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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
SGU, SUSPENDAT DE INSTANȚĂ

GOLĂNEALĂ DE
POLITICIENI!

Marius MARINESCU; www.
ziarulploiestii.ro
ANUL TRECUT, AGA N-A ȚINUT CONT DE PUNCTAJ ȘI A
-ați grăbit să vă plătiți
NUMIT ÎN CA DOI MEMBRI CU NOTE MAI PROASTE
taxele
și
impozitele
locale
înainte
de
31
martie,
ca să
a câteva zile după ce Societatea de Gospodărire Urbană Ploiești
benefi
ciați
de
reducerea
de
câțiva
(SGU) a rămas fără director, sereleul din subordinea Consiliului
L
Local
Ploiești a mai primit o lovitură: Tribunalul Prahova a decis să leuți? Scuzați-mă, dar sunteți niște
s
suspende
executarea hotărârii nr. 42/2017 a AGA de numire a membrilor fraieri! Vă rog să nu vă supărați
pe mine, dar îndrăznesc să o spun
C
Consiliului
de Administrație. Pe românește, instanța a suspendat CA,
chiar așa pentru că mă aflu în
p
până
la definitivarea cauzei. Iar cauză este o contestație depusă de unul
aceeași categorie de...creduli ca și
d
dintre
participanții la concursul de selecție care a reclamat faptul că dumneavoastră. De ani buni caut
A
AGA
nu a respectat punctajul obținut, alegând ce și cum a vrut.
să achit tot ce e de achitat cât mai
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
M
Citiţi în pagina 3 repede, ca să fie bine pentru toată
lumea: eu “scap”, fac și o economie,
SE ÎNTÂMPLĂ ÎN ROMÂNIA:
nici nu mă înghesui la cozi și, cu
ocazia asta, ia și primăria banii
în avans ca să ne facă străzi ca în
Dubai și curățenie ca în Elveția.
Ei aș! Supărarea mea e in primul
rând pe mine. Cât de ignorant am
putut să fiu și să trec atât de ușor
pe lângă caracterul șmecheresc
lenul Camerei Deputaților a votat,
al politicienilor, dar și pe lângă
marți, cu o majoritate asigurată de PSDplicurile de la primărie prin care
ALDE, UDMR și, pe alocuri, de minorități,
ești înștiințat, după o înșiruire de
baliverne de proiecte care vor fi
legile 304/2004 privind organizarea judiciară,
realizate cu banii tăi, că, în urma nu
303/2004 privind statutul judecătorilor și
știu cărei hotărâri de consiliu local,
procurorilor și 317/2004 privind organizarea
s-a decis creșterea cu puțin, foarte
și funcționarea CSM. Toate cele trei acte
puțin!, a taxelor si impozitelor
normative au fost adoptate în decembrie,
locale. Astfel, toată reducerea pe
dar ele au fost contestate la CCR, Curtea
care ți-o promit la inceput de an
Constituțională admițând, în parte, o serie de a actelor normative,
normative deputații au hotărât
hotărât, în pentru plata anticipată este egală
obiecțiuni ridicate fie de Consiliul Superior al plus, să-l scoată pe președintele României cu ZERO barat! Băi fraților, nu e
Magistraturii, fie de partidele din opoziție. Față din procedura de numire a conducerii Înaltei intotdeauna vorba de cei 8 sau 12
de recomandările CSM, la a doua modificare Curți de Casație și Justiție.
Citiţi în pagina 7
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MANUAL DESPRE CUM POATE
LOCALĂ DE
FI STRIVITĂ JUSTIȚIA SUB
TREABĂ!
BOCANCUL POLITIC

P

oliția Locală Ploiești a aplicat,
recent, 13 sancțiuni unor
operatori care efectuează intervenții la
rețelele edilitare din Ploiești. Cuantumul
amenzilor este de 30.000 de lei, iar
printre cauzele pentru care s-au aplicat
contravențiile se numără: nedeținerea

P

PRIMĂRIA PLOIEȘTI VA
SEMNA DECLARAȚIA DE
REUNIRE CU BASARABIA

avizelor necesare și nerespectarea
termenelor de execuție a lucrărilor de
investiții, reparații la rețele. Într-un
comunicat de presă, polițiștii locali
spun că au găsit nereguli la firmele care
desfășoară diverse investiții pe străzile
Vasile Lucaciu, Aleea Chimiei, Muncii,
Cercului/Cărămidari,
Triumfului/
Gh. Doja, Griviței, Jepilor/Domnișori,
Nucilor, Theodor Aman, Găgeni/
Văleni, Ana Ipătescu/Mihai Eminescu
și Lupeni. Ar fi de urmărit și dacă
operatorii sunt sancționați pentru faptul
că niciodată sau aproape niciodată
nu aduc carosabilul la forma inițială
după lucrările pe care le execută, foarte
multe străzi fiind și astăzi degradate,
denivelate, cu numeroase șanțuri sau
gropi, iar Primăria Ploiești nu verifică
atent acest aspect.

Călător prin România pagina 5 Actualitate
Fenomene meteo
Ce nu știați
extreme în
despre barajele
martie 2018
Paltinu și Măneciu

C

onsilierii locali ai
Partidului Mișcarea
Po
Populară
au început să
de
depună,
în legislativele
lo
locale
pe care le reprezintă,
pr
propunerea
ca
mai
m
multe
localități să adopte
„D
„Declarația
de reunire a
R
României
cu Republica
M
Moldova”.
Primul pas a fost
fă
făcut
la Ploiești și Brazi.
Te
Textul
va fi identic cu cel
al declarației semnate,
să
săptămâna
trecută,
de Consiliul Județean
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Inedit
Adevăratul chip al
lui Iisus Hristos în
Codex sacru?

Prahova. Reamintim că CJ
a votat documentul prin
care solicită parlamentelor
Republicii Moldova și
României să emită o
declarație comună privind
reîntregirea țării după care
să elaboreze și să accepte
un pachet de legi privind
reunirea Basarabiei cu
România. Până în prezent,
100 de localități și 6 raioane
din Basarabia au aprobat
actul de unire cu țara.
pagina 9

lei păcăliți ci de măgăria cu care
suntem tratați pe banii noștri și să
vă ferească Dumnezeu să depindeți
vreodată de câțiva bănuți sau de
focul...pardon!...votul nostru!

Ocolul Pământului
Câţi islamişti foarte
periculoşi sunt
acum în Germania
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“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20
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Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt
P

rahova nu a fost ocolită de
accidente și de fenomene
extreme.
Inundațiile
și
alunecările de teren s-au abătut
asupra județului, iar o femeie
din Boldești – Scăeni a fost
evacuată, după ce locuința sa a
fost grav afectată.

Roxana Tănase;
R
Tă
www.ziarulploiestii.ro
Autobuz implicat într-un
accident la Pleașa
Accidentul rutier s-a produs
după ce un autoturism a intrat în
coliziune cu un autobuz în care se
aflau 30 de persoane. Mai multe
echipaje ale Poliției, ale Serviciului
de Ambulanță și ale ISU Prahova
au ajuns la fața locului. Persoanele
implicate în accident au refuzat
însă examinarea și transportul la
spital. Poliția continuă cercetările
pentru a stabili cu exactitate modul
în care s-a produs evenimentul
rutier.
Accident în Piața Anton, din
Ploiești
Două autoturisme au intrat în
coliziune, iar o persoană a fost
rănită. La fața locului au intervenit
echipaje ale Poliției, ale Serviciului
de Ambulanță și ale ISU Prahova.
O femeie în vârstă de 47 de ani a
fost transportată la spital pentru
acordarea de asistență medicală.
Poliția continuă cercetările pentru
a se stabili cu exactitate modul
cum s-a produs evenimentul
rutier.
Un șofer s-a suit cu mașina pe
sensul giratoriu
Accidentul rutier s-a produs pe
timpul nopții, pe raza localității
Blejoi, intersecției cu prelungirea
străzii Văleni. Un bărbat a pierdut
controlul volanului și a „zburat”
pe sensul giratoriu. Bărbatul a
fost testat cu aparatul etilotest,
iar rezultatul a fost de 0,4 mg/l
alcool pur în aerul expirat. Poliția
continuă
cercetările
pentru
stabilirea cu exactitate a modului
cum s-a produs evenimentul.
Dosar penal pentru o tânără de
18 ani
Tânăra a fost surprinsă de
jandarmi în timp ce oferea spre
vânzare, în zona Oborului,
patru cutii cu flacoane de
parfum aparținând unor mărci
înregistrate. Tinerei i s-au
întocmit acte de constatare pentru
infracțiunea de ,,comercializarea
bunurilor cu marca protejată fără a

2

deține certificat de conformitate»,
conform art.90, alin.1, lit.b din LG
84/1998, a anunțat IJJ Prahova.
Autoturism răsturnat la
Românești
Accidentul rutier s-a produs pe
DN1, pe raza satului Românești,
comuna Bărcănești. Se pare că
șoferul autoturismului a pierdut
controlul volanului și s-a răsturnat
cu mașina. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cu
exactitate modul cum s-a produs
accidentul rutier. Traficul în zonă
nu a fost afectat.
Razie pe șosele
Polițiști ai Biroului Drumuri
Naționale și Europene au acționat
pentru prevenirea și combaterea
cauzelor generatoare de accidente.
Șoferi care vorbeau la telefon
ori care nu utilizau centura de
siguranță sau conducători auto care
nu acordau prioritate sunt doar o
parte dintre neregulile depistate de
polițiști. Oamenii legii au aplicat
94 de sancțiuni contravenționale,
în valoare totală de 21.440 lei,
au reținut cinci permise de
conducere și au retras un certificat
de înmatriculare. O acțiune
identică a fost realizată de polițiștii
Biroului Rutier din Ploiești.
Oamenii legii au aplicat 123 de
sancțiuni contravenționale, dintre
care 20 pentru viteză excesivă, 11
pentru oprire neregulamentară,
53 pentru neutilizarea centurii,
iar trei pentru neacordare de
prioritate pietonilor. Valoarea
amenzilor s-a cifrat la 31.125 lei.
Polițiștii au reținut șapte permise
de conducere. O altă razie pe
șosele a avut loc la Blejoi, unde
polițiștii au aplicat 23 de sancţiuni
contravenționale în valoare de
10.040 lei, iar la Vălenii de Munte
amenzile s-au cifrat la 2.220
lei.
Control la zeci de agenți
economici
Polițiști din cadrul Serviciului
de Investigare a Criminalităţii
Economice, împreună cu doi
specialiști de la C.J.P.C., au
desfășurat o acțiune în vederea
prevenirii şi combaterii evaziunii
fiscale în domeniul comerţului
cu mărfuri provenite din import
sau din achiziţii intracomunitare,
precum și pentru protejarea
bugetului
consolidat
al
statului, a competitivităţii şi
concurenţialităţii mediului de
afaceri. „Au fost verificaţi 53
de agenţi economici, iar pentru
abaterile constatate au fost aplicate
34 de sancţiuni contravenţionale,
în valoare de 229.500 lei”, a
anunțat IJP Prahova. În timpul
controlului, polițiștii au confiscat
bunuri în valoare de 24.496 lei
și au indisponibilizat articole
vestimentare a căror valoare se
ridică la 1.400 lei.
O tânără și-a forțat sora să
apeleze la mila trecătorilor
O patrulă de siguranţă publică
din cadrul Secției de Poliție nr. 1 a
depistat o tânără de 26 de ani care,
însoţită fiind de sora sa minoră, o
determina pe aceasta să apeleze în
mod repetat la mila trecătorilor,
solicitând diverse sume de bani.
Tânăra, potrivit IJP Prahova, a fost
condusă la sediul secţiei, iar din
cercetări a rezultat că s-a deplasat

de mai multe ori însoțită de sora
sa în vârstă de 11 ani, în zona
centrală a municipiului, pe care
o determina să apeleze în mod
repetat la mila trecătorilor. Pentru
fapta sa, tânăra s-a ales cu dosar
penal.
Controale la magazinele de
lângă școală și sălile de noroc
Polițiștii au organizat o acțiune
în Vălenii de Munte, Bălțești și
Drajna, în special în zonele în
care sunt amplasate unitățile de
învățământ, unde au fost vizate
magazinele din zona școlilor,
unitățile de alimentație publică și
sălile de jocuri, în scopul prevenirii
și combaterii delincvenței juvenile,
precum și a faptelor ilegale de
comerț. La acțiune au participat
nu doar polițiști de investigare
a criminalității economice din
cadrul serviciului de specialitate,
dar și lucrători ai Detașamentului
IV Jandarmi Vălenii de Munte,
precum și reprezentanți ai
Oficiului Național pentru Jocuri
de Noroc. „Pe durata controlului,
polițiștii au verificat activitatea a 45
de agenți economici și au controlat
32 de autovehicule, fiind reținute
două permise reținute. Polițiștii
au legitimat 126 de persoane,
12 dintre ele fiind conciliate sau
avertizate”, a anunțat IJP Prahova.
Totodată, polițiștii au aplicat 44
de sancţiuni contravenționale în
valoare de 94.655 lei.
Reținut pentru pornografie
Polițiștii
specializați
în
combaterea
criminalității
organizate din Ploiești, cu
suportul de specialitate al
Direcției Operațiuni Speciale din
Poliția Română, sub coordonarea
D.I.I.C.O.T., au descins la locuința
unui bărbat de 62 de ani, bănuit
de săvârșirea infracțiunii de
pornografie infantilă prin sisteme
informatice în formă continuată.
„Din cercetări a reieșit că, în
perioada 19 mai 2017- 20 februarie
2018, cel în cauză, folosind un
cont de utilizator pe o rețea de
socializare, aparent creat de către
un adolescent, ar fi solicitat și
primit, în mod repetat, fotografii
sau alte materiale pornografice
cu minori în ipostaze sexuale
explicite, de la mai mulți utilizatori
(cu vârste cuprinse între 11 și 16
ani). Acesta le-ar fi trimis mesaje
pentru a iniția conversații, legătura
transformându-se într-o relație
virtuală, ce constituia fundament
pentru solicitarea materialelor
pornografice cu minori în ipostaze
sexuale explicite”, a anunțat IGPR.
În urma percheziției domiciliare
au fost ridicate sisteme informatice
și medii de stocare a datelor
informatice, pe care ulterior au
fost descoperite mai multe fișiere
video și foto, reprezentând minori
în ipostaze sexuale. Bărbatul a
fost condus la audieri, ulterior
a fost reținut, pentru săvârșirea
infracțiunilor de pornografie
infantilă, urmând a fi prezentat
instanței, cu propunere de arestare
preventivă.
Peste 1,5 tone de deșeuri
reciclabile, confiscate la Ploiești
Deșeurile reciclabile au fost
descoperite de echipaje ale Poliției
Locale, în vecinătatea terminalului
de microbuze de pe strada Găgeni.

