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SMART CITY/SMART COUNTY SAU
CUM SĂ VORBIM... VORBE GOALE!
U

n nou episod din seria „conceptul smart city”
s-a consumat, recent, la Universitatea PetrolGaze,
G
din Ploiești, unitate de învățământ partener al
autorităților
a
municipale și județene în dezvoltarea
inteligentă
in
a unităților administrativ-teritoriale, prin
integrarea
in
noilor tehnologii în implementarea unor
proiecte
p
de infrastructură modernă și mediu. Smart
city
c
sau smart county presupune promovarea, la
nivel
n
de autoritate publică, a tehnologiilor moderne
SMART
S
pentru a fluidiza traficul, a îmbunătăți
transportul
tr
public și infrastructura, a reduce poluarea
și
ș consumul de energie, a facilita relația cetățenilor cu
diferite
d
instituții publice, toate aceste elemente venind
în sprijinul comunităților locale sau regionale. La un
moment
m
dat, la acest simpozion, s-a făcut vorbire
despre
d
proiectul SIUGRC - „Sistem integrat de

SULA LU’
GERULA
Marius MARINESCU; www.ziarulploiestii.ro
Dex: Sulă = unealtă formată dintr-un
ac lung și gros de oţel, drept sau curb, fixat
într-un mâner, cu care se găurește pielea.

Nu era decât seară. 12 ore de muncă grea.
Atât de grea încât și soarele trăgea de timp ca
nu cumva muncitorii să adoarmă în șantier.
Mai erau câteva sute de metri până la capăt.
Primii kilometri până la prima curbă din
nou... dar, ce spun eu... Prima autostradă
făcută pe Valea Prahovei, mai avea puţin și
dădea colţul. În toată liniștea lăsată peste
barăci, un ţipăt scurt aprinde „focul”.
- Șefu!!
Câteva secunde de liniște ca după
cutremur și șefu’, un ins cu mustăcioară albă,
ridică ochii din planuri...
- Gore?!
... Nimic...
- Goree!?!
... Nimic...
Cu sângele urcat la cap, șefu’, căutându-și
din priviri secretara, gâfâi ca după ultimul
ajutor.
- Vioricaaa!!
... Nimic! De data asta era un nimic gol...
(există și așa ceva)
- Șefu’! Opriţi lucrările! Stop! Suntem
bogaţi! Am găsit-o!
Instant mustaţa șefului făcu pielea de
găină.
- Ce ai zis, Gore??
- Opriţi autostrada! Am găsit comoara
dacilor! Gata cu munca! Fraţilor, lăsaţi jos
târnăcoapele!
- Ceee??... Ţipătul șefului fulgeră!... E EA??
- Da, șefu’, e EA!
- Uraa!
- Da... Uraa! Era vocea întregului șantier.
El, Gore, o găsise, iar cu ea în mâini se și
duse, aproape plângând de bucurie, la șefu.
Cu grijă ca nu cumva să o scape i-o întinse...
- Gata, șefu! Oprim tot! Nu mai avem
nevoie de autostrada asta. Avem comoara!
Viorica pică în genunchi și, cu ochii
închiși, făcându-și semnul crucii, dădu să o
sărute ca pe moaște. Aveau lacrimi în ochi și
Gore și Șefu și Viorica... Erau toţi o lacrimă.
Găsiseră motivul pentru care să oprească IAR
autostrada. ERA chiar EA! Din pământul
milenar le zâmbea... SULA lu’ GERULA.

urbanism pentru gestionarea relației cu cetățenii”,
un portal care ar trebui să faciliteze relația cetățeanautoritatea publică, declarat funcțional deja. Cât de
funcțional este am încercat și noi să aflăm luni seară
și marți dimineață. Rezultatul? Pagina sau programul
era temporar blocat! Despre ce vorbim atunci? Poate
despre o vorbă deocamdată goală, cum ar fi alegația
generală, transmisă de la tribuna reuniunii: „doar
aliniindu-ne la tehnologiile inteligente ale viitorului și
având o gândire de dezvoltare durabilă putem spera la
o dezvoltare cât mai rapidă a comunităților teritoriale
românești, adaptându-ne tendințelor manifestate la
nivel european și mondial”. Și vine, în mod automat,
următoarea întrebare: ce firmă sau ce autoritate
a lucrat la „Sistem integrat de urbanism pentru
gestionarea relației cu cetățenii”?

RAIURILE IMOBILIARE DIN PRAHOVA
ȘI... MAI PUȚIN RAI ÎN BUZUNARUL
COMUNITĂȚILOR LOCALE (II)
BLEJOI, SINGURA
LOCALITATE CARE S-A
DEZVOLTAT ECHILIBRAT ȘI
SOLID
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

A

m publicat,
publicat în paginile ziarului
nostru, un articol cu referire la
trei comune în care s-a construit masiv,
din 1990 și până în 2016 (am luat ca reper
acest an fiind ultimul cuprins în statisticile
INS): Cornu, Măneciu și Păulești. Astăzi
continuăm prezentarea cu încă trei
localități din mediul rural, dar toate

din zona metropolitană, în care râvna
imobiliară a fost una de invidiat: Târgșoru
Vechi, Bucov și Blejoi. Veți vedea, și de
această dată, că nu există musai un raport
direct între bogăția imobiliară și cea a
bugetului local și nici între investițiile din
mediul privat și raiurile imobiliare.
Citiţi în pagina 6

“PREGĂTIT PENTRU A
REALIZA CEVA MĂREȚ!”

Mihai Apostolache; www.ziarulploiestii.ro
nițiat și derulat de socializare. Programul se
Asociația
„Prahova derulează la sediul Asociației
în Acțiune”, Programul din Municipiul Ploiești,
“Pregătit pentru a realiza str. Democrației, nr.56,
ceva măreț!” este un program bloc H5, parter. Potrivit
conferențiar
de pregătire gratuit, dedicat domnului
aleșilor locali și persoanelor universitar Mihai Cristian
președinte
dornice să se implice în Apostolache,
viața comunității locale. al Asociației Prahova în
Participanții la program Acțiune, fiecare persoană
dobândesc
cunoștințe implicată în Program trebuie
legate de organizarea și să inițieze un proiect de
funcționarea administrației hotărâre de consiliu local,
publice
locale,
de care să fie susținut de
comunicarea în viața publică, cetățeni prin semnături,
relația cu presa, comunicarea proiect care se va depune
prin intermediul rețelelor de spre dezbatere la consiliul

I

local din localitatea din care
provine persoana respectivă.
Programul „Pregătit pentru
a realiza ceva măreț!” oferă
cetățenilor
instrumentele
necesare pentru implicarea
în rezolvarea problemelor
comunităților
locale,
stimulând participarea civică
a acestora. La prima etapă
a programului au participat
20 de persoane, iar alte 20
de persoane participă la cea
de-a doua etapă.
Prahova în Acțiune!
Ambiția de a realiza ceva
măreț!

UITE CĂ ARE
GURĂ ȘI
LIDERUL PNL
PRAHOVA!

I

u l i a n
Dumitrescu,
liderul
PNL
Prahova, născut
în Vălenii de
Munte,
dar
importat
ca
președinte al PNL
Prahova de pe undeva, din Călărași, s-a
„remarcat”, până acum, printr-o sfântă
tăcere. Omul abia glăsuia, abia pășea pe
vârfuri, să nu cumva să deranjeze lumea
sau pe amicii săi din partidele de stânga,
cu care face un admirabil front comun,
în Parlament. Când credeți că și-a găsit,
ca să zicem așa, gura, începând, în fine,
să glăsuiască? Anul trecut, cu aberanta
OUG 13? Nu! Anul acesta, cu spitalul ăla
care nu se mai face, la Ploiești? Nu! Când
și-au turnat aleșii în cap, lor și altora ca
ei, maldăre de bani drept salarii și pensii
nesimțite? Nu! Ca să scrie/comunice o
variantă de program economic pentru
România? Nici! Dumitrescu și-a început
exercițiul de comunicare fix cu un mesaj
împotriva unui liberal, și nu un liberal
oarecare, ci chiar șeful său Ludovic
Orban, acuzându-l pe acesta de faptul
că nu a consultat PNL când a formulat
plângerea penală împotriva premierului
Viorica Dăncilă. Nu discutăm acum
și aici dacă gestul lui Orban este valid,
corect (chit că l-a făcut în nume personal,
nu în contul PNL), nimerit, bun sau rău;
remarcăm doar când și împotriva cui a
început Dumitrescu să se răzvrătească!
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“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20
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Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt
Z

eci de accidente rutiere au avut loc în Prahova în ultima
perioadă, iar un bărbat a murit după ce a fost lovit de un tren în
halta Homorâciu.
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

Accident pe DN1B, la Valea
Călugărească
Două autoturisme au intrat
în coliziune, pe DN1B, la Valea
Călugărească pe drum spre Albești
Paleologu. La fața locului au ajuns
mai multe echipaje ale Poliției,
ale ISU Prahova și ale Serviciului
de Ambulanță. Traficul rutier pe
două benzi de circulație, pe sensul
spre Ploiești, a fost restricționat.
Potrivit IJP Prahova, o persoană
a fost rănită. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cu
exactitate modul cum s-a produs
evenimentul rutier.
Accident rutier la Păulești
Accidentul rutier a avut loc pe
DJ 155, în comuna Păulești, după
ce două autoturisme au intrat în
coliziune. Din cele patru persoane
implicate, două au avut nevoie
de asistență medicală. Este vorba
despre două femei în vârstă de
72 de ani, respectiv 46 de ani.
Ambele au fost transportate la
Unitatea de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean Ploiești. ISU
Prahova a intervenit cu un echipaj
de pompieri, dar și cu un echipaj
Smurd. La fața locului au fost
prezente echipaje ale Poliției și ale
Serviciului de Ambulanță Prahova.
Cercetările continuă pentru a se
stabili cu exactitate modul cum s-a
produs evenimentul rutier.
Biciclist lovit de un autoturism
Accidentul a avut loc pe DJ
147, pe raza localității Drăgănești,
după ce un autoturism a acroșat
un biciclist. La fața locului s-au
deplasat echipaje ale Poliției și
ale Serviciului de Ambulanță
Prahova. Victima accidentului a
avut nevoie de asistență medicală.
Poliția continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate modul cum
s-a produs evenimentul rutier.
Bărbat lovit pe trecerea de
pietoni la Câmpina
Accidentul rutier s-a produs
pe strada Calea Doftanei. Potrivit
primelor informații, un bărbat ar fi
fost acroșat de un autoturism chiar
pe trecerea de pietoni. Victima
accidentului a fost rănită ușor.

Poliția continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate modul cum
s-a produs evenimentul rutier.
Accident rutier pe DN1A, la
Măgurele
Patru persoane, printre care și
un adolescent în vârstă de 17 ani,
au ajuns la spital în urma unui
accident rutier care a avut loc
pe DN1A, la Măgurele. În urma
impactului, trei tineri, cu vârste
cuprinse între 26 de ani și 38 de
ani, au suferit diverse traumatisme
și au fost transportați la Unitatea

2

de Primiri Urgențe a Spitalului
Județean Ploiești. La unitatea
medicală a fost transportat și
tânărul în vârstă de 17 ani. Poliția
continuă cercetările pentru a
stabili cu exactitate modul cum s-a
produs evenimentul rutier.
Accident rutier pe DN1, la
Nistorești
Trei bărbați au avut nevoie
de asistență medicală, după ce
două autoturisme au intrat în
coliziune, pe DN1, la Nistorești.
Trei persoane au fost transportate
la Centrul de Primiri Urgențe al
Spitalului Municipal Câmpina,
dintre care numai una a fost
rănită. Este vorba despre un bărbat
în vârstă de 42 de ani. Alți doi
bărbați, în vârstă de 72 de ani și de
81 de ani, au ajuns la spital pentru
investigații suplimentare.
Incendiu la Rafinăria Astra
Pompierii militari au intrat în
alertă după ce o persoană a sunat
la 112 și a anunțat că a izbucnit un
incendiu la Rafinăria Astra. Focul
s-a manifestat cu flacără, dar și
cu degajare mare de fum. Potrivit
primelor informații, incendiul a

cuprins reziduuri petroliere și se
manifesta la un canal de deversare.
Două echipaje de pompieri au
ajuns la locul incidentului și au
reușit să stingă focul în scurt
timp. Pompierii militari vor
stabili ulterior care a fost cauza
incendiului.
Tânăr găsit spânzurat la
Vărbilău
Un tânăr în vârstă de 39 de ani a
fost găsit spânzurat de un pom, în
curtea casei, chiar de tatăl acestuia
care venise în vizită. O persoană
a sunat la 112 și a anunțat
tragedia. La fața locului s-au
deplasat echipaje ale Poliției și ale
Serviciului de Ambulanță, însă nu
s-a mai putut face nimic. Cadavrul
a fost transportat la Serviciul de
Medicină Legală Ploiești pentru
efectuarea necropsiei și stabilirea
cu exactitate a cauzei morții.
Anchetatorii au deschis un
dosar penal pentru continuarea
cercetărilor și stabilirea cauzei
care a condus ca tânărul să recurgă
la acest gest. Un caz la fel de șocant
s-a înregistrat la Cocorăștii Grind,
unde un bărbat în vârstă de 69 de
ani s-a spânzurat. Și în acest caz,
Poliția a demarat o anchetă.
S-a ales cu dosar penal după ce a
fost prins beat la volan
Un bărbat din Drobeta Turnu
Severin s-a ales cu dosar penal
după ce a fost prins, , în aceeași
zi, la diferență de doar câteva
ore, de două ori beat la volan.

Conducătorul auto a fost depistat
inițial de către lucrătorii de poliție
rutieră pe raza stațiunii Sinaia.
Avea o alcoolemie de 0.99 mg/l,
motiv pentru care polițiștii i-au
reținut permisul de conducere. În
loc să meargă să se culce, bărbatul
a fost insistent și s-a urcat iar la
volan. La diferență de câteva ore,
pentru a doua oară, s-a întâlnit
cu polițiștii prahoveni. De data
aceasta după un incident petrecut
pe DN1. La km 61+500, în afara
localității Târgșoru Vechi, șoferul
a pierdut controlul volanului și
a părăsit partea carosabilă. În
urma testării cu aparatul etilotest
a rezultat valoarea de 0.94 mg/l.
Polițiștii au descoperit imediat că
este vorba de același șofer oprit
în trafic la Sinaia. În cauză a fost
întocmit dosar penal pentru
conducerea unui autovehicul
pe drumurile publice de către
o persoană care a consumat
băuturi alcoolice și conducerea
pe drumurile publice a unui
autovehicul de către o persoană
care a avea suspendat acest drept,
a anunțat IJP Prahova.
A solicitat rețetă pentru
mama decedată ca să vândă
medicamentul
Un bărbat și o femeie din
Ploiești s-au ales cu dosar penal
pentru înșelăciune și complicitate
la înșelăciune. Fapta lor a uimit
anchetatorii. Din cercetările
polițiștilor a rezultat faptul că
bărbatul, după decesul mamei
sale, s-ar fi prezentat la un spital și
ar fi solicitat medicului curant al
defunctei eliberarea unei rețete cu
un medicament, pe numele mamei.
„Medicul i-ar fi eliberat o rețetă
cu medicamentul solicitat, iar în
cursul aceleiași zile, medicamentul
prescris ar fi fost ridicat dintr-o
farmacie de către complicea sa.
Medicamentul, în valoare de
17.077 lei, decontat integral de
Casa Națională de Asigurări de
Sănătate, ar fi fost vândut ulterior,
cu o sumă inferioară, către o
persoană necunoscută”, a anunțat
IJP Prahova. Dosarul penal a fost
înaintat unității de parchet cu
propunere de sesizare a instanței
competente să soluționeze cauza.
Amenzi la stâne
Un control cu o tematică mai
aparte a fost efectuat de polițiștii
din Drajna, care au verificat modul
de respectare a prevederilor legale
de către deținătorii de stâne. Astfel,
polițiștii au desfășurat o acțiune
la deținătorii de stâne din zonă.
Pentru neregulile constatate au fost
aplicate amenzi contravenționale
în valoare de 2.880 lei.
Percheziții la persoane bănuite
de înșelăciuni prin metoda
ghicit
Polițiștii din Prahova, cu
suportul de specialitate al Direcției
Operațiuni Speciale din cadrul

Poliției Române, au efectuat două
percheziții la persoane bănuite de
înșelăciuni prin metoda ghicit.
„Din cercetări a rezultat că, în
perioada ianuarie 2017 – mai
2018, persoanele în cauză ar fi
săvârșit mai multe înșelăciuni
prin metoda ghicit”, a anunțat IJP
Prahova. Două persoane au fost
conduse la sediul Poliției pentru
audieri.
Perchezii la persoane bănuite de
tăieri ilegale de lemne
Polițiști din Prahova, cu
suportul de specialitate al
Direcţiei Operaţiuni Speciale din
cadrul Inspectoratului General
al Poliţiei Române, au efectuat
nouă percheziții la locuințele unor
persoane bănuite de sustragere și
tăiere ilegală de material lemnos.
Astfel, polițiștii din Vălenii de
Munte au efectuat perchezițiile
în localitatea Cerașu, la persoane
bănuite de sustragere și tăiere
ilegală de material lemnos. „Din
cercetări, a reieșit că, în perioada

noiembrie 2017 - mai 2018,
persoanele în cauză ar fi tăiat fără
drept și sustras material lemnos
din fondul forestier național –
pădure proprietate particulară.
Ulterior, materialul lemnos era
valorificat către diverse persoane
din localitate”, a anunțat IJP
Prahova. În urma perchezițiilor,
polițiștii au ridicat 22 m³ material
lemnos susceptibil a proveni din
comiterea infracțiunilor.
Razii pe șosele
Polițiști ai Serviciului Rutier
au desfășurat mai multe acțiuni
pentru prevenirea și combaterea
cauzelor
generatoare
de
accidente, în special abateri ale
pietonilor, cazuri de neacordare
de prioritate, precum și pentru
verificarea modului de efectuare a
transportului de persoane pe raza
județului. Polițiștii au aplicat 73
de sancțiuni contravenționale, în
valoare de 15.645 lei, au reținut
cinci permise de conducere
și au retras două certificate
de
înmatriculare.
Totodată,
polițiști din cadrul Biroului
Drumuri Naționale și Europene
au desfășurat o acțiune pentru
combaterea regimului nelegal de
viteză, pe DN 1 B, în localitatea
Bucov, ocazie cu care au aplicat 24
de sancțiuni contravenționale, în
valoare de 15.620 lei (trei permise
reținute), potrivit IJP Prahova.
O altă acțiune a fost derulată de
polițiști ai Biroului Rutier Ploiești,
care au acționat pe Bulevardul
Independenței și pe Bulevardul
București din municipiu, ocazie
cu care au aplicat 29 de sancțiuni
contravenționale (25 pentru viteză
excesivă), în valoare de 8.410 lei
(un permis reținut).

Controale ISU Prahova la
instituții
Inspecţia de Prevenire din
cadrul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă “Șerban
Cantacuzino”
Prahova
a
desfășurat 18 acţiuni de control și
activităţi de îndrumare și control
pe linia respectării măsurilor de
apărare și stingere a incendiilor, la
operatori economici. „Pe timpul
verificărilor au fