pe care ea 
le aduce. Avem peste 95 de mii de 
acte normative în această țară, dar 
nu avem o lege care să se ocupe 
de un domeniu vital: protejarea 
sănătății copiilor și a întregii 
populații a României. Anual, 
prin vaccinarea împotriva bolilor 
prevenibile, putem salva mii de 
vieți și putem preveni suferințe 
inutile. Putem să le oferim copiilor 
noștri o copilărie fericită, care 
nu este marcată  nici de boli, nici 
de amintiri dureroase. Rujeola, 

oreionul, rubeola, poliomielita, 
hepatita B, tusea convulsivă, 
dift eria, tetanosul sunt boli 
împotriva cărora ne putem proteja 
familiile și putem limita riscurile 
de îmbolnăvire pentru formele 
grave în cazul unor boli precum 
tuberculoza”, a anunțat ministrul 
Sănătății, Florian Bodog. Numărul 
cazurilor de rujeolă înregistrate în 
România a devenit îngrijorător. 
Până în luna august 2017 s-au 
înregistrat 8.493 de cazuri, din 
care 32 de decese. Astfel, opt cazuri 
de deces s-au înregistrat în Timiș, 
șase în județul Arad, șapte în Dolj, 
trei în Caraș Severin și câte un 
caz în Bihor, Cluj, Călărași, Satu 
Mare, Vaslui, Galați, Mureș și în 
București. Chiar dacă la Prahova 
nu s-a înregistrat niciun deces 
ca urmare a rujeolei, întreaga 
conducere a Direcției de Sănătate 
Publică (DSP Prahova), la fel ca de 
altfel în patru alte județe din țară, 
a fost demisă, pe motiv că rata de 
vaccinare a fost sub 50%.

„Am preluat ministerul într-o 
situație critică pentru sănătatea 
publică și pentru sectorul sanitar. 
De ani de zile, România se afl a sub 
pragul de siguranță al acoperirii 
vaccinale. Adică, oricând putea 
exista riscul apariției unei 
epidemii. Ceea ce s-a și întâmplat. 
Izbucnirea epidemiei de rujeolă 
în 2016 nu este conjucturală. 

Este o consecință directă a 
disfuncționalităților majore 
ale politicii publice privind 
vaccinarea. Legea vaccinării 
corectează aceste grave nereguli 
care au condus la izbucnirea 
epidemiei, asigurând cele mai 
bune condiții pentru protejarea 
sănătății copiilor noștri”, a anunțat 
ministrul Sănătății. Proiectul de 
lege a fost transmis Parlamentului 
spre dezbatere și adoptare. Actul 
normativ ar urma să intre în 
vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

RAPORT DEVASTATOR
Potrivit unui raport al 

Guvernului publicat pe site-ul 
Ministerului Sănătății, principalele 
cauze care au condus la situația 
dezastruoasă o reprezintă lipsa 
vaccinului disponibil, refuzul 
părinților de vaccinare a copiilor 
și absența unei campanii 
de vaccinare derulate prin 
intermediul medicilor de familie. 
Totodată, au fost identifi cate 
și o serie de probleme, potrivit 
documentului. Lipsa stocurilor 
de vaccin, lipsa bugetului pentru 
intervențiile în situații de urgență, 
lipsa personalului antrenat 
pentru intervenții în sistem de 
urgență, capacitate de diagnostic 
microbiologic limitată și absența 
unei evidențe clare a numărului 
de copii care nu fi gurează înscriși 
la medicii de familie sunt doar o 

parte din problemele identifi cate
CAMPANIE LA PLOIEȘTI

La scurt timp după ce 
Ministerul Sănătății a decis 
destituirea conducerii Direcției de 
Sănătate Publică Prahova, în județ 
au fost distribuite 9.000 de doze 
de vaccin, iar la Ploiești a demarat 
o campanie de vaccinare. Vizați 
sunt circa 2.000 de copii care nu 
fi gurează înscriși la medicii de 
familie. Campania de vaccinare se 
desfășoară cu ajutorul angajaților 
Administrației Serviciilor Social 
Comunitare (ASSC) Ploiești, 
mediatorilor romi, dar și prin 
cabinetele de medicină școlară, 
la acțiune participând inclusiv 
echipaje ale Poliției Locale. În 

cadrul campaniei dispuse de 
Ministerul Administrației și 
Internelor are loc o acţiune de 
informare cu privire la vaccinarea 
antirujeolică care se desfasoară în 
mai multe zone ale orașului.

BILANȚ SUMBRU
Potrivit Centrului Național de 

Supraveghere și Control al Bolilor 
Transmisibile, „rujeola (pojarul) 
este o boală infecțioasă care 
adesea duce la complicații. Din 
patru persoane care fac rujeolă 
una are nevoie de spitalizare.
Pentru 1 din 1.000 de bolnavi de 
rujeolă (pojar), boala este mortală. 
Vaccinul împotriva rujeolei 
(pojarului) protejează copiii 
împotriva acestei boli”.

Ministerul Sănătății vrea să Ministerul Sănătății vrea să 
introducă obligativitatea vaccinării

Scandalul a ajuns și în România. 
Inspectorii DSVSA Timiș au pus 

sechestru pe o cantitate de 1.000 de 
kilograme de gălbenuș ou lichid, produs 
contaminat cu Fipronil, provenit din 
Germania. „Lotul respectiv a fost 
reținut în depozitul unității unde fusese 
distribuit, nicio cantitate din acest 
produs nu a ajuns la comercializare. Cele 
1.000 de kilograme vor fi  neutralizate 
prin incinerare. Toate structurile 
teritoriale județene sunt în alertă pentru 
a acționa în cel mai scurt timp, în cazul 
în care se vor primi noi notifi cări privind 
ouăle contaminate cu Fipronil”, a 
anunțat ANSVSA. „Este necesar ca toate 
statele membre să fi e vigilente în ceea 
ce privește produsele utilizate pentru 
controlul acarianului roșu în unitățile de 
păsări pentru a se asigura că nu au loc 
tratamente cu substanțe neautorizate”, a 
fost recomandarea Comisiei Europene. 
ANSVSA a demarat activități de 
control în fermele avicole din țară. Între 

ANSVSA și reprezentații asociațiilor 
crescătorilor de păsări din țara noastră, 
există un permanent schimb de 
informații privind evoluția, la nivel 
european, a situației ouălor contaminate 
cu Fipronil. ANSVSA a dat asigurări că 
monitorizează atent această situație și 
va informa permanent cu privire la noi 
elemente apărute în contextul alertei 
europene legate de ouăle contaminate 
cu Fipronil, un insecticid pentru uz 
larg, folosit pentru a combate furnicile. 
Testele efectuate au indicat un nivel 
crescut al Fipronil-ului în unele ouă 
livrate de mai multe ferme din Olanda, 
motiv pentru care s-a dispus retragerea 
de pe piață a milioane de ouă din 
Germania, Olanda și Belgia. Autoritățile 
din România au dat asigurări că o astfel 
de problemă nu există și în România, 
însă la scurt timp a existat anunțul 
ANSVSA privind retragerea a 1.000 de 
kilograme de gălbenuș ou lichid.

parte din problemele identificate cadrul campaniei dispuse de

Alertă europeană Alertă europeană 
privind ouăle privind ouăle 

contaminate cu Fipronil

â i ANSVSA i t ții i țiil

Milioane de ouă din 
mai multe țări 

europene au fost retrase 
de la comercializare, după 
ce s-a depistat că acestea 
erau contaminate cu un 
insecticid folosit pentru 
combaterea furnicilor.

Altă dandana acum! După ce am 
afl at că laptele gras nu este bun, 

cercetătorii spun că nici produsul degresat 
nu-i bine să fi e consumat. MedLive.ro reia un 
text publicat de americanii de la „Neurology” 
în care se spune că „minimum 3 porții de 
lactate degresate consumate zilnic ar putea 
crește riscul declanșării bolilor degenerative, 
respectiv, a maladiei Parkinson”. Și nu-i 
glumă: cică studiul ar fi  durat vreo 25 de ani 
până se se ajungă la această concluzie care ar 
trebui să ne determine să desfi ințăm fermele 
de vaci, oi, capre, bivolițe ori ce-om mai avea 
noi. Ca totuși subiectul să nu fi e pus prea mult 
la sufl et de consumatori, specialiștii o scaldă 

afi rmând că totuși putem consuma și lapte 
degresat, dar nu în cantități de speriat, că ar 
fi  bine să ne ducem înspre produsul ecologic, 
fi indcă de fapt otrăvurile din cerealele 
care compun rația de furajare ar putea fi  
buclucul, să nu asociem laptele cu cafea etc. 
Deunăzi vreme ni se spunea că pâinea multă 
îl prostește pe om, amidonul din cartof ne 
omoară, carnea-nici să nu ne atingem de ea... 
Dar nu intrați în panică totuși: avem voie să 
consumăm alcool!

Cercetătorii Universității din Exeter au 
realizat un studiu conform căruia consumul 
de alcool poate îmbunătăți memoria, din 
moment ce persoanele care consumă astfel 

de băuturi în timp ce studiază 
au rezultate mai bune în a 
reține anumite detalii, relatează 
site-ul cotidianului Th e 
Telegraph. „Studiul nostru- a 
declarat prof. Celia Morgan- a 
demonstrat nu numai că aceia 
care au consumat alcool au avut 
rezultate mai bune la teste, însă 
cel mai mare randament l-au 
dat cei care au consumat cel mai 
mult alcool”. Așadar, gândul 
la beție, asta dacă vi se pare că 
bețivii care cad prin șanțuri ar 
fi  foarte, foarte inteligenți.

Altă drăcie! Laptele Altă drăcie! Laptele 
degresat crește riscul degresat crește riscul 

declanșării bolii Parkinsondeclanșării bolii Parkinson
ÎN SCHIMB, CE SĂ VEDEȚI, CICĂ ALCOOLUL ESTE BUN...
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De ce șoferii TCE Ploiești nu 
respectă programul?, sună o 

întrebare a unui cititor, preluată de 
o publicație online. Iar răspunsul 
automat este ăsta: de chichi! 
Formularea este mai dezvoltată: 
„credeți că este normal ca orarul 
traseelor TCE de pe site-ul lor să fi e 
diferit față de cel afi șat pe display-ul 
electronic? Este vorba de traseul 5. 
Mai exact, pe programul de pe site-ul 
lor scrie că sunt autobuze la 8,15, 8,23 
și 8,35. Pe display scria că este doar la 
8,35, iar în realitate cel de 8.15 a plecat 
cu vreo două minute mai devreme, cel 
de 8,23 nu a venit și cel de 8,35 a fost 
singurul care a sosit la timp”. Na, și 
tu, normal că nu-i... normal, dar cred 
că ai greșit și orașul și țara ca să pui 

o asemenea întrebare. Doar nu te 
trezești în Japonia! La noi nu vine/
pleacă la ore fi xe nimic, nici măcar 
Soarele când răsare/apune, că au 
grijă ăștia ori să pună un bloc să nu-l 
mai vezi, ori să fure o secundiță din 
ceasul automat. Și tu vrei ca TCE, ăla 
cu mașini din vremea lui Pazvante 
Chiorul și cu șoferi care nu dau nicio 
ceapă degerată pe punctualitate, să 
fi e metronom? Dragă, strici fi rma 
orașului și orășenilor cu asemenea 
pretenții!

„SGU e la un pas de grevă 
generală”, scrie presa 

locală. Bine, bre, să ne spuneți și 
când face pasul următor și intră 
în grevă! Avantajos ar fi  să se ducă 
direct în groapă, să plece de pe 
capul nostru acest serviciu care 
face multe... deservicii, mizerie în 
loc de curățenie, asta indiferent că 

ne referim la gunoaie-gunoaie sau 
caractere de gunoaie. SC Servicii de 
Gospodărire Urbană Ploiești (SGU) 
asta face încă de la înfi ințare: nimic. 
Și ca să vedem noi cum Primăria dă 
un purcoi de bani pe nimic, băieții 
ăia se bagă-n seamă cu câte o zâzanie 

la două zile, să nu uităm că există sau 
să credem că face treabă. Altfel, spor 
la faliment, băieți!

