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

Ziarul   Ploiestii,
 „Mulţi sunt gata să moară decât să gândească.”

Bertrand Russell (1872-1970, fi losof englez)- Culese de Tata  
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Avem depășiri ale Avem depășiri ale 
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iar acesta este cancerigen!iar acesta este cancerigen!
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„Record istoric al României-anul 2017. Cea mai mare 
producție de X, cea mai mare medie la hectar”. Așa stă 

scris, cu litere de-o șchioapă, afi șul cu care Petre Daea, ministrul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, s-a lăudat după opt luni de 
mandat. Record istoric o fi  fost. Și e perfect că este astfel. Dar 
zicem să-i mulțumească țara lui Dumnezeu, c-a dat ploaie când 
trebuie și fermierilor, că au făcut treabă bună pentru buzunarul 
lor (pe aceștia nu-i frământă nicicum soarta României, de grânar 
al Europei, ci propriul profi t, cum e și normal), în niciun caz unui 
ministru care are doar meritul de a se fi  afl at la conducere într-un 
astfel de an mănos. Bine, Daea este un vorbitor prost, poate cel mai 
rău din câți au fost, dar un organizator bun, poate cel mai bun pe 
care l-a avut România în ultimii ani. Dar e oarecum forțat să spună- 
domnia sa și Liviu Dragnea, liderul care n-a ratat ocazia de a se 
fotografi a lângă o grămadă de grâu- că producția excepțională s-ar 
fi  datorat faptului că au fost acordate subvențiile la timp. Apropo, 
când s-or culege merele, acolo unde au fost pierderi de producție 
uriașe, cauzate de înghețurile din luna aprilie, s-or mai duce cei 
doi la capătul plantației, să anunțe „minimul istoric”, chiar și cu 
subvenții acordate la termen? În fi ne, vorbind despre producții la 
hectar, la nivel național, la grâu s-a încheiat recoltatul cu o medie 
de 4.856 kg/ha, la 
rapiță-2.844 kg/
ha, mazăre-2.776 
kg/ha, orz-4.942 
kg/ha. Producția 
totală de cereale 
și plante tehnice 
de toamnă se 
ridică la aproape 
14 milioane de 
tone: 10,16 mil. 
tone la grâu,  
1,68 mil. tone la 
rapiță, 2,03 mil. 
tone la orz și 
0, 3 mil. tone la mazăre. După recoltarea porumbului și a fl orii 
soarelui vom afl a dacă totalul producției o depășește pe cea din 
2011, când s-au obținut 20,7 mil. tone de cereale. Printre județele 
în care s-au obținut producții record (10,2 tone/ha-grâu, 9,8 tone/
ha la orz, 6 tone la ha la rapiță) se numără și Prahova: o fermă din 
Urlați a realizat, la rapiță, pe 100 ha, o medie de 5,7 tone.

Al 28-lea an de reforme în sistemul de învățământ românesc:Al 28-lea an de reforme în sistemul de învățământ românesc:  
manual de sport și Bac în manual de sport și Bac în 
2 etape-de iarnă și de vară

Record istoric la Record istoric la 
producția de cerealeproducția de cereale

Singurul aspect mai clar că ar fi  
structura anului școlar 2017/2018, 

cu o primă zi fi xată pe 11 septembrie, 
șase zile libere nelucrătoare, 5 
vacanțe și 4 serii de cursuri. În 
sinteză, primul semestru (18 
săptămâni) va începe cu o perioadă 
de cursuri (11 septembrie-22 
decembrie 2017), întreruptă de o 
vacanță pentru preșcolari și școlari, 

între 28 octombrie și 5 noiembrie, 
urmată apoi de vacanță de iarnă (23 
decembrie 2017-14 ianuarie 2018). 
Următoarea serie de cursuri începe 
din 15 ianuarie și durează până pe 2 
februarie, iar între 3 februarie și 11 
februarie 2018 avem o nouă vacanță 
intersemestrială. Semestrul al doilea 
(17 săptămâni) are următoarea 
structură: cursuri, 12 februarie-30 

martie 2018; vacanță de primăvară, 
31 martie-10 aprilie; cursuri, 11 
aprilie-15 iunie; vacanță de vară, 16 
iunie-9 septembrie.

MANUALUL DE SPORT, CEL 
MAI IMPORTANT PENTRU 

MINISTRUL POP

Ministrul Liviu Marian Pop 
l-a contrariat chiar și pe 

șeful său, premierul Mihai Tudose, 
insistând să-și lege numele de 
primul manual de educație fi zică 
din istoria învățământului românesc 
introdus deocamdată pentru toți 
elevii de clasa a V-a. De ce era 
atât de important nu știm să vă 
spunem, cert este că la celelalte 
materii, pentru care nu există încă 
manuale noi, profesorii vor preda, 
iar elevii vor învăța, pentru opt 
săptămâni, după un îndrumător-
ghid, structurat în 19 capitole, câte 
unul pentru fi ecare disciplină. Ca 
de obicei, Ministerul Educației n-a 
fost în stare să coordoneze licitațiile 
pentru materiile importante astfel 
încât, cu contestații cu tot, acestea să 
se încheie în termen util, încât cărțile 
să fi e pe bănci din prima zi a anului 
școlar. Singurele manuale tipărite 
pentru clasa a V-a sunt cele de sport, 
religie pentru cultul romano-catolic 
și limba maternă plus româna 
pentru școlile cu predare în limba 
maghiară.

Marți s-au întrunit 
procurorii DNA 

pentru a da un răspuns 
propunerilor de modifi care 
a legilor justiției anunțate de 
Ministrul Justiției Tudorel 
Toader la data de 23 august 
2017. Contrar așteptărilor -a 
se citi încercările de dezbinare 
a DNA, prin atacurile 
repetate la adresa Laurei 
Codruța Kovesi, inclusiv din 
interior- procurorii au avut 
o părere unanimă privind 

șase dintre propuneri (vom 
cita doar cinci dintre ele): 
trecerea Inspecției Judiciare 
în subordinea Ministerului 
Justiției, de natură să aducă 
atingere independenței 
magistraților;  modifi carea 
regimului actual referitor 
la răspunderea materială a 
judecătorilor și procurorilor 
în caz; înfi ințarea unei 
Direcții specializate, în 
cadrul Ministerului Public, 
pentru efectuarea urmăririi 

penale în cazul infracțiunilor 
săvârșite de către magistrați; 
introducerea unor condiții 
privind vârsta minimă de 
30 de ani și cel puțin 5 ani 
de activitate efectivă pentru 
candidații la Institutul 
Național al Magistraturii; 
introducerea condiției de 
15 ani vechime efectivă în 
funcția de procuror, pentru 
promovarea la Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casație 
și Justiție. 

Procurorii îi dau ministrului Toader cu legile-n cap
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Șirul miniștrilor Educației l-am pierdut. Erau vreo 19 din 1997 și 
până în prezent. Plus alți 4-5 dinainte, s-ar vede treaba că aproape 

avem anul și ministrul. Singurii care au avut „ministeriat cu repetiție” 
sunt Ecaterina Andronescu, de trei ori șefa portofoliului de la Educație 
și Liviu Marian Pop, ministru în două mandate. Cam fi ecare dintre cei 
numiți au adus un gând, o idee, o strategie, o schimbare (în bine sau rău), 
toate încorporate sub titulatura de „reformă”, astfel că astăzi avem un 
sistem educațional despre care toată lumea, vorbește de la rău spre foarte 
rău. În traducere liberă și colcvială se cheamă „varză”.

Premierul Tudose Premierul Tudose 
militarizează militarizează 
Institutul CantacuzinoInstitutul Cantacuzino

Arabia Saudită, aleasă Arabia Saudită, aleasă 
în Consiliul pentru în Consiliul pentru 
Drepturile FemeiiDrepturile Femeii

Principiile emise de ministrul Justiției, Tudorel 
Toader, pentru modifi cările legilor justiției, au fost 

făcute praf de procurorii din România. Asta după ce a 
existat un ecou-slab ca prezență în stradă, dar a existat- 
al opiniei publice care a văzut în setul de propuneri o 
nouă încercare a PSD-ALDE-PMP, tacit și PNL, de a 
destabiliza justiția, după modelul polonez și unguresc. 

Președintele Klaus Iohannis a condamnat acest nou „atentat la statul de 
drept”, iar Ambasada SUA la București vorbește despre „îngrijorare cu privire 
la independența sistemului judiciar”. Toader a asigurat că legile vor fi  trimise 
în Parlament, dar aici e sigur că ele vor fi  votate, prin forța majorității, așa 
cum ar dori puterea politică. Reamintim că încă din luna februarie există o 
permanentă preocupare a clasei politice de a diminua puterea justiției după 
ce mai mulți politicieni de prim rang (ca funcție, nu ca personalități) au dat 
socoteală pentru faptele penale comise.
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Autoturism căzut într-o râpă 
lângă gondola din Sinaia

O sperietură groaznică! De asta 
au avut parte un bărbat în vârstă 
de 60 de ani și un copil de doi ani. 
Cei doi se afl au într-un autoturism 
care a căzut într-o râpă de lângă 
gondola din Sinaia. Ambii au 
reușit să iasă din mașină până 
la sosirea echipajelor de salvare. 
Bărbatul a refuzat transportul la 
spital. Poliția continuă cercetările 

pentru a stabili cu exactitate 
modul cum s-a produs accidentul.

Două accidente mortale la 
Bărcănești

Ambele accidente rutiere s-au 
produs noaptea. Primul accident 
a avut loc în satul Românești, 
comuna Bărcănești, după ce un 
tânăr în vârstă de 23 de ani a fost 
acroșat de un autoturism. Medicii 
de la Ambulanță ajunși la fața 
locului l-au găsit pe tânăr în stop 
cardio-respirator. Acesta prezenta 
un politraumatism sever. În ciuda 
manevrelor de resuscitare, tânărul 
a decedat la spital. În cauză a fost 
deschis un dosar penal, iar poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum 
s-a produs accidentul rutier. La 
diferență de câteva zeci de minute, 
tot la Bărcănești, un alt bărbat, 
în vârstă de 49 de ani, a fost 
accidentat grav. Bărbatul a fost 
accidentat de un autoturism, în 
timp ce traversa neregulamentar. 
Medicii de la Ambulanță ajunși la 
fața locului au constatat că bărbatul 
prezenta un politraumatism sever 
și se afl a în stop cardio respirator. 
Bărbatul a fost resuscitat și 
transportat la spital, însă din cauza 
politraumatismului sever victima 
accidentului a decedat la unitatea 
medicală. Și în acest caz poliția a 
deschis un dosar penal și continuă 
cercetările pentru stabilirea cu 
exactitate a modului cum s-a 
produs accidentul rutier.

Autocisternă cu benzină 
implicată într-un accident 

Accidentul rutier a avut loc 
în comuna Valea Călugărească. 
În accident au fost implicate o 
autocisternă încărcată cu benzină 
și un autoturism. În autoturism 
se afl au patru persoane, respectiv 

două femei, în vârstă de 30 de ani 
și de 63 de ani, și două minore, cu 
vârstă de 4 ani și de 16 ani. La fața 
locului s-au deplasat echipaje ale 
Poliției, Serviciului de Ambulanță, 
SMURD, dar și pompieri militari. 
Din fericire, persoanele implicate 
în accident nu au fost rănite și nu 
a fost necesar transportul acestora 
la spital.
Depistat cu alcoolemie, în urma 

unui accident
Un eveniment rutier produs pe 

raza municipiului Câmpina a scos 
la iveală faptul că șoferul se afl a 
în stare de ebrietate. Bărbatul, în 
timp ce a manevrat autoturismul 
în parcarea unui bloc, a lovit o 
altă mașină parcată regulamentar. 
„Fiind testat cu aparatul etilotest, 
acesta a relevat o concentrație de 
0,55mg/l alcool pur în aerul expirat. 
Fiind condus la spital pentru a-i fi  
recoltate probe de sânge, acesta a 
refuzat, sub pretextul că parcarea 
nu este asimilată drumului public”, 
a precizat IJP Prahova. În cauză, 
polițiștii au întocmit dosar penal 
pentru infracțiunea de refuz de 
recoltare a probelor biologice 
de sânge, în vederea stabilirii 
alcoolemiei.
Operațiuni de salvare în Munții 

Bucegi
Salvamontiștii și jandarmii au 

fost în alertă pentru recuperarea 
mai multor turiști de pe munte. 

Prima operațiune de salvare a 
vizat un adolescent în vârstă de 
16 ani, care se afl a în drumeție pe 
munte, alături de un grup format 
din alți 12 adolescenți și persoane 
adulte. O persoană a sunat la 112 
și a anunțat că băiatul s-a rătăcit pe 
traseul dintre Cota 1.400 și Padina. 
Ulterior, după ce jandarmii de la 
Prahova și de la Dâmbovița, alături 
de un polițist și de salvamontiști 
au demarat căutările, s-a afl at că 
tânărul s-a îndepărtat de grupul cu 
care venise la munte și a anunțat 
că se duce la Padina, însă nu a fost 
găsit aici, motiv pentru care a fost 
dată alarma. Povestea s-a terminat 
într-un mod fericit. Câteva ore 
mai târziu, tot printr-un apel 
la 112, a fost anunțat faptul că 
adolescentul a ajuns la București. 
Însă operațiunile de salvare 
au continuat. Salvamontiștii 
din Bușteni au fost solicitați să 
intervină și după ce trei turiști 
au rămas blocați pe un traseu 
nemarcat din Valea Albă. Cei trei 
turiști s-au aventurat pe munte, 
însă în momentul în care s-a lăsat 
întunericul nu au mai reușit să 
coboare. Operațiunea de salvare 
s-a încheiat după mai bine de cinci 
ore, când turiștii au fost aduși în 
Bușteni. 
Bărbat electrocutat la o partidă 

de pescuit
Un bărbat, în vârstă de 42 de 

ani, s-a electrocutat la o partidă 
de pescuit în satul Tătărani, 
comuna Bărcănești. Se pare că la 
un moment dat, acesta a atins din 
neatenție fi rele de înaltă tensiune. 
La fața locului s-a deplasat rapid 

un echipaj de la SMURD. Bărbatul 
era conștient, dar prezenta arsuri 
de gradul al doilea, la nivelul unei 
mâini și a unui picior. Bărbatul 
a fost transportat la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești pentru a primi 
asistență medicală de specialitate. 
Acesta nu este singurul caz de acest 
fel care a avut loc de la începutul 
anului. Un bărbat în vârstă de 40 
de ani din comuna Dumbrava, sat 
Trestienii de Sus, a decedat în luna 
mai după ce s-a electrocutat când 
a atins cu undița fi rele de înată 
tensiune. 
 Tânăr condamnat în Germania, 

prins la Ciorani
Tânărul, în vârstă de 29 de ani, 
din Ciorani, a fost condamnat în 
Germania pentru furt organizat. 
Polițiști de investigații criminale 
din cadrul Biroului ”Urmăriri” și 
din cadrul Secției de Rurale nr. 6 
Ciorani au depistat și reținut un 
bărbat de 29 de ani, din comuna 
Ciorani, pe numele căruia 
autoritățile judiciare din Germania 
au emis un mandat european de 
arestare în vederea depistării, 
reținerii și extrădării. „Acesta era 
urmărit pentru comiterea a cinci 
infracțiunii de furt organizat, 
prevăzute și pedepsite de codul 
penal german. A fost condus la 
Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Ploiești și, ulterior, prezentat 
Curții de Apel Ploiești, care a 
emis pe numele său un mandat 
de arestare preventivă pentru 
15 zile, urmând a se dispune 
asupra extrădării către autoritățile 
germane”, a anunțat IJP Prahova. 
Percheziții la persoane bănuite 
de furt de produse petroliere
Polițiștii Secției Rurale nr. 10 

Valea Călugărească, sprijiniți 
de luptători ai Serviciului de 
Acțiuni Speciale, au efectuat 
șapte percheziții la domiciliile 
unor persoane bănuite de furt de 
produse petroliere. Șase percheziții 
au avut loc în localități din județul 
Prahova, respectiv în Ploiești, în 
Colceag, în Slănic și în Dumbrava, 
iar cea de-a șaptea la o locație 

din comuna Jilavele, din județul 
Ialomița. „Din cercetări a reieșit 
că, începând cu luna martie a 
acestui an, cei în cauză ar fi  sustras 
produse petroliere (benzină, 
motorină, ulei) din vagoane 
staționate într-o stație de căi ferate 
din municipiul Ploiești. Cantitățile 
sustrase erau fi e comercializate, 
fi e utilizate în interes propriu”, 
a anunțat IJP Prahova. Polițiștii 
au descoperit, la locațiile vizate, 
diverse cantități de benzină, 

motorină, ulei și cox, precum și 
numeroase recipiente în care ar fi  
fost depozitate materiile sustrase. 
15 persoane au fost conduse la 
sediul poliției, pentru audieri. 
Polițiștii continuă cercetările sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
furt, în formă continuată.

