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

 „Știința va arăta benefi ciile și va dovedi că cel mai profi tabil 
e să fi i cinstit.”

- Culese de Tata  
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Fiodor Dostoievki (1821 - 1881) scriitor rus 
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Ploieşti, în bucurie, Ploieşti, în bucurie, 
mândrie, onoare…mândrie, onoare…

Ziarul   Ploiestii,
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Am stat preț de câteva minute 
și am cumpănit dacă este 

cazul să pierdem timpul și spațiul 
din ziar pentru un subiect care ține 
de serviciul de deratizare, dezinsecție 
și dezinfecție a municipiului Ploiești. 
Este al patrulea an consecutiv când 
sunt probleme de această natură. Iar în 
prezent, lăsând deoparte deratizarea, 
sunt difi cultăți privind aplicarea 
tratamentelor împotriva țânțarilor 
și căpușelor. Ultimul dăunător 
creează de obicei spaime în rândul 
populației date fi ind consecințele 
asupra stării de sănătate pe care le-ar 
putea genera o mușcătură de căpușă. 
Întrebările care se ridică, având 

în vedere desfășurarea ultimelor 
evenimente dezbătute larg de presă, 
primar, viceprimari (ultimii cu 
subiectul dus la sediul de partid) 
și comitelele Local și Județean 
pentru Situații de Urgență, ar fi  dacă 
situația este întreținută artifi cial, 
dacă este exploatată pentru alte 
interese secundare, dacă momentul 
delicat chiar nu poate fi  depășit, 
dacă autoritățile ploieștene își fac 
treaba, dacă totul se tranșează între 
partide, știindu-se faptul că primarul 
Dobre este liberal, iar toți ceilalți 
conducători de instituții fac parte 
din arcul PSD-ALDE etc.

Principala nemulțumire este de ordin 
salarial. După ce în decembrie și în 

ianuarie, personalul medical a benefi ciat 
de salarii majorate, în luna aprilie și-au 
dat seama că pleacă acasă cu mai puțini 
bani. Angajații au fost puși în fața unui fapt 
împlinit. După majorarea salariilor au avut 
parte de reducerea sporurilor, iar sumele 
care sunt în minus sunt destul de mari, 
spun oamenii, care, minute în șir, au strigat 
lozinci anti-guvernare. 

„Am constatat că, practic, ajungem cu 
mai puțin bani acasă”, a susținut una dintre 
protestatare, care a recunoscut că în urma 
majorării salariale, lunar câștigă mai mult, 

de la 3.500 de lei la 5.000 de lei, sumă în care 
sunt incluse și sporurile plafonate. 

Oamenii s-au plans de faptul că, pentru 
unele specializări, sporul a fost redus de la 
100% la 55%.

 „Sporurile au fost plafonate numai la 
55%, lucru care nu este corect, în condițiile 
în care noi, zilnic, lucrăm cu bacterii și 
ne expunem bolilor. Până acum pentru 
sâmbete și duminici aveam un spor de 
100%. Practic, prin diminuarea sporurilor 
vom avea mai puțini bani”, este opinia unei 
alte participante la gravă. 

Federația Sanitas a anunțat că, în cazul 
în care nu se ia în calcul revenirea la 

nivelul sporurilor de anul trecut, la fi nele 
săptămânii va fi  declanșată grevă generală, 
prin asigurarea numai a unei treimi din 
personal și prin acordarea de asistență 
medicală numai pentru urgență. 

PROIECTE PE DN1 DE CARE S-A ALES PRAFUL

Poliția Rutieră spunea că, în România, 
câteva zone au rămas vestite pentru numărul 
mare de accidente, soldate cu morți și răniți. 
Acestea au fost denumite „puncte negre”. Un 

sector de drum devine „punct negru” atunci 
când, într-un interval de 5 ani, pe o distanță 
de maximum un kilometru, s-au produs 
peste 10 accidente rutiere grave, în urma 

cărora au murit sau au fost rănite peste 10 
persoane. Poliția Rutieră din cadrul IGPR a 
izolat șase astfel de tronsoane, printre care și 
DN1.

Pentru a spori siguranța rutieră la 
trecerile de pietoni, Primăria Ploiești 

anunță că va începe lucrările în 18 astfel de 
puncte, unde se vor efectua supraînălțări 
care să-i oblige pe șoferi să reducă viteza. 
Acestea vor fi  ulterior și semnalizate ca atare. 
În listă fi gurează trecerile de pietoni de la 
intersecțiile străzilor Ștrandului / Clopoței, 
Buzăului / Poștei, Bobâlna / Principatele 
Unite, Domnișori / Aleea Vitioarei, Minerva 
/ Înfrățirii,  Șos. Vestului / Cosminele, 
Cameliei / Laurilor, B-dul Republicii / 
8 Martie, B-dul Republicii /Bănești, 
Găgeni / Radu de la Afumați, Gh. Gr. 
Cantacuzino / Dr. Carol Davila, Poet Andrei 
Mureșanu / Cibinului, str. Stadionului, 
în dreptul Școlii Gimnaziale „Sf. Vineri”, 
B-dul București (în zona Timken), str. 
Bobâlna,   în   dreptul   Colegiului „Carmen Sylva”,   
str.    Mărășești   (în dreptul Profi ),  str. Malu  
Roșu,  în dreptul  Școlii „Nicolae  Simache”, 
B-dul Independenței  (restaurant London 
House).

- Elev Dobre, ce temă am avut de 
pregătit pentru astăzi?

- Știu eu, Doamnă!
- Lasă mâna jos, elev Ganea! Spune 

Dobre!
- Noi, pentru astăzi am avut de 

pregătit...
- Nu sufl a, elev Prună! Elev Dobre, știi 

sau nu?
- Știu, Doamnă, dar...
- Elev Botez, nu mai râde! Te dau 

afară! Deci, Dobre?
- Da Doamnă... Noi pentru astăzi am 

avut de, pregătit...
- Știu eu, Doamnă!
- Elev Ganea, stai cuminte că acum îţi 

vine rândul! Să vedem ce știe elev Dobre.
- Nu știe nimic, Doamnă!
- Taci din gură, Botez, că te dau afară și 

îţi pun și nemotivată!
- Nu aveţi cum că sunt prezent, 

Doamnă!
- Taci! Hai Dobre, că îmi pierd 

răbdarea!
- ...Deci... Noi pentru astăzi am avut de 

pregătit lecţia... „Cum să putem..
- ...Așaaa... !?!?
- ...”Cum să puteem...
- Ce să putem, elev Dobre?
- ...”Cum să puteeem...
- Prună, taci!...
- ...”Cum să puteeeem...
- Știu eu, Doamnă!
- Bine, elev Ganea, spune tu!
- Noi pentru astăzi am avut de pregătit 

lecţiaaa... „Cum să puteeeem...
- ... Așaaaa... !?!?
- ...”Cum să puteem...
- Știi sau nu, elev Ganea?
- Știu, Doamnă, ... „Cum să puteeem...
- S-a sunat, Doamna!!!
- Știu, Botez, știu...! Pentru data 

viitoare aveţi de repetat lecţia de astăzi!

PRIMĂRIA PRIMĂRIA 
PLOIEȘTI AREPLOIEȘTI ARE  
GRIJĂ DE PIETONIGRIJĂ DE PIETONI

PROTEST LA SPITALUL JUDEȚEAN PLOIEȘTIPROTEST LA SPITALUL JUDEȚEAN PLOIEȘTI
TIMP DE DOUĂ ORE, PERSONALUL MEDICAL DE LA SPITALUL JUDEȚEAN, 

VENIT DE ACASĂ, A PROTESTAT ÎN CURTEA UNITĂȚII MEDICALE
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

Vă mai amintiți de „sate lineare și puncte negre” pe drumurile României? Era 
un studiu întocmit de Poliția Română în 2011-2012 și arăta drumurile pe 

care se produc cele mai multe accidente soldate cu morți. În funcție de aceste hărți, 
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a angajat câteva 
proiecte de modernizare/securizare pe mai multe șosele din România, printre care 
și DN1. Vreți să știți ce s-a ales de ele (de proiecte) în 2018? Un fel de praf și mulți 
bani aruncați pe studii de fezabilitate, proiecte tehnice etc.

Să facem un scurt rezumat: din 2010, activitățile de 
deratizare, dezinsecție și dezinfecție (DDD) au fost 
desfășurate de fi rma Coral Impex SRL, în baza unui 
contract care a expirat  în 2015.

AVEȚI COPII? DACĂ DA, REZOLVAȚI AVEȚI COPII? DACĂ DA, REZOLVAȚI 
PROBLEMA CĂPUȘELOR ȘI NU LE PROBLEMA CĂPUȘELOR ȘI NU LE 

TRANSFORMAȚI ÎN TRANSFORMAȚI ÎN AGENT ELECTORAL!AGENT ELECTORAL!
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Autobuz plin cu navetiști lovit 
de un tir, pe DN1B, la Loloiasca

Accidentul rutier s-a produs în 
timp ce autobuzul încerca să preia 
călători. Din primele cercetări se 
pare că autobuzul ar fi  încetinit 
pentru a intra în stație, moment 
în care ar fi  fost acroșat de tir. O 
persoană a sunat la 112 și a anunțat 
totul. Cinci ambulanțe au ajuns 
imediat la fața locului. Tot aici s-au 
deplasat echipaje ale Poliției și ale 
ISU Prahova. Șapte dintr-un total de 
40 de călători au fost transportați 
la spital, cu diverse traumatisme. 
Este vorba despre cinci femei, cu 
vârste cuprinse între 22 de ani și 
48 de ani și doi bărbați, în vârstă 
de 24 de ani, respectiv 41 de 
ani. Persoanele rănite prezentau 
diverse traumatisme, în special 
la coloana cervicală, motiv 
pentru care au fost transportate 
la Unitatea de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean Ploiești. 
Ceilalți pasageri, în număr de 33, 
se pare că au plecat de la locul 
accidentului, potrivit șoferului 
autobuzului. Trafi cul în zonă a 
fost restricționat. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cu 
exactitate modul cum s-a produs 
evenimentul rutier. 

Patru persoane rănite într-un 
accident rutier la Drăgănești
Evenimentul rutier s-a produs 

după ce două autoturisme au intrat 
în coliziune, în satul Bărăitaru, 
comuna Drăgănești. Patru 
persoane au fost rănite. Echipajele 
Poliției, ale ISU Prahova și ale 
Serviciului de Ambulanță care au 
ajuns la fața locului au constatat 

că o femeie, în vârstă de 56 de ani, 
era încarcerată. Alte trei persoane 
au fost rănite în urma accidentului 
rutier. Astfel, la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 
Ploiești au fost transportate patru 
persoane, respectiv doi bărbați 
și două femei. Una dintre femei, 
în vârstă de 56 de ani, prezenta 
un traumatism cranio-facial și 
un traumatism toracic. O altă 
victimă, un bărbat în vârstă de 
60 de ani, a fost diagnosticată cu 
traumatism toraco-abdominal. 
Alte două persoane, o tânără în 
vârstă de 30 de ani și un tânăr în 
vârstă de 32 de ani, au ajuns la 
spital cu diverse traumatisme la 
nivelul abdomenului și capului. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate modul cum 
s-a produs evenimentul rutier.

Accident rutier la Telega
Accidentul rutier s-a produs 

pe un drum comunal, după ce 
un bărbat în vârstă de 70 de ani 
ar fi  pierdut controlul direcției 

și a intrat cu autoturismul 
într-un copac. La fața locului au 
ajuns echipaje ale Poliției și ale 
Serviciului de Ambulanță. Medicii 
au constatat că bărbatul prezenta 
un traumatism cranio-cerebral și 
un traumatism toracic. Victima 
accidentului a fost transportată 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs evenimentul rutier.
A intrat cu autoturismul într-un 

autobuz
Accidentul rutier a avut loc 

în Șirna, la intersecția spre 
satul Tăriceni. Potrivit primelor 
informații, accidentul rutier s-a 
produs pe fondul neacordării 
de prioritate. Din fericire, nicio 
persoană nu a avut nevoie de 
transportul la spital. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs evenimentul rutier.
Accident rutier pe DN1, în zona 

Cornu
Patru persoane au fost 

transportate la spital după ce două 
autoturisme au intrat în coliziune, 
pe DN1, în zona localității 
Cornu. La fața locului au ajuns 
mai multe echipaje ale Poliției, 
ale ISU Prahova și ale Serviciului 
de Ambulanță. Accidentul s-a 
produs la km 98+650 metri. Una 
dintre victime a fost rănită mai 
grav. Este vorba despre o femeie în 
vârstă de 60 de ani, care a suferit 
un traumatism cranio-cerebral, cu 
pierderea stării de conștiență, dar 
avea și mai multe traumatisme la 
brațe, claviculă și coloana lombară. 
În același accident au mai fost 
rănite alte trei persoane, respectiv 
o tânără în vârstă de 28 de ani și 
alți doi tineri cu vârste de 23 ani și 
de 28 de ani. Cele patru persoane 
au fost transportate la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești. Trafi cul rutier 
s-a desfășurat pe un singur fi r, 
pe ambele sensuri, în condițiile 
în care circulația spre Ploiești a 
înregistrat valori crescute.
Accident spectaculos la Ploiești

Incidentul a avut loc pe 
strada Cameliei, după ce două 
autoturisme au intrat în coliziune. 
În urma impactului, una dintre 
mașini s-a răsturnat. La fața 
locului au ajuns mai multe echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului de 
Ambulanță. În urma accidentului 
nimeni nu a ajuns la spital. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs evenimentul rutier.

Bagaj suspect la bancă
A fost alertă la Ploiești, pe 

Bulevardul Independenței, la 
rondul I, în apropiere de un sediu 
de bancă. O persoană a sunat la 
112 și a anunțat că în zonă este un 
bagaj suspect. Ca în orice astfel de 
caz s-a intervenit imediat. Apelul 
la 112 s-a confi rmat. Bagajul a fost 
găsit în locul indicat, însă acesta, 
din fericire, nu reprezenta niciun 
pericol. În bagaj se afl au câteva 
haine, un telefon și un borcan cu 

ardei iuți, probabil uitate la umbră 
de o persoană grăbită,
Grenadă antitanc lângă drumul 

spre Gura Diham
Pompierii militari au fost 

solicitați să intervină pentru a ridica 
o grenadă antitanc descoperită 
în zona din apropierea drumului 
spre Gura Diham. Obiectul a fost 
descoperit de salvamontiștii din 
Bușteni care efectuau lucrări de 
reabilitare a unui  traseu turistic. 
La fața locului s-a deplasat o 
autospecială pirotehnică pentru 
ridicarea grenadei antitanc, care a 
fost transportată în condiții sigure, 

urmând să fi e dezafectată într-un 
poligon autorizat.
Bărbat căzut în râpă pe drumul 

spre Cabana Dichiu
Un bărbat în vârstă de 43 de 

ani a trecut printr-o sperietură 
cumplită. Bărbatul plecase în 
drumeție, pe bicicletă, spre 
Cabana Dichiu, însă la un 
moment dat a alunecat într-o râpă 
adâncă. Martorii incidentului au 
sunat imediat la 112 și au solicitat 
ajutorul. La fața locului s-a 
deplasat un echipaj al pompierilor, 
însă localnicii au reușit înainte 
să îl scoată pe bărbat din râpă. 
Bărbatul prezenta un traumatism 
toraco – lombar motiv pentru care 
a fost transportat cu o ambulanță 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești, pentru 
a benefi cia de asistență medicală 
specializată.

Țeavă fi surată la un bloc din 
Boldesti - Scăeni

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină după ce o 
bucată de tencuială s-a desprins de 
la un bloc, iar în cădere a fi surat 
o țeavă de gaze. Potrivit ISU 
Prahova, la fața locului s-a deplasat 
un echipaj de pompieri pentru 
asigurarea măsurilor specifi ce în 
astfel de situații, până la sosirea 
angajaților de la Distrigaz. Din 
fericire, incidentul nu a fost soldat 
cu persoane rănite sau evacuate 
din imobil. Bucata de tencuială 
care a căzut de pe bloc a fi surat 
cotul de la contorul de gaze.

Incendiu violent la Vâlcănești. 
Trei case în fl ăcări

Incendiul a izbucnit la trei 
locuințe din comuna Vâlcănești, 
pe strada Principală. La sosirea 
echipajelor de pompieri, focul 
se manifesta violent și generat, 
cu degajare mare de fum, pe o 
suprafață de 400 de metri pătrați, 
potrivit ISU Prahova. Dată fi ind 
amploarea incendiului, pompierii 
militari au intervenit cu șapte 

autospeciale cu apă și spumă, o 
ambulanță Smurd și o autospecială 
de primă intervenție și comandă. 
32 de pompieri militari s-au luptat 
cu fl ăcările, pentru localizarea și 
lichidarea incendiului. Personalul 
ISU Prahova a reușit să limiteze 
pericolul de extindere al focului, 
iar acest lucru a fost posibil după 
ce din locuințe au fost scoase trei 
butelii. Operațiunea de stingere 
a incendiului a durat mai bine de 
cinci ore.  Cercetările ulterioare 
au indicat drept cauză probabilă 
a evenimentului un scurtcircuit 
electric, respectiv un cablu defect.

Doi tineri au ajuns la spital 
după ce s-a prăbușit un mal de 

pământ
Incidentul a avut loc la Predeal-

Sărari.  Cei doi, în vârstă de 15 
ani, respectiv 32 de ani, săpau un 
șanț într-o gospodărie, moment în 
care un mal s-a surpat și i-a prins 
de la brâu în jos. La fața locului au 
intervenit rapid două echipaje ale 
ISU Prahova, ambulanța Smurd 
și un echipaj al Serviciului de 
Ambulanță. Salvatorii au reușit 
să-i scoată afară pe tineri în 
condiții de siguranță, a anunțat 
ISU Prahova. Tânărul în vârstă de 
15 ani a fost transportat la Spitalul 
de Pediatrie Ploiești, în timp ce a 
doua victimă a refuzat să ajungă la 
o unitate medicală.  

Șase bărbați acuzați de pescuit 
ilegal

Cei șase bărbați au fost surprinși 
în fapt de o patrulă de siguranță 
publică de la Secția Rurală 
nr. 9 Puchenii Mari. Bărbații  erau 
pe malul bălții Valea Poienari, 
comuna Gorgota. „Având în 
vedere că pescuitul este interzis în 
perioada de prohibiție, polițiștii 
au întocmit un dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii 
de braconaj piscicol”, a anunțat 
IJP Prahova. Totodată, polițiștii 
au ridicat, în vederea confi scării, 
instrumentele de pescuit folosite 
de persoanele depistate

Dosar penal întocmit pentru 
înșelăciune. Prejudiciu 170.000 

de euro
Ofi țerii Serviciului de 

Investigare a Criminalității 
Economice au efectuat cercetări 
într-un dosar penal privind 
un ploieștean de 42 de ani, sub 
aspectul săvârșirii infracțiunilor de 
înșelăciune, uz de fals și participație 
improprie la fals intelectual. „Din 
cercetările polițiștilor au rezultat 
indicii că bărbatul, folosind mai 
multe înscrisuri falsifi cate, ar fi  
creat aparenţa că reprezintă o 
societate comercială în faţa unui 
notar public și a unei alte persoane, 
cu scopul de a comercializa, 
fără drept, un imobil aparţinând 
societăţii, în valoare de 170.000 
euro”, a precizat IJP Prahova.  
Dosarul penal a fost înaintat 
unității de parchet cu propunere 
de sesizare a instanței competente 
să soluționeze cauza.

Condamnat pentru conducere 
a unui autovehicul în stare de 

ebrietate
Polițiști de investigații criminale 

din cadrul inspectoratului au 
depistat un bărbat din comuna 
Târgșoru Vechi față de care 
Judecătoria Ploiești a emis un 
mandat de executare a pedepsei 
cu închisoarea de 1 an. Bărbatul 
a fost cercetat pentru săvârșirea 
infracțiunii de conducere a 
unui autovehicul sub infl uența 
alcoolului și a fost condamnat 
la un an de închisoare. Acesta a 
fost încarcerat în Penitenciarul 
Mărgineni, unde își va ispăși 
pedeapsa. 
Acuzat că ar fi  tăiat ilegal arbori

Polițiștii din cadrul Secției 
Rurale nr. 1 Apostolache au 
identifi cat un bărbat din comuna 
Chiojdeanca care ar fi  tăiat ilegal 
și a sustras doi arbori esență 
salcâm dintr-o pădure aparținând 
Ocolului Silvic Verbila. „Bărbatul 
a fost sancționat contravențional 
cu o amendă de 200 de lei, iar  
materialul lemnos a fost ridicat în 
vederea confi scării și a fost lăsat în 
custodia unui pădurar din cadrul 
ocolului silvic”, a precizat IJP 
Prahova. 
Amenzi de aproximativ jumătate 

de milion de lei 
Polițiștii Serviciului de 

Investigare a Criminalității 
Economice au desfășurat multiple 
acțiuni, care au vizat agenți 
economici din Prahova, în special 
în mini-vacanța de 1 Mai. Astfel, 
polițiștii au verifi cat  activitatea la 
71 de agenți economici, iar pentru 
neregulile constatate au aplicat 76 
de sancțiuni contravenționale, în 
valoare de 468.000 lei, a anunțat IJP 
Prahova. De asemenea, polițiștii 
au confi scat produse alimentare și 
nealimentare, în valoare de 17.110 
lei.
Dosare penale pentru activități 

ilegale
Polițiști ai Secției nr. 1 Ploiești 

au organizat și desfășurat o 
acțiune în Oborul din municipiu 
și în cartierul Bereasca, pentru 
prevenirea şi combaterea 
activităților ilegale de comerț. 
Polițiștii au aplicat 10 sancțiuni 
contravenționale, în valoare 
de 3.500 lei, au constatat trei 

infracțiuni de comercializare 
de produse purtând o marca 
identică sau similară cu o marcă 
înregistrată și au confi scat bunuri 
cu o valoare de 560 lei. 

Control privind sistemele de 
securitate

Polițiști din cadrul Secției nr. 
4 Ploiești au efectuat un control 
ce viza sistemele de securitate de 
la agenți economici de pe raza 
municipiului. Oamenii legii au 
controlat 23 de obiective asigurate 
cu pază fi zică, au verifi cat 29 de 
agenți de securitate și au aplicat 
opt sancțiuni contravenționale, în 
valoare de 840 lei. 

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

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

Seria accidentelor rutiere a continuat în Prahova. Zeci de persoane 
au avut nevoie de spitalizare, ca urmare a rănilor suferite în urma 

evenimentelor de pe șosele.

autospeciale cu apă și spumă o

f d d
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Ziarul   PloiestiiACTUALITATE

Maria BOGDAN; 
www.ziarulploiestii.ro

ANTIȘPAGĂANTIȘPAGĂ
OPINIEOPINIE

Elena ŞERBĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

PROIECTE PE DN1 DE PROIECTE PE DN1 DE 
CARE S-A ALES PRAFULCARE S-A ALES PRAFUL

 continuare din pagina 1

Între șoselele României, acest cel mai 
circulat drum de 640 km, care străbate 

țara de la București  la Borș, traversând 7 
județe (Ilfov, Prahova, Brașov, Sibiu, Cluj, 
Alba și Bihor), este considerat și cel mai 
expus la accidente. Poliția rutieră a stabilit 
85 de puncte negre pe DN1, unde au pierit 
sute de oameni. Cele mai periculoase 10 
locuri sunt pe tronsonul București-Brașov: 
Tâncăbești-31 morți, 51 accidente grave, 
53 răniți grav; Șelimbăr-24 morți, 51 
accidente grave, 41 răniți grav; Băicoi-23 
morți, 43 accidente grave, 39 răniți grav; 
Câmpina- 23 morți, 40 accidente grave, 30 
răniți grav; Balotești-18 morți, 36 accidente 
grave, 32 răniți grav; Otopeni-17 morți, 65 
accidente grave, 56 răniți grav; Săft ica- 16 
morți, 30 accidente grave, 28 răniți grav; 
Păulești, zona Ploiești Nord-15 morți, 24 
accidente grave, 18 răniți grav; Puchenii 
Moșneni-12 morți, 26 accidente grave, 25 
răniți grav; Bănești-12 morți, 24 accidente 
grave, 18 răniți grav. 

CONTRACTE ÎNCHEIATE, STADIUL 
DE EXECUȚIE-ZERO

Ei bine, în 2011, prin HG 16, Guvernul 
României a aprobat indicatorii tehnico-
economici pentru un vast proiect 
de investiții, numit „Modernizarea 
infrastructurii privind siguranța circulației 
pe DN1, în sate liniare și puncte negre”. 
Între proiecte aprobate, 3 vizau Prahova. 
Lucrările au fost licitate, s-au desemnat 
fi rmele câștigătoare, s-au încheiat contracte 
de fi nanțare și execuție. După 5-6 ani de la 
acel moment, șantierele nici măcar nu au 
fost deschise! Ce explicații oferă CNAIR?

-Lotul 6 Puchenii Moșneni-Puchenii 

Mari-Bărcănești-Românești, Comarnic, 
valoarea lucrării 15,51 mil. lei, stadiul 
execuției- zero. Contractul a fost semnat 
pe data de 10.12.2012, dar nu a fost emis 
un ordin de începere a lucrărilor. De fapt, 
certifi catele de urbanism au fost emise 
abia prin 2016, iar apoi s-a invocat faptul 
că soluțiile tehnice din 2012 nu mai sunt 
valabile, executantul a cerut alt proiect 
tehnic și alte detalii de execuție. Până la 
urmă, în februarie 2018, a fost semnat 
Acordul de voință a părților privind 
încetarea contractului de lucrări nr. 
92/82244 din 10.12.2012, fără alte costuri 
suplimentare; 

-Lotul 3, Bănești-Cornu-Nistorești, 
Predeal-Timișu de Sus, valoare investiție- 
15,23 mil. lei, stadiul de execuție-zero. 
Contract a fost semnat pe 23 iulie 2013 și 
reziliat în noiembrie 2017. Printre cauze 
sunt citate: nefi nalizarea procedurilor 
de expropriere, expirarea termenelor de 
valabilitate a certifi catelor de urbanism etc.;

-Lotul 1 Sinaia, valoarea investiției 
5,75 mil. lei, stadiul de execuție-zero. 
Aici, Primăria Sinaia a refuzat să elibereze 
certifi catul de urbanism, nefi ind de acord 
cu soluțiile tehnice propuse și cerând 
actualizarea proiectului, cu includerea 
unor cerințe enunțate de autoritățile 
publice locale.

Ce face mai departe  CNAIR? Anunță, 
pe site-ul instituției, că are în pregătire 
mai multe proiecte. Despre ce proiecte 

este vorba? Ați ghicit, exact despre cele 
contractate în 2012 și anulate în 2017 și 
2018! 

MIXTURI FONOABSORBANTE PE 
DRUMURILE NAȚIONALE

Compania Națională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere spune că peste 
12 milioane de mașini străbat, anual, 
DN1 și DN1 D. Pe segmentele de șosea 
care traversează localitățile, hărțile de 
zgomot elaborate au scos în evidență 
faptul că locuitorii sunt nevoiți să suporte 
o puternică poluare fonică. Din acest 
motiv, CNAIR pune în aplicare un plan 
destinat scăderii disconfortului sonor 
produs de trafi c, constând fi e în montarea 
unor panouri fonoabsorbante, fi e a unor 
covoare asfaltice speciale, care estompează 
zgomotul. Specialiștii au luat docamdată în 
calcul porțiunile cuprinse între Potigrafu 
și Posada, pe DN 1 și Valea Călugărească-
Albești Paleologu, pe DN1 D. Potrivit 
CNAIR, 21,65 de kilometri din DN1 și 
alți 5,5 kilometri din DN1B vor fi  asfaltați 
cu mixturi fonoabsorbante, care trebuie 
aplicate pe o lungime minimă de 200 de 
metri și amplasate cu minimum 50 de 
metri înaintea primei locuințe și cu alți 
50 de metri după ultima construcție de 
pe sectorul respectiv. Valoarea estimată a 
investiției este de 110,7 mil. lei fără TVA, 
cu fi nanțare din Programul Operațional 
Infrastructură Mare.

Și uite, na, inspirată de greve și alte 
greve, trag cu ochiul prin țambre, în curtea 
vecinului. Nu musai să-i moară capra aș 
vrea, ci mai degrabă îmi amintesc de una 
din bătrâni, care zicea „dă-i omului un deget 
și el îți ia toată mâna”. Nu, capra oricui să 
trăiască, condiția ar fi  s-o-ngrașe din iarba 
lui, nu dintr-a altuia.

Salariul mediu brut a fost, în luna 
februarie, de 4.252 lei, respectiv, 2.487 lei net. 
Teoretic, cam pe aici este puterea economică 
a României în anul de grație 2018. De la 
această sumă ne putem uita în sus și în jos. În 
jos, nu ne ducem sub 1.900 lei brut sau 1.162 
lei net. În sus, ei da, vorbind despre sectorul 
public, tocmai am afl at că un fost magistrat, 
cum ar fi  ministrul Tudorel Toader, poate 
câștiga, fără să socotim pensia, 30. 569 lei 
net/lună, un medic de la Mizil încasează 
15.000 lei, unul de la Vaslui poate ajunge 22-
32.000 lei net, directorul Nuclearelectrica- 
la 57.000 lei etc. În sectorul privat nu ne 
băgăm, fi indcă acolo omul e liber să cultive 
câte sticle de lampă vrea, ca să obțină bani 
mulți-mulți. Numai că, media despre care 
vorbeam se calculează în funcție și de venitul 
angajaților la patron, dar nu ăsta-i baiul. 
Chestiunea este că noi mergem prea mult 
pe soartă (deh, te-ai orientat prost, ai vrut 
să fi i educator, nu te-ai mulțumit cu șoferia 
la un consiliu județean sau la un neica 
parlamentar) și punem foarte puțin preț pe 
importanța profesiei și rolul ei în societate. 
Lia Olguța Vasilescu spunea, când a pictat 
legea unică de salarizare, că salariul cel mai 
mare va fi  al președintelui; de la el în jos se 
vor alinia celelalte lefuri. Ce-a ieșit...

Președintele țării (nu Klaus, ci funcția în 
sine) a avut, în luna ianuarie, o indemnizație 
netă de 13.338 lei (22.800 lei brut). Și-l 
ascultam pe un asistent coordonator de la 
Spitalul de Urgență Ploiești, care se supărase 
că i-a scăzut leafa de la 8.500 lei net, la 6.500 
lei net. Hei, suntem capabili să ne vedem 
lungul nasului? Cu un pic efort, un asistent 
medical angajat la stat, ar putea avea 
salariul șefului statului! Un medic tot de la 
SJU a încasat, în martie, 16.000 lei net, la 
care s-au mai adăugat 3.500 lei pentru gărzi 
=19.500 lei net/lună. Îmi dați voie și mie să 
judec cu mintea mea și să cred că raportul 
dintre funcții e de porc rău de tot? Nu că 
n-ar merita un medic luna de pe cer, dar s-ar 
cuveni să punem lucrurile în matca lor și 
să privim un pic și la realitățile românești. 
Poft im: știați că un infi rmier ia mai mult 
decât un profesor de liceu? 

Dar cea mai criminală chestie mi s-a 
părut alta. Un prieten al unui prieten s-a 
internat, recent, într-o secție a SJU. Ca să 
poată trece de poartă în afara orelor de 
program, bineînțeles că a funcționat celebrul 
5 lei. Dar ca să capete atenția Dumnezeului 
Doctor, normal că a oferit plicul și normal 
că superbugetarul l-a înhățat. Scuzați-mă, 
dar să te pretezi să iei de la un bătrânel, cu o 
pensie de 1.400 lei/lună, șpăguța, tu, medic, 
care ai leafă de 13-15 ori mai mare, asta se 
cheamă cum? Lipsă de bun simț? Bine, da, eu 
așa-i zic, nesimțire. La București, că suntem 
mai în buricul țării, o rudă de-a mea a dat-
iar Dumnezeul Dotor a luat- hăt, vreo șase 
miare pentru o operație. Bine așa? Drept este 
că am asistat la o fază când o anestezistă a 
refuzat orice atenție și am auzit de alți medici 
ca ea, care au refuzat mituța, invocând exact 
salariul rezonabil spre foarte bun pe care-l 
primesc.

Și de-aia zic, oamenii ăștia și-au pierdut 
măsura cu totul... Bine, nu doar ei, că-n 
grevă i-am văzut și pe alții, supărați că nu 
împușcă peste președintele țării, nemțălăul 
naibii! 

Mari Bărcănești Românești Comarnic este vorba? Ați ghicit exact despre cele
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LA TOAMNĂ ÎNCEP, ÎN LA TOAMNĂ ÎNCEP, ÎN 
SFÂRȘIT, LUCRĂRILE SFÂRȘIT, LUCRĂRILE 
LA MULT POVESTITUL LA MULT POVESTITUL 

DRUM VALEA DRUM VALEA 
DOFTANEI-SĂCELE!DOFTANEI-SĂCELE!

Consiliul Județean Prahova 
a anunțat că două drumuri 

județene- DJ 206 Talea și DJ 
231 Gornet/Păcureți- au fost 
modernizate cu bani de la Guvernul 
României, prin Programul Național 
de Dezvoltare Locală II, cofi nanțarea 
fi ind asigurată din bugetul județean. 
Pe un anumit tronson din DJ 231 
Gornet-Păcureți, au fost constatate 
însă și anumite probleme legate 
de alunecările de teren cauzate de 
ploile din luna martie. Ofi cialii ne 

asigură că, în toamnă, vor începe 
lucrările și la mult așteptatul drum 
Valea Doft anei-Săcele, despre care se 
vorbește și se povestește de cel puțin 
10 ani. În prezent, s-a fi nalizat studiul 
de fezabilitate și se lucrează la tema 
de proiectare și execuție a investiției. 
Pentru pasajul denivelat peste DN1 
(Centura de vest), la intersecția DJ 
101 I și Strada Buda, deocamdată a 
fost fi nalizat studiul de fezabilitate. 
Valoarea cumulată a celor celor patru 
investiții se ridică la 10 mil. euro.
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Atenție la componența adunării: 
un academician (Mugur Isărescu, 

guvernatorul BNR), un prof.univ.dr. 
(Florin Georgescu, prim-viceguvernator 
al BNR), un președinte al Camerei 
Deputaților (Liviu Dragnea), un premier 
(Vasilica Viorica), un ministru (Eugen 
Teodorovici) și un consilier-fost primar, 
fost ministru, fost deputat (Darius 
Vârlcov). Deci, acești intelectuali sau 
înalți demnitari, carieriști sau politicieni 
oportuniști, nu știu precis ce sunt, s-au 
întâlnit ca să afl e cine naiba a îndrăznit 
să crească infl ația, Robor, prețurile etc. Și 
concluzia a fost una epocală, năucitoare: 
„infl ația a fost produsă de factori externi, 
precum gaze, energie, petrol, care nu țin 
nici de Guvern, nici de BNR”. Nu? Iar noi 
trebuie să credem drăcovenia, că doar n-a 
fost acolo o gașcă de proști!