Întreaga cantitate a fost confiscată
confiscată.
Trei persoane care au fost depistate
în zonă au fost sancționate.
O femeie în vârstă de 50 de ani,
acuzată de furtul unui portofel
Poliția orașului Urlați a fost
sesizată de către o femeie din
localitate cu privire la faptul că o
persoană necunoscută i-a sustras
portofelul. „În baza sesizării s-a
constituit o echipă operativă,
care a stabilit că, în jurul orei
14.30, partea vătămată s-a aflat
într-o farmacie din oraș pentru a
cumpăra medicamente. În timp
ce aștepta să îi vină rândul, și-a
scos din geantă rețeta medicală și
portofelul (în care se afla, printre
altele, și suma de 2.265 lei), pe care
l-a pus pe tejghea. După câteva
minute, și-a adus aminte de el, dar
nu l-a mai găsit nici pe tejghea și
nici în geantă, realizând că i-a fost
sustras”, precizează IJP Prahova.
Polițiștii au identificat persoana
bănuită de comiterea faptei ca
fiind o femeie de 50 de ani, din
localitate. Aceasta a predat suma
de bani sustrasă și le-a indicat
polițiștilor locul în care aruncase
portofelul,
partea
vătămată
recuperându-și astfel integral
prejudiciul. În cauză s-a întocmit
un dosar penal pentru comiterea
infracțiunii de furt.
Razie la Halele Centrale
Polițiști ploieșteni din cadrul
Secției nr. 1 au organizat o acțiune
în zona Halelor Centrale, în
scopul prevenirii şi combaterii
activităţilor ilegale de comerţ și
pentru combaterea fenomenelor
cu impact stradal, la care au
fost angrenate efective de
investigații criminale și ordine
publică, precum și lucrători
jandarmi. „Au fost legitimate
33 de persoane, controlați 14
agenți economici și aplicate 37
de sancţiuni contravenționale,
în valoare totală de 12.155 lei.
Totodată, polițiștii au ridicat în
vederea confiscării mărfuri în
valoare de 320 lei”, a precizat IJP
Prahova. O acțiune similară a fost
desfășurată și la nivelul Secției de
Poliție nr. 4 Ploiești în zona Pieței
”1 Decembrie 1918”. „Cu acest
prilej, au fost legitimate 23 de
persoane
(două
avertizate),
controlate trei autovehicule și
au fost aplicate 11 sancțiuni
contravenționale, a căror valoare
a fost de 2.080 lei. De asemenea,
au fost confiscate două telefoane
mobile, în valoare de 700 lei”, a
anunțat IJP Prahova.
Prahova, sub blestemul
inundațiilor și alunecărilor de
teren
Precipitațiile abundente, dar
și topirea zăpezii au condus la
producerea de fenomene extreme.
La Boldești – Scăeni, la Drajna și
la Cheia au apărut noi alunecări
de teren, iar în mai multe zone
ale județului s-au înregistrat

inundații. Vremea ne-a rezervat
și o altă surpriză: noi ninsori
abundente în zona de munte.
Alunecările de teren de la
Boldești – Scăeni au afectat o
locuință, iar la recomandarea
Inspectoratului de Stat în
Construcție, care a considerat că
imobilul nu prezintă siguranță
în exploatare, s-a recomandat
evacuarea unei persoane. Femeia
evacuată a primit o cameră la
Căminul Cultural din localitate.
Soluție provizorie
O altă alunecare de teren s-a
produs la Drajna și a afectat un
drum pietruit. Pământul a luat-o la
vale pe o lungime de 40 de metri și
o lățime de 7 metri, cu o diferență
de nivel între 0,5 metri și 1,5 metri.
Pentru ca localnicii să nu rămână
izolați, în zonă a fost realizat un
canal colector al apei și s-a reușit
aducerea de pietriș, astfel încât
autoturismele să poată pătrunde în
zonă. Pentru stabilizarea terenului
sunt necesare însă expertize și

un studiu
de ffezabilitate
care să
d d
bl
ofere soluțiile tehnice pentru ca
pământul să nu o mai ia la vale.
Alunecare de teren la Cheia
La
Cheia,
din
cauza
precipitațiilor
abundente
și
topirii zăpezii, o alunecare de
teren a afectat un drum forestier.
Craterele măsoară peste un metru
adâncime. Drumul era singura
cale de acces spre 20 de case de
vacanță și două pensiuni. Direcția
Silvică a intervenit cu utilaje în
zonă.
Inundații la Bărcănești
Mai multe anexe gospodărești,
dar și carosabilul în zona celor
două sensuri giratorii au fost
inundate, fiind inițial blocată
prima bandă pe sensul Ploiești
- București. Pompierii militari
au fost în alertă, iar pentru scurt
timp a fost necesară întreruperea
circulației pe DN1, astfel încât
echipele ISU Prahova să intervină
cu motopompe, pentru înlăturarea
apei. Tot la Bărcănești, patru
gospodării din satul Tătărani
au fost inundate, fiind nevoie ca
pompierii militari să intervină cu
motopompe. Pompierii militari
au intervenit și în alte localități.

Ploaia
a cauzat probleme
pe
l
bl
mai multe străzi din Azuga,
respectiv pe Umbroasa, Cerbului
și Victoriei, unde au fost inundate
patru gospodării și trei subsoluri.
Pompierii militari au intervenit
și la Tomșani, la Sinaia, dar și în
comuna Ciorani.
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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
SGU, SUSPENDAT DE INSTANȚĂ
continuare din pagina 1

S

ă ne reamintim cum s-au petrecut
lucrurile. În martie 2018, în calitate de
autoritate tutelară a SGU, Primăria Ploiești
anunța ca va organiza, în conformitate
cu prevederile OUG nr.109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de
Guvern nr. 722/2016, concurs pentru
ocuparea a cinci posturi de administrator
în cadrul Consiliului de Administrație
al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană
Ploiești S.R.L. Primăria a decis ca procesul
de recrutare și selectie să fie efectuat de
către un expert independent, specializat
în recrutarea resurselor umane, care va
consilia comisia de selecție stabilită în cadrul
Primăriei. Autoritatea locală a ales ca expert
independent compania Pluri Consultants
Romania SRL, iar comisia de selecție a avut
următoarea componență: consilierii Dinu
Marius Andrei (PSD), Sorescu Florina Alina
(PSD), Mateescu Marius Nicolae (ALDE),
Neagu Puiu Daniel (PNL) și Roland Dorian
Ene- șeful Direcției Administrație Publică,
Juridic-Contencios din cadrul Primăriei
Ploiești. În treacăt fie spus, e greu de înțeles
de ce comisia de selecție este aleasă din
rândul consilierilor locali!
AGA A ALES ÎN C.A. CE CANDIDAȚI
A VRUT, FĂRĂ SĂ ȚINĂ CONT DE
CONCURSUL DE SELECȚIE
Pentru selecția membrilor CA de la
trei instituții-SC „Hale și Piețe”, Regia
Autonomă de Servicii Publice și SC Servicii
de Gospodărire Urbană-Primăria a plătit
către expertul independent, conform
documentelor publice, 10.000 de euro. În
cazul SGU, firma și comisia de selecție au
organizat concursul, au stabilit punctajul
și au transmis Adunării Generale a
Acționarilor rezultatele. În fine, după
prezentarea documentelor, în iulie 2017,
AGA de la SGU a hotărât de capul ei
(teoretic; noi știm că au fost „recomandari”
de la grupurile de consilieri sau partide)
să nu țină cont de punctaj și să numească
în CA, prin Hotărârea 42/2017, persoane
cu note mai mici în locul unora care au
dobândit peste suta de puncte. Din lista
cu punctaje înaintată de firmă, AGA a ales
locurile 1, 2, 3, 7 și 9, patru candidați fiind,
practic, descalificați fără un motiv real!
CAZUL A MERS LA TRIBUNALUL
PRAHOVA
Trei dintre cei patru candidați înlocuiți
(Maria Scarlat, Marian Iordache și Nelu

Gheorghe) au depus contestații la AGA
AGA,
iar în lipsa unei clarificări, s-a formulat
un dosar la Tribunalul Prahova. Iată și ce
scria, anul trecut, candidata de pe locul al
IV-lea, Manuela Maria Scarlat, respinsă de
CA: „în urma analizei comisiei de selecție
a dosarelor(...), eu am obținut locul 4,
cu un număr de 104,03 puncte, anterior
fiind Măntoiu Anabell Olimpia- cu 136,24
puncte, Oprea Nicolae -cu 121,8 puncte,
Stănciulescu Angela- cu 120,59 puncte,
iar a cincea persoană- Nica Adrian, a avut
99,45 puncte. Însă această ordine nu s-a mai
păstrat, fără a avea cunoștință care au fost
considerentele care au stat la baza schimbării
ordinii și a numirii altor persoane în locul
celor care au îndeplinit criteriile legale. În
locul meu și al domnului Nica Adrian au
fost numiți Crețu Ionuț și Radu Georgiana
Bianca, aceștia având următoarele punctaje:
Crețu Ionuț-96,7 puncte, fiind pe locul 7 pe
lista inițială; Radu Georgiana Bianca -94,95
puncte, fiind pe locul 9 în lista inițială. În mod
netemeinic și nelegal s-a dispus înlocuirea
persoanelor care au ocupat primele cinci
locuri pe listă în ordinea obținerii punctajului
stabilit de membrii comisiei de selecție”.
INSTANȚA A DAT DREPTATE
CANDIDATULUI RESPINS FĂRĂ
NICIUN MOTIV DE AGA
Tribunalul Prahova a soluționat cauza la
distanță de 8 luni, în favoarea reclamantei
Manuela Maria Scarlat. Instanța a
admis cererea formulată de Scarlat, în
contradictoriu cu SGU și Municipiul

Ploiesti
prin
Ploiesti,
Consiliul
Local,
și a suspendat
executarea hotărârii
nr. 42/2017 până
la
soluționarea
definitivă a cauzei.
Hotărârea 42 face
referire, evident, la
decizia AGA de a nu ține cont de punctaj
și a alege, în locul candidaților clasați pe
locurile 4 și 5, unii cu punctaj mai mic.
De exemplu, ocupantului locului al 7-lea,
Crețu Ionuț, este desemnat chiar președinte
al CA! Anul trecut, în articolul „Cât de
politizate sunt structurile din subordinea
Consiliului Local Ploiești”, publicat de ziarul
nostru în luna noiembrie, scriam, despre
președintele CA, care mai este membru
și în CA al RASP: „Crețu Ionuț (30 ani),
economist, cu studii de licență (studii de
scurtă durată) la UPG Ploiești și un master
la Universitatea Ecologică București, intră
în pâine, ca să zicem așa, adică în câmpul
muncii, la cabinetul senatorial al lui Iulian
Bădescu, apoi este, în paralel, consilier al
viceprimarului Raul Petrescu și economist la
TCE, iar în prezent lucrează la Conpet, unde
a fost angajat din 2015, unde era director, la
acea vreme, Liviu Ilași. În CV-ul lui, Crețu
spune că ar mai avea un serviciu la o firmă
privată de pază”. Cât despre Radu Georgiana
Bianca, aceasta a lucrat în domeniul privat,
precum și la Centrul de Îngrijire Puchenii
Mari, instituție din subordinea DGASPC a
Consiliului Județean Prahova.

AUTORITĂȚILE DAU DIN COLȚ ÎN
COLȚ
Ce înseamnă hotărârea Tribunalului
Prahova, care nu este însă definitivă?
Autoritățile dau din colț în colț, neștiind
cum e bine să procedeze: să desemneze
un CA interimar, să aștepte o hotărâre
definitivă... Cert este că sunt o mulțime
de întrebări legate de răspunderea pe care
membrii AGA ar putea-o avea în cazul în
care decizia instanței rămâne definitivă. Ei
ar trebui să spună public de ce au refuzat
să țină cont de punctajul din concursul de
selecție și ce criterii au avut în vedere atunci
când au descalificat anumiți candidați,
în favoarea altora cu punctaj mai mic.
Celelalte întrebări, de genul valabilității
sau nu a tuturor hotărârilor emise de acest
CA, instalat printr-o hotărârea suspendată,
rămân tot fără răspuns. Oricum situația de
la SGU este foarte delicată. Sau, mai exact,
pentru corectitudine, această unitate a fost,
de doi-trei ani încoace, în centrul unor
scandaluri fără sfârșit. Dacă ele țin sau nu
de amestecul politic (noi zicem că da), vă
lăsăm pe dvs. să trageți concluziile.

CULMEA OBEDIENȚEI: UN SURDO-MUT A FOST
AMENDAT FIINDCĂ „STRIGA” LOZINCI ÎMPOTRIVA PSD

J

andarmeria
a
atins
culmea
ridicolului
profesional, ca să nu spunem,
eventual,
de
obediență,
amendând, la București, un
surdo-mut care a participat
la protestele de la Sala
Palatului. În procesul-verbal
scrie, negru pe alb, că omul
a fost sancționat cu 2.000 lei
pentru că a „scandat lozinici
împotriva participanților care
își desfășurau legal activitatea

la Congresul extraordinar al
PSD”. Ioan Duia, fiindcă așa se
numește cel care a perturbat,
în viziunea polițiștilor, ordinea
și liniștea publică, a primit
amenda acasă. Jandarmeria
nu numai că nu și-a cerut
scuze pentru gafa comisă, dar
a susținut că protestatarul se
face vinovat că a protestat
(nelegal), sugerându-i să
se adreseze instanței de
judecată, singura care poate

anula contravenția. Jandarmii
nu au făcut dovada că ar fi
aplicat o măsură echilibrată,
amendând vreun protestatar
PSD care a proferat injurii
la adresa manifestanților
„# rezist” și „Corupția ucide”...
Reamintim că, la Congresul
PSD, Ministerul de Interne a
plasat la Sala Palatului peste
2000 de polițiști și jandarmi,
lucru nemaiîntâlnit în ultimii
25 de ani.
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Parol, Mă doare-n băşcălie!
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

L

a Târgul de Turism de la
Berlin, România a avut un
stand anost, fără personalitate,
înghesuit, cu printuri de foarte
proastă calitate, neclare, pixelate
grosolan, imagini neinspirat
alese, standuri cu multe detalii
colorate și fără nicio noimă. Au
fost materiale trimise care nu
s-au folosit, momente artistice
de gust îndoilnic, într-un cuvânt,
toată organizarea a părut că a
fost făcută pe genunchi. Și ca
totul să fie... „perfect”, Ministerul
Turismului a afișat o imagine de
la Sarmisegetuza care surprinde
un personaj obosit, la bustul gol,
ce se odihnește, într-o postură
nefericită, în apropierea ceasului
solar. N-am văzut câte pretenții
aveți, bre, de la niște bieți
funcționari! Ba că am expus
măgarul cu svastica pe fund, ba
că avem, în București, statuia
„Inchisoarea vieții” sub formă
de penis, ba că frunza lui Udrea
e uscată, ba că oaia lui Daea prea
behăie... Niciodată nu sunteți
mulțumiți! Să ziceți merci că
omul ăla se odihnea doar și
nu-și făcea nevoile (pe noi sau pe
nemți) așa cum face câh pe țară
Ministerul Turismului!