Deci stați așa, nu vă bucurați 
că se-apucă de treabă cineva 

în țara asta. După vacanța de Sf. 
Maria Mare vine aia de Sf. Andrei, 
legată de 1 Decembrie, patru zile de 
stat cu burta... era să zic soare, dar e 
iarnă, deci fundul în zăpadă, apoi cea 
de Crăciun și iar, roată-roată, măi, 
fl ăcăi, ajungem la 17 zile libere, plus 
sâmbete și duminici nelucrătoare, 
concediul legal, câte 1-3 de boală, în 
funcție de pilăraia fi ecăruia. Trăiască 
România, țara în care se lucrează 

minunat după următoarea rețetă: 
m-am trezit luni și m-am gândit 
marți să merg miercuri la muncă, 
dar joi am văzut că vine vineri și 
mi-am zis: ce dracu’ să caut eu la 
muncă sâmbătă, când duminică este 
zi liberă?

Detalii mai puțin așteptate 
sunt dezvăluite de liderul 

PSD, Liviu Dragnea, din viața sa 
personală. Dragnea susține că a fost 
prins de celebrul joc Angry Birds și 

se joacă câte o jumătate de oră: „în 
fi ecare seară joc câte o jumătate de 
oră Angry Birds, dar Angry Birds 
friend”, a dezvăluit Liviu Dragnea, la 
Antena 3. Liviule, la câte bube ai și la 
cât semnezi tu condica la DNA, n-ar 
fi  mai nimerit să te joci de-a hoții și 
variștii? Adică tu poți practica orice 
vrei, dar rogu-te, n-ai vrea să nu te 
mai joci de-a guvernarea?

Și tot Liviu Dragnea a mărturisit 
că este îndrăgostit lulea de o 

tânără blondă. Președintele PSD este 
divorțat de prima soție, Bombonica, 
dar a fost foarte rar observat în 
public cu iubita sa de doar 24 de 
ani. Potrivit  Adevărul.ro, cu trei 
zile înainte de Crăciun, în timpul 
unei petreceri cu vin fi ert, șorici, 
colindători și muzică românească, 
organizată în curtea sediului PSD 
din Kiseleff , Dragnea s-a afi șat cu 
partenera sa, Irina. Să știți că totul 
este sută la sută adevărat, Dragnea 
iubește cu adevărat. Noi l-am auzit 
pe când era fâstâcit de-a dreptul în 
prezența fi icei sale...ăăă... partenerei 
sale: „iubita mea, iubita mea,/ cu ochii 
ca cafeaua,/cu gura ca carameaua,/să 
știi că când m-apucă dorul/sunt ca 

Călin rătăcitorul./Și că când treci pe 
lângă mine/mă fac că cat în geantă.”

Premierul Mihai Tudose afi rmă, 
într-o postare pe Facebook, 

ca răspuns la întrebările adresate de 
doi români plecați la muncă în afara 

țării, că au de ce să se întoarcă acasă: 
„am convingerea că românii afl ați 
la muncă peste granițe au de ce să 
se întoarcă acasă, iar experiența și 
cunoștințele acumulate în străinătate 
sunt bine primite în domeniile 
dumneavoastră. Vă așteptăm cu 
drag înapoi acasă și avem încredere 
că împreună putem contribui la o 
Românie mai bună!” Ei, evident, 
dragă, că fi ecare românaș are la ce 
se întoarce în țară: o mamă, un tată, 
un bunic, un copil, eventual un loc 
în țintirim unde-și dorm somnul 

de veci răposații lui. Altfel, să vină 
pentru ce? Ca să aibă de unde pleca?

România TV face ce știe 
mai bine, bagă fi e prostii, 

fi e spaima în oasele cui se uită la 
asemenea drăcie de post. Acum a 
început cu marele cutremur care va 
să fi e cândva. Constantin Ionescu, 
directorul Institutului Național de 
Fizică a Pământului a declarat că 
în Vrancea se poate produce un 
cutremur devastator, nivelul maxim 

posibil al unui cutremur în această 
zonă fi ind stabilit la 8,1: „ la noi, până 
la realizarea acestei hărți, cutremurul 
maxim posibil a fost de 7,8. În urma 
ultimelor cercetări pe care le-am 
făcut am reconsiderat cutremurul 
maxim posibil la 8,1 pe Richter”. 
Costică-Costică, fă gura mai mică... 
Ce te-a apucat, frate, ți s-a urât să 
fi i director și faci acum ba pe mama 
Omida, ba pe baba Vanga? Îți zic 
ceva: tu și RoTV vă străduiți degeaba 
să-i înfricoșați pe oameni; la câte au 
văzut/trecut/suportat ei în ultimii 
27 de ani credeți că mai contează un 
seism de 8,1? Apropo, vine cumva 
Sebi Ghiță în țară și nu știți cum să 
acoperiți acest subiect care va face 
toată presa să urle?

PAMFLETZiarul   Ploiestii

pamfl et de E. Pilaff 
www.ziarulploiestii.ro

Mă doare-n băşcălie!Parol,
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Marți, de ziua 
Adormirii Maicii 

Domnului, navigatorii au 
sărbătorit, la Constanța, 
Ziua Marinei. În afară de 
celebrarea în sine, să zicem 
că marinarii cu un ochi au 
râs și cu altul au plâns: în 
2016, au fost consemnate 
ușoare creșteri la 
transporturile de mărfuri, 
dar s-au înregistrat 
scăderi semnifi cative la 
cel de persoane. Navigația 
românească dispune de 
o infrastructură cu mult 
sub potențialul de livrări, 
expediții și achiziții. 
Exceptând însă fl ota de la 
Marea Neagră, „mâncată” 
în ministeriatele repetate 
ale lui Traian Băsescu, 
România avea, în 2016, un 
număr de nave mai mare 
decât cel consemnat în 
1991. 

Cel puțin așa spun datele 
Institutului Național de 

Statistică (INS). Dar și aici cifrele 
sunt contradictorii. Unele surse 
spun că, în 1990, fl ota maritimă 
comercială a României avea 
peste 300 de nave, la care se 
adăugau fl otele de pescuit oceanic 
și cea fl uvială. Toate aparțineau 
de Navrom Constanța care, 

imediat după 1989, s-a divizat în 
trei societăți cu capital integral 
de stat-Navrom, Romline și 
Petromin. În 1993, ministrul 
de atunci al Transporturilor, 
Paul Teodoru, a luat decizia de 
a transfera întregul patrimoniu  
către privați. S-au înfi ințat 
imediat 53 de societăți  cum ar 
fi  „Cosco”, „Levant Maritime”, 
„Neptun Maritime”, „Octogon” 
etc. Următorii miniștri-iar cel 
mai acuzat dintre toți este Traian 
Băsescu-au înstrăinat (vândut) 

navele; în 2011, statul mai 
dispunea de cinci nave (cargoul 
„Albatros”, feriboturile „Eforie”, 
„Mangalia”, „Samarina A” și 
„Samarina M”), din peste 300, 
care mai circulau sub pavilion 
românesc. Deși INS nu reține 
aceste date, se știe că România 
deținea și o fl otă de pescuit 
oceanic, care număra 100 de 
pescadoare și 12 nave frigorifi ce, 
precum și o fl otă fl uvială. Din 
fl ota de pescuit oceanic, în 27 
de ani, s-a distrus/vândut tot. 

Statistica INS vehiculează alte 
informații pe care le prezentăm 
și noi, făcând o comparație între 
anii 1990, 1991 și 2016:
Nave de navigatie interioară:
-fără propulsie, pentru 
transportul mărfurilor: 1991-
1.005 bucăți, 2016-1.145 bucăți;
-remorchere și împingătoare: 
1991-226 bucăți, 2016-294 
bucăți;
-pentru transportul pasagerilor: 
1991-36 bucăți, 2016-75 bucăți;
Nave maritime:
-nave pentru vrac lichid: 1991-
17 bucăți, 2016-5 bucăți;
-nave pentru vrac solid: 1991-69 
de bucăți, 2016-nimic;
-nave pentru mărfuri 
generale-1991-183 de bucăți, 
2016-2 bucăți;
-barje/salande pentru încărcături 
solide: 1991-nimic, 2016-2 
bucăți
-nave pentru pasageri: 
1991-nimic, 2016-2 bucăți;
-nave pentru pește:1990-nimic, 
2016-5 bucăți;
-remorchere: 1990-nimic, 2016-
57 bucăți;

-alte nave-1990-
nimic, 2016-277 
bucăți. 
Altfel spus, România 
a pierdut cele mai 
puternice nave 
matitime, dar s-a 
ales cu tot felul de 
nave ușoare. Potrivit 
INS, volumul total al 
mărfurilor încărcate, 
transportate și 
descărcate în anul 

2016 a crescut cu 4% pe căile 
maritime și cu 1,5% pe căile 
navigabile interioare față de 
volumul consemnat în 2015. 
La pasageri însă, numărul de 
persoane transportate a scăzut 
cu 78,3% pe căile maritime 
și cu 9,5% pe căile navigabile 
interioare. La exporturi, 
România expediază lemn, fi er, 
cereale și autovehicule, iar la 
import achizițiile reprezintă tot 
ceea ce vedem prin orice fel de 
magazin, mare sau mic.

Cică Tarom se prăbușește. Iar! Cum se lăuda Răzvan Cuc, 
ministrul giurgiuvean al Transporturilor, când s-a dus să 

recepționeze un avion nou-nouț intrat în aerofl ota Tarom? Că, 
„din punct de vedere economic, unitatea se relansează, prognoza 
fi ind să încheie anul pe zero”. Ce spun datele pe primele șase luni? 
Compania are pierderi triple față de aceeași perioadă a anului 
trecut, de 104 milioane de lei, în 2017, față de 28,6 milioane de 
lei, în 2016. Și chiar conducerea Tarom afi rmă că nu va termina 
decembrie cu bine, estimând o pierdere de 41,2 milioane de lei. 
În același timp însă, în inventarul operatorului au intrat, în luna 
mai, două aeronave noi, iar în august a fost lansată procedura de 
achiziție pentru alte trei aparate. Pe de altă parte, Cuc a anunțat 
că vor fi  reluate și o serie de curse directe către China și SUA. 

Vorbind însă despre soarta companiei de stat, nici nu e cazul să 
ne așteptăm la ceva mai bun dat fi ind felul în care se fac numirile 
în structurile de conducere. Și nu doar acum, ci de când politicul 
a hotărât că se pricepe și la zboruri. De exemplu, recent, au fost 
înlocuiți trei membri ai Consiliului de Administrație (Andrei 
Dragoș, care a avut „tupeul” să nu voteze prelungirea mandatului 
directorului general, Radu Francis Florescu și Valentin Iordache) 
cu trei apropiați ai ministrului Cuc, spune presa centrală. Ar fi  
vorba despre Dragoș Vasile Pelmuș, Ion Laurențiu Voicu și Adriana 
Ionescu. Indemnizațiile au fost tot cu același prilej majorate de la 
5.259 de lei, la 6.111 lei. Că ar fi  doar niște amici ai ministrului 
n-ar fi  mare pagubă; problema este că noii șefi  n-au habar de acest 
domeniu destul de complicat. De pildă, Dragoș Vasile Pelmuș, din 
Giurgiu (același județ, cu totul întâmplător, ca ministrul Cuc), 
care va prelua și poziția de vicepreședinte al CA, a fost trei luni 
secretar general adjunct în Ministerul Transporturilor, iar înainte-
director al Corpului de Control la Primăria Sectorului 4, a mai 
lucrat la ANAF ori a fost șef de birou la Garda Națională de Mediu 
și ofi țer de ordine publică. Ion Laurențiu Voicu vine din rândul 
sindicaliștilor, iar Adriana Ionescu, ce să vedeți, este jurnalist. Și nu 
la o televiziune de elită, ci la noul OTV, am numit postul lui Sebi 
Ghiță, RoTV. Din 2016 a devenit consilier parlamentar și consilier 
personal al ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, iar din 
mai 2017, consilierul personal al ministrului Cuc. 