Adicătelea, fraierime română, cică 
infl ația a fost adusă de oculta mondială cu 
roaba, cu mărfarul, cu fl ota care nu mai 
este sau cu Taromul, dacă nu cumva o fi  
fost trimisă în plic, ca antraxul! Pricepeți 
voi cum vine treaba asta? Guvernul și BNR 
nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le 

miroase, dar la chestia asta, zău, le puuute 
mai tare decât Glina! Care va să zică, bre, 
sunt vinovați europenii, hipopotamii, 
Calea Lactee, Dragonul de Komodo, 
aerul, iar voi  sunteți curați ca lacrima? 地 
獄 把 你的 鏡 頭 和 他  sau  یاه سکع منهج 
 ca să vorbesc pe limba , ار وا و هتفرگ ار امش
voastră! Nu știți ce înseamnă hieroglifele 
mele? Nici eu! E ca deșteptăciunea asta a 
voastră planetară, cu infl ația venită din 
buruieni...

-Hoțul zice c-a glumit,
Când vede că l-ai zărit.
Iară prostul...
Ăsta-i rostul!
Prostu’ dacă nu-i fudul, 
Parcă nici nu-i prost destul.

După ce s-a văzut cu Mugur Isărescu, 
Liviu Dragnea a declarat că el l-a 
susținut întotdeauna pe guvernator: 
„Domnul Isărescu are, așa cum a avut 
întotdeauna din partea mea, sprijin total. 
BNR este o instituție sănătoasă, o instituție 
importantă, un pilon fundamental al 
stabilității macroeconomice și monetare 
și conducerea Băncii Naționale este o 
conducere cu experiență și cu foarte multă 

expertiză”. Înseamnă că, în februarie, 
Dragnea a vorbit cu gura altuia când 
spunea, întrebat fi ind dacă este îngrijorat 
de faptul că România are cea mai mare 
infl ație din ultimii ani: „Ascultăm mereu 
cum oameni care lucrează la Banca 
Națională fac tot felul de previziuni care 

produc deservicii României. Nu ia nicio 
măsură conducerea BNR? Înseamnă că își 
asumă aceste declarații. Vreau să văd și 
care a fost implicarea BNR în asta pentru că 
e o chestie foarte serioasă”. Cu alte cuvinte, 
El líder absoluto sugera că BNR și-a băgat 
coada în infl ație și asta a luat-o la goană, 
ca o vacă apucată de streche. Deci, pe care 
Dragnea să-l credem, pe cel din februarie 
sau pe cel din mai? 

- Când e Liviu, nu e Dragnea,
Când e Dragnea, nu e Liviu!
Când sunt amândoi, belea,
I-apucă infl ația!

După ce Viorica Vasilica Dăncilă 
a refuzat invitația președintelui 

de a merge la Cotroceni, în calitatea sa 
de premier, că n-o chema nimeni de 
frumoasă și vedetă ce e, Klaus Iohannis i-a 
cerut public demisia: „Retrag încrederea 
doamnei Dăncilă. După cum am spus, pe 
29 ianuarie, Guvernul a fost investit. Au 
trecut aproximativ 3 luni de atunci, 3 luni 
după care pot să trag o concluzie: doamna 
Dăncilă nu face faţă poziției de Prim-
ministru al României și transformă astfel 
guvernul într-o vulnerabilitate pentru țară. 
De aceea, solicit public demisia doamnei 
Dăncilă din funcția de prim-ministru”. 

-De mult Klaus a văzut
Că miniștrii nu sunt buni.
La cât e însă de mut...
A spus asta în trei luni!

Dăncilă s-a simțit extrem de 
ofuscată de cererea președintelui. 

La un anumit post de televiziune, aceasta 
a bâguit, când a fost întrebată dacă a 
afectat-o declarația lui Klaus Iohannis, 
cum că „nu face față poziției de premier”: 
„Categoric da, modul de exprimare al 
președintelui m-a jignit (...) Am încercat 
să păstrez echilibru, am sunat azi pentru 
a-i comunica că nu merg, mi s-a spus că 
nu poate răspunde, atunci am comunicat 
că nu mă voi prezenta. Am sperat ca 
președintele să sune, dar reacția lui a fost 
una publică (...).   Mi s-a părut normal ca 
discuțiile să aibă un caracter confi dențial. 
Cred ca acest lucru eu l-am respectat, 
din pacate domnul presedinte, nu”. Și, la 
sfârșit, a spus triumfător: „Sunt prim-

ministrul României și nu pot accepta 
acest lucru”, adică nu poate accepta ce a 
zis președintele, dar s-a înțeles altceva, ca 
imunoglobina, fato!  Ce ză zic, Viorico, 
stai calmă, nu ești singura care nu accepți, 
nici noi nu acceptăm că tu ești premier...

- În fi ecare dimineață spune:
Că am ajuns aici, e extraordinar!
Nu ține mult, făctucă, o minune,
Ne vom trezi curând din ăst coșmar!

34 de social-democrați, printre care 
și ex-șoferul Șerban Nicolae, 

au depus un proiect de schimbare a legii 
pentru alegerea președintelui României. 
Ca și Adrian Năstase în 2003, PSD 
netezește, prin aceste modifi cări, calea 
spre Cotroceni a oricărui alt candidat, în 
special al stângii, și pune piedici multiple 
președintelui în funcție, adică lui Iohannis. 
Să nu vă pară rău mai târziu, băieți, așa 
cum s-a întâmplat și în 2004, când voi 
ați pregătit palatul pentru Năstase și s-a 
bucurat de el Băsescu! Știți cum zice moșul: 
nu e pentru cine se pregătește, 
ci pentru cine se nimerește! 
Printre altele, inițiatorii permit 
campaniile electorale în școli și 
nu mai dau voie președintelui în 
funcție să participe la mitingurile 
organizate de partidele care-l 
susțin. Sunteți slabi, bre, slabi de 
tot! Cum adică, numai în școli 
vă duceți în campanie? De ce nu 
și la grădinițe, de ce nu la creșe, 
poft im, puteți să faceți campanie 
și cu bebeii afl ați în pântecele 
mămicuțelor lor! Pe de altă parte, 
ca să scăpați de neamț, că de el vă 
doare pe voi burtha, n-ar fi  mai 
corect să interziceți candidatura 
oricui se numește Iohannis? Nu de 
alta, dar așa va câștiga alegerile, de 
exemplu, Laura Kovesi...

-Foaie verde de n-ai da-i,
Ce n-ai da tu ca să ai,
Prezident la Cotroceni...
Bagă votul în muieri,
În creșe și în școleri,
Că nici morții nu mai vor
Să voteze cu al lor!

Și-acuma să revenim la căpușele 
noastre. Pardon, la Ploieștiul nostru, 

la primăria noastră, la puterea și opoziția 
di pi la noi. Care va să zică, numai în 
vacanța de 1 mai, adică în patru zile, au 
fost mușcate de căpușe 139 de persoane. 
Matematic, într-o lună, numărul s-ar 
putea ridica la peste 1.000. Important? 
Nuuu! Pentru onor `mnealor- și vă 
spunem mintenaș cine-s acești  „onor 
`mnealor”- ar trebui ceva mult mai grav 
pentru a trata și ei chestiunea necăpușat. 
„Necăpușat” însemnând, aci, un cap fără 
căpușă (oricum, anatomic, căpușa n-are 
cap, deci s-ar potrivi de minune). Că până 
acum ei au făcut din aceste lighioane 
armă politică. Deci lucrurile stau cam așa: 
licitația pentru deratizare și dezinsecție a 
fost fi nalizată, dar contractul nu poate fi  
încheiat, fi indcă au fost depuse contestații. 
În consecință, Primăria Ploiești, teoretic, 

nu poate omorî căpușele și țânțarii fi indcă 
n-are o fi rmă care să facă asta, iar legea nu 
permite să aplici tratamentele cu cine ai 
chef. Ca urmare, primarul Dobre a mers 
la Comitetul pentru Situații de Urgență și 
a cerut să fi e instituită o stare de ncesitate, 
mă rog, ceva similar, fi indă numai asta ar 
permite încredințarea directă a lucrării. 
Noi știm pe cineva care a scăpat de un 
dosar penal cu o astfel de justifi care... În 
fi ne, Comitetul pentru Situații de Urgență, 
alcătuit din conducători ai puterii de azi 
și de acum, a refuzat o asemenea variantă 
care l-ar fi  lăsat pe primarul liberal Dobre 
să iasă basma curată. Și l-au afundat și mai 
tare în... căpușe! De altfel, la câteva ore, 
viceprimarii Ploieștiului au ieșit imediat 
cu un căpușat de presă prin care arată că 
Dobre umblă cu căpușa vopsită, că are el 
anumite scopuri pentru care vrea să dea 
deratizarea unor fi rme prietene, în orice 
caz, Ganea și Pană au căpușat (a se citi 
scris și vorbit) cât de incapabil e Dobre. 

-La ședința de partid,
Căpușele-ntre ele au vorbit:
Ca liberale ce v-afl ați,
Este permis ca să mușcați
Numai votanții PeSeDe.
Cum vine asta, bre,
Sări căpușa democrată,
De parcă ea era mușcată:
Păi, cum puterea e la noi,
Mergeți prin ierburi și trifoi
Și înțepați votanții liberali,
Băgați-i de urgență în spital!
Pe din dos și pe la spate,
Fiindcă, deh, ele-s surate,
Căpușele au fost unite,
Să nu fi e otrăvite
De votanți. Așa că, na,
Cum lupu-și schimbă părul,
Dar năravul ba,
Căpușele mereu (ne) vor...căpușa!
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AJUTOR DE MINIMIS 
PENTRU TOMATE ÎN 

SPAȚII PROTEJATE
În programul denumit 

generic „Ajutor de 
minimis pentru aplicarea 
programului de susținere a 
produsului tomate în spații 
protejate”, anul trecut, în 
Prahova, au fost înscriși 
270 de fermieri; aceștia 
și-au primit integral banii 
prin DAJ Prahova, banii 
fi ind asigurați de Guvernul 
României, prin bugetul 
MADR. Pentru că schema de 
ajutor a avut succes, în 2018 
s-au depus 500 de înscrieri 
în program. Majoritatea 
fermierilor provin din 
bazinele legumicole 
consacrate: Balta Doamnei, 
Olari, Gherghița, Puchenii 
Mari, Bărcănești, Tomșani. 
Singura temere este legată 
de faptul că s-ar putea ca 
o parte dintre producători 
să nu poată livra cantitatea 
obligatorie în termenul 
impus. „În luna martie-

ne spunea dir. executiv 
Mita Enache- când s-au 
înregistrat cele două episoade 
de temperaturi negative, 36 
de fermieri plantaseră deja 
tomatele și cultura a avut 
de suferit, fi indcă mulți nu 
dispun de sistem de încălzire 
în spațiile protejate. Mă tem 
ca unii să nu poată livra, din 
aceaastă cauză, producția 
până la sfârșitul lunii mai. 
În fi ne, lucrurile s-ar putea 
echilibra în toamnă, dacă 
ei pot prelungi recolta după 
1 noiembrie”. Ofi cialul 
prahovean mai spunea că 
schema de ajutor a avut 
ecou nesperat: „dacă anul 
trecut am mers noi în județ 
să-i convingem pe oameni să 
se înscrie în program, acum 
au venit ei la noi”. Fermierii 
incluși în acest program 
trebuie să îndeplinească mai 
multe condiții: să dețină 
o suprafață cultivată cu 
tomate în spații protejate 
de minimum 1.000 mp; 
să obțină o producție de 

minimim 2 kg de tomate/
mp și să facă dovada 
producției realizate prin 
documente justifi cative 
privind comercializarea 
producției; să fi e înregistrați 
în evidențele registrului 
agricol; să valorifi ce 
producția în perioadele 
ianuarie-mai inclusiv și/sau 
noiembrie-20 decembrie. 
Valoarea ajutorului de 
minimis este de 3.000 euro/
benefi ciar/an. Pentru 2018, 
resursele fi nanciare la nivel 
național sunt de 183 mil. lei 
(40 de milioane de euro).

AJUTOR DE MINIMIS 
PENTRU RASELE 

BAZNA ȘI/SAU 
MANGALIȚA

Ajutorul de minimis 
pentru aplicarea 
programului de susținere 
a crescătorilor de porci 
din rasele Bazna și/sau 
Mangalița, în vederea 
producerii cărnii de porc, 
schemă de ajutor lansată în 
acest an, se afl ă, în Prahova, 
în linie dreaptă, după oarece 
aventuri pentru punerea sa 
la punct.

Trebuie să spunem din 
capul locului că Prahova 
nu se afl ă printre județele 
cu tradiție în creșterea 
vechilor rase Mangalița (de 
proveniență ungurească) 
și Bazna (rasă autohtonă). 
Ca urmare, dat fi ind faptul 
că programul se dezvoltă 
în interiorul județelor, a 
fost destul de difi cil să fi e 
identifi cați fermierii care 
dețin efectiv matcă din rasa 
Mangalița, de exemplu. 
Până la urmă au fost găsiți 
șase furnizori (cea mai 
mare microfermă deține 10 
scrofi țe), dar și aici lucrurile 
au întârziat, fi indcă 

exemplarele nu erau înscrise 
în registrul genealogic. 
Directorul DAJ ne spunea 
că, la nivel județean, a 
fost nevoie mai întâi să 
fi e constituită o comisie, 
formată din reprezentanți 
ai DAJ Prahova, Ofi ciului 
Județean pentru Ameliorare 
și Reproducție în Zootehnie, 
Asociației Crescătorilor de 
Suine Autohtone Mangalița 
și Bazna și ai Academiei 
de Științe Agricole și 
Silvice „Gh.Ionescu Șișești”, 
comisie care a parcurs 
toți pașii procedurali 
premergători înscrierii  
în registrul genealogic: 
deplasarea în teren, 
descrierea caracterelor 
de rasă, eliberarea către 
deținătorii de scrofi țe 
Mangalița sau Bazna a unor 
adeverințe care să ateste 
deținerea unor exemplare 
din aceste rase și înscrierea 
în registrul genealogic. 

Pentru a intra în acest 
program, inițial au depus 
cereri 87 de crescători, 
dar eligibili au rămas 42; 
ceilalți nu au depus toate 
documentele în termen 
de 90 de zile de la apariția 
HG  nr.9. Totuși, până în 
prima decadă a lunii mai, 
niciun fermier din cei 
42 nu a intrat în posesia 
purcelușilor pentru simplul 
motiv că furnizorii nu au 
dispus până la acea vreme 
de efectiv pentru livrare 
(purceluși în greutate de 
minimum 10 kg). Pe urmă, 
Prahova nu a găsit acasă un 
procesator care să dorească 
să facă parte din acest 
program. Ca urmare, DAJ 
a trebuit să caute o fi rmă în 
județele limitrofe și a obținut 
colaborarea unei companii 
din Ilfov, care s-a angajat 
să preia toată producția, să 
achite crescătorilor 11 lei/
kg și să plătească și serviciul 
de abatorizare, prestat de 
o unitate autorizată din 
Prahova. 

Reamintim că, la această 
schemă de ajutor, participă, 
pe baze contractuale, 
furnizorii de purcei, 

crescătorii și procesatorii 
sau alte persoane juridice 
cu activități de prelucrare 
și conservare a cărnii. 
Programul constă în 
transmiterea către crescători 
a 2 până la 10 purceluși, 
obligatoriu număr par, 
plătiți către furnizori de 
la bugetul statului, cu 250 
lei/animal; crescătorii, 
după ce îngrașă animalele 
până la minimum 130 kg 
(în viu), sunt obligați să 
vândă cel puțin 50% din 
efectiv abatoarelor și/sau 
procesatorilor incluși în 
circuit, diferența putând 
fi  păstrată pentru consum 
propriu. Crescătorii pot 
livra și tot efectivul, dacă 
doresc să nu oprească nimic 
în gospodărie.  Durata de 
aplicare a acestei scheme de 
ajutor este 2018-2020, iar 
valoarea totală pentru anul 
2018 este de 4,6 mil. lei, în 
limita  sumelor aprobate 
Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale cu 
această destinație, de la 
bugetul de stat.
AJUTOR PENTRU LÂNĂ

Lansată anul trecut, 
schema „Ajutor de 
minimis pentru aplicarea 
programului de susținere 
a crescătorilor de 

ovine și caprine pentru 
comercializarea lânii” a 
început să funcționeze în 
sensul în care, în Prahova, 
au fost livrate la centrul 
de colectare primele cinci 
tone. Toți crescătorii de 

ovine (caprine) cu peste 
50 de capete sunt înscriși 
deja în bazele DAJ pentru 
a benefi cia de ajutorul 
guvernamental de 1 leu 
pentru kilogramul de lână 
livrat în condițiile stipulate 
de lege. Cu totul sunt  830 
de fermieri ( se pot înscrie și 
cei care dețin mai puțin de 
50 de capete de ovine), care 
dețin un efectiv cumulat de 
220.000 de ovine. Cantitatea 
de lână ar putea ajunge la 
750 de tone. Primele plăți 
vor fi  efectuate după 1 iulie 
2018. Cel mai important, 
din punctul de vedere al 
autorităților agrare, este 
că Prahova va avea în cel 
mai scurt timp un centru 
de colectare: „avem un 
investitor care construiește 
un depozit la Boldești-
Scăeni; deocamdată el a 
închiriat câteva hale, din 
câte știu, urmează să aducă 
și niște mașini să baloteze 
lâna și face ofi ciul de centru 
de colectare. De fapt, este 
singurul din Prahova care 
colectează lână. Pentru că 
este dezamăgit de felul în 
care crescătorii livrează 
produsul din punct de vedere 
calitativ, el se gândește ca, de 
la anul, să-și facă propriile 
echipe de tuns, operațiune 

contra-cost, evident, pentru 
a sorta lâna de la bun 
început. Când își va termina 
depozitul, intenționează 
să aducă și alte dispozitive 
pentru spălat și dărăcit și așa 
mai departe”.