M

arian Vanghelie, zis
și
Almanahe
sau
Vanghelion, primar faimos pentru
valoarea mitei pe care procurorii
susțin că a luat-o, a anunțat, la
Antena 3, că va înființa un partid,
fiindcă Dragnea nu face ce trebuie,
iar țara are nevoie de o platformă de

stânga. Dat fiind faptul că
fostul primar al Sectorului
5
așteaptă
sentința
finală într-un proces cu
furăciuni, acesta a spus că
va construi partidul chiar
și din pușcărie: „nu sunt
arestat, mai am două zile
să văd dacă mă arestează
(...) Mă descurc, am făcut 4 luni,
am căpătat experiență (...) Și din
pușcărie pot spune lucruri, am să
muncesc, nu stau o secundă”. Mă,
Mareane, a fi sau a nu fi, asta-i
întrebarea! După propria ta
gramatică: „eu estem în pușcărie,
tu esteți în pușcărie...” Dacă tu

estem arestat, păstrează-i loc și
lui Dragnea și faceți câte partide
vreți voi, numai să nu vă mai
îngrijoreze nevoile țării. Am
văzut cam ce-am pățit când v-ați
încăpățânat să ne vreți binele!

L

iviu Dragnea știe perfect cine
și ce este. Dar mai ales știe
al cui este Guvernul țărișoarei cu
nume de România. Comentând un
document al Comisiei Europene
în care se pare că ar apărea o listă
cu oficiali români judecați sau
urmăriți penal, El Lider Mahimo
a declarat: „doamna prim-ministru
ne-a informat că Guvernul său și
ministrul Justiției vor transmite o
scrisoare de solicitare de clarificări
la Comisia Europeană în legătură
cu acest document, care să încerce
să afle-și să aflăm cu toții-ce a stat
la baza întocmirii acestei liste, care
sunt informațiile pe care s-au bazat
și de ce s-a făcut această solicitare
pentru că deja, din ce în ce mai
mulți, dintre cei care și-au exprimat
un punct de vedere, consideră
că de fapt aia a fost o imixtiune
brutală în actul de justiție din
România”. Haoleu, da` Viorica
are Guvernul Său? De unde l-a
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adus, bre, de la mămițica ei?
Ni-l împrumută și nouă nițel
pe Guvernul Său să ne jucăm
de-a România? Sau măcar să ne
jucăm de-a Dragnea și Viorica?
Au, scuzați, Parlamentul al cui
e, al Meu? Bine că măcar am
priceput de ce semnezi matale cu
„Noi, Liviu Dragnea” sau „Noi,
Viorica Dăncilă”...

D

elir la emisiunea lui Gâdea,
când la telefon se afla chiar
fugarul Sebastian Ghiță. Deranjat
că în platoul Antenei 3 se marșa
pe legătura lui cu serviciile secrete,
Sebi le-a trântit mucii-n fasole: „și
domnul Voiculescu avea o relație
de același tip. Știu sigur că el a
comunicat și s-a întâlnit cu Maior
și Coldea”. Gâdea a făcut fețe-fețe,
a bâlbâit ceva...„ alo, aveți grijă
ce vorbiți”... pentru ca apoi chiar
Văranul să intervină în direct și
să jure că Ghiță minte. Vărane,
Vărane, mișto să cazi în groapa
pe care o sapi altuia, nu-i așa?
Zi-mi, vă sculați cu noaptea-n
cap, stăteați împreună la coadă,
la Coldea, cum stăteam noi la
lapte, pe timpul lui Ceușescu
sau mergeați numai la tăiatul
porcului, în curtea SRI?

H

opa! Cică Adrian Dobre
nu e primar, ci doar
„o păpușă manevrată de mâini
nevăzute”. Dacă-s nevăzute, e clar
că nu știm ale cui sunt, nu? Dar,
ce să vezi, știe vicele Ganea! Unul
Prună, consilier al primarului.
Voi ați auzit de Prună? Noi nu!
Ganea: „acest domn Prună pare să
fie primarul Ploieștiului. În fiecare
zi, eu și colegii mei consilieri, aflăm
că dl Prună Eugen a intervenit în
diferite direcții din Primarie unde
ba solicită aprobări sau anulări,
ba stabilește dumnealui ce să se
semneze și cand. Asistăm la un
circ pe banii ploieștenilor (...)
Nouă, grupului PSD-ALDE, acest
tandem Dobre-Prună ni se pare
periculos”. Bine lucrat, Ganea!
Era prea mult, pentru un oraș
de provincie, să spui că Soros
face și desface la Primărie. Sau
că imperialiștii corporatiști sunt
beleaua. Ori statul paralel. Sau
Kovesi, generalul SPP Pahonțu,

C

omentând
rezultatele
alegerilor din Rusia, fostul
premier Adrian Năstase a făcut
o comparație amuzantă între
situația lui și a lui Dragnea cu a
marelui absent la alegerile din țara
fost-comunistă, Aleksei Navalnii,
principalul opozant al lui Putin: „e
adevărat că a lipsit candidatul care
era așteptat să reprezinte opoziția,
Aleksei Navalnii. Acesta, având
o condamnare cu suspendare, nu
a fost lăsat să candideze. Cam
cum s-a întâmplat la noi cu Liviu
Dragnea, care nu a putut (n.n.
să fie premier eventual, că de
candidat a candidat) și, într-un
fel, ce s-a întâmplat și cu mine”.
Greșești, Adriane! Putin a făcut
dosar unui adversar, pe câtă
vreme voi v-ați băgat unul pe
altul în pușcărie, în interiorul
partidului. Căci pe tine nu te-a
îngropat nici mătușa Tamara,
nici chinezii, nici Băsescu, nici
viezurii, ci ăia din partid care
ți-au luat locul. Apropo: ce mai
face mătușa Tamara? Până la
urmă ți-a dat milionul ăla?

Iohannis etc. Așa că ați găsit și
voi un dușman.. Prună v-a ținut
de mână să nu faceți spitalul
regional? El nu vă lasă să astupați
gropile din asfalt? Și tot el v-a dat
salariile alea babane, de peste
suta de milioane de lei vechi?

Î

n luna februarie, inflația a
atins maximum ultimilor
cinci ani. Chiar dacă acest lucru
reprezintă o creștere importantă
a prețurilor, Călin Popescu
Tăriceanu nu se arată îngrijorat:
„exact cum spune domnul Isărescu,
de inflație n-a murit nimeni”, a
spus șeful Senatului. Bravo, nici
de prostie nu moare nimeni,
Căline! Dar s-ar putea să dea
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colțul cineva,
cineva de exemplu,
exemplu
România, când o să se ducă-n cap
cu țopăiala voastră fiscală!

P

e drumurile județene din
Prahova nu s-a împrăștiat
niciun maclavais imediat după
căderea ploii înghețate. De
exemplu, pe ruta BoldeștiGrădiștea, autobuzul nu a mai
ajuns la destinație din cauza
poleiului gros. Motivul pentru
care autoritățile au fost paralizate
este
următorul:
contractul
subsecvent la contractul cadru de
deszăpezire a expirat la 15 martie.
Ca să fie întreținut asfaltul, evident
că trebuie întâi de toate un nou
contract, numai că până atunci
vine vara! Mda, ce să zic, luna
martie e ca PSD și DNA; cum vă
bateți voi, ca chiorii, așa și iarna
și primăvara, se ciomăgesc care
să fie mai brează! Unii cred că
așa de tare ați sucit lumea încât
primăvara n-a mai știut drumul
către România.

P

rimarul Sectorului 3 și
vicepreședintele
PSD,
Robert Negoiță, le-a spus
primarilor care n-ar dori majorarea
impozitelor pe case și terenuri că,
dacă oamenilor nu le place, să
plece în Madagascar: „cine nu vrea
să plătească impozite, să plece în
Madagascar. Acolo nu sunt taxe,
nu sunt impozite. Să meargă să
locuiască acolo, dar nu au nici
sisteme de sănătate, de educație,
nici infrastructură, n-au sisteme de
protecție socială. Vreți fără taxe și
impozite, mergeți acolo. În lumea
civilizată sunt taxe și impozite”. De
unde știi, Robert, pe-acolo ți-ai
ascuns tu paraii, fără să te taxeze
africanii? N-ar fi însă mai bine să
te duci tu în Madagascar, dacă ți
s-a făcut dor de Mazăre? Că nouă
sigur nu ne este!
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CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA

CE NU ȘTIAȚI DESPRE BARAJELE
PALTINU ȘI MĂNECIU

Ș

tiați că barajul de la Măneciu a fost construit în ritm forțat, iar lucrările au
fost recepționate provizoriu, în 1989, fără respectarea unor parametri tehnici
care țineau de impermeabilizare? A fost nevoie apoi să fie efectuate investigații
asupra calității execuției și chiar refaceri ale zonei superioare a barajului, o a doua
recepție, de data aceasta definitivă, având loc în anul 1996. În schimb, barajul de la
Paltinu este printre primele construcții de acest fel din România, la proiectarea sa
participând unul dintre cei mai buni ingineri români ai momentului. Dar și acesta
a necesitat, din cauza unor infiltrații, intervenții ulterioare, dintre acestea făcând
parte și blocurile de beton în trepte, realizate în aval.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

S

celorlalte așezări de pe traseu. Inițial a fost
proiectat să asigure și irigarea a 9.000 ha
în zona Băicoi-Ploiești. Este inclus într-un
sistem de gospodărire a apelor din care
mai fac parte următoarele lucrări: barajul și
stația de tratare a apei de la Voila, conducta
de alimentare cu apă Voila-Ploiești, priza
de pe râul Prahova din zona Băicoi, canalul
Băicoi-Ploiești, realizat pe prima porțiune
în canal deschis, deservind sistemul de
irigații, iar pe ultima porțiune în casetă de
beton închisă pentru alimentarea cu apă
a industriilor din zona Brazi, sistemul de
puțuri pentru captarea apelor subterane din
zona Băicoi.
1989: BARAJUL MĂNECIU, DAT ÎN
FOLOSINȚĂ INIȚIAL FĂRĂ SĂ FIE
TERMINAT
Suprafața lacului artificial de la barajul
Măneciu, care captează apele dintr-un bazin
de recepție de 247 kmp, este de 192 ha,
iar lungimea măsoară 3 km pe Teleajen și
4 km pe Telejenel. Barajul este înalt de 75
m, iar volumul total de înmagazinare este
de 60 de milioane mc (volum util- 50 mil.
mc). Acumularea Maneciu are următoarele
funcțiuni: asigură alimentarea cu apă
potabilă a zonei Ploiești- Brazi-Teleajen,
în interconectare cu acumularea Paltinu,
precum și a localităților Măneciu și Vălenii
de Munte; produce energie electrică prin
centralele Măneciu și Izvoarele; are rol în
atenuarea viiturilor și apărarea împotriva
inundațiilor etc. Barajul a fost proiectat

ituat pe valea râului Doftana, în
cheile numite „La Tocile”, în aval de
confluența cu Păltinoasa și Secăria, barajul
Paltinu a fost construit între anii 19661971, iar centrala hidrotehnică, între anii
1968-1971. În timpul primei umpleri a
lacului, s-au constatat infiltrații mari pe
sub soclu, motiv pentru care s-au executat
diferite lucrări suplimentare, printre
care suplimentarea voalului de etanșare,
amplificarea sistemului de drenaj și
acoperirea părții aval a versantului stâng cu
blocuri de beton în trepte de 6-8 m, ancorate
în adâncime cu cabluri pretensionate.
Primele consolidări au fost executate apoi
între 1976-1982. Barajul are o înălțime de
108 m, o lungime la coronament de 460
m, iar lacul, care acumulează ape dintrun bazin cu o suprafață de 334 kmp, are o
suprafață de 197,5 ha și un volum de 53,7
milioan metri cubi de apă. Această lucrare
de anvergură a fost proiectată de inginerul
Aristide Traian Teodorescu, cel care a făcut
parte din echipa de pionierat a României
în materie de amenajări hidrotehnice.
Lucrările s-au executat sub supravegherea
altui mare inginer, Andrei Filotti, care a
părăsit România în 1982. În afara țării
a fost consilier șef al Secretariatului
Națiunilor Unite, coordonând proiecte
hidrotehnice în India, Bangladesh, Ciad,
Nigeria, Senegal. Barajul servește pentru
alimentarea cu apă potabilă și industrială
a municipiilor Câmpina și Ploiești și a

de Aquaproiect, studiul geologic apaține
celor de la I.S.P.I.F. București, iar lucrările
au fost realizate de Apasco Măneciu.
Șantierul a fost deschis în anul 1977, iar
12 ani mai târziu, în 1989, a avut loc o
punere parțială în funcție, recepția generală
având loc abia în 1996. În 1999, într-un
studiu premergător lucrării „Punerea în
siguranță a barajului Măneciu”, proiectantul
(Aquaproiect) recunoaște că lucrarea
inițială a fost terminată într-un ritm forțat,
„fără respectarea prevederilor relative la
alcătuirea constructivă a impermeabilizării,
relativ la controlul execuției și la urmărirea
comportării. După decembrie 1989 s-au
efectuat investigații asupra calității execuției
și chiar refaceri ale zonei superioare a
barajului. Problemele apărute în timp au
fost: utilizarea materialelor din alte surse
decât cele din proiectele inițiale; modificarea
unor date ale secțiunii transversale (grosimi
ale nucleului cu cca. 25% mai reduse

pe alocuri, utilizarea a 150 mc material
monogranular la filtrul II aval); s-au obținut
caracteristici diferite față de cele care au stat
la baza calculelor de proiectare; alunecări de
mare amploare pe versantul stâng amonte,
pe Telejenel, pe traseul drumului de acces la
baraj, pe DN1A, la puțul vanelor (din aceste
motive, amplasamentul a fost mutat la 100 m
aval); apariția infiltrațiilor în versant stâng,
aval de baraj etc.” Toate aceste neajunsuri
au fost remediate în intervalul 1989-1996 și
1999-2002. În cazul acestei acumulări a fost
nevoie să fie strămutat un sat întreg, Plăiețu.
Cătunul avea în jur de 500 de locuitori,
școală, biserică etc., fiind dezafectat în
anul 1980. O parte dintre locuitori au
fost strămutați la blocurile construite în
vatra satului, iar câțiva dintre ei au refuzat
locuințele, preferând să-și construiască case
noi peste lac, în izolatul cătun Plăiețu.