Cum să reziste Tarom cu Cum să reziste Tarom cu 
un fost ofi țer de ordine un fost ofi țer de ordine 

publică și o jurnalistă de la publică și o jurnalistă de la 
noul OTV, în conducere?noul OTV, în conducere?

Ce-a avut și ce-a pierdut Ce-a avut și ce-a pierdut 
marina comercialămarina comercială

arți de ziua imediat după 1989 s a divizat în
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Procurorul general al României, pârât la Inspecția JudiciarăProcurorul general al României, pârât la Inspecția Judiciară
Așa cum știți, cu trei luni în urmă, 

jurnalistul Dan Andronic, anchetat 
în câteva dosare penale, a stârnit o mare 

furtună afi rmând că a fost martorul unei 
întâlniri din casa fostului vicepremier 
Gabriel Oprea, la care ar fi  participat 

Laura Codruța Kovesi, 
George Maior și Traian 
Băsescu, prilej cu care ar 
fi  fost falsifi cate alegerile 
prezidențiale din 2009. 
Alianța PSD-ALDE a 
hotărât să înfi ințeze o 
comisie parlamentară 
care să analizeze această 
situație. În paralel și 
Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie 
și Justiție a deschis 

propria anchetă, însă dosarul a fost închis. 
Comisia parlamentară de anchetă a audiat 
mai multe persoane, iar la sfârșit i-a cerut 
procurorului general, Augustin Lazăr, 
să prezinte o copie a dosarului privind 
alegerile din 2009. Iar Lazăr a refuzat să 
facă acest lucru. Parlamentarii din comisie 
s-au plâns imediat ministrului Justiției: 
„comisia specială de anchetă a Senatului 
și Camerei Deputaților pentru verifi carea 
aspectelor ce țin de organizarea alegerilor 
din 2009 solicită ministrului Justiției, 
domnul Tudorel Toader, să inițieze <<in 
extremis>> exercitarea unui control care 
să vizeze modul de îndeplinire de către 
domnul Augustin Lazăr a atribuțiilor 

sale de serviciu, în calitate de Procuror 
General  și (...) în calitate de titular al 
acțiunii disciplinare, să sesizeze Inspecția 
Judiciară în legătură cu exercitarea de 
către domnul Augustin Lazăr a funcției 
de Procuror General”. Firește, Tudorel 
Toader s-a conformat și a declarat că  va 
sesiza Inspecția Judiciară (IJ) referitor la 
refuzul procurorului general de a remite 
Comisiei parlamentare de anchetă o copie 
a dosarului privind alegerile din 2009: „este 
de presupus faptul că procurorul general își 
cunoaște atribuțiile de serviciu! Miercuri 
(ieri) voi sesiza Inspecția Judiciară în 
legătură și cu acest refuz”.
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 continuare din pagina 1
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Anunţ angajare
 GI GROUP PLOIEȘTI  angajează  Muncitori necalifi cați.  Tel.: 0756 044 677

PUBLICITATE

Ministrul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, Petre 

Daea, a inaugurat, săptămâna 
trecută, noul sediu al Agenției 
de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură Prahova (APIA). 
Cam de nouă ani au avut nevoie 
ofi cialii APIA să renoveze 
clădirea ce le-a fost trecută în 
proprietate în anul 2008. Vorbim 
despre fostul imobil în care a 
funcționat Banca Agricolă, de pe 
Bdul Independenței, trecut inițial 
în lista bunurilor private ale 
județului și mai apoi în gestiunea 
Ministerului Agriculturii, 

respectiv, APIA Prahova. Se 
pare că multă vreme această 
instituție care rulează milioane 
de euro anual, deservită de un 
corp profesional plătit regește 
încă din 2007, de la aderarea 
României la UE și derularea unor 
programe agricole cu fi nanțare 
europeană, nu a avut 202.000 
de euro pentru renovarea 
imobilului. A trebuit ca tot de la 
bugetul statului, prin Ministerul 
Agriculturii, să fi e ruptă suma 
necesară unor lucrări cum ar 
fi  consolidarea, modifi carea 
fațadei, recompartimentarea 
interioară, refacerea fi nisajelor, 

a acoperișului și a instalațiilor/
branșamentelor. În noul 
sediu nu se vor muta toate 
serviciile găzduite de Direcția 
Județeană Agricolă, ci numai 
conducerea și compartimentele 
care gestionează proiectele 
marilor fermieri. Micii fermieri 
se vor adresa în continuare 
centrului din strada Anton 
Pann, transformat în Centrul 
zonal Ploiești. În Prahova, mai 
sunt încă patru centre zonale la 
Câmpina (Bulevardul Carol I), 
Mizil (str. Mihai Bravu), Urlați 
(str. 1 Mai) și Vălenii de Munte 
(str. Nicolae Iorga).

ÎN SEDIUL VECHI RĂMÂNE CENTRUL PLOIEȘTI AL INSTITUȚIEI
APIA S-A MUTAT ÎN CASĂ NOUĂAPIA S-A MUTAT ÎN CASĂ NOUĂ

NICIUN CENTIMETRU DE IRIGAȚII REABILITATE ÎN 
AGRICULURA JUDEȚULUI

În Programul național de reabilitare a infrastructurii primare de irigații, 
desfășurat de Ministerul Agriculturii, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri 

Funciare, program care va înghiți câteva miliarde de lei de la bugetul statului, 
Prahova nu fi gurează cu niciun centimetru de conductă, deși are sistem de amenajare 
pe câteva zeci de hectare. Astăzi, am analizat, prin comparație, județe cu o dispunere 
geografi că și suprafață arabilă similară, să vedem ce au ele și ce nu avem noi de vreme 
ce agricultura Prahovei n-a contat în ochii Bucureștiului.

Județ Total suprafață (ha) Suprafață agricolă Suprafață arabila
Argeș 682.631 342.347 173.906
Dâmbovița 405.427 247.915 175.338
Prahova 471.587 269.449 143.245
Buzău 610.260 402.346 257.719

La o suprafață arabilă mai redusă cu 
aproximativ 18% decât Dâmbovița și 

Argeș, dar cu 80% mai mică decât Buzăul, 
Prahova nici nu contează pentru autorități 
din punctul de vedere al irigațiilor. În fi ne, 
a contat cândva, dovadă și cele aproape 
25.000 ha de teren amenajate, dar județul nu 
intră în calculele Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale(MADR), mă rog, 
ale Autorității Naționale de Îmbunătățiri 
Funciare (ANIF), în Programul național 

de reabilitare a Infrastructurii Prinicipale 
de irigații. Prahova și Dâmbovița au o 
suprafață agricolă și arabilă comparabilă, cu 
deosebirea că, în afară de culturile de câmp, 
primul a dezvoltat viticultura, al doilea, 
pomicultura. Ca suprafață arabilă și județul 
Argeș se încadrează cam în aceeași categorie 
cu primele două, de județe mijlocii ca putere 
agrară. Buzăul se detașează ca potențial 
agricol din întreagă zonă a Subcarpaților de 
Curbură și Meridionali.

Prahova are amenajări pentru 
irigații doar pe hârtie

Ca suprafață amenajată pentru irigații, 
ordinea între județe respectă cumva 

mărimea suprafețelor agricole. Potrivit 
datelor Institutului Național de Statistică, 
preluate de la MADR (n.n.-AGR102A, 
suprafața terenurilor amenajate cu lucrări 
de irigații pe macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare și județe), Buzăul dispunea, 
în 2016, de amenajări pentru 44.927 ha, 
Dâmbovița-pentru 38.213 ha, Argeș- 
pentru 35.630 ha, iar Prahova-pentru 
35.630 ha. Probabil lucrurile stau așa doar 
pe hârtie. În realitate, infrastructura este 
defi citară, distrusă adică, nefuncțională. 
În 2016, județele Argeș și Dâmbovița 
n-au irigat nici măcar un metru pătrat de 

cultură, iar organizațiile utilizatorilor de 
apă pentru irigații (OUAI) din Prahova și 
Buzău au încheiat contracte sezoniere sau 
anuale pentru 1.897 ha, respectiv, 5.190 ha. 
MADR spune, în Programul de reabilitare 
a sistemului de irigații, că viabile din 
punct de vedere economic, altfel spus, 
ar merita ca statul să investească bani în 
infrastructura primară, sunt amenajările 
din Buzău (Câmpina Buzău Est-9.941 ha 
și Buzău Vest-55.860), Argeș (Ștefănești-
Leordeni, 5.675 ha) și Dâmbovița (Titu-
Ogrezeni, 40.647 ha). Prahova nici nu 
este pomenită în strategie, iar în Argeș, 
30.000 ha amenajări sunt ca și terminate, 
înțelegem. Să înțelegem că amenajările 
din Prahova sunt puse la pământ sau 
agricultura de la noi contează atât de puțin 
încât nu merită niciun efort investițional?

În prima etapă a programului de 
reabilitare ar urma să intre o singură 
amenajare, cea din Câmpia Buzăului-
Canal Vest, care acoperă 35.860 ha. Două 
OUAI (Lipia și Istrița), din trei înfi ințate, 
au accesat fonduri europene pentru 
reabilitarea irigațiilor din ferme. Pentru a 
doua etapă, care nu se știe când anume va 
începe,  sunt programate să fi e reabilitate 
amenajările Câmpia Buzăului Est (9.941 
ha), Șefănești-Leodeni, Argeș (5.675 ha) 
și  Titu-Ogrezeni, Dâmbovița (40.647 
ha). Observați că, după reabilitare, 
Dâmbovița va avea o suprafață amenajată 
chiar mai mare decât cea raportată de 
către autoritățile județene din 1997 și 
până astăzi.

Date ofi ciale confuze

Revenind la Prahova, în privința 
suprafeței irigate, lucrurile sunt 

foarte confuze. În 1997, cifrele statistice 
arătau că județul dispunea de amenajări 
pentru o suprafață de 35.630 ha. Aceleași 
date, pesemne servite Institutului 
Național de Statistică de către Ministerul 
Agriculturii, sunt păstrate și la nivelul 
anului 2016! In realitate, această 
suprafață nu există. În 2000 se vorbea 
despre existența unor amenajări care 
ar fi  putut acoperi 21.000 ha. În 2002, 
statistica MADR includea doar 9.781 
ha irigabile în Prahova. După investiții 
guvernamentale în reamenajarea a două 

sisteme (Leaot și Drăgănești), datele 
ofi ciale arătau că suprafața irigată era, 
în 2002, de 5.229 ha, în 2006- de 2.008 
ha, iar în 2009 s-au încheiat contracte 
doar pentru 24,5 ha! Tot în 2009 ofi cialii 
de la Unitatea de Administrare Prahova 
din cadrul Administrației Naționale 
de Îmbunătățiri Funciare declarau că 
potențialul real de udare este de 4.676 
ha. Datele sunt contrazise de MADR. În 
același an, în Proiectul de reabilitare și 
reformă a irigațiilor- analiza economică 
a sectorului de irigații, întocmit de 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Regionale, Prahova este menționată cu 
amenajări pentru 7.693 ha. În programul 
fi nal, anunțat în 2016 de Cabinetul 
Cioloș și preluat apoi de Guvernul PSD-
ALDE, sistemele de irigații din Prahova 
considerate viabile nu merită efortul unor 
investiții. De ce infrastructură dispune 
totuși agricultura județului? Sunt cinci 
sisteme mari și late: Iazul Morilor -1.054 
ha, Leaot - 2.507 ha, Ciorani – 1.055 ha, 
Movila Vulpii –1.841 ha (toate irigate 
gravitațional), Drăgănești-1.236 ha 
(irigații prin stații de pompare). În total, 
aceste sisteme acoperă 7.693 ha. Ar mai fi  
și un subsistem (Iazul Morilor Teleajen) 
pentru o suprafață mai mică, dar acesta 
n-a fost menționat în evidențe, iar un 
alt sistem prin pompare a încăput, nu se 
știe cum, cu acte cu tot, pe mâna unui 
investitor, care l-a pus la pământ.

Județ 1997 (ha) 2007 (ha) 2016
Buzău 44.847 44.316 44.297
Prahova 24.950 24.884 24.861
Dâmbovița 38.272 38.246 38.213
Argeș 35.816 35.700 35.630

PRAHOVA NU CONTEAZĂ ÎN OCHII PRAHOVA NU CONTEAZĂ ÎN OCHII 
MINISTERULUI AGRICULTURIIMINISTERULUI AGRICULTURII
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VOM AVEA, ÎN SFÂRȘIT, MULT-AȘTEPTATUL 
DOMENIU SCHIABIL ÎN STAȚIUNEA CHEIA!
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Trecem peste argumentele 
Guvernului, de fapt, ale 

Ministerului Turismului, de 
a investi în infrastructura de 
profi l. Nevoia se vede și din 
Cer, darămite de la București! 
Ne interesează doar modul de 
fi nanțare; aici se blochează mereu 
și autoritățile locale, și autoritățile 
centrale. Iar Cabinetul Tudose 
promite așa: „pentru investiții 
realizate în stațiunile de interes 
național, atestate în condițiile 
legii, contribuția instituției 
(n.n.-Ministerul Turismului) 
este de 90%, iar contribuția 
unității administrativ-teritoriale 
benefi ciare este de 10%; pentru 

investiții realizate în stațiunile 
de interes local, contribuția 
Ministerului Turismului este de 
85%, iar contribuția UAT-ului 
benefi ciar este de 15%. Contribuția 
Ministerul Turismului este de 70% 
și contribuția UAT-ului/asociației 
de dezvoltare intercomunitară 
benefi ciară este de 30% pentru 
investiții în domenii de aplicare 
ale Hotărârii, altele decât cele 
menționate anterior”. Localitățile 
din Prahova cuprinse în Master-
Plan fac parte din ultimele două 
categorii, deci partea de fi nanțare 
din bugetul central va fi , de la 
caz la caz, de 70-85%. Cele mai 
multe proiecte vizează Sinaia. 
Iar dintre toate semnifi cativ este 
cel de refacere a pârtiei de bob, 
dacă, într-adevăr, la stadiul de 
degradare din clipa de față, mai 
poate fi  vorba despre refacere. Să 
vedem însă care sunt planurile 

Guvernului pentru Prahova: 
Sinaia- dezvoltarea domeniului 
schiabil zona Cota 1400-Cota 
2000, dezvoltarea domeniului 
schiabil Sinaia-Zona Vânturiș-
Vârfu cu Dor-Piatra Arsă-Cota 
2000, reabilitarea pârtiei de 
bob, complex de agrement, 
park aventură, amenajare zonă 
de campare; Azuga- construire 
telegondolă Cazacu, amenajare 
pârtie de schi Cazacu-zona 
superioară, inclusiv legătura cu 
stația superioară de telegondolă, 
îmbunătățire condiții de 
funcționare instalație zăpadă 
artifi cială, etapa I, amenajare 
pârtie de schi III „Urechea”, 

instalație de transport pe cablu 
și instalație zăpadă artifi cială, 
amenajare traseu schi (bretea 
legătură) Pârtia Sorica-stație 
inferioară telegondolă; Bușteni-
realizarea unei noi instalații 
de transport pe cablu Bușteni-
Platoul Bucegi, amenajare 
pârtii de schi fond în munții 
Baiului; Măneciu-amenajarea 
domeniului schiabil, pârtiile de 
schi Babeșu 1 și Babeșu 2, în 
stațiunea Cheia.

Domeniul schiabil de 
la Măneciu prinde viață 

după 12 ani de încurcături 
birocratice

Spuneam că partea bună 
a Master-Planului este 

includerea comunei Măneciu 
în lista de investiții de interes 

local, ca alternativă la mult prea 
aglomerata Valea Prahovei. Iar 
lucrurile se leagă de prezența 
în ALDE a primarului Vasile 
Cordoș și, mai departe, a poziției 
de vicepremier pe care o ocupă 
Grațiela Gavrilescu. Indiscutabil, 
fi indcă, din păcate, așa se fac 
lucrurile pe la noi, aceasta din 
urmă a pus o vorbă bună pentru 
Cheia. Poate în acest fel va lua 
sfârșit dezvoltarea confuză a 
stațiunii și a comunei, în general. 
Aceasta, cum spuneam într-
un articol publicat în 2012, „nu 
poate fi  încadrată nici la turism 
modern, nici la rural, nici la 
agroturism. Are câte puțin din 
toate. Și ar trebui să vină cu 
o ofertă completă: agrement, 
distracție, capacități hoteliere 
sufi ciente, trasee turistice etc. 
Și tocmai pe acestea nu le are. 
Localitatea dispune de o bază 
imobiliară de invidiat (peste 700 
de case de vacanță și în jur 30 
de pensiuni/ hoteluri), de resurse 
naturale de excepție (masivele 
Ciucaș și Zăganu, Tigăile, Sfi nxul 
Bratocii, Turnul lui Goliat și 
„Babele la sfat“) și de obiective 
turistice interesante (mănăstirile 
Suzana și Cheia, centrul 
seismologic, barajul Măneciu), 
dar turistul modern nu are ce 
face. Iarna stațiunea este aproape 
părăsită. Pentru a vorbi despre 
o industrie a turismului este 
nevoie de o extindere a paletei 
de oferte, inclusiv sau mai ales 
pentru perioada de iarnă”. Și 
tot în 2012, ofi cialii Primăriei 
Măneciu vorbeau despre două 
mari proiecte, unul public și 

altul integral privat. Cel privat, 
care s-a pierdut între timp odată 
cu schimbarea primarului și 
deci și a viziunii de dezvoltare a 
comunei, se referea la construirea 
unui complex turistic (hoteluri, 
restaurante, terenuri sportive), 
ambientat cu un muzeu al fl orei 
din Zăganu, o păstrăvărie, poate 
și o minigrădină zoologică. 
Investiția era estimată la 20 
de milioane de euro. Proiectul 
public, în valoare de 9 milioane 
de euro, presupunea amenajarea 
unei pârtii de schi în Munții 
Babeș, completată cu una de 
săniuș și una de snowboard, 
cu instalație de transport prin 
cablu, tunuri de zăpadă și clădire 
administrativă. Că din plan au 
rămas doar pârtiile de schi, tot e 
bine că se începe de undeva. De 
peste 12 ani Primăria Măneciu s-a 
încurcat în birocrații de tot felul. 
De exemplu, a fost nevoie de opt 
ani ca să se opereze un schimb 
de teren cu Romsilva. Și s-ar 
putea să mai existe impedimente 
și de aici înainte dat fi ind faptul 
că suprafața propusă pentru 
domeniul schiabil face parte din 
situl Natura 2000.

Mai tare la schi decât 
Austria

În țară sunt câteva investiții 
începute din vremea 

ministeriatului Elenei Udrea 
la care încă se mai lucrează: 
stațiunea Borsec, schi la Petroșani 
(Hunedoara), Câmpulung 
Moldovenesc (Suceava) și 

Voineasa (Vâlcea). Proiectele 
de viitor de interes național se 
referă la Marea Neagră (portul 
de agrement Diamant Port, 
Constanța și port de agrement, 
Sulina, județul Tulcea) și 
Munții Făgăraș (dezvoltarea 
infrastructurii domeniului 
schiabil în Munții Făgăraș). 
Ca proiecte de interes local, 
tocmai ce scriam săptămâna 
trecută despre semidezastrul din 
Slănic Moldova, Guvernul își 
propune câteva investiții publice 
în zonă: parcuri acvatice și de 
aventură, telecabină, complex 
de agrement. În rest, cine știe, 
poate vedem remediate lucrurile 
într-o mulțime de stațiuni 
balneoclimaterice de tradiție, 
cum ar fi  Moineasa (Arad), Băile 
Figa și Sângeorz Băi (Bistrița-
Năsud), Sărata Monteoru 
(Buzău), Pucioasa (Dâmbovița), 
Băile Tușnad, Homorod și 
Borsec (Harghita), Geoagiu 
Băi (Hunedoara), Sovata 
(Mureș), Tășnad (Satu Mare), 
Băile Olănești (Vâlcea), Soveja 
(Vrancea).  Și, cum sugeram la 
începutul articolului, aproape 
fi ecare județ care dispune de zonă 
montană a imaginat proiecte 
în domeniul schiabil, fi e că are 
sau nu tradiție ori notorietate în 
sporturile de iarnă, de parcă am 
intenționa să luăm locul Austriei: 
Alba- Valea Sebeșului și Zlatna; 
Argeș- Albeștii de Muscel; 
Bihor-Vârtop și Budureasa; 
Bistrița Năsăud- Valea Vinului, 
Valea Bârgăului, Valea Sălăuței; 
Brașov-Poiana Brașov, Predeal, 
Râșnov, Săcele, Zărnești, Lisa și 
Drăguș; Caraș-Severin,  Semenic, 
Turnu Ruieni și Nedeia; Cluj-
Băișoara; Covasna-Comandău 
și Covasna; Dâmbovița-Padina; 
Gorj-Păpușa și Rânca; Harghita-
Șuhard, Harghita-Mădăraș, 
Izvorul Mureșului; Hunedoara-
Straja, Șureanu; Maramureș-
Borșa, Cavnic; Mureș-Sovata; 
Neamț- Bicaz Chei, Bicazul 
Ardelean, Borca, Tarcău, Durău; 
Prahova-Azuga, Bușteni, Sinaia, 
Măneciu; Sibiu-Avrig; Suceava-
Gura Humorului, Sucevița, Șaru 
Dornei, Vatra Dornei; Vâlcea-
Voineasa.

l l l i ă l l l l i l i C l i V i (Vâl ) P i l

Citind Master-Planul investițiilor în turism, 
cu condiția ca acesta să fi e aplicat, am zice 

că România devine o nouă Austrie în materie 
de schi. De-ar deveni măcar ceva, indiferent 
ce, numai să se miște lucrurile fi indcă și așa, în 
ultimii ani, investițiile publice de anvergură au 
fost practic blocate. În acest document aprobat 
recent de Guvern, Prahova se regăsește cu 14 
proiecte de interes local, iar vestea cea mare ar fi  
că, în sfârșit, stațiunea Cheia își împlinește visul 
de două decenii, de a construi un domeniu schiabil 
pe Muntele Babeș.
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Talpa-gâştei ( Leonurus cardiaca)Talpa-gâştei ( Leonurus cardiaca)
Parte întrebuinţată: frunzele
Benefi cii: Talpa gâștei este cunoscută mai 
ales pentru benefi ciile aduse femeilor afl ate la 
menopauză, dar este la fel de benefi că și ca tonic 
cardiac. Denumirea sa știinţifi că, Leonurus 
cardiaca, înseamnă „cu inimă de leu”. Este un 
tonic excelent pentru dezvoltarea și întărirea 
mușchiului cardiac și a vaselor de sânge. Constituie 

un remediu pentru majoritatea bolilor cardiace, 
nevralgii și tahicardie. Este preţuită și ca leac 
pentru numeroase probleme specifi ce feminine, 
cum ar fi  întârzierea menstruaţiei, crampele uterine 
asociate cu hipomenoree, retenţia de apă, bufeurile 
și schimbările de dispoziţie specifi ce menopauzei. 
Talpa-gâștei crește liberă în grădini. Asemenea 
buruienilor, se înmulţește foarte rapid, așadar, 
încercaţi să-i limitaţi extinderea!
Întrebuinţări sugerate; Preparaţi o infuzie aromată 
cu plante mai gustoase și beţi câteva căni pe zi. Sau 
folosiţi planta sub formă de tinctură.