CUM DECURG PROGRAMELE CUM DECURG PROGRAMELE 
MADR ÎN PRAHOVAMADR ÎN PRAHOVA

LEGUMICULTORII AU PRIMIT, PÂNĂ ACUM, 810.000 EURO; ALTE SUTE DE MII DE LEI 
URMEAZĂ SĂ FIE ACHITATE ÎN 2018, INCLUSIV PENTRU LÂNĂ ȘI PURCELUȘII MANGALIȚA

Toate cele trei programe ale Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Regionale, derulate 

prin direcțiile agricole, au debutat cu bine și-n 
Prahova. Pentru ultimul, lansat cu începere din acest 
an și vizând intervalul 2018-2020, Programul de 
sprijin pentru crescătorii de porci din rasele Bazna și 
Mangalița, s-a încheiat faza de pregătire și partea de 
documentație, iar în perioada următoare se va trece la 
livrarea gratuită a suinelor către fermieri. Amănunte 
despre aceste scheme de ajutor ne-au fost oferite de 
directorul executiv al DAJ Prahova, dr. ing. Mita 
Enache.
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RAIURILE IMOBILIARE DIN PRAHOVA ȘI... MAI RAIURILE IMOBILIARE DIN PRAHOVA ȘI... MAI 
PUȚIN RAI ÎN BUZUNARUL COMUNITĂȚILOR LOCALE

În 1990, Institutul Național de Statistică 
anunța că, în Prahova, erau 288.454 

de locuințe. 26 de ani mai târziu, în 2016, 
numărul acestora s-a ridicat la 326. 097 de 
unități locative. Cele mai multe case ori 
vile de vacanță s-au construit în Ploiești, 
Bușteni, Sinaia, Breaza, Câmpina, Păulești, 
Măneciu (Cheia), Cornu și Târgșoru Nou. 
Astăzi, vom scrie despre trei comune în care 
s-a construit masiv, dar care nu sunt nici pe 
departe cele mai bogate din Prahova, sub 
aspectul veniturilor realizate la bugetele 
locale.

DALLASUL PRAHOVEI, COMUNA 
PĂULEȘTI, BUGET LA JUMĂTATE 

ÎN COMPARAȚIE CU VECINII DIN 
BLEJOI

În Păulești, în 1990, erau 1.790 de 
locuințe. În 2016, numărul a crescut la 
2.729 de case. Prahovenii știu că localitatea 
din nordul Ploieștiului este un fel de Dallas 
al Prahovei; aici s-au construit de la fi rul 
ierbii cartiere întregi, iar printre locatari 
se regăsesc cam toți cei care au deținut 
funcții publice importante (foști primari 
ai Ploieștiului, directori, foști miniștri sau 
parlamentari etc.). Poziția foarte bună a 
comunei (5 km față de Ploiești, 2 km de 
DN1 București-Brașov, 1 km de DN1A 
Ploiești-Cheia-Brașov), precum și avântul 
imobiliar, ar fi  creat toate premisele pentru 
o dezvoltare economică fără precedent. Cu 
toate acestea, lucrurile nu s-au petrecut 
întocmai; în localitate își desfășoară 
activitatea 200 de fi rme (fabrică de 
betoane, 3 unități de panifi cație, 3 unități 
de agrement, 3 spitale private, 3 fabrici de 
confecții, mai multe depozite materiale 
de construcții, 5 supermaketuri etc.), dar 
aportul acestora la bugetul local este mult 
mai mic decât în așezări rurale în care s-a 
construit mai puțin. 6,4 milioane de lei s-au 
întors în comunitate din cota de impozit pe 
venit, ceea ce reprezintă 37,6% din veniturile 
totale realizate în localitate. Bugetul local în 
2017 a fost de 17 milioane de lei, ceea ce 
reprezintă 56% din bugetul localității Brazi 
(30,5 milioane de lei), 65% din bugetul 
comunei Ariceștii Rahtivani (26,25 mil. 
lei) și 49,56% din bugetul Blejoiului (34,3 
mil. lei). Ca instituții publice, Păuleștiul 
dispune de 2 școli, 3 grădinițe, sală de sport, 
2 baze sportive, 3 dispensare, 3 spitale/
clinici private, 2 farmacii, casă de cultură, 
2 cămine culturale. Infrastructura de 
utilități este oarecum bine pusă la punct. 
În 2017, autoritățile spuneau că acestea 
sunt asigurate în următoarele procente: 

drumuri asfaltate-90%, gaze-96%, apă-
100%, canalizare-98% în Păuleștii Noi, 
85% în Păulești, 45% în Cocoșești și 3% 
în Găgeni. Între proiectele mari anunțate, 
unele fi nanțate de la bugetul local, altele-
de la bugetul central (PNDR) și județean, 
ar fi : reabilitare, asfaltare drumuri locale 
în Păulești, Găgeni, Cocoșești, Păuleștii 
Noi; extindere rețea de canalizare în satele 
Păulești și Găgeni; amenajare trotuare, 
șanțuri betonate, poduri și platforme de 
acces în toate satele comunei; proiectare și 
amenajare spații verzi la sala de sport din 
satul Păulești.

DACĂ N-AR FI FOST AJUTATĂ DE 
BUCUREȘTI, LOCALITATEA CORNU 

N-AR FI AVUT INFRASTRUCTURĂ PE 
MĂSURA CASELOR DE VACANȚĂ
Despre Cornu s-a spus prima dată că ar fi  

singura din regiune care ar fi  atins anumite 
standarde de dezvoltare. Autoritățile 
le spun „standarde europene”. Noi nu 
agreăm sintagma pentru simplul motiv că 
a asigura un confort decent trebuie să fi e 
țelul oricărei comunități, indiferent în care 
colț al continentului s-ar afl a. Pe urmă, 
comuna și-a căpătat notorietate fi indcă a 
devenit un soi de paradis imobiliar pentru 
marii demnitari, după ce mai mulți foști 
premieri și miniștri, generali de armată sau 
parlamentari și-au ridicat vile de vacanță 
aici. 

Ofi cial, în 1990, în Cornu erau 1.324 de 
locuințe. În 2016, numărul acestora a crescut 
la 2.524 de locuințe, ceea ce înseamnă că, în 
cele două sate, Cornu de Sus și Cornu de Jos, 
în acest interval, s-au construit 1.200 de case, 
rezultând o medie anuală de 46 de unități 
locative. Vârful imobiliar s-a înregistrat în 
2006, când au fost fi nalizate 79 de construcții. 
Din punctul de vedere al autorizațiilor de 
construire, în 2002 au fost eliberate 6.738 
de documente (acesta sunt necesare și 
pentru extindere gospodării, anexe, garduri, 
reparații capitale, lucări publice etc.), iar în 
2017, numărul a fost de aproape 3 ori mai mic 
(2.191). Să nu credeți că veniturile obținute 
din impozitul pe clădiri este uriaș, pe cât 
de uriașe sunt unele proprietăți: în 2017, de 
exemplu, suma colectată la bugetul local de la 
persoanele fi zice este de 388.512 lei, o medie 
așadar de 154 lei/clădire... De fapt, impozitul 
total pe clădiri (persoane fi zice și juridice) și 
terenuri (intravilan și extravilan, inclusiv ale 
formelor juridice) se ridică la 1,524 milioane 
de lei, adică în jur de 10% din bugetul total al 
comunei, de 15,433 mil. lei.

Dacă infrastructura privată este una 

la superlativ, comuna Cornu are și o 
infrastructură publică bine pusă la punct. 
În 2017, autoritățile au dat următoarele 
cifre: drumuri asfaltate-90%, gaze-
100%, apă-100%, canalizare-72%. E 
adevărat, în comparație de alte comune, 
Cornu a benefi ciat de foarte mult sprijin 
guvernamental, din rațiunile deja știute și 
despre care am vorbit la început. Cât despre 
dezvoltarea economică, în localitate sunt 340 
de fi rme, de la buticari la societăți comerciale 
mari și mijlocii, acestea asigurând, împreună 
cu alte structuri bugetare, o cotă anuală din 
impozitul pe venit de 2,4 milioane de lei 
(16% din total buget). Cu toate acestea, o 
parte din locuitori au plecat în străinătate, 
în căutarea unor locuri de muncă bine-
plătite, iar 15 persoane au trăit din venitul 
minim garantat și 43 au primit ajutor social 
pentru încălzirea locuinței. Altfel, comuna 
are o rețea de clădiri publice completă: 
1 școală gimnazială, 2 grădinițe, sală de 
sport, 3 terenuri de sport, 2 dispensare, 1 
farmacie, 1 cabinet stomatologic, 1 cămin 
cultural, 1 bibliotecă, 2 biserici, 1 mănăstire. 
Iar ambițiile autorităților locale nu se opresc 
aici; până în 2020, sunt programate o serie 
de alte investiții, unele de anvergură. Dintre 
proiectele importante amintim: construire 

sediu primărie și grădiniță cu program 
prelungit în satul Cornu de Jos; extindere și 
modernizare infrastructură de alimentare 
cu apă, extindere capacitate de stocare 
a apei potabile; extindere și reabilitare 
rețea de colectare apă uzată; amenajare 
miniteren de fotbal, teren de tenis, bazin 
de înot, amenajare peisagistică centrul 
sportiv; crearea infrastructurii serviciilor 
de sănătate și asistență socială -bază de 
tratament, clinică de recuperare persoane 
cu handicap. 

CHEIA, STAȚIUNEA CARE A FĂCUT 
CUNOSCUTĂ COMUNA MĂNECIU, 

LA NIVEL REGIONAL
Fără stațiunea de interes local Cheia, 

comuna Măneciu, cea mai mare din 
Prahova ca număr de locuitori și ca 
suprafață, n-ar fi  intrat pe această listă 

scurtă a raiului imobiliar din mediul rural. 
Din 1990 ( 3.289 de locuințe) și până în 
2016 (4.503 de locuințe), aici s-au construit 
1.214 case sau vile de vacanță. Cele mai 
multe dintre acestea, probabil peste 75%, 
au fost realizate în stațiunea Cheia ori   în 
cătunele dispuse între Măneciu și Cheia. 
Cu un potențial turistic extraordinar 
(Mănăstirea Cheia, Mănăstirea Suzana, 
Stațiunea turistică Cheia, Sit Natura 
2000-Munții Ciucaș, Monumentul natural 
Țigăile Mari, Rezervația naturală a bujorilor 
de munte din Munții Ciucaș, peste 300 
locuri de cazare în 36 de pensiuni, hoteluri 
și moteluri), localitatea n-a reușit, din punct 
de vedere economic, să se dezvolte foarte 
mult. Bugetul pentru 2018 este de 22,39 
mil. lei și numai 0,5% din sumă înseamnă 
impozit pe locuințe (277.000 lei-persoane 
fi zice și 1.025.000 lei, persoane juridice). 
Infrastructura rutieră și de utilități este 
departe de a se ridica la pretențiile pe care 
le emit autoritățile: drumuri asfaltate- 40%, 
gaze- 0%, apă- 90%, canalizare- 40%. Ca o 
ironie, deși pe teritoriul localității se afl ă 
lacul de acumulare, 10% dintre localnici nu 
dispun de acest serviciu! Instituțiile publice 
au fost modernizate în ultimii 10-12 ani, iar 
comunitatea locală este deservită de 1 liceu, 3 

școli primare, 2 scoli gimnaziale, 6 grădinițe 
(din care una cu program prelungit), o sală de 
sport, o bază sportivă acoperită, un stadion, 
un teren cu gazon sintetic, 2 dispensare, 
4 farmacii, 2 cabinete stomatologice, 2 
cămine culturale, o bibliotecă. Vorbind 
despre proiectele viitoare, autoritățile și-au 
propus următoarele obiective: aducțiune 
apa potabilă în sistem gravitațional din 
sursele Grohotiș-Bobu și extindere rețea de 
distribuție; extindere sistem de canalizare a 
apelor uzate menajere și realizare stație de 
epurare biologică; modernizare DC22A, 
Cheia-Muntele Roșu; modernizare drumuri 
locale etc. Nu știm dacă Primăria Măneciu 
a renunțat la vechiul proiect de amenjare a 
unei pârtii de schi; știm doar că demersurile 
în acest scop s-au întins pe vreo 15-16 ani 
și e posibil ca și funcționarii să fi  obosit de 
atâta zădărnicie.

6

la superlativ comuna Cornu are și o scurtă a raiului imobiliar din mediul rural

E greu să ne pronunțăm dacă 38.000 de locuințe noi, realizate în Prahova, din 
1990 și până în 2016, înseamnă mult sau puțin. Oricum situația nu poate 

fi  comparabilă cu perioada anterioară dat fi ind faptul că, în regimul comunist, 
când au fost construite unități locative de ordinul zecilor de mii, era vorba despre 
locuințe colective (blocuri); în ultimii 26 de ani, au fost edifi cate cu precădere 
locuințe individuale. Interesant este însă altceva: localitățile rurale  în care s-au 
ridicat cartiere întregi de vile nu sunt și cele mai bogate din Prahova, așa cum ar fi  
normal, într-o logică economică elementară.
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AVEȚI COPII? DACĂ DA, REZOLVAȚI AVEȚI COPII? DACĂ DA, REZOLVAȚI 
PROBLEMA CĂPUȘELOR ȘI NU LE PROBLEMA CĂPUȘELOR ȘI NU LE 

TRANSFORMAȚI ÎN AGENT ELECTORAL!
Înțelegerea a fost prelungită în același 

an, printr-un act adițional, cu 
valabilitate de maximum 2 ani și 6 luni 
(începând cu data de 17.08.2015, până 
la fi nalizarea procedurilor de achiziție 
publică și încheierea noilor contracte de 
delegarea gestiunii pentru toate activitățile 
din contract). Documentația de atribuire 
pentru un  nou contract fost aprobată 
prin H.C.L. nr. 12 și nr. 13/29.01.2016. 
Procedura nu a fost însă continuată din 
motive mai mult s-au mai puțin obiective. 
Discuțiile au fost reluate în iulie, dar la acea 
vreme, în Consiliul Local Ploiești au apărut 
noi neînțelegeri. Și așa ajungem în 2018...
În luna februarie, a expirat actul adițional 
încheiat cu Coral Impex.  Cu chiu, cu vai, 
s-au desfășurat procedurile de achiziție și 
a existat și un câștigător al licitației. Numai 
că ceilalți participanți au fost nemulțumiți, 
iar Consiliul Național de Soluționare a 
Contestațiilor le-a dat câștig de cauză, 
obligând comisia de evaluare, numită 
prin dispoziția primarului municipiului 
Ploiești, să reevalueze oferta declarată 
inițial câștigătoare. Între timp însă, fi indcă 
natura nu are timp de birocrație, în 
Ploiești a fost reclamată un soi de invazie 
a căpușelor. Și, ghinion, municipalitatea a 
fost prinsă pe picior greșit, adică legal nu 
poate să efectueze tratamentele, fi indcă nu 
a fost fi nalizată licitația și nu a fost încheiat 
contractul de concesiune a serviciului.

CE FACE PRIMĂRIA PLOIEȘTI?
După ce, în aprilie-mai, s-au semnalat 

mai multe cazuri de mușcături de căpușe, 
primarul Adrian Dobre a convocat, pe 3 mai, 
Comitetul Local pentru Situații de Urgență 
(CLSU), într-o ședință extraordinară. Cu 
acel prilej s-a luat hotărârea ca CLSU, cităm 
din comunicatul autorităților municipale, 
„să informeze Comitetul Județean pentru 
Situații de Urgență cu privire la starea 
potențial generatoare de situații de urgență, 
cauzată de lipsa serviciilor de  deratizare, 
dezinfecție și dezinsecție la nivelul 
municipiului Ploiești, și la nivelul localității 
Bucov, unde municipiul Ploiești este 
proprietar al Parcului Memorial „Constantin 
Stere”. De asemenea, Comitetul Local pentru 
Situații de Urgentă a hotărât să solicite, în 
acest context, acordul Instituției Prefectului-
Județul Prahova pentru declararea stării de 
alertă pe teritoriul municipiului Ploiești.” 
Cu ce ar ajuta starea de alertă? S-ar putea 
efectua tratamente cu un agent economic 
autorizat fără să fi e nevoie de altă licitație (o 
licitație obișnuită presupune atâta birocrație 
încât ne-ar mânca de vii căpușele), prin 
încredințarea directă a lucrării. Bineînțeles, 
situația a fost speculată în presă, spunându-se 
că nu se știe ce interese absconse ar avea 
Dobre... Acesta a declarat însă că singura sa 
rațiune ține de solicitările populației și de 
faptul că s-au înregistrat, în câteva zile, prea 
multe cazuri de mușcături de căpușe. 

CE FACE PREFECTURA PRAHOVA? 
Tot în data de 3 mai, cu o zi înainte a 

se întruni ședința Comitetului Județean 
pentru Situații de Urgență (CJSU), Instituția 
Prefectului emite un comunicat de presă 
(nr.19) prin care spune că primarul Adrian 
Dobre a solicitat încă din 2 mai convocarea 
CJSU și declararea stării de urgență 
în problema deratizării, dezinsecției 
și dezinfecției în Ploiești. În text, sunt 
enumerate condițiile legale (OUG 1/1999 
și OUG.21/2004) în care se poate institui 
starea de alertă sau urgență, iar situația din 
municipiu nu se regăsește între cazurile 
descrise de legiuitor. Totuși, ca răspuns la 

solicitarea scrisă a primarului, în subsolul 
comunicatului, Instituția Prefectului se 
antepronunță și face câteva comentarii: 
„CJSU nu urmărește modul în care o 
primărie cheltuie banii de la bugetul local 
sau derulează achiziții publice și nu poate 
dispune măsuri specifi ce, neavând atribuții în 
acest sens. Potrivit OG nr.21/2004, primarul 
este președintele CLSU și, din această poziție, 
alături de membrii comitetului, poate evalua 
situațiile de urgență produse pe teritoriul 
unității administrativ-teritoriale, stabilește 
măsuri și acțiuni specifi ce pentru gestionarea 
acestora și urmărește îndeplinirea lor”. Ca 
o concesie parcă, Prefectura anunță că se 
va întocmi un plan județean de măsuri: 
„Totuși, având în vedere că în perioada 1 
aprilie-4 mai, 140 de persoane ( n.n.-în 
realitate, 63 de cazuri în Ploiești și 56-în 
județ) s-au prezentat la unități sanitare 
după ce au fost mușcate de căpușe, că în 
unitățile școlare nu s-au realizat acțiuni 
de deratizare, dezinfecție și dezisencție și 
că odată cu creșterea temperaturilor apare 
riscul îmbolnăvirii în urma înțepăturilor 
de țânțari, se va întocmi un plan județean 
de măsuri pentru prevenirea și combaterea 
vectorilor valabil în perioada mai-octombrie 
2018”.

O ȘEDINȚĂ CU ADVERSITĂȚI 
NEMASCATE

A doua zi, pe 4 mai, în ședința 
extraordinară, CJSU aprobă Planul județean 
de măsuri pentru prevenirea și combaterea 
vectorilor valabil în perioada mai-octombrie 
2018, dar prefectul Mădălina Lupea nu și-a 
dat acordul pentru declararea stării de alertă 
pe teritoriul municipiului Ploiești. În cadrul 
ședinței publice, discuțiile nu au fost unele 
prietenoase, de parteneri hotărâți să rezolve 
o problemă; dimpotrivă, s-a remarcat 
tot timpul o adversitate, primarul Dobre 
părând de-o parte a baricadei, iar restul 
membrilor CJSU, de cealaltă parte. Mai e 
nevoie să spunem că primul este membru 
PNL, iar ceilalți fac parte din PSD-ALDE? 
Prefectul a invocat faptul că procesul-verbal 
al CLSU este superfi cial și nu conține date 
clare, el nefi ind însoțit de un plan de măsuri, 
de argumente care să justifi ce declanșarea 
strării de alertă etc. Într-un alt comunicat 
de presă, Instituția Prefectului spune:

„Atât în cadrul ședinței, cât și ulterior, 
printr-o adresă ofi cială, președintele 
comitetului județean pentru Situații de 
Urgență Prahova, doamna prefect Ioana 
Mădălina Lupea, a solicitat transmiterea 
hotărârii Comitetului Local pentru Situații 
de Urgență a Municipiului Ploiești, care, 
potrivit articolului 4, alineat 5 din OUG 
21/2004 privind Sistemul Național de 
Management al Situațiilor de Urgență cu 
modifi cările și completările uletrioare trebuie 
să cuprindă următoarele: baza legală, 
perioada de aplicare, măsurile dispuse și 
obligațiile cetățenilor și ale operatorilor 
economici în ceea ce privește participarea 
la activități în folosul comunităților locale”. 
Ceea ce primarul, până la urmă, a și anunțat 
că va face, convocând, ieri, Comitetul Local 
pentru Situații de Urgență,  în vederea 
aprobării și transmiterii către Prefectură 
a planului de măsuri pentru combaterea 
vectorilor purtători de maladii transmisibile.
CĂPUȘE TRANSFORMATE ÎN AGENT 

ELECTORAL
A doua zi după ședința Comitetului 

Județean pentru Situații de Urgență, pe 
5 mai, de la sediile și cu sigla de partid, 
viceprimarii Cristian Ganea și George 
Pană au semnat, în calitate de președinți 
ai PSD și ALDE Ploiești, un comunicat de 

presă prin care-i cer demisia primarului 
Adrian Dobre: „PSD Ploiești și ALDE 
consideră că primarul Adrian Dobre a 
demonstrat încă o dată că nu îi pasă deloc de 
soarta Ploieștiului.  Tărăgănând rezolvarea 
problemei deratizării și dezinfecției, edilul 
liberal pune în pericol siguranța cetățenilor, 
dovedind că nu este capabil să gestioneze 
niciuna dintre problemele apărute în 
administrația ploieșteană. Primarul 
Ploieștiului s-a prezentat total nepregătit la 
ședința Comitetului Județean pentru Situații 
de Urgență asteptând ca rezolvarea să vină 
„de sus”. Adrian Dobre a încercat să pozeze în 
victimă (a propriei incompetențe, probabil), 
încercând să paseze responsabilitatea pentru 
rezolvarea crizei la Prefectura Prahova (...) 
Domnule Dobre, poate că a venit vremea 
să recunoașteți că nu sunteți capabil să 
conduceți Ploieștiul și să vă retrageți! Așa 
ar face un politician cu coloană vertebrală!” 
Mai este nevoie de demonstrații ca să vedem 
cum a fost subiectul extrapolat și exploatat 
politic? 

BĂTĂLIE POLITICĂ 
DE-ADEVĂRATELEA

Pe 6 mai, primarul Dobre a postat 
pe Facebook un fi lmuleț, cu privire la 
întreaga situație. Acesta a spus că țara este 
blocată din cauza unor birocrații extreme 
menținute de Guvernul României, cauză 
din care au întârziat și procedurile privind 
licitația pentru concesionarea serviciului 
DDD. Cu privire la confl ictul creat pe 
marginea combaterii căpușelor, Dobre 
a comentat: „Atunci când este vorba de 
sănătatea copiilor și a noastră, a tuturor, 
refuz să tratez problema politic, așa cum o 
fac cei de la PSD și ALDE, prin lipsa asumării 
unei decizii. Nu au făcut nimic când erau 
la conducerea Primăriei Ploiești, iar acum, 
când au majoritatea în Consiliul Local, 
pun piedici în derularea proiectelor. Până 
acum, m-am concentrat pe administrație, 
am mizat pe bunul simț al acestora și am 
evitat să răspund atacurilor frecvente din 
partea lor, în încercarea de a schimba în bine 
orașul nostru. De acum încolo însă nu o să 
mai păstrez tăcerea.” În replică, pe 8 mai, la 
sediul ALDE a avut loc o conferință de presă, 
prilej cu care viceprimarii Ganea și Pană 
s-au plâns de primarul Dobre, afi rmând că, 
în doi ani, la nivelul municipiului Ploiești, 
sub conducerea acestuia, „nu s-a întâmplat 
absolut nimic bun”. Întrebare: domniilor lor 
unde-or fi  lucrat și unde-or fi  fost în tot acest 
timp?  Conferința de presă a fost urmată de 
un comunicat de presă al consilierilor PSD-
ALDE care se termină așa: „Ploieștenii se 
pot considera înșelați de către PNL și poate 
că a venit vremea ca liberalii să îl sfătuiască 
pe Adrian Dobre să renunțe la biroul călduț 
de la etajul 3 al Palatului Administrativ. Sau 
poate că edilul își va recunoaște incapacitatea 

de a administra Ploieștiul și va face un gest 
bărbătesc demisionând, așa cum ar face-o un 
politician adevărat!”

ÎN LOC DE CONCLUZII 
Salariul prefect-17.100 lei brut + 

11.680 indemnizație anuală de hrană; 
subprefect-14.250 lei brut+11.680 
indemnizație anuală de hrană; președinte 
Consiliul Județean-17.100 lei; vicepreședinte 
CJ-15.200 lei; primar Ploiești-17.100 lei; 
viceprimari Ploiești-15.200 lei; director 
executiv DSVSA-8.112 lei/lună în 2016; 
director DSV-10.400 de lei în luna decembrie 
2017 și 4.400 de lei, în 2018; salarii directori 
instituții deconcentrate- minimum 5.000 
lei net/lună. Cam de acești bani își permit 
unii dintre conducătorii instituțiilor care 
fac parte și din comitetele pentru situații 
de urgență să transforme un subiect serios 
pentru populație în chestiuni cu iz politic!

OUG nr. 21/2004
Art. 2
f)  starea de alertă - se declară potrivit 
prezentei ordonanțe de urgență și se 
referă la punerea de îndată în aplicare 
a planurilor de acțiuni și măsuri de 
prevenire, avertizare a populației, limitare 
și înlăturare a consecințelor situației de 
urgență;
i)  factor de risc - fenomen, proces sau 
complex de împrejurări congruente, în 
același timp și spațiu, care pot determina 
sau favoriza producerea unor tipuri de 
risc;
j)  tipuri de risc - incendii, cutremure, 
inundații, accidente, explozii, avarii, 
alunecări sau prăbușiri de teren, 
îmbolnăviri în masă, prăbușiri ale unor 
construcții, instalații ori amenajări, 
eșuarea sau scufundarea unor nave, căderi 
de obiecte din atmosferă ori din cosmos, 
tornade, avalanșe, eșecul serviciilor de 
utilități publice și alte calamități naturale, 
sinistre grave sau evenimente publice de 
amploare determinate ori favorizate de 
factorii de risc specifi ci.

art.24
Comitetele locale au următoarele atribuții 
principale:
c) declară, cu acordul prefectului, starea de 
alertă pe teritoriul unității administrativ-
teritoriale;
d)  analizează și avizează planul local 
pentru asigurarea resurselor umane, 
materiale și fi nanciare necesare gestionării 
situației de urgență;
e)  informează comitetul județean 
și consiliul local asupra activității 
desfășurate.

ă i i d i i i l i d d i i Pl i i l i f

 continuare din pagina 1
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Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:

Cămara cu planteCămara cu plante

Din marea galerie a 
personalităţilor culturii 

şi artei muzicale româneşti din 
secolul al XIX-lea, face parte 
şi Constantin Dimitrescu: 
dirijor, violoncelist, compozitor 
şi profesor universitar la 
Conservatorul de Muzică din 
Bucureşti, fondatorul şcolii de 
violoncel din România.

S-a născut în comuna Blejoi, 
jud. Prahova, în ziua de 7 martie 
1847, din părinţii Ion Dumitrache 
şi Frusina. 

Manifestând, din anii 
copilăriei, o evidentă chemare 
pentru studiul marii şi adevăratei 
muzici, Constantin Dimitrescu 
este înscris, în anul 1860, la vârsta 
de 13 ani, la Institutul Horal 
şi Instrumental din Bucureşti, 
institut din care, în anul 1864, în 
urma Decretului Nr. 1312/6 oct., 
semnat de Domnitorul Al.I. Cuza, 
devine Conservatorul de Muzică 
şi Declamaţiune din Bucureşti.

Primele lecţii, în domeniul 
artei sonore, le primeşte de 
la remarcabilul compozitor, 
violonist şi profesor Alexandru 
Flechtenmacher, primul director 
al Conservatorului bucureştean, 
cea mai proeminentă personalitate 
muzicală a timpului.

Sub îndrumarea profesorului 
Alexandru Flechtenmacher 
(1823–1898), tânărul şi talentatul 
Constantin Dimitrescu realizează 
importante progrese, obţinând 
burse de studii. În acest sens, 
împreună cu alţi doi colegi de studii 
(George Stephănescu – la clasa 
de armonie şi Th eodor Popescu 
– la clasa de canto), la sfârşitul 
primului an de învăţământ din 
conservatorul bucureştean (1864–
1865), Constantin Dimitrescu este 
propus Ministerului Instrucţiunii 
Publice, pentru a fi  trimişi în 
străinătate, ,,la academiile străine 
spre perfecţionare” (Raportul 
directorului conservatorului 
din Bucureşti, Alexandru 
Flechtenmacher, 9 septembrie 
1865).

După absolvirea celor trei ani 
de la conservatorul bucureştean 
(1864–1867), Constantin 
Dimitrescu este numit, provizoriu, 
la catedra de violoncel a instituţiei, 
în locul profesorului său Iohann 
Neudörfl er, care între timp 
încetase din viaţă. Prin această 
numire în învăţământ se atestă 
încadrarea în corpul profesoral 
al conservatorului din Capitală, 
a primului elev absolvent al 
acestei prestigioase instituţii de 

învăţământ artistic superior din 
România.

În acelaşi an şcolar 1867/68 
(ceva mai târziu), Constantin 
Dimitrescu este trimis, în 
calitate de bursier al statului, la 
Viena, pentru doi ani, cursuri de 
perfecţionare, cu profesorul Karl 
Schelessinger. În locul său a fost 
numit suplinitor compozitorul, 
dirijorul şi profesorul Eduard 
Wachmann. La fi nalul celor 
doi ani de studii, Constantin 
Dimitrescu este sfătuit să îşi 
continue specializarea şi la 
Conservatorul Imperial din Paris 
(1869–1870), cu unul dintre 
renumiţii violoncelişti francezi 
din secolul al XIX-lea, prof. 
Auguste Franchomme, care îl 
socotea pe Constantin Dimitrescu 
,,ajuns la virtuozitate”. 

În anul 1870, Constantin 
Dimitrescu revine în ţară, 
ocupând, în primul rând – până în 
anul 1904 – postul de şef partidă 
violoncel, la Orchestra Societăţii 
Filarmonica Română din Capitală, 
condusă de Eduard Wachmann, în 
acelaşi timp, profesor (suplinitor, 
până în 1873) iar din 1873 este 
numit profesor defi nitiv (până în 
anul 1916), la catedra de violoncel 
a conservatorului bucureştean.

Activitatea muzicianului 
Constantin Dimitrescu se 
desfăşoară pe trei mari planuri: 
didactic, compoziţie şi interpret 
de excepţie. Activitatea didactică. 
A format numeroase generaţii de 
muzicieni români, dintre elevii 
săi de excepţie numărându-se 
violonceliştii: Dimitrie Dinicu, 
George Georgescu, Dimitrie 
Cuclin ş.a., mari personalităţi ale 
muzicii româneşti din secolul 
XX. Printre elevii săi s-au afl at 
şi Athanasie D. Verzeanu, 
violoncelist în Orchestra 
Simfonică bucureşteană, profesor, 
dirijor şi compozitor, animator al 
mişcării corale din Ploieşti (între 
anii 1881–1902, la Liceul ,,Sfi nţii 
Petru şi Pavel”), dirijor al Corului 
ceremonial.

Datorită prodigioasei sale 
activităţi didactice, între 
anii 1903–1905, Constantin 
Dimitrescu devine conducătorul 
clasei de orchestră din cadrul 
Conservatorului bucureştean, 
iar din anul 1908 – diriginte 
al claselor instrumentale de 
coarde. Apreciindu-se valoarea 
sa profesională şi didactică, 
Ministerul Instrucţiunii Publice, 
în nenumărate rânduri, l-a numit 
pe prof. Constantin Dimitrescu în 
calitate de membru în comisiile 
speciale pentru examinarea 
candidaţilor în posturile vacante, 
atât de la conservatoarele din 
Bucureşti, dar şi din Iaşi, împreună 
cu alţi mari muzicieni ai timpului: 
George Stephănescu, Eduard 
Wachmann, Dumitru Georgescu 
Chiriac, Eduard Caudella, Alfonso 
Castaldi, Gheorghe Dima ş.a.

Activitatea de creaţie. În 
domeniul creaţiei muzicale, 
Constantin Dimitrescu 
abordează, cu brio, toate genurile 
muzicale: muzică instrumentală 

pentru violoncel şi pian, muzică 
de cameră, muzică simfonică, 
muzică corală, operă şi operetă, 
muzică de scenă etc.

Muzicii concertante pentru 
violoncel, pe lângă o seamă de 
lucrări solo sau cu acompaniament 
de pian, îi dedică trei concerte, 
pe care le prezintă publicului, în 
primă audiţie. Dintre lucrările 
genului cameral, remarcăm, în 
primul rând, serenada pentru 
violoncel şi pian, celebra piesă 
Dans ţărănesc şi şapte cvartete 
de coarde, dedicate unora dintre 
profesorii Conservatorului, 
colaboratorilor sau elevilor săi.

Muzica de operă şi operetă 
cuprinde două importante creaţii: 
opereta, în două acte, Sergentul 
Cartuş (1895), Nini (1897) – operă 
comică în trei acte, Sânziana şi 
Pepelea (1890; libret de Vasile 
Alecsandri). Scrie, de asemenea, 
muzica pentru revista-feerie 
,,100 de ani” (1899; libret de I.L. 
Caragiale).

Dintre lucrările dedicate muzicii 
de scenă s-au remarcat partiturile 
pentru spectacolele Răzvan şi 
Vidra; Femeia mării; Fundarea 
Romei; Ocolul pământului în 80 
de zile; Visul Dochiei ş.a., care au 
făcut parte din repertoriul primei 
scene a ţării: Teatrul Naţional din 
Bucureşti.

Un loc aparte, în creaţia 
generală a compozitorului, revine 
muzicii corale – arta cea mai intim 
legată de viaţa omului. Lucrările 
Marşul anului 1877 – şi alte trei 
coruri bărbăteşti pe această temă, 
glorifi cau victoria armatei române 
în războiul pentru Independenţa 
de Stat a României, din 1877. 

A scris, de asemenea, multe 
compoziţii pentru voce şi pian, 
cele mai cântate opusuri fi ind: 
Cei mai frumoşi luceferi (versuri 
de Carol Scrob); S-o văd acum 
că vine (versuri de Carol Scrob); 
Dac-aş fi  o păsărică; Două stele; 
Visuri pierdute (romanţă); Mult 
aş vrea să fi u cu tine (romanţă); 
Melancolie; Acum când sufl ă 
vântul rece; Amorul de mai; În 
ochii tăi etc.

Activitatea de interpret. Ilustrul 
muzician debutează în viaţa 
artistică românească în anul 1862, 
la vârsta de 15 ani, în primul rând 
la producţiile artistice organizate 
atât în Bucureşti de către 
Conservatorul al cărui student 
era, dar şi pe scenele din Viena şi 
Paris, în perioada cursurilor de 
perfecţionare (1867–1870).