P

rima experiență hidroenergetică a României datează din anul 1896, când a
fost construită hidrocentrala de la Sadu I. În 1934, academicianul Dorin Pavel
publică lucrarea „Planul general de amenajare a forțelor hidraulice ale României”,
compendiu care avea să stea la baza tuturor acțiunilor ulterioare privind lucrările de
amenajare a apelor de pe întregul teritoriu al țării. În 1950, se imaginează un prim
plan de electrificare, iar în 1960 au fost finalizate schițele de amenajare a principalelor
bazine hidrografice și a început etapa I a gospodăririi apelor. Astăzi, România are
104 de baraje (89 mari), 350 km de canale de aducțiune și de fugă, 750 km de galerii
subterane, 650 km de baraje de contur, 143 de captări secundare și 129 de centrale
hidroelectrice. Cele mai mari lacuri de acumulare, ca suprafață, sunt Bicaz (3.260
ha), Lacul Vidra (Munții Parâng, 1.038 ha), Lacul Vidraru (Munții Făgărașului, 895
ha), Fântânele (Munții Gilău,880 ha), Oașa (Munții Sebeșului, 453 ha),Gura Apei
(Munţii Retezat, 380 ha), Colibița (Munții Călimani, 350 ha), Poiana Uzului (Munții
Ciucului, 335 ha), Drăganul (Munții Apuseni, 320 ha) etc. Cel mai adânc lac artificial
este Vidraru (155 m), urmat de Drăganul (120 m), Vidra (109 m), Valea lui Iovan
(107 m), Paltinul (107 m), Fântânele (92 m), Izvorul Muntelui (90 m), Oașa (90 m) și
Gura Apei (80 m).

ESTUL ȚĂRII, EVACUAT ÎN
CAZUL UNUI CUTREMUR MAJOR
D

upă micuțul seism de săptămâna
trecută, în spațiul public au fost
vehiculate, ca venind de la seismologi,
profesori universitari și geologi,
informații ce ne dau fiori reci: la halul
în care sunt clădirile vechi din marile
aglomerări urbane, estul țării ar trebui
evacuat la un cutremur mai mare

de 7 grade pe scara Richter. Printre
localitățile enumerate și care se regăsesc
pe harta de risc în perimetrul roșu s-ar
afla București, Buzău, Râmnicu Sărat,
Mărășești, Bârlad și Ploiești, unde, spun
pompierii, numărul victimelor ar fi
uriaș. În Prahova, au fost expertizate
tehnic și încadrate în clasele 1, 2 și 3 de

,

EDITURA

risc seismic 60 de clădiri. Consolidate
au fost două blocuri, unul din Ploiești și
altul din Câmpina. În Ploiești, potrivit
Inspectoratului pentru Situații de
Urgență, în clasa 1 de risc seismic (bulină
roșie) sunt încadrate 20 de blocuri, în
care locuiesc 4.083 persoane.
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FENOMENE METEO EXTREME ÎN MARTIE 2018

L

una martie 2018 a fost atipică: noaptea de 1 spre 2 a fost cea mai friguroasă
de când se fac măsurători meteorologice; pe 18 martie a apărut rarul
fenomen cunoscut sub numele de „freezing rain” (ploaie înghețată); a nins în
două valuri, iar între cele două zăpezi, am avut inundații și alunecări de teren.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

M

artie a început cu un episod de
iarnă autentică urmat, la câteva
zile, de alunecări de teren și inundații la
primele semne ale primăverii, ploi obișnuite
și topiri (tot obișnuite) de omăt. Aproape
în fiecare an se întâmplă la fel. Fenomene
de acest gen se produc peste tot în Europa
și în lume. Vorbind despre țările cu o
infrastructură puternică de imbunătățiri
funciare, impresia ar fi că ravagii sunt
doar atunci când fenomenele meteo sunt
extreme (furtuni, urgane, tornade etc.). În
ceea ce ne privește, ar trebui poate să ne
punem mai multe întrebări legate de tăierile
masive de păduri, lucrări de captare a apelor
subterane, alte lucrări de eroziune a solului,
apărări de maluri, regularizarea cursurilor
de apă.

diferențelor termice de la o zi la alta și de
20-30 de grade Celsius, plus o zi sau două
de ploi abundente au fost suficiente pentru
ca, în stațiunea Cheia, câteva drumuri să se
transforme în râuri și mai apoi în ravene
adânci. La Valea Neagră, zonă în care s-au
construit peste 20 de case de vacanță și
două sau trei pensiuni, un drum forestier
s-a transformat în crater, iar la Valea Berii,
drumul s-a surpat, împiedicând accesul

DRUMURI TRANSFORMATE ÎN
CRATERE

către cabanele deschise acolo. Administrația
locală nu are cum să intervină pentru
a corecta ceea ce a făcut natura pentru
simplul motiv că drumurile nu aparțin
Primăriei, ci Romsilva, prin Ocolul Silvic
Măneciu. Bineînțeles că proprietarii caselor
de vacanță pun presiune pe autorități să-i
ajute într-un fel -și așa ar fi corect- dar, pe
de altă parte, s-ar pune întrebarea și cum
a fost posibil ca ei să-și ridice construcțiile
în zone nesigure, în extravilan, pe tot feluri
de colțuri de stânci ori terenuri accidentate
sau zone foarte umede? În plus, oricine
vizitează zona, poate să observe fie versanți
despăduriți cu totul, fie păduri rărite până la
un soi de livezi clasice...

Dacă în unele localități se revarsă apa la
fiecare ploaie severă, în altele (Filipeștii de
Târg, de exemplu) s-a întâmplat acest lucru
după foarte mulți ani. Și nu au căzut mai
multe precipitații decât în alte primăveri.
Localnicii pun inundațiile pe seama
colmatării șanțurilor. La Stăncești (com.
Târgșoru Vechi), un pod peste râul Prahova
s-a prăbușit. Acesta, închis circulației din
motive de nesiguranță, trebuia reparat de
vreo 10 ani. Și dacă nu a fost consolidat, până
la urmă a cedat. Pe terenurile agricole din
sud și sud-estul județului băltește apa. Dar
se cuvine să amintim că a existat aici o mare
lucrare de desecări, între timp obturată de
drumuri trasate alandala, vegetație, pământ.

ALUNECĂRI DE TEREN ÎN
FIECARE PRIMĂVARĂ. PE CÂND
NIȘTE LUCRĂRI SERIOASE DE
ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE?

DAUNE ÎN LIVEZI, DUPĂ PLOAIA
ÎNGHEȚATĂ

Alunecări de teren s-au produs la
Ceptura, Boldești Scăeni (Seciu), Drajna
(Cătunu), Șotrile, Plopu (Gâlmeea), Gornet
(sat Nucet), Valea Călugărească, Vadu
Săpat, Salcia, Scorțeni, Bertea, Măneciu,
Predeal Sărari (Zâmbroaia). De fapt, toată
zona de deal a Prahovei ori din Subcarpați,
de la est la vest, prezintă risc de alunecări
de teren. Sunt 62 de comune și orașe în care
alunecările se reactivează la fiecare ploaie
în exces. Autoritățile județene au cheltuit
câteva milioane de lei pentru realizarea, în
36 de așezări rurale și urbane, a hărților de
risc natural și a planurilor de risc detaliate
pentru alunecări de teren. Iar scopul
hărților nu a fost acela de a avea primăriile
sau județul o privire de ansamblu a ceea ce
se poate întâmpla, ci pentru a recomanda
intervenții punctuale, cu rolul de a stopa
fenomenul sau măcar de a-l reduce. Numai
că de mult timp nu s-au mai văzut șantiere
de acest gen, fie că vorbim despre investiții
care cad în sarcina primăriilor și Consiliului
Județean ori a Apelor Române și Romsilva
etc. Diverse lucrări sunt efectuate, de regulă,
după ce se produce câte un mic dezastru;
extrem de puține sunt cu rol preventiv, așa
cum ar fi normal. Iar aici vorbim despre
inventarierea balastierelor de pe cursurile
de apă, care provoacă daune prin modificări
în albie, regularizarea râurilor, apărări de
mal, captări de apă, ziduri de sprijin etc.
INUNDAȚII LA FIECARE PLOAIE MAI
MARE

În Prahova, nu am avut o iarnă grea.
Ninsoarea din martie a fost mai bogată.
Topirea rapidă a zăpezilor, pe fondul

La Filipeștii de Târg, Bărcănești, Tomșani,
Ciorani, Azuga și Sinia etc. au fost inundații.

Freezing rain sau ploaia înghețată este
un fenomen meteorologic specific zonelor
costiere, fiind destul de rar întâlnit în
climatul țării noastre. Acesta apare în lunile

de iarnă și se manifestă sub formă de
picături de ploaie care îngheață instantaneu
la atingerea solului. Explicația ține de
faptul că aerul rece, mai greu, se dispune
la suprafața solului, iar aerul cald, mai
ușor, se ridică în straturile superioare ale
atmosferei. Atunci când plouă, picăturile
de ploaie nu îngheață până în apropierea
solului datorită straturilor calde de aer prin
care trec, dar când ating solul rece sau orice
obiect de pe sol picăturile se transformă
în gheață. Aproape toată partea de sud a
țării a fost îmbrăcată în gheață, iar efectele
sunt deocamdată necuantificabile pentru
agricultură. Unii specialiști spun că vor fi
afectate sever plantațiile de cais și piersic,
eventual viile de la baza pantelor ori livezile
de cireș și vișin.

TREI ZILE DE EXERCIȚII PE LINIA
INTERVENȚIEI ANTITERORISTE

Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

J

andarmeria Prahova va desfăşura,
în perioada 27 - 29 martie 2018, un
exercițiu combinat pe linia intervenției
antiteroriste la obiectivele din competența
Jandarmeriei Romane «Oleum 18».
Exercițiul combinat cu forțe în teren
«OLEUM 18», este al VIII -lea dintr-o
serie de exerciții integrate organizate de
Jandarmeria Română. „La acest eveniment
participă reprezentanți ai Direcției Generale
Management Operațional a M.A.I.,
Inspectoratului General al Jandarmeriei
Române, efective din cadrul Inspectoratului
de Jandarmi Județean Prahova și Grupării
de Jandarmi Mobile Ploiești, precum și
specialiști din cadrul instituțiilor partenere
cu atribuții în domeniul ordinii publice și a
prevenirii și combaterii terorismului: S.R.I.
(autoritate cu rol coordonator în Sistemul
National de Prevenire și Combatere a
Terorismului), Inspectoratul de Poliție
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Județean Prahova, Inspectoratul pentru
Situații de Urgență al judetului Prahova,
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Prahova, Serviciul Județean de Protecție
Internă Prahova și toți ceilalți parteneri cu
care colaborăm în virtutea atribuțiilor pe
care instituția le are”, a anunțat IJP Prahova.
Scopul exercițiului, spun reprezentanții
IJJ Prahova, este
de antrenare a
componentelor
Sistemului Național
de Prevenire și
Combatere
a
Te r o r i s m u l u i
pentru gestionarea
în
comun
a
provocărilor
determinate
de
intervenția
antiteroristă
la

obiectivele din competența Jandarmeriei
Române, de perfecționare și testare a
efectivelor de jandarmi. „Se urmăreşte
evaluarea modului de desfăşurare a tuturor
activităţilor cuprinse în scenarii, din punct
de vedere al organizării acestora, al etapelor
parcurse de la luarea deciziilor, elaborarea
documentelor
necesare
si
n
coordonarea
forţelor
din
fo
teren,
până la
te
modul
de acţiune
m
efectiv
al forţelor
e
de
d ordine publică
participante,
într-o
situaţie
în
cât
c mai aproape
de
realitate”,
d
mai
precizează
m

IJJ Prahova. Exercițiul are loc în spațiul
public, fără a afecta buna desfăşurare a
activităţilor instituționale sau cetățenești și
fără a impune restricții majore de circulație,
respectiv în zona pasajului subteran de la
Palatul Culturii - marți, 27 martie 2018,
începand cu ora 09.00, la sediul Curții de
Apel Ploiești - miercuri, 28 martie 2018,
începând cu ora 14.00, și în incinta fostei
Tabere de elevi situată în zona D.J. 100
D (Paulești-D.N1) - joi, 29 martie 2018,
începând cu ora 10.00. IJJ reamintește
faptul că acesta este un exercițiu. „În situația
în care ploieștenii se vor afla în zonele
de desfășurare a exercițiilor, le adresam
respectuos rugămintea de a nu se alarma, de
a-și păstra calmul și de a respecta indicațiile
forțelor de ordine. Vă rugăm să considerați
acest antrenament oportun și util în scopul
creșterii siguranței și protecției cetățenilor”,
este apelul IJJ Prahova.
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ACTUALITATE

SE ÎNTÂMPLĂ ÎN ROMÂNIA:

MANUAL DESPRE CUM POATE FI STRIVITĂ
JUSTIȚIA SUB BOCANCUL POLITIC
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

refuza o singură dată numirea
judecătorilor și procurorilor.
Refuzul motivat se comunică de
îndată Consiliului Superior al
Magistraturii”;
-prevedere 2018: „președintele
României nu poate refuza
numirea în funcție a judecătorilor
și procurorilor”.
MINISTRUL POLITIC AL
JUSTIȚIEI, NUMĂRUL 1 LA
NUMIREA CONDUCERILOR
DNA ȘI DIICOT.
PREȘEDINTELE APROAPE
CĂ NU VA MAI AVEA
NICIUN ROL

continuare din pagina 1

D

eputații USR au protestat
în legătură cu faptul că
amendamentele lor nici măcar
nu au fost luate în seamă de
comisia de modificare a legilor,
condusă de fostul ministru al
Justiției, Florin Iordache. Ei îl
acuză pe Iordache de fals în
acte: „amendamentele USR au
dispărut din raportul Comisiei
speciale, ne gândim să facem o
plângere penală. Este o încălcare
gravă a drepturilor noastre de
parlamentari”. Comisia Iordache
a dat, luni, raport de admitere
pentru toate cele trei legi.
Ulterior, adică marți dimineață,
aceeași comisie a votat ultimele
modificări la articolele declarate
neconstituționale de CCR.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI,
SCOS DIN PROCEDURA DE
NUMIRE A CONDUCERII
ÎCCJ
Comisia lui Florin Iordache
și Camera Deputaților nu s-au
rezumat însă să armonizeze
legile modificate în decembrie cu
recomandările CCR, ci au decis
să mai vină cu un amendament,
scoțându-l
definitiv
pe
președintele
României
din
procedura de numire a conducerii
Înaltei Curți de Casație și Justiție
(ÎCCJ). Deputații au hotărât
că numirile sunt exclusiv
atributul Consiliului Superior al
Magistraturii. Așadar, art. 53 din
Legea 303/2004 („președinții,
vicepreședinții și președinții de
secții de la ICCJ sunt numiți
de președintele României, la
propunerea CSM”) s-a schimbat
cu o altă formulă: „președinții,
vicepreședinții și președinții de
secții de la ICCJ sunt numiți de
secția de judecători ai CSM”.
În mod simetric, revocarea
acestora, ca și numirea, nu mai
este apanajul președintelui, ci tot
al CSM.