 Doi bărbați atacați de urși, la 
Secăria și la Bușteni

Cei doi bărbați au ajuns 
la spital cu diverse escoriații 
provocate de animalele sălbatice. 
Prezentă la Ploiești, Grațiela 
Gavrilescu, ministrul Mediului, 
a anunțat că urșii agresivi care 
atacă oameni vor fi  împușcați.

Primul caz s-a înregistrat la 
Secăria. Un tânăr cioban în vârstă 
de 24 de ani, în timp ce se afl a cu 
oile în apropierea unei păduri, 
în punctul „La Doamnele” a fost 
atacat de un urs. Tânărul a sunat 
la 112 la câteva ore după ce s-a 

întâmplat incidentul. Acesta a 
ajuns la spital, potrivit medicilor 
de la Ambulanță, cu plăgi la brațul 
stâng, cu ruptură musculară 
dar și cu escoriații la coloana 
toraco-lombară. Câteva zile mai 
târziu, un bărbat în vârstă de 46 
de ani, a fost atacat de un urs în 
zona de camping din Bușteni. 
Bărbatul a fost transportat la 
Centrul de Primiri Urgențe al 
Spitalului Sinaia, pentru asistență 
medicală. Mai grav este faptul 
că și în alte localități și-au făcut 
apariția urșii. Este cazul situațiilor 
înregistrate la Cheia, la Comarnic 
și la Măneciu. Ministrul Mediului, 
Grațiela Gavrilescu, a anunțat, în 
cadrul unei conferințe de presă 
organizate la Ploiești, că urșii 
agresivi care atacă oamenii vor 
fi  împușcați. Cota de intervenție 
este de 350 de urși, până la fi nele 
anului urmând să fi e împușcați 
145 de urși. „În ordinul de 
ministru avem prinși un număr 
de 145 de carnivore mari, deci 
refl ectat bineînțeles la diferența 
de luni care au mai rămas până 
la sfârșitul anului. Nu este ordin 
pentru cotă de vânătoare, ci este 
cotă de intervenție pentru punerea 
în siguranță a vieții cetățeanului”, 
a precizat Gavrilescu, menționând 
că numărul urșilor la nivel național 
a ajuns la peste 7.000 de capete. 

Porci mistreți otrăviți cu 
furadan

Cinci mistreți au fost 
descoperiți morți într-un sat din 
Gornet Cricov. 

Oamenii care au făcut 
descoperirea au solicitat ajutorul 
medicilor veterinari, care, la rândul 
lor au sesizat Poliția. Surpriza a 
fost și mai mare când, în urma 
analizelor de laborator efectuate 
de către medicii de la Direcția 
Sanitar Veterinară Prahova, s-a 
constatat că animalele sălbatice 
au fost otrăvite cu furadan. Nu 
este exclus ca porcii găsiți în satul 
Dobrota, din comuna Gornet 
Cricov să fi  fost otrăviți în altă 
localitate. În ultima vreme, în mai 

multe localități a fost reclamată 
prezența în număr mare a porcilor 
mistreți, care au distrus culturile 
agricole de pe zeci de hectare. 
Poliția a deschis un dosar penal 
și continuă cercetările pentru 
a stabili cine se face vinovat de 
otrăvirea animalelor sălbatice. 

Rafi năriile din Ploiești și 
Câmpina, amenzi de sute de mii 

de lei
Un raport al Ministerului 

Mediului atestă faptul că în 
ultimii doi ani rafi năriile din 
Prahova nu au scăpat de amenzi.

Pe lista rafi năriilor verifi cate 
fi gurează și Rompetrol Rafi nare 
SA Rafi năria Vega, care deține 
autorizația integrată de mediu 
valabilă până la data de 08.07.2025, 
pentru arderea combustibilului în 
instalații cu o putere nominală 
mai mare de 50 MW,  rafi narea 
petrolului și a gazului  și depozite 
de deșeuri cu o capacitate totală 
mai mare de 25 000 tone. Conform 
raportului Ministerului Mediului, 
în perioada 2015 – august 2017, aici 
au fost efectuate 23 de controale 
planifi cate și neplanifi cate, 
inclusiv la sesizările transmise de 
ploieșteni. În perioada menționată 
au fost aplicate cinci amenzi, 
în valoare de 220.000 de lei, se 
arată în documentul Ministerului 
Mediului. 

Controale au existat și la 
Rafi năria Steaua Română SA 
Câmpina. „La acest moment 
activitatea de rafi nare este oprită 
și autorizația integrată de mediu 
emisă cu plan de acțiune a fost 
valabilă până la 31.12.2015. Pe 
același amplasament titularul 
de activitate deține autorizație 
de mediu pentru activitatea 
de colectare și valorifi care 
uleiuri uzate și a solicitat APM 
Prahova revizuirea acestui act 
de reglementare”, se precizează 
în prezentarea Ministerului 
Mediului. În perioada 2015 – 
august 2017 au fost efectuate 13 

controale, fi ind aplicate două 
sancțiuni contravenționale, în 
valoare de 150.000 de lei. 

La Petrotel Lukoil, autorizația 
de mediu este valabilă până în 
mai 2025, pentru activitatea de 
rafi nare a țițeiului și a gazelor. 
Pe parcursul a doi ani au fost 
efectuate 12 controale planifi cate și 
neplanifi cate, potrivit Ministerului 
Mediului, soldate cu trei sancțiuni, 
în cuantum de 215.000 de lei. 

Cât privește Rafi năria 
Petrobrazi aici autorizația de 
mediu este valabilă până la data 
de 27 februarie 2025, pentru 
arderea combustibilului în 
instalații cu o putere nominală 
mai mare de 50 MW și rafi narea 
petrolului și a gazului. Aici, au fost 
efectuate 14 controale în perioada 
2015 – august 2017. În timpul 
controalelor au fost aplicate patru 
sancțiuni contravenționale, în 
valoare de 230.000 de lei. 

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

Două persoane au decedat în urma unor accidente rutiere 
care au avut loc în Prahova, iar polițiștii au organizat șapte 
percheziții la persoane bănuite de furt de produse petroliere.
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Cu o largă majoritate au fost 
respinse: procedura de numire 

în funcțiile de conducere la Ministerul 
Public (ministrul Justiției propune, CSM 
alege, față de ministrul Justiției propune, 
CSM avizează, președintele țării numește, 
în prezent); majorarea vechimii la 8 ani 
în funcția de procuror, pentru a putea fi  
numiți în cadrul D.I.I.C.O.T. și D.N.A.; 
majorarea la 7 ani vechime efectivă în 
funcția de procuror pentru promovarea 
la parchetul de pe lângă tribunal și de 10 
ani pentru promovarea la parchetul de pe 
lângă curtea de apel; infi rmarea soluțiilor 
adoptate de procuror și pentru motive 
de netemeinicie, nu doar nelegalitate, 
care va limita independența funcțională 
a procurorilor. Doar două idei ale 
ministrului au fost îmbrățișate de DNA: 
prelungirea mandatelor de conducere la 4 
ani și eliminarea posibilității reîncadrării 
pensionarilor în funcția de judecător sau 
procuror la instanțele și parchetele unde 
au funcționat până la data pensionării.

„DIAVOLUL DE ASCUNDE ÎN 
AMĂNUNTE”

Și procurorii din țară au avut aceeași 
abordare, respingând majoritatea 
propunerilor ministrului Toader. 
Procurorul general al României, 
Augustin Toader, a declarat că 
propunerile sunt „o provocare la 
inteligența magistraturii”: „procurorii nu 
au agreat crearea unei direcții specializate 
pentru cercetarea magistraților; există 
bănuială că propunerea este făcută pentru 
a lua atribuțiile DNA. În ceea ce privește 
răspunderea magistraților, ar trebui 
elaborate condiții foarte clare și precise, 
să nu se lase impresia că este o revanșă 

contra magistraților 
care si-au făcut 
datoria (n.n.-care i-au 
anchetat/condamnat pe 
politicieni). Pe de altă 
parte, trecerea Inspecției 
Judiciare în subordinea 
Ministerului Justiției 
ar asigura controlul 
politic deplin asupra 
magistraților, ceea ce 
ar duce la o situație 

anterioară anului 2004”. Cât despre 
scoaterea președintelui din procesul 
de numire a șefi lor parchetelor, Lazăr 
a spus: „mă îndoiesc, orice om de bună 
credință se îndoiește, că ministrul Justiției, 
om numit politic, va alege între mandatul 
său și mandatul cuiva care nu ar vrea să 
fi e propus în această funcție. Trebuie să 
fi m realiști. CSM va avea posibilitatea 
să se pronunțe strict asupra propunerilor 
prezentate de Ministrul Justiţiei. Ar fi  o 
situație care nu ar favoriza independența 
magistraturii”. Procurorul-șef al DIICOT, 
Daniel Horodniceanu, a declarat, după 
întâlnirea cu șefi i de parchete din țară, că 
instituția pe care o conduce va exprima 
un punct de vedere atunci când va vedea 
proiectele scrise pentru că...  „diavolul se 
ascunde în amănunte”. 

DRAGNEA SE PLÂNGE DE 
„POLIȚIE POLITICĂ”!

Liviu Dragnea a declarat, prima dată, 
că legile justiției „nu se învârt în jurul 
președintelui țării”, apropo de eliminarea 
acestuia din procedura de numire a 
șefi lor DNA, DIICOT și Parchetul 
General, ceea ce, se înțelege, ar însemna 
că ele trebuie să se învârtă în jurul cuiva, 
adică a guvernului politic.  Ori, în acest 
caz, separarea puterilor în stat va fi  
încălcată oricum. Nici manifestațiile de 
stradă n-au fost pe placul liderului PSD, 
dar cel mai mult l-a deranjat atitudinea 
procurorilor DNA: „dacă nu ne arestează 
pe toți, vor mai rămâne unii dintre noi 
care să încerce să dezbată în Parlament, 
pentru că înca în România legile se dezbat 
și se aproba în Parlament, legile propuse 
de Toader”. Liviu Dragnea vorbește, 
culmea, și despre o poliție politică (noi 
credem că poliția politică există fi x în 

rândul partidelor, toate partidele câte au 
existat din 1990 încoace) înjghebată pe 
lângă SRI: „România este foarte aproape 
să aibă poliție politică. Asta este o noțiune 
foarte grea. Nu suntem în situația în care 
să avem poliție politică, dar suntem foarte 
aproape de a avea așa ceva. Am mari 
speranțe în Eduard Hellvig, directorul 
SRI, îl știu, are o concepție destul de 
modernă, sper să reziste la orice tentație, 
pentru a nu permite așa ceva”. În schimb, 
premierul Mihai Tudose a fost mult 
mai cumpătat, spunând că, înainte de a 
trimite Parlamentului proiectul privind 
modifi carea legilor Justiției, va tine cont 
atat de părerea manifestanților din Piața 
Victoriei, cat și de avizul CSM: „Tudorel 
Toader a venit cu o schiță de proiect a ceea 
ce a înțeles domnia sa din discuțiile cu 
ceilalți sau a preluat mot-a-mot sugestiile 
unor actori din domeniul justiției. A iesit 
cu ele pe piață, a provocat dezbateri. Va 
trimite acest proiect la CSM, sa vedem 
cu ce vine. Ofi cial, acel proiect încă nu a 
venit la Guvern, iar când va veni, noi îi 
vom da forma fi nală care va fi  dezbătută 
în Parlament”.

AMBASADA SUA, ÎNGRIJORATĂ 
DE PROPUNERILE LUI TOADER
Ambasada Statelor Unite ale Americii 

la București și-a exprimat îngrijorarea 
față de propunerile de modifi care ale 
legilor justiției: „Parteneriatul Strategic 
dintre SUA și România se bazează pe 
angajamentul față de valorile democratice, 
buna guvernare și consolidarea statului de 
drept întrucât acestea sunt fundamentul 
pentru creșterea securității și prosperității 
noastre comune. Instaurarea fermă a 
statului de drept are nevoie de un sistem 
judiciar puternic și independent, precum și 
de procurori independenți care pot urmări 
activitățile infracționale fără imixtiuni 
politice sau limitări ale actului legal de 
justiție.Statele Unite au luat cunoștință de 
propunerile Ministerului Justiției din 23 
august cu îngrijorare pentru independența 
sistemului judiciar. Îndemnăm toți actorii 
executivi, legislativi și judiciari din 
România să colaboreze pentru a continua 
lupta țării împotriva corupției și pentru a 
asigura credibilitatea instituțiilor sale”. 

Procurorii îi dau ministrului Toader Procurorii îi dau ministrului Toader 
cu legile-n capcu legile-n cap

NOU EXPERIMENT LA BAC ȘI 
EVALUAREA NAȚIONALĂ

Ministerul Educației, sub conducerea 
lui Liviu Pop, mai dorește să făcă unele 
experimente, cum ar fi  ca, din 2018, 
lucrările de la evaluările naționale, dar și de 
la examenele de defi nitivat și titularizare, să 
fi e corectate on-line, iar cadrele didactice 
pot face acest lucru chiar și de acasă. În acest 
scop va fi  pusă la dispoziție o aplicație (și 
aceasta va costa bani grei, evident) securizată 
de Serviciul Român de Telecomunicații 
Speciale. Unele asociații de părinți se 
opun acestei metode; poate își amintesc de 
olimpiada națională la limba română când, 
chiar în ziua probelor on-line, sistemul s-a 
blocat, proba fi ind reprogramată ulterior în 
format clasic, cu elevul participant la clasă. 
O a doua modifi care ar viza examentul de 
bacalaureat. Ministerul Educației ar putea 
muta, la inițiativa reprezentanților elevilor, 
pentru Bacalaureatul anului 2018, probele 
orale în luna februarie, astfel evitându-se 
perioda caniculară din timpul verii, iar 

candidații se vor putea pregăti mai bine 
pentru probele scrise.

Inițiativa vine în urma sesizărilor 
primite în vară, când candidații cică ar fi  
suferit din cauza temperaturilor ridicate 
din timpul perioadei în care au susținut 
examenul. Potrivit calendarului proiectului 
de metodologie pentru examenul de 
bacalaureat, candidații ar urma să se înscrie 
în perioada 29 ianuarie-2 februarie, iar 
evaluarea competențelor lingvistice, digitale 
și într-o limbă de circulațe internațională să 
fi e susținute între 12 și 22 februarie 2018. 
Probele scrise la cele trei discipline ar putea 
fi  susținute în perioada 25-28 iunie 2018, 
urmând ca pe 4 iulie să fi e publicate primele 
rezultate, iar cele fi nale, după soluționarea 
contestațiilor, să fi e afi șate pe 9 iulie.

SERVICIUL TEHNIC-INVESTIȚII DE 
LA PRIMĂRIA PLOIEȘTI S-A TREZIT 

CAM TÂRZIU
La Ploiești, mai avem o problemă în plus. 

După o vară în care a fost timp berechet 

și pentru reparații la 
unitățile de învățământ, 
dar și pentru constatări 
în teren, Serviciul 
Tehnic-Investiții din 
cadrul Primăriei Ploiești 
s-a trezit că  mai sunt o 
mulțime de lucruri de 
făcut. Justifi carea ar fi  și 
că Inspectoratul pentru 
Situații de  Urgență ar fi  
găsit niște nereguli. Or 
fi  și acestea, dar bănuim 
că nu pentru obiecte de 
joacă!  Prin Hotararea Consiliului Local 
nr.96/03.05.2017 a fost alocată suma de 
3.400.000 lei din care 3.300.000 lei pentru 
reparații curente la unități de învățământ 
(colegii/licee, școli și grădinițe) și 100.000 
lei pentru creșe. Pe lângă lista de obiective 
de atunci au mai fost adăugate, la mustață, 
câteva intervenții: Colegiul Național 
,,Al.I.Cuza”-înlocuire tâmplarie casa 
scării corp C; Școala Gimnazială ,,Toma 

Caragiu’’-scoatere lambriu și igienizare 
holuri, montare două uși din PVC; Scoala 
Gimnaziala ,,H. M. Berthelot’’-reparatie 
instalație termică, înlocuire tâmplărie; 
reparții obiecte de joacă la grădinițele 5, 
10, 21, 23, 30, 32, 38, 40, „Sf. Arhangheli 
Mihail si Gavriil”, „Crai Nou”, „Sf. Mucenic 
Mina” și „Scufi ța Roșie”; Gradinita cu 
program normal ,,Cheita de Aur’’-reparație 
jgheaburi/burlane, fațadă/balcon.

De la un premier De la un premier 
citire: România nu citire: România nu 
mai poate exploata mai poate exploata 

aur din cauza aur din cauza 
„șefului tribului de „șefului tribului de 

tehnocrați”tehnocrați”

Este posibil ca nici România, dar nici 
canadienii de la Gabriel Resources, să nu mai 

poată exploata aur, dacă mai este aur- de la Roșia 
Montana. Premierul Mihai Tudose l-a găsit țap 
ispășitor pe „șeful tribului de tehnocrați” Dacian 
Cioloș care, înainte de a pleca de la Guvern, a 
declarat Roșia Montana arie naturală protejată și a 
trimis documentele la UNESCO, pentru ca zona să 

fi e trecută și în lista patrimoniului mondial. Șeful 
Guvernului s-a plâns la „România TV” că nu mai 
poți săpa acolo „nici o gropiță, să sapi după râme, că 
e arie protejată”. Întrebat dacă și ministrul Mediului, 
Cristiana Palmer, a semnat documentele, Tudose a 
spus: „nu știu. El (n.n.-Cioloș) era șeful la tribul 
acela de tehnocrați, ăla deștept... Să spună că habar 
nu a avut, lucru pe care tind să îl cred, pentru că 
nu prea știa ce se întâmplă pe acolo...” Potrivit lui 
Tudose, anularea la UNESCO a procedurii inițiate 
de către guvernul Cioloș este difi cilă:„e greu până 
te acceptă, dar după ce te-au acceptat, e aproape 
imposibil să te retragi”. Premierul n-a spus că pe 
rol există un proces între Gabriel Resources și statul 
român, primii cerând daune în sumă echivalentă cu 
4,4 miliarde de dolari SUA, ca o compensație pentru 
pierderile pe care compania le-a suferit ca urmare a 
încălcărilor tratatului de investiții din România.

 continuare din pagina 1

 continuare din pagina 1

Consiliului Local Caragiu’’-scoatere lambriu și igienizare

CIOLOȘ A DECLARAT ZONA ARIE 
NATURALĂ PROTEJATĂ
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Maria BOGDAN;  www.ziarulploiestii.ro

Al 28-lea an de reforme în sistemul de învățământ românesc: Al 28-lea an de reforme în sistemul de învățământ românesc: 
manual de sport și Bac în 2 etape-de iarnă și de varămanual de sport și Bac în 2 etape-de iarnă și de vară
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Ministrul Mediului, Grațiela 
Gavrilescu, a fost la Ploiești, să 

discute despre „calitatea aerului în zona 
municipiului, situația depozitelor de 
deșeuri, biodiversitate-pagube generate 
de carnivorele mari, situația programelor 
Rabla, Rabla Plus și Casa Verde etc.” După 
vreo trei ore de bla-bla-bla, referitor la 
poluarea din Ploiești, cică discuțiile s-au 
încheiat cu anumite constatări („există un 
disconfort olfactiv”) și marile promisiuni 
„vom face”, adică...„la anul și la mulți ani”, 
gen  „vom analiza”, „vom face comisii”, „vom 
face grupuri de lucru”, „vom face controale”. 
No, Grațioaso, și-acum ce facem noi, ne 
apucăm de lălăit, ca ăluia care i se face 
foame?

„Știm de pe acum
 Ce ne așterneți la drum:
Nenumărate hidrocarburi,
Toluen și fl oruri,
Să ne ardă-n plămâni.
Pulberi mii, inofensive,
Care omoară cu zile.
Cu oleacă de benzen
Facem cancer indigen.
În barbă, să n-audă cineva,
Grațiela blestema:
Asta așa, să n-apucați,
Pensii multe să mâncați...
Grațioaso, ia de-aici
O urare. Hm, ce zici?
Sunteți toți oameni buni,
Sunteți eroi,
Dar într-o zi și noi
Vom face ce-am făcut cândva,
Când vom vota
Și vom cânta:
La revedere-ți spun,
Adio, pa, drum bun!
Pe capul tău, se pare,
Pălăria (de ministru) e cam mare...”

De la Liviu Dragnea citire: „subvențiile 
acordate la timp au ajutat fermierii 

să scoată producții istorice, dar au creat 
și o situație fără precedent în România: 
băncile au început să îi „vâneze” pe fermieri, 
pentru că aceștia nu au mai avut nevoie de 
împrumuturi”. Bre, Liviule, ești modest rău 

de tot: nu subvențiile au condus la producții 
record, ci tu, direct. Adicătelea, dacă nu erai 
tu, farul călăuzitor, nu se făcea nici neghină 
pe câmpurile patriei. Cu indicățiile tale 
prețioase... Dar cum e aia cu băncile? Au 
început nesuferiții ăia de străini să-i vâneze 
pe fermieri? Aoleu, ai grijă, să nu cumva să-i 
ia și pe ăștia din țară, dacă s-au dedat la așa 
producții record...
-Pe drumul din Bărăgan
Fuge, fuge un gipan
Cu un fermier-țăran
La volan.
-De ce fugi, Gipanule?
-Mă vânează băncile!
A venit aseară-n sat
Unul și m-a implorat
Să-mi dea un purcoi...
Mii de lei sau euroi.
Nevasta îl alunga,
El pe gât banii-îi băga.
La tâmplă arma mi-a pus,
Era pușcă, am dedus.
Se-ntâmpla o dramă
Dar sfatul de mamă...
Dacă nu iei gologanii
Aleluia, puiul mamii!
Frunzuliță viorea,
Șeful băncii îmi striga:
Ia, bă, sacul, că-i legat,
Ca să scapi nevătămat!
Fermierul se-ncrunta
Și cu gipul alerga,
Cărare pe câmp făcea
Și de...Dragnea abia scăpa!

Pe 11 septembrie, elevii de clasa a cincea 
vor avea pe bănci un singur manual, cel 

de educație fi zică. Celelalte vor fi  trimise în 
școli cel mai devreme în luna noiembrie. 
Ministrul Educației, Liviu Pop, e mândru 
foc de reușita sa, mai ales de următoarea 
defi niție: „mersul este o deprindere motrică 

naturală care asigură deplasarea omului 
prin alternarea sprijinului picioarelor pe 
sol”. Serios? Sunteți cu adevărat convinși 
că ăia de la Educație și ministrul Pop merg 
cu chișoarili pe sol? Și în general folosesc 
chișoarili pentru așa ceva? Ei arată ca și cum 
pășesc cel mai des în cap... Parafrazându-l 
pe Horea Pata:
-Tu, Doamne, ești un jiuvaier,
Sculptezi la oameni magistral,
Dar când să-i pui lui Liviu creier...
Rămas-ai fără material?

Victor Ciutacu: „infl uencerii de succes la 
nivel de cartier sunt indignați că nici 

măcar tv-urile partenere n-au mai umfl at 
cifrele jenante de participare la mitingul de 
doi lei găuriți de aseara (n.n.-de duminică 
seară). Fără Coldea și Anaconda nu exista. 
Dacă-l scoți pe Pomohaci în Parcul Sebastian 
se duce dracu’ și bruma de fraieri care să 
iasă benevol la apărat democrația cătușelor”. 
Bă, Ciutule, bine că măcar ai găsit și tu un 
neuron găurit în dovleacul ăla al tău și ai 
abandonat treaba cu Sorosul care vrea să 
distrugă țărișoara ta și-a șefului tău fugărit 
prin Serbia. Așa, cu manipulatorii autohtoni 
care-i scot pe fraieri în stradă, mai repede 
poți suci mințile babelor care se uită-n gura 
ta. Dar io zic să te rogi să nu pună vreodată 
mâna pe șeful tău Anaconda de Coldea...
-Prin capul lui bine dogit,
Ciutacu, în fi ne, a găsit

Un neuron cam găurit.
E drept, e neuron bineee plătit.
-Eu am prezis:
Cu mitingul s-a zis
De când Coldea tra-la-la...
Stai, Ciutacule, așa:
Râde hârb de oală spartă
Deși el n-are nici toartă.
Chiar și-acum au fost mai mulți
Mitingiști fraieri, prostuți,
Decât voi toți laolaltă
Ați dus babele la poartă
Glugă de coceni
Pe la Cotroceni.

Vrăjitorul Codrin Ștefănescu știe 
exact ce vor românii, de la primul ei 

cetățean, născut în secunda aceasta, până 
la ăla care a dat ortul popii de fericirea de 
a fi  contemporan cu el, marele Codrin: 
„românii vor modifi carea Codurilor penale 
în cel puțin 100 de puncte. Românii vor 
încetarea defi lărilor în cătușe la TV. Românii 
vor ca nimeni să nu mai stea cu frică că 
oricând poate fi  luat de pe stradă sau din 
casă, de lângă familie, copii, în baza unor 
dosare fabricate. Românii vor eliminarea 
defi nitivă a controlului absolut și absurd al 
unor structuri ale statului asupra cetățenilor”. 
Bre, na că ai dreptate, pentru prima dată în 
viața ta ai dreptate. E adevărat, noi dorim 
Codul modifi cat astfel încât să nu mai scape 
furăcios de partid printre virgule. Nu mai 
vrem defi larea cătușelor la televizor, le vrem 
pe mâinile voastre. Cât despre structuri, ce 
alt control mai mare este decât cel prin care 
mănânci tu la TV toată ziua ceva? 
-Codrine, Codrine,
Ar da norocul în tine!

Ieri, urlai  cu Vadim-răposatul
S-audă tot satul:
-Hoților din PSD,
PDL și PNL,
Bă, zoaie, bă, zdrențe,
Vă tragem în țepe!
Astăzi, ca hahalera
Care a schimbat calimera,
Căpățânile altora le aninai în țepușă
Și tu te plângi de-o biată cătușă?

Și din nou Liviu Dragnea, liderul care 
merită premiul de sinceritate, de 

analiză la rece, de descriere perfectă a sa 
și a structurii politice din care face parte: 
„sistemul nu se lasă ușor (…) Sunt ani de zile 
de construcție, ani de zile de legături făcute, 
știute, neștiute, la vedere, obscure și aici nu e 
vorba neapărat de oamenii care sunt acolo, 

e vorba de un concept care a fost gândit, 
poate în 2005, poate în 2006 (noi zicem că 
mai devreme, 1994-1995) și care a fost pus 
în practică an de an. Nu este ușor, dar cu 
răbdare, eu asumându-mi toate riscurile, 
acest proces trebuie dus la capăt, proces de 
însănătoșire a sistemului”. Bine, ați priceput 
că el se referea la un binom, trinom, ăla 
care a dat iama prin partide și i-a arestat 
pe furăcioși, iar după căpățâna lui, niște 
mahări, indiferent cât din țară au băgat în 
buzunar, nu trebuie atinși nici măcar cu 
o fl oare, darămite cu o condamnare. S-a 
întâmplat însă ca Suspendatul să descrie 
perfect felul în care-l vedem noi pe el și pe 
alții mii ca el.

-O bârnă către un pai:
Câtă nesimțire pe tine, vai,
În ochiul omului să stai,
Să-nțepi, să îi jenezi vederea,
Așa e când nu știi durerea...
-Tu vorbești fi x ca un lemn,
Dar acuma te îndemn
Să ne măsurăm puterea:
Paiul de pleoapă atârnă
Dar tu mare, ca o bârnă,
Ochiul ce-ai acoperit
A rămas în veci orbit.

Ministrul Apelor și Pădurilor, Doina 
Pană, vrea ca mass-media să dea mai 

multe știri pozitive. Aceasta a declarat că, în 
societate, s-a ajuns la un grad de violență și 
dezbinare extrem de ridicat, iar atmosfera 
aceasta a făcut ca mulți tineri plecați să 
nu mai dorească să revină în România. 
Ministrul propune un pact între femeile din 
politică și cele din presă pentru promovarea 
unui astfel de proiect, prin care presa 
să primească inclusiv facilități, precum 
deduceri de TVA, pentru știrile pozitive pe 
care le difuzează.
-Doino, fa! 
(Vorba lui Ponta)
Dreptate ai,
Așa că hai
Cu prima știre pozitivă,
Una-n veci  defi nitivă:

Doina Pană a plecat,
A plecat și ne-a lăsat.
E cu Ponta, sărăcuța,
Și se plimbă cu bărcuța.
E cu Liviu laolaltă,
Amândoi intrați la apă...

PAMFLETZiarul   Ploiestii

pamfl et de E. Pilaff 
www.ziarulploiestii.ro

Mă doare-n băşcălie!Parol,
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Alarmă în Prahova!Alarmă în Prahova!
Un ofi cial recunoaște: avem depășiri ale Un ofi cial recunoaște: avem depășiri ale 

concentrației de benzen, iar acesta este cancerigen!concentrației de benzen, iar acesta este cancerigen!
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Ce scria în „Planul de 
menținere a calității aerului 

în județul Prahova 2016-2020”, 
document pe care noi ar trebui 
să-l luăm foarte-foarte în serios, 
fi ind elaborat de către instituțiile 
statului, cele care îndeobște spun 
că guvernează în slujba cetățenilor? 
Că nu avem poluare în Ploiești și 
Prahova! Mă rog, avem poluatori, 
dar nu și poluare în sensul în care 
noxele au fost cică menținute sub 
limita admisă de lege. Ce ne spune 
nouă deunăzi vreme Andra Neamțu, 
directorul Institutului Național de 
Sănătate Publică, pe care pesemne 
a luat-o gura pe dinainte? „Nu atât 
mirosul este problema care ne sperie 
cel mai rău, ci faptul că benzenul este 
un produs cancerigen!” Iar depășiri 
ale concentrației au fost semnalate 
în repetate rânduri cu precădere în 
comuna Brazi, dar și în Ploiești.

Pe 20 iulie, ziarul nostru a publicat 
articolul <<Poluarea aerului, un fel 

de „corupție fără corupți” pe dos: avem 
poluatori, dar nu și poluare>>. Și începeam 
cam așa: „veste proastă pentru semnatarii 
petiției „Stop poluării orașului Ploiești”: în 

oraș, inclusiv în zona periurbană și în județ, 
nu există nicio poluare a aerului! Pardon: 
sunt emitenți destui, dar nu avem depășiri ale 
limitelor maxime de „otrăvuri” permise de 
lege. Așa că dacă vi se pare că anume ceva vă 
mută nasul din loc, dacă alergați să verifi cați 
gazele, nu cumva să le fi  uitat deschise, când 
mirosul puternic de metan se strecoară în 
casă, dacă aveți ceva la plămâni sau la căile 
respiratorii, sunt pure închipuiri. Totul e-n 
ordine!” Așa ne asigurau marii specialiști care 
au lucrat la „Planul de menținere a calității 
aerului în județul Prahova 2016-2020”. Iar ei 
au mai zis ceva: sursa cea mai mare de noxe 
nu este, cum v-ați imagina, industria (care 
industrie?!!), ci... ei, da!- trafi cul sufocant și 
centralele de apartament ori încălzirea cu 
cărbuni și lemne. La concluzia că „totul este 
bine”, indiferent de câte acuză ploieștenii, au 
ajuns, se justifi că specialiștii, măsurătorile 
celor 6 stații pe care le avem în Ploiești și 
județ: 2 dintre acestea măsoară trafi cul, 2 
activitatea industrială, 1 fondul urban și 1 
fondul suburban. Deci nimic despre benzen 
și despre natura lui cancerigenă. De fapt, au 
jurat superspecialiștii, toate noxele măsurate 
-dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2), 
oxizi de azot (NOx), particule în suspensie 
(PM10 și PM2,5), plumb (Pb) 24, monoxid 
de carbon (CO), ozon (O3), arsen (As), 
cadmiu (Cd), nichel (Ni), hidrocarburi 
aromatice policiclice/benzo(a)piren (BaP) 
și mercur (Hg)-incluziv benzenul (C6H6), 
au fost ținute sub control. La nimic-nimicuț 

nu au fost depășite limitele admise de lege.

„Nu atât mirosul este problema 
noastră care ne sperie cel mai rău, 

ci faptul că benzenul este un produs 
cancerigen”

Și-acum ce auzim? Că benzenul este 
cancerigen, iar la Brazi, spune Agenția 

de Protecție a Mediului, s-au atins valori de 
35 de mg/mc, față de limita maximă impusă 
de UE, de 1 mg/mc. Sau 5 micrograme /mc, 
cum scrie în plan, dar de fapt noi nu știm 
care este limita reală admisă. S-o luăm de la 
capăt. Ministrul Mediului și vicepremierul 
Grațiela Gavrilescu a organizat, la Ploiești, o 
întâlnire de lucru cu mai multe teme, printre 
care „calitatea aerului în zona municipiului, 
situația depozitelor de deșeuri, biodiversitate-
pagube generate de carnivorele mari, situația 
programelor Rabla, Rabla Plus și Casa 
Verde”. Despre poluare s-a vorbit mult și 
bine, iar ca angajamente fi nale am avut 
tradiționalul „vom face, vom drege”. Invitată 
la Ploiești, Andra Neamțu, directorul 
Institutului Național de Sănătate Publică, 
s-a apucat să dea în vileag ceea ce nu trebuia 
spus pesemne: „benzenul este cancerigen”. 
De altfel, pe surse, se știa cam de vreo două 
luni că Direcția de Sănătate Publică Prahova 
ține la sertar niște documente de acest gen. 
Ele s-au „scurs” totuși către semnatarii 
petiției „Stop poluării orașului Ploiești” și ar 
fi  ajuns în spațiul public oricum. Că ofi cialul 
de la București a decis să vorbească pe șleau 
despre acest lucru-târziu, dar mai bine așa 
decât niciodată- e bine. Ce a declarat așadar 
directorul Andra Neamțu? „Pe noi ne 
supără mai mult acțiunea benzenului asupra 
sănătății pentru faptul că benzenul este un 
produs cancerigen. Noi am fost avertizați de 

această poluare cu benzen. Am urmărit-o 
încă de anul trecut, iar d-na Mocanu (n.n.-
de la Agenția de Mediu Prahova) a prezentat 
niște grafi ce din care observăm că, de la 
sfârșitul anului trecut, la anumite stații, 
poluarea cu benzen a crescut. Eu m-am uitat 
pe site-ul APM și am văzut că, în acest an, 
până acum au fost vreo 46 de avertizări 
de depășiri ale benzenului, a poluării cu 
benzen, în special la stația PH 4 Brazi. În 
luna iunie, am avut, în Prahova, o întâlnire 
la Direcția de Sănătate Publică și am hotărât 
să demarăm un studiu specifi c pentru 
poluarea cu benzen în special în localitatea 
Brazi. Cum spuneam, nu atât mirosul este 
problema noastră care ne sperie cel mai 
rău, ci faptul că benzenul este un produs 
cancerigen”. Măsurătorile APM Prahova 
efectuate în perioada ianuarie-iulie indică 
mai multe depășiri ale concentrației de 
benzen. La stația automată de monitorizare 
a calității aerului PH4-Primăria Brazi  s-au 
înregistrat  valori crescute față  de trendul 
zonei, media pe această perioadă fi ind de 
6,78 ug/mc.  Alte depășiri ale concentrației 
de benzen s-au consemnat pe platformele 
Vega, Lukoil și Astra. Trebuie să mai spunem 
că produsul nu rezultă doar din procesul de 
fabricație din rafi nării, ci și din eșapamentul 
mașinilor sau cărbuni. Cum cărbunii sunt 
prea puțin folosiți, vinovatul numărul doi ar 
fi  mașinile, trafi cul din județ și oraș fi ind, pe 
alocuri, unul infernal.

această poluare cu benzen Am urmărit o

Benzenul poate fi  inhalat, ingerat sau poate pătrunde prin piele. Odată intrat în 
organism, se concentrează în grăsimi și în măduva osoasă, pentru care este toxic, 

blocând formarea globulelor sangvine în aceasta. Substanța irită ochii, pielea și căile 
respiratorii. Înghițirea lichidului poate cauza aspirarea sa în  plămâni, acest lucru 
conducând la pneumonii chimice și la corodarea mucoasei digestive. Substanța poate 
afecta sistemul nervos central, provocând amețeli prin excitarea și apoi deprimarea lui. 
Expunerea la un nivel mai ridicat decât cel admis poate duce la pierderea cunoștinței 
și la moarte. Benzenul poate afecta  sistemul imunitar, scăzând numărul de elemente 
fi gurate ale sângelui, urmat de trombocitopenie. Este cancerigen pentru oameni, Centrul 
International de Cercetare a Cancerului incluzându-l pe lista substanțelor cancerigene 
de grupa 1 (rezervată pentru cel mai ridicat grad de risc), putând provoca leucemie.

Pentru că Guvernul 
Tudose, în fi ne, Ministerul 

Energiei, asta a făcut, l-a 
numit pe un oarecare 
Cosmin Ghiță, în vârstă de 
28 de ani, director general 
al Nuclearelectrica (SNN). 
Acesta s-a născut parcă pentru 
a fi  șef mare la stat de când a 
ieșit de pe băncile facultății. 
O facultate, e adevărat, 
absolvită în SUA, prelungită 
cu ceva specializări în Rusia, 
dar acest fapt nu înseamnă 
neapărat și competențe 
ieșite din comun, dacă nu 
au fost probate sufi cient de 
mult timp în mediul privat 
de vârf, unul concurențial 
prin excelență. Anterior, 

Ghiță căpătase postul de  
președinte al Consiliului de 
Administrație al Companiei 
Naționale a Uraniului (CNU), 
companie care avea ca singur 
c l i ent-Nucle are lec t r ica , 
pentru livrarea pulberii 
sintetizabile de dioxid de 
uraniu din prelucrarea 
concentratelor de U3O8. În 
aprilie 2017, a fost numit 
consilier de stat în aparatul 
de lucru al premierului Sorin 
Grindeanu-în domeniul 
energiei și al mineritului. Alte 
poziții deținute: noiembrie 
2016/aprilie 2017-manager 
Relații publice și politici 
economice pentru România 
și Moldova, la Medtronic 

Romania SRL; aprilie 2015/ 
aprilie 2017- partener în 
cadrul Amerocap, din 
New York, companie de 
investiții și facilitare comerț 
exterior în domeniul 
petrolier; aprilie 2012/martie 
2015-consilier relații publice 
și guvernamentale pentru 
compania Chevron România; 
2011/2012- stagiar relații 
internaționale la Chevron 
USA Inc.; 2010-stagiar la 
Departamentul de Riscuri 
Asimetrice și Non- Proliferare 
Nucleară, în cadrul 
Ministerului Afacerilor 
Externe.  Potrivit „Jurnalului.
ro”, chiar dacă „CV-ul lui 
Cosmin Ghiță abundă în 

afaceri cu sume amețitoare 
pe tărâmuri americane, 
cea mai interesantă este 
una derulată în București. 
Agenția de publicitate DNC 
Advertising International 
SRL a fost înfi ințată în 2012 
și nu a avut activitate până 
la momentul radierii sale, în 
iulie 2015. Asociați în fi rmă 
erau, la acea dată, jurnalistul 
Nadir Baubec, Cosmin Ghiță 
și Dragoș Andrei Buzăianu, 
ultimul-nepotul de frate 
al lui  Bogdan Buzăianu, 
fondatorul Energy Holding 
și primul „băiat deștept” din 
energia românească”. 

în Justiție, Toader a impus o limită de 30 de ani pentru judecătoriîn Justiție, Toader a impus o limită de 30 de ani pentru judecători
Nuclearelectrica, dată pe mâna unui băiat de 28 de ani, iarNuclearelectrica, dată pe mâna unui băiat de 28 de ani, iar

Ce propunea ministrul Justiției, Tudorel Toader, 
în setul de modifi cări care ar urma să fi e aduse 

legilor ce reglementează activitatea magistraților? 
Printre altele, să fi e introdusă vârsta minimă de 30 
de ani și cel puțin 5 ani de activitate efectivă pentru 
candidații la Institutul Național al Magistraturii și 
de 15 ani vechime efectivă în funcția de procuror, 
pentru promovarea la Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casație și Justiție. În comentariile 
ulterioare, ministrul afi rma că nu „poți pune 
soarta unui om în mâna unui judecător fără 
experiență”. Dar soarta Nuclearelectrica, o unitate 
care poate face „bum” la o eroare și care, la o adică, 
ar putea afecta grav sau fatal mii și mii de oameni, 
a putut fi  pusă în mâna unui „lipsit de experiență”, 
în vârstă de 28 de ani!
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Ofi cial, Institutul de seruri și 
vaccinuri „Dr. I. Cantacuzino” 

a fost înfi ințat în 1921. În 1904 însă 
profesorul Cantacuzino a creat și 
condus „Laboratorul de Medicină 
Experimentală” care avea ca sarcină, în 
afară de cercetarea academică, să prepare 
serurile antistreptococic și antidizenteric, 
primele dintr-o lungă serie de produse 
biologice pe care le va produce această 
unitate națională de elită. Practic 
laboratorul a fost nucleul pe care s-a 
clădit mai apoi Institutul Cantacuzino. 
În 1924, acesta s-a mutat într-un local 
construit pe terenul Institutului Babeș, 
având ca sarcină să efectueze cercetări 
de microbiologie și științele înrudite, 
să producă vaccinuri, să se ocupe de 
sănătatea publică și să urmărească 
epidemiologic teritoriul național. Sub 
coordonarea ilustrului profesor s-au 
efectuat, în primii ani, cercetări privitoare 
la scarlatină și holeră, tuberculoză, 
poliomielită, dift erie și tetanos, zoonoze 
și tifos exantematic etc. Unele dintre 
cercetări, care au dus faima instituției în 
lume, constituie prestigioase premiere, 
precum cele privitoare la transformarea 
bacteriilor, studiul virusului poliomielitic 
și limfogranulomatozai benigne, 
patogenia tuberculozei, epidemiologia 
rickettsiozelor, antigenele bacteriene. 

DE LA GLORIE...

În noiembrie 1945, Institutul se 
angajează să producă vaccinul 

antirabic și variolic. Dar impunerea 
de mai târziu a modelului sovietic de 
organizare clatină din temelii sistemul 
care funcționase impecabil vreme de 
mai bine de 25 de ani. Comuniștii nu 
agreau nici numele institutului și nici 
organizarea așa că, pentru a-i pierde 
urmele, înfi ințează alte două unități cu 
același profi l: Institutul de Parazitologie 
și Malarie, condus de profesorul Mihai 
Ciucă și Institutul de Imunologie, condus 
de prof. Ionescu-Mihăiesti. Institutul 
Cantacuzino, rebotezat Epidemiologie si 
Microbiologie, a fost reorganizat în două 
sectoare, cel care se ocupa cu cercetarea 
științifi că și sectorul de producție, ambele 
desfășurându-și activitatea după norme 
elaborate de partid. Sectorul de cercetare 
era bugetar, pe când sectorul de producție 
își asigura propria fi nanțare; gestiunile 
erau separate, sistemele de salarizare, 
diferite.

În 1956, echipa profesorului Ionescu-
Mihăiești revine la conducerea Institutului 
Cantacuzino și odată cu ea se reintroduce 
sistemul anterior de organizare, care 
rezistă până în 1970, an în care se apelează 
la conceptul de planifi care a muncii; planul 
era impus așadar de către Ministerul 
Sănătății. Indiferent însă de conducere, 
unitatea are rezultate remarcabile, asta 
până când izolarea României a condus 
la întreruperea legăturilor cu cercetarea 
internațională.

...LA DECĂDERE 

După 1990, instituția și-a schimbat 
numele în Regia Autonomă 

„Institutul Cantacuzino”, regim juridic 
care, zice-se, asigura un statut economic 
superior celui din perioada 1970-1990. 
În acea vreme, regia avea în posesie 
33 de unități, trei fi liale la Iași, Cluj și 
Timișoara, plus două stațiuni pentru 
animale de experiență, la Băneasa și 
Dârvari. Activitatea de sănătate publică se 
desfășura în alte 25 de centre de referință. 
Din 1992, Ministerul Sănătății lasă 
cumva unitatea în aer; nu a mai fi nanțat 
o parte din activități, iar o lungă perioadă, 
Institutul Cantacuzino a continuat să 
ţină în stare de funcționare întregul 
dispozitiv al centrelor de referință, care 

au satisfăcut toate solicitările de teren, 
utilizând propriile venituri fi nanciare 
provenind din cercetare și producție. 
În 1994, prin Hotărârea Guvernului 
nr. 133, Regia Autonoma „Institutul 
Cantacuzino” este reorganizată ca institut 
public pe regim extrabugetar. Acesta 
provoacă o mulțime de încurcături. De 

pildă, Institutul benefi ciase de credite din 
împrumutul oferit Ministerului Sănătății 
de către Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare în scopul 
reabilitării asistenței medicale primare. 
Schimbarea statutului ar fi  presupus 
plata datoriei de către institut, ori și așa 
încasările din producție și activitățile de 
servicii asigurau autofi nanțarea doar în 
procent 85-90%, ca să i se mai pună în 
cârcă și datoriile de la BIRD. Ministerul 
Sănătății preia ratele băncii, dar restul 
cheltuielilor revin în integralitate 
institutului. Mai târziu, regimul juridic 
se schimbă din nou, unitatea devenind 
Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Microbiologie și 
Imunologie „Cantacuzino”. Ca oricare 
altă unitate de cercetare din țară (de care 
aproape că s-a ales praful) și institutul 
intră în declin. Dintr-un declin în alt 
declin și mai mare, am vrut să spunem.

ȘI DIN COLAPS ÎN COLAPS

Institutul Cantacuzino producea, 
înainte de 1990, vaccinuri 

dift erotetano-pertussis, rujeolic, CG 
(anti-tuberculoză), polio cu administrare 
orală, antigripal, dizenteric, tifoidic, 
rabic etc. Lipsa fi nanțării, managementul 
defectuos, ca să nu spunem altfel, 

nerespectarea normelor impuse de 
Organizația Mondială a Sănătății au 
condus la închiderea producțiilor, rând pe 
rând, pentru fi ecare vaccin în parte. După 
2010, de la milioanele de doze de vaccin 
care ieșeau anual pe poarta institutului, 
s-a ajuns la câteva sute de mii de doze. 
În 2014, Institutul este zguduit de un 

scandal fără precedent după ce Agenția 
Națională a Medicamentului a interzis 
punerea pe piață a vaccinului antigripal. 
Măsura a fost luată după ce rezultatele 
testelor au indicat o concentrație foarte 
mare de endotoxine ce puteau produce 
reacții adverse la administrare, precum 
febră sau șoc anafi lactic. Premierul de 
atunci, Victor Ponta, a trimis Corpul de 
Control al Guvernului pentru a investiga 
probemele apărute. Experții Organizației 
Mondiale a Sănătății au efectuat și ei 
verifi cări ajungând la concluzia că „nu 
există un plan de business clar, bugetat, 
pentru următorii 5-10 ani” și că „producția 
de vaccin antigripal pentru sezonul 
rece 2013-2014 a început foarte târziu, 
nefi ind sufi cient timp pentru respectarea 
adecvată a sistemului de calitate”. Pe fi r 
a intrat și Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casație și Justiție cu un dosar de 
urmărire penală in rem despre care nu se 
mai aude nimic. Ca „măsură principală”, 
ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, 
după ce a promis „că-n toamnă reluăm 
producția de vaccin antigripal”, a mutat 
Institutul Cantacuzino de la Ministerul 
Sănătății, în subordinea Ministerului 
Educației și Cercetării! Multe toamne 
au venit și au trecut de atunci, mulți 
miniștri au venit și au plecat, și tot nu 

s-a întâmplat ceva favorabil. 
Abandonat de  guvernanți, 
Institutul Cantacuzino rămâne 
fără medici și fără personal 
specializat. În decembrie 
2016, guvernul Cioloș anunța 
revenirea la Ministerul Sănătății 
a institutului. Actualul ministru 
Florian Bodog a tot încercat să 
găsească un manager care să 
gândească un plan de relansare 
și reorganizare a producției 
de vaccinuri. Acesta a fost 
găsit numai după ce premierul 
Mihai Tudose și-a pierdut 
răbdarea; din luna iulie așadar 
manageriatul a fost preluat de 
Mircea Ioan Pop, profesor de 
microbiologie la UMF „Carol 

Davila”. Acesta a apreciat că unitatea nu 
a mai produs vaccinuri de un număr de 
ani și, pentru reluarea producției, sunt 
necesare mai multe măsuri. Măsuri pe 
care de data aceasta premierul Tudose 
n-a mai vrut să le aștepte astfel că a trecut 
instituția sub comandă militarizată. Ce va 
ieși din această nouă gândire vom vedea!

DUPĂ CE ELITA CERCETĂRII ROMÂNEȘTI A FOST DECAPITATĂ DE MANAGERI POLITICI DEȘTEPȚI,DUPĂ CE ELITA CERCETĂRII ROMÂNEȘTI A FOST DECAPITATĂ DE MANAGERI POLITICI DEȘTEPȚI,

PREMIERUL TUDOSE MILITARIZEAZĂ PREMIERUL TUDOSE MILITARIZEAZĂ 
INSTITUTUL CANTACUZINOINSTITUTUL CANTACUZINO
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Premierul Tudose a recunoscut 
incapacitatea Ministerului Sănătății 

și a Guvernului pe care-l conduce de a 
redeschide Institutul Cantacuzino, ruinat 
în câteva mandate păguboase. Pesemne de 
aceea a hotărât să-l treacă sub regim militar: 
„în circa o lună, Institutul Cantacuzino o 
să devină parte a Ministerului Apărării. 
Cu specialiștii de acolo (n.n.-poate a dorit 
să spună cu anumite conduceri instalate 

politic) ne-am lămurit. Poate o mână 
militarizată va avea rezultate”. Ideea ar 
fi  să-l treacă direct în subordinea vreunei 
unități MApN; dacă va rămâne să-l 
coordoneze ministrul Adrian Țuțuianu, 
n-am făcut nimic! De altfel, Mihai Tudose 
a afi rmat că, dacă va reuși, în mandatul 
său, să redeschidă această unitate medicală 
strategică, în preajma sărbătoririi a 100 de 
la înfi ințare, se va declara mulțumit.
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UN EVENIMENT DE ȚINUTĂ CULTURALĂ ÎNALTĂ 
ȘI O REPREZENTAȚIE IMPOZANTĂ A FORȚEI 

INTELECTUALE A GENERAȚIEI TINERE
Crina MOSCOVICI;
www.ziarulploiestii.ro

GATA, GUVERNUL  A GĂSIT CHEIA RELANSĂRII 
TURISMULUI: NIȘTE ANGAJAȚI ÎN PLUS LA STAT

În turism cică le-am făcut pe toate. Nu mai 
avem nevoie de stațiuni la Marea Neagră 

curățate de clădirile jerpelite ale fostelor 
hoteluri comuniste, de o Delta Dunării 
protejată, de stațiuni balneoclimaterice 
refăcute de la zero, acolo unde au căzut 
în ruine. Nu avem nevoie de drumuri, de 
autostrăzi. În schimb, e musai de folos 
un atașat de turism pe lângă ambasadele 
României în lume. Acesta ar fi  cheia 
relansării turistice. Despre a câta relansare 
vorbim? 10-12? Ministrul și relansarea! 

Deci asta a hotărât Executivul Mihai Tudose să 
facă azi și acum, să înfi ințeze funcția de atașat 

de turism, care să înlocuiască reprezentanțele de 
promovare turistică desfi ințate. Posturi de bugetari 
adică. Și ce dacă îngroșăm schema de pesonal 
la stat? Bugetul poate să ducă! Crezând că noi nu 

pricepem ce-i cale pe vale, Guvernul s-a chinuit să ne 
explice: „defi nirea funcției de atașat de turism prin 
stabilirea în mod concret a competențelor, a rangului de 
reprezentativitate externă și a modalității de recrutare în 
vederea reprezentării intereselor României și a sectorului 
economic al turismului la nivel internațional vine în 
contextul desfi ințării reprezentanțelor de promovare 
turistică, urmare a recomandărilor Curții de Conturi 
prezentate în Raportul de audit al performanței fostei 

Autorități Naționale pentru Turism. Potrivit ordonanței, 
funcțiile de atașat de turism pot fi  ocupate, prin concurs 
sau examen, de angajați ai Ministerului Turismului, 
ai instituțiilor subordonate acestuia și de personalul 
detașat în minister”. Și mai departe, fi indcă la teorie 
sofi sticată nu ne întrece nimeni, cu practica stăm mai 
greu, ni se spune: „concret, se implementează conceptul 
de Organizaț ie de Management al Destinaț iei, care va 
contribui la valorifi carea potenţialului turistic, respectiv 

la creșterea circulaţiei turistice și a volumului 
de încasări din turism atât la nivel local, cât și 
la nivel naţional. Organizaț iile de Management 
al Destinaț iei vor funcţ iona prin asocierea 
autorită ţilor publice locale cu organizaț iile/
federaţiile patronale din turism sau, după  caz, 
cu reprezentanţi ai mediului privat din turism, 
care asigură realizarea politicii de marketing 
și gestionarea coordonată a componentelor 
destinației. În calitate de membru asociat, pot 
adera la OMD și asociații de promovare, asociații 
profesionale, administratori ai ariilor protejate, 
mediu academic și de formare profesională în 
turism”. Ați înțeles ceva? Dacă nu, ghinion!

O grandioasă acţiune care omagiază 
inteligenţa, echilibrul, argumentul, 

logica, judecata, creativitatea, oratoria, 
dezbaterea de idei şi raţiunea, a avut loc 
în urbea nostră recent, în perioada 23-28 
august, timp de 7 zile. 

Este vorba despre “Forumul Național 
de Dezbateri Academice 2017”!

Forţele intelectuale şi manageriale 
implicate, minunăţia de organizare până 
în cele mai adânci şi surprinzătoare detalii, 
moţiuni (atât din cele aşteptate, cât şi din 
cele neaşteptate) de cel mai înalt nivel de 
expunere şi de penetrare a fenomenelor, o 
documentare exactă, obiectivă şi susţinută 
cu măiestrie în sălile de concurs, totul a fost 
tratat în cheia pasionalităţii şi anvergurii 
tineretului nostru de elită.

 Această grupare juvenilă naţională de rară 
şi adecvată înţelegere a contemporaneităţii, 
cu un spirit critic cu totul deosebit, cu o 
misiune clară de a pătrunde dincolo de 
aparenţele facile ale contemporaneităţii, ne 
aduce mari bucurii şi încredere pentru anii 
ce vor veni.

A opera cu raţionamente şi noţiuni pe care 
foarte puţini oameni le valorizează corect, 
a fi  în stare să concepi forma ce justifi că 
(sau nu!) relaţia dintre fenomene, iată care 
sunt condiţiile primordiale pentru ceea ce 
numim “setea de cunoaţtere” a unei părţi în 
perpetuă evoluţie numerică, profesională şi 
de foarte bună calitate umană. 

Cea care a  desfăşurat, la Ploieşti, acest 
Forum Naţional, nu este nimeni alta decât 
celebra Asociație Română pentru Gândire și 
Oratorie (ARGO Debate http://argodebate.
ro), asociație educațională regională și 
membră a Asociației Române pentru 
Dezbateri, Oratorie și Retorică (ARDOR), 
o valoroasa prietenă a multor absolvenţi de 
la “Colegiul Mihai Viteazul”. Preşedinte al 
Asociaţiei este dl. Şerban Pitic.

Regulamentele “ARDOR” şi “ARGO” 
prevăd pregătirea câtorva moţiuni  
comunicate în prealabil (e.g. “Acest 
Parlament crede că statul român ar trebui 
să retragă statutul privilegiat al BOR-scutiri 
de taxe, fi nanțare din bani publici- până ce 
aceasta nu plătește daune fi nanciare pentru 
nedreptățile istorice făcute comunității 

roma;”), aşadar au existat 
variante documentate “de 
acasă” (deşi imprevizibilul 
argumentelor pro şi contra 
este garantat!), precum şi cele 
la care debaterii au acţionat 
spontan, cu argumente în 
concordanţă cu legile logicii şi 
pe baza culturii înmagazinate 
de fi ecare jucător în parte.

Competiţia a avut peste 
300 de participanţi din 
întreaga ţară, elevi, studenţi 
şi profesori, sosiţi în Ploieşti  
din 22 de judeţe. Edifi ciile principale în 
care s-au desfășurat sesiunile naţionale 
de Debate au fost: Liceul Tehnologic de 
Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, Colegiul 
Național „Nichita Stănescu”, Colegiul 
National “Virgil Madgearu” și Centrul de 
Afaceri Multifuncțional „Lumina Verde” 
din Ploiești. 

Marea fi nală de dezbateri, Finala de 
Public Speaking, Ceremonia de închidere 
și premiere ale Forumului Național de 
Dezbateri Academice din data de 28 august, 
au fost găzduite în “Sala Europa” de către 
Consiliului Județean Prahova. Temele de 
discuție au vizat probleme şi situaţii de 
actualitate cu subiecte medicale, religioase, 
drept al transporturilor, legislație sau ONG-
uri. 

„Debate-ul”, adică dezbaterea pentru 
dezvoltare intelectuală, calitate morală 
şi culturală, este o artă în care unii dintre 
români sunt foarte dotaţi, lucru demonstrat 
de rezultatele excepționale obținute de 
echipele participante din România la 
competițiile internaționale  încă din anul 
1994. Ploieştenii noştri au avut întotdeauna 
rezultate de excepţie, obţinute îndeosebi cu 
eforturi fi nanciare proprii.

Au fost Campioni Mondiali şi Europeni 
în competiţii de limba engleza, au spulberat 
competitori celebri în lumea întreagă.

Pionierul incontestabil al introducerii 
Debate-ului în oraşul nostru şi la Liceul 
Mihai Viteazul-Ploiesti este doamna 
profesoară de engleză Simona Mazilu, 
personalitate distinsă şi autoare renumită 
de cărţi de popularizare a acestei nobile 

preocupări de studiu continuu intelectual.
De prisos să adaugăm că rezultatele 

debaterilor români nu au fost aproape 
deloc în atenţia media românească, de 
unde (printre altele) şi marile probleme de 
supravieţuire în peisajul patriei romane. 
Nici învăţamântul n-a facut mai nimic 
pentru răspândirea acestor idei, nici ONG-
urile educaţionale n-au susţinut prezentarea 
fenomenului (atât de iubit în SUA începând 
cu Preşedinţii americani, până la elevii de 
şcoală!).

Când asişti la o competiţie de “Dezbateri 
academice” şi apoi vezi secvenţe din 
Parlamentul României, când compari 
vorbirea perfect gramaticală a elevilor 
şi a studenţilor cu confuziile de limbă 
românească a “aleşilor neamului”, cu 
agramatismul patentat, cu dezacordurile 
hidoase ale cohortelor de corigenţi la 
română pătrunşi în forumul legislativ al 
naţiei, îţi dai repede seama că:

1. mai este mult până la profesionalizarea 
politicienilor; 

2. cetăţenii care i-au ales pe agramaţii cu 
ifose sunt şi ei în război cu gramatica  limbii 
noastre, conform proverbului de secole 
împământenit, “cum e turcu’, şi pistolu’ “.

3. Nu ar strica un curs de dezbateri 
parlamentare pentru aleşii neamului, 
susţinut de cei mai renumiţi debateri din 
ţară. 

Fireşte, cursul va fi  gratuit, veniturile 
parlamentarilor nepermiţându-le să 
plătească din banii proprii, mai ales când 
au la dispoziţie, prin legile injuste pe care le 
adoptă, bugetul unei ţări întregi! Ar fi  păcat, 
desigur…

Să revenim, totuşi, la o ambianţă 
preponderent de încredere în viitor, în 
Uniunea Europeană, în români şi cu o 
tendinţă de a vedea părţile pozitive ale 
oamenilor şi ale realităţii. Acest optimism 
de sorginte (aproape!) mistică, întemeiat 
pe revelaţie şi intuiţie provine, în mod 
cert, şi din calitatea umană de adevaraţi 
profesionişti a tuturor participanţilor la 
aceste “Naţionale de debate”! Să onorăm, 
aşadar, această generaţie în care ne punem 
toate speranţele noi, cei din această ţară 
oropsită,  să preţuim investiţia de timp, efort 
intelectual  şi cultural de care dau dovadă 
tinerii noştri remarcabili prin seriozitatea 
lor, prin implicarea deosebită în tot ceea ce 
fac, prin determinarea lor asiduă odată ce 
şi-au activat o cale de urmat!

Aici este vorba despre Democraţie, 
distinşi cititori!

În fi nala competiţiei s-au califi cat 
echipele “Transilvania A” şi “Ardor C”.

Campionatul Naţional de Debate ediţia 
2017 a fost câstigat de echipa ARDOR 
C iar  Campionul la Oratorie a devenit 
d-ra Ana Coman.

Daţi-mi voie, în încheiere, să acord 
aprecierile mele înalte tuturor celor care 
au participat la acest fapt remarcabil, 
elevi, studenţi, profesori, dar cel mai tare 
m-a impresionat dăruirea ploieştenilor 
noştri de la “Asociația Română pentru 
Gândire și Oratorie” (ARGO Debate 
http://argodebate.ro), cei care au organizat 
un eveniment de mare răsunet în mediile 
intelectuale!
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ZIUA LIMBII ROMÂNE – EDIȚIA A V-AZIUA LIMBII ROMÂNE – EDIȚIA A V-A

Ziarul   Ploiestii,

Trifoi roşu 
(Trifolium pratense)(Trifolium pratense)

Parte întrebuinţată: infl orescenţele și 
frunzele

Benefi cii: Din aceeași familie cu 
mazărea, trifoiul roșu are rădăcinile lungi 
și subţiri, ce pătrund prin mai multe 
straturi de sol și extrag minerale și alte 
elemente care adesea nu se găsesc aproape 

de suprafaţa pământului. E 
renumit pentru abilitatea sa 
de a fi xa azotul în sol, servind 
astfel ca fertilizator natural. 
Ca plantă medicinală, trifoiul 
roșu este unul dintre cele mai 
bune tonice respiratorii, util 

pentru copiii mici, dar și pentru adulţi, 
având totodată, și o excelentă capacitate 
de detoxifi ere a organismului. Este folosit 
pentru tuse, răceală sau bronșită. Este 
folosit și sub formă de ceai sau de spălături 
pentru toate problemele pielii și se regăsește 
frecvent în remediile de prevenire  a 
cancerului și antitumorale. Este unul dintre 

ingredientele din compoziţia unor remedii 
anticancerigene tradiţionale, ca Hoxsey sau 
ceaiul Essiac.

Întrebuinţări sugerate: Din trifoi roșu 
se obţine un ceai delicios. Amestecaţi-l 
cu alte plante, precum lumânărică, în caz 
de probleme respiratorii persistente, sau 
cu urzică, pentru un ceai de detoxifi ere a 
sângelui și de îmbunătăţire a aspectului 
pielii. Ceaiul și tinctura pot fi  folosite spre 
a preveni și a elimina excrescenţe nedorite, 
cum ar fi  tumori, chisturi sau fi broame.

Atenţie! Persoanele cu hemofi lie, sau 
cu „sânge subţiat” (cei care sângerează 
abundent și/sau au probleme de coagulare 

a sângelui) nu ar trebui să folosească trifoi 
roșu. Acesta e renumit pentru capacitatea 
de a „subţia” sângele și poate declanșa 
hemoragii prelungite.

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

a sângelui) nu ar trebui să folosească trifoi

Astăzi, 31 august 2017, în 
întreaga ţară, pentru a 

cincea oară, are loc sărbătorirea 
Zilei Limbii Române, eveniment 
de referinţă în viaţa spirituală a 
ţării.

După cum se știe, în anul 2011, 
un grup de 166 de parlamentari 
aparţinând tuturor partidelor 
parlamentare din România, au 
semnat o importantă propunere 
legislativă, iar în Expunerea de 
motive au adus în prim plan, 
necesitatea aprobării unei legi 
dedicate și în România, prin care 
Limba română să fi e sărbătorită, 
așa cum se întâmplă din 1990, în 
Republica Moldova.

Printre motivele afl ate în 
propunerea legislativă, amintim: 
Importanţa limbii române nu 
trebuie marginalizată de tendinţele 
actuale către globalizare, deoarece 
limba română reprezintă 
fundamentul identităţii naţionale, 
un punct deosebit de important 
pentru consolidarea unei societăţi 
puternice și unite. 

Această interesantă propunere 
legislativă a fost legiferată ca zi 
festivă a României prin Legea 
nr. 53/2013, adoptată de către 
Parlamentul României cu 312 
voturi pentru, 2 voturi împotrivă 
și 5 abţineri. 

În baza acestei legi, Ziua Limbii 

Române este marcată de către 
autorităţile și instituţiile publice, 
inclusiv de reprezentanţele 
diplomatice și instituţiile 
culturale ale României, precum 
și de către alte instituţii românești 
de specialitate, prin organizarea 
unor programe și manifestări 
culturale educative, cu caracter 
evocator sau știinţifi c.

În această zi, se poate arbora 
Drapelul României – potrivit 
prevederilor Legii nr. 75/1994, 
se poate intona Imnul Naţional 
și folosi sigiliile cu Stema 
României de către autorităţile și 
instituţiile publice.

În ziua de 31 august a.c., se 
celebrează, începând din 1990 în 
Republica Moldova, sărbătoarea 
intitulată Limba noastră.

Cu acest prilej, încă din 
dimineaţa zilei respective, 
personalităţi ofi ciale din cadrul 
Republicii Moldova, depun fl ori 
la monumentul nemuritorului 
voievod Ștefan cel Mare și 
Sfânt, la busturile clasicilor 
literaturii române amplasate 
în grădina publică și pe Aleea 
Personalităţilor, după care, 
au loc interesante manifestări 
atât în Piaţa Marei Adunării 
Naţionale, dar și în alte locuri, 
atât în Municipiul Chișinău dar 
și pe teritoriul ţării.

În România, atât în 
orașele reședinţă de judeţ dar 
și în alte localităţi, instituţii și 
așezăminte culturale, prezintă 
numerosului public concerte 
vocal-instrumentale, recitaluri 
de muzică și poezie, spectacole 
din repertoriul afl at în pregătirea 
teatrelor, colectivelor de estradă 
și de muzică populară, lansări de 
cărţi etc.

În manifestările realizate 
îndeosebi de către muzeele de 
istorie și arheologie, de muzeele 
din domeniile literaturii, artelor 
și celor cu profi l memorial, 
sunt aduse în atenţia publicului 
importante manuscrise afl ate în 

patrimoniul acestora încă din cele 
mai vechi timpuri.

Un loc special revine primelor 
tipărituri românești realizate pe 
teritoriul ţării, începând din anii 
1508, 1510, 1512 – la tipografi a 
de la Mânăstirea Dealului, de 
către vestitul meșter-tipograf 
Macarie, adus în ţară de către 
vestitul domnitor Radu cel 
Mare, apoi de către eminentul 
om al cărţii și al cuvântului 
tipărit, diaconul Coresi și alţi 
binecunoscuţi ostenitori, care au 
îmbogăţit încă din acea vreme 
zestrea bisericilor și mânăstirilor 
din cele trei principate românești 
– Ţara Românească, Moldova 
și Transilvania cu tipăriturile 
necesare ofi cierii slujbelor 
specifi ce Bisericii Ortodoxe 
Române. 

Mai târziu, în timpul marilor 
voievozi Matei Basarab, 
Constantin  Brâncoveanu, 
Dimitrie Cantemir, multe cărţi 
tipărite în Ţările Române au 
circulat și peste hotare.

Cel mai vechi document scris 
în limba română este Scrisoarea 
lui Neacșu – o scrisoare din 1521, 
în care Neacșu din Câmpulung 
îi scrie primarului brașovean 
despre atacurile turcilor, 
document scris cu alfabet chirilic 
la fel ca majoritatea scrierilor 
românești din acea perioadă. 
Folosirea alfabetului latin este 
atestatăprintr-un document 
transilvănean – realizat după 
convenţiile alfabetului maghiar la 
sfârșitul secolului XVI.

Prima tipăritură românească a 
fost în Transilvania, un catehism 
tipărit la Sibiu în 1544 (care s-a 
pierdut), iar prima tipăritură care 
s-a păstrat a fost un Evangheliar 
slavo-român a lui Filip 
Moldoveanu (Sibiu, 1551-1553), 
iar prima tipăritură română cu 
litere latine este o culegere de 
cântece religioase calvine din anul 
1560, a episcopului român Pavel 
Tordași. Acestora li se adaugă 

după anul 1550 – 1560, numeroase 
noi apariţii, care îmbogăţesc, în 
mod constant, patrimoniul de 
carte veche românească – un 
adevărat tezaur păstrat în condiţii 
speciale de conservare, atât în 
Biblioteca Academiei Române, 
cât și al bibliotecilor fi lialelor 
academice din Cluj Napoca, Iași, 
Timișoara, Bibliotecii Naţionale și 
a altor instituţii similare afl ate în 
subordinea Ministerului Culturii 
și Identităţii Naţionale etc.

Ziua Limbii Române va fi  
marcată - și în acest an, de către 
muzeele naţionale, judeţene 
și orășenești, prin activităţi 
specifi ce, la care își dau concursul 
personalităţi de renume ale știinţei, 
culturii și artei, muzeografi , 
restauratori și conservatori ai 
valorilor patrimoniale.

În acest context, muzeele din 
judeţul Prahova, sunt prezente 
cu o seamă de manifestări 
specifi ce, menite a sărbători la o 
dimensiune cât mai importantă, 
acest eveniment dedicat Limbii 
Române – Patria noastră scumpă.

Ca și în anii trecuţi, Muzeul 
Memorial „Paul Constantinescu” 
– Secţia Muzeului Judeţean 
de Istorie și Arheologie, după 
alocuţiunile prof. dr. Al. I. 
Bădulescu și prof. dr. Violeta 
Mihai, de la Colegiul Naţional 
„I.L. Caragiale” Ploiești, a fost 
gazda unui recital susţinut 
de cunoscuţi soliști de la 
Colegiul de Artă „Carmen 
Sylva”, laureaţi ai Concursului 
Naţional „Paul Constantinescu” 
și a altor competiţii din ţară și 
străinătate, unde vor răsuna 
opusuri de referinţă semnate de 
genialul George Enescu, Paul 
Constantinescu, J. S. Bach, Fr. 
Chopin ș.a.

Suntem convinși că publicul 
ploieștean și prahovean va onora 
invitaţiile noastre, astfel încât să 
ne bucurăm de o audienţă cât mai 
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UN „GUVERN SECRET” CONTROLEAZĂ LUMEA
Alegerile de anul trecut din SUA 

au zguduit întreaga lume. Părea 
evident că Hillary Clinton a fost susţinută 
de marile bănci și de alte grupuri elitiste 
pentru a conduce imperiul american, iar 
WikiLeaks a ajutat odată în plus, arătând 
modul în care interesele corporatiste și 
fi nanciare controlează președinţia.

De aceea alegerea lui Trump a 
reprezentat o mare surpriză, iar media 
centrală continuă să-l demonizeze. 
Desigur, îi este și ușor să facă aceasta din 
cauza multelor și evidentelor defecte ale 
lui Trump, dar într-o epocă în care mass-
media controlează gândurile și percepţiile 
maselor, e important să ne amintim că 
elita se opune lui Trump. Trump a fost 
demonizat pentru recenta sa lege de 
interzicere a imigrării, însă Clinton și 
Obama au ajutat la devastarea Orientului 
Mijlociu și au cauzat moartea a milioane 

de oameni și totuși sunt favorizaţi de 
mass-media.

Am putea continua cu multe alte 
exemple, dar acum nu discutăm despre 
portretizarea lui Trump în mass-media, 
ci mai degrabă despre guvernul secret, 
despre care mulţi gândesc în mod eronat 
că ar fi  o teorie a conspiraţiei. Mulţi 
consideră că politicieni ca Obama și 
Clinton au fost puternic manipulaţi și 
controlaţi de acest guvern secret, iar 
Trump a operat în afara acestei infl uenţe. 
Acum că și-a asumat rolul de președinte, 
totuși, este posibil ca această clică malefi că 
să încerce să-și exercite sfera de infl uenţă 
asupra lui în diferite moduri.

E imposibil să știm cu certitudine ce se 
petrece cu adevărat, dar se pare că există 
guverne în interiorul guvernelor, toate 
luptându-se pentru a câștiga controlul. 
La drept vorbind acești oameni nu au la 

inimă interesele cetăţenilor. Democraţia 
noastră este pură iluzie și, dacă dorim 
transformare, trebuie să acţionăm noi, în 
loc să ne predăm puterea în mâinile unei 
elite fi nanciare selecte și minoritare.

Dacă ai fi  spus cuiva acum zece ani 
că există un gen de grup secret sau 
„guvern secret” care trage sforile în 
culisele politicii guvernamentale, ale 
dreptului internaţional, ale diferitelor 
legi sau regulamente globale și altele, 
ai fi  fost catalogat drept „teoretician 
al conspiraţiei”. Astăzi lucrurile s-au 
transformat, îndeosebi graţie scurgerilor 
de informaţii datorate lui Edward 
Snowden, Julian Assange și altor persoane 
care au făcut dezvăluiri în ultimii ani și a 
diferiţilor activiști. Prin curajul lor a fost 
expusă o parte a acestei lumi pline de 
secrete care încă de la începuturile ei a 
urmărit orbirea maselor.

Ministrul de apărare canadian, 
Paul Hellyer

Fostul ministru al apărării 
naţionale, Paul Hellyer, este 

unul dintre cei mai cunoscuţi și 
mai controversaţi politicieni din 
Canada. El a fost mai întâi ales 

în1949, iar opt ani mai târziu a 
fost cel mai tânăr ministru ales în 
guvernul lui Louis St. Laurent, el a 
deţinut posturi de mare răspundere 
în guvernele conduse de Lester 
B. Pearson și Pierre E. Trudeau. 
Apoi a obţinut titlul de maestru 
senior (vice prim-ministru) 
și a continuat prin a deveni 
ministrul apărării. Este cel mai 
bine cunoscut pentru unifi carea 
forţelor armate canadiene, iar în 
2005 a devenit prima persoană cu 
rang de ministru care a fost inclusă 
în grupul G8 și care a declarat fără 
echivoc că „OZN-urile sunt la fel de 
reale ca și avioanele care zboară pe 
deasupra capului”. Iată ce a spus el 
despre lumea secretomaniei: „Este 
o ironie faptul că SUA au declanșat 
un război devastator, chipurile 
pentru a căuta arme de distrugere în 
masă, când cele mai îngrijorătoare 
progrese în acest domeniu se 
petrec chiar în propria ei curte. 
Este ironic că SUA pretind că duc 
războaie teribil de costisitoare în 
Irak și Afganistan, chipurile pentru 
a aduce democraţia în aceste 
ţări, când chiar în SUA nu putem 
vorbi de democraţie câtă vreme 
trilioane, adică mii de miliarde de 
dolari au fost cheltuiţi pe proiecte 
în legătură cu care atât Congresul, 
cât și comandantul suprem în mod 
deliberat nu sunt informaţi.”

Cel de-al 28-lea președinte 
american, Woodrow Wilson

Woodrow Wilson, 
academician și politician 

american și totodată cel de-al 28-
lea președinte al Statelor Unite, a 

spus următoarele (printre altele) 
în cartea sa „Noua libertate” (Th e 
New Freedom”): „De când am 
intrat în politică, au existat diferite 
opinii ale unor oameni ce mi-au fost 
mărturisite în mod confi denţial. 
Unora dintre cei mai importanţi 
oameni din Statele Unite, din 
domeniul comerţului și industriei 
le e frică de ceva. Ei știu că undeva 
există o putere atât de bine 
organizată, de subtilă, de vigilentă, 
de bine urzită, de completă și de 
pătrunzătoare, încât ar face bine să 
nu vorbească decât ca pentru sine, 
dacă vorbesc în sensul condamnării 
ei”.Cartea menţionată conţine și 
alte afi rmaţii revelatoare.

Cel de-al 35-lea președinte 
american, John F. Kennedy 

(JFK)

Iată ce a spus JFK într-unul 
dintre cele mai faimoase 

discursuri ale sale: „Însuși cuvântul 
„secretomanie” este inadmisibil 
într-o societate liberă și deschisă 
și, ca oameni, ne opunem în mod 
inerent și istoric societăţilor,, 
jurămintelor și procedurilor secrete. 
Am hotărât cu mult timp în urmă 
că pericolele unei mușamalizări 
excesive și neautorizate a unor 
fapte pertinente cântăresc cu mult 
mai mult în faţa pericolelor care 
sunt evidenţiate pentru a o justifi ca.

Deoarece în întreaga lume 
ne confruntăm cu o conspiraţie 
monolitică și necruţătoare ce se 
bazează îndeosebi pe mijloace 
ascunse, pentru a-și extinde 
sfera de infl uenţă – pe infi ltrare 
mai degrabă decât pe invazie, pe 
subversiune mai degrabă decât pe 
alegeri electorale, pe intimidare, 
mai degrabă decât pe libertate de 
alegere, pe gherile pe timp de noapte, 
în loc de armate pe timp de zi. Este 
un sistem ce a angrenat numeroase 

resurse umane și materiale pentru 
construirea unei mașinării bine 
alcătuite și extrem de efi ciente 
ce combină operaţiuni militare, 
diplomatice, de spionaj, economic, 
știinţifi c și politice. Pregătirile ei 
sunt ascunse, nu publice, greșelile 
ei sunt îngropate, nu mediatizate. 
Disidenţii ei sunt reduși la tăcere, 
nu încurajaţi. Nicio investiţie nu 
e pusă la îndoială, niciun zvon 
nu e publicat, niciun secret nu e 
dezvăluit”.

John C. Calhoun, cel de-al 
șaptelea vicepreședinte al 

Statelor Unite

John C. Calhoun a fost cel 
de-al șaptelea vicepreședinte 

al Statelor Unite, în exerciţiu din 
1825 până în 1832. el a fost, de 
asemenea, un teoretician politic în 
timpul primei părţi a secolului al 
XIX-lea.

Iată ce a declarat el: „În interiorul 
guvernului acţionează o putere 
mai mare chiar decât poporul și ea 
constă în interese multiple, diferite 
și puternice, combinate într-o 
singură masă și ţinute împreună 
de o putere de coeziune a imensului 
excedent bancar”.

Această afi rmaţie amintește 
de o secvenţă grozavă din 
documentarul Th rive realizat 
de Foster Gamble, moștenitor 
al corporaţiei Procter&Gamble. 
Acesta fusese uns cu toate alifi ile, 
pentru a face parte din structurile 
de putere, dar a ales o altă cale. 

Primarul orașului New York, 
John F. Hylan

John F. Hylan a fost primar 
al orașului New York în 

perioada 1918-1925. Următoarea 
lui declaraţie a devenit faimoasă: 
„Adevărata ameninţare asupra 
Republicii noastre este guvernul 
invizibil care, precum o uriașă 

caracatiţă, își extinde tentaculele 
vâscoase peste orașele, satele și 
naţiunea noastră… Minuscula 
clică de bancheri internaţionali 
puternici conduce practic guvernul 
Statelor Unite urmându-și propriile 
interese egoiste. Ei controlează de 
fapt ambele partide și majoritatea 
ziarelor și revistelor din această 
ţară. Folosesc rubricile acestor 
publicaţii, pentru a-i asupri până 
la supunere sau pentru a demite 
funcţionari publici ce refuză să 
facă pe placul clicilor puternice și 
corupte ce alcătuiesc acest guvern 
invizibil.

El operează sub acoperirea unui 
ecran autocreat și pune stăpânire pe 
structurile executive, pe corpurile 
legislative, pe școli, pe tribunale, 
pe ziare și pe fi ecare agenţie creată 
pentru protecţia publică”.

Senatorul 
William Jenner

William Jenner, senator 
în Statele Unite, a  făcut 

următoarea afi rmaţie înaintea 
Congresului SUA, în anul 1954: 
„Azi drumul către o dictatură 
deplină în SUA poate fi  construit 
prin mijloace strict legale… Avem 
un grup de acţiune politică bine 
organizat, decis să ne desfi inţeze 
Constituţia și să instituie un stat 
guvernat de un singur partid… 
El operează în secret, în tăcere, 
fără oprire, pentru a modifi ca 
guvernul… Această necruţătoare 
elită însetată de putere este 
boala secolului nostru… Acest 
grup nu dă socoteală nici în faţa 
președintelui, nici a Congresului, 
nici a tribunalelor. Este practic de 
neînlăturat.

Senatorul 
Daniel K. Inouye

Inouye a fost politicianul 
american cu origini asiatice 

cu cel mai înalt rang din istoria 
Statelor Unite, funcţionând în 
cadrul Partidului Democratic 
din 1963 până la moartea sa, în 
2012. Inouye a atenţionat: „Există 
un guvern din umbră cu propriile 
sale forţe aeriene, fl ote maritime, 
propriul său mecanism de strângere 
de fonduri și capacitatea de a-și 
urma propriile idei privind interesul 
naţional, scutit de orice controale 
sau verifi cări ale conturilor, ieșit 
chiar de sub incidenţa legii”.

Cel de-al 34-lea președinte al 
SUA, generalul cu cinci stele 

Dwight Eisenhower

În discursul său de rămas 
bun adresat naţiunii, 

Eisenhower a rostit următoarele 
cuvinte de avertizare: „În consiliile 
neguvernamentale trebuie să ne 
ferim de a ni se inocula o infl uenţă 
neautorizată, fi e ea intenţionată 
sau neintenţionată, a complexului 
militar industrial. Potenţialul 
creșterii dezastruoase a unei puteri 
așezate în mâinile cui nu trebuie 
există și va continua să existe.

Doar niște cetăţeni vigilenţi și 
informaţi pot determina curăţarea 
adecvată a imensului sistem de 
apărare industrial și militar, prin 
mesajul și prin idealurile noastre 

pacifi ste”. Este important că 
acest discurs să fi e prezentat, 
deoarece creșterea dezastruoasă 
a puterii greșit plasate în mâinile 
complexului militar industrial 
chiar a devenit o realitate.

Benjamin Disraeli, fost 
prim-ministru al Marii Britanii

Benjamin Disraeli 
(1804-1881) a afi rmat: 

„Lumea este guvernată de 
cu totul alte persoane faţă de 
ce-și imaginează aceia care nu se 
afl ă în spatele scenei” (Coningsby, 
vol. 4, cap. 15, pag. 131).

Cel de-al 26-lea președinte 
al Statelor Unite, Th eodore 

Roosevelt

Președintele Roosevelt a 
dezvăluit următoarea 

informaţie: „În spatele guvernului 
pe care îl vedem se afl ă întronat un 
guvern invizibil, ce nu datorează 
nicio supunere și nu admite nicio 
responsabilitate în faţa poporului.

Distrugerea acestui guvern 
invizibil, dezvăluirea alianţei 
necredincioase dintre afacerile 
corupte și politica coruptă sunt cele 
mai importante sarcini ale statului 
în prezent”.

fi ”
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Reporter „Ziarul Ploieștii”: 
Ați cunoscut conținutul Acordului 
moldo-rus din 21 iulie 1992  
nemijlocit în acea zi sau chiar mai 
devreme, fi indcă erați informat 
despre pregătirea acestui document. 
Cum s-a luat această decizie, cine a 
impus semnarea acelui document?

Victor Catan: Iulie 1992 era 
toiul luptelor pentru apărarea 
independenței și integrității 
teritoriale a Republicii Moldova. 
Forțele armate ale Republicii 
Moldova, formate din polițiști, 
voluntari și unii ostași din rezervă 
care au fost chemați pentru a ne 
apăra. Dar în luna iulie Armata a 
14-a a trecut de-acum în ofensivă 
–împreună cu formațiunile 
paramilitare separatiste au ocupat 
orașul Bender și am văzut că, 
zilnic, își pierd viața zeci de 
oameni… Astfel că am fost impuși 
de situație să acceptăm un acord 
de pace. Semnarea documentului 
a fost o înțelegere a președintelui 
Republicii Moldova și al Federației 
Ruse, la Istanbul, cu contribuția 
președintelui României, Ion 
Iliescu, care a făcut tot posibilul 
ca să-l împace pe Elțin, fi indcă 
Mircea Snegur declarase întregii 
lumi că noi, de fapt, luptăm cu 
Armata a 14-a. S-a purces la 
tratative, a urmat întrevederea de 
la Limanskoe, Ucraina, la care am 
participat și eu ca expert; ulterior, 
în Tiraspol, am pregătit toate 
propunerile pentru a purcede la 
semnarea unui Acord.

R. „ZP”: La semnarea Acordului 
a fost prezent și autoproclamatul 
lider al așa-zisei RMN (Republica 
Moldovenească Nistreană). A 
trebuit să fi e neapărat și dânsul 
prezent?

Victor Catan: E clar că 
Federația Rusă, fi ind implicată în 
crearea regimului separatist, iar 
Igor Smirnov fi ind o marionetă a 
Kremlinului, Rusia trebuia cumva 
să-l ia în considerare și pe el, 
chipurile, partea transnistreană. 
Dar toate înțelegerile s-au purtat 
între delegația Republicii Moldova 
și cea a Federației Ruse. „Partea 
transnistreană”, adică Smirnov, 
asista, ba și era mereu împotrivă la 
orice încercam noi să introducem 
în Acord. Astăzi suntem criticați 
de mulți politicieni, cetățeni care 
cu trecerea anilor nu știu de ce 
cred că noi am fi  putut obține 
victorie în acea luptă. Însă atunci 
când în ofensivă a trecut fățiș 
Armata a 14-a, cu tancuri, cu 
artilerie grea, cu întreg efectivul, 
era clar că vom pierde lupta 
pentru apărarea integrității 
teritoriale. Da, e adevărat că acea 

Convenție a fost un dictat al 
Federației Ruse. Delegația rusă a 
venit cu un proiect de Acord după 
modelul celui cu Osetia de Sud de 
reglementare a confl ictului din 
Georgia și noi, practic ca experți, 
am avut posibilitatea să facem doar 
unele modifi cări. Și alt detaliu: în 
urma acelor tratative, semnarea 
Acordului a avut loc între două 
părți: Federația Rusă și Republica 
Moldova. Igor Smirnov, pur și 
simplu, a avizat acest act. Țin însă 
să precizez că toate obiectivele 
trasate de Convenția moldo-rusă 
din 21 iulie 1992 au fost realizate 
până la data de 16 septembrie 
1992, adică peste două luni, fapt 
despre care am făcut o declarație 
comună a părților Comisiei 
Unifi cate de Control a Federației 
Ruse. Republica Moldova și 
partea transnistreană au informat 
semnatarii Acordului – pe Boris 
Elțin, pe Mircea Snegur și pe 
liderul tiraspolean Smirnov – că 
procesul de realizare a Convenției 
a luat sfârșit. Practic, trebuia de 
purces în continuare la noi tratative 
și semnarea unui nou acord 
privind reglementarea defi nitivă a 
diferendului transnistrean.

R. „ZP”:  Voci din Duma 
Rusiei, nemulțumite de instituirea  
posturilor moldo-ucrainene 
comune pe segmentul transnistrean 
de hotar, au amenințat cu un nou 
război pe Nistru și au trâmbițat 
că „ar fi  să numărăm pe degete, 
sau poate că nu am putea numi 
o operație de pacifi care cu un 
asemenea succes, în care un 
confl ict care a luat mii de vieți, 
să fi e oprit și nereluat din nou”. 
Să fi e acest „succes” cu adevărat al 
forțelor de menținere a păcii?

Victor Catan: Este important 
să facem o deosebire între așa-
zisele forțe de menținere a păcii 
și Grupul Operativ al Forțelor 
Armate ale Federației Ruse, care 
a venit cu această denumire în 
rezultatul modifi cării statutului 
Armatei a 14-a, adică a celor 
care au participat nemijlocit la 
crearea regimului separatist și care 
au luptat împotriva orânduirii 
constituționale a Republicii 
Moldova. Acest Grup Operativ 
staționează pe teritoriul Republicii 
Moldova nelegal și el trebuie să se 
retragă imediat și necondiționat 
– aceasta este una din condițiile 
statului ce ar trebui înaintată 
Federației Ruse și notifi cată 
organismele internaționale. Ceea 
ce ține de forțele de menținere 
a păcii, care sunt de asemenea 
reglementate – numărul, funcțiile 
respective – trebuie să fi e 
soluționate pe cale de tratative, 

deoarece obiectivele acestor forțe 
au fost realizate încă acum 25 de 
ani.

R. „ZP”:  Și atunci cine asigură 
în prezent, totuși, pacea pe Nistru?

Victor Catan: Pacea la Nistru 
o asigură Comisia Unifi cată de 
Control și Comandamentul militar 
al forțelor de menținere a păcii. 
Dar de fapt se întâmplă astfel că pe 
partea dreaptă a Nistrului, unde 
activează Forțele de menținere 
a păcii ale Comandamentului 
militar moldovean, acestea își 
respectă totalmente toate funcțiile, 
mențin controlul corespunzător, 
iar în orașul Bender, anunțat cu 
un regim sporit de securitate, 
unde sunt responsabile forțele 
de menținere a păcii ruse, sunt 
încălcate fl agrant toate prevederile 
Convenției. În acest oraș sunt 
dislocate formațiuni paramilitare, 
unități militare, centre de pregătire 
militară, detașamente cu destinație 
specială. Și în general, în toată 
zona de securitate, acolo unde 
s-au instalat pacifi catori din partea 
Federației Ruse și a Transnistriei, 
alături de aceste posturi au fost 
stabilite unități militare, posturi 
de grăniceri, de miliție ș.a.m.d. 
Practic s-au încălcat toate 
prevederile Convenției. 

R. „ZP”:  Ei bine, dar vina 
nu o poartă și cei are au făcut 
parte, în 1992, ca experți, din 
aceste mecanisme de soluționare a 
diferendului transnistrean?

Victor Catan: Atâta timp cât 
am fost copreședinte al Comisiei 
Unifi cate de Control, am asigurat 
ca niciun post de grăniceri, de 
militari să nu fi e introdus în zona 
de securitate. Când am plecat 
din funcție, în 1997, s-au început 
tratative de creare a unui stat 
comun, de reducere a forțelor 
pacifi catoare ș. a. m. d., care au 
condus la transformarea zonei de 
securitate într-o zonă militarizată. 
Și acuma forțele de menținere a 
păcii ale Federației Ruse păzesc 
practic militarii transnistreni, ca 
nu cumva să fi e atacați de cineva. 
Iar noi suportăm ponoasele acestei 
situații…

R. „ZP”: Dar ce ar trebui să 
întreprindă Chișinăul ca să nu 
mai suportăm aceste ponoase și 
să se ajungă la o soluție pașnică, 
cum le place politicienilor de toate 
părțile implicate să decelare, și mai 
ales durabilă și defi nitivă a acestui 
confl ict?

Victor Catan: În primul 
rând, trebuie să ceară insistent 
retragerea necondiționată a 
Grupului Operativ al Forțelor 
Armate ale Federației Ruse, fi indcă 

este un factor destabilizator, 
ce colaborează cu autoritățile 
separatiste și face diferite aplicații 
militare împreună cu cei din 
Transnistria. 

R. „ZP”: La modul practic, cum 
vedeți retragerea necondiționată a 
militarilor ruși? 

Victor Catan: Foarte simplu. 
Noi suntem, conform Constituției, 
stat suveran, independent și 
neutru. Și Constituția obligă 
autoritățile statului ca pe teritoriul 
republicii să nu fi e dislocată nicio 
armată străină. Practic nimic nu 
s-a făcut, nimic nu s-a realizat… 
La Summitul din Istanbul, în 1999, 
Rusia și-a luat obligațiunea să-și 
retragă forțele timp de trei ani de 
zile. Până în prezent, nu și le-a 
retras…

R. „ZP”: Guvernarea măcar a 
încercat să îngrădească intrarea 
militarilor din Grupul Operativ 
al Federației Ruse pe teritoriul 
Republicii Moldova?

Victor Catan: Au fost unele 
încercări episodice și cu aceasta s-a 
isprăvit. Conform informațiilor 
de care dispun Grupul Operativ 
numără în jur de câteva mii de 
militari nelegal afl ați pe teritoriul 
Republicii Moldova. Câteva mii de 
militari înseamnă că au intrat fi e 
prin teritoriul Ucrainei cu trenul, 
fi e cu avionul, au ajuns în Chișinău 
și au plecat în Transnistria sub 
diferite forme. Ca tâlharii. Dar noi 
avem capacitatea de a stabili cine-s 
aceste persoane și a nu admite 
ca ele să pătrundă pe teritoriul 
Republicii Moldova, să slujească 
într-o armată dușmănoasă față 
de orânduirea constituțională a 
Republicii Moldova.

R. „ZP”: Și de ce nu o facem ? 
Victor Catan: În primul rând, 

trebuie să existe o voință politică 
la toate nivelele puterii de stat. Și 
Parlamentul să nu se limiteze la 
faptul că a adoptat Legea cu privire 
la statutul special al Transnistriei 
– deputații trebuie să întreprindă 
diverse acțiuni prin care să se 
facă cunoscuți, să se vadă care 
sunt pozițiile lor. Pe de altă parte, 
vedem declarațiile și acțiunile tot 
mai controversate ale președintelui 
Igor Dodon, care, pe de o parte, 
spune că Transnistria este parte 
componentă a Republicii Moldova, 
iar pe de altă parte, el fi ind, 
conform Constituției, garantul 
suveranității, independenței, 
unității naționale, nu întreprinde 
nimic pentru a asigura statutul 
de neutralitate al  republicii, ci 
dimpotrivă, încurajează dislocarea 
lor în republică. Pe teritoriul 
nostru staționează trupe militare 

străine care, conform dreptului 
internațional, Constituției 
Republicii Moldova, nu trebuie să 
se afl e aici. Toate structurile statale 
trebuie să ceară insistent, într-o 
singură voce, retragerea forțelor 
armate. Republica Moldova este 
singurul stat din Europa care are 
pe teritoriul său dislocate armate 
străine și nimic nu se face pentru 
a le retrage. În al doilea rând, este 
important ca odată ce Convenția 
moldo-rusă privind reglementarea 
pașnică a confl ictului armat din 
regiunea transnistreană s-a epuizat 
încă în 1992, să se inițieze, la masa 
de tratative, elaborarea unui nou 
Acord privind reglementarea 
diferendului respectiv în noi 
condiții. 

R. „ZP”: Un nou Acord moldo-
rus?

Victor Catan: Mai degrabă 
unul internațional, fi indcă un 
acord moldo-rus, cu participarea 
numai a două părți este inutilă. 
Or, se știe care sunt interesele 
Rusiei, se știe că ea este violentă 
și impune condițiile sale. În 
caz de nu ne supunem, apar 
embargouri, diverse restricții. Este 
important de a include organisme 
internaționale – în primul rând, 
Uniunea Europeană, cu care am 
semnat Acordul de Asociere, SUA 
și, bineînțeles, Federația Rusă. 
Dar trebuie să se treacă la etapa 
de reglementare defi nitivă, pe cale 
pașnică, politică a diferendului 
transnistrean.

R. „ZP”: Dar nu e cazul ca 
legislația națională să includă 
prevederi clare referitor la 
combaterea separatismului, de 
altfel nu numai la Tiraspol?

Victor Catan: Din start ar fi  
trebuit să avem așa ceva. Și dacă nu 
s-a operat așa ceva atunci, că eram 
la început de cale în statornicirea 
suveranității, de mult trebuia să 
facă acest lucru legiuitorii din 
legislațiile ulterioare, stipulări care 
să-i atenționeze, în primul rând, 
pe cei din Chișinău, nu pe cei de 
la Tiraspol. Liderii de acolo, ca și 
parte din populația manipulată 
de pe malul stâng, sunt zombați, 
sunt roboții politicii Federației 
Ruse. Dar e cazul ca, repet, în 
primul rând, cei de pe malul 
drept să înțeleagă că în Republica 
Moldova există două categorii de 
formațiuni – Grupul Operativ al 
Armatei Ruse, care staționează 
nelegal pe teritoriul republicii, și 
forțele de menținere a păcii – în 
prezent un batalion – care trebuie 
de asemenea să fi e retras, fi indcă 
și-a îndeplinit misiunea. 

Vladimir Emelianov, președintele Consiliului 
Organizației de Muncitori de la Tiraspol 

(prototipul OSTK – Consiliul Unifi cat al 
Colectivelor de Muncă,  organizația care a început 
protestele împotriva limbii române și practic 
secesionismul transnistrean) s-a arătat nemulțumit 
de acțiunile Chișinăului în legătură cu cei 25 de 
ani de la desfășurarea operațiunii de menținere a 
păcii pe Nistru. „În locul unei sărbători comune 
cu ocazia împlinirii a 25 de ani de muncă 
asiduă în desfășurarea misiunii pacifi catoare 
a RM, Transnistriei și Rusiei, conducerea de 

la Chișinău, sprijinită de autoritățile române, 
a întreprins un șir de acțiuni provocatoare”, a 
declarat recent liderul muncitorilor tiraspoleni, 
organizația catalogând gesturile Chișinăului 
ca fi ind inadmisibile. Corespondentul nostru 
special pentru Basarabia a realizat un interviu 
pe marginea acestui „jubileu” cu unul dintre 
participanții la încheierea Acordului de pace între 
cele două maluri, generalul Victor Catan, secretar 
de stat și prim-viceministru al MAI în iulie 1992.

Trupele rusești la Nistru: Trupele rusești la Nistru: 
pacifi catori sau factor pacifi catori sau factor destabilizator?destabilizator?
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PREZENTISMUL – BOALA EUROPEI
Celelalte trei cărţi publicate tot la începutul acestui 

an prevăd colapsul liberalismului european. Tema lor 
comună este o critică aspră a ceea ce autorii numesc 
Prezentismul european, o maladie a gândirii intelectuale 
europene de început de mileniu.

Prezentismul, cunoscut în cercurile academice ca 
„presentism”, este explicat ca o atitudine, o înţelegere 
greșită a istoriei care pretinde că prezentul va dăinui 
veșnic, că istoria este într-un punct neutru, s-a oprit din 
mișcare și că gândirea europeană liberală contemporană, 
fondată pe ideile iluminiștilor veacului al XVIII-lea, va 

rămâne neschimbată și va dăinui veșnic. Că e unica și 
cea mai bună reţetă cunoscută istoriei pentru organizarea 
socială și politică a societăţii umane. Gândirea aceasta, 
zic autorii, e o prejudecată intelectuală, un bigotism 
european, o aroganţă de imense proporţii. Amintim 
în mod special cartea lui Pankaj Mishra „Age of Anger” 
(„Epoca mâniei”), în care autorul atacă din nou și din nou 
elita intelectuală globală (a se citi occidentală)care refuză 
să îngăduie oamenilor de rând să-și trăiască viaţa în mod 
tradiţional și să-și păstreze identitatea proprie, defi nită la 
nivel de familie, clan, neam ori ţară.

Teza fundamentală a lui Mishra, jurnalist indian care 
locuiește la Londra, este că rădăcinile mizeriei condiţiei 
umane contemporane și starea de mânie a cetăţenilor 
lumii pot fi  trasate înapoi în timp până la iluminiștii 
francezi. Dispreţul acestora faţă de viaţa de zi cu zi a 
oamenilor de rând, inabilitatea lor de a înţelege rolul și 
rostul religiei pentru fi inţa umană, rolul central pe care 
familia și căsătoria îl au în dezvoltarea personalităţii 
umane, solidaritatea umană bazată pe criterii de credinţă, 
limbă și tradiţii.

Europa zilelor noastre este dezancorată, zice Mishra, 
pentru că elitele ei s-au lansat împotriva acestor formule 
tradiţionale de identifi care a fi inţelor umane, falimentând, 
în sensul că nu au putut să le înlocuiască cu un substitut 

viabil și adecvat, sufl etul uman. El însuși vizibil frustrat de 
elita intelectuală occidentală. Mishra ne amintește că „the 
twentieth century is a graveyard of such attempts, or, rather 
is fi lled with graveyards of people crushed by such attempts” 
(„secolul 20 este un cimitir al acestor încercări ori, mai bine 
spus, el însuși e plin de cimitire pline de oameni striviţi de 
astfel de încercări”).

ROMÂNIA ȘI PREZENTISMUL GERMAN
Din nefericire, România și ţările din est au devenit 

victime ale prezentismului occidental, provincii ale Noului 
Sfânt Imperiu Roman (German). Spulberat de tancurile 
sovietice și americane pe câmpurile de bătălie acum mai 
bine de 70 de ani, prezentismul german, atunci manifestat 
în ideologia nazistă, încă este în viaţă astăzi și persistă prin 
dominaţia economică a Germaniei. Dominaţia militară 
nu mai este un deziderat al Germaniei, dar dominaţia 
economică și politică încă sunt la ordinea zilei. Și asta 
se simte pregnant în direcţia pe care elita europeană o 
trasează Europei, nu de români ori ţările est-europene, ci 
de elita politică germană.

Fie că este vorba de Europa cu viteze multiple, 
federalizarea ori reconfi gurarea Uniunii Europene, ce 
vedem din nou și din nou este un grup mic de politicieni 
care desemnează traiectoria Europei. Din acest grup fac 
parte, fără excepţie, oameni cu nume anglo-saxone, fi e 
germani, scandinavi ori olandezi. Numele est-europene 
lipsesc cu desăvârșire, doar din când în când observând, 
ici și acolo, un nume francez, italian ori spaniol.

Prezentismul german și occidental este o mare provocare 
pentru România, dar mai ales pentru diplomaţia ei. Este 
o provocare la fel de serioasă și pentru celelalte state 
est-europene. A refuza să fi i o provincie a Noului Sfânt 

Imperiu Roman ar fi  un act de suicid. Ungaria și Polonia 
au învăţat lucrul acesta pe pielea lor. Rămâne de văzut cum 
România se va poziţiona și cum își va juca de bine cărţile 
într-o Uniune Europeană care sub ochii noștri se clatină, 
se reconfi gurează ori, posibil, se îndreaptă spre colaps.

Într-o știre a Active News se arată că, într-una dintre 
cele mai ciudate mișcări ale ONU din istoria recentă, 

Arabia Saudită, renumită pentru încălcarea drepturilor 
omului, a fost aleasă recent în Consiliul ONU pentru 
Drepturile Femeilor, prin vot secret.

Pe lângă Arabia Saudită, alte 12 ţări au fost alese de 
acest Consiliu, la Geneva, pentru un mandat de patru 
ani, care se va încheia în 2022. cele 12 ţări sunt: Algeria, 
Comore, Republica Democrată Congo, Ghana, Kenya, 
Irak, Japonia, Coreea de Sud, Turkmenistan, Ecuador, 
Haiti și Nicaragua, conform Reuters.

Știrea a declanșat un val de ironii și critici. UN Watch, o 
organizaţie pentru drepturile omului care monitorizează 
performanţele ONU, a condamnat vehement numirea 
Arabiei Saudite în Consiliu, invocând situaţia proastă 
a drepturilor omului și inegalitatea dintre sexe în 
această ţară. „A alege Arabia Saudită pentru protejarea 
drepturilor femeilor este la fel precum numirea unui 
incendiator la conducerea secţiei de pompieri a orașului. 
Este absurd”, a declarat Hillel Neuer, șeful UN Watch.

Se cunoaște că în Arabia Saudită, partener strategic 
al SUA în zonă, domnește un regim autoritar, dominat 
de aripa wahhabistă a Islamului, considerată cea mai 
extremistă, din această ideologie inspirându-se și Osama 
bin Laden, talibanul din Afganistan și, mai recent, 
Organizaţia Statul Islamic.

Arabia Saudită este renumită și pentru numărul 
record de execuţii din ultimele decenii și se mândrește 
că este singurul stat „creat prin jihad, singurul care 
menţine Coranul drept Constituţie”. Fiecare femeie 
saudită „trebuie să aibă un protector bărbat care ia toate 
deciziile importante în numele ei, controlând viaţa 
unei femei de la naștere până la moarte. Arabia Saudită 
interzice, de asemenea, femeilor să conducă automobile”, 
a mai adăugat Neuer.

Arabia Saudită, Arabia Saudită, 
aleasă în aleasă în 

Consiliul pentru Consiliul pentru 
Drepturile Drepturile 

FemeiiFemeii

lâ A b S d l f l d

Filosoful francez Bernard-
Henri Levy, considerat 

unul dintre cei mai mari 
propagandiști NATO și ai 
tuturor războaielor „umanitare” 
ale Occidentului, a fost prezent 
la Belgrad, pentru a-și prezenta 
un nou documentar. În timp 

ce rostea un discurs pe tema 
documentarului „Peshmerga”, 
unul dintre reprezentanţii 
grupării comuniste SKOJ i-a 
aruncat un tort în faţă.

„Asasinule, pleacă din Belgrad! 
Acest individ s-a angajat politic 
cu Iugoslavia să fi e bombardată, 

cu opt ani înainte de loviturile 
NATO împotriva Serbiei, din 
1990”, i-au strigat mai mulţi 
militanţi comuniști, conform 
agenţiei Taniug, celui pe care îl 
consideră unul dintre principalii 
susţinători ai campaniei NATO 
de bombardare a Serbiei și una 
dintre cele mai puternice voci 
ale Occidentului împotriva 
fostului lider sârb Slobodan 
Miloșevici.

În timpul protestului, a fost 
afi șat și un banner în engleză, pe 
care scria:

„Bernard-Henri Levy susţine 
crimele imperialiste!”

Numit de mulţi „cel mai 
vocal fi losof propagandist al 
NATO”, scriitorul francez 
despre care sârbii spun și acum 
că i-a sprijinit trup și sufl et 

pe musulmanii din Bosnia în 
timpul confl ictului din fosta 
republică iugoslavă, soldat între 
1992 și 1995 cu peste 100.000 de 
morţi, a fost acuzat, în  anii din 
urmă, și pentru rolul pe care l-a 
jucat în distrugerea Libiei.

Prestigioasa revistă Paris 
Match scria, în 2011, că Bernard 
–Henri Levy a promovat așa-
zisul „drept al statelor occidentale 
de a bombarda, în mod aleatoriu, 
naţiunile suverane considerate 
ca „nealiniate” sau „prea 
independente” în ultimii 30 de 
ani. A susţinut că alungarea de la 
putere a lui Muammar Gaddafi  
este cea mai preţioasă realizare a 
acestei „lupte”, convins de faptul 
că orice intervenţie NATO este 
un drept moral și necesar pentru 
menţinerea păcii în lume.

Un spital din Danemarca 
le oferă pacienţilor săi de 

gen masculin, la cerere, servicii de 
prostituţie. În cazul în care un bărbat 
internat la azilul Kildegaarden, 
Copenhaga, vrea să se… destindă 
puţin, asistentele medicale cheamă 
imediat o damă de companie. Ideea 
de a găsi o metodă prin care să fi e 
satisfăcute absolut toate nevoile 
pacienţilor le-a venit medicilor 
după ce un bărbat internat i-a 
făcut o propunere indecentă unei 
asistente.

Pacienţi Pacienţi 
trataţi trataţi 
cu… cu… 

prostituateprostituate

Asasinul ce sprijină crimele imperialiste!Asasinul ce sprijină crimele imperialiste!
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Titi Tudor – „baghetă de aur...” 
Personalitate marcantă a 

boxului și sportului prahovean și 
românesc Titi Tudor, fost boxer 
de înalt nivel, antrenor emerit, 
și-a dedicat viaţa boxului juvenil, 
cu prioritate, sub „bagheta sa de 
aur” formându-se și lansându-se 
marele campion mondial Leonard 
Doroft ei.

Titi Tudor coordonează în 
prezent boxul la Clubul Sportiv 
Municipal Ploiești (director 
interimar ec. Decu Crîngașu), în 
echipa tehnică a secţiei conlucrând 
optim cu bravii antrenori Adrian 
Pârlogea și Iulian Ilie.

Lumea boxului – onoare 
Prahovei

Titi Tudor, Emil Popa 
(„maestru” decisiv în dezvoltarea 
boxului prahovean, cel care l-a 
format ca sportiv, antrenor și om 
și pe Titi Tudor), Ion Moroiţă 
(antrenorul celuilalt ploieștean 
campion mondial – Adrian 
Diaconu), toţi trei antrenori 
emeriţi, cât și supercampionii 
Leonard Doroft ei și Adrian 
Diaconu au fost recompensaţi 
cu înaltul titlu de „Cetăţean de 
Onoare” ai Municipiului Ploiești. 
Onoare Prahovei au adus și alţi 
bravi oameni ai „nobilei arte” 
– boxul, precum: Ion Alexe din 
Cornu, vicecampion olimpic, ec. 
dr. Emanoil Savin din Bușteni, 
senator, fost fotbalist de „A”, 
prieten și susţinător al boxului, 
scriitorul Mihai Vișoiu, ploieștean 
din „Malu Roșu” stabilit la Amara 
în Ialomiţa, în a cărui operă boxul, 
pe care l-a practicat în tinereţe, s-a 
regăsit din plin…

Medalii naţionale, la juniori
După „argint” la „Europene” 

și „bronz” la „Mondiale” prin 

juniorul Alberto Biro, lansat de 
Titi Tudor, transferat la Bacău, 
criza CSM Ploiești defavorizând 
și boxul juvenil, totuși, recent (7-
10.VIII.2017), la Campionatul 
României pentru Juniori (Târgu 
Jiu), Tony Ioniţă (80 kg) și Răzvan 
Mihai (50 kg) au cucerit medalii 
de argint, iar Cristian Drăgan (48 
kg) medalie de bronz, alţi pugeliști 
– Andrei Dinu (48 kg), Robert 
Frasin (80 kg) și Denis Bogdan (54 
kg) luptând onorabil.

Debut internaţional cu medalie
La Campionatul Europei 

pentru Cadeţi (Râmnicu Vâlcea, 
21-25.VII 2017), după ce a trecut 
de reprezentantul Estoniei fără 
luptă, pugilistul de la CSM Ploiești 
reprezentând România – Ștefan 
Panaitescu (80 kg), la prima 
confruntare internaţională și după 
doar un an de box a fost învins 
în semifi nale de experimentatul 
cadet Valentin Milanov – Rusia 
– cu 41 de partide internaţionale 
susţinute. Boxerului nostru Ștefan 
Panaitescu i-a revenit medalia de 
bronz.

„Aur” și „argint” în Cupa 
României

Prestigioasa competiţie 
a juniorilor organizată de 
Federaţia Română de Box (25-
30.VI.2017, Horezu – Vâlcea, 
160 de competitori) a prilejuit 
CSM Ploiești (antrenor emerit-
coordonator Titi Tudor, antrenori 
Adrian Pârlogea și Iulian Ilie) 
bucurii majore.

Medalia de „aur” la categoria 50 

de kilograme a cucerit-o pugilistul 
nostru Răzvan Mihai, alţi doi 
ploieșteni – Cristian Drăgan (48 
kg) și Tony Ioniţă (80 kg) obţinând 
„argintul”, în ring luptând cu 
dăruire și colegii lor de club - Dan 
Gabriel (57 kg), Adrian Tănase și 

Robert Frasin (ambii la „+80”).
Cadeţi de aur, argint și bronz…
Prin sprijin privat (al iubitorilor 

boxului) compensând parţial 
inadmisibila (și insuportabila) 
criză a CSM Ploiești (criza 
care la alte cluburi similare, 
inclusiv la cel din București nu 
s-a produs!…), cadeţii pregătiţi 
de Titi Tudor, Adrian Pârlogea, 
Iulian Ilie au participat cu succes 
la Campionatul României pentru 
Cadeţi (Brezoi – Vâlcea) în cadrul 
căruia au cucerit patru preţioase 
medalii. Cea mai preţioasă 
medalie, cea de aur, a revenit lui 
Marian Ghinoiu (34 kg), cele 
de argint au revenit pugiliștilor 
Alexandru Neagu („46”) și Iulian 
Dumitrescu (54 kg), iar bronzul 
lui Ștefan Panaitescu („+76”), în 

luptă afl ându-se și 
colegii săi de club 
– Claudiu Neagu 
(43), Loris Neagu 
(50), Ștefan Nicolae 
(34).

Pe urmele lui 
Doroft ei

Pe treptele 
performanţei, pe 
lângă medaliaţii 
sau remarcaţii 

anterior, alţi candidaţi la glorie 
sunt „școlarizaţi” și la box, la CSM 
Ploiești și vin de la școli din Ploiești, 
Balta Doamnei, Pietroșani, 
Bărcănești, Chiojdeanca, Tinosu, 
Tăriceni, Șirna - din Prahova, 
Dărmănești -Dâmboviţa sau 
Fierbinţi din Ialomiţa.

* „Unicat” în România (și 
probabil în Europa și nu numai,,,), 
la CSM Ploiești, la box, evoluează 
pugiliștii tripleţi (foto) Loris 
Neagu, Alex Neagu și Claudiu 
Neagu (13 ani, elevi cu medii peste 
„9” – toţi la Școala  Gimnazială 
„H. M. Berthelot” Ploiești – fostă 
25, din Nord) – copii frumoși, 
ambiţioși, curajoși, afl aţi sub 

„bagheta” maestrului Titi Tudor 
și ai colegilor săi supercampioni 
Adrian Pârlogea și Iulian Ilie 
(cel ce i-a atras spre box), cei trei 
fraţi fi ind prezenţi cu succes la 
Campionatul Cadeţilor.

* Inedit, patru „domnișoare” 
vin la sală pentru „nobila artă” – 

boxul: surorile Izabela Stan (15 
ani) și Sabina Stan (14 ani) din 
Dărmănești, Elena Necula (17 ani) 
– Chijdeanca și Angela Nicolae 
(17 ani) din Fierbinţi. 

* Pe ring, la mănuși, saci, 
coarde muncesc cu dăruire: Ionuţ 
Preda, Ștefan Ghinoiu, Răzvan 
Sandu, Alex Matei, Claudiu Păun, 
fraţii Iulian și George 
Dumitrescu, Antonio 
Năstase, Dimitrie Matei  
(9 ani…), Iulian Neacșu, 
Ștefan Puia, Mădălin 
Vasilică, Rareș Stancu.

Suportul de aur al 
performanţelor

Oameni de bine, de „ieri” 
(inclusiv prin voluntariatul 
„campionilor” de atunci, 
cu maestrul Emil Popa 
în frunte) au realizat (cu 
37 de ani în urmă), o 
capodoperă, Sala de box 
– Upetrom Ploiești (str. 
Traian Vuia, 2 bis) – cu 
tribune rabatabile, ring, 
dotări specifi ce, spaţii de 
cazare, hrană, igienico-
sanitare, unică în Europa 

și „model” peste mări și ţări, și 
pe care „oamenii de vază” de 
„astăzi”, nu reușesc (încă) s-o 
păstreze sau s-o cumpere pentru 
sportul prahovean și românesc. „O 
fabrică de medalii”, inclusiv de aur 
mondial…

* Și astăzi sunt oameni de bine, 
alături de box, precum Marian 
Băcanu din Balta Doamnei, 
consătean cu „marele” Titi Tudor 
din comuna natală a acestuia – 
Sălciile, sau cei de la Firma Pion 
din Ploiești, sau fostul pugilist 
campion Ionuţ Irimia, sau cei din 
Parohia Buna Vestire, în care își 
are minunatul domiciliu și familia 
Titi Tudor.

* Suporteri de aur pentru box, 
pentru Titi Tudor sunt cei din 
draga sa familie. „De-o viaţă”, de 
când lupta în ring, pentru medalii, 
pentru glorie, supercampionului 
i-a fost alături – soţia sa Maria 
Tudor, apoi, ca antrenor, aproape 
și util, i-a fost fi ul său Titi Tudor 
Junior, în prezent profesional și 
temporar, afl at în  Elveţia.

Rânduri de sufl et din minunata 
lume a „nobilei arte” – boxul…
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Robert Frasin (ambii la +80”) bagheta” maestrului Titi Tudor și model” peste mări și ţări și
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P.S. 1 Pagină realizată cu sprijinul generos al conducerii săptămânalului „Ploieștii” 
(director general Marius Marinescu) și dedicată antrenorului emerit Titi Tudor, care, 
recent (21.VIII.2017) și-a sărbătorit a 62-a aniversare și căruia, încă o dată îi urăm: 

LA MULŢI ANI!

P.S. 2 Debut (Liga a III-a Naţională de Fotbal, Seria a III-a, 26.VIII.2017) cu o difi cilă 
victorie, a echipei „fanion” a Prahovei: FC Petrolul Ploiești – Viitorul Domnești Ilfov 
3-1. Sâmbătă (2.IX.2017, ora 17.00, în etapa a 2-a), la Roșiorii de Vede: Sporting – FC 
Petrolul Ploiești. Hai Petrolul!

Tudor, Doroft ei, Pârlogea şi pugiliştii juvenili, în sărbătoare la „Doroft ei PUB”Tudor, Doroft ei, Pârlogea şi pugiliştii juvenili, în sărbătoare la „Doroft ei PUB”

Emiul  Popa, Titi TudorEmiul  Popa, Titi Tudor

foto: csmploiesti.rofoto: csmploiesti.ro

Revendicări (fără succes încă), la „Casa Albă”...Revendicări (fără succes încă), la „Casa Albă”...

Tripleţii şi doi din antrenorii lorTripleţii şi doi din antrenorii lor

AdrianAdrian
PârlogeaPârlogea

„Nobila artă”...„Nobila artă”...

Titi Tudor, la Titi Tudor, la 
prima tinereţeprima tinereţe

Cu soţia sa Maria, Cu soţia sa Maria, 
„în selfi e”...„în selfi e”...

Titi Tudor cu fi ul său Titi Tudor Jr., Titi Tudor cu fi ul său Titi Tudor Jr., 
la Liverpoolla Liverpool

AlexAlex
NeaguNeagu

ClaudiuClaudiu
NeaguNeagu

LorisLoris
NeaguNeagu

Titi Titi 
TudorTudor
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