După 1870, organizează în 
ţara noastră primele formaţii de 
muzică de cameră, împreună cu 
fraţii Wiest, ale căror programe 
sunt alcătuite atât de lucrări 
instrumentale, cât şi vocale. 
În acest context au loc şi cele 
dintâi concerte de muzică 
de cameră – instrumentale 
şi vocal-instrumentale – din 
ţara noastră. Presa vremii, în 
numeroase cronici, a elogiat 
această excepţională activitate, 
atribuindu-i compozitorului 
Constantin Dimitrescu şi numele 
de ,,fondator al primului cvartet 

instrumental naţional”. Cu această 
formaţie camerală, Constantin 
Dimitrescu a concertat în 
numeroase săli bucureştene, dar 
şi în casele (saloanele) marilor 
oameni de cultură ai timpului: 
Titu Maiorescu, Th eodor Aman.

Merite deosebite revin 
profesorului, compozitorului şi 
solistului-concertist Constantin 
Dimitrescu în ceea ce priveşte 
stimularea creaţiei muzicale 
autohtone, atât în calitate de dirijor 
al Orchestrei Teatrului Naţional 
din Capitală, dar şi de conducător 
al Societăţii Muzicale ,,Buciumul” 
(înfi inţată în 1894).

Întreaga lui activitate i-a 
sfârşit în cel de-al treilea deceniu 
al veacului XX (în anul 1928), 
la vârsta de 81 de ani, lăsând 
urmaşilor săi o minunată pildă de 
activitate pentru progresul muzicii 
româneşti contemporane. 

În calitate de violoncelist-
concertist, a întreprins turnee 
artistice în Franţa, Austria, 
Ungaria. A fost distins cu Medalia 
,,Bene Marenti”, cls. I, Ordinul 
,,Coroana României” şi ,,Steaua 
României”, Ordinul bulgar 
,,Ferdinand”, Ordinul turcesc 
,,Osmanie”, cls. IV, cu „Premiul de 
compoziţie de la Torino (Italia)” 
(Viorel Cosma – Interpreţi din 
România – interpreţi, Bucureşti, 
1996, p. 230, 231).

În semn de omagiu pentru 
viaţa şi opera acestui muzician 
român de excepţie, din iniţiativa şi 
prin grija autorului acestei lucrări 
monografi ce, la începutul lunii 
aprilie 1997, cu prilejul aniversării 
a 150 de ani de la naştere, în 
localitatea natală – comuna 
Blejoi – s-a realizat şi dezvelit o 
reprezentativă placă omagială- 
opera sculptorului Ștefan 
Macovei, aşezată pe un superb 
postament, eveniment onorat de 
personalităţi marcante ale muzicii 
româneşti (celebra soprană 
Eugenia Moldoveanu-secretar 
de stat în Ministerul Culturii în 
acea perioadă, acad.Octavian 
Lazăr Cosma, prof.univ. dr. Irina 
Odăgescu-Ţuţuianu, prof. univ. 
dr. Nicolae Brînduş, compozitorul 
Zaharia Popescu etc.).

Despre viața  și opera 
ilustrului muzician au rostit 
documentate alocuțiuni prof.
dr. Al.I.Bădulescu, celebra 
soprană Eugenia Moldoveanu 
și prof.univ.dr. Octavian Lazăr 
Cosma președintele Uniunii 
Compozitorilor și Muzicologilor 
din România. Festivitatea s-a 
incheiat cu un program muzical, 
elevul Vlad Harlav Maistorovici 
de la Liceul de Artă „Carmen 
Sylva”, interpretând la vioară 
solo din creația compozitorului 
Constantin Dimitrescu superba 
bijuterie muzicală „Dans țărănesc”.

O manifestare omagială 
dedicată nemuritorului muzician 
urmează să aibă loc în zilele 
următoare în comuna natală 
Blejoi, prin grija Primăriei și 
Consiliului local.Viața și opera 
marelui muzician vor fi  evocate de 
prof.dr.Al.I.Bădulescu.

dirijor, violoncelist, compozitor şi profesor universitar
(n. 7 martie 1847, com. Blejoi, jud. Prahova – m. 9 mai 1928, Bucureşti)

in marea galerie a

Are reputaţia de a fi  bun pentru ochi, 
dar potenţialul nutritiv și terapeutic al 
acestei rădăcini depășește capacitatea ei 
de a îmbunătăţi vederea.

Betacaroten pentru ochi și piele
Betacarotenul, un pigment din familia 

carotenoidelor, cel care îi conferă culoarea 
portocalie, este un puternic antioxidant 
și în același timp precursorul vitaminei 
A (în timpul digestiei este transformat în 
vitamina A). Se știe că betacarotenul previne 
maladiile cardiovasculare și cancerul, 
încetinește procesul de îmbătrânire a 
ţesuturilor, protejează pielea și retina de 
efectele nocive ale razelor ultraviolete, 
îmbunătăţește vederea, în special pe cea 
nocturnă și ţine la distanţă degenerescenţa 
maculară, o boală ce afectează vederea 
centrală a persoanelor în vârstă, putând 
duce la orbire.

Balsam pentru intestine
Morcovul este înzestrat cu capacitatea 

de a trata afecţiunile intestinale, cicatrizând 
și protejând pereţii intestinului, prevenind 
chiar hemoragiile. Aceste proprietăţi 
cicatrizante sunt foarte utile în caz de 
ulcer gastroduodenal. În plus, posedă o 
dublă acţiune: graţie pectinelor și acţiunii 
antiseptice este util în diaree, în special fi ert, 
în timp ce e crud combate constipaţia. În 
cazul diareei la copiii mici, supa de morcovi 
este un remediu foarte efi cient.

Ce conţine

Crud, 100 g morcov ne oferă 30 de 
calorii, 7 g de glucide, 2,5 g fi bre, 300 mg 
potasiu, 30 mg calciu, este foarte bogat 
în betacaroten (8 mg) și vitaminele B, 
în special B9 și conţine cantităţi mici de 
vitamina C (7 mg), E (0,5 mg), magneziu 
(12 mg) și fi er (0,3 m g).

Supă cremă de morcovi cu ghimber
600 g morcovi, 2 cepe mari, 1 litru 

supă de pasăre sau de legume, 1 cană 
smântână pentru gătit, 2 linguri unt sau 
ulei de măsline, 1 bucată de ghimber de 
3 cm, piper alb proaspăt măcinat, sare, 
crutoane pentru servit, câteva frunzuliţe 
de verdeaţă pentru decor.

Topești untul într-o tigaie sau încălzește 
uleiul. Călește ceapa tocată mărunt, iar după 
ce devine transparentă adaugă morcovul și 
ghimbirul, ambele curăţate, spălate și tăiate 
rondele fi ne. Amestecă timp de 10 minute 
și picură câte puţină apă. Stinge cu supa 
fi erbinte și fi erbe ingredientele timp de 20 
de minute la foc mediu.

Strecoară supa și pasează în blender 
legumele împreună cu puţină apă. Pune 
din nou la fi ert supa împreună cu piureul 
de legume smântâna pentru gătit, sare și 
piper după gust. Stinge focul după 2-3 
minute și servește supa cu crutoane, 
decorată cu verdeaţă.

Desert indian cu morcovi și caju
8 morcovi de dimensiune medie, 3 căni 

lapte dulce, 4 linguri unt topit, 10 linguri 
zahăr brun de trestie sau melasă, 1 praf de 
cardamom, 75 g stafi de, 20 alune caju.

Curăţă morcovii, spală și dă-i pe 
răzătoarea mică. Fierbe morcovul în 
lapte, într-un vas cu baza groasă la foc 
mic, amestecând periodic. Când laptele 
aproape a scăzut, adaugă untul topit, 
zahărul și cardamomul. Amestecă bine, pe 
foc mic, iar după ce ai omogenizat pasta de 
morcovi, ia vasul de pe foc și încorporează 
stafi dele. Repartizează desertul în boluri 
și decorează cu alune caju. Este un desert 
tradiţional, specifi c bucătăriei din nord-
vestul Indiei.

MORCOVUL, VIRTUȚI MORCOVUL, VIRTUȚI 
NEȘTIUTENEȘTIUTE

C d 100 f ă 30 d

IN MEMORIAM

CONSTANTIN DIMITRESCUCONSTANTIN DIMITRESCU
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OBICEIURI DE NUNTĂ - LEGENDAOBICEIURI DE NUNTĂ - LEGENDA

Nunta reprezintă un 
moment important din 

viața oricărui tânăr și marchează 
întemeierea unei noi familii 
în viața comunității. Căsătoria 
simbolizează o schimbare de 
statut a tânărului prin care se 
stabilesc relații noi de rudenie, 
dar și perpetuarea neamurilor din 
care provin cei doi tineri. 

 Încă din cele mai vechi 
timpuri, în Slănic, căsătoriile 
erau impuse de către părinți, în 
special de familiile bogate, iar 
cei doi tineri se vedeau pentru 
prima dată la nuntă. Cu timpul 
însă, tinerii au avut libertate, 
alegându- şi singuri partenerul. 
Legăturile între tineri se stabileau 
de regulă la hora satului, unde 
dansau și împărtășeau idei. Odată 
stabilite aceste legături, băiatul 
își anunța părinții că-i place de o 
anumită fată și că vrea să o ia în 
căsătorie. Aceștia la rândul lor, 
anunțau părinții fetei și se stabilea 
o întâlnire. Această întâlnire 
avea loc în casa fetei, în care 
părinții băiatului împreună cu 
acesta cereau mâna fetei.  Dacă 
părinții fetei erau de acord, aceștia 
anunțau ce zestre are fata, iar dacă 
părinții băiatului acceptau această 
zestre, stabileau împreună data 
logodnei. 

 Logodna se făcea la 
biserică, unde erau prezenți 
părinții tinerilor și nașii viitoarei 

perechi. Tinerii stăteau logodiți 
chiar și un an de zile, timp în care 
se cunoșteau mai bine și făceau 
pregătirile pentru nuntă.

 ,,O întâmplare legată de 
acest subiect, din timpul Primului 
Război Mondial s-a petrecut în 
Slănic. Gheorghiță, fi ul lui Ion și 
al Mariei, un tânăr ucenic, care 
muncea alături de tatăl său la 
Mina de sare, s-a îndrăgostit de 
Steluța, o fată din satul Teișani, 
la câțiva kilometri de Slănic. 
Gheorghiță a văzut-o pe Steluța la 
o şezătoare în toamna anului 1913. 
De atunci s-au tot întâlnit mereu, 
la horă sau de sărbătorile de iarnă, 
când Gheorghiță împreună cu 
câțiva prieteni s-au dus acasă 
la ea să o colinde. El le-a spus 

părinților câ îi place fata și vrea 
să o ia în căsătorie. Tot satul afl ase 
de dragostea lor și de sărbătorile 
de Paște, Gheorghiță împreună 
cu părinții săi, s-au dus la Teișani 
la familia Steluței, să o ceară în 
căsătorie. Aceștia au fost de acord 
și după Paște i-au logodit pe cei 
doi tineri și au început totodată și 
pregătirile de nuntă, care urmau 
să aibă loc în vara anului 1915.

 Au stabilit că vor sta la 
părinții lui Gheorghiță, pentru că 
el avea o casă mare și era singur 
la părinți. În toamna anului 
1914 au început mobilizările 
pentru război, fi indcă începuse 
deja Primul Război Mondial. 
Erau mobilizați toți tinerii și 
bărbații apți de luptă. N-a scăpat 

nici Gheorghiță, care a plecat 
îndurerat în luna noiembrie, 
spunându-i Steluței să-l aștepte că 
se va întoarce. Aceasta a suportat 
cu greu despărțirea, dar i-a promis 
că-l va aștepta.

 Timpul trecea, iar Steluța 
încă nu primise nicio veste de 
Gheorghiță și prin Slănic începuse 
deja să sosească știri despre 
soldați decedați. Steluța se gândea 
cu groază și într-un târziu la vreo 
patru luni, a primit o scrisoare 
de la Gheorghiță că este bine și 
sănătos, că o iubește și o roagă să 
nu uite de legământul făcut. Fata 
i-a scris și ea la rândul ei, să stea 
liniștit că îl așteaptă să se întoarcă.
Vara a sosit și Steluța își vedea de 
treburile gospodăriei împreună cu 
părinții, stând tot timpul supărată 
și îngândurată. 

Într-o zi, Steluța s-a trezit la 
poartă cu Dumitru, unul dintre 
prietenii lui Gheorghiță care 
s-a întors de pe front fără un 
braț. Acesta a venit să-i spună 
fetei că Gheorghiță a fost rănit 
la picior și era într-o stare foarte 
gravă, dar conștient. Dumitru 
i-a spus Steluței că Gheorghiță 
a fost operat și și-a pierdut 
piciorul și i-a trimis vorbă să 
nu-l mai aștepte și să se mărite. 
Fata îndurerată, nu a respectat 
cuvântul băiatului și a jurat că-l 
va aștepta. În tot acest timp, au 
mai venit băieți să o curteze, dar 

ea i-a refuzat categoric, spunând 
că este logodită cu Gheorghiță și 
urmează să se căsătorească. Toată 
lumea îi spunea că trebuie să-și 
întemeieze o familie și că băiatul 
nu se va mai întoarce. Părinții i-au 
găsit chiar un băiat din satul ei să 
se mărite, dar ea nu a vrut cu nici 
un chip.

Au trecut aproape doi ani și 
nu mai știa nimic de Gheorghiță, 
aproape toate fetele de vârsta ei 
se căsătoriseră, iar unele aveau 
deja și copii. În vara anului 
1916, mai precis, pe 15 august de 
Sfântă Mărie, părinții Steluței au 
convins-o cu greu să meargă la târg 
la Slănic. Războiul se terminase și 
deja soldații se întorceau acasă, 
unii dintre ei răniți. La târg era 
lume foarte multă, iar Steluța nu 
vroia să vadă pe nimeni, până 
când într-un târziu, l-a zărit prin 
mulțime pe Gheorghiță. Acesta 
mergea sprijinit de o cârjă. Steluța 
a alergat la el, strigându-l, iar 
el, surprins și-a aplecat capul, 
spunând că nu vrea să-l vadă în 
această situație. Fata a început să 
plângă și i-a spus că l-a așteptat și 
că vrea să se căsătorească cu el.

Cei doi tineri și-au aratat 
dragostea, fi ind bucuroși că s-au 
revăzut după mult timp, iar anul 
următor, s-au căsătorit.”1  

  1 Subiect investigat: Borcea Maria, 85 de 
ani, com. Teișani, 23 august 2016.

În largul Estoniei, în Marea Baltică, o insulă de 16,4 
km pătraţi găzduiește una dintre ultimele societăţi 

matriarhale din Europa: Kihnu. De secole, aici femeile 
sunt adevăraţii „gardieni ai comunităţii”, în timp ce 
bărbaţii sunt plecaţi pe mare, la pescuit, cu lunile. În 
2008, UNESCO a declarat acest teritoriu cu 500 de 
locuitori „patrimoniu intangibil”. 

Pierdută în Golful Riga, insula Kihnu adăpostește doar 
500 de locuitori răspândiţi în patru sate. Particularitatea 
acestui loc este că aici întâlnești, în cea mai mare parte 
a anului, doar femei, dacă îi excludem pe cei câţiva 
bărbaţi. Ele se ocupă de toate treburile, de la muncile 
agricole și gospodărești, la creșterea copiilor și păstrarea 

tradiţiilor, politică, administraţie, comerţ. „Totuși, 
salariile bărbaţilor asigură baza noastră economică”, 
spune Mare Matas, liderul acestei comunităţi, Ea este 
și membră în Parlamentul estonian, apărând tradiţiile 
și meseriile locale, în capitala Tallin. Faptul că insula 
este încă un exemplu unic al unei societăţi matriarhale 
se datorează izolării sale și locuitorilor care au rămas 
fi deli obiceiurilor ancestrale. „Cultura din Kihnu este 
interesantă (…), iar tradiţiile de nuntă au o vechime de 
peste 2000 de ani”, spune Mare Matas, citată de Great 
Big Story. De trei ori pe săptămână se întrunește un 
comitet al celor mai infl uente femei de pe insulă, într-o 
clădire centrală situată în faţa pitoreștii biserici ortodoxe. 
În jurul orei 17.00, în faţa unei cești de ceai aburinde, 
femeile iau decizii importante pentru comunitate: de 
exemplu, păstrarea a șase ore pe săptămână pentru 
predarea dialectului local în școala primară sau obligaţia 
fetelor tinere de a învăţa să coasă și să ţeasă. 

ULTIMA COMUNITATE ULTIMA COMUNITATE 
MATRIARHALĂ MATRIARHALĂ 
DIN EUROPADIN EUROPA

Insulele Bermude, teritoriu britanic, 
au devenit prima ţară care legalizează și 
apoi anulează căsătoriile între persoane 

de același sex, relatează Th e Guardian. 
Guvernatorul Insulelor Bermude a 
promulgat o lege care anulează dreptul 
persoanelor de același sex de a se 
căsători, în ciuda unei decizii a Înaltei 
Curţi de anul trecut care autoriza 
astfel de căsătorii. Ministrul pentru 
afaceri interne, Walton Brown, a spus 
că legislaţia semnată de guvernatorul 
John Rankin ar echilibra balanţa în 
dispută privind căsătoriile de același 
sex pe insula social-conservatoare, 
respectând în același timp hotărârile 

Curţii Europene de Justiţie care asigură 
recunoașterea și protecţia cuplurilor de 
același sex.

Grupurile pentru drepturile 
persoanelor LGBT au spus că decizia 
unei jurisdicţii de a lua dreptul legal 
la căsătorie după ce l-a acordat este 
fără precedent, iar faptul că de acum 
persoanele gay vor avea ca opţiune 
doar parteneriatele domestice le face pe 
acestea să aibă un status de cetăţeni de 
rang secund.

PREMIERĂ ÎN INSULELE BERMUDEPREMIERĂ ÎN INSULELE BERMUDE

Insulele Bermude teritoriu britanic

Cercetătorii au confi rmat una 
dintre teoriile lui Albert Einstein, 

fi ind martorii unui fenomen astronomic 
unic, cu ajutorul telescopului spaţial 
Hubble, precizează vagaesoteric.net.

Astronomii au reușit să surprindă 
fenomenul de curbare a luminii 
provenite de la o stea îndepărtată, în 
momentul în care un obiect trece prin 
faţa sa, informează AFP. Fenomenul 
astronomic este cunoscut cu 
denumirea de gravitational microlesing” 
(microlentilare gravitaţională).

„Einstein ar fi  mândru. Una dintre 
cele mai importante teorii ale sale a 
trecut unul dintre cele mai riguroase 
teste de observare”, afi rma Terry 
Oswalt din cadrul Embry-Riddle 
Aeronautical University. Microlentilarea 
gravitaţională a fost observată în 1919, 
atunci când lumina provenită de la o 
stea s-a curbat în jurul unei eclipse 
totale de Soare. În acea perioadă, 
evenimentul a oferit unele dintre cele 
mai convingătoare dovezi ale teoriei 
relativităţii generale. „Atunci când o 
stea din prim plan traversează zona 

dintre Pământ și o altă stea, apare 
microlentilarea gravitaţională, fi ind 
vizibilă sub forma unui inel de lumină 
(inelul Einstein)”, afi rmă Oswalt.

Einstein nu credea că acest fenomen 
ar putea fi  detectat în cazul altor stele 
în afară de Soare. El afi rma într-un 
articol din 1936 că stelele sunt atât de 
îndepărtate de noi, încât „nu există nicio 

speranţă că acest fenomen să poată fi  
observat”. 

Însă, prin intermediul telescopului 
Hubble, o echipă de cercetători din 
cadrul Space Telescope Science Institute, 
SUA, au reușit să observe momentul în 
care lumina unei stele îndepărtate se 
curbează în jurul unei stele albe pitice 
denumită Stein 2051 B.

INELUL LUI EINSTEIN, ȘI LA INELUL LUI EINSTEIN, ȘI LA 
STELELE DIN AFARA SISTEMULUISTELELE DIN AFARA SISTEMULUI
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dintre Pământ și o altă stea apare speranţă că acest fenomen să poată fi
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Alegerile din capitală: între sinceritate 
și binomul Dodon-Plahotniucși binomul Dodon-Plahotniuc

La Chișinău, vacanța politică de Paște 
se încheiase abrupt cu un anunț 

surpriză: primărița interimară a capitalei, 
Silvia Radu, își anunțase clar intenția de 
a participa în alegerile din 20 mai curent 
pentru funcția de Primar General. Intenție 
anticipată de mai multă vreme în mediul 
experţilor și al politicienilor, cei mai mulți 
vehiculându-se că Radu va fi  sprijinită tacit 
de partidul de guvernământ. Primărița 
interimară a respins întotdeauna orice 
asonanță cu democrații, insistând și acum 
că este o fi gură independentă și apolitică.

IACA NU VREAU, IACA VREAU 
PRIMAR

După ce a tot fl irtat cu mass media zile și 
chiar săptămâni la rând dacă va candida sau 
nu la funcția de edil al Chișinăului, actualul 
interimar al capitalei a recunoscut că s-a 
decis. Mergând să inspecteze imediat după 
Paște lucrările de reparație a unor străzi din 
urbe, Silvia Radu a declarat jurnaliștilor că va 
începe, chiar a doua zi, procesul de colectare 
a celor 10 mii de semnături pentru a candida 
ca independentă la funcția de primar. În 
care scop va instala mai multe corturi 
prin oraș pentru colectarea semnăturilor 
necesare înregistrării sale în calitate de 
candidat independent. Radu mai susținea 
că este întrebată des de oamenii cu care se 
întâlnește dacă va candida sau nu, iar decizia 
fi nală „depinde de câțiva factori principali”, 
precizați pe rețelele de socializare: „Cred că 
susținerea directă a oamenilor îți dă mai 

multă putere să faci treabă pentru Chișinău. 
Spre deosebire de candidații politici, care 
pot candida fără semnăturile cetățenilor, ca 
independent va trebui să strâng semnături. 
Începând de mâine, împreună cu câțiva 
oameni dragi, care mi-au fost alături și în 
campania electorală trecută (prezidențială – 
N.M.), voi demara procesul de strângere a 
semnăturilor. Dacă chișinăuienii își doresc 
un primar independent, al oamenilor, care 
să nu reprezinte un partid politic, atunci voi 
reuși să colectez toate semnăturile necesare 
pentru a mă prezenta la alegeri.”

A reușit. Cu sau fără corturi, acum nu 
mai contează, după ce, la doar o săptămână 
și ceva, Silvia Radu a fost înregistrată la 
CEC drept candidat independent pentru 
primăria Chișinău. Acum nu mai contează 
nici semnalele că ar fi  fost susținută de 
primari ai PD din suburbii, de unii șefi  de 
instituții municipale cu bilete de partid 
trandafi rii. Nici că ar fi  nereguli în liste, 
cum pretinde liberalul Valeriu Munteanu, 
sau în activitatea sa de la Union Fenosa, 
cum încearcă unii experți-neexperți să 
scotocească prin ceva rapoarte de acum 
cinci-șase ani. Trenul a plecat.

CANDIDAT ATIPIC, CE NU AR FI 
TREBUIT SĂ EXISTE?     

Pe de altă parte, în opinia mai multor 
experți, Silvia Radu doar independentă 
nu poate fi , ea fi ind, de fapt, candidatul 
Partidului Democrat, care va intra la 
Primăria capitalei pe ușa din spate, la fel cum 
a fost intrarea lui Vlad Plahotniuc în politică 
și preluarea puterii politice în Moldova prin 
PDM. Ion Terguță, purtătorul de cuvânt al 
PLDM, consideră că „Silvia Radu este un 
candidat atipic, care în mod normal nu ar fi  
trebuit să existe”, iar „valoarea sa electorală 
este cea din prezidențiale, în limita marjei 
de eroare (0,35% – N.M.). Silvia Radu 
este expresia fraudei electorale, pe care 

cetățeanul ar trebui să o taxeze fără nici o 
rezervă. O impostoare nu poate apriori să 
benefi cieze de simpatie. Silvia Radu nu are 
și nu a avut dreptul să dețină funcția de 
primar interimar al capitalei. Cu atât mai 
mult nu poate candida din această postură”, 
susține Ion Terguță. 

Deloc atipică însă este, în opinia aceluiași 
Ion Terguță, strategia Partidului Democrat. 
Or, intrarea pe ușa din spate este elementul 
care recomandă acest partid. „Intrarea lui 
Vlad Plahotniuc în politică s-a făcut prin 
ușa din spate, după o campanie înțesată 
de elemente de corupere a electoratului. 
Preluarea puterii politice de către PDM s-a 
făcut prin supunerea justiției și dinamitarea 
partidelor politice. Uzurparea puterii este 
esența existenței sale”, mai susține purtătorul 
de cuvânt al PLDM. Cu toate acestea, „deși 
deține controlul total asupra instituțiilor 
statului, PDM este în continuare un partid 
fricos”, afi rmă Ion Terguță, în contextul 
în care PDM „a ezitat să înainteze un 
candidat la primăria capitalei, forțând mâna 
electorului printr-o diversiune și o amplă 
campanie de manipulare”, iar „candidatul 
Silvia Radu este expresia acestei diversiuni”. 

CHIȘINĂUIEANUL, INTRE 
INTERESELE CETĂȚEANULUI ȘI 

SFORILE PARTTIDELOR
Politologul Dionis Cenușă este însă de 

părere că lupta reală se va da totuși între trei 
candidaţi: Ion Ceban, Silvia Radu și Andrei 
Năstase. Rezultatele unui prim sondaj de 
opinie de la anunțarea alegerilor anticipate 
pentru funcția de primar al Chișinăului o 
scoate pe Radu printre favoriții cursei, cu al 
doilea rezultat după socialistul Ion Ceban, 
lider în preferințele electorale, cu care 
s-ar putea duela în turul doi. Acum, după 
ce CEC a făcut publică lista tuturor celor 
12 candidați înregistrați în cursa pentru 
funcția de primar al capitalei (Vasile Costiuc, 

Partidul Democrația Acasă; Andrei Năstase, 
PPDA; Alexandr Roșco, Partidul Politic Casa 
Noastră-Moldova; Reghina Apostolova, 
Partidul Șor; Valeriu Munteanu, PL; Ion 
Ceban, Partidul Socialiștilor; Victor Strătilă, 
Partidul Verde Ecologist; Maxim Braila, 
Partidul Popular; Alexandra Can, PNL; 
Silvia Radu, singurul candidat independent; 
Alexandru Mâțu, Partidul Ruso-Slavean; 
Constantin Codreanu, PUN), e cazul să ne 
întrebăm: va reuși Silvia Radu să devanseze 
puzderia de candidați ai dreptei politice? 
PDM, care anterior spunea că lideul PAS, 

Maia Sandu, ar fi  fost un canditat „mai bun” 
decât cel al PPDA, Andrei Năstase, e sincer 
când declară și la această oră că mai speră 
că unii dintre candidați se vor retrage în 
favoarea altora și rămâne în continuare pe 
ideea identifi cării unui „candidat unic” (nu 
cumva chiar Silvia Radu)? Dar mai ales va 
reuși electoratul chișinăuiean să discearnă 
care dintre concurenți va fi  cel ce le va apăra 
interesele sau va rămâne și mai debusolat și 
dezamăgit de mreaja interminabilelor sfori 
ale partidelor și clanurilor avide de putere 
de la Chișinău?  

De un singur lucru sunt siguri: la alegerile 
din 20 mai ei vor vota pentru un primar care 
va ocupa funcția doar un an, până în vara 
lui 2019, când vor avea loc alegeri locale 
generale.

Mare zaiafet în campania electorală pentru 
alegerile locale din 20 mai curent de la 

Chișinău, care parcă nici nu-i. În afara unui document 
al candidatului Partidului Liberal, Valeriu Munteanu, 
pentru blocarea înregistrării Silviei Radu (eșuat, de altfel) 
nimic nu se prea vede între candidații care contează în 
cursă și care conduc detașat plutonul. În schimb, pentru 
locul trei, parcă i-a apucat strechea pe toți. Candidați, 
politicieni susținători, analiști – un cor comun care se 
luptă pentru... locul 3. Halal miză!

Astfel, dacă e să discutăm despre alură, trena 
rămasă de la fostul primar Dorin Chirtoacă și ceva 

osânză electorală făcută pe cont propriu îl putea aduce pe 
Valeriu Munteanu, candidatul PL, în poziția a treia. Adică 
de-asupra lui Andrei Năstase, candidatul comun al PPDA-
PAS-PLDM. Un dezastru pentru candidatul opoziției 
pro-europene din stradă, prost ales și neconvingător. 
Totuși, iată că a intrat în cursă și Constantin Codreanu, 
candidatul Partidului Unității Naționale, iar unioniștii au 
unde se aglomera și cu cine vota.

Motiv pentru un urlet major, supra-agitația lui Valeriu 
Munteanu și a Partidului Liberal, care pierde voturi, în 
bătălia pentru locul trei. Ceartă puternică, amintiri politice, 
schimburi neprincipiale de amabilități contondențe PL-

PUN pe toate diapazoanele. Rezultatul și fi nalitatea erau 
tot alea – depășirea lui Andrei Năstase în bătălia pentru 
....locul 3.

Cred că intrăm într-un penibil absolut. Nimeni nu a 
înțeles: cum se joacă jocul ăsta?

Mai întâi că, pentru a pătrunde în turul doi, și a câștiga 
competiția, trebuia ales un candidat de consens, acceptabil 
și unioniștilor, și pro-românilor, și pro-europenilor de 
dreapta. Maia Sandu, după performanța de la Prezidențiale, 
putea câștiga liniștit, la pas, alegerile pentru primăria 
Chișinăului. Nu a candidat, Andrei Năstase a furat startul 
și a smuls cu forcepsul susținerea candidaturii sale de către 
liderul PAS, Maia Sandu, iar rezultatul e cel al celui mai 
urât și mai controversat candidat al opoziției pro-europene 
din stradă, care s-a certat cu toată lumea, unioniști și pro-
români deopotrivă, și care vrea azi să cumuleze voturile 
celor altădată desconsiderați și înjurați, alungați din Piața 

Marii Adunări Naționale, din stradă și batjocoriți bine de 
tot. Acum dar cum să le cumuleze voturile?

Apelul Maiei Sandu ca celelalte partide să facă un pas 
înapoi și să-l susțină pe Andrei Năstase e o copilărie și 
chiar trădează lipsa de experiență politică. Păi ai vorbit 
cu celelalte partide, ai negociat cu ele până să numești 
candidatul unic? Atunci, dacă nu ai făcut-o, cum să te 
aștepți la susținere? E un infantilism absolut. Mai ales că 
ce ai oferit?

Da, dacă exista o gândire matură, chiar și după furtul 
startului, pe o înțelegere a partidelor de dreapta, pasul 
în spate al tuturor și susținerea unei personalități civice, 
care nu reprezintă pe nimeni – un Igor Munteanu, 
propuneam eu ca soluție de avarie, dublată de o propunere 
de coaliție, bloc comun la alegerile generale, era o șansă 
majoră. Câștiga și primăria, avea și un bloc lansat, nou-
nouț și încercat în alegeri, care să râvnească cu șanse 
reale relevante la alegerile parlamenare generale, așa cum 
sunt ele organizate, în profi l mixt, pe liste și uninominal 
deopotrivă. Dar...  șansa a fost ratată, strategia nu mai e 
aplicabilă, candidații sunt în cursă, iar bătălia continuă 
pentru .... locul trei!

Dragii mei politicieni din Republica Moldova, de 
dreapta, de toate culorile. Ați auzit că locul trei nu se 
premiază aici? Doar primii doi, eventual, dacă nu câștigă 
un candidat din primul tur (ceea ce nu pare să fi e cazul 
la Chișinău), intră în turul doi, în fi nală? Locul trei, la 
alegerile pentru primăria Chișinăului (și altor primării), 
este perdant!!!

Iulian CHIFU, editorialist deschide.md, analist de 
politică externă, Chișinău

Bătălia pentru locul trei la Bătălia pentru locul trei la 
Primăria Chișinău. Halal miză!

r
s
d
a
p

d
p
u
la
a
e

are zaiafet în campania electorală pentru

a Chișinău vacanța politică de Paște



11

Ziarul   PloiestiiOCOLUL PĂMÂNTULUI

Pagină coordonată  de Grigoraş NIŢĂ; Pagină coordonată  de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.rowww.ziarulploiestii.ro

Dr. Dave Janda (foto) este 
nu numai o gazdă radio, 

ci și un adevărat patriot american 
care, deși nu face parte din cercul 
de putere de la Washington, 
are totuși multe contacte în 
interiorul acestuia. Janda afi rmă 
că un nou raport întocmit de 
unul dintre inspectorii generali 
ai SUA va marca începutul unei 
transformări din temelii a ceea 
ce se numește „domnia legii” în 
America.

Janda explică: „Coney (fostul 
director al FBI), Loretta Lynch 
(fost procuror general al SUA) și 
Clinton sunt printre cei ce sunt 
vizaţi de acest raport – și am 
motive să cred că informaţia 
aceasta este corectă. Mulţi 
oameni au crezut că acest raport 
al inspectorului general nu va fi  
fi nalizat sau că nu va fi  predat. 
Totuși, cele 1,2 milioane de pagini 
ale raportului au fost predate 
deja Congresului… Cred că unul 
dintre motivele pentru care acest 
raport este foarte important 
e acela că se va restabili astfel 
în totalitate modul în care 
funcţionează acum domnia legii 
în această ţară. Căci, de fapt, 
se poate spune că actualmente 
aceasta – așa-zisa domnie a legii 
– a fost multă vreme abandonată 
în SUA. Ea a fost masacrată de 
către globaliști. Iar acest fapt 
nu a fost ceva accidental, ci s-a 
realizat în mod intenţionat. 
Așa-zisa domnie a legii a fost, 
de fapt, adeseori folosită pentru 
a persecuta fi inţele care luptă 
pentru libertate, opunându-se 
sistemului global…În felul acesta, 

astfel de fi inţe de bună-credinţă, 
ce erau considerate indezirabile 
au fost, în cele din urmă, date la 
o parte, astfel încât globaliștii – 
printre care se numără familiile 
Clinton, Bush și Obama sau unii 
pioni de-ai lor, precum Soros sau 
alţii – să poată duce la îndeplinire 
planul lor satanic, nebunesc.

Tocmai de aceea ceea ce se va 
produce în urma acestui raport 
al inspectorului general – în 
opinia mea și nu numai a mea, 
ci a multor altor oameni – este o 
fermă repunere în direcţia a ceea 
ce ar fi  cu adevărat necesar să 
însemne domnia legii.”

Janda a continuat: „Raportul 
inspectorului general va da 
printre altele în vileag cârdășia 
dintre Departamentul Justiţiei 
și FBI în posibila măsluire a 
rezultatelor alegerilor americane 
din anul  2016. El va arăta în 
mod clar realitatea supravegherii 
ilegale nu doar a lui Trump, ci și 
a milioanelor de americani ale 
căror drepturi, teoretic garantate 
de al 4-lea amendament, au 
fost și sunt de fapt, violate. El 
va repune pe tapet problema 
gravă a Fundaţiei Clinton și a 
controversatului joc pay-to-play. 
Uraniul este doar o parte a acestei 
probleme și merită să ne amintim 
că 20% din producţia de uraniu 
a Statelor Unite a fost trimisă în 
Rusia… Raportul inspectorului 
general va redeschide de 
asemenea discuţia cu privire la 
email-urile lui Hillary.”

Așadar, vor exista apoi acuzări 
și arestări în masă? Janda spune: 
„Personal, sunt convins că se va 

petrece într-adevăr aceasta, chiar 
dacă știu oameni care sunt de 
părere că așa ceva este o iluzie și că 
aceasta nu are șanse să se petreacă. 
Unul dintre cele mai efi ciente 
mecanisme diabolice de contact 
ce sunt utilizate actualmente, în 
mod criminal, de elită malefi că 
este situaţia cu trafi cul uman și cu 
pedofi lia. În mass-media ofi cială 
nu se vorbește absolut deloc despre 
aceasta, tocmai pentru că și ea este 
din plin implicată… Dacă privim, 
spre exemplu, operaţiunea CIA 
numită Macking Bird, ne vom 
da imediat seama că această elită 
malefi că satanică și-a infi ltrat deja 
cozile de topor în toate sectoarele 
din mass-media, pentru a-și putea 
transmite astfel în permanenţă 
mesajul ei globalist. Așadar, mass-
media ofi cială este și ea complice 
în cadrul acestor afaceri murdare.”

Transformări majore în bine 
sunt însă pe cale să se producă 
la Washington, iar Janda e de 
părere că acum americanii nu 
vor mai putea păstra tăcerea. 
„Oamenii nu mai pot să rămână 
decât în băncile lor. Toţi cei care 
sunt deja în temă referitor la 
toate acestea ar trebui să dea 
telefoane la Congres, senatorilor, 
guvernatorilor și să le spună cu 
toţii într-un mod ferm și răspicat: 
„Suntem cu ochii pe voi și dorim 
să faceţi în sfârșit ceea ce este 
bine și drept pentru fi ecare fi inţă 
umană din această ţară!”

Astfel, prima tendinţă este schimbarea de forţă 
economică la nivel global.  Asia și Africa 

subsahariană vor înregistra rate de creștere economică 
mai mari decât statele dezvoltate. Mai mult, cifrele sunt 
de-a dreptul spectaculoase. În 2015, grupul celor șapte ţări 
cele mai industrializate, Statele Unite, Germania, Japonia, 
Franţa, Marea Britanie, Italia și Canada, aveau un PIB 
de două ori mai mare decât grupul statelor emergente, 
(respectiv, China, India, Brazilia, Rusia), plus Indonezia, 
Mexic și Turcia, în perspectiva de a adera la acest grup. 
În anul 2050, lucrurile se vor schimba radical. Statele 

emergente vor avea un PIB de aproape două ori mai mare 
decât cel al statelor din grupul G7. Astfel, se va crea o lume 
multipolară și chiar mai multe versiuni de capitalism.

„Lumea veche”, democraţiile tradiţionale, economiile 
dezvoltate de astăzi vor fi  puţin căutate. Forţa de muncă 
bine califi cată, așa-numitele talente, și capitalul, adică 
investitorii, caută deja noii poli de dezvoltare.

O a doua tendinţă globală este schimbarea demografi că. 
Analiza pleacă de la o constatare simplă: vor fi  ţări și 
regiuni în care va crește numărul populaţiei și zone în care 
fenomenul va fi  invers. La nivel global, proporţia persoanelor 
în vârstă de peste 60 de ani va crește spectaculos. În 1950, 
era de 8%, în 2000, de 10%, iar în anul 2050 va ajunge la 
21%. Dar ţările vor avea traiectorii diferite din punct de 
vedere demografi c. Unele state vor fi  societăţi tinere, în 
sensul demografi c al cuvântului. Avantajul acestor state va fi  
că vor avea la dispoziţie o piaţă dezvoltată a forţei de muncă 
și un potenţial de consum semnifi cativ. Pentru a-și atinge 
însă potenţialul, este nevoie de cel puţin două condiţii: ca 
populaţia tânără să fi e educată și să aibă locuri de muncă.

Societăţile vor avea în faţă provocări diferite. Economiile 
îmbătrânite vor fi  sub presiune din cauza bugetelor, care vor 
trebui să aloce sume tot mai mari pentru asistenţa socială 
și pentru sistemul de sănătate. Totodată, în aceste state sau 
regiuni va fi  nevoie ca persoanele în vârstă să înveţe abilităţile 
specifi ce noii economii. Pe de altă parte, economiile tinere 
au nevoie de un sistem de educaţie performante și de locuri 
de muncă. Cifrele arată, de exemplu, că 90% din persoanele 
cu vârste între 10 și 24 de ani trăiesc în state slab dezvoltate.

A treia tendinţă mondială este accelerarea urbanizării. 
În 1950, mai puţin de 30% din populaţia globului trăia în 

orașe. Astăzi, procentul a crescut la 50%. Există 22 de mega-
orașe, cu o populaţie de peste 10 milioane de locuitori, în 
17 ţări. Pe primele locuri în clasamentul celor mai populate 
orașe se afl ă Tokio, cu 35 milioane de locuitori, Mumbai, 
cu 23 milioane și Mexico City cu 22 milioane de locuitori. 
Desigur, creșterea gradului de urbanizare aduce provocări 
speciale în ceea ce privește organizarea orașelor și securitatea 
cetăţenilor. Conceptul de oraș-inteligent – smart city – este 
tot mai prezent și se referă la utilizarea noilor tehnologii, 
a datelor analitice și a reţelelor sociale pentru conectarea 
departamentelor orașului. În ceea ce privește securitatea 
cetăţenilor, marile orașe se confruntă cu ameninţări tot 
mai mari și tot mai diverse de la terorism, până la dezastre 
naturale, ceea ce face ca guvernele și administraţiile locale 
să caute soluţii de securitate pe măsura provocărilor.

A patra tendinţă mondială este legată de schimbările 
tehnologice. În toate domeniile economiei și societăţii, 
cercetarea și dezvoltarea tehnologică aduc câștiguri de 
productivitate. Nanotehnologia, inteligenţa artifi cială 
sunt frontiere noi ale cunoașterii și domenii către care 
se mobilizează investiţii. Combinaţia dintre utilizarea 
internetului, a datelor analitice și tehnologia cloud 
transformă lumea în ritm rapid și schimbă modelele de 
afaceri. Un exemplu deja clasic sunt imprimantele 3D, care 
au ajuns deja să producă primul ţesut de fi cat uman folosit, 
deocamdată, doar în domeniul medical. Dacă adăugăm ca 
ultimă tendinţă schimbările climatice și resursele naturale 
care devin insufi ciente avem  tabloul complet.

În faţa acestor provocări ale societăţii și economiei 
mondiale, creșterea cheltuielilor de apărare estimată de 
analiza PwC este vestea cea mai normală.

Noua domnie a Noua domnie a 
legii în America

Viaţă de europarlamentar!

Pentru fi ecare zi de prezenţă la 
dezbaterile Legislativului european, 
eurodeputaţii primesc 304 euro. 
Pentru o zi de dezbateri în afara 
Uniunii Europene, parlamentarii 
primesc 152 euro plus cheltuieli 
de cazare. Întrebaţi dacă li se pare 
normal să fi e plătiţi pentru prezenţă, 
eurodeputaţii germani au răspuns 
presei mai degrabă evaziv, iar unii 
dintre ei au demonstrat că iau 
acești bani și îi donează în scopuri 
caritabile, cel puţin parţial.

Dar „prima de prezenţă” este doar 
o mică parte a costurilor bugetare cu 
un parlamentar european. Salariul 
net se situează la circa 6.250 de euro. 
Pentru chiria unui birou și costuri 
telefonice mai vin lunar 4.299 euro. 
Pentru plata colaboratorilor de la 
cabinet se pot deconta maximum de 
21.209 euro în fi ecare lună. Exemplul 

cel mai exagerat este - cum altfel – 
un europarlamentar român: George 
Sabin Cutaș (PSD) care, pe lângă 
cele două asistente acreditate ofi cial 
la instituţiile europene, mai are pe 
ștatul de plată alţi 19 colaboratori în 
România.

În caz de boală, eurodeputaţii 
primesc două treimi din costurile 
medicale rambursate. Dacă nu mai 
sunt aleși, atunci foștii parlamentari 
trebuie să se adapteze la viaţa de om 
normal și primesc un salariu lunar 

pentru fi ecare an de mandat servit 
în Legislativ. Iar, după un singur 
mandat în Parlamentul European, 
demnitarii pot ieși la pensie direct 
cu o sumă lunară de 1.405 euro. 
Pensia medie în Germania după 45 
de ani de muncă este de 1.175 euro. 
Iar cheltuielile anuale ale navetei 
de acasă la Bruxelles/Strasbourg se 
ridică la 6,4 milioane euro.

Cum şi de ce se schimbă lumea
e
d
m

d
b
i

A
r
f

petrece într adevăr aceasta chiar

Un raport al fi rmei de consultanţă internaţională 
PwC privind evoluţia cheltuielilor de apărare 

arată, în esenţă, că, la nivel mondial, acestea vor crește. 
Dincolo de cheltuielile de apărare, importante pentru 
echilibrul mondial și pentru economie, analiza scoate 
în evidenţă megatendinţe mondiale care vor ajunge să 
infl uenţeze nu doar logica și alocarea fondurilor pentru 
apărare, ci și viaţa planetei.

Deputaţii din Parlamentul European zboară la clasa business, 
primesc bani pentru simpla prezenţă la locul de muncă și 

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

Tricolorul LMV Ploieşti, în bucurie, mândrie, onoare…Tricolorul LMV Ploieşti, în bucurie, mândrie, onoare…
Campioana României la volei, triumf, cu „aur” şi-n Cupa RomânieiCampioana României la volei, triumf, cu „aur” şi-n Cupa României

Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro

Pe scurt...
* Învinsă nescontat, acasă, pe 

stadionul Ilie Oană (Liga 3, Seria 
3, Etapa 22 / 27.IV.2018), prima 
înfrângere de la reînfi inţarea 
echipei cu un an și jumătate 

în urmă (1-3 cu Voinţa Turnu 
Măgurele), FC Petrolul Ploiești 
s-a revanșat parţial în etapa 
următoare (a 23-a / 4.V.2018) la 
Bradu, în Argeș, unde a învins 

cu 4-1 formaţia locală Atletic. 
* Cu trei etape înainte de fi nal, 
Petrolul conduce seria cu 56p 
(din 21 jocuri), urmată de Voinţa 
Turnu Măgurele cu 50p (22 j.) și 

AFCM Alexandria 47p (21 j.). 
* Un singur punct adjudecat în 
etapa viitoare (a 24-a), sâmbătă 
(12.V.2018, ora 14.00), pe 
Stadionul Ilie Oană, în disputa cu 

CS 2 Mioveni, îi asigură echipei 
noastre – FC Petrolul Ploiești și 
promovarea „matematică” în 
Liga 2, eșalonul doi naţional…

„AUR” LA PLOIEȘTI, ÎN 
CAMPIONATUL ROMÂNIEI ȘI 

CALIFICARE ÎN LIGA CAMPIONILOR
Prin victoria din ultima etapă (Sala 

Olimpia Ploiești/ 24.IV.2018), 3-0 cu fosta 
campioană Volei Cub Zalău, Tricolorul 
LMV Ploiești a acumulat 77p, a devenit 
în premieră Campioana României 2018 
la volei, devansând puternicele formaţii 
Arcada Galaţi (76p), și Steaua București 
(69p). Tricolorul LMV Ploiești va 
reprezenta, onorant, Prahova și România în 
Liga Campionilor…

LAURI ȘI LA GALAŢI,
 ÎN CUPA ROMÂNIEI

Victorioasă în toate jocurile disputate în 
prestigioasa competiţie naţională, cea mai 
bună echipă de jocuri sportive a Prahovei 
și-a adjudecat și marele trofeu.

Tricolorul LMV Ploiești a învins pe 
rând cu 3-0 pe CSȘ2 CNE Baia Mare (în 
Maramureș, în Faza I), cu 3-0 (în tur, la 
Ploiești) și cu 3-2 (în retur, în Capitală, 
Faza II). Și apoi în Final Four (1, 2.V.2018, 
Sala Sporturilor Galaţi), cu 3-0 pe SCM U 
Craiova (în semifi nală, în cealaltă, Arcada 
Galaţi – Volei Club Zalău 3-0) și apoi în 
marea fi nală cu 3-2 (25-18, 23-25, 21-25, 
25-20, 15-8), pe Arcada Galaţi. Admirabil!

ARTIZANII EVENTULUI DE 
AUR…

Istoricele performanţe ale 
Tricolorului LMV Ploiești s-au 
datorat bravilor săi jucători, 
internaţionalii români Bogdan 
Olteanu, Laurenţiu Lică, Cristian 
Bartha, Ovidiu Darlaczi, Tudor 
Magdaș, Mădălin Marinescu, 
valoroșii profesioniști străini 
Lucian Bissette – Santa Lucia – 
Caraibe, Gijs Jorna – Olanda, Jose 
Carrasco Angulo – Venezuela, 
Aleksandar Milivojevic – 
Muntenegru, Pavel Dushkov 
– Bulgaria, Alexander Kullo – 
Rusia, Nikita Stulenkov - Rusia, 
Philipp Kroiss – Austria și fără 
îndoială competenţei, pasiunii 
și devotamentului ofi cialilor 
din staff ul tehnic – prof. Sergiu Stancu 
(antrenor principal), prof. Mădălin 
Marinescu (antrenor secund), Kountouridis 
Pangagiotis – Grecia, Andrei Ioan – 
(statisticieni), Costin Craiu (preparator 
fi zic), Răzvan Constantin (maseur), și nu în 
ultimul rând de cei din staff ul administrativ 
– ing. Dacian Alecse (președintele structurii 
sportive private Tricolorul LMV Ploiești), 
prof. Iosif Lisofschi (director executiv), 
Marian Anton (manager administrativ), 

ec. Adrian Craioveanu (director marketing).
SUPORTUL PERFORMANŢELOR
Admirabila ascensiune și performanţele 

de aur ale echipei masculine de volei 
Tricolorul LMV Ploiești n-ar fi  fost posibile 
fără suportul decisiv al unor oameni de 
bine din Prahova, în frunte cu cei de la 
DAAS International Group – România, 
al Directorului General ing. Daniel 
Mocanu – ex-performer și susţinător de 
aur al voleiului și sportului prahovean și 

românesc, voleibalist 
activ în competiţii 
„masters” – interne și 
internaţionale.

Constantă și benefi că 

voleibaliștilor campioni este și susţinerea 
unor prestigioase societăţi din Prahova 
precum Aquila, Conpet, Orange, AMD 
Marm-Gran, Kiss FM, Alert Systems.

ÎN BUCURIE, MÂNDRIE, ONOARE
Înfi inţată într-un moment amar 

al sportului prahovean, când echipa 
masculină de volei Petrolul Petrom 
Ploiești, în plină glorie sportivă (4 titluri 
de Campioană a României și 3 Cupe ale 
României, în palmares) s-a desfi inţat, 
structura sportivă privată Tricolorul LMV 
Ploiești, prin sufl etele sale de aur, au dus și 
duc înainte voleiul și sportul din Prahova, 
în bucurie, mândrie, onoare… În preţuirea 
și recunoștinţa noastră…

ec Adrian Craioveanu (director marketing) voleibaliștilor campioni este și susţinerea

r
a
„
in

Tricolorul LMV Ploiești, la Galaţi, triumf şi în Cupa RomânieiTricolorul LMV Ploiești, la Galaţi, triumf şi în Cupa României

Tricolorul LMV Ploieşti, Campioana României, la Ploieşti, în Tricolorul LMV Ploieşti, Campioana României, la Ploieşti, în 
moment de fericire…moment de fericire…

Marian Anton, ing. Dacian Alecse, prof. Iosif Lisofschi,  Marian Anton, ing. Dacian Alecse, prof. Iosif Lisofschi,  
ing. Daniel Mocanu şi ec. Adrian Craioveanu, „sufl ete ing. Daniel Mocanu şi ec. Adrian Craioveanu, „sufl ete 

de aur” ale Campioanei României.de aur” ale Campioanei României.

FOTBAL: LA UN PUNCT DE PROMOVARE…

Clubul Sportiv Tricolorul LMV Ploiești, structură sportivă înfi inţată cu peste un deceniu în urmă (2007), de câteva glorii ale voleiului prahovean (printre care inginerii Dragoș 
Diaconeasa, Daniel Mocanu, Dacian Alecse), a avut și are drept scop promovarea și dezvoltarea sportului și voleiului prahovean, dar și un obiectiv aparte privind organizarea 

unor activităţi, inclusiv competiţionale pentru sportivii veterani, dedicate foștilor colegi de generaţie, formaţi ca oameni și mari sportivi la o prestigioasă unitate de învăţământ din 
„Orașul Aurului Negru” (LMV – Liceul „Mihai Viteazul”, astăzi Colegiul Naţional Mihai Viteazul Ploiești). În paralel cu activitatea veteranilor (în onorante competiţii „masters” la 
Istanbul în Turcia, la Tampere – Finlanda, Salonic și Lautraki – Grecia, Varna – Bulgaria, Skopje – Macedonia, Cracovia – Polonia sau în România la Bacău, Ocna Mureș, Ploiești 
cu succese prestigioase masculine și feminine), din 2012 Tricolorul LMV Ploiești, prin prima sa echipă masculină de seniori s-a dedicat și performanţei…, promovând în eșalonul doi 
naţional – Divizia A2. După trei ani (în 2015), Tricolorul LM V Ploiești, au un sezon de senzaţie (18 victorii, cu setaveraj 54-0…), promovează în elită – Divizia A1 (cu două ediţii 
în play-off  și onorant în Cupele Europene) și care în al treilea sezon, în 2018, recent, a triumfat cu event de aur, în Campionatul României și în Cupa României…

Imagini: tricolorullmvploiesti.roImagini: tricolorullmvploiesti.ro
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