CSM, UN ORGANISM CU
NUANȚE CÂT SE POATE DE
POLITICE
Veți spune că este chiar bine
că lucrurile se petrec în acest
fel, că președintele a fost scos
din joc. Probabil că da, este
corectă intervenția, numai că,
ce să vedeți, Legea 317 privind
organizarea și funcționarea CSM
ascunde o capcană... fix politică,
Guvernul
și
Parlamentul
rezervându-și intervenții, cât să
aibă ascendent complet asupra
funcției prezidențiale. În acest
act normativ se arată: „Consiliul
Superior al Magistraturii este
alcătuit din 19 membri, din
care: 9 judecători și 5 procurori,
aleși în adunările generale ale
judecătorilor și procurorilor,
care compun cele două secții ale
Consiliului, una pentru judecători
și una pentru procurori; 2
reprezentanți ai societății civile,
specialiști în domeniul dreptului,
care se bucură de înaltă reputație
profesională și morală, aleși de
Senat; președintele Înaltei Curți
de Casație și Justiție, reprezentant
al puterii judecătorești; ministrul
justiției; procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție”.
Rețineți așadar că avem un
ministru al justiției politic
și încă doi reprezentanți ai
societății civile, aleși, ce să
vedeți, de Senatul României,
instituție în teorie cât se poate
de democratică, dar în realitate
supusă uneori brutal controlului
majorității politice. Și tot
Senatul este cel care validează
alegerea CSM! Dacă mai punem
la socoteală că Președinția
României a fost limitată în
exercitarea dreptului de numire
a procurorului general, avem un
tablou foarte clar despre cât de
„neutru” poate să fie CSM, la un
moment dat!

PREȘEDINȚIA,
TRANSFORMATĂ ÎN
MAȘINĂ DE ISCĂLIT
Revenind la modificările
Legii 303/2004 privind statutul
judecătorilor și procurorilor,
președintele are un rol figurativ
la numirea judecătorilor și a
procurorilor în general. În forma
din 2004, șeful statului avea
măcar posibilitatea să refuze
o sigură dată numirea unui
magistrat. Acum i se interzice
și acest drept, fiind obligat să
semneze ceea ce i se propune.
Ce sens mai are atunci să implici
instituția în procedurile de
numire, dacă președintele nu are
niciun cuvânt de spus? Camera
Deputaților a transformat așadar
cea mai înaltă structură a statului
român într-un fel de „mașină
de iscălit”. Ca să vă convingeți
de acest amănunt, să privim în
oglindă legea veche și textul nou:
-prevedere 2004: „judecătorii
și procurorii care au promovat
examenul de capacitate sunt
numiți de Președintele României,
la
propunerea
Consiliului
Superior
al
MagistraturiiPreședintele României poate

Președintele
României,
de asemenea, a fost limitat
și în procedura de numire
a conducerilor Parchetului
General, Direcției Naționale
Anticorupție și Direcției de
Investigare a Infracțiunilor de
Criminalitate Organizată și
Terorism. Legea 303 adoptată în
2004 îi conferea dreptul nelimitat
să refuze numirile recomandate
de ministrul Justiției. În prezent,
va mai putea face acest lucru o
singură dată, ceea ce înseamnă că
ministrul Justiției poate face de
două ori aceeași propunere. Cu
alte cuvinte, acesta are principalul
rol în aceste numiri, în niciun
caz președintele României.
Iar ministrul Justiției este de
regulă emanat de majoritatea
care asigură guvernarea. Lesne
de înțeles așadar că procurorii
numiți la conducerea celor trei
instituții pot fi alegeri cât se
poate de politice! (vezi tabel.)
UN PUMN ÎN GURA
MAGISTRAȚILOR
Statutul
judecătorilor
și
procurorilor a fost completat cu
un articol care ar putea fi asimilat
cu încălcarea Constituției (alin.
2, art. 30-„cenzura de orice fel
este interzisă”): „judecătorii și
procurorii sunt obligați ca, în
exercitarea atribuțiilor, să se
abțină de la manifestarea sau

Legea 303 în formula din 2004

exprimarea defăimătoare, în orice
mod, la adresa celorlalte puteri ale
statului-legislativă și executivă”.
Asta să însemne ce, apropo de
experiențele de până acum?
Că parlamentarii sau membrii
Guvernului au dreptul, la
televizor, să spună verzi și uscate
despre procurori și judecători,
să-i calomnieze în fel și chip, dar
aceștia nu se pot apăra sub nicio
formă și nu au voie să adreseze
fie și un cuvânt în apărarea lor?
Nu ar trebui, pentru echilibru, ca
și parlamentarilor ori celorlalte
puteri din statul român să le fie
impusă o restricție similară?
JUDECĂTORII ȘI
PROCURORII, INTIMIDAȚI
PRIN LEGE SĂ-ȘI FACĂ
MESERIA
Lăsând la o parte faptul că
magistrații vor fi cercetați și
judecați de o secție special
înființată acum, denumită,
în L 304, „Secția pentru
Investigarea
Infracțiunilor
din Justiție”, deputații au votat
și un amendament prin care
statul român se poate îndrepta
împotriva judecătorului sau
procurorului dacă, în urma
raportului
constatativ
al
Inspecției Judiciare, rezultă că
o eroare judiciară a fost cauzată
de un magistrat cu rea credință
sau gravă neglijență. Ce poate
însemna, în lumea noastră
dâmbovițeană? Că nu doar
un om nevinovat poate să se
îndrepte împotriva judecătorului
sau procurorului, ci toți cei care
consideră că au fost nedreptățiţi
printr-o hotărâre judecătorească.
De pildă, nu va avea suficientă
putere un ministru sau un
deputat să determine instituția
pe care o conduce să se
îndrepte împotriva celui care l-a
condamnat la închisoare? Ba da!
Vor mai avea curajul judecătorii
să dea sentințe unor înalți
demnitari? Nu!

Legea 303 modificată în 2017-2018

Art. 54, alin.1: Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, primadjunctul și adjunctul acestuia, procurorul general al Parchetului Național Anticorupție, adjuncții
acestuia, procurorii șefi de secție ai acestor parchete, precum și procurorul șef al Direcției de Investigare
a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și adjuncții acestora sunt numiți de Președintele
României, la propunerea ministrului justiției, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre
procurorii care au o vechime minimă de 10 ani în funcția de judecător sau procuror, pe o perioadă de 3
ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.

(3)Președintele României poate refuza motivat
numirea în funcțiile de conducere prevăzute la alin.
(1), aducând la cunoștința publicului motivele
refuzului.

(3)Președintele României poate refuza, motivat,
o singură dată, numirile, aducând la cunoștință
publicului motivele refuzului.
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MINTE, TRUP, SUFLET
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CULTURĂ ȘI TRADIȚIE
SLĂNIC PRAHOVA

BOTEZUL MINERULUI
Andreea VLĂSCEANU; www.ziarulploiestii.ro

O

dată cu deschiderea mai multor mine de sare
pentru exploatare, în Slănic Prahova a crescut și
numărul oamenilor care lucrau în mină, însă intrarea
în colectivul de mineri nu se făcea oricum, ci prin
respectarea unui ritual.
Legenda spune că ,,prin anii 1890, tânărul Voicilă
Ion, Neluţu cum îi spunea familia, a mers să se angajeze
la mină, neștiind ce-l așteaptă. Avea doar 18 ani și
auzise că se plătește bine, iar familia va fi scutită de
dările aferente pentru stat. Văzându-l pe băiat puternic,
cămărașul și-a dat acordul și Neluţu a coborât în mină cu
supraveghetorul. Aici, un grup de ciocănași îl aștepta spre

a-l supune la probe: prima probă a fost cea de a ridica un
bolovan de sare de vreo 30 de kilograme, pe care trebuia
să-l care pe o distanţă de 20 de metri. Cea de-a doua probă
consta în tăierea unui bloc de sare, cu ajutorul ciocanului
special. Neluţu a trecut și această probă, iar cea de-a treia
și cea mai grea, trebuia să rămână peste noapte în mină
într-un loc întunecos spre a vedea dacă îi apare ,,Vâlva
minei”, un duh al minei care proteja mina și oamenii care
lucrau acolo. Minerii o cinstesc în luna august, de ziua
minerului, sărbătorită prin mese îmbelșugate și petreceri
tradiţionale. Dacă Vâlva îi apărea minerului zâmbind,
atunci însemna că și-a dat acordul ca omul respectiv să
lucreze în mină, în caz contrar, omul nu putea fi angajat
la mină. Dacă omul minţea că vâlva i-a apărut zâmbind,
aceasta se răzbuna pe el, rostogolind peste el bolovani de
sare, rănindu-l sau ucigându-l.
Neluţu a stat câteva ore în mină pe întuneric și
a adormit. În visul său, ,,Vâlva minei” i-a apărut
zâmbitoare, semn că va fi angajat. Speriat de visul său,
Neluţu a alergat la colegii săi, povestindu-le întâmplarea,
iar aceștia au spus că seara îl așteaptă la cârciumă să bea
un pahar în cinstea lui. După terminarea schimbului,
Neluţu împreună cu colegii săi, obosit și însetat după
prima zi de muncă, a mers la cârciumă, iar aici colegii i-au
pregătit o farsă, punându-i în oala de vin, câteva linguri
de sare și spunându-i că prima ulcică de vin trebuie să o
bea pe nerăsuflate. Neluţu a dat ulcica pe gât, înecându-se
groaznic, fiind de râsul tuturor.
Astfel, Neluţu a avut parte de ,,botezul minerului”,
prin care trebuia să treacă toţi cei care se angajau la mină.
Acest ,,botez”, se păstrează şi astăzi, dar cu alte probe.”
(Subiect investigat: localnic, 89 de ani, loc. Slănic, 9 iulie
2014)

La Bălţi a început Unirea
Basarabiei cu România
Octavian Onea

A

m în faţă o carte excepţională:
Basarabia în actul Marii Uniri
de la 1918 – Bessarabia in the act of
the Great Union of 1918, apărută la
Editura Știinţa din Chișinău, la sfîrșitul
anului trecut, 2017, în limbile română
şi engleză, Ediţie de/Edited by Ion
Ţurcanu & Mihai Papuc, doi autori
care se află în topul elitei din stânga
Prutului.
Album bogat ilustrat – deşi autorii
“ar fi avut nevoe de un spaţiu tipografic
mult mai mare, ceea ce, în acest
moment,
nu s’a putut face” (p.6) –
m
cartea merită descrisă filă cu filă. Însă
am să mă rezum numai la arătarea celor
cinci capitole.
I. Lupta Basarabenilor pentru
eliberarea de sub dominaţia rusă.
II. Pregătirea şi realizarea Unirii.
III. De la Unirea condiţionată la
anularea condiţiilor de unire.
IV. Recunoaşterea internaţională a
actului Unirii.
V. Breviar Sfatul Ţării.
Din capitolul I desprind :
O serie de Mărturii ale redeşteptării
naţionale ale Românilor Basarabeni:
publicaţiile
“Luminătoriul. Jurnal
p
bisericesc”,
Anul I, Cartea 1, Ianuarie
b
1908, Chişinău, Tipografia Eparhială;
”Cuvînt Moldovenesc. Revistă lunară
de literatură și știinţă politică”, No. 6,
Dechembrie anul 1913, Chișinău, și
membrii redacţiei acesteia: Nicolae N.
Alecsandri, Daniel Ciugureanu, Pan
Halippa, Simion Murafa și Gheorghe
Stârcea; Ansamblul folcloric (în
costume populare românești) condus
de scriitorul Gheorghe V. Madan;
Preotul-Poet Alexei Mateevici și
manuscrisul poesiei Limba noastră, 17
Iunie 1917.
Constituirea Partidului Naţional
Moldovenesc, la 31 Martie 1917,
cu fotografiile organizatorilor și
conducătorilor lui: Vasile Stroescu
– președinte de onoare, Vladimir
Herţa și Paul Gore – vicepreședinţi,
Pan Halippa – secretar general, Matei
Donici, Nicolae N. Alecsandri și
Sergiu Cujbă. Şi cu Programul acestuia,
publicat în „Cuvînt Moldovenesc” la
9 Aprilie 1917: „3. Toate legile, care
privesc viaţa din lăuntru a Basarabiei,
să le întocmească Dieta provincială
(Sfatul Ţării), potrivit obiceiurilor
vechi și nevoilor de acum ale ţării.”
„4. Administraţia (ocârmuirea locală)
și judecăţile să se împlinească, de sus
până jos, de către slujbașii ieșiţi din
sînul poporului și în slujba poporului.”
„5. În școlile de toate treptele limba

Remedii de casă simple şi eficiente:

Cămara cu plante

N

u da curs primului impuls
de a da fuga la farmacie
după un laxativ, pentru a veni de
hac constipaţiei ai și alte mijloace
la îndemână, mai blânde, mai
sănătoase.
Există o multitudine de plante,
seminţe, alimente ce-ţi pot veni
în ajutor în lupta cu disconfortul
creat de constipaţie, oricât de
rebelă ar fi ea.
CEAI DE GHIMBER
Pe lângă faptul că ajută digestia
și elimină gazele intestinale, ceaiul
de ghimber are și darul de a
neutraliza toxinele și de a stimula
digestia. Se prepară prin adăugarea
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a 2 linguriţe de ghimber ras într-o
cană cu apă fierbinte, care se lasă la
infuzat timp de 10 minute. Pentru
efecte vizibile se consumă 2-3 căni
pe zi. Dacă ţi se pare prea „tare”,
înainte de a turna apa fierbinte
poţi amesteca ghimbirul ras cu
puţină miere.
CEAI DE CICOARE
Se spune despre ceaiul de
cicoare că, băut dimineaţa, pe
nemâncate, poate veni de hac
și celei mai severe constipaţii.
Asta întrucât zaharurile din
rădăcină, nefiind digerabile,
stimulează dezvoltarea de bacterii
prietenoase, de tip bifidus, în

de predare să fie limba naţională a
poporului. Limba rusească se va învăţa
în școli ca obiect de învăţămînt (ca
învăţătură deosebită). În toate satele
și orașele să se facă școli bune, cu mai
mulţi ani de învăţătură, și toţi copiii
să fie îndatoriţi a învăţa la acele școli.
/ 6. Biserica să-și aibă autonomia ei,
adică să se ocârmuiască singură; ea să
alcătuiască o mitropolie deosebită, cu
arhiereu moldovan în frunte. Preoţii
să fie crescuţi în limba moldovenească
și toate slujbele bisericești să se facă în
această limbă. / 7. Moldovenii să nu
mai fie duși la oaste afară din Basarabia,
și să înveţe aici pe loc slujba ostășească
în limba moldovenească.”
Congresul preoţimii din Basarabia, 19
Aprilie 1917, care a cerut „proclamarea
autonomiei ţinutului, prin convocarea
Sfatului Ţării și formarea unui guvern
local”, cu fotografia de grup a preoţilor
și ierarhilor.
Congresul
învăţătorilor
din
Basarabia, 25 – 28 Mai 1917, cu
Rezoluţiile sale, publicate în revista
„Școala Moldovenească”, nr. 2-4, 1917:
„1. De la 1 Septembrie 1917 școlile din
satele moldovenești sau în majoritate
moldovenești se vor preface în școli
moldovenești. / 2. Limba rusescă se
va învăţa în aceste școli ca obiect de
învăţămînt îndatoritor, începând de
la al treilea an”. „4. Să se deschidă
școli moldovenești și la orașe.” „17. În
Școala Duhovnicească și în Seminarul
Preoţesc învăţămîntul se va face în
limba moldovenească, începând cu
cl. I.” „20. În școala moldovenească se
introduce alfabetul latinesc, care va fi
întrebuinţat atât în cărţile didactice, cât
și în scris. / 21. În viitor toată conducerea
și supravegherea școlilor moldovenești
să se facă de către moldoveni, și în
limba moldovenească.” „26. Învăţătorii
moldoveni să fie organizaţi în societăţi
ţinutale, care să fie întrunite în
Societatea Învăţătorilor Moldoveni din
întreaga Basarabie.” Fotografia marelui
„grup de participanţi la Cursurile de
Vară ale învăţătorilor moldoveni din
Basarabia, [din] Iunie 1917”, ne face să
credem într-un ecou al Cursurilor de
Vară de la Vălenii de Munte, începute
de Nicolae Iorga în anul 1908.
Adiacent, Tineretul angajat în
mișcarea naţională, cu fotografia unui
„comitet al elevilor și studenţilor care
cerea naţionalizarea învăţămîntului,
adică realizarea întregului proces
educativ în baza limbii latine”, și grupul
Vlad Bogos, Grigore și Vlad Cazacliu,
Dumitru Cărăuș, Anton Crihan,

Nicolae Grosu, Vasile Harea, Petre
Stihi, Alexandru Văleanu și Ion Văluţă.
Congresul militarilor Moldoveni,
ţinut în Casa Eparhială din Chișinău
(foto), în zilele de 20 – 25 Octombrie
1917, cu fotografiile Casei Eparhiale,
ale lui Gherman Pântea, reprezentant
al Comitetului ostașilor Moldoveni de
pe Frontul Român, Ștefan Holban și
Ion Păscăluţă, membri ai Comitetului
militar Moldovenesc din Odesa, toţi trei
adjudecându’și paternitatea telegramei
de convocare a Congresului, Vasile
Cijevschi – căpitanul care a condus
lucrările Congresului, și a subofiţerului
Gheorghe Năstase, care a îndeplinit
lucrări de secretariat. Rezoluţiile
Congresului prevedeau autonomia
Basarabiei (II), naţionalizarea oștirilor
moldovenești (III), sporirea numărului
„cohortelor de la 16 până la 100” (IV),
alcătuirea, „în cel mai scurt timp”,
a Sfatului Ţării, format din 120 de
deputaţi” (V), moștenirea pământului
„Basarabiei, cu bogăţiile dintr’însul
și de pe dânsul” de locuitorii ei (VI),
„alegerea și susţinerea candidaţilor
Moldoveni în Adunarea Întemeetoare”
(VII),
naţionalizarea
școlilor,
așezămintelor și a dregătoriilor (VIII),
organizarea învăţămîntului în afară
de școală (IX), constituirea Fondului
Naţional (XI).
Crearea Sfatului Ţării, convocat la 21
Noembrie 1917, în Palatul Sfatului Ţării
(fostul Gimnasiu nr. 3 de băeţi; foto), cu
membrii Biroului de Organizare: Vasile
Ţanţu – președintele Biroului, Vitalie
Burac – vicepreședinte, Ștefan Holban
– secretar, Teodosie Cojocaru, Anton
Crihan, Gherman Pântea, Constantin
Osoianu,
Nicolae
Suruceanu,
Gheorghe Tudor, Pan Halippa și Ion
Buzdugan. La deschiderea Sfatului,
Corul protoiereului Mihail Berezovschi
a cântat imnul Deșteaptă-te, Române !
(de două ori) și Pe-al nostru steag e scris
unire.
Asupra lucrărilor Sfatului Ţării voi
reveni în numărul următor.
(Va urma)

SCAPĂ DE CONSTIPAȚIE
colon, stimulând peristaltismul
intestinal
și
impulsionând
eliminarea bolului alimentar. Se
ţine o cură de trei săptămâni, după
care se face o pauză de cinci zile,
apoi se poate relua tratamentul.
CEAI
DE
COADAȘORICELULUI
O plantă renumită pentru
efectele laxative pe care le are. Se
prepară o infuzie dintr-o cană
cu apă fierbinte și o linguriţă cu
vârf de plantă, se lasă la infuzat
un minut, după care se strecoară.
Se bea o cană pe zi. Fără excese!
Ceaiul de coada-șoricelului prea
concentrat sau băut în cantităţi

prea mari poate
provoca
diaree,
ameţeală sau erupţii
cutanate.
SEMINŢELE
DE IN NU DAU
GREȘ
Efectul
astringent
și
laxativ,
datorită
conţinutului ridicat de fibre,
recomandă seminţele de in în
tratarea constipaţiei cronice.
Se consumă 1-2 linguri pe zi,
neapărat trecute prin râșniţă, cu
multă apă sau cu iaurt, timp de
două săptămâni. Le poţi adăuga și

etc. și te ajută să
în salate,
salate cereale etc
slăbești. S-a constatat că fibrele din
seminţele de in interacţionează
cu asimilarea grăsimilor, acizii
grași pe care îi conţin scad pofta
de mâncare și stimulează arderea
caloriilor, contribuind așadar la
pierderea în greutate.
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Adevăratul chip al lui Iisus
Hristos în Codex sacru?

Î

n anul 2006,
2006 un presupus
portret al lui Iisus a fost
descoperit într-o peșteră din
Iordania, într-un codex turnat pe
foiţe de plumb și sigilat cu inele

metalice.
metalice Experţii consideră că
este vorba de „Cartea Revelaţiei”,
scrisă chiar în anii următori
crucificării Mântuitorului.
Imaginea este cea clasică:

un tânăr cu barbă și cu părul
lung, ondulat, purtând pe
frunte coroana de spini pusă
de soldaţii romani în timpul
interogatoriului ordonat de Pilat
din Pont. Diferenţa între acest
portret și cele deja familiare de
pe icoane este însă extraordinară
sub raportul emoţiei. Cristul din
Iordania apare turnat pe foiţele
de plumb cuprinse într-un codex
datând chiar din secolul I al erei
noastre.
Codexul sacru a fost găsit de
un beduin într-o peșteră din
Iordania, a cărei intrare a fost
descoperită după ce torenţii de pe
versanţii muntoși au îndepărtat
pietrele de la intrare. Noua
peșteră se află la mai puţin de 100
de kilometri de Qumran, unde
au fost descoperite Manuscrisele
de la Marea Moartă.
Codexul care conţine și
presupusul portret al lui Iisus
era sigilat și el cu inele de
plumb pe toate cele patru laturi
și nu mai fusese deschis de la
data depozitării în peșteră. Era
cu certitudine o carte sacră,
conţinând și numele secrete ale

lui Dumnezeu, pe care numai
Marele Preot din Templul din
Ierusalim le putea pronunţa,
în ziua de Yom Kippur. Pe una
dintre foiţele de plumb din
acest Codex se poate observa
un chip asemănător cu cel al
Mântuitorului, așa cum este
cunoscut din icoanele clasice.
Pe fruntea lui se distinge
chiar și o coroană de spini. Pe
partea cealaltă a paginii, se afla
același portret, dar fără barbă!
Textele de pe aceste pagini sunt
codificate, scrise cu caractere
feniciene și încă nu au fost
descifrate în totalitate. Faptul că
Iisus este reprezentat cu barbă
și coroană de spini, îi determină
pe specialiști să creadă că în
Codex sunt surprinse mai multe
ipostaze ale vieţii lui Iisus.
Pe una dintre pagini există
o referire la „Salvatorul
Ierusalimului”. Un palmier
reprezintă, conform canonului,
Casa lui David, din care proroci
anunţă nașterea lui Mesia,
Salvatorul. Aranjamentul sub
formă de stea, de sub palmier,
reprezintă, sunt de părere

specialiștii, Casa lui Iosif. Pe
o altă foiţă, se văd zidurile
Ierusalimului și crucile pentru
martirii, ridicate de romani în
afara cetăţii, posibilă referire
chiar la crucificarea lui Iisus și a
celor doi hoţi.
Mulţi cercetători sunt de
părere că acesta este codexul
sacru, sigilat, care conţine
informaţii ce trebuie aduse
la cunoștinţa omenirii la un
moment dat, la care face referire
Biblia,
numind-o
„Cartea
Revelaţiei a lui Iisus” sau
„Apocalipsa lui Ioan”.
Directorul Departamentului
de Antichităţi din Iordania,
Ziad-al Saad, care a studiat
codexurile, consideră că acestea
au fost realizate de adepţii lui
Iisus, la scurtă vreme după
crucificarea lui. „Cu certitudine,
aceste codexuri sunt mult mai
importante decât manuscrisele
de la Marea Moartă, poate cea
mai importantă descoperire
arheologică din istorie. Ne aflăm
în faţa adevăratului chip al lui
Iisus Hristos.

Al treilea sex, recunoscut Dovada intervenţiei
extraterestre
oficial în Statele Unite
C

alifornia a devenit primul stat american
care a recunoscut sexul „non-binar”. Acesta
poate fi trecut, la cerere, în documentele oficiale.
Legea Gender Recognition Act, semnată
duminică 15 octombrie 2017, de guvernatorul
Californiei, dispune că rezidenţii din acest stat
care nu se identifică nici cu sexul masculin, nici
cu cel feminin, au posibilitatea trecerii unei a treia
opţiuni, „non-binar”, pe documentele oficiale, ca
de exemplu certificatul de naștere sau carnetul de
conducere.
Noul act normativ elimină de asemenea
obligaţia de a obţine avizul unui doctor sau de a
merge în faţa unei instanţe pentru schimbarea de

sex, serie Huffingrom Post.
Măsura a fost propusă prima dată în luna
ianuarie a.c., pentru ca persoanele transsexuale,
transgenderi sau non-binare să poată avea acte de
identitate care să permită recunoașterea perfect
legală a identităţii lor sexuale.
„Această măsură va scuti numeroși californieni
de un stres și o anxietate inutile și arată rolul de lider
pe care statul nostru continuă să-l aibă în sprijinul
luptei LGBT pentru drepturile civile”, a declarat
Toni Atkins, coautoare a legii.
Recent, Canada a adoptat o măsură
asemănătoare, adăugând o căsuţă suplimentară
pentru „genul neutru”, în documentele oficiale.

U

n artefact bizar, care a aparţinut civilizaţiei mayașe, a fost
făcut public de curând. Conform ufologilor, acesta este
dovada vie că civilizaţia mayașă a colaborat, într-un fel sau altul, cu
o specie extraterestră. La începutul anului 2013, guvernul mexican
a prezentat opiniei publice un set de tăbliţe pe care sunt desenate
OZN-uri sau creaturi extraterestre. Aceste artefacte au aparţinut
civilizaţiei mayașe și au fost ţinute la secret de guvern timp de 80
de ani, pentru că omenirea nu era pregătită să afle adevărul. Până la
apariţia lor, au existat numeroși specialiști, printre care și scriitorul
american Zecharia Sitchin, care au susţinut că civilizaţia mayașă a
făcut contactul cu extratereștrii. Această teorie a stârnit numeroase
controverse, dar, pentru că nu existau dovezi clare, a fost greu de
digerat. Odată cu apariţia artefactelor, lucrurile au devenit clare și
astfel teoria tinde să prindă contur.
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Chișinău, reforma justiției:
cine pleacă, cine vine?
Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro

R

eveniți de la serviciul divin
divin,
chișinăuienii (și nu numai),
prizonieri ai principiului „nici o zi
fără rețelele sociale”, s-au trezit în
dimineața zilei de duminică, 11
martie, cu o știre bombă: Alexandru
Tănase, ministrul justiției, își
anunța subit demisia. Săptămâna
care a urmat surprizele au curs
gârlă din talerele zeiței Themis. Cât
de firesc au decurs, cât de „divine”
le putem considera și câtă dreptate
se va instala în urma schimbărilor,
rămâne de mai văzut.
NU MI-AM PROPUS NICI
PENTRU O CLIPĂ SĂ MĂ
IMPLIC ÎN POLITICĂ
„Am acceptat demnitatea
de ministru al justiției pentru a
promova reforme pe domeniu,
fiind conștient de complexitatea
și dificultatea acestora. Nu mi-am
propus nici pentru o clipă să mă
implic în activități politice, cu atât
mai mult n-am preluat portofoliul
de ministru pentru a deveni țintă
electorală. Este în spiritul valorilor
europene, ca orice funcție de
demnitate publică, să se bazeze mai
întâi de toate pe încredere publică.
Atunci când această încredere este
periclitată, chiar și de motive lipsite
de pertinență, orice inițiativă cât
de bună ar fi, nu va da rezultatul
scontat. În acest context, am ajuns
la concluzia că cea mai potrivită
soluție în situația creată este
să-mi prezint, în zilele ce urmează,
demisia, astfel încheindu-mi
cariera publică”, scria duminică
dimineața într-un mesaj pe pagina
sa de Facebook încă ministrul
Tănase.
Oficial decizia survenea în
urma publicării în seara de
vineri, 9 martie, pe postul „Jurnal
TV” a unei discuții telefonice
între Alexandru Tănase și omul
de afaceri Veaceslav Platon,
condamnat la 18 ani de închisoare
în dosarul BEM, subiectul fiind
furtul miliardului din sistemul
bancar. În presupusa discuție (din
care lipsește începutul și durează
20 de minute), Platon îl asigură
pe Tănase că în jaful din sectorul
bancar este implicat cu siguranță
fostul guvernator al BNM Dorin
Drăguțanu și că frauda nu ar
fi fost posibilă fără implicarea
politicienilor. „Asta nu putea să
fie realizat fără politicieni. A fost
condus de politicieni. Politicienii
au fost principali. Desigur, Ilan
(Șor – N.M.) are o parte mare
de vină pentru că el a început.
Politicienii s-au conectat deja pe
la sfârșit. Dar gaura cea mai mare,
desigur, a fost făcută de Ilan. Cu
certitudine”, declara Platon.
Îndoielile lui Tănase le spulbera
cu probe, dezvăluind că anume el
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a vândut „pe
pe față” acțiunile sale
de la „Victoriabank” lui Ilan Şor,
proprietar real al băncii fiind Vlad
Plahotniuc. Tot el mai spunea că
Plahotniuc este implicat la sigur
în furtul bancar: „Faptul că Vlad
este implicat în asta nemijlocit
este demonstrat prin aceea că
„Victoriabank” a acordat BEM un
credit interbancar de un miliard
800 de milioane de lei cu două
săptămâni înainte de falimentarea
BEM”. La „nedumerirea” lui
Tănase dacă chiar e „imposibil de
văzut unde au plecat banii”, că e
totuși o sumă mare, controversatul
om de afaceri l-a asigurat că de
fapt nimeni nu caută acești bani.
CINE PLEACĂ? CINE VINE?
Alexandru Tănase fusese numit
ministru al justiției la începutul
anului, la puțin timp de la numire
anunțând mai multe reforme în
domeniu, salutate inclusiv de
societatea civilă. „Pentru mine a
fost o provocare această invitație
de a face parte din Guvern, anume
pe domeniul justiției. Am acceptat
propunerea, deoarece nu sunt de
acord cu foarte multe lucruri în
acest sector și cred că fiecare trebuie
să folosească orice oportunitate de
a face o schimbare spre bine, acolo
unde este posibil”, declara Tănase
pe 10 ianuarie, când fusese numit
ministru. „A fost o adevărată
onoare, ca mai bine de un deceniu
să-mi servesc poporul țării
mele în funcția de parlamentar,
membru al guvernului și judecător
constituțional. Vreau să mulțumesc
premierului Pavel Filip pentru
încrederea acordată și colegilor
miniștri din Guvern cu care am
avut o colaborare frumoasă, întru
binele oamenilor din Republica
Moldova”, încheia, la fix două luni
de aflare în funcție, prin mesajul
de demisie. Este de fapt a doua
demisie din proprie inițiativă.
Anterior Tănase a mai deținut
aceeași funcție între 2009 și 2011,
inițiind de asemenea reforma
justiției, promovând schimbarea
statutului
specialiștilor
din
domeniul avocaturii, notariatului,
executărilor
judecătorești,
modificând structura instanțelor
de judecată prin lichidarea celor
specializate economice și militare,
dar nu a fost susținut de premierul
Filat când a insistat să schimbe
și mulți judecători corupți din
garda veche cu alții tineri, având o
pregătire modernă.
În ședința de guvern de luni,
12 martie, la care Tănase nu a
fost prezent, premierul Filip își
exprima regretul: „Colegul nostru
Tănase și-a anunțat demisia.
Personal regret foarte mult acest
lucru, pentru că este un profesionist

în domeniu. În scurta perioada de
activitate pe care am realizat-o
împreună am înțeles ca poate face
mult pentru acest domeniu. Îi
respect decizia. A fost un mod de
a răspunde la atacuri de denigrare
împotriva sa. Și de a proteja astfel
Guvernul”. Și Vlad Plahotniuc, în
ziua următoare, adică 13 martie,
l-a căinat deja pe ex-ministrul
Tănase că a demisionat „în urma
unei campanii de intimidare”,
mulțumindu-i că a acceptat să
fie parte a Guvernului Filip.
Și a anunțat cine-l va succeda:
„Biroul Permanent a decis:
candidatura este Victoria Iftodi,
actual judecător la Curtea
Constituțională. Vom face astăzi și
un demers către președintele Igor
Dodon să aprobe candidatură”, a
reiterat liderul PDM.
Președintele Dodon a semnat
demisia lui Tănase în aceeași zi.
„Acum avem cu un unionist mai
puțin la guvernare. Este a 16-a
demisie din Guvernul Filip pe
care o semnez și ar fi bine să-și
dea demisia deja tot Guvernul,
ca să putem organiza alegeri
anticipate împreună cu cele din
Chișinău și Bălți”. Și nimic despre
numirea Victoriei Iftodi în funcția
rămasă vacantă. „Să nu ne facem
griji, să așteptăm, să vedem care
va fi reacția lui”, a îndemnat
opinia publică spicherul Andrian
Candu, deprins deja cu practica de
„suspendare” a lui Dodon atunci
când este nevoie.
De precizat că și Victoria Iftodi
a mai fost ministru al justiției în
Guvernul Tarlev-2 și tot ea l-a
înlocuit pe Alexandru Tănase la
Curtea Constituțională, când i-a
expirat mandatul în aprilie 2017.
Absolventă cu mențiune a Facultății
de Drept a Universității de Stat
din Moldova, Iftodi a deținut mai
multe funcții importante în timpul
guvernării comuniste, în afară de
ministru al justiției – ambasador
Extraordinar și Plenipotențiar
în Republica Franceză și în
Republica Algeriană, delegat
permanent la UNESCO, membru
al Comitetului European pentru
Cooperare Juridică al Consiliului
Europei, membru al Comitetului
de Cooperare Republica Moldova
– Uniunea Europeană, membru
al Comisiei Naționale pentru
elaborarea și implementarea
Planului individual de acțiuni
al
parteneriatului
Republica
Moldova – NATO etc.
Peste
numai
alte
două
zile săptămâna se încheia cu
alegerea lui Mihail Poalelungi în
funcția de președinte al Curții
Constituționale. „Cât ai zice pește”,
după cum a botezat presa ritmul
alert în care a fost desemnat –
departe de ochii presei, la numai
două ore după ce a depus în
parlament jurământul, fără a
fi întrerupt de niciun deputat,
prin vot secret la Curtea
Constituțională. La începutul
acestei luni fusese ales, fără
concurență, judecător al CC din
partea Consiliului Suprem al
Magistraturii, presa fiind ținută
și atunci departe de eveniment.
Alexandru Tănase spunea la

moment că speră ca, odată cu
numirea lui la CC, Poalelungi
să nu importe practicile de la
Curtea Supremă de Justiție, cum
ar fi anularea ședințelor publice
sau pronunțarea hotărârilor
ilegale, generatoare ulterior de
condamnări la CEDO.
„ÎNTR-O ȚARĂ AFRICANĂ –
LEGI AFRICANE…”
Ziariști, comentatori politici,
vânturători de ipoteze politice sau
pur și simplu de glogozală verbală
încearcă să descifreze enigma
demisiei lui Tănase laolaltă cu
iureșul noilor numiri în justiție.
Mereu deschis pentru presă și
considerat o persoană publică,
după ce și-a anunțat demisia și
retragerea din spațiul public,
Tănase nu numai că s-a îngrădit
de jurnaliști, dar nici nu a apărut
la ședința Guvernului. Presa
consideră că înregistrarea ce s-a
scurs în media nu este unică și
reprezintă doar o parte dintre
posibilele demascări. În același
timp, cazul Tănase a repus în
discuție problema interceptărilor
telefonice și preluării discuțiilor
de pe Internet, care, conform
cercetărilor efectuate de un șir de
ONG-uri, capătă o amploare tot
mai mare în Moldova.
Personal încerc să descifrez
demisia și mișcările pe justiție
din săptămâna în cauză la modul
real și prin prisma experienței
personale de mai bine de un sfert
de veac de studiu neinfluențat
al fenomenului politic și social
public de la Chișinău. La scurt
timp după publicarea discuției
telefonice
dintre
cei
doi,
Alexandru Tănase scria pe rețelele
de socializare că nu o consideră
importantă și nu poate fi sigur
de autenticitatea ei, aceasta având
loc încă în 2015, afirmând că îl
cunoaște pe Platon din timpurile
când ambii erau deputați și că „în
realitate, conținutul discuției, în
partea ce mă privește, nu scoate
în evidență nimic interesant, decât
însuși faptul existenței discuției
în sine”. Iar peste o zi își anunță,
subit, ziceam, demisia, ulterior
nemaifiind prezent în spațiul
public decât pe scurt timp la
Ministerul Justiției, posibil pentru
a lăsa o cerere scrisă, rugând,
probabil, colegii mai apropiați
să o transmită la Guvern. Zic
probabil, fiindcă mai mulți oficiali,
care nu puteau să nu știe cu ce
scop a trecut Tănase pe la birou,
au preferat să o facă pe niznaiul.
Să fi avut, sâmbătă (între vineri,
ziua publicării discuției telefonice,
și duminică, ziua anunțării
demisei) vreo convorbire la Nobil
Club sau la noul sediu al PDM?
Tot ce e posibil. În discuția cu
Veaceslav Platon, condamnat în
dosarul furtului miliardului la
18 ani de pușcărie cu executare,
iar recent a mai primit 12 ani
de detenție, fiind condamnat în
dosarul de sustragere a banilor de
pe conturile companiei „Kapital
Asito”, a cărei acționar unic este
„Moldasig” și în dosarul tentativei
de corupere a mascaților de la
„Pantera”, controversatul om de
afaceri a deschis niște taine și

l-a declarat principalul artizan
al furtului pe Vlad Plahotniuc.
Tănase, deținând o funcție destul
de importantă (președinte al CC),
i s-ar fi reproșat că nu a informat
conducerea politică și executivă,
organele corespunzătoare din
justiție? Sau pe liderul partidului
de guvernământ l-ar fi deranjat
fraza lui Tănase: „Într-o țară
africană – o justiție africană” din
convorbirea cu Platon? Posibil.
Dar mai verosimilă mi se pare o
altă ipoteză.
INTERESUL PERSONAL
NU POATE FI DEASUPRA
INTERESULUI GENERAL
Discuția buclucașă a ajuns în
posesia a două televiziuni: „TV8”
(fostă a lui Chiril Lucinschi,
iar din februarie are un nou
Director General, businessmanul
Veaceslav Pîslari) și „Jurnal TV”,
al cărui proprietar este, potrivit
documentului, exclusiv omul de
afaceri Victor Țopa, condamnat
la Chișinău pentru șantaj și
fraude bancare și refugiat în
Germania. Primul post intrase
în posesia discuției acum o lună,
dar a considerat că nu merită să
o facă publică. La „Jurnal TV”
discuția a fost dată pe post îndată
ce a ajuns în posesie de Vasile
Năstase (o prezență permanentă
pe acest post), fratele lui Andrei
Năstase, liderul PPDA. Mă întreb:
de ce așa grabă și nici un cuvânt
despre investigarea legitimității
interceptării unor asemenea
convorbiri telefonice? Răspunsul
e simplu: uvertura electoralei. În
condițiile când pentru alegerile
Primarului General al capitalei
primul s-a lansat Andrei Năstase
(după el Valeriu Munteanu de la
PL, iar în ultima zi a săptămânii,
duminică, socialiștii l-au desemnat
pe vicepreședintele PSRM Ion
Ceban), tot el a și pornit primul
la atac. Mai drept, badea, fratele
său mai mare, jurnalistul Vasile
Năstase. Dat fiind că prin urbe
se strecurase, tiptil și smerit, un
zvon că Alexandru Tănase ar
putea fi înaintat ca un eventual
candidat comun, al guvernării și
societății civile, la funcția de edil al
capitalei, ia să-i dăm din timp, cât
treaba e încă subțire și zvonul nu a
devenit realitate, o lovitură direct
în numele tatălui. În favoarea
acestei ipoteze îmi vine și frântura
de frază a lui Tănase: „…N-am
preluat portofoliul de ministru
pentru a deveni țintă electorală”.
Da, vin alegerile. Și chiar dacă
mulți declară că interesul personal
nu poate fi deasupra interesului
general, tot mai aproape le este
pielea decât cămașa. Adică
jilțul decât interesul public. Și
mă conving tot mai mult că la
Chișinău revine practica PPCDistului Iurie Roșca: „Să dăm
într-ai noștri, că pe pro-ruși sau
antinaționali alegătorii de bună
credință nu-i vor vota”. Așa au fost
anihilate sau denigrate de-a lungul
anilor multe personalități chiar de
bună credință.
Zic revine o practică parșivă
– rânza națională. Decât că cu
alți actori, mai noi la față, dar cu
aceleași vechi năravuri.
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Trump şi China, acordul miliardelor

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro

L

a 9 noiembrie 2017,
președintele SUA, Donald
Trump, și omologul său chinez,
XI Jinping, au semnat la Beijing
o serie de acorduri comerciale,
în valoare de 253,4 miliarde
de dolari, spre satisfacţia
liderului american care vrea
să reechilibreze schimburile
comerciale între cele două mari
economii ale lumii, transmit
agenţiile de presă.
Mai multe acorduri, în
diferite sectoare precum energie,
automobile,
aeronautică,
industria agroalimentară și
electronică, au fost semnate
cu prilejul unei întâlniri între
cei doi președinţi la Beijing.
O serie de mari companii
americane precum Caterpillar,
General Electric, Honeywell sau
Qualcomm figurează printre
beneficiari. Însă unele din aceste
acorduri sunt doar protocoale
de acord neangajate, astfel că
valoarea totală a acordurilor ar
putea să varieze.

„Aceasta
Aceasta este cu adevărat un
miracol”, a declarat ministrul
chinez al comerţului, Zhong
Shan.
Printre firmele care au
anunţat acorduri comerciale se
numără producătorul american
de cipuri Qualcomm care a
semnat contracte în valoare
de 12 miliarde de dolari cu trei

telefoane,
producători chinezi de telefoane
Xiaomi, OPPO și Vivo. Grupul
american realizează deja mai
mult de jumătate din venituri pe
piaţa din China. Producătorul
de avioane Boeing a semnat și el
acorduri comerciale în valoare de
37 de miliarde de dolari, dar nu a
oferit detalii cu privire la acestea.
De asemenea, trei entităţi de stat

din China au semnat un contract
de investiţii de până la 43 de
miliarde de dolari, pentru a
putea exploata zăcăminte de gaz
natural lichefiat în Alaska.
Toate aceste înţelegeri, în
valoare de peste 250 de miliarde
de dolari, sunt o dovadă că
Trump vrea să reducă deficitul
comercial înregistrat de SUA pe

relaţia cu China, deficit pe care
recent liderul de la Casa Albă îl
aprecia ca fiind unul „oribil”.
Cu acest prilej, Donald Trump
a dat asigurări că nu va mai
reproșa Beijingului deficitul
comercial pe care SUA îl
înregistrează pe relaţia cu China.
„Nu reproșez acest lucru Chinei.
Cine poate reproșa unei ţări că
profită de o altă ţară în beneficiul
cetăţenilor săi? În schimb,
reproșez acest lucru precedentelor
administraţii americane care au
permis ca acest deficit comercial
incontestabil să se formeze și să
crească”, a spus Donald Trump,
după un summit cu președintele
chinez XI Jinping.
Potrivit
cifrelor
oficiale
publicate de autorităţile de la
Beijing, în prijmele zece luni ale
anului 2017, China a înregistrat
un
excedent
al
balanţei
comerciale de 223,6 miliarde
de dolari pe relaţia cu SUA, în
creștere cu 8% comparativ cu
perioada similară a anului trecut.

Câţi islamişti foarte Qatar-ul va fi distrus?
periculoşi sunt acum D
în Germania
onald Trump a lăsat de
înţeles într-o serie de mesaje
publicate pe Twitter că s-ar afla la
spatele deciziei ţărilor arabe de a
izola Qatar-ul.
Declaraţiile sale au venit după
ce Arabia Saudită, Emiratele Arabe
Unite, Bahrein, Egipt, Yemen, Libia și
Maldive au rupt relaţiile diplomatice
cu Qatarul, ţară pe care au acuzat-o
că susţine terorismul.”În timpul
călătoriei mele în Orientul Mijlociu
am declarat că nu mai acceptăm
finanţarea ideologiilor radicale. Liderii
au arătat către Qatar – Uite.
Îmi pare rău, dar dacă mă bazam
pe știrile false de la CNN, NBC, ABC,
CBS, Washington Post sau New York
Times, aveam zero șanse să câștig
Casa Albă.
Mă bucur să văd că întâlnirea
cu regele saudit și lideri din alte 50
de ţări dă roade. Au spus că se vor
opune finanţării extremismului și
toate referirile trimiteau către Qatar.
Poate este începutul sfârșitului pentru

Ș

eful BfV,
BfV serviciul de
securitate internă al
Germaniei, a declarat că
autorităţile au evaluat greșit
strategiile ISIS de a infiltra
jihadiști în ţară. El a catalogat
situaţia securităţii interne ca
fiind „foarte gravă”.
Oficialii din serviciile de
informaţii au crezut iniţial
că este puţin probabil ca ISIS
să se folosească de valul de
refugiaţi, pentru a infiltra
teroriștii în Germania. „Am
crezut că ei nu au nevoie
să-și infiltreze oamenii printre
refugiaţi, dar au făcut-o,
recunoaște
acum
șeful
BfV, Hans-Georg Maassen,

într-un
într
un interviu acordat Welt
am Sonntag, citat de Deutsche
Welle.
Aproximativ 70% dintre
refugiaţii care au intrat în
Germania nu au un pașaport
valid și sunt înregistraţi în
baza informaţiilor pe care
le oferă. „Sunt preocupat
de faptul că noi și serviciile
partenere am putea avea, de
fapt, informaţii despre indivizi
periculoși în bazele noastre de
date. Însă s-ar putea să nu
realizăm că sunt aici, pentru
că au intrat cu identităţi
false”, a spus Maassen. El
a adăugat că mai sunt încă
multe de învăţat despre ISIS.
„ISIS nu numai că se folosește

ororile terorismului”, a spus Donald
Trump pe Twitter.
Surse din FBI citate de CNN au
afirmat că echipa de investigatori
americani care s-a deplasat la Doha
a descoperit că hackerii ruși au spart,
la sfârșitul lunii mai 2017, site-ul
agenţiei oficiale de știri din Qatar și
au publicat un comunicat care este
considerat a fi declanșat actuala criză
din Golf.
Dacă așa stau lucrurile, în sensul
că cea mai bogată ţară din lume (PIBul raportat la numărul de locuitori),
Qatar-ul, a devenit ţinta atât pentru
americani, cât și pentru ruși și, în
plus, este sub blocada ţărilor arabe
din jur, înseamnă că i s-a pregătit
sfârșitul. Acuzarea de susţinere a
terorismului este suficientă pentru a
fi îngenunchiată economic și chiar
invadată de trupele militare din jur.
Dar oare acesta este adevărul? Știm din
experienţă că războiul informaţional
din jurul unor astfel de situaţii, are cel
mai adesea, un rol manipulator.

refugiaţi, pentru a intra în
de refugiaţi
ţară. Islamiștii radicali din
Germania încearcă în mod
activ să-i atragă de partea
lor pe nou-veniţi. Avem
cunoștinţă de peste 300 de
tentative ale islamiștilor de a
recruta refugiaţi”.
Întrebat câţi islamiști
foarte periculoși se află acum
în Germania, șeful BfV a
declarat că în jur de 1.100
de oameni reprezintă risc de
a declanșa acţiuni teroriste.
El a subliniat că situaţia
securităţii în Germania este
„foarte gravă”, mai ales după
ce ISIS a menţionat Berlinul
ca potenţial ţintă, într-un
video de propagandă.
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Denisa Stoian, 4 medalii de aur la „Afrodite Cup” – Atena

Denisa Stoian, la „minge”

P

erformeră de vârf a sportului din
Prahova și a gimnasticii ritmice din
România – junioara Denisa Stoian – Clubul
Sportiv Municipal Ploiești, după recentele

Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro
succese
din Rusia („argint” la Moscova la „2004”).
s
și
Concursul de la Atena a fost evident
ș „calificare la Jocurile Olimpice pentru
Tineret”
de la Buenos Aires – Argentina – benefic sportivelor noastre în perspectiva
T
2018)
și din Portugalia (două medalii de participării la Campionatul Europei (iunie
2
argint
și una de bronz la Lisabona), zilele 2018, în Spania, la Guadalajara), iar pentru
a
tr
trecute
(16-18.III.2018), a triumfat și în Denisa Stoian și în cea a Jocurilor Olimpice
G
Grecia,
la prestigiosul Turneu Internaţional pentru Tineret (6-18 octombrie 2018,
„
„Afrodite
Cup” de la Atena, la startul căruia Buenos Aires).
În paralel cu participarea la marea
s
s-au
aflat gimnaste reprezentând 21 de ţări,
competiţie de la Atena, CSM Ploiești a
d pe patru continente.
de
CSM Ploiești (antrenoare coordonatoare fost onorant reprezentată de trei valoroase
L
Liliana
Băescu, antrenoare Simona Puiu) prejunioare – Gabriela Constantin (născută
a reprezentat România la „Afrodite Cup” 2005), Sabina Enache și Anisia Drăgan
în disputa junioarelor prin sportiva sa (ambele 2006) și în Spania, la Turneul
D
Denisa
Stoian care, la categoria de vârstă a Internaţional „Club Ritmica Infantado” de la
g
gimnastelor
născute în 2003, a strălucit prin Guadalajara, participarea fiind posibilă prin
c
cucerirea
a 4 medalii de aur (la individual sprijinul clubului organizator, al părinţilor
„all around” și în finalele pe obiecte, la sportivelor noastre și prin generozitatea
„cerc”, „minge” și „panglică”) și prin colega unei familii de români (Codruţ și Vera
sa Miruna Ciocîrlan (locul 5 la individual, Pavel) stabilită în Spania… Admirabil…

Imagini: csmploieşti.ro

Gimnastica Ritmică de la CSM Ploieşti, cu onoare, în Grecia şi Spania…

Denisa Stoian, la „măciuci”

„În sat la Aninoasa”…, Tricolorul LMV Ploieşti,
Foto: fcpetrolul.ro

Petrolul – victorie şi spectacol…

Cosmin Lambru, în mijloc, cu coechipierii în
bucuria golului…
* FC Aninoasa – FC Petrolul
Ploiești 1-7 (0-3)
În demersurile sportive și
profesionale, cu ani în urmă, eram
fascinat de versurile și melodia
cântecului popular din Gorj - „În
sat la Aninoasa”, „disc” preferat
al regretatului coleg și prieten,
profesorul și învăţătorul Aurelian
Muscalu – animator al sportului,
în Berceni de Prahova…
Sâmbătă (17.III.2018) dupăamiază, „în sat la Aninoasa” de
Dâmboviţa, îndrăgita noastră
„ex-campioană” Petrolul Ploiești
a reușit nu numai o victorie
clară, ci și un apreciat spectacol
fotbalistic. Bucurie maximă
pentru sutele de „lupi galbeni”
aflaţi lângă echipa de suflet
a Prahovei, dar și pentru cei,
nu puţini, din ţară și de peste
hotare ce-au urmărit jocul
„live” pe „Sport online PH”,
datorită Asociaţiei Diaspora
Galben-Albastră, a pasionaţilor
realizatori și a sufletiștilor
crainici – jurnaliștii Mihai Toma

și Ciprian Radu.
„Dulce” prestaţia Petrolului,
prin generozitatea efortului, a
realizărilor (în ciuda terenului
„greu”...) tehnico-tactice, prin
”tripla” reușită de vârful de atac
Sergiu Arnăutu, dar și prin cele
două goluri înscrise în final de
juniorul intrat în repriza a doua
– Cosmin Lambru („eroul”, prin
biografia sa fotbalistică și de
viaţă, al unei emisiuni pe unul
din cele mai importante posturi
de televiziune din lume – „CNN”,
din SUA).
Puţin „amar”, regretabil,
și datorită „excesului” unor
suporteri petroliști care au
determinat arbitrul să întrerupă
jocul zece minute… Atenţie,
poate fi și mai rău…
Marcatori: Codroiu (59)
/ Velisar (2), Ciocâlteu (32),
Arnăutu (36, 51, 71 din 11
m), Lambru (75, 88). Petrolul
(antrenor principal – Romulus
Ciobanu,
antrenor
secund
– Ciprian Pura, antrenor cu
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portarii – Cătălin Grigore): Mirel
Bolboașă – Jean Prunescu (67
Paul Antoche), Alexandru Ichim,
Alberto Olaru – Alexandru Saim
Tudor (54 Cosmin Lambru),
Marius Chindriș, Cristian Andor
(46 Claudiu Tudor), Mihai
Velisar – Nini Popescu (54
Răzvan Catană), Sergiu Arnăutu,
Alexandru Ciocâlteu.
* Celelalte rezultate – Liga
3, Seria 3, Etapa 16 (16, 17,
18.III.2018): * Viitorul Domnești –
Voinţa Turnu Măgurele 0-7 * Astra
2 Giurgiu – CS 2 Mioveni 2-0 *
Sporting Roșiorii de Vede – AFCM
Alexandria 0-1 * CS Popești
Leordeni – Atletic Bradu 4-1 * CS
Tunari – Concordia 2 Chiajna 2-0
* Flacăra Moreni a stat.
* În clasament conduc FC
Petrolul Ploiești 38p, AFCM
Alexandria 36p, urmate de Voinţa
Turnu Măgurele 30p, Astra 2
Giurgiu 23p, CS Tunari 19p, CS
Popești Leordeni 18p, Concordia
2 Chiajna 18p, Viitorul Domnești
15p, Atletic Bradu 14p, Flacăra
Moreni 12p, FC Aninoasa 12p,
Sporting Roșiorii de Vede 11p,
CS 2 Mioveni 6p.
* În următoarele două jocuri
oficiale, duminică 25 martie
2018, de la ora 16.00, pe Stadionul
„Ilie Oană” din Ploiești, Petrolul
Ploiești întâlnește formaţia CS
Tunari (Etapa 17), iar marţi 27
martie 2018, de la ora 15.00, la
Domnești, era programat jocul
(Etapa 14, restanţă), Viitorul
Domnești – Petrolul Ploiești, care
însă nu se va disputa, formaţia
din Ilfov comunicând oficial
Federaţiei Române de Fotbal
că nu se va prezenta. Ca atare,
Petrolul va câștiga cu 3-0, la
„masa verde”…

pe două fronturi, după „aur”...

C

alificată admirabil în Final
Four-ul Cupei României (9110.V.2018), la volei, Tricolorul LMV
Ploiești, în confruntarea sportivă
P
ccu puternicele echipe masculine
ccontracandidate, SCMU Craiova,
A
ACS Volei Municipal Zalău și
A
Arcada Galaţi, își dorește marele
tr
trofeu, de ”aur”… În același timp
șși în Divizia A 1, în faza sa finală,
ccea mai valoroasă echipă de jocuri
sp
sportive din Prahova – Tricolorul
L
LMV Ploiești se află în lupta pentru
„„aurul” Campionatului României.
D
După preţioasa victorie cu

* Tricolorul LMV Ploiești
– SCMU Craiova 3-0 (25-22,
25-20, 25-17). Tricolorul LMV
(antrenor prof. Sergiu Stancu,
prof. Mădălin Marinescu): Gijs
Jorna, Nikita Stulenkov, Laurenţiu
Lică, Bogdan Olteanu, Julian
Bissette, Jose Carrasco – Philipp
Kroiss (Alexander Kullo, Cristian
Bartha; Pavel Dushkov, Alexandar
Milivojevic, Tudor Magdaș).
Aseară (miercuri 21 martie
2018, după închiderea ediţiei
săptămânalului „Ploieștii”), în
Sala Olimpia, un sever „examen”
al voleibaliștilor noștri: Tricolorul

Spectacol
voleibalistic…

Foto: tricolorul lmv.ro
p
principala contracandidată, 3-0 cu
SSteaua la București și după cea, tot
ccu 3-0, cu CSM București la Ploiești,
o alta recentă (17.III.2018), din Sala
O
Olimpia, îi amplifică speranţele:

LMV Ploiești – Arcada Galaţi, iar
sâmbătă (24.III.2018) un altul, în
Transilvania contra Campioanei
României: ACS Volei Municipal
Zalău – Tricolorul LMV Ploiești.

Pe scurt...
P

BASCHET
Liga 1 (m) * CSM Ploiești – ABC Athletic Constanţa
1102-90 (32-17, 16-24, 29-30, 25-19). Coșgheterul jocului (18.III.2018),
antrenorul nostru jucător Cătălin Burlacu 37p (6x3)…
a

Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an,
Faxmedia 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 verificat personal în prealabil.
Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important

că putem spune clientului: „fii liniştit, am fost acolo şi am verificat totul pentru tine!”