Tătăneasă (Symphytum offi  cinale)Tătăneasă (Symphytum offi  cinale)
Parte întrebuinţată: frunzele și rădăcinile
Benefi cii: Bogată în alantoină și cu certe capacităţi 
vindecătoare, tătăneasa e folosită mai ales în 
cataplasme, alifi i și unguente calmante. Ea facilitează 
și activează vindecarea ţesuturilor. Fără îndoială, 
este una dintre cele mai bune plante indicate 
în caz de entorse ale ligamentelor, contracturi 
musculare, răni și orice traumatism al oaselor sau al 
articulaţiilor. De asemenea, poate fi  folosită intern; 
bogată în mucilagii, ea atenuează infl amaţiile din 
ţesuturi când este administrată sub formă de ceai 
sau de pastile.
Întrebuinţări sugerate: Rădăcina și frunzele au 
proprietăţi similare; rădăcina e mai tare, frunzele, 
mai bune la gust. Folosiţi-le pe amândouă în alifi i și 
unguente. Din rădăcină se face decoct, din frunze, 
infuzie.
Atenţie: Ca și în cazul podbalului, studii efectuate 
acum câţiva ani au identifi cat urme de acid polilactic 
în tătăneasă. Dar concluziile nu au fost edifi catoare, 
așa că eu, ca numeroși alţi fi toterapeuţi, continui 
să folosesc planta, deși nu o recomand în remedii 
pentru uz intern. Fiecare individ în parte decide 
pentru sine dacă suportă administrarea internă 
a tătănesei. Totuși, planta e absolut sigură pentru 
utilizări externe – în această privinţă, toată lumea 
este de acord!

Remedii de casă 
simple şi efi ciente:

Cămara cu planteCămara cu plante
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1 În 2009, Laura Baxton, 10 ani, 
a lansat un balon cu numele și 

adresa ei, în speranţa că-și va găsi 
vreun prieten. Balonul a zburat 225 
km și a fost prins de altă fată, care 
se numea tot Laura Baxton. Ele au 
început să-și scrie scrisori. Numele nu 
este singura coincidenţă. Fiecare avea 
un câine labrador în vârstă de trei ani, 
câte un iepuraș și un purceluș de mare. 

În plus, aveau aceeași constituţie și 
culoare a ochilor.

2 În 1913, Hitler, Stalin, Troţki, 
Broz Tito și Sigmund Freud au 

fost vecini în timp ce se afl au la Viena, 
iar unii din ei erau clienţi fi deli ai 
acelorași cafenele. Stalin și Troţki se 
ascundeau acolo de jandarmii ruși. 
Fondatorul psihanalizei, Sigmund 
Freud, practica la Viena medicina, 
iar Tito era în căutarea unui loc de 
muncă și a unei vieţi mai bune. Hitler 
avea pe atunci 24 de ani, de două ori 
fusese respins de Academia de Artă 
din Viena și locuia în azilurile pentru 
săraci.

3 De cine vă amintește această 
sculptură egipteană realizată 

acum 3000 de ani? Datează din 
anii 1550 și 1050 î.e.n., perioada 
Noului Regat, adică din timpul 

lui Tutankamon și al lui Ramses. 
Sculptura amintește de regele muzicii 
pop, Michael Jakson. După moartea 
lui, în 2009, bustul a devenit foarte 
popular. Pentru a proteja exponatul, 
angajaţii muzeului l-au plasat după o 
vitrină și au interzis vizitatorilor să o 
atingă sau să o sărute.

4 Un bărbat pe nume Walter 
Sammerford a fost lovit de fulger 

de trei ori. După moartea sa, fulgerul 
a lovit în mormântul său, spărgând 
piatra funerară. Nu a fost singurul 
care a supravieţuit de mai multe ori 

trăznetului. Recordul îl deţine Roy 
Sullivan, supraveghetor de pădure, 
care a fost victima trăznetului de șapte 
ori și de fi ecare dată a supravieţuit.

5 În Detroit, în anii 1930, peste 
un oarecare Joseph Figlock a 

căzut un copil de la o fereastră înaltă. 
Ambii au supravieţuit impactului, 
căzătura fi ind amortizată de corpul 
bărbatului. Peste un an, același copil a 
căzut de la aceeași fereastră și iarăși în 
capul aceluiași bărbat. Au supravieţuit 
din nou. Prima căzătură a fost o 
coincidenţă fericită, iar a doua – o 
coincidenţă incredibilă.

6 Lui Sonny Graham, directorul 
turneului de golf RBC Heritage, 

bolnav de insufi cienţă cardiacă acută, 

i-a fost transplantată inima unui 
ucigaș. În semn de recunoștinţă, 
Graham i-a scris o scrisoare de 
mulţumire văduvei, iar mai târziu 

s-a căsătorit cu ea. Dar, la 69 de ani, 
acesta s-a sinucis printr-o împușcare 
în gât, în aceeași zi ca și donatorul său.

7 În 1975, în timp ce conducea un 
scuter, un tânăr de 17 ani a fost 

accidentat mortal de un taxi. Un an 
mai înainte, fratele său, care conducea 
același scuter și avea tot 17 ani, a fost 
accidentat mortal în același loc, de 
același taxi cu același conducător auto 
și același pasager!

8 Cu 14 ani înainte de naufragiul 
celui mai mare vas al epocii, 

Titanic, scriitorul Morgan  Robertson 
a scris cartea „Superfi cialitatea sau 
epava lui Titan”, în care descrie 
naufragiul unei nave, „Titan”, care, 
aidoma Titanicului, se izbește de un 

gheţar și provoacă moartea majorităţii 
pasagerilor. Coincidenţele între 
naufragiul real și cel imaginar sunt 
atât de multe, încât îi face pe mulţi să 
creadă că Morgan Robertson a fost 
mai mult decât un vizionar.

9 Mark Twain s-a născut în 
1835, odată cu apariţia cometei 

Halley, și a murit în 1910, în ziua când 
cometa a reapărut. Cu un an înainte de 
moarte, scriitorul și-a prezis sfârșitul: 
„Am apărut pe lume odată cu cometa 
Halley. Se întoarce anul viitor și aștept 
să mă ia cu ea. Dacă nu se va întâmpla 
așa, va fi  cea mai mare dezamăgire a 
vieţii mele”

10 Violet Jessop, stewardesă pe 
nave maritime, a reușit să 

păcălească moartea de trei ori și să 
supravieţuiască după scufundarea 
navelor unde muncea. S-a afl at la 
bordul pachebotului „Olympic” care 
s-a ciocnit de un vas de război (1910), 
la bordul „Titanicului” (1912) care s-a 
izbit de un gheţar și la bordul vasului 
„Britanic” (1916) care s-a scufundat 
în Marea Egee, din cauza exploziei 
unei mine.

10 COINCIDENȚE 10 COINCIDENȚE 
CIUDATE ȘI INCREDIBILE CIUDATE ȘI INCREDIBILE 
CARE SFIDEAZĂ LOGICACARE SFIDEAZĂ LOGICA

p
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Belgia are reputaţia de a fi  cea mai plicticoasă 
ţară din Europa, contribuţiile sale culturale 

reducându-se la crearea lui Tintin și la fabricarea 
berii. Cu toate acestea, sudul ţării, cu orașele 
sale împânzite cu fabrici vechi, depozite pustii și 
străzi dărăpănate care se revarsă într-un peisaj 
întunecat, cu mici ferme pe jumătate demolate, a 
plasat Belgia pe harta conspiraţiilor.

Pentru că, pe lângă orașul Charleroi, un loc 
întunecat înconjurat de cicatricele poluate ale 
moștenirii industriale, au ieșit la lumină crimele 
monstruoase ale lui Marc Dutroux. În 1986, 
Dutroux și soţia sa, Michelle Martin, au fost 
arestaţi pentru răpirea și violul a cinci fete, pentru 
care au fost ambii încarceraţi. Trei ani mai târziu, 
Dutroux a fost condamnat la 13 ani de închisoare, 
în timp ce Martin a primit o sentinţă de 5 ani.

Totuși, în ciuda ameninţării evidente 
reprezentate de un violator pedofi l cum era 
Dutroux, a fost în mod surprinzător, eliberat din 
închisoare în 1992. La câteva zile de la eliberare, 
Dutroux, care se presupune că ar fi  fost șomer, a 
fost în stare să ofere 2,5 milioane de franci bani 
gheaţă, pentru o casă și o bucată de pământ. În 
următorii trei ani, va mai cumpăra încă șase case.

În iunie 1995, Julie Lejeune și Melissa Russo, 
ambele în vârstă de opt ani, au dispărut din 
localitatea natală Grace-Hollogne, din estul 
Belgiei. Dutroux, Martin și complicele lor, Bernard 

Weistein, un narcoman care îi ajutase în schimbul 
drogului zilnic, le răpiseră. Fetele fuseseră duse 
în una din proprietăţile lui Dutroux, dintr-o 
suburbie a orașului Charleroi, Marcinelle, și 
închise într-o pivniţă special construită la subsol, 
pe care Dutroux o ascunsese în spatele unei uși de 
beton care părea un raft  cu cărţi. În următoarele 
luni, ambele fete au fost supuse unor perversiuni 
sexuale groaznice, pe care Dutroux le înregistra în 
mod regulat.

La două luni după aceste răpiri, An Marchal, 
de 17 ani, și Eefj e Lambrecks, de 19 ani, au fost 
răpite pe când se afl au în vacanţă, în Ostend. Cum 
pivniţa era deja ocupată, Dutroux le-a ţinut legate 
de pat, într-una din case. În câteva săptămâni, 
atât An, cât și Eefj e erau moarte, ca și Bernard 
Weinstein: Dutroux l-a drogat și l-a îngropat de 
viu în grădină, unde îngropase deja trupurile lui 
An și Eefj e.

În mai 1996, Dutroux și noul său complice, 
Michel Lelievre, au răpit-o pe Sabine Dardenne, 
în vârstă de 12 ani, pe când se afl a pe drum spre 
școală, și au închis-o în pivniţă. Pe 9 august, cei 
doi au răpit-o pe Laetitia Delhez, de 14 ani, care 
se întorcea acasă de la lecţiile de înot. Totuși, un 
martor ocular care a văzut cum era răpită Laetitia 
și-a amintit numărul plăcuţei de înmatriculare 
a lui Dutroux, astfel încât poliţia a putut să-l 
aresteze, împreună cu soţia lui, Michelle Martin, și 

cu Lelievre, pe 13 august. 
Două zile mai târziu, Dutroux le-a dat informaţii 

detectivilor despre locul în care se afl ă Sabine și 
Laetitia și cele două fete au fost salvate din pivniţă. 
Până pe 15 august, poliţia îl arestase și pe Michel 
Nihoul, un om de afaceri în vârstă de 62 de ani, cu 
legături în lumea politică, în cea a trafi canţilor de 
droguri și cunoscut în sex-cluburile din Bruxelles, 
pentru presupusa lui implicare în răpiri. Până 
la începutul lui septembrie, poliţia recuperase 
corpurile tuturor victimelor lui Dutroux și sute de 
fi lme pornografi ce cu copii abuzaţi.

Marc DutrouxMarc Dutroux

CARE E CIUDĂŢENIA
După arestarea lui Dutroux, poliţia a 

făcut o descoperire în cazul lui Andre Cools, 
o fi gură de frunte a Partidului Socialist 
Belgian, care fusese asasinat în 1991. Poliţia 
a reţinut șase persoane, inclusiv un fost coleg 
din Partidul Socialist care fusese membru 
în aceeași lojă masonică cu Cools. Înainte 
de asasinarea sa, Cools investigase corupţia 
politică și pe cea din rândurile poliţiștilor.

Cu toate acestea, judecătorul Connerotte,  
care se ocupa de cazul Dutroux și era 
implicat și în soluţionarea cazului asasinării 
lui Cools, a fost îndepărtat. Un alt judecător, 
Guy Poncelet, a susţinut că fi ul său, care 
era ofi ţer de poliţie, fusese omorât pentru 
că ar fi  fost implicat în investigarea cazului 
Dutroux. În același timp, a ieșit la iveală 
că însuși Dutroux susţinea că acţionase în 
numele unei reţele.

Mai mult de 300.000 de belgieni au ieșit în 
stradă pentru a protesta faţă de suspendarea 
judecătorului Connerotte. ”Marșurile albe”, 
așa cum au devenit cunoscute, au fost un 
protest faţă de credinţa amplu răspândită 
că era doar o parte a unei conspiraţii mai 
largi legate de cele mai înalte niveluri ale 
sistemelor guvernamental, juridic și al 
poliţiei.

SUSPECŢII  OBIȘNUIŢI
Reţeaua pedofi lilor
Regina Louf, martor într-o altă 

investigaţie privind o reţea de pedofi li, 
a depus mărturie că îi văzuse atât pe 
Dutroux, cât și pe Michel Nihoul luând 
parte la orgii unde atât ea, cât și alţi copii 
au fost abuzaţi. Printre presupușii oaspeţi 
ai acestor evenimente abominabile se 
numărau oameni cu infl uenţă, incluzând 
un politician important, un judecător, un 

comisar UE și unul dintre bancherii de 
frunte ai Belgiei. O mărturie a lui Louf, 
precum și mărturiile altora, pare că sprijină 
afi rmaţiile lui Dutroux că ar fi  fost „folosit 
de alţii” și că ar fi  acţionat în numele unei 
puternice reţele de pedofi li. Dacă ar exista, 
această reţea de pedofi li l-ar fi  ascuns pe 
Dutroux și ar fi  împiedicat arestarea lui mai 
devreme.

Un cult satanist
La procesul lui Dutroux, a ieșit la iveală că 

fostul lui complice, Bernard Weinstein, pe 
care îl asasinase, fusese membru al unui cult 
satanist numit Abrasax . Mulţi teoreticieni 
ai conspiraţiei cred că Dutroux era parte 
și a unei reţele mai extinse de sataniști în 
abuzarea ritualică a victimelor sale.

Francmasonii
Unii poliţiști anchetaţi pentru corupţie 

sau neglijenţă în acuzarea lui Dutroux erau 
cunoscuţi francmasoni. Având în vedere 
faptul că politicianul omorât, Andre Cools, 
a cărui asasinare s-a dovedit a fi  legată de 
afacerea Dutroux, era francmason, nu este 
greu pentru teoreticienii conspiraţiei care 
au o înclinaţie antimasonică să vadă aici 
urme ale cunoscutei frăţii.

SUSPECŢII NEOBIȘNUIŢI
Mafi a
Este cunoscut la Interpol că mafi a italiană 

are o prezenţă importantă în sudul Belgiei. 
Câteva anchete au arătat că există legături 
între grupurile infracţionale organizate 
italiene și fi nanţarea politicienilor locali 
din Belgia. Nu doar un cercetător a ajuns la 
concluzia că Dutroux lucra pentru Mafi a, 
făcând profi turi uriașe din materialele 
pornografi ce pedofi le.

DGSE
Agenţia franceză de informaţii externe, 

La Direction Generale de la Securite 

Exterieure (DGSE), este acuzată că s-ar afl a 
în spatele afacerii Dutroux. Cu siguranţă, 
scandalul a provocat o analiză profundă a 
fi ecărui aspect al statului belgian. A adus 
și tradiţionala animozitate dintre valonii 
vorbitori de franceză din sud și fl amanzii 
vorbitori de olandeză din nord la un 
nou punct critic. Încerca oare DGSE să 
orchestreze o împărţire a Belgiei, cu zona de 
sud, Valonia, intrând sub control francez?

DOVADA CEA MAI 
CONVINGĂTOARE

O comisie de anchetă a parlamentului 
belgian, care a activat timp de 17 luni, a ajuns 
la concluzia că acesta nu a avut complici la 
nivel înalt, în poliţie sau în sistemul judiciar, 
el a „profi tat doar de pe urma corupţiei, 
neglijenţei și incompetenţei”. Majoritatea 
belgienilor nu s-au lăsat convinși, crezând 
că poliţia s-a făcut că nu vede, deliberat, 
aceste activităţi abominabile. Mai mult, 
un psiholog criminalist cu experienţă în 
activitatea în închisorile belgiene a crezut 
că eliberarea prematură a lui –Dutroux din 
1992 este foarte suspectă și ar fi  putut fi  
pusă la cale doar ca urmare a unor presiuni 
venite de sus.

Mulţi cercetători susţin că raportul ofi cial 
nu explică de ce poliţia a ignorat informaţiile 
trimise de sora și mama lui Dutroux cum că 
acesta ar fi  ţinut fetele în captivitate.

Și mai grav, când poliţia l-a arestat pe 
Dutroux pentru un furt de mașini, au 
percheziţionat casa și au auzit strigăte de 
ajutor ale lui Julie Lejeune și Melissa Russo. 
Cu toate acestea, au acceptat justifi cările lui 
Dutroux că zgomotul ar fi  făcut de copiii 
care se jucau pe stradă. Și acest lucru s-a 
întâmplat în ciuda faptului că au găsit în casă 
cătușe, cloroform, cremă pentru utilizare 
vaginală și o oglindă folosită în consultările 
ginecologice – căminul unui violator 

pedofi l condamnat. S-au adăugat și veștile, 
după arestarea lui Dutroux, că dovezi vitale, 
incluzând urmele de ADN care ar fi  putut 
dovedi că mai multe persoane au vizitat 
pivniţa lui Dutroux pentru a abuza de 
captivele sale, s-au pierdut în mod misterios.

FAPTUL CEL MAI 
MISTERIOS

În ciuda faptului că era „cel mai cunoscut 
criminal sexual din Belgia”, autorităţile au 
fost cam neglijente în privinţa monitorizării 
lui Dutroux în închisoare. I s-a permis să 
corespondeze cu o fată de 15 ani, după ce a 
rămas în arest, acuzat fi ind de răpiri. Și mai 
misterios este faptul că „cel mai detestat om 
din Belgia” a fost în stare să scape de sub 
pază pentru câteva ore, în 1998. Șase ani 
mai târziu, o cercetare de rutină efectuată în 
închisoare a scos la iveală faptul că primise 
de la cineva cheile atât de la cătușe, cât și de 
la celula sa.

O DOZĂ DE SCEPTICISM
Dutroux și celelalte persoane acuzate 

de oribilele crime se poate să se fi  referit la 
eventuale conspiraţii doar pentru a încerca 
să câștige avantaje juridice. Incompetenţa 
crasă a poliţiei în ceea ce privește anchetarea 
lui Dutroux a fost atât de evidentă, încât 
era aproape normal să te gândești la o 
conspiraţie. Uneori, ceea ce pare a fi  
conspiraţie evidentă nu e altceva decât o 
încercare de acoperire a unor gafe făcute 
de ofi ciali, care încearcă astfel să-și păstreze 
posturile.

Credinţa larg răspândită că forţe 
necunoscute și atotputernice au orchestrat 
evenimente odioase poate fi  doar o reacţie 
a publicului care nu vrea să creadă că astfel 
de oameni banali pot comite fapte diabolice.

cu Lelievre pe 13 august
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Cum va sărbători Dodon independența…
Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Și imediat după 
asta, vor urma 

sărbătorile din august - 
Ziua Independenței față 
de URSS, dar și celebrarea 
rezistenței Limbii Române 
în Basarabia. Ca și până 
acum, prorusul Dodon nu 
va sta acasă, va ieși în lume, 
va apărea în fața camerelor 
pentru a arăta tuturor cât 
este el de deștept.

Până la urmă doar 
un gânsac infatuat sau o 
slugă fără alternativă ar fi  
mers la Sf. Munte Athos 
să se roage (cu suita după 
el, inclusiv cu operator 
foto care imortaliza orice 
mișcare a „prezidentului”), 
iar după aceasta să meargă 
în Republica Islamică Iran. 
Toată lumea bănuiește că 
prezidentul-marionetă 
este condus de Moscova 
și merge acolo unde i se 
spune. După ce-a călărit 
tractoare belaruse și s-a 
întâlnit cu ofi ciali ai Coreei 
de Nord, vizita la Teheran 
este una absolut normală.

A profanat tricolorul
(a câta oară?)

Ceea ce se anunța o 
simplă vizită externă, 
s-a transformat pentru 
Dodon într-o mare 
bătaie de cap. Chiar din 
primele „poze” de la 
inaugurarea președintelui 
Republicii Islamice Iran, 
a fost observată stema 
„cenzurată” sau profanată 
a RM. Întotdeauna 

când unioniștii ieșeau la 
manifestații cu tricolorul 
românesc, fără stemă pe el, 
dodoniștii făceau spume 
la gură despre profanarea 
steagului. Acum, când 
chiar liderul lor a mers 
într-o țară islamică și a 
scos crucea de pe stemă - 
toți fanii lui au luat apă în 
gură. Nu te puteai aștepta 
la altceva, întotdeauna 
electoratul prorus a știut 
cum să mintă pentru a-și 
proteja interesele, doar noi 
am fost mereu naivi și le-
am crezut minciunile. Spre 
exemplu, în toate sondajele, 
privind denumirea limbii 
pe care o vorbim (ei n-o 
vorbesc, doar încearcă 
să ne impună nouă o 
denumire comodă lor), 
vedem cum rușii mereu 
insistă pe denumirea 
de „moldovenească”. 
De ce atunci, apărătorii 
moldovenismului nu 
sunt deranjați că tinerii 
rusolingvi, din liceele RM, 
învață istoria din manuale 
donate de F. Rusă? Ce fel 
de patrioți vor crește acești 
copii?

Până la urmă e și vina 
noastră, a băștinașilor 
majoritari. De ce am 
acceptat, ca în 25 de ani, toți 
elevii din satele ucrainene, 
bulgare și găgăuze să 
facă studii în limba rusă? 
Ce șansă avem să ne 
afi rmăm independența 
față de Rusia, dacă din 
bugetul Chișinăului, din 

taxele moldovenilor sunt 
plătite școli de rusifi care 
a cetățenilor noștri? 
Guvernul din Chișinău 
ar trebui măcar acum, 
la un sfert de veac de la 
Independență să vadă ce 
politici au funcționat și 
care nu. Dacă Guvernul 
ar fi  reacționat dur atunci 
când mancurții proruși 
umblau cu un drapel 
inventat de niște istorici 
fără prea multă minte, nu 
s-ar fi  ajuns ca Dodon să 
umble prin țări musulmane 
cu steme cenzurate de 
dragul islamicilor. Dacă 
această vizită ar fi  fost 
prima dată când stema era 
profanată, s-ar putea vorbi 
de o greșeală. Dar este a 
doua vizită. Și atunci presa 
a scris despre profanarea 
stemei. Ei și ce? Dacă 
atunci nimeni n-a pățit 
nimic, practic, s-a dat undă 
verde pentru modifi carea 
stemei după bunul plac 
al cuiva. Dacă autoritățile 
statului nu vor reacționa 
mâine, o să ne trezim că 
pe tricolor este un vultur 
bicefal după model rusesc 
sau o stemă sovietică.
Dodon e făcut clovn în 

presa de la Tiraspol
Analiștii care cunosc 

bine situația din raioanele 
de est, știu că liderii de acolo 
sunt maeștri în a spune 
minciuni partenerilor de 
dialog. Având sub control 
un stat-SRL, pe care-l 
jefuiesc de parcă am trăi în 

Evul Mediu, aceștia știu ce 
să spună interlocutorului 
pentru a obține ceea ce 
au nevoie. Întotdeauna 
una au zis la Moscova, 
alta la Chișinău, cu totul 
altceva la întâlnirile „5+2” 
sau cu alți parteneri 
externi. Ei nu dau doi 
bani pe ruși, moldoveni 
sau europeni. Unicul lor 
interes este să mențină 
actuala confi gurație, care 
le permite să fi e protejați 
de ruși ca să poată fura 
în continuare. Cât de 
sinceră este iubirea lor 
față de Moscova, dacă 
majoritatea exporturilor 
din regiune merg spre 
România? Recent, pe 
pagina agenției ofi ciale 
de știri a separatiștilor 
(novosti pmr) a apărut un 
articol semnat de liderul 
Partidului Nostru - unde 
Dodon este numit direct 

clovn. Vă dați seama ce 
imagine are prorusul 
Dodon, dacă până și 
transnistrenii îl fac cu 
ou și cu oțet?… Cum o 
să reîntregească acesta 
Moldova, dacă ei îl fac 
clovn?

Povestea cu federalizarea 
RM va rămâne doar o 
poveste. Separatiștii vor 
accepta așa ceva doar când 
vor avea garanții totale că 
vor putea să facă ce vor 
ca și până acum. Ei nu 
doresc nici reîntregirea 
și nici „unirea cu Rusia” 
așa cum se prefac, pentru 
că în ambele cazuri pierd 
puterea - iar fără putere nu 
poți fura fără griji.

Nimeni nu pune la 
îndoială capacitatea 
„politehnologilor” ruși 
care-l consiliază pe Dodon 
să inventeze noi minciuni. 
Dar cu fi ecare vizită, cu 

fi ecare apariție, vedem 
cu toții că regele e gol. E 
puțin probabil ca sărmanii 
pensionari rusolingvi, care 
l-au votat pe Dodon, sunt 
extaziați că acesta, în 7 
luni de „serviciu”, a reușit 
să meargă deja de 5 ori 
în concediu. Să te declari 
împotriva Europei, dar să 
pui poze pe rețele sociale, 
cum stai relaxat pe iahturi 
în Uniunea Europeană - 
trebuie să fi i extrem de 
infatuat să ai impresia 
că cineva „apreciază” 
asemenea manifestări. 
În realitate, la ce te poți 
aștepta de la un discipol 
al lui Vladimir Voronin, 
care, la fel, se dădea mare 
apărător al moldovenilor 
de Europa, în timp ce fi ul 
său, Oleg, spărgea milioane 
de euro prin malluri de lux 
din Uniunea Europeană. 

Analiștii recomandă 
d e s f ă ș u r a r e a 

votului mixt în două 
tururi. Alte recomandare 
este ca partidele de 
opoziţie, în special PAS 
și PPDA, ar trebui să-şi 

revadă strategia electorală.
În editorialul pe care 

îl publică pe deschide.
md, Petru Bogatu face 
o aluzie neaşteptată: 
Plahotniuc trebuie să facă 
un pas înapoi în privinţa 

sistemului electoral 
mixt. Acest pas înapoi 
ar însemna introducerea 
unui al doilea tur de 
balotaj în circumscripţii, 
faţă de doar unul prevăzut 
în proiectul votat şi 
aprobat de majoritatea 
parlamentară împreună 
cu socialiştii. Raţiunile lui 
Bogatu sunt că asta ar calma 
spiritele și ar spulbera 
multe frustrări, ar forța 
partidele centriste și cele 
de dreapta să coopereze 
pe durata alegerilor, astfel 
că pe scena politică se va 
induce o atmosferă ceva 
mai caldă și mai pașnică, 
ar da un câștig esențial 
pentru o nouă intrare a 
Chișinăului în grațiile UE. 
Dar cel mai important: 

sistemul electoral mixt 
într-un singur tur „crește 
șansele stângii putiniste” 
de a câștiga alegerile 
parlamentare, scrie 
europalibera.org.

Partidele de opoziţie, 
în special PAS și PPDA, 

ar trebui să-şi revadă 
strategia electorală

În ziarul naţional.md, 
Nicolae Negru sugerează 

partidelor de opoziţie, în 
special PAS și PPDA, să-şi 
revadă strategia în legătură 
cu mixtul. Dacă tot nu 
pot obţine prin proteste 
şi sprijinul Bruxellesului, 
anularea sistemului, ar fi  
mai bine să se concentreze 

pe un plan minim ce 
ar consta în reducerea 
pragului electoral pentru 
partide la 5 sau chiar 
4%, și votul în două 
tururi în circumscripțiile 
u n i n o m i n a l e . 
Editorialistul aminteşte că 
votul într-un singur tur 
a fost condiționat de Igor 
Dodon. La fel ca Bogatu, 
Negru crede că în condițiile 
acestuia, candidații 
socialiști pot câștiga 
în primul tur, dar pot 
pierde în cel de-al doilea, 
dacă ceilalți candidați se 
solidarizează împotriva 
socialiștilor. „Două 
tururi în circumscripțiile 
uninominale e și în 
interesul PD,” îşi continuă 
şirul argumentelor Negru. 

„Alianța cu PSRM nu 
îi mai avantajează, ci le 
creează probleme mari, 
se transformă într-o 
piatră de moară la gâtul 
democraților”.

Anterior, mai mulți 
analiști au insistat asupra 
votului mixt cu două 
tururi. Partidele care în 
prezent se plasează pe 
locurile 2-3 în sondaje ar 
trebui să-și revizuiască 
strategiile și planurile, 
pentru că în cazul votului 
uninominal sau mixt, 
aprecierile privind un 
câștig al partidelor pro-
europene sunt excesiv 
de optimiste. De această 
părere este analistul Iulian 
Chifu.

www.timpulmd.ro

Votul mixt s-ar putea desfășura în DOUĂ TURURIVotul mixt s-ar putea desfășura în DOUĂ TURURI
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Evul Mediu aceștia știu ce clovn Vă dați seama ce fiecare apariție vedem

Silviu Tănase
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La aproape două decenii 
de la dezmembrarea 

Iugoslaviei, tot mai mulţi 
locuitori din Balcani regretă 
dispariţia acestei entităţi, 
despre care spun că le-a adus 
mai mult rău, decât benefi cii. 
Așa reiese din cel mai recent 
sondaj de opinie realizat de 
Gallup în rândul cetăţenilor 
din statele balcanice care au 
făcut parte din fosta Iugoslavie.

Conform sondajului, în care 
au fost chestionaţi 1000 de 

respondenţi din întreaga regiune, se 
poate constata că „Iugo-nostalgia” 
este încă răspândită, mai ales în 
Serbia și Bosnia-Herţegovina. „În 
mod special cei care trăiesc în Serbia 
și Bosnia-Herţegovina afi rmă că 
dezmembrarea le-a afectat ţara, trei 
din patru locuitori considerând acest 
lucru. La fel ca în cazul atitudinii 
rușilor în privinţa dizolvării fostei 
Uniuni Sovietice, sârbii resimt acut 
sentimentul pierderii ca naţiune de 
bază a unui fost stat multinaţional”, 
scrie Gallup pe site-ul său.

La întrebarea dacă dezintegrarea 
Iugoslaviei „a fost în interesul ţării 
lor sau a dăunat acesteia”, 81% 
dintre sârbi au declarat că a fost 
dăunătoare, doar 4% susţinând că a 
fost benefi că. Opt la sută dintre cei 
chestionaţi nu au știut să răspundă 
sau au refuzat să spună. 

În Bosnia, 77% dintre cei 
întrebaţi același lucru au răspuns 

că dezmembrarea Iugoslaviei a fost 
„dăunătoare”, doar 6% apreciind că 
a fost un lucru bun.

Autorii sondajului consideră că 
atitudinile negative din Bosnia-
Herţegovina pot avea legătură cu 
nemulţumirile oamenilor legate de 
performanţele slabe ale guvernului.

În cazul Muntenegrului, care 
în curând va deveni stat membru 
NATO, părerea este „mai puţin 
nostalgică”. Cu toate astea, 65% 
consideră acum că destrămarea 
Iugoslaviei a fost nocivă, iar 15% 
spun că a fost benefi că pentru ţara 
lor. 9% dintre cei chestionaţi nu au 
răspuns. La rândul lor, macedonenii 
spun că destrămarea Iugoslaviei 
a fost dăunătoare, numai 12% o 
percep ca pe ceva bun.

Cei de la Gallup au tratat separat 
fosta provincie sârbă Kosovo, care 
încă nu este recunoscută ca stat 

de multe ţări. Aici 75% dintre 
respondenţi afi rmă că destrămarea 
Iugoslaviei a fost benefi că, în timp 
ce 10% dintre cei întrebaţi au spus 
că a fost „dăunătoare”.

În Croaţia, 55% dintre cei 
chestionaţi au spus că a fost 
benefi că, în timp ce 23% au declarat 
că a fost dăunătoare. În Slovenia, 
41% dintre respondenţi consideră 
drept ceva bun ruperea Iugoslaviei, 
în timp de 45% o percep ca pe ceva 
rău.

Potrivit sondajului, minorităţile 
etnice sunt cele mai predispuse 
să considere drept dăunătoare 
dezmembrarea fostei Iugoslavii, 
sârbii fi ind, probabil, și cei mai 
„subiectivi”, aceștia apreciind în cea 
mai mare măsură că ţara lor a fost 
afectată , indiferent de locul în care 
trăiesc.

Liberalii din Ontario, Canada, 
au votat recent un act 

normativ considerat de apărătorii 
familiei tradiţionale drept totalitar. 
Bill 89, căci despre asta este vorba, 
conferă puteri excesive guvernului 
local care, de acum înainte, va putea 

lua copiii acelor părinţi care se opun 
agendei și ideologiei impuse de 
comunitatea LGBT, afi rmă activiștii 
pro familie din Canada, citaţi de 
siteul Lifesitenews.

Conform actului normativ 
votat, copiii au nevoie de protecţie 

din partea statului și pot fi  daţi 
fi e spre adopţie, fi e în îngrijirea 
statului, fi e spre „foster care” 
(asistenţă maternală), până la vârsta 
majoratului.

Legea, care anulează vechiul 
act normativ, elimină credinţa 
părinţilor din evaluarea copilului 
și impune lucrătorilor sociali să ia 
în considerare doar credinţa sau 
religia pe care o declară copilul. Cu 
alte cuvinte, dacă un copil ajunge să 
se considere de alt gen decât sexul 
biologic, atunci părinţii nu pot 
interveni în „alegerea” acestuia, iar 
dacă o fac, riscă să piardă copilul.

Este vorba despre teoria 
identităţii de gen, o ideologie 
fără nicio susţinere știinţifi că sau 
biologică, dar foarte răspândită 
peste Ocean de activiștii LGBT și 
care prevede că genul poate fi  diferit 
de sexul biologic al persoanei.

În ultima ţară pe care Occidentul a eliberat-o de 
sub jugul „unui dictator feroce”, astăzi se face 

comerţ cu oameni, în pieţele de sclavi. Cei care nu 
sunt cumpăraţi sunt uciși.

Este deja de notorietate că intervenţia NATO condusă 
de SUA în 2011, în Libia, cu scopul răsturnării de la 

putere a colonelului Muammar Gaddafi , a condus la un vid de 
putere care, în ultimii ani, a permis diverselor grupări teroriste, 
printre care și ISIS, să pună stăpânire pe această ţară.

În ciuda consecinţelor devastatoare ale invaziei din 2011, 
Occidentul este pornit să meargă pe aceeași cale către Siria. 
La fel cum administraţia Obama a vrut scoaterea din joc a 
lui Gaddafi  în 2011, acuzându-l pentru încălcarea drepturilor 
omului și insistând asupra înlăturării lui de la putere, sub 
pretextul protejării poporului libian, pare tot mai evident 
că administraţia Trump adoptă aceeași tactică, denunţând 
politicile represive ale lui Bashar al-Assad în Siria. Și pretinzând 
că intervenţia sa militară recentă a fost destinată protejării 
civililor sirieni. 

Numai că, în timp ce Statele Unite și aliaţii lor se dovedesc 
incapabili să furnizeze orice temei juridic pentru a justifi ca 
recentele atacuri aeriene, fără a mai vorbi de furnizarea unor 
probe concrete care să demonstreze faptul că Assad ar fi  
responsabil pentru presupusul atac chimic, apar tot mai multe 
indicii privind pericolele și consecinţele legate de invazia unei 
ţări străine și înlăturarea liderilor politici incomozi pentru 
occidentali.

Iar cea care vine cu noi dezvăluiri privind consecinţele așa-
numitelor „intervenţii umanitare” în state din Orientul Mijlociu 
este chiar presa occidentală. Ziarul Th e Guardian a scris recent 
un articol legat de explozia pieţei de sclavi din Libia, fenomen 
care are loc la lumina zilei și care se adaugă unor lungi liste ale 
crimelor odioase ce au loc în această ţară stăpânită de haos.

Noile mărturii ale imigranţilor făcute publice de către 
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, sugerează cum 
comerţul de fi inţe umane a devenit un lucru atât de normal, 
încât aceștia sunt „comercializaţi” în public. 

„Ultimul raport asupra „pieţelor de sclavi” ale imigranţilor 
se adaugă unor lungi liste ale crimelor odioase ce au loc în 
Libia”, a declarat un ofi cial al organizaţiei pentru drepturile 
imigranţilor.

De la înlăturarea de la putere a lui Muammar Gaddafi , statul 
libian a fost acaparat de violenţe și haos, iar imigranţii ce nu 
au acte sau bani sunt în mod deosebit persoanele cele mai 
vulnerabile.

Potrivit mai multor relatări, imigranţii ce sunt trafi caţi pot 
ajunge să fi e vânduţi de trafi canţi în pieţele de sclavi sau ţinuţi 
captivi în închisori improvizate, fi ind forţaţi să muncească fără 
a fi  plătiţi, cei care-i ţin captivi solicitând adeseori recompense 
familiilor lor pentru eliberarea acestora.

Când migranţii sunt reţinuţi pentru prea mult timp, fără 
ca răscumpărarea să fi e plătită, ajung să fi e uciși. „De cele mai 
multe ori, din lipsă de hrană și a condiţiilor de igienă mizerabile, 
mulţi dintre ei mor de foame sau de boală”, scrie Th e Guardian.

Și, în timp ce guvernul american insistă, ideea că o 
schimbare de regim în Siria este soluţia potrivită pentru a 
rezolva multe crize din această ţară, este tot mai clar faptul 
că alungarea dictatorilor, oricât de odioși sunt consideraţi, nu 
este soluţia cea mai bună. A demonstrat-o și eliminarea lui 
Saddam Hussein, care nu a dus doar la moartea a mii de civili 
și radicalizarea societăţii, dar și la creșterea puterii ISIS. La fel 
se poate spune și în cazul Libiei, care a fost cândva un model 
de stabilitate în regiune, dar care acum continuă să se afunde 
în haosul provocat de o „intervenţie umanitară” a Occidentului.

Lecţia pe care Lecţia pe care 
americanii şi americanii şi 

aliaţii lor nu vor aliaţii lor nu vor 
să o înveţesă o înveţe

Aproape toate fostele Aproape toate fostele 
republici iugoslave republici iugoslave 

regretă ruperea ţării

Statul poate lua copiii celor Statul poate lua copiii celor 
împotriva ideologiei LGBT

iberalii din Ontario Canada lua copiii acelor părinţi care se opun
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că dezmembrarea Iugoslaviei a fost de multe ţări Aici 75% dintre
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Patinatorii viteză pe role, de la CS Petrolul Ploieşti, triumfători
la Ploieşti - „Săgeata Înaripată” şi la Braşov - „Cupa Corona”...

SPORTZiarul   Ploiestii

12

0372.032.313

 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 tine!”„fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”

Pagină realizată de Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro

Graţie unui proces 
instructiv-

educativ de înaltă 
calitate, condus de ani 
buni de bravii antrenori 
Ion Opincariu și Dorin 
Zărnescu, Secţia 
de patinaj viteză a 
Clubului Sportiv Petrolul 
Ploiești a acumulat un 
prestigios palmares și 
obţine mereu admirabile 
succese precum cele 
recente de la Ploiești – 
„Săgeata Înaripată” (29.
VII.2017,Pista de role 
din Parcul Tineretului) 
și de la Brașov – „Cupa 
Corona” (Parcul 
Tractorul, 5.VIII.2017).

Afl ată la cea de a X-a 
ediţie – „Săgeata 

Înaripată” organizată de CS 
Petrolul Ploiești cu sprijinul 
Direcţiei pentru Sport și 
Tineret Prahova, a Primăriei 
Ploiești, SGU Ploiești, 
Jandarmeria Ploiești, la 
înalţi parametri sportivi, 
s-a încheiat cu triumful 
patinatorilor viteză pe role 
de la CS Petrolul Ploiești 
(antrenori Ion Opincariu 
și Dorin Zărnescu), urmaţi 
în clasament de cei de 
la Corona Brașov, CSM 
Brașov, CSM Ploiești 
(antrenor Marius Băcilă), 
Societatea de Patinaj Sibiu, 
CSU Brașov, Transilvania 
Brașov. 

Sub „culorile” Clubului 
Sportiv Petrolul 

Ploiești, în prim plan 
s-au afl at medaliaţii cu 
aur: Edward Iancovschi 
(Juniori II), Daniela Dinu 
(J III), Sebastian Mihalache 
(Copii I), Andreea Moise 
(C II), Darius Bodor (C II), 
Andrei Harabagiu (C III); 
cu argint: Damian Panait 
(J III), Sabina Stanciu, 
Rareș Iacov (C I), Teodora 
Pârvu (C II), Alexandru 
Mereuţă (C III) și cei cu 
bronz: Fabian Șoptăreanu 
(JII), Vanessa Hagiu (JIII), 

Bianca Moise (C II), 
Alexandru Oblu (C II), 
Luca Șerban (C III). În luptă 
pentru medalii sau pentru 
un loc cât mai bun la diferite 
categorii de vârstă sau probe 
(500 m, 1500 m, 750 m…) 
s-au mai afl at și petroliștii: 
Elena Mărgăritaru, Ștefan 
Stoica, Ecaterina Felea, 
Maria Vălinescu, Bianca 
Petcu, Carmen Mănescu, 
Maria Brândău, Costin 
Mărgăritaru, Ștefan Butăruș, 
Irina Felea, Ana Vălinescu, 
Ilina Popescu, Maria Păun, 
Alexandra Mihalache, Maia 
Morărescu, Maria Arsene, 
Eva Vișan, Matei Pârvu, 
David Munteanu. 

În emoţionantele  
dispute ale 

începătorilor (100 m, 
diferite categorii, 4-10 ani), 
s-au remarcat petroliștii: 

Alexandra Mihalache, 
David Mereuţă, David 
Gheorghe, David Sandu, 
Isabela Mihai dar și colegii 
lor Maria Arsene, David 
Munteanu, Edi Zdrelea, 
Ilinca Zaharia, Eufi mia Felea 
(4 ani…), Vlad Popescu 
Canari (4 ani…), Eva 
Vișan, Matei Pârvu, Nicolas 
Costea, Rareș Oprina, Elena 
Mihai sau patinatorii Adela 
Pleșea, Maria Costea, Sara 
Vișan, Veronica Cotan, 
Clara Predescu, Teodora 
Alexandrescu, Daria Bocan, 
Ema Panait, Ingrid Soare, 
Ana Pleșa, Irina Ursu, Alexia 
Nedelcu, Alexandru Mihai, 

Paul Alexiu, 
Mihai Bârsan, 
Andreea Alexiu, 
Rebeca Mihai, 
Maia Tomulsan, 
Nicole 
Tomulsan…

La o 
săptămână 

de la admirabila 
victorie de 
la „Săgeata 
Înaripată” de 
la Ploiești, CS 
Petrolul Ploiești 
a triumfat și la 
Brașov, la „Cupa 
Corona”, altă 
competiţie de 
patinaj viteză 
pe role, de prim 
nivel naţional, 
devansând în 
clasament pe 
ASC Corona 

2010 Brașov, CSȘ Sibiu, 
CSM Brașov, CSM Ploiești, 
CSU Brașov, Societatea de 
Patinaj Sibiu, Transilvania 
Brașov.

Și la „Cupa Corona”, 
Petrolul Ploiești 

(antrenori Ion Opincariu 
și Dorin Zărnescu) și-a 
adjudecat medalii de aur 
prin Edward Iancovschi 
(J II), Daniela Dinu (J 
III), Darius Bodor (C II), 
Andreea Moise (C II), 
Andrei Harabagiu, Irina 
Felea (C III); argint prin 
Fabian Șoptăreanu, Damian 
Panait, Vanessa Hagiu, 
Sebastian Mihalache, 

Teodora Pârvu, Luca Șerban 
și bronz prin Ștefan Stoica, 
Rareș Iacov, Alexandru 
Mereuţă, dar cu maximă 
dăruire au evoluat și tinerii 
patinatori petroliști Elena 
Mărgăritaru, Ștefania 
Ioniţă, Sabina Stanciu, 
Ecaterina Felea, Alexandru 
Oblu, Ștefan Butăruș, 
Costin Mărgăritaru, Maria 
Vălinescu, Bianca Moise, 
Bianca Petcu, Carmen 
Mănescu, Maria Brândău, 
Ana Vălinescu, Ilinca 
Popescu, Maria Păun, Maia 
Morărescu, Alexandra 
Mihalache. 

În cele două mari 
competiţii (Ploiești 

și Brașov) și CSM Ploiești 
(antrenor Marius Băcilă) a 
câștigat preţioase medalii; 
aur prin Adrian Fierar 
JIII) de două ori, Andreea 
Năstăsache (J II) și Eduard 
Niţu (C 1), argint, prin 
Răzvan Militaru, Andreea 
Năstăsache, Ariana Marin 
și bronz prin Nicole 
Constantinescu (două), 

Gabriel Stoica, Vlad Duţu, 
Ariana Bucșă (majoritatea 
formaţi la Petrolul…).

Performanţele și 
bucuriile tinerilor 

patinatori și ale antrenorilor 
de la Petrolul Ploiești au 

fost și sunt posibile și 
datorită sprijinului generos 
al principalului sponsor 
– Mobel Auto – Dealer 
Skoda Ploiești (echipament 
de specialitate, transport, 
medalii, diplome; manageri 
Mircea Cioată, Jana Cioată), 
a noului sponsor Ploiești 

Shopping City (cu premierea 
tinerilor sportivi, de vis, la 
Cinema City…), al celorlalţi 
sponsori tradiţionali 
– Kaufelectromeister 
Ploiești, Cortina Cafe Cluj 
Napoca, Avalon Ploiești, 
Frăţia Ortodoxă Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe 
Purtătorul de Biruinţă, 
Amalind, Amastyle, 
Modpake și Ștefa Invest, 
Contur Global, Reconsult 
Tech, Tihe, Gruppo Marmi, 
Provisco – Ploiești, Philips 
Romania, Artema Plast 
– Boldești Scăeni și nu în 
cele din urmă prin sprijinul 
permanent al părinţilor și 
bunicilor tinerilor sportivi.

Preţuire se cuvine și 
ofi cialilor patinajului, 

mereu importanţi, precum 
Tuku Brânzoi (cronometraj 
electronic), soţii Valeriu 
și Irina Loghin, Sebastian 
Șelaru (sonorizare), 
Geta Opincariu, Carmen 
Zărnescu, Elena Moise, 
Ciprian Panaitescu, Nicolae 
Panait, Gabriel Panait cât 
și conducerii CS Petrolul 
Ploiești (director prof. 
Eduard Crîngașu, expert 
sportiv prof. Liviu Panait).

Patinajul viteză de la 
Petrolul Ploiești, la fl acăra 
pasiunii…

raţie unui proces
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Teodora Pârvu Luca Șerban Gabriel Stoica Vlad Duţu Shopping City (cu premiereaT

P.S. 
FC Petrolul Ploiești a 

debutat cu victorie în noul 
sezon fotbalistic ofi cial 
învingând în Cupa României 
(Primul tur naţional, Stadion 
Coresi din Capitala României, 
9.VIII.2017) cu scorul de 8-1, 
formaţia ACS Regal Sport 
Club Ferdinand I București.

Dorin Zărnescu şi Dorin Zărnescu şi 
Ion OpincariuIon Opincariu

Splendoarea patinajului pe role şi admirabilul Splendoarea patinajului pe role şi admirabilul 
decor natural din Parcul Tineretului - Ploieştidecor natural din Parcul Tineretului - Ploieşti

CSM Ploieşti, cu succes şi la BraşovCSM Ploieşti, cu succes şi la Braşov

 Petrolul Ploieşti în triumf şi la Braşov Petrolul Ploieşti în triumf şi la Braşov

Imagini: cspetrolul.roImagini: cspetrolul.ro

Pe podium cu mândrie:Pe podium cu mândrie:

Petrolul, de aur, la Ploieşti Shopping CityPetrolul, de aur, la Ploieşti Shopping City

I - Alexandra MihalacheI - Alexandra Mihalache
II - Maria ArseneII - Maria Arsene
III - Eva Vişan şiIII - Eva Vişan şi

 Ema Panait Ema Panait
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