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

 „O, ferește-mă de nefericirea de a-l asculta pe prost sau de a-l privi și de a-i 
vorbi. Nu mă lăsa să port povara grea a vieții în tovărășia lui”

- Culese de Tata  
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Unirea cu România ia Unirea cu România ia 
start în primării din start în primării din 
Republica MoldovaRepublica Moldova

Prahova are patru Prahova are patru 
reprezentanți în reprezentanți în 
Guvernul DăncilăGuvernul Dăncilă

Legenda Legenda 
Grotei Grotei 
MiresiiMiresii

Parol, La luptă!

Sculați, voi doamne ministrese,
Voi, fetelor, la muncă, sus!

Să fi arbă-n inimi chef de treabă
Chiar și Guvernul de-o să cadă.
Sfârșiți odată cu legile penale,
V-așteaptă colegi sute să-i 
salvați,
Iar dacă nu, bre, fetelor, e jale,

De dat afară nu scăpați.
Hai la lupta cea mare, 
Penal cu penal ne unim, 
Iar țara fără închisoare
Prin noi s-o făurim! 

Mă uit la ei. Sunt o adunătură. Oaia face behehe, 
calul face mihoho, vaca face mumumu, mâța face 
miaumiaumiau, porcul face grohgrohgroh...și 
uite așa am strâns de o fermă. Am zis corect. AM 
STRÂNS. Mie chiar îmi place calul...și îmi place si 
oaia...și cățelul...îmi sunt de-a dreptul simpatici. 
Cât despre fermier!?...Strașnic OM. Dintr-o bucată! 
Mare cât gardu’. Om cu greutate. 110 kile’. În viu. 
Și e și tare...răbdător. Deh, între atâtea jivine cum 
să fi i...taci si observi...dar, în primul rând, TACI! 
Scopul? Să te creadă de-al lor, dar mai șiret. Chiar 
umblă vorba prin ferma animalelor ca e ori MUT, 
ori prea DEȘTEPT. Are omul însă o dambla. La 
șase luni, maxim un an, adună dobitoacele, parțial 
altele, să jure credință fermei și să promită că vor 
duce la îndeplinire programul pe care singure și-l 
fac. O ceremonie pe cinste. Steag nou, cocoșii rup 
piepturile cântând imnul, copitele duse la inimă și 
ochii pe zăvor pentru că, după, urmează țopăială și 
tain. E drept că atmosfera parcă nu mai e cum era 
odată...”ai noștri”, cu care tocmai ce ne obișnuisem, 
pareau mai puși pe treabă și la muncă dar și la joc sau, 
poate, doar...MIMAU MAI BINE...Cât despre noi!? 
Ne bucurăm...ne-au mărit iar rația de promisiuni.

NICI SĂ NICI SĂ 
MIMĂM NU MIMĂM NU 
MAI ȘTIMMAI ȘTIM

Pe data de 18 februarie 2013, a 
fost semnat contractul de fi nanțare 
nr. 139.638 privind Sistemul de 
management integrat al deșeurilor 
(SMID) în județul Prahova. Proiectul 
a fost depus în cadrul Programul 
Operațional Sectorial Mediu 
2007-2013 și aprobat prin Ordinul 
Ministrului Mediului și Pădurilor 
nr. 246/15.02.2013. Valoarea totală 

inițială era de 203.238.611 lei, 
inclusiv TVA (46.350.714 euro). 
Conform cererii de fi nanțare, SMID 
Prahova presupunea realizarea 
a două stații  de tranfer, o stație 
de tratare mecano-biologică, 
închiderea/reabilitarea unui depozit 
neconform, echipamente de 
colectare, dotări pentru stațiile de 
transfer.

După ce, în octombrie 2017, a fost semnat contractul de 
fi nanțare, marți, 30 ianuarie 2018, a avut loc conferința 

de lansare a etapei a II-a a  proiectului  „Sistem de management 
integrat al deșeurilor în județul Prahova”. Ofi cialitățile îi spun 
„fazare a proiectului”. Noi o vom numi faza a II-a, deoarece în 
dicționar nu există o explicație pentru termenul  „fazare”.

La Camera de Comerț și Industrie 
Prahova a fost lansat, săptămâna 

trecută, proiectul „Business Start (Up) 
-Mecanism de fi nanțare a liberei inițiative 
în Regiunea Sud-Muntenia”. Acesta este 
fi nanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020, se va desfășura pe o perioadă 
de 36 de luni și se adresează Regiunii Sud-
Muntenia, respectiv, județelor Prahova, 
Dâmbovița, Argeș, Călărași, Ialomița, 
Giurgiu și Teleorman. Benefi ciarul 
proiectului este Faxmedia Consulting 
SRL, în parteneriat cu Camera de Comerț 

și Industrie Prahova. Care este scopul 
principal al acestui proiect? Să pregătească 
în jur de 460 de persoane care să fi e 
capabile apoi să înfi ințeze o afacere non-
agricolă în mediul urban. Participanții la 
programul de formare „Competențe antre-
prenoria le” 
vor primi 
sprijin pen-
tru elabo-
rarea unor 
planuri de 
afaceri, 56 
dintre acestea 

urmând să fi e selectate pentru fi nanțare. 
Antreprenorii câștigători (șomeri, 
persoane inactive, persoane care au un 
loc de muncă dar doresc să înfi ințeze o 
afacere în scopul creării de noi locuri 
de muncă) trebuie să nu dețină calitatea 
de asociat majoritar în structura altor 
societăți, să aibă vârsta minimă de 18 ani, 
domiciliul sau reședința legală în județele 
din Regiunea Sud-Muntenia și minimum 
studii gimnaziale. Valoarea subvenției 
pentru un plan de afaceri va fi  de 34.000 
de euro. Cursul de antreprenoriat este 
gratuit.

O ȘANSĂ PENTRU FINANȚAREA UNUI PLAN DE AFACERIO ȘANSĂ PENTRU FINANȚAREA UNUI PLAN DE AFACERI

Asta e! Consilierii locali ploieșteni 
nu se pot ridica la nivelul la care 

să renunțe la apartenența de partid, în 
benefi ciul orașului care i-a ales și care-i 
plătește. În recenta ședință a legislativului 
local au avut loc mai multe astfel de 
episoade în care a contat deseori doar 
poft a politică. Un exemplu: Societatea de 
Gospodărire Urbană Ploiești (director 

PSD) a solicitat 
să i se aprobe 
c o n t r a c t a r e a 
unor servicii 
juridice de 
consultanță și 
r e p r e z e n t a r e 
în instanță. 
Proiectul nu 
avea aviz de 
legalitate, așa 

că s-a cerut prorogarea acestuia, dar 
majoritatea n-a vrut. Până la urmă, a 
venit o viză „la mustață” de la secretarul 
Primăriei Ploiești, cu condiția ca 
numărul de dosare pe care noi, în calitate 
de contribuabili, trebuie să le plătim, să 
fi e cât mai mic posibil. Cât de mic, o să 
vedem pe parcursul anului, când o să 
consultăm factura SGU. Tot fără viză de 

legalitate a fost votat un alt proiect prin 
care o persoană (nu contează numele) 
a fost numită în funcția de membru 
CA într-una din instituțiile afl ate în 
subordinea Consiliului Local. Motivul? 
S-au mai votat și alte proiecte fără aviz 
din partea direcțiilor specializate. Cu 
alte cuvinte, încălcăm legea pentru că am 
mai făcut-o și altădată și n-a pățit nimeni 
nimic. Ca să vedem cam ce înseamnă 
votul cu ochii închiși, anul trecut, aleșii 
au aprobat o hotărâre prin care se 
decidea ca indemnizația unui membru în 
Consiliul de Administrație al RASP să fi e 
de 25% din venitul lunar al directorului. 
Nici atunci nu a existat această viză, iar 
deunăzi vreme, CL Ploiești a fost nevoit 
să-și corecteze eroarea, nu știm dacă 
voluntară sau nu.

POHTA CE-AM POHTIT ÎNPOHTA CE-AM POHTIT ÎN
LEGISLATIVUL  PLOIEȘTEANLEGISLATIVUL  PLOIEȘTEAN
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Accident la Florești
Două autoturisme au intrat 

în coliziune pe raza localității 
Călinești, comuna Florești. O 
persoană a sunat la 112 și a 
anunțat că în urma impactului 
dintre mașini, trei persoane au 
fost rănite. La fața locului s-au 
deplasat echipaje ale Poliției și ale 
Serviciului de Ambulanță Prahova. 
Trei persoane au fost transportate 
la spital. Una dintre victime, o 
tânără în vârstă de 18 ani, a fost 
diagnosticată cu traumatism la 
picior, iar alte două tinere, în vârstă 
de 35 de ani, respectiv 37 de ani, 
prezentau un traumatism cranio-
cerebral și un traumatism toracic. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili modul cum s-a produs 
accidentul rutier.

Tânăr transportat la spital, în 
urma unui accident rutier

Un tânăr în vârstă de 18 ani 
a ajuns la spital după ce două 
autoturisme au intrat în coliziune. 
Accidentul rutier s-a produs la 
Poiana Vărbilău, comuna Vărbilău. 
Mai multe echipaje ale Poliției, 
ISU Prahova și Smurd au ajuns la 
fața locului. Victima accidentului 
a fost transportată cu o ambulanță 
la Spitalul Județean Ploiești, după 
ce a suferit un traumatism cranio-
cerebral și un traumatism de bazin. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate modul cum 
s-a produs evenimentul rutier.

Incendiu grav la o casă a 
Primăriei Ploiești. Opt persoane 

au fost evacuate
Începutul de an a venit cu 

evenimente triste pentru două 
familii care au locuit cu chirie 
într-o locuință a Primăriei Ploiești, 
pe strada Plăieșilor. Un incendiu 

cumplit a cuprins noaptea 
acoperișul imobilului. Mai multe 
echipaje ale ISU Prahova au 
intervenit, însă focul a mistuit 600 
mp din acoperiș. Opt persoane 
care locuiau la etajul clădirii, fi ind 
chiriași ai Primăriei Ploiești, au 
evacuat imobilul. Potrivit ISU 
Prahova, se pare că incendiul a 
izbucnit din cauza coșului de fum. 

Circulație restricționată pe 
DN1A, după ce un șofer a lovit o 

conductă de gaze
Trafi cul rutier a fost 

restricționat pe DN1A, la Vălenii 
de Munte, după ce un conducător 
auto a pierdut controlul volanului 
și a intrat cu mașina într-o 
conductă de gaze. Din fericire, 
nicio persoană nu a fost rănită, 
iar trafi cul a fost reluat rapid. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate cum s-a 
produs evenimentul rutier.

Victimă a gerului
Un bărbat în vârstă de 76 de ani, 

din Bucov, a avut nevoie de ajutor 
medical după ce a stat în frig. O 

persoană a sunat la 112, pentru a 
solicita ajutorul medicilor. Ajunși 
la domiciliul bărbatului, medicii 
au constatat că acesta prezenta 
degerături, de gradul I și II, la 
nivelul picioarelor. Bărbatul a fost 
transportat la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 
Ploiești, pentru a primi asistență 
medicală de specialitate.
Incendiu la o casă din Ariceștii 

Rahtivani
Focul a cuprins acoperișul unei 

case pe o suprafață de 30 mp. La 
fața locului s-au deplasat două 
autospeciale ale ISU Prahova cu 
apă și spumă, dar și o ambulanță 
Smurd. O persoană a făcut atac de 
panică, dar a refuzat transportul la 
spital. Pompierii militari urmează 
să stabilească motivul care a 
condus la izbucnirea incendiului.

Suspiciune de intoxicație cu 
monoxid de carbon la o școală 

din Prahova
A fost alertă la Școala Generală 

din Sălciile, unde șapte dintre cei 
19 elevi prezentau simptome ale 
unei intoxicații cu monoxid de 
carbon. Mai multe echipaje de la 
ISU Prahova, Smurd și Serviciul 
de Ambulanță s-au deplasat la fața 
locului. Toți copiii care prezentau 
simptomele unei intoxicații 
cu monoxid de carbon au fost 
evaluați medical. Șase dintre ei 
prezentau greață și vărsături, însă 
într-un fi nal niciun copil nu a 
fost transportat la spital, pentru 
investigații suplimentare. 

Un tânăr de 18 ani a spus la 
poliție că i s-au furat banii pe 

care îi jucase la pariuri
Imaginația unui tânăr din 

Boldești – Scăeni poate fi  o sursă 
de inspirație pentru un scenariu 
de fi lm polițist. Tânărul, în 
vârstă de 18 ani, a sesizat Poliția 
din localitate, pe motiv că i-au 
fost furați banii de persoane 
necunoscute, însă în urma 
anchetei a rezultat cu totul altceva. 
Concret, tânărul s-a prezentat, în 
jurul orei 20.00, la sediul Poliției 
Orașului Boldești – Scăeni, 
unde a povestit că, în aceeași zi, 
persoane necunoscute au pătruns 
în locuința sa și au răvășit bunurile 
din camere. Echipa operativă care 
s-a deplasat la fața locului a stabilit 
că, din casă, a fost sustrasă suma 
de 600 de lei și 40 de lire. „În urma 
cercetărilor, polițiștii au descoperit 
că, în fapt, adolescentul ar fi  
sustras banii din casă, cheltuind 
întreaga sumă la diferite agenții de 
pariuri din Ploiești și din Boldești-
Scăeni”, a precizat IJP Prahova. Se 
pare că tânărul, de teamă să nu-și 
supere mama, a înscenat furtul 
din locuință, după care a sesizat 
poliția. În cauză, Poliția a întocmit 
un dosar penal sub aspectul 

săvârșirii infracțiunii de furt. 
Pericol public pe șosele. Șofer la 

deszăpezire, beat la volan
Polițiștii prahoveni au depistat 

în trafi c mai multe persoane afl ate 
la volan, deși erau sub infl uența 
alcoolului. Așa s-a întâmplat și la 
Sinaia, unde un polițist a oprit, 
pentru verifi cări, conducătorul 
unui utilaj de la deszăpezire. 
„În urma testării cu etilotestul, 
a rezultat o concentrație de 0,91 
mg/l alcool pur în aerul expirat. 
Șoferul, în vârstă de 35 de ani, 
din Comarnic, a fost transportat 
la spital pentru a-i fi  recoltate 
probe biologice de sânge, în 
vederea stabilirii cu exactitate 
a alcoolemiei”, a anunțat IJP 
Prahova. Acesta nu este singurul 
caz depistat pe raza județului. 
Polițiștii din cadrul Secției Rurale 
nr. 4 Câmpina au depistat un 
conducător auto care avea 0,62 
mg/l alcool pur în aerul expirat. 
La  Ceptura, polițiștii au depistat 
un conducător auto care avea 0,5 
mg/l alcool pur în aerul expirat, 
însă au fost prinși șoferi care au 
consumat alcool și la Bălțești, 
precum și la Telega (0,45 mg/l). 
Polițiștii au întocmit dosare penale 
conducătorilor auto afl ați volan. 

Fără permis auto...  la volan 
Un tânăr în vârstă de 24 de 

ani, din Berceni, a crezut că va 
putea păcăli vigilența polițiștilor. 
În timp ce se afl a la volanul 
unui autoturism în Cartierul 
Mihai Bravu, chiar dacă nu avea 

permis, tânărul a stins farurile 
de la mașină, în speranța că nu 
va fi  oprit în trafi c de polițiști. 
Ghinion, însă. Polițiștii Secției nr. 
4 au observat autoturismul care se 
deplasa cu luminile stinse. Tânărul 
s-a ales cu dosar penal pentru 
conducere fără permis. La Telega, 
polițiștii au depistat, pe un drum 
comunal, un tânăr de 39 de ani, 
care conducea un autovehicul deși 
nu avea permis. Tânărul s-a ales cu 
dosar penal.
Doi bărbați din Iași, bănuiți de 

15 furturi, prinși la Ploiești
Polițiștii de investigații 

criminale din cadrul Biroului 
de Combatere a Furturilor din 
Locuințe au defi nitivat cercetările 
într-un dosar penal privind 
săvârșirea a 15 infracțiuni de furt 
și tentative de furt din locuințe. 
Bănuiți sunt doi bărbați, unul în 
vârstă de 46 de ani, iar cel de-al 
doilea în vârstă de 32 de ani, ambii 
din municipiul Iași. Din cercetări 
au rezultat indicii că bărbații ar fi  
bănuiți de comiterea mai multor 
furturi din locuințe din județul 
Prahova și mai multe municipii 
din țară, respectiv Focșani, Buzău, 
Brașov, Cluj-Napoca, Arad și Baia 
Mare, a anunțat IJP Prahova.  Cei 
doi au fost trimiși în judecată. 

Razie la Obor și la Halele 
Centrale

Timp de două zile, polițiști ai 
Secției nr. 1 Ploiești au executat 

acțiuni în Piața Halele Centrale 
și în Oborul din municipiu, 
pentru prevenirea și combaterea 
comerțului ilicit. În timpul 
controalelor, polițiștii au verifi cat 
activitatea a 22 de agenți economici 
și 14 producători agricoli, au 
legitimat 65 de persoane, au aplicat 
43 de sancțiuni contravenționale, 
în valoare totală de 13.950 lei 
și au confi scat bunuri (fl ori, 
articole de îmbrăcăminte etc.) în 
valoare de 3.030 lei, a anunțat IJP 
Prahova. Polițiștii au constatat 
două infracțiuni de comercializare 
de produse purtând o marca 
identică sau similară cu o marcă 
înregistrată.
Turiști rămași cu mașina blocați 

pe munte
Vremea frumoasă de afară 

a redeschis poft a turiștilor de 
a merge la munte. Iar de data 
aceasta nu au lipsit incidentele. 
Patru turiști au avut nevoie de 
ajutorul jandarmilor după ce au 
rămas înzăpeziți pe un drum 
forestier spre Poiana Stânii Regale. 
O persoană a sunat la 112 și a 
cerut ajutor. „Ajunși la faţa locului 
jandarmii montani au acordat 
sprijin persoanelor afl ate în 
difi cultate pentru a scoate masina 
din zapada și le-au însoţit până 
au ajuns pe Drumul Cotei 1400. 
Nici una dintre persoane nu a avut 
nevoie de îngrijiri medicale”, a 
anunțat Inspectoratul Județean de 
Jandarmi.

Controale la Breaza
Polițiștii din Breaza au verifi cat 

trei unități economice, au controlat 
doi producători particulari și 31 
de conducători auto, iar pentru 
abaterile constatate au aplicat 12 
sancțiuni contravenționale, în 
valoare de 4.580 lei, a anunțat IJP 
Prahova. În timpul controlului, 
polițiștii au constatat o infracțiune 
de comercializare de produse 
alterate.  Totodată, oamenii legii au 
identifi cat un bărbat din localitate 
care a tăiat, în mod ilegal, un 
salcâm de pe proprietatea unui 
localnic. Bărbatul a fost sancționat 
contravențional cu o amendă în 
valoare de 500 de lei, a precizat IJP 
Prahova. 

Bărbați prinși cu parfumuri 
contrafăcute 

O patrulă de jandarmi din 
cadrul IJJ Prahova, în timp ce se 
afl a în acțiune în zona Oborului 
din Ploiești, a surprins pe un 
bărbat, în vârstă de 50 ani, cu 
domiciliul tot în municipiu, 
în timp ce oferea spre vânzare 
șapte cutii cu fl acoane de parfum 
aparținând unor mărci înregistrate 
și care nu prezentau elementele 
de siguranță ale produselor 
originale, existând suspiciuni că ar 
fi  contrafăcute. Persoanei în cauză 
i s-au întocmit acte de constatare 
privind comercializarea bunurilor  
cu marca protejată fără a deține 
certifi cat de conformitate. Acesta 
nu este singurul caz de acest 
gen. Tot în zona Oborului din 
Ploiești, jandarmii l-au surprins 
pe un alt bărbat, în vârstă de 
49 ani, din Mizil, în timp ce 
oferea spre vânzare cinci cutii 
cu fl acoane de parfum purtând 
logo-ul unor mărci înregistrate. La 
verifi carea atentă a ambalajelor și a 
recipientelor acestea nu prezentau 

elementele de siguranță ale 
produselor originale prezentând 
suspiciuni că ar fi  contrafăcute. 
În acest sens persoanei în cauză 
i s-au întocmit acte de constatare 
privind comercializarea bunurilor 
cu marca protejată fără a deține 
certifi cat de conformitate.

Percheziții la Vălenii de Munte
Polițiștii din Vălenii de Munte 

au efectuat cinci  percheziții 
domiciliare la locuințele unor 
persoane din localitate, bănuite 
de comiterea unor infracțiuni 
silvice. „Din cercetări a reieșit că, 
în cursul acestei luni, persoanele 
în cauză ar fi  tăiat fără drept și 
ar fi  sustras material lemnos din 
fondul forestier situat pe raza 
comunei Drăgănești”, a anunțat IJP 
Prahova. În urma perchezițiilor au 
fost puse în aplicare cinci mandate 
de aducere, persoanele depistate 
fi ind conduse la sediul poliției, 
pentru audieri. Perchezițiile 
au fost desfășurate cu sprijinul 
luptătorilor din cadrul Serviciului 
de Acțiuni Speciale din I.J.P. 
Prahova, precum și cu jandarmi 
din cadrul Grupării Mobile ”Matei 
Basarab” Ploiești.

Percheziții în localitățile 
Colceag și Iordăcheanu

Polițiștii Secției Rurale nr. 10 
Valea Călugărească au efectuat 
trei percheziții domiciliare la 
locuințele unor persoane bănuite 
de comiterea unor infracțiuni 
silvice. „Descinderile au avut loc la 
două locuințe din comuna Colceag 
și una din comuna Iordăcheanu, 
satul Vărbila. Din cercetări a reieșit 
că, începând cu luna noiembrie 
a anului trecut, persoanele în 
cauză ar fi  tăiat fără drept și ar fi  
sustras material lemnos din fondul 
forestier situat pe raza comunei 
Drăgănești. Ulterior, lemnul ar 
fi  fost vândut unor persoane, 
care l-au folosit la încălzirea 
locuințelor”, a anunțat IJP 
Prahova. În urma perchezițiilor, 
polițiștii au indisponibilizat 
trei motoferăstraie, precum și 
alte unelte folosite în activitatea 
infracțională. De asemenea, 
oamenii legii au confi scat 
cantitatea de aproximativ 4 m³ de 
material lemnos. Au fost puse în 
aplicare opt mandate de aducere, 
persoanele depistate fi ind conduse 
la sediul poliției, pentru audieri. 
Perchezițiile au fost desfășurate 
cu sprijinul luptătorilor din cadrul 

Serviciului de Acțiuni Speciale 
din I.J.P. Prahova. iar acțiunea a 
benefi ciat de suportul tehnic al 
Direcției de Acțiuni Speciale a 
Poliției Române.

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

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

Prahova nu a scăpat de „blestemul” accidentelor rutiere, iar un 
bărbat a decedat din cauza arsurilor provocate de focul care i-a 
mistuit casa.

persoană a sunat la 112, pentru a

Serviciului de Acțiuni Speciale

i â ă l i f il

elementele de siguranță ale
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AL TREILEA GUVERN PSD-ALDE A FOST AL TREILEA GUVERN PSD-ALDE A FOST 
INSTALAT LA PALATUL VICTORIAINSTALAT LA PALATUL VICTORIA

Numărul membrilor Guvernului 
Dăncilă a rămas același ca-n Executivul 
Mihai Tudose, efectuându-se doar anumite 
regrupări; de exemplu s-a renunțat la 
pozițiile de miniștri fără portofoliu, 
apărând, în schimb, patru vicepremieri, iar 
Fondurile Europene devin minister de sine 
stătător. Cinci miniștri au rezistat în toate 
cele trei guverne de până acum: Grațiela 
Gavrilescu, Lia Olguța Vasilescu, Teodor 
Meleșcanu, Carmen Dan și Petre Daea. Alți 
doi care s-au afl at în Guvernul Grindeanu 
au revenit după o pauză de șase luni (Ana 
Birchall și Viorel Ștefan). Interesant este că 
Eugen Teodorovici, ministru în Cabinetul 
Victor Ponta, a fost preferat de activul PSD, 
deși acesta a criticat constant revoluția 
fi scală din 2017. Noua echipă de la Palatul 
Victoria are următoarea componență:

Vasilica-Viorica Dăncilă - prim-ministru;
Paul Stănescu - viceprim-ministru, 

ministrul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice;

Grațiela Leocadia Gavrilescu - viceprim-
ministru, ministrul Mediului;

Viorel Ștefan - viceprim-ministru;
Ana Birchall - viceprim-ministru pentru 

implementarea parteneriatelor strategice 
ale României;

Carmen Daniela Dan - ministrul 
Afacerilor Interne;

Teodor-Viorel Meleșcanu - ministrul 
Afacerilor Externe;

Mihai-Viorel Fifor - ministrul Apărării 
Naționale;

Eugen Orlando Teodorovici - ministrul 
Finanțelor Publice;

Tudorel Toader - ministrul Justiției;
Petre Daea - ministrul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale;
Valentin Popa - ministrul Educației 

Naționale;
Lia-Olguța Vasilescu - ministrul Muncii 

și Justiției Sociale;
Dănuț Andrușca - ministrul Economiei;
Anton Anton - ministrul Energiei;
Lucian Șova - ministrul Transporturilor;
Rovana Plumb - ministrul Fondurilor 

Europene;
Ștefan Radu Oprea - ministrul 

pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat;

Sorina Pintea - ministrul Sănătății;
George Vladimir Ivașcu - ministrul 

Culturii și Identității Naționale;
Ioan Deneș - ministrul Apelor și 

Pădurilor;
Nicolae Burnete - ministrul Cercetării și 

Inovării;
Petru-Bogdan Cojocaru - ministrul 

Comunicațiilor și Societății Informaționale;
Ioana Bran - ministrul Tineretului și 

Sportului;

Bogdan Gheorghe Trif - ministrul 
Turismului;

Natalia-Elena Intotero - ministrul pentru 
Românii de Pretutindeni;

Viorel Ilie - ministrul pentru Relația cu 
Parlamentul;

Victor Negrescu - ministrul delegat 
pentru Afaceri Europene.

DISTRIBUȚIA TERITORIALĂ A 
NOILOR MINIȘTRI

Vom compara distribuția teritorială a 
miniștrilor de la primul și de la al treilea 
guvern PSD-ALDE. La primul, când 
numirea premierului Sorin Grindeanu 
i-a aparținut în exclusivitate președintelui 
PSD Liviu Dragnea, centrul, nordul și estul 
țării aproape că n-au contat în componența 
echipei guvernamentale. PSD ori mai bine 
zis șeful său și-a adus reprezentanți din 
zona în care Liviu Dragnea își exercita 
nestingherit puterea, sudul României 
(Teleorman, Gorj, Dolj, Mehedinți, Giurgiu, 
București, Argeș, Dâmbovița, Prahova, 
Buzău și Constanța). Al doilea guvern s-a 
deplasat un pic spre Brăila, semn că Liviu 
Dragnea nu a mai avut o totală libertate în 
numirea miniștrilor, iar Guvernul Dăncilă 
a venit cu performanța ca premierul și 
ministrul Afacerilor Interne să provină 
dintr-un mic orășel (Videle) din Teleorman, 
județul care îi este liderului PSD la picioare. 
În rest însă, după ce PSD și-a trântit și al 
doilea cabinet, președinții fi lialelor din țară 
au avut, contra susținerii lui Liviu Dragnea 
în confruntarea internă cu Mihai Tudose, un 
cuvânt greu de spus. Ca urmare, centrul de 
greutate s-a mutat în estul și în nordul țării, 
cu mai mulți reprezentanți din Moldova 
decât din Oltenia. Rămâne de văzut cât 
va rezista și această nouă echipă; analiștii 
spun că oricum mai mult ca precedentele 
cabinete Grindeanu și Tudose, premierul 
Dăncilă fi ind atât de fi delă lui Dragnea 

încât nu se va opune modifi cărilor legilor 
justiției în sensul în care doresc politicienii 
cu probleme penale. Fiindcă, oricâte state 
paralele ar inventa PSD-ALDE, lucrurile 
sunt extrem de clare: Grindeanu și Tudose 
au fost nevoiți să plece pentru că au refuzat 
în cele din urmă anumite ordine pe linie de 
partid privind justiția, păstrând cât de cât 
linia europeană privind statul de drept din 
România. 

AUDIERI RAPIDE, SUPERFICIALE, 
AVIZE PE BANDĂ RULANTĂ

Audierile miniștrilor în comisiile de 
specialitate au curs pe bandă rulantă. De fapt 
totul a fost o simplă formalitate, PSD-ALDE 
și UDMR hotărând dinainte să acorde 
avizul de susținere, indiferent de prestația 
celor audiați. Și au fost unele penibile, poate 
cele mai slabe din ultimii 27 de ani. Vă 
oferim două exemple. Ministrul Economiei, 
Dănuț Andrușca, n-a reușit să înșire nici 
măcar o idee, toate răspunsurile sale făcând 
trimitere la programul de guvernare. Lipsa 
de pregătire s-a văzut din faptul că n-a fost în 
stare să explice circuitul unui act normativ. 
Ministrul Educației, Valentin Popa, de 
la înălțimea sa de rector al Universității 
„Ștefan cel Mare”, din Suceava, a continuat 
să măcelărească limba română și în comisie. 
Oricum el a ocupat micile ecrane în ultimile 
zile, cu fabuloasele sale greșeli gramaticale 
elementare ori cu stâlcirea unor cuvinte 

precum „celălant„ sau „pamblică”. Ulterior 
el s-a scuzat spunând că „pamblică” este 
regionalism. Da, este, dar pentru tenie, nu 
pentru fundița care se taie la festivitățile de 
inaugurare! Oricum el a șocat prin modul 
în care admite plagiatele: „învățământul 
nostru este foarte bun și este păcat că umbrim 
aceste valori ale învățământului românesc 
printr-o scoatere în evidență a unor elemente 
nu atât de importante, cum ar fi  plagiatele. 
Vorbim mult prea mult de 0,1% din tezele 
de Doctorat care s-au constatat a fi  plagiate, 
mai ales în condițiile în care nici legea după 
care ar trebui să îi condamnăm nu este chiar 
perfectă”. Cu alte cuvinte, ministrul Popa 
n-are nimic împotriva falsului. 
AVERTISMENT DE LA COTROCENI: 

„AFECTAREA INDEPENDENȚEI 
JUSTIȚIEI ESTE DE NEACCEPTAT!”

După depunerea jurământului la 
Cotroceni, al treilea guvern n-a fost scutit 
de un discurs pișcător (și meritat) al 

președintelui României, Klaus Iohannis, care 
a averizat că sub nicio formă nu mai trebuie 
depășită linia roșie în domeniul Justiției: „La 
doar un an de la alegerile parlamentare, am 
ajuns deja la al treilea Cabinet PSD-ALDE, 
după un dublu eșec cu guvernele anterioare. 
În mod sigur, nu aceasta este performanța pe 
care o așteptau românii. Sper că, odată cu 
învestirea celui de-al treilea Executiv propus 
de majoritatea parlamentară, să înceteze și 
această țopăială guvernamentală, care a dus 
anul trecut la degradarea climatului social și 
la o stare de spirit care nu poate fi  benefi că 
dezvoltării unei societăți. După alegerile 
parlamentare din 2016, nu am avut parte 
nici de coerență la nivelul politicilor publice, 
nici de garanția că valorile și preocuparea 
față de cetățean sunt cele care stau la baza 
actului de guvernare. Dimpotrivă, este o 
discrepanță majoră între promisiunile cu care 
partidele coaliției majoritare au venit în fața 
românilor și situația în care ne afl ăm, cu două 
guverne eșuate și cu degringoladă accentuată 
la nivelul tuturor sistemelor publice. Nu 
vedem progrese notabile în sănătate și în 
educație. Marile proiecte de infrastructură 
impresionează prin absență, iar în justiție 
schimbarea legislației a fost forțată, ignorând 
argumentele întregului sistem judiciar, dar 
și numeroasele critici venite inclusiv de la 
partenerii noștri externi. Există o linie roșie 
pe care guvernanții și decidenții majorității 
nu au voie să o depășească. Afectarea 
independenței justiției este de neacceptat! 
Coaliția afl ată la putere nu trebuie să ignore 
semnalul transmis de sute de mii de români, 
care de un an de zile continuă să susțină în 
stradă statul de drept. În domeniul politicii 
fi scale, schimbările anunțate și operate au 
bulversat populația și mediul de afaceri. În 
loc să fi e simplifi cate lucrurile, iar veniturile 
salariaților să fi e majorate, ne confruntăm 
cu incertitudini care riscă să degenereze 
în instabilitate fi nanciară și dezechilibre 
economice majore. În locul promisiunilor de 
creștere a salariilor, mulți angajați reclamă 
astăzi că, de fapt, salariile lor vor scădea (...) 
Preluați, așadar, din start și factura eșecului 
celor două guverne anterioare, propuse tot de 
această majoritate, și aveți, cu atât mai mult, 
obligația să depuneți toate eforturile pentru 
ca lucrurile să revină pe făgașul normal. S-a 
irosit prea mult timp și s-au ratat numeroase 
oportunități tocmai pentru că promisiunile 
din campania electorală privind creșterea 
prosperității cetățenilor și servirea binelui 
comun au fost ignorate încă de la început”.

Guvernul condus de Vasilica-Viorica Dăncilă a depus jurământul 
luni, la Cotroceni, după ce Parlamentul l-a validat cu 282 de voturi 

„pentru”, 136 „împotrivă” și o abținere. 46 de senatori și deputați au lipsit 
din sala de ședința. Este al treilea cabinet pe care majoritatea confortabilă 
PSD-ALDE, susținută de UDMR și minoritățile naționale, îl schimbă 
într-un an. Premiera absolută ține de faptul că pentru prima dată în istoria 
României a fost numită la conducerea executivului o femeie. Și tot ca fapt 
divers, este al doilea guvern instalat după 1989 care a inventat patru posturi 
de vicepremieri.

președinteluiRomâniei KlausIohannis care
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Balada unui buric al pământului

Era odată un buric
Făcut de Dumnezeu cam mic-

Deci nici buric adevărat
Nu l-a lăsat.
Și ăst buric a vrut și el
Să fi e mare într-un fel.
Dar neavând de la natură
Mărime de buric, statură,
S-a apucat și el micuțul
Să dea cu râtul.
Din rât, din gură și din coate,
C-așa buricul mic socoate
C-o să ajungă sus:
Mușcând pe-ascuns.
Dar nici să muște n-a putut
De unul singur. Și a cerut
Degrabă ajutor
De la mai-marele buricelor.
S-au apucat de muncă deci,
Iar pe burice nu le-ntreci:
Când se pornesc
Nici cerurile nu le-opresc!
Au adunat deci mulți naivi-
Din cei cumva captivi-
Întins-au mese boierești,
S-au prins în hore câmpenești,
Curs-au butoaie
Și intrigi șuvoaie.
Despre „răii” de la vârf
Spuse unul cu năduf:
Din cauza lor
Soarta buricelor
E-atât de ingrată.
Să-i alungăm de îndată
Pe toți cărturarii din țară!
Să piară
Oricine asuprește-un buric
Cât de mic!
Chiar dacă până ieri primiseră
De toate de la cărturari,
Naivii, cu burta plină de mâncare,
Ceva bănuți în buzunare,
Făcut-au revoluție pe loc

Și pe buricul nătântoc
L-au declarat
Împărat.
Așa ajuns-am, fi i și fi ice,
Să fi m o țară de burice,
Cărturarii să ridice
Osanale la burice...
Morală:
Dacă te-ai născut buric

-Chiar și unul foarte mic-
Și vrei să ajungi vestit
Fii măcar buric cinstit!

De la Pop la Popa

De la Suceava la vale,
Nu e Pop ca Popa-n cale,

Unul cu genunchele,
Altul cu pamblicile.
Geaba faceți spume:
PSD se spune
Are mână foarte bună
La... limba română!
La fel o să fi e

Și la geografi e.
Doar Dăncilă, bre,
Știe că-n UE
Au ajuns Iranul
Și cu Pakistanul.
Ai grijă, mon cher:
După-un an ca premier
Și idei din Rusia
Ne duci fi x în... Persia!
Ce să zic, m-am dumirit,
De ce noi n-am construit
O autostradă.
Știu acuma, dragă:
E de la mafi e
Și-a ta geografi e.
Dar nu plânge, fată,
Popa te scapă:
Cu pamblica lui tăiată
Ne-ați... făcut la beregată!
Sfat:
Dacă vrei limbă stâlcită,
Una foarte prost vorbită,
Cheamă-i iute, țopa-hopa,
Pe Dăncilă și pe Popa.

Abramburica

„Sper ca protestatarii 
(Golanii!)

Să nu destabilizeze țara,
(Zice profesoara!)
Să nu creeze impresia
(Asta e obsesia)
Că suntem neguvernabili”
(Ești dată naibii!).
Abramburico, femeie,
De când te-a garantat Vanghelie
Ai multe chestii amuzante
De scris în almanahe.
Deci Caterino, spune drept,
Eu sunt dispusă să accept,
Că ați schimbat guvernele la șase luni
Nu v-a făcut nimeni nebuni?
Ce viespe v-a mușcat în vară
Să-l dați afară
Pe Grindeanu, numit și Constipat,

Atuncea țara cine a blocat? 
Și după Anul Nou v-a stat în gât
Tudose? De-aceea l-ați borât?
Ia zi, golanii țara-au defăimat
Sau voi pe România ați scuipat?
Un adevăr doar atâtica:
Pentru cât timp o vreți pe Viorica?
Ecaterino, există și o explicație
La așa fi xație:
Cel ce are deplină putere,
Dar vede vinovați în stele,
În statul paralel, în Soros și în iele,
Deși tot timpul el își face voia
Se cheamă, dragă, paranoia.

Filozofi e de rahat

Cică în România cea europeană
-Mutu s-o creadă!

Elevii merg departe, în grădină,
Pentru nevoia de latrină.
Ei și, ce faceți iar atâta dramă?
De bună seamă
Vă place să vedeți doar jumătatea goală
Din pahar. La școală

Avem camere video, tablete,
Sală de sport pentru băieți și fete
Și voi acum ne criticați
Că n-avem lux pentru rahați?
Asta e soarta de căcat
Să stea în spate-i indicat.

De la stat la bugetul paralel

Nicio-ndoială, boala e grea,
De la unul la altul se ia.

La Ploiești, cum altfel,
Venit-a ceva paralel.
Nu-i statul, nici binomul nu e,
Este bugetul ALDE-PeSeDe.
Când omul n-are ce face, se știe,
Se scarpină în... chelie.
Vicele Ganea a decis
Că precis
Bugetul lui Dobre e prost
Și-atuncea e rost
Să se dea, deh, salvatorul viteaz,
Să facă el altul mai breaz.
De parcă noi avem două primării,

Una PSD, una PNL și-a cui o mai fi ,
Am avea apoi două orașe
Și știți cum se zice: plodul cu 2 moașe
Rămâne cu buricul nelegat.
Deci precis acum ați dezlegat
Misterul pentru care Primăria e blocată,
Între scandaluri suspendată,
Iar anul trecut n-a mișcat un pai

Dar lefuri? Uriașe, de buhai!
Mare-i grădina ta!

Când să zic Doamne, ajută,
A vorbit Dănuț Andrușcă.

Referitor la redevențe
Aăă, ăăă, ăăă... (sunt zdrențe!)
Luna viitoare către Guvern pleacă.
Ia mai zi odată!
Îți trimiți legea chiar ție?
Măi, să fi e!
Pardon, sunt incoerent...
Către Parlament.
Ha, ha, ha... m-am lămurit
Și s-a oprit din vorbit.
Către ziariști apoi
Cu emoțiile în toi:
Voi face ce-mi stă în putințe,
În puterea mea de fi ințe,
(Bă, ăsta face pe nebunul
E ca ness-ul, trei într-unul?)
Pentru dezvoltarea economiei
Și a României.
Dar nu fac nimic la-ntâmplare
Am program de guvernare.
Mă scuzați, iar am emoții,
Limba îmi face comoții.
Următoarea mea poruncă:

Să creiiiez locuri de muncă!
Să ce? Râde-un jurnalist.
Să creiiiez, n-ai auzit?
Apoi să susțin producătorii
Cum? Îl trec fi orii...
Asta nu e întrebare,
Prin program de guvernare!
Vă mulțumiesc
Și vă doriesc
Bună seara!
Mda, cu Andrușcă
Chiar e seară
Peste țară!
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Numirea senatorului Radu Ștefan 

Oprea și revenirea în echipa 
guvernamentală a Anei Birchall ridică la 
patru numărul reprezentanților Prahovei în 
Cabinetul Viorica Dăncilă. Ceilalți doi sunt 
deja veteranii-în politică și funcții-Teodor 
Meleșcanu și Grațiela Leocadia Gavrilescu. 
Birchall este născută la Fulga, dar acum 
reprezintă Vasluiul, iar Teodor Meleșcanu 
este ales de mulți ani pe listele electorale din 
Prahova, deși nu are nimic în comun cu noi.

Radu Ștefan Oprea (48 de ani), 
ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț 
și Antreprenoriat, și-a făcut debutul în 
politică după ce tatăl său, fostul viceprimar 
al Ploieștiului din perioada 2000-2004, 
Nicolae Oprea, s-a retras din PSD. El vine 

din zona de infl uență a fostului lider Mircea 
Cosma, fi ind de notorietate prietenia și 
parteneriatele în afaceri pe care acesta 
le-a avut cu seniorul Oprea. Într-o funcție 
publică a debutat pentru prima dată în 
2009, ca prefect al județului. Radu Oprea 
a candidat și a câștigat două mandate de 
senator în 2012 și 2016. La audierile din 
comisiile permanente pentru Politică 
economică, reformă și privatizare, respectiv 
Industrii și servicii din Parlament, acesta a 
afi rmat că are experiență mare în sectorul 
privat: „am pornit de la o microîntreprindere, 
în 1990, și am ajuns până la o fi rmă care se 
încadrează la categoria mari contribuabili. 

Sunt dintre cei care n-am dormit în nopțile de 
24-25 pentru că trebuie să-și plătească dările 
la stat”. Oprea este fondatorul fi rmelor Util 
2000 și a grupului Urban. A fost  trimis 
în judecată pentru evaziune fi scală și 
complicitate la infracțiunea de spălare 
de bani, însă a afi rmat în fața colegilor 
săi că are „cazierul curat”: „o instanță a 
României, Camera preliminară a Înaltei 
Curți de Casație și Justiție, s-a pronunțat și 
a considerat că eu nu trebuie să fi u trimis 
în judecată. Rechizitoriul a fost anulat ca 
nelegal”. Oprea a declarat că nu știe pe unde 
anume se mai afl ă dosarul respectiv. Din 
declarația sa de avere nu reiese că ar fi  un 
om avut de vreme ce spune că nu are niciun 
autoturism.

Grațiela Leocadia Gavrilescu (52 de ani), 
vicepremier și ministrul Mediului, se afl ă de 
14 ani în înalte funcții publice. A început 
în 2004, ca viceprimar la Primăria Ploiești 
din partea PNL, iar ulterior a candidat de 
două ori la funcția de primar (2008 și 2016), 
ratând de fi ecare dată această poziție. Mult 
mai mult succes a avut la București, mai ales 
de când a abandonat PNL și s-a înscris între 
fondatorii ALDE. De altfel, Gavrilescu este 
acum cea mai puternică și vizibilă persoană 
publică din Prahova  la nivel național. A 
intrat în Parlamentul României în 2007 pe 
un post vacant, astăzi afl ându-se la al treilea 
mandat de deputat. A făcut parte din mai 
multe echipe guvernamentale: ministrul 
Mediului, Apelor și Pădurilor în 2014-2015, 
în ultimul Guvern Victor Ponta; ministrul 
pentru Relația cu Parlamentul în Guvernul 
Grindeanu; vicepremier și ministru al 
Mediului în guvernele Tudose și Dăncilă. 
Gavrilescu este vicepreședinte în Biroul 
politic central al ALDE. A absolvit UPG 
Ploiești, având și mai multe specializări 
ulterioare în marketing industrial, medicina 
muncii și administrația publică. În ultima 
declarație de avere, vicepremierul spune că 
a câștigat 151.000 euro din vânzarea a trei 
imobile, că mai are doar o casă de locuit și 
trei mașini și deține acțiuni la Aprpacor. Mai 
știm că, chestiune netrecută în declarație, în 
2013, Gavrilescu a solicitat și primit de la 

APM Prahova acordul de mediu în vederea 
construirii unei pensiuni (Doru vinului) în 
satul Valea Orlei (comuna Bucov).

Teodor Meleșcanu (77 ani), ministrul 
Afacerilor Externe, este poate singurul 
politician român care a rezistat, neîntrerupt, 
în funcții publice la vârf din 1992 încoace, 
și printre puținii care au avut succes egal 
și în comunism, și după 1989. Născut în 
Hunedoara și diplomat de carieră, Meleșcanu 
a trecut prin mai multe partide: PCR, PDSR, 
ApR, PNL și ALDE. A fost ministru de 
Externe în perioada 1992-1996 în guvernul 
Văcăroiu  din partea  FDSN, din nou 
ministru de Externe din 10 noiembrie 2014 
până în 18 noiembrie 2014, în  Guvernul 
Ponta. În perioada aprilie 2007-decembrie 
2008 a deținut portofoliul de  ministru al 
Apărării Naționale  în Guvernul Tăriceanu. 
Din 2012 și până în 2014 a deținut funcția de 
director al Serviciului Român de Informații 
Externe, iar din 2017 a fost numit ministrul 
Afacerilor Externe în toate cele trei guverne 
PSD-ALDE (Grindeanu, Tudose și Dăncilă). 
De mai mulți ani a candidat pe listele PNL 
și ALDE Prahova. În 2014 a participat la 
alegerile prezidențiale, obținând un scor 

obscur (1,09% din voturi). În paralel cu 
funcțiile deținute în Parlament și Guvern 
ori SIE, Meleșcanu a avut timp să fi e și 
profesor la SNSPA sau „Hyperion”. În 2017, 
acesta declara că, în 2016, a încasat 88.800 
lei  pensie  de la Ministerul de Externe, 
49.177 lei de la Senat și peste 90.000 lei din 
activitățile de profesor universitar-49.028 
lei de la Universitatea „Hyperion” și 46.034 
de lei de la SNSPA.  

Ana Birchall  (43 de ani), vicepremier, 
este născută în Prahova, la Fulga, dar 
reprezintă, de două mandate, județul 
Vaslui în Parlamentul României. A absolvit 
Universitatea „Nicolae Titulescu” ca șef de 

promoție și spune despre sine că „am avut 
șansa de a fi  primul român admis simultan 
la cursurile de masterat în drept la mai 
multe universități precum Yale, Harvard, 
Oxford, Cambridge și New York University.” 
A ales Yale Law School, iar ulterior a lucrat 
o perioadă îndelungată în SUA. S-a întors 
cu soțul său american în România în 2003 
și a intrat în politică, pesemne singura șansă 
să fi e angajată la Ministerul de Externe. 
A devenit parlamentar în 2012 și a fost 
ministru delegat pentru Afaceri Europene în 
Guvernul Grindeanu, interimar la 
Ministerul Justiției, iar în Cabinetul Dăncilă 
câștigă un loc de vicepremier și o nouă 
activitate probabil înfi ințată special pentru 
ea, „parteneriatele strategice ale României”. 
Birchall apare într-un scandal, în 2009, 
când afi rmă că i-ar fi  oferit 5.000 de euro 
lui Mircea Geoană în alegeile prezidențiale, 
condiționând „un loc eligibil” în viitoarele 
alegeri parlamentare.

APM Prahova acordul de mediu în vederea

Pierdut Certifi cat de Înregistrare 
Mențiuni nr. 79573 din 

26.07.2005. 
Îl declarăm nul. 

Secretariat Crama Ceptura; 
crama@crama-ceptura.eu

Firmă de transport
 angajează din Ploiești și 

împrejurimi (max. 30 km):
- Șofer categoria D;

- Mecanic auto;
- Tinichigiu auto;
- Electrician auto;

- Vopsitor auto;
- Lăcătuș;

- Controlor trafi c;
- Magaziner piese auto;

- Dispecer transport;
- Controlor pază.

Relații la tel.: 0769 - 609609.

Ceea ce părea la început 
o glumă s-a produs 

de-adevăratelea. Premierul 
Viorica Dăncilă și miniștrii săi 
care au calitatea de membri 
ai CSAT, mai puțin Tudorel 
Toader, au renunțat la Serviciul 
de Protecție și Pază chiar din 
prima zi în care s-au instalat 
în posturi. Protecția va fi  
asigurată de către Jandarmeria 
Română. Motivul incredibil 
al acestei mutări care încalcă 

legea ține de recomandarea 
lui Liviu Dragnea care a ajuns 
la concluzia că un singur om, 
șeful SPP, Lucian Pahonțu, 
ar fi  „personajul veninos” 
care l-ar fi  infl uențat pe 
fostul premier Mihai Tudose 
să nu mai fi e atât de supus. 
Într-un acces necontrolat, 
Dragnea a spus că nu Soros, 
nu multinaționalele, nu SRI 
ar fi  „statul paralel”, ci chiar 
generalul Pahonțu. Obsesia 

pleacă de la faptul că în țară 
au mai rămas câteva instituții 
nesuboronate politic și care, 
în opinia PSD, ar fi  de partea 
președintelui Klaus Iohannis: 
SRI, SPP, DNA și Parchetul 
General. Majoritatea politică 
PSD-ALDE are impresia că 
este sabotată de către acestea. 
Sabotată în condițiile în care 
controlează cam tot ce se poate 
în țară, Guvern, Parlament, 
ministere, agenții, companii de 
stat, structuri descentralizate, 
consilii județene, primării, 
școli, spitale, bani, investiții 
etc. Jandarmeria este o 
structură care și-a dovedit în 
utima vreme obediența față 
de putere și oricum aici este 
deținut un dublu control, prin 

ministrul Carmen Dan și prin 
șeful Jandarmeriei, numit, 
evident, politic. Problema este 
că măsura luată de Dăncilă 
încalcă Lgea 191/1998. 
Aceasta spune explicit că SPP 
e singura structură legală ce 
asigură protecția demnitarilor 
români și străini. De serviciile 
SPP pot benefi cia președintele 
României, primul ministru, 
președinții Senatului și 
Camerei Deputaților, precum 
și, la cerere, miniștrii care fac 
parte din Consiliul Suprem 
de Apătare a Țării. Pe de altă 
parte, Jandarmeria, preferată de 
Guvern, este abilitată prin lege 
doar pentru paza obiectivelor de 
importanță deosebită, nicicum 
pentru protecția demnitarilor.

DĂNCILĂ ȘI-A ÎNCEPUT TREABA DĂNCILĂ ȘI-A ÎNCEPUT TREABA 
PRINTR-O PRINTR-O 

DECIZIE ILEGALĂDECIZIE ILEGALĂ
Pi d t C tifi t d Î i t

• ANUNŢURI • MICA PUBLICITATE •

GUVERNUL A RENUNȚAT LA SPP DIN GUVERNUL A RENUNȚAT LA SPP DIN 
CAUZĂ CĂ A DIBUIT „STATUL PARALEL” CAUZĂ CĂ A DIBUIT „STATUL PARALEL” 

ÎNTR-UN SINGUR OMÎNTR-UN SINGUR OM

GUVERNUL A RENUNȚAT LA SPP DIN GUVERNUL A RENUNȚAT LA SPP DIN 
CAUZĂ CĂ A DIBUIT „STATUL PARALEL” CAUZĂ CĂ A DIBUIT „STATUL PARALEL” 

ÎNTR-UN SINGUR OMÎNTR-UN SINGUR OM
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VALEA DOFTANEI, PREZENTĂ LA VALEA DOFTANEI, PREZENTĂ LA 
„SĂPTĂMÂNA VERDE” DE LA BERLIN„SĂPTĂMÂNA VERDE” DE LA BERLIN
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Curtea Constituţională 
a României a decis că 

mai multe dispoziții din Legea 
303/2004 privind statutul 
magistraților, act normativ 
adoptat de Parlament anul 
trecut, sunt neconstituționale. 
Judecătorii au hotărât că 

documentul trebuie retrimis 
la inițiatori pentru a fi  
efectuate câteva corecturi, 
precum redefi nirea erorii 
judiciare, a relei credințe și 
a gravei neglijențe. Aceste 
trei aspecte vizează mult 
discutata chestiune a judecării 

separate a magistraților într-o 
secție specială coordonată 
de Ministerul Justiției, 
măsură criticată de întregul 
corp al profesioniștilor din 
justiție, având în vedere 
conducerea politică exercitată 
la acest nivel. CCR a admis 

ca neconstituționale și unele 
prevederi care se referă la 
împărțirea atribuțiilor între 
CSM și președintele României 
în procedurile de numire a 
procurorilor DNA, DIICOT și 
Parchetul General.

O MICĂ BĂTĂLIE CÂȘTIGATĂ DE JUSTIȚIEO MICĂ BĂTĂLIE CÂȘTIGATĂ DE JUSTIȚIE

La standul MADR de la Berlin, vizitatorii din toată 
Europa au putut degusta, în acest an, produse 

românești înregistrate cu Indicație Geografi ca Protejată: 
magiunul de prune de Topoloveni, salamul de Sibiu, 
novacul afumat din Țara Bârsei (Brașov), telemeaua 

de Ibănești (Mureș). Au 
fost expuse însă și câteva 
branduri care sunt în curs 
de a obține de la Comisia 
Europeană protejarea 
precum cârnații de 
Pleșcoi (Buzău), scrumbia 
de Dunăre (Tulcea), 
cașcavalul de Săveni 
(Botoșani), telemeaua de 
Sibiu, salata de icre de 

știucă (Tulcea). Alături de aceștia au expus și membrii 
fi lialelor locale ale Federației Naționale a Producătorilor 
de Produse Tradiționale, la standurilor lor regăsindu-se 
produse din lapte (cașcaval afumat și neafumat, brânză 
de burduf în coajă de brad), carne (cârnați de porc sau 

oaie, slănină, costiță sau mușchi afumat, ghiudem, babic, 
cârnați picanți sau de casă, pecie afumată etc.), produse 
de panifi cație și patiserie (cozonac domnesc, Comoara 
Măcinului, pâine cu cartofi ). MADR a adus și câteva 
produse înregistrate în Registrul național al produselor 
montane, iar la această categorie a expus și S.C. Ferma 
IP Valea Doft anei cele trei mărci ale sale: cașcaval 
țărănesc, brânză de burduf  și cașcaveaua Valdostana. 
Se pare că aceasta ar fi  prima prezență prahoveană cu 
produse alimentare autorizate la un târg internațional. 
Brânzeturile fac parte din categoria produselor montane 
autorizate de MADR la data de 8 august 2017, fi ind 
primele de acest gen din  Prahova care respectă normele 
europene în domeniul legislației alimentare la această 
categorie de „produs montan”, sinonim, de altfel, cu 
„rodus eco”.

a standul MADR de la Berlin vizitatorii din toată
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În perioada 19-28 ianuarie 2018, a avut loc, la Berlin, a 83-a ediție a expoziției 
internaționale „Săptămâna Verde” și a 15-a de când Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale a fost prezent cu un stand propriu de promovare a produselor 
tradiționale românești. Pe lângă mai celebrele branduri magiunul de Topoloveni, 
salamul de sibiu sau telemeaua de Ibănești, în acest an a expus și un producător din 
Prahova, mai precis fi rma Valdostana, de la Valea Doft anei.

Proiectul nu a fost însă fi nalizat la 
încheierea excercițiului bugetar 

european 2007-2013 și nici după cele 
trei sau patru prelungiri consecutive 
admise de UE. Ca urmare, autoritățile 
au solicitat și primit de la forurile 
europene etapizarea proiectului și 
fi nanțarea acestuia din fondurile 
corespunzătoare bugetului european 
2014-2020. Suma solicitată inițial 
pentru această a doua etapă a fost de 
22.520.052 euro, dar până la urmă 
contractul a fost semnat în octombrie 
2017 pentru o valoare totală de 
64.442.740,75 lei cu TVA, din care 
40.493.742,86 lei reprezintă contribuția 
Uniunii Europene, 6.193.160,67 lei 
-contribuția din bugetul național, iar 
952.793,93 lei - contribuția eligibilă a 
Consiliului Judeţean Prahova. Perioada 
de implementare este de 25 de luni 
(27.12.2016 - 31.12.2018), în cadrul 
proiectului derulându-se 4 contracte, 
trei de servicii și unul de lucrări. 
Lucrarea se referă la proiectarea și 
construirea Stației de Tratare Mecano-
Biologică a Deșeurilor Biodegradabile 
Ploiești, iar serviciile, la achiziționarea 
unor echipamente (containere, 
vehicule) necesare funcționării optime 
a acesteia.  Stația va avea o capacitate 
de prelucrare de aproximativ 150.000 
tone/an. 

64.442.740,75 LEI 64.442.740,75 LEI 
PENTRU O STAȚIE PENTRU O STAȚIE 
BIODEGRADABILĂ BIODEGRADABILĂ 

ÎN JUDEȚÎN JUDEȚ

Fostul procuror al DNA Ploiești, ulterior detașat 
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, 

Mircea Negulescu, a fost exclus din magistratură 
printr-o decizie a Secției pentru procurori în materie 
disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii. 
Hotărârea nu este defi nitivă, aceasta putând fi  
contestată la Completul de 5 judecători al Înaltei 
Curți de Casație și Justiție. Inspecția Judiciară a 
demarat, anul trecut, trei cercetări disciplinare în 
cazul procurorului, după ce în spațiul public au 
apărut mai multe înregistrări pe care Negulescu 
le-ar fi  avut cu părți din dosare. Iar unele dintre 
acestea vizează nume grele din politica prahoveană.

PROCURORUL MIRCEA NEGULESCU, PROCURORUL MIRCEA NEGULESCU, 
EXCLUS DIN MAGISTRATURĂEXCLUS DIN MAGISTRATURĂ

O primă cercetare a fost declanșată 
de către Inspecția Judiciară în 15 
martie 2017, pentru încălcarea 
îndatoririi procurorului 
Negulescu de a se abține de la 
instrumentarea unui dosar, deși 
era apropiat (relații apropiate 
și de durată) de părți din cauza 
respectivă. Potrivit Legii 303/2004 
privind statutul judecătorilor 
și procurorilor, această abatere 
are ca efect tergiversarea 
judecății, fi ind vorba despre 
incompatibilitate. A doua acțiune 
disciplinară a fost începută în 25 
aprilie 2017. Atunci, Inspecția 
Judiciară aprecia că, în cadrul 
unei discuții telefonice purtate 
cu soția unei persoane cercetate 
penal, „procurorul a exprimat 
o serie de opinii cu încălcarea 
standardelor de conduită impuse 
magistraților; limbajul utilizat 
de către procurorul cercetat este 
de natură a contraria și indigna, 
fi ind vizibilă implicarea sa în 
desfășurarea unor activități care, 
prin natura lor, pot crea îndoieli 
în rândul opiniei publice cu privire 
la obiectivitatea, independența, 
imparțialitatea și integritatea 
magistratului procuror”. Tot în 
aceste împrejurări, Negulescu ar 
fi  făcut și „aprecieri defăimătoare 
la adresa magistraților învestiți cu 

soluționarea unor cauze penale, 
a manifestat preocupare pentru 
identifi carea unui martor cu 
identitatea protejată, a dezvăluit 
date din dosare penale. Acesta 
a opinat în sensul formulării 
unei plângeri penale de către un 
inculpat împotriva procurorului 
de caz și a dat indicații privind 
conținutul plângerii și organul 
competent de a o soluționa”. În 
fi ne, pe 4 mai 2017, după ce 
Negulescu fusese deja suspendat, 
Inspecția Judiciară din cadrul 
CSM a pus în aplicare o nouă 
acțiune disciplinară. Acum i se 
imputa faptul că „a dat dovadă 
de un comportament inadecvat 
în cadrul unor discuții purtate 
în sediul Parchetului, în afara 
cadrului legal ce reglementează 
activitatea de urmărire penală, 
în condițiile în care procurorul nu 
reprezenta interesele Ministerului 
Public, manifestând o atitudine 
agresivă față de unul dintre 
partenerii de discuție, sugerând 
inclusiv existența unor date care ar 
justifi ca demararea unor cercetări 
penale”. De asemenea, Negulescu 
ar fi  solicitat unui alt procuror, 
în prezența unui martor, a 
unui avocat și a unui jurnalist, 
informații cu privire la conținutul 
unor interceptări dintr-un dosar.
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Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

continuare din pagina 1
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Social-democrata Corina Crețu, comisar 
european pentru Politici Regionale, și-a 

avertizat colegii de la București că la Bruxelles se 
ia în calcul condiționarea alocărilor fondurilor de 
respectarea statului de drept. Europenii consideră 
că este logic să existe o garanție privind un sistem 
judiciar independent și respectarea statului de 
drept: „ceea ce se discută la ora actuală, și nu este 
legat neaparat de România, este introducerea unei 

condiționalități legate de acordarea de fonduri 
europene și statul de drept. Dar asta după 2020. La 
ora actuală, eu nu am nicio prevedere legală prin 
care să nu acord fonduri europene. De pildă, într-un 
ziar german, am fost criticată pentru că am aprobat 
un proiect pentru extinderea metroului din Varșovia, 
având în vedere derapajele care există în acea țară”. 
De altfel, conducerea la vârf a UE a transmis cele 
mai clare semnale către București în acest sens, în 
scrisoarea semnată de Jean-Claude Juncker și Frans 
Timmermans: „urmărim cu îngrijorare evoluțiile 
recente din România. Independența sistemului 
judiciar românesc și capacitatea sa de a combate 
în mod efi cace corupția constituie pietre de temelie 
fundamentale ale unei Românii puternice în cadrul 
Uniunii Europene”. România riscă așadar sancțiuni 
severe, iar ele sunt generate de scandalul uriaș legat 
de modifi carea legilor justiției.

ACESTA ESTE TRIMIS ÎN JUDECATĂ ÎNTR-UN DOSAR DE ACESTA ESTE TRIMIS ÎN JUDECATĂ ÎNTR-UN DOSAR DE 
CORUPȚIE ȘI ÎN ALTUL ESTE CERCETAT PENALCORUPȚIE ȘI ÎN ALTUL ESTE CERCETAT PENAL

Darius Vâlcov este un 
fel de factotum în 

PSD: el a scris programul de 
guvernare al PSD, el este cel 
care a evaluat performanțele 
Cabinetului Grindeanu 
și el a lucrat la bugetul de 
stat pentru 2018, de parcă 
România n-ar avea instituții 
special create pentru așa ceva. 
Foștii premieri Grindeanu 
și Tudose au acuzat deseori 
presiuni din partea acestuia. 
Astăzi, Vâlcov a fost scos 
la lumină, oferindu-i-se un 
post de secretar de stat. De 
fapt, acesta va fi  cel care o va 
consilia pe Viorica Dăncilă. 

Nu ar fi  nicio problemă, 
numai că Vâlcov a fost trimis 
în judecată de procurorii 
DNA în 2015, într-un dosar 
în care este acuzat de trafi c 
de infl uență, spălare de bani 
și operațiuni fi nanciare sau 
acte de comerț incompatibile 
cu funcțiile ocupate de 
acesta, de primar, senator 
și ministru (în Cabinetul 
Ponta). Vâlcov este acuzat 
că, în perioada aprilie-
decembrie 2011, a primit de 
la omul de afaceri Th eodor 
Berna, patronul Tehnologica 
Radion, prin intermediul 
fostului primar Minel Florin 

Prina, suma de 2,5 milioane 
de lei. Acesta ar mai fi  primit, 
în perioada 2012- 2013, tot 
de la Th eodor Berna, prin 
intermediul mai multor 
fi rme, suma de 3.080.000 de 
lei. În luna iunie a acestui an, 
Darius Vâlcov a fost plasat 
sub control judiciar pentru 
instigare la dare și luare de 
mită, cu interdicția de a 
părăsi țara, într-un alt dosar 
care vizează un funcționar 
public din cadrul Ofi ciului 
de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Olt, suspectat că a 
luat mită timp de trei ani de 
la o fi rmă controlată de către 
Vâlcov.

SOCIAL-SOCIAL-
DEMOCRATA DEMOCRATA 

CORINA CREȚU CORINA CREȚU 
AVERTIZEAZĂ AVERTIZEAZĂ 
BUCUREȘTIULBUCUREȘTIUL
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La câteva ore după ce a primit scrisoarea de felicitare de la președintele 
Consiliului European, Donald Trusk, în care acesta vorbea despre 

importanța crucială a statului de drept și a luptei împotriva corupției, Viorica 
Dăncilă a demonstrat că n-are nimic de-a face cu valorile europene, numindu-l 
pe Darius Vâlcov consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al 
prim-ministrului. Iar Vâlcov are, după cum se știe, fi x probleme de corupție! 

condiționalități legate de acordarea de fonduri

Pentru al doilea an consecutiv, 
Indexul European al 

Consumatorului de Sănătate plasează 
România pe ultimele locuri la mai 
mulți indicatori, sistemul medical de 
la noi fi ind considerat mai slab decât 
cel din Bulgaria, Albania, Macedonia 
sau Muntenegru. Bucureștiul n-a reușit 
așadar să facă mai nimic prin zecile 
de reforme angajate, țara ocupând 
ultimul loc sau unul dintre ultimele 

locuri la indicatori precum drepturile 
și informarea pacienților, timpii de 
așteptare pentru tratament, rezultatele 
tratamentelor, gama de servicii oferite și 
extinderea lor, prevenția, cheltuielile cu 
sănătatea pe cap de locuitor. În schimb, 
România este în fruntea Europei la rata 
infecțiilor intraspitalicești rezistente la 
tratament, la mortalitatea infantilă și pe 
primele poziții la mortalitatea din cauza 
cancerului și a bolilor cardiovasculare. 

ULTIMII LA SĂNĂTATE ÎN EUROPA!ULTIMII LA SĂNĂTATE ÎN EUROPA!

Mai multe federații importante din România au fost 
excluse de la fi nanțare (bani de la bugetul de stat) 

din cauză că nu îndeplinesc anumite criterii impuse de 
Ministerul Tineretului și Sportului. Comisia care a analizat 
cererile depuse de federațiile sportive naționale a respins 
24 din cele 65 de solicitări de fi nanțare, motivul invocat 
ținând de incorectitudinea unor date înscrise, nedepunerea 
în termen a dosarelor și neîndeplinirea condițiilor de 
fi nanțare. Printre federațiile care nu vor mai primi bani 
(credem că totuși se vor găsi soluții ulterior) se regăsesc 
unele ai căror sportivi au făcut glorie României: gimnastică, 
gimnastică ritmică, tenis de masă, tenis de câmp, natație. 
Pe lista federațiilor respinse se regăsesc: Aikido, Baseball 
și soft ball, Bridge, Culturism și fi tness, Darts, Ecvestră, 
Gimnastică, Gimnastică ritmică, Go, Hochei pe iarbă, 

Karate tradițional, Karate WUKF, Natație și pentatlon 
modern, Oină, Pescuit, Polo, Taekwondo WTF, Taekwondo 
ITF, Tenis, Tenis de masă, Chambara, Sportul pentru Toți, 
Bowling, Automobilism sportiv. Eligibile pentru fi nanțare 
sunt federațiile de Aeronautică, Alpinism și escaladă, Arte 
marțiale, Atletism, Badminton, Baschet, Bob și sanie, Canotaj, 
Ciclism, Dans sportiv, Fotbal tenis, Haltere, Handbal, 
Hochei pe gheață, Judo, Kaiac-canoe, Karate, Karting, 
Karate Kyokushin IKO2, Kempo, Lupte, Motociclism, 
Modelism, Orientare, Radioamatorism, Powerlift ing, 
Popice, Rugby, Sambo, Schi biatlon, Scrimă, Scrabble, Șah, 
Tir cu arcul, Tir sportiv, Triatlon, Volei, Yachting, Criket, 
Squash, Comitetul Paralimpic Român. Potrivit noului 
ministru Ioana Bran, câteva federații nici nu s-au deranjat să 
solicite fi nanțare, printre acestea fi ind cele de fotbal și box.

SPORTUL CARE A ADUS ROMÂNIEI SPORTUL CARE A ADUS ROMÂNIEI 
CELE MAI MULTE MEDALII, EXCLUS CELE MAI MULTE MEDALII, EXCLUS 

DE LA FINANȚAREDE LA FINANȚARE
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ȚARA CU CEI MAI ȚARA CU CEI MAI 
INTELIGENȚI COPII DIN LUMEINTELIGENȚI COPII DIN LUME

Ziarul   Ploiestii MINTE, TRUP, SUFLET

Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:

Că l tCă l t

LEGENDA GROTEI MIRESII
SLĂNIC PRAHOVA

L G DA GROLEGENDA GROT
SSCULTURĂ ȘI TRADIȚIECULTURĂ ȘI TRADIȚIE

Andreea VLĂSCEANU; www.ziarulploiestii.ro

În interiorul Muntelui de sare se 
afl ă o grotă cu un lac salin, format 

pe baza vechii exploatări miniere, cu 
sute de ani în urmă. Grota se numește 
,,Grota Miresii’’, datorită unei legende 
care a circulat și circulă şi astăzi, în 
care se vorbește despre o fată care 
s-ar fi  sinucis în noaptea nunții, 
aruncându-se în lacul din interiorul 
muntelui, pentru că părinții au 
căsătorit-o cu forța:

 ,,Se spune că pe vremuri, se stabilise 
aici un cioban. Nu se stie de unde 
venise și păştea oile pe plaiurile noastre: 
pe Gorgan, Plaiul Şerban Vodă, pe 
Zăpodia, Dealul Comorilor, pe Dealul 
Cetăţii, Praja, în Pădurea Sitaru şi pe 
Dealul Ogarului. Seara se retrăgea aici 
în jurul lacului, unde era stâna lui. 
Se pare că îl chema Ian, dar lumea îi 
spunea Baciu. Avea însă un copil, o 
fată foarte frumoasă. I se dusese vestea 

departe despre frumusetea ei, poate şi 
pentru că era foarte bogată. Împlinise 
17 ani şi începuse să-i vină peţitorii. 
S-au perindat mulţi candidaţi, unii 
mai bogaţi, alţii mai săraci, unii mai 
frumoși alţii mai puţin frumoși. Nici 
unul nu i s-a părut Baciului potrivit 
pentru fata sa, pentru că nu erau destul 
de bogaţi, gândea el. Nici fetei nu i-a 
plăcut vreunul. În schimb, îi plăcea, 
unul mai de aproape, pe care îl vedea 
în fi ecare zi, un cioban chipeş. Slugărea 
zi de zi la tatăl său, ducea zilnic oile la 
păscut, le mulgea, făcea brânză şi urdă, 
hrănea câinii şi iar pleca cu oile. Era 
harnic, cânta din fl uier şi mai ales din 
cimpoi de răsunau toate văile, însă era 
foarte sărac. Pe el îl iubea fata. Cei doi 
se întâlneau des, pe buza muntelui de 
sare, priveau tot cerul, dar şi lacul din 
inima muntelui. De acolo ciobănelul 
putea să-şi vadă întreaga turmă, iar 
într-o şuierătură să mobilize liota de 
câini ca să strângă oile răzleţe. Tot 
aici îi povestea fetei multe întâmplări, 
cu mieluşeii cei isteţi sau căţeluşii cei 
zglobii, mistreţii sau urşii care dădeau 
târcoale turmei.

Începuseră chiar să se gândească 
la nunta lor, căci se hotărâseră să se 
căsătorească. Ştiau că Baciu dorea un 
ginere bogat, dar îşi spuneau că nimic 
nu le mai poate sta în cale.

 -Afl ă că eu fără tine nu mai vreau 
să trăiesc. Uite, vezi lacul?Acolo mă 
arunc, în fundul lui.

Ciobănelul o dojenea, o săruta şi 
căuta să-i schimbe gândul.

- Ia stai un pic? Dar de ce nu mă 
vrea de ginere? Nu suntem amândoi 
ciobani?

- Mă pricep atât de bine sã  îngrijesc 

oile, încât am să-i sporesc turma, de 
aceea m-am hotărât: mâine mă prezint. 
Dis-de-dimineaţă, ciobănelul s-a 
dus la Baciu. Acesta fi ind surprins de 
propunere, s-a prefăcut că-l ascultă cu 
atenţie. Nu s-a arătat a fi  nici bucuros, 
dar nici mânios, dar în inima lui era 
numai venin. De-abia când ciobănaşul 
a vrut să plece, Baciul i-a zis:

-O să mă mai gândesc şi de-om mai 
trăi până mâine, ţi-oi da răspunsul.

Aceste cuvinte i-au rămas puternic 
în mintea ciobănaşului şi nu putea să 
le înteleagă. Mergea şi se tot întreba: 
,,de ce să nu mai trăim mâine? ” 
Într-adevăr, Baciu făcuse un plan. A 
doua zi, ciobănaşul n-a mai venit după 
răspuns, deşi soarele se ridicase mult 
pe cer, el dormea pe cojocul lui, dar cu 
un jungher înfi pt drept în inimă.

N-au trecut prea multe zile şi la casa 
Baciului era nuntă mare.

-Ce-i veni Baciului cu nunta asta aşa 
repede?

 -I-o fi  frică socrului mic să nu se 
răzgândeascã ginerele?

-De unde l-o fi  găsit pe ardeleanul 
ăsta?

-Se vorbeşte că Baciu-i sărăntoc pe 
lângă ginerele ăsta.

Era mare veselie, se cânta şi se juca de 
răsuna toată valea Slănicului. Ginerele 
era în culmea fericirii, se învârtea în 
jurul miresii ca un curcan înfoiat şi 
nu îndrăznea nici să-i atingă rochia, 
ori să-i vadă privirea, într-atâta era de 
frumoasă şi de împodobită. Mireasa 
stătea în capul mesei, dar nu manifesta 
nici o bucurie, nu râdea, dar nici nu 
plângea, privea departe. Parcă ticluia 
un plan. Spre miezul nopţii, când 
cheful era în toi, mireasa a fost invitată 
să-şi schimbe voalul de mireasă, cu 
naframa de nevastă precum era datina. 
Fata  a cerut s-o lase singură în cameră, 
că se descurcă fără ajutoare. Femeile 
s-au supus, s-au aşezat la masă şi au 
continuat petrecerea. Mireasa nu s-a 
prea grăbit cu schimbatul, iar mesenii 
au început să se întrebe de ce întârzie. 
Unii au plecat spre camera ei, au 
bătut la uşã, dar n-a răspuns nimeni. 
L-au chemat pe Baciu şi pe mire fi ind 
nevoiţi să spargă uşa. Camera era 
goală, ferestrele deschise, iar mireasa, 
nicăieri.

Au căutat zile şi nopţi de-a rândul, 
dar fata nu era de găsit. După câteva 
zile, un copil a descoperit-o plutind 
aici pe lacul din inima muntelui de 
sare. De atunci, lacul poartă numele 
de ,,Lacul Miresii’’. (Subiect investigat: 
localnic, 81 ani, loc. Slănic).

Ameţelile și durerile de cap însoţite de 
episoade scurte de tulburări de vedere pot fi  
semnele unei circulaţii defi citare a sângelui la 
nivelul creierului. Plantele medicinale te vor 
ajuta să alini această suferinţă.

Ginkgo biloba, benefi că după atac cerebral
Planta medicinală cunoscută și drept „hrană 

a minţii”, ginkgo biloba este unul dintre cele mai 
efi ciente remedii de îmbunătăţire a circulaţiei 
cerebrale. Un studiu al cercetătorilor americani 
a arătat că ginkgo biloba crește fl uxul sangvin 
cerebral, mărind cu 50% capacitatea de refacere 
a creierului după leziunile apărute în urma 
accidentelor cerebrale.

Mod de administrare
2 capsule de 60 mg de ginkgo biloba pe zi, 4 

săptămâni. Specialiștii recomandă o cură de 3-4 
ori pe an, câte o lună.

Infuzia de rozmarin
Această plantă are puterea de a încetini 

procesul de îmbătrânire a memoriei, fi ind și un 
stimulent excelent al circulaţiei cerebrale. De 

aceea, este de ajutor în ameliorarea simptomelor 
care apar atunci când creierul nu primește 
sufi cient oxigen, precum ameţelile și durerile de 
cap.

De ce ai nevoie pentru infuzie: * 2 linguriţe 
plantă mărunţită, 250 ml apă.

Preparare și administrare: * o obţii foarte 
ușor din planta mărunţită, peste care torni 
apa fi erbinte. Când se răcește, poţi îndulci cu 
o linguriţă de miere. Bei câte o cană de infuzie 
seara, înainte de culcare, 15 zile.

Tinctura de obligeană ameliorează durerea 
de cap

Folosită de peste 5000 de ani pe teritoriul 
Indiei în scop medicinal, obligeana și-a 
demonstrat efi cienţa și în stimularea circulaţiei 
cerebrale, una din cauzele migrenelor. Indicată 
este tinctura, pe care o poţi prepara și tu.

Ai nevoie de: * 4 linguri rădăcină de obligeană, 
250 ml alcool alimentar de 70 grade.

Preparare și administrare: * peste rădăcina 
măcinată torni alcoolul alimentar. Lași la macerat 
10 zile, apoi o torni într-un recipient din sticlă 
și o păstrezi într-un loc răcoros. Iei o lingură de 
tinctură, diluată în jumătate de pahar cu apă, de 
3 ori pe zi, înainte de masă, 6 săptămâni. După o 
pauză de 14 zile, poţi relua tratamentul.

Infuzia de păducel stimulează circulaţia
Datorită acţiunii vasodilatatoare, păducelul 

are efecte benefi ce asupra circulaţiei cerebrale, 
mai ales sub formă de infuzie. Se folosesc atât 
fructele, cât și fl orile și frunzele.

De ce ai nevoie pentru infuzie: * o lingură 
plantă uscată, 250 ml apă.

Preparare și administrare: * peste fructele 
uscate, frunzele și fl orile de păducel tăiate 
mărunt torni apa fi erbinte și lași 10 minute. Bei 
câte o cană, dimineaţa și seara, o lună, de 2-3 ori 
pe an.

Tratamentul nu este indicat femeilor 
însărcinate.

Bine de știut! Extractul de muguri de arin 
negru, câte 30-40 de picături pe zi, diluate 
într-o jumătate de cană cu apă, are acţiune 
tonifi antă asupra circulaţiei cerebrale.

ALIAȚI VERZI CARE 
ÎMBUNĂTĂȚESC ÎMBUNĂTĂȚESC 

CIRCULAȚIA CEREBRALĂCIRCULAȚIA CEREBRALĂ

Succesul în plan academic înregistrat 
în această ţară a contribuit la creșterea 

economică, iar modul în care este conceput 
sistemul de învăţământ poate constitui oricând 
un model pentru celelalte ţări ale lumii.

Singapore a fost declarată ofi cial ţara cu cei 
mai inteligenţi copii din lume, elevii și studenţii 
cu rezultate excelente la învăţătură reprezentând 

regula și nu excepţia, informează CNN.
„Singapore este un caz fascinant. Această ţară 

a fost un important port britanic înainte de cel 
de-al Doilea Război Mondial. Când britanicii 
au părăsit-o și și-au închis baza militară de aici, 
Singapore era într-o situaţie foarte proastă. Însă, 
ei au una dintre cele mai performante economii 
din lume. Au reușit aceasta datorită educaţiei”, 
a declarat Marc Tucker, președintele Centrului 
Naţional pentru Educaţie și Economie, din SUA.

Potrivit acestuia, secretul sistemului 
educaţional din Singapore este reprezentat de 
calitatea cadrelor didactice: „Profesorii sunt 
recrutaţi din rândul celor care au obţinut rezultate 
foarte bune în timpul liceului sau facultăţii”.

CNN notează că modul în care a fost conceput 
sistemul de învăţământ s-a schimbat la începutul 
anilor 70, când economia a demonstrat că este 
nevoie de forţă de muncă inteligentă, pregătită să 
facă faţă noilor tehnologii. Astfel, s-a trecut de la 
un sistem în care învăţatul pe de rost era regula la 
unul care încurajează creativitatea elevului.

uccesul în plan academic înregistrat

LA 97 DE ANI, BEA 15 BERI PE ZILA 97 DE ANI, BEA 15 BERI PE ZI
Incredibil, dar adevărat! La 97 de ani, 

Robertine Houbrechts din Muizen, regiunea 
Malines, Belgia, bea zilnic 15 beri. La sărbători, 
bea și 20! Femeia susţine că, datorită berii, nu a fost 
niciodată bolnavă. Dacă în localul în care de ani în 
șir își bea berea, zilnic, nu e animaţie, Robertine 
Houbrechts poate ajunge să radă 22 de beri, scrie 
presa belgiană. Ea povestește că bea bere zilnic, 
de la vârsta de 17 ani. Robertine s-a obișnuit cu 
băutura și niciodată nu se îmbată. Poate cel mult 
s-o ameţească puţin, dar nu o deranjează. Fiindcă 
este convinsă că berea o menţine sănătoasă. În 
fi ecare seară, se instalează confortabil în localul ei 
preferat. Floreal, care se afl ă nu departe de casă și 
bea bere după bere.



9

Ziarul   PloiestiiINEDIT

AGRESIUNEA FINANCIAR-MONETARĂ

S-a vorbit mult 
despre similitudinea 

dintre sistemul fi nanciar-
monetar și sistemul 
circulator sanguin, dar și 
despre rolul vital central al 
acestora. Înhămat la jugul 
timpului și spaţiului, omul 
trage după sine universul. 
Încotro anume? Spre ce 
stânci prăpăstioase îl va 
conduce, spre ce înălţimi 
de gheaţă și adâncimi de 
iad, de dincolo de timp și 
spaţiu? Nu există nimic mai 
tragic și nimic mai trist ca 
neamul omenesc înhămat 
la această corvoadă.

În Biopolitica 
eminesciană a lui Șerban 
Milcoveanu sunt de reţinut 
anumite aspecte demne 
să ne pună pe gânduri, 
și anume: „Ca urmare 
a așezării geopolitice, 
a resurselor naturale și 
mai ales a celei mai mici 
densităţi populaţionale 
din Europa, România n-a 
fost niciodată stat absolut 
independent. Indiferent care 
a fost, puterea tutelară s-a 
comportat la fel: agreând și 
colaborând cu un anumit 
tip de român și ţinând la 
distanţă sau ordonând 
represiune pe alt tip de 
român. Tipul de român 
repudiat de toate puterile 
tutelare este naţionalismul 
cu convingeri imposibil de 
corupt și patriotul refractar 
la operaţii tranzacţionale. 
Aceste însușiri de intelect și 
de caracter sunt considerate 
a fi  periculoase și deci 
o vinovăţie cu care nu 
se colaborează și care se 
pedepsește dacă iese din 
anonimat. Exact invers, 
tipul de român agreat de 
toate puterile străine care 
au tutelat sau controlat 

România este lipsit de 
convingeri politice, căldicel 
în comportament și 
adaptabil în colaborări, 
cameleon în politică, 
tranzacţionist în afaceri, 
oportunist în relaţii și 
întotdeauna de partea 
puterii și cu utilitate 
pentru putere”.

Sfârșitul secolului XX 
și începutul secolului 
XXI se caracterizează 
prin încercarea unor 
entităţi transnaţionale, cu 
tendinţe globalizante, de a 
elimina concepte precum 
patrie, naţiune, popor, 
tradiţie, graniţe, civilizaţie, 
identitate, rasă, autoritate, 
ordine, normalitate și 
altele. În schimb, se 
remarcă introducerea 
unor sintagme și cuvinte 
semnal, termeni și expresii 
semnifi cative ce exprimă 
ideologia ofi cială, la putere, 
care indică apartenenţa 
la clasa dominantă și în 
general la noul indus și 
implementat. De exemplu: 
pluralitate, diversitate, 
deschidere, restructurare, 
reformă, liberă circulaţie, 
criză economică mondială, 
disponibilizare (în fapt 
desfi inţare de locuri 
de muncă), aliniere la 
standarde europene, 
platforma europeană 
de dezvoltare, acquis
comunitar, directive 
europene, aderare 
necondiţionată la normele 
europene.

Lumea schimbându-se 
sub ochii noștri, se impune 
ca toate ţările să se conecteze 
la mersul istoriei și să se 
revină la reconstrucţia unor 
ţări puternice cu propriul 
model economic și social.

Raportul CIA, privind 
evoluţia lumii, prezentat 
în ianuarie 2017 noului 
președinte al SUA, afi rma: 
„În cei cinci ani care vor 
urma va exista o creștere a 
tensiunilor dintre state și în 
interiorul statelor (…) Cea 
mai mare victimă a acestor 
confl icte a fost adevărul (…) 
Propaganda a deformat, 
denaturat și manipulat 
informaţiile asupra a ce se 
petrece cu adevărat”.

Rupert Murdoch, 
magnat al presei, afi rma: 
„Rolul presei nu este acela 
de a informa. Rolul său 
de bază este acela de a 
explica publicului tot ceea 
ce trebuie, în așa fel încât 
acesta să-și orienteze cât 
mai repede deciziile în 
direcţia potrivită. În acest 
sens, nu este cazul să 
spunem mai mult. Munca 
jurnalistului nu este aceea 
de a dezvălui adevărul. 
El este și rămâne, totodată 
un pedagog care trebuie 
să educe opinia publică 
în fi ecare zi, încetul cu 
încetul. Acesta modelează 
și sugestionează minţile 
oamenilor în sensul 
pe care îl dorim noi, 
implementând în felul 
acesta anumite idei-
forţă”.

Confruntat cu această 
dinamică ce urmărește 
alienarea minţilor și care 
vizează răstălmăcirea 
vicleană a realităţii, fi inţa 
umană este invadată de 
prostie, indiferenţă, inerţie, 
apatie, resemnare, lipsă de 
luciditate și vigilenţă. Toate 
acestea sunt instrumente 
care vizează crearea 
unei lumi uniformizate, 
de muncitori obtuzi și 
de consumatori năuci, 

supuși legii minciunii 
triumfătoare.

Românii, asemenea 
americanilor, au obiceiul 
de a arunca vina acestei 
catastrofe economice 
de proporţii care le 
împovărează viaţa pe 
seama liderilor politici, 
a președinţilor, a 
parlamentelor. Realitatea 
este, însă, că responsabil 
este un organism care 
nu a fost ales de oameni 
în mod democratic, un 
grup de oameni care nu 
pot fi  trași la răspundere 
de nimeni pentru situaţia 
devastatoare în care 
au împins economiile 
mondiale.

În 1913, mai mulţi 
bancheri, mari forţe 
fi nanciare ale momentului, 
sub bagheta lui Rothschild, 
au convins Congresul, 
prin corupţie masivă, de 
necesitatea restructurării 
sistemului fi nanciar 
american. Astfel a fost  
creată Rezerva Federală, 
banca centrală a SUA, 
scopul ei fi ind acela de 
a transforma dolarul 
într-o monedă bazată pe 
contractarea și colectarea 
de datorii – unele care ar 
fi  amplifi cate permanent și 
pe care guvernele nu le-ar 
mai putea plăti. Rezerva 
Federală controlează 
dobânda bancară peste 
tot în America și pe glob, 
controlează tipărirea și 
aruncarea pe piaţă a unor 
sume inimaginabile de 
dolari și tot ea creează 
reguli de funcţionare a 
întregului sistem bancar 
mondial.

În 1963, președintele 
J.F. Kennedy a emis 
Ordinul Executiv 

numărul 11110, prin care 
a autorizat Trezoreria 
SUA să tipărească dolari 
– care în felul acesta 
erau creaţi direct de 
guvernul american fără 
a exista nicio datorie faţă 
de Rezerva Federală. La 
foarte scurt timp după ce 
a semnat acest ordin, J.F. 
Kennedy a fost asasinat. 
După această eliminare a 
președintelui SUA, ordinul 
în cauză a fost anulat, 
deși guvernul american a 
emis bancnote de dolari 
dintre care o mică parte 
mai sunt încă pe piaţă. Se 
vorbește că sunt chiar ţări 
care i-au tezaurizat. De 
asemenea, președintele 
Libiei, împreună cu alte 
12 ţări arabe, a încercat să 
se retragă din acest sistem 
monetar mondial, dar a 
fost la rândul său asasinat, 
iar ţara desfi inţată printr-o 
„primăvară arabă”, situaţie 
identică în cazul tuturor 
ţărilor care au încercat sau 
au reușit să-și plătească 
integral datoriile. Pornind 
de la cei 16 dolari plătiţi pe 
oră pentru participarea, în 
SUA, la manifestaţiile anti-
Trump și continuând cu 
atacul simbolic sub steag 
străin, legat de Brexit, la 
Parlamentul britanic se 
pune întrebarea dacă acesta 
poate fi  inclus în prezenta 
discuţie monetară.

Papa Francisc afi rma: 
Populismul este dăunător și 
sfârșește rău!”

Datoriile înseamnă 
control din partea 
sistemului și acesta este 
adevăratul motiv pentru 
împrumuturi.

Actorul american Bill 
Hicks afi rma: „Ești liber să 
faci ceea ce-ţi spunem noi”. 
Coșmarul Orwellian se 
afl ă în plină desfășurare.

Mayer Amschel 
Rotschild afi rma: „Daţi-mi 
controlul asupra monedei 
unei naţiuni și nu-mi pasă 
cine face legile”. Banii 
nu sunt decât o datorie, 
până și banii lichizi nu 
sunt decât o recunoaștere 
a datoriei ce promite 
achitarea ei cândva în 
„viitor”. Este afi șată clar 
pentru toată lumea pe 
bancnotele britanice 
(„Banca Angliei. Promit să 
achit purtătorului la cerere 
suma de 10 lire”).

Sistemul bancar 
controlează guvernele, 
comerţul și populaţia prin 
faptul că le împrumută 
bani care nu există și le 
percepe dobânzi asupra 
lor. Ceea ce numim bani 

constituie doar o datorie 
care circulă sub forma 
cecurilor, transferurilor 
telegrafi ce, a creditelor și 
chiar a banilor lichizi. Banii 
nu sunt decât o datorie 
reciclată. Când acordă un 
„împrumut”, în realitate 
Banca nu împrumută 
nimic, doar marchează 
în contul solicitantului 
datoria care trebuie 
returnată plus dobânda. 
Dacă împrumutul nu 
este restituit, aceasta are 
dreptul de a lua bunurile 
celui în cauză deși nu au 
împrumutat nimic.

Băncile și companiile 
interconectate în reţea se 
folosesc  de infl uenţa lor 
asupra guvernelor pentru 
a distruge micile afaceri și 
pentru a face toată lumea 
dependentă de ele.

David Icke afi rma de 
curând: „De ce guvernele 
continuă să adopte legi 
care fac viaţa mai ușoară 
și mai profi tabilă pentru 
corporaţiile mari, dar mai 
grea și mai scumpă pentru 
afacerile mici? Răspunsul 
este aici, și este o ecuaţie 
simplă: Dependent = 
Control, Diversitate = 
Libertate”.

În același timp, se 
observă înfricoșarea 
populaţiei, pentru ca 
oamenii să privească 
spre liderii lor căutând 
protecţie prin noi legi, care 
în fapt slujesc planului de 
înrobire a umanităţii.

Clanul Rothschild și 
cei de pe Wall Street știu 
foarte bine că datoria, 
menţinerea și amplifi carea 
ei constituie o formă 
de control, iar elitele o 
folosesc pentru a crea ideea 
de stare de normalitate 
a sărăciei planetare și 
pentru a putea controla cu 
ușurinţă individul, inclusiv 
cu participarea acestuia.

Datoria totală a ţărilor 
de pe Terra care deţin 
bănci centrale naţionale, 
este de peste 152000 
miliarde și este record 
absolut, datorii imposibil 
de plătit. Occidentul este 
ameninţat de imigraţie, 
globalizarea pieţei muncii, 
crize demografi ce și 
emanciparea legală și 
socială a minorităţilor 
sexuale. Astăzi 
Occidentul traversează 
o perioadă de șocuri 
majore faţă de rolurile și 
modelele tradiţionale de 
comportament.

(va urma)
Lt. col. (r ) Ion ȘANDRU
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Ca să-și cumpere casă, 
președintele Republicii 

Moldova, Igor Dodon, a fost nevoit 
să contracteze un împrumut bancar, 
iar părinții îl ajută să achite ratele 
lunare. În același timp, acest 
președinte își permite suspect de 
multe acte de binefacere. Numai 
săptămâna aceasta (22-26 ianuarie 
curent – n. r.) s-a anunțat public că a 
donat circa 50.000 euro, cu toate că 
are un salariu de câteva sute de euro.

Rusofi l consacrat, adept al 
moldovenismului primitiv și ajuns 
președinte doar grație prestidigitațiilor 
oligarhului Vladimir Plahotniuc, 
socialistul Dodon își permite să-i numească 
„lepădături” pe cei care simt și vorbesc 
românește, confi rmând că Moscova a 
reușit să-și instaleze omul său în fotoliul 
șefului de stat al Republicii Moldova. 
Acestui om îi place la nebunie să apară pe 
sticla televizoarelor, o predilecție aparte 
având pentru reportajele care redau actele 
sale de fi lantropie.

Un alt mecenat, cetățeanul când rus-
când ne-rus Vlad Plahotniuc, oligarh și 
președinte al Partidului Democrat din 
Moldova, adoră și el să apară în lumina 
refl ectoarelor atunci când rupe din puținul 
ce-l are și se împarte cu cei mulți și săraci. 

Cocoțat în vârful piramidei celui mai corupt 
stat din Europa, Plahotniuc controlează 
la sânge toate fl uxurile fi nanciare din 
Republica Moldova, un kilogram de 
carne la Chișinău fi ind de două ori mai 
scump decât la Paris. Cei mulți și săraci, 
preponderent pensionari, se bucură enorm 
atunci când li se repartizează pungi cu orez, 
căci factura lunară la încălzire este de peste 
70 de euro, iar pensia abia dacă ajunge la 
35 de euro. Multor pensionari prea puțin le 
pasă de grotescul acestei situații neghioabe, 
când doi indivizi, responsabili să crească 
economia, pensiile și salariile, să creeze noi 
locuri de muncă etc., umblă teleleu Tănase 
și împart pomeni electorale.

Dacă bolșevicii lui Lenin au cucerit 
puterea prin violență, atunci socialiștii lui 
Dodon și social-democrații lui Plahotniuc 
s-au instalat la conducerea Republicii 
Moldova prin violentarea bunului simț, 
prin minciună, prin exaltarea instinctelor 
separatiste, prin șantaj și aservirea 
instituțiilor statului intereselor de clan. 
Dacă în lumea civilizată sufragiul universal 
stă la baza transferului democratic al 
puterii în stat, atunci, Plahotniuc și Dodon, 
deoarece au suportul unui electorat 
nostalgic, conjuncturist, minoritar, în 
fond, acționează prin a schimba mai întâi 
regulile de joc în favoarea lor. Astfel, ca 
niște trișori de bâlci, au promovat sistemul 
electoral mixt, și-au desenat circumscripții 
electorale cum le place mai bine, și-au tras 

imperii media de propagandă și, practic, se 
pregătesc să rămână la putere pentru mulți 
ani înainte. Iar campaniile lor televizate de 
împroșcat alegătorii cu macaroane, orez și 
reportaje siropoase fac parte din cele mai 
josnice inginerii de fentat oamenii.

Dar, ca să avem proprietatea termenilor, 
este necesar să-i mai întrebăm, pe „bunul 
creștin” Dodon și pe „social-democratul” 
Plahotniuc, dacă le plac reportajele de la 
televiziunile pe care le controlează, care 
ni-i arată mândri și plin de fală cum le dau 
de pomană celor mai triști. Bineînțeles că 
le plac, altfel, „bunul creștin” Dodon și-ar 
aminti că „Mândria merge înaintea pieirii 
și trufi a merge înaintea căderii”, cum scrie 
Biblia, iar președintele Partidului Democrat 
din Moldova ar solicita, poate, o excursie în 
lumea ideologiilor și doctrinelor politice. 
Pentru a afl a, eventual, ce valori și principii 
stau la bazele doctrinei social-democrate și 
cum contemporaneitatea traduce sintagma 
„solidaritate socială”. 

Deoarece Dodon are o mentalitate 
tipică de politruc rudimentar, iar domnul 
Plahotniuc, probabil, este ocupat cu scrierea 
unui nou editorial pentru Th e Hill, nu 
așteptăm de la ei răspunsuri. Vom constata 
doar că luntrea statului moldovenesc este 
condusă de niște piloți orbi, care dirijează 
societatea pe o șosea care se oprește într-o 
prăpastie. În fond, este un fi nal previzibil 
pentru acest proiect de construcție statală – 
Republica Moldova, un produs al Pactului 

Ribbentrop-Molotov și un teritoriu în care 
toți aventurierii și neciopliții pot ajunge să 
conducă destinele multor oameni.

Pe moment, la Chișinău nu sunt 
conducători de stat cu proiect și viziune, 
care să înțeleagă că nu vei obține respectul 
cetățeanului cu toate televiziunile din 
lume, cât timp nu se respectă deliberat 
drepturile omului și nu este promovată 
buna guvernare, bazată pe incluziune 
și democrație. Precum nu poți să fi i 
concomitent și mecenat, și haiduc, cu 
mâinile până la cot în buzunarul cetățenilor.

De aici, concluzia e simplă: societatea 
moldovenească trebuie eliberată de acest 
regim oligarhic, dacă ne dorim cu adevărat 
o altă viață. Jaful banului public, izgonirea 
tinerilor din această țară falimentară și 
umilirea bătrânilor nu mai pot fi  tolerate. 
Creșterea nivelului de trai al cetățenilor este 
principala resursă de combatere a politicilor 
revanșarde ale Kremlinului și principalul 
combustibil al integrării europene. 

Termometrul nesimțirii a fost inventat la Chișinău

O localitate din nordul Republicii Moldova a votat 
o Declarație de unire cu România, semnatarii 

acesteia exprimându-și bucuria de a sărbători 
împreună cu românii de pretutindeni Centenarul 
Marii Uniri și „adeziunea la valorile naționale și 
democratice ale spațiului cultural românesc”, anunța 
Platforma Unionistă „Acțiunea 2012” în preziua 
aniversării a 159 de ani de la Mica Unire din 1859. 

În documentul adoptat marți, 23 ianuarie curent, de 
primarul comunei Parcova din raionul Edineț, Marcel 

Snegur, și de consilierii locali, se scrie că „în numele 
locuitorilor Moldovei răsăritene în general și al cetățenilor 
satelor Parcova și Fântâna Albă în particular, în puterea 
dreptului istoric și dreptului de neam, pe baza principiului 
ca noroadele singure să-și hotărască soarta lor de azi înainte 
și pentru totdeauna, Consiliul Local al comunei Parcova, 
raionul Edineț, decide unirea cu Țara-Mamă, România”.

De precizat că ceea ce a ezitat și nu i-a reușit președintelui 
Mircea Snegur în timpul mandatului Ion Iliescu, pare să-i 
reușească primarului de Parcova Marcel Snegur, care, 
împreună cu întreg consiliul local, au votat Unirea fără 
ezitare. La numai o zi, chiar pe 24 ianuarie, în ziua aniversării 
a 159 de ani de la Mica Unire, exemplul parcovenilor l-au 
urmat alte patru comune din stânga Prutului – Feștelița 
din Ștefan Vodă, Bardar, Văsieni și Ruseștii Noi din raionul 
Ialoveni, care au adoptat aceeași Declarație de Unire. Iar pe 
26 ianuarie celor patru li s-a adăugat a cincea localitate – 
comuna Opaci din raionul Căușeni. „Facem această Unire 
acum, în sufl et și ca reparație morală pentru suferințele 
trecutului și ale prezentului. De la chinul buneilor noștri, 
smulși împotriva lor de la trupul patriei istorice de voia 
lui Hitler și a lui Stalin, supuși execuțiilor, deportărilor 
și foametei, la greutățile pe care le trăim acum noi, cei de 
azi, facem Unirea cu cei de aceeași limbă și tradiție cu noi, 
pentru ca fi ii și nepoții noștri să se bucure de un viitor de 

libertate și avuție, de șansele de împlinire pe care generațiile 
noastre nu le-au avut”, se mai spune în documentul semnat 
de Gheorghe Tărâță, primarul comunei Opaci, împreună 
cu consilierii locali. 

Aceste acțiuni dau de fapt startul evenimentelor ce vor 
urma pe malul stâng al Prutului în contextul  Centenarului 
Marii Uniri. Chiar înaintea guvernanților, care deocamdată 
doar scapă câte o promisiune cu ocazia câteși unei vizite 
la București. Sau se aliniază unor alocuțiuni din lista 
vorbitorilor la Iași, bunăoară, ca să ne referim la cel mai 
recent eveniment din același context. Și în absolut contrasens 
cu acțiunile președinției socialiste de la Chișinău, care face 
tot posibilul ca să torpileze orice manifestare nu numai 
unionistă, dar și de consemnare a Centenarului Unirii. Or, în 
toamnă, președintele Dodon convocase un grup de istorici 

pseudo-cercetători, colonei din Consiliul său Suprem de 
Securitate și foști politicieni, colegi de-ai săi încă de pe la 

PCRM, în frunte cu alt fost comunist Victor Stepaniuc, 
pentru a încropi cu ei un program de comemorare a „100 de 
ani de la proclamarea Republicii Democratice Moldovenești 
– acțiune ce a reprezentat punctul culminant în șirul de 
evenimente desfășurate în Moldova acum un secol”. „Luând 
în considerare importanța excepțională a acestui eveniment 
semnifi cativ pentru continuitatea statalității poporului 
moldovenesc, în contextul istoric și etnic al devenirii 
lui ca națiune, voi emite curând un decret prezidențial 
de constituire a comisiei jubiliare pentru organizarea și 
desfășurarea manifestărilor consacrate marcării a 100 de ani 
de la proclamarea Republicii Democratice Moldovenești” 
scria atunci pe pagina sa de Facebook Dodon, solicitând și 
Guvernului Republicii Moldova să-și delege reprezentanții 
și să acorde sprijin în vederea realizării programului care va 
fi  elaborat de Comisia jubiliară. Și făcea asta chiar în ziua în 
care președintele Parlamentului, Andrian Candu, anunța că 
autoritățile de la Chișinău, în comun cu cele de la București, 
vor organiza un șir de măsuri pentru a sărbători în anul 
2018 Centenarul Unirii.

Decretul într-adevăr a fost emis și publicat în Monitorul 
Ofi cial al Republicii Moldova, doar că „programul elaborat 
de comisia jubiliară” a sfârâit într-un cerc restrâns, ce nu 
a depășit, se pare, numărul celor din comisie. Iar dintre 
„evenimentele mai relevante” ale pretinsului program pare 
să fi  fost doar semnarea celui mai negru, deocamdată, 
decret de decorare cu cea mai înaltă distincție a Republicii 
Moldova – Ordinul Republicii – a celor doi părinți ai… 
separatismului. Adică celor doi lideri găgăuzi, Mihail 
Kendighelean şi Stepan Topal, care în 1990 au organizat, 
chiar înaintea învățătorilor lor de la Tiraspol, primele 
formațiuni antistatale separatiste în sudul republicii.  

Deciziile aleșilor locali din cele deocamdată șase 
localități par să facă parte dintr-un proiect inițiat de 
tinerii din Platforma Civică „Acțiunea 2012”, textul și 
imaginea Declarației de Unire fi ind același la toate cele 
cinci primării. Inițiatorii proiectului se așteaptă ca, în acest 
an, al Centenarului Marii Unirii, în jur de 100 de localități 
din partea stângă a Prutului să adopte această decizie, fi e 
ea și simbolică, apropiind astfel Unirea celor două state 
românești. În pofi da amenințărilor actualului președinte 
pro-rus, Igor Dodon, către unioniști și România: „Băi băieți, 
nu vă jucați cu focul!”

Or, anul acesta se împlinesc 100 de ani de la procesul 
istoric în urma căruia toate provinciile istorice locuite de 
români s-au unit în cuprinsul unui stat național, România. 
De menționat că Basarabia a fost prima dintre provinciile 
istorice care, la 27 martie 1918, s-a unit cu România. 
Acesteia i-au urmat Bucovina, la 28 noiembrie 1918, și 
Transilvania, la 1 decembrie 1918. 

Unirea cu România ia start în primării din Republica Moldova

localitate din nordul Republicii Moldova a votat

Ribbentrop Molotov și un teritoriu în care
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Criza Spaniei, Revoluţia identitară globală 
şi perspectiva separatismului
Puncte cheie:

- Nu mai este 
nicio îndoială, Spania s-a 
scufundat brusc într-o criză 
a statalităţii de o gravitate 
fără precedent în istoria ei 
postbelică și cu pronostic, 
în care o majoritate destul 
de clar exprimată în timp 
a regiunii autonome. 
Catalonia (cu o populaţie 
de peste 2,5 milioane 
de locuitori), în pofi da 
interzicerii referendumului 
și a obstrucţiilor din partea 
procuraturii și poliţiei, 
dorește ruperea contractului 
constituţional cu Regatul 
Spaniei și formarea unui stat 
suveran, integrat în Uniunea 
Europeană. Lucrurile, cu 
siguranţă, nu se vor opri aici;

- Nu știm dacă a existat 
sau nu o ingerinţă din afara 
ţării în stimularea procesului 
separatist, dar știm cu 
siguranţă că ceea ce se 
întâmplă în Spania convine 
de minune celor care vor 
să vadă destabilizată 
Uniunea Europeană 
și, respectiv, să justifi ce 
mișcările secesioniste 
din Estul Europei, care 
vulnerabilizează stat după 
stat (Ucraina, Republica 
Moldova, Georgia); 

- Prin confruntările 
dure de la referendumul 
pentru independenţă, 
declarat ilegal de guvernul 
de la Madrid, cetăţenii 
spanioli din Catalonia au 
arătat, în majoritatea lor, că 
sfi dează deciziile guvernului 
central, că sunt pregătiţi 
să înfrunte deschis forţele 
de ordine și că nu cedează 
în faţa represiunii total 
neinspirate declanșate de 
autorităţile guvernamentale 
spaniole, într-un moment 
în care devenise clar că 
oamenii vor veni la vot în 
număr mare. Au votat peste 
două milioane de catalani 
dintr-un electorat de 
aproximativ cinci milioane, 
în condiţiile în care sute 
de secţii de votare au fost 
închise cu forţa. Semnalul 
nu este de neglijat; 

- Oare chiar nu există 
alternativă la intervenţia în 
forţă din ziua votului? Nici 
măcar în greu încercatul Irak 
autorităţile nu au intervenit 
în forţă la referendumul la 
fel de „ilegal” al kurzilor, iar 
asta nu înseamnă că cineva 
a recunoscut (deocamdată) 
Kurdistanul suveran. – - 
Cine are dreptate? De 
partea cui este soluţia 
corectă? Mai fac faţă statele 
naţionale provocărilor 
Revoluţiei „identitare” care 
bântuie lumea? Dilema este 
perfectă și ar putea împinge 
Uniunea Europeană într-o 
confuzie teribilă, care opune 
fundamental ideea de 
democraţie locală/regională 
și dreptul oamenilor de 

a-și exprima pașnic un vot 
cu ideea la fel de serioasă a 
suveranităţii și integrităţii 
statelor. Cum altfel se pot 
naște statele noi, dacă nu 
din voinţa contestatară 
puternică a oamenilor, 
din curente identitare 
alimentate continuu și 
din confruntări dure cu 
autorităţile statelor din care 
vor să se desprindă? Kosovo 
cum a apărut? Altminteri, 
„legal” (constituţional) 
evident că nu se mai pot 
crea state noi, căci nicăieri 
în lume un stat nu este 
de acord cu propria sa 
destrămare;

- Dacă nimeni nu 
a recunoscut în trecut 
referendumurile separatiste 
din Ucraina (Crimeea, 
Donbas) și din vecinătatea 
estică a Uniunii Europene 
(Transnistria în Republica 
Moldova, Osetia de Sus 
în Georgia), de ce l-ar 
recunoaște acum vreun 
stat occidental pe cel 
din Catalonia? Sigur că 
situaţiile și argumentele 
sunt foarte diferite istoric 
și cultural, de la caz la caz, 
dar din păcate consecinţele 
sunt convergente și ţin de 
pericolul destructurării 
statelor naţionale în secolul 
XXI, în care vectori politici, 
interese economice și 
presiuni socio-culturale de 
tip nou acţionează pentru o 
Revoluţie identitară globală, 
din Scoţia până în Catalonia 
sau Padania și din Belgia 
(Flandra) până în Kurdistan; 

- Separatismul catalan, 
în forma sa organizată 
actuală, susţinut de 
Parlamentul și guvernul 
regiunii autonome, este, 
dincolo de orice dubii, 
rezultatul inevitabil 
al evoluţiei istorice a 
procesului de autonomie 
regională îndelungată pe 
care a avut-o Catalonia în 
cadrul Spaniei moderne, un 
proces instrumentat politic 
de lideri care și-au căutat 
cu tenacitate în ultimul 
deceniu propria legitimitate, 
reușind în cele din urmă să 
și-o găsească; 

- Nu am nicio ezitare 
să spun, autonomia 
regională conduce, mai 
devreme sau mai târziu, 
la un proiect radical 
secesionist, nicidecum la 
armonizarea poziţiilor între 
comunitatea autonomă și 
statul din care face parte 
formal. Este o iluzie să 
credem că autonomia este 
o soluţie în cadrul unui stat, 
dimpotrivă este o cale sigură 
spre separatism și spre 
confruntarea decisivă, la un 
moment dat, cu autorităţile 
centrale, pentru obţinerea 
independenţei. Nimeni nu 
se oprește la jumătate, când 
realizează că poate avea 

totul. „Poft a vine mâncând”;
 - Proiectele separatiste 

din Europa (deopotrivă 
din Vestul și din Estul 
continentului), în creștere 
numerică și de intensitate 
în ultimii ani, anunţă 
apropierea unui nou tip 
de criză, cea a statalităţii, 
în care diferite comunităţi 
bine conturate încep să-și 
dorească formarea unui stat 
propriu, pe baze identitare. 
Globalizarea, deschiderea, 
comunicarea neîngrădită, 
mobilitatea crescută a 
oamenilor și posibilităţile de 
interconectare economică 
internaţională fără 
intermedierea guvernelor 
centrale (de exemplu, pieţele 
libere), conduc instinctiv 
la ideea că apartenenţa 
la statul naţional suveran 
actual nu le mai este de mare 
folos și că ar putea în viitor 
să se descurce și singure. 
De asemenea, reducerea 
ameninţării militare din 
partea altor state (care 
constituia, în secolele din 
urmă, un argument pentru 
unifi carea forţelor în 
cadrul unor state mai mari 
și mai puternice) face ca, 
rând pe rând, comunităţile 
autonome să-și dorească 
un drum propriu, în care 
vechea idee de a avea o 
armată mare care să le 
apere de invadatori nu mai 
reprezintă o preocupare, 
nici pentru scoţieni, 
nici pentru catalani sau 
fl amanzi. Faptul că oricum 
te știi integrat într-o Uniune 
mult mai largă, că poţi 
călători oriunde și poţi 
face comerţ cu toată lumea 
din faţa unui computer, 
că educaţia și serviciile de 
sănătate oricum sunt locale, 
plătite din propriile tale taxe 
și impozite, că moneda este 
unică, și că oricum nu mai 
ai nevoie de armată, căci nu 
te ameninţă nimeni, sunt 
pentru unii argumente că 
statul a cărui cetăţenie o au 
nu mai este atât de relevant 
și, dacă tot trebuie să ai o 
ţară a ta în această lume 
integrată, atunci măcar să-ţi 
faci una cu vecinii, prietenii 
și concitadinii tăi, cu care 
ai impresia că ești mult mai 
legat decât cu concetăţenii 
de la mii de kilometri 
depărtare,  care mai și 
vorbesc o limbă diferită.

Statele naţionale 
tradiţionale, cu politicienii 
lor corupţi și uzaţi ducând o 
viaţă de huzur în capitale tot 
mai arogante, par că și-au 
pierdut forţa și argumentele 
unifi catoare în faţa 
identităţilor subnaţionale, 
regionale ori chiar locale, 
mai prospere, mai colorate 
și mai vii. Iar acest fenomen 
de erodare politică a 
statelor nu este, cred, de 
bun augur pentru Europa 

în ansamblu, și nici măcar 
pentru Uniunea Europeană 
căci, în absenţa credibilităţii 
statelor naţionale, distanţa 
de la Barcelona, de exemplu, 
la Bruxelles devine, politic 
și administrativ, mult prea 
mare.

Exista în anii trecuţi 
ideea că numai statele slabe, 
eșuate, sunt supuse riscului 
separatismului. Fals. Iată 
că și statele dezvoltate 
și prospere (Spania este, 
desigur, un asemenea caz) 
se pot trezi cu perspectiva 
separatismului, iar revoluţia 
identitară și redescoperirea 
specifi curilor nu iartă pe 
nimeni.

    
* * *

Istoric și cultural 
vorbind, dacă mergem 

mult în urmă, de exemplu 
până la Coroana Aragonului 
din Evul Mediu, am putea, 
desigur, găsi argumentele 
unui stat catalan. Dar nu 
cred că așa trebuie pusă 
problema.

În fond, „deconstrucţia” 
oricărui stat modern din 
prezent ar putea pune pe 
masă identităţi regionale 
și culturale reale sau 
închipuite, coroane, principi 
și voievozi, simboluri sfi nte 
și testamente istorice pe 
baza cărora niște politicieni 
speculativi s-au gândit astăzi 
că ar putea mânca o pâine 
bună timp de o generaţie. 
N-ar scăpa nimeni de o 
asemenea fragmentare 
și involuţie a statalităţii 
în secolul XXI, bazată pe 
criterii identitare, resuscitate 
(oarecum paradoxal) 
tocmai de integrarea într-o 
lume globalizată economic, 
și tehnologic.

Revoluţia identitară 
de care vorbim și care în 
alte părţi ale lumii are 
dimensiuni religioase 
sau confesionale (vezi 
revigorarea identităţilor 
anumite și șiite după 
încheierea Războiului 
Rece și după prăbușirea 
partidelor Ba’ath și a 
naţionalismului panarab 
din Orientul Mijlociu) ar fi  
tocmai refl exul de apărare al 
comunităţilor faţă de forţa 
nivelantă și uniformizantă a 
globalizării. Cu cât oamenii 
se aseamănă mai mult în 
ceea ce privește hainele pe 
care le poartă, mașinile pe 
care le conduc, telefoanele 
la care vorbesc, magazinele 
în care își fac cumpărăturile 
etc, cu atât mai mult 
asistăm la un reviriment 
identitar, în care indivizii își 
caută specifi cul de grup și 
elementele de identifi care în 
raport cu alte grupuri.

Practic, între palierul 
integrat, supranaţional 
(european) sau global, și

palierul identitar local 

sau regional (catalan, de 
exemplu, sau fl amand), 
cetăţeanul nu mai simte 
statul ca fi indu-i util. 
Integrarea europeană a 
oferit un acoperiș mai 
bun decât al statelor. 
Descentralizarea, la rândul 
ei, un lucru bun în principiu, 
a golit statul de rolul său 
pozitiv în viaţa oamenilor, 
lăsându-i numai aspectele 
negative – prelevarea de 
impozite către Centru, 
corupţia și impopularitatea 
politicienilor și a partidelor 
tradiţionale, birocraţia 
ministerelor, aroganţa 
capitalei. În rest, lucrurile 
bune, vesele și frumoase 
se întâmplă la nivel local 
– economia, investiţiile, 
festivalurile, clădirile noi, 
serviciile publice, parcurile, 
fotbalul, mallurile, 
universităţile, teatrele, 
catedralele, aeroporturile 
etc. 

Am fost surprins să 
constat recent cât de atașaţi 
sunt germanii de landurile 
lor și cât de mult interes au 
pentru politicile regionale.

În ţările din Zona Euro, 
nici măcar moneda nu mai 
este un element de unifi care 
naţională în mâna statului. 
Armata? Prea puţin mai 
contează în ochii cetăţenilor 
din culturile occidentale. A 
rămas limba. Dar ce te faci 
când nici măcar limba nu 
mai este comună tuturor 
cetăţenilor unui stat?

Naţionalismul nu 
echivalează întotdeauna 
cu dragostea pentru Statul 
al cărui cetăţean ești, 
dovadă Catalonia. Cu ce 
au reușit statele să-și atragă 
cetăţenii în ultimele decenii, 
mai ales după impunerea 
globalizării economice 
și a extinderii Uniunii 
Europene? Cu nimic. Ideile 
și sloganurile sunt vechi, 
unele de secol XIX. Iar 
pârghiile sunt din ce în ce 
mai puţine, multe dintre 
prerogative fi ind splitate 
între nivelul supranaţional 
(european) și cel local. 
Astfel se explică ușurinţa 
cu care scoţienii și catalanii 
vorbesc de separarea de 
statele lor actuale, dar 
totodată de rămânerea 
în Uniunea Europeană. 
Pentru catalani, resursele 
Barcelonei și benefi ciile 

Bruxellesului par sufi ciente 
pentru perspectiva separării 
de Spania.

Schimbările de replici 
de după referendum nu 
au nicio importanţă. 
Premierul Rajoy spune 
că referendumul a eșuat. 
Catalanii spun că a reușit. Pe 
logica simplă, dar distructivă 
a negării reciproce, 
confruntarea va continua, 
iar criza Spaniei va spune 
multe despre pericolele care 
pândesc statele din Uniunea 
Europeană și dincolo de ea. 
Nu întâmplător Spania nu 
a recunoscut Kosovo acum 
zece ani.

Sigur că întrebarea 
„dacă Putin va recunoaște 
Catalonia” este retorică 
și speculativă, nu are nici 
ea, în sine, o importanţă 
majoră. Nu de ceea ce va 
zice sau nu Putin despre 
referendumurile separatiste 
va depinde soarta Europei. 
Ceea ce contează însă este că 
s-a deschis acum o „cutie a 
Pandorei” pe care inamicul 
Uniunii Europene o pot 
exploata cu relativă ușurinţă, 
iar argumentul invocat, 
cel al democraţiei, voinţei 
oamenilor și dreptului de a 
vota, va fi  intens și ipocrit 
folosit de liderii politici 
interesaţi, din interiorul 
și din afara Spaniei. 
Probabil vor mai urma 
referendumuri separatiste 
– și nu mă refer aici doar 
la cel pentru independenţa 
Spaniei, preconizat pentru 
2019. Este încă un motiv 
pentru un efort suplimentar 
de „reinventare” a statelor în 
secolul XXI, de recâștigare 
a încrederii cetăţenilor, de 
a redeveni atractive și de 
a-și găsi un loc în sufl etul și 
interesele oamenilor, prinse 
tot mai mult între benefi ciile 
apartenenţei la Uniunea 
Europeană sau la pieţele 
globale, oportunităţile de 
a-și dezvolta comunităţile 
pe plan local sau regional 
și o emergentă rezoluţie 
a identităţilor etnice, 
religioase, lingvistice, 
regionale. Poate părea un 
paradox, dar chiar și noul 
naţionalism poate fi  o forţă 
care să preseze în direcţia 
restructurării statelor 
tradiţionale, încremenite în 
forma destul de depășită în 
care le știm astăzi.

sau regional (catalan de Bruxellesului par suficiente

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

Pe Pe 
scurt...scurt...
VOLEI 
Divizia A1 (m) 
* Tricolorul LMV Ploiești 

– CSȘ 2 CNE UKRO Baia 
Mare 3-0 * Tricolorul LMV 
Ploiești – CSU Universitatea 
de Vest Timișoara 3-0.

BASCHET
Liga 1 (m) 
* CSM Ploiești – CSM 

Mediaș 94-66 (Grupa A)
* CS Agronomia 

București – CSU Ploiești 
75-57 (Grupa B).

HANDBAL 
Divizia A (f) 
* HC Activ CSO Plopeni 

– Steaua București 29-31.

Prahova în onoare, la PyeongChang 2018, Prahova în onoare, la PyeongChang 2018, 
la Jocurile Olimpice de Iarnă

PyeongChang 9-25.II.2018,
 Ediţia 23…

Cea mai mare competiţie sportivă a lumii, 
în ediţia sa de iarnă, găzduită de Coreea 
de Sud, va avea la start (peste puține zile) 
sportivi din 95 de ţări, care își vor disputa 
laurii, medaliile olimpice și-o clasare cât mai 
bună în 102 probe din 15 ramuri de sport.

România, 28 sportivi, la opt ramuri de 
sport: schi alpin (un sportiv și o sportivă), 
schi fond (2+1), sărituri cu schiurile (o 
sportivă), biatlon (5+1), sanie (4+1), bob 
(5+3), skeleton (1+1) și patinaj viteză (un 
sportiv).

Printre cei 28 de olimpici ai României, 
în onoare se afl ă și prahoveni sau sportivi 
legaţi de minunata noastră Prahovă.

Prahova, cu singura medalie 
de palmares a României, 

la Olimpiadele Albe
Dacă în ediţiile de vară (31…) ale 

Jocurilor Olimpice, România a cucerit 71 de 

medalii (25 aur, 20 argint, 26 bronz), în cele 
de iarnă (22 de ediţii anterioare), România 
a cucerit o singură medalie de bronz la bob 
2 persoane (Grenoble, Franţa, 1968), graţie 
sportivilor din Prahova, de la Carpaţi Sinaia 
(regretatul pilot maestru emerit al sportului 
Ion Panţuru și a coechipierului frânar – 
maestru emerit Nicolae Neagoe).

Prahova, în onoare, 
la PyeongChang 2018

Clubul Sportiv Orășenesc Sinaia 
(director prof. Liviu Turea), structura 
de vârf în sporturile de iarnă, reprezintă 
Prahova și România prin tânărul său 
performer Andrei Turea (antrenor la club și 
la Naţionala României – Alexandru Comșa, 
antrenori la club Corina Drăgan și Liviu 
Turea) competitor în proba olimpică de 
sanie simplu. La aceeași disciplină sportivă 
– sanie, cu măiestria sportivă realizată la 
CSO Sinaia, România va fi  reprezentată de 
prahovenii Valentin Creţu (din Sinaia) și de 
Raluca Strămăturaru (din Bușteni…).

La skeleton ne va reprezenta 

Maria Mazilu (sportivă din Râmnicu 
Vâlcea, dar formată la CSO Sinaia), iar 
la schi alpin de tânăra olimpică Ania 
Monica Caill (sportivă de mare valoare, cu 
dublă cetăţenie, română și franceză, care a 
reprezentat România și clubul prahovean 
Caraimanul Bușteni și în 2014, la Jocurile 
Olimpice de la Soci – Rusia…)

Fantastic… Aur „mondial” la bob 2 
feminin și califi care olimpică…

Sâmbătă 27.I.2018, la St. Moritz – Elveţia, 
la Campionatele Mondiale de Bob – Tineret 
U 26, România, prin echipajul – Andreea 
Grecu (pilot), Florentina Iușco (împingător), 
a devenit Campioană Mondială!  Cu o manșă 
a doua, de vis (coborâre cu 137 km/h și un 
start cu 101,810 km/h…), bravele noastre 
sportive au devansat cele două echipaje ale 
Germaniei, clasate înaintea lor după prima 
manșă, au cucerit „aurul mondial” și au 
califi cat România și la bob 2 feminin…

La Jocurile Olimpice din Coreea de 
Sud, ar urma să prezentăm echipajul de 
bob 2 – Maria Constantin (pilot), Andreea 
Grecu (împingător), cele două sportive 
reprezentând România (și Clubul Orășenesc 
Sinaia…) și la Olimpiada din 2014, de la 
Soci – Rusia… Cele trei mari sportive din 
bob (Andreea, Florentina, Maria…) provin 
din atletism (mari performere…, ultima 
cooptată – Florentina Iușco – din Deva, 
fi ind dublă campioană mondială U 18, în 
2013, la triplu salt și lungime…) și sunt 
pregătite în bob de antrenorul Paul Neagu 
la CSO Sinaia, proaspetele campioane fi ind 
legitimate și la Clubul Sportiv al Sporturilor 
de Iarnă Mamaia.

Echipa Olimpică a României care 
va participa la Jocurile Olimpice de la 
PyeongChang 2018, în componenţa sa 
fi nală, a fost prezentată ofi cial ieri (31.I.2018, 
după închiderea ediţiei publicaţiei noastre), 
la Izvorani, la Complexul Sportiv „Sidney 
2000, în cadrul unei ceremonii organizate 
de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, 
înainte de plecarea în Coreea de Sud.

În primul stagiu centralizat 
de pregătire al anului (22.I.- 

2.II.2018), mult îndrăgita echipă 
de fotbal – FC Petrolul Ploiești, 
găzduită la Hotelul Sport a 
Resortului Fundata, din Cheile 
Grădiștei – Brașov, benefi ciază 
de condiţii optime pentru un 
proces instructiv-educativ de 
antrenamente de calitate. Cum 
obiectivele pregătitoare vizează 
creșterea calităţii jocului, 
obţinerea rezultatelor favorabile, 
în vederea cristalizării unei echipe 
competitive, Petrolul a disputat un 
nou joc test, pe un teren bun (Cheile 
Grădiștei, gazon sintetic, curăţat 
de zăpadă…), în care antrenorul 
petrolist Romulus Ciobanu a rulat 
toţi fotbaliștii săi disponibili…

* FC Petrolul Ploiești – Cetate 
Olimpic Râșnov 2-1 (1-0)

Marcatori: Chindriș (28), Păun 
(76) / Vasiloi (88).

Petrolul, în prima repriză 
a folosit formaţia: Avram (30 
Bolboașă) – Olaru, Ichim, Frâncu, 
Saim, Chindriș, Andor, Velisar – 
Ciocâlteu, Arnăutu, N. Popescu, 
iar în repriza a doua, aproape 
o alta: Bolboașă (63 Botezan) – 
Prunescu, Ichim, Ţicu – Catană, 
Ene, Niţescu, Bratu – Lambru, 
Cârjan, N. Popescu (70 Păun).

* Într-un al treilea joc test 
(primul, la Câmpina, 20.I.2018, 
Petrolul – Steagul Roșu Brașov 12-
1), disputat ieri (31.I.2018), după 
închiderea ediţiei săptămânalului 

„Ploieștii”, FC Petrolul Ploiești a 
întâlnit formaţia AS SR Brașov. 

* După stagiul de la Cheile 
Grădiștei, cu „gândurile” de bine, 
va parcurge un al doilea (6-17.
II.2018), la Centrul de Pregătire 

al Federaţiei Române de Fotbal de 
la Buft ea, fără îndoială, tot în cele 
mai bune condiţii de pregătire și 
refacere… 

Ca întotdeauna, și de acum… 
HAI PETROLUL!

Ploieștii” FC Petrolul Ploiești a al Federaţiei Române de Fotbal de

medalii (25 aur 20 argint 26 bronz) în cele

P Ch II

Petrolul, în optime pregătiri, 
la Cheile Grădiştei Foto: fcpetrolul.roFoto: fcpetrolul.ro

Petrolul, în ofensivă...Petrolul, în ofensivă...

Ania Monica Caill, schi alpin...Ania Monica Caill, schi alpin...

Florentina Iușco și Andreea Grecu, aur mondial la bob...Florentina Iușco și Andreea Grecu, aur mondial la bob...

Andrei Turea, sanie...Andrei Turea, sanie...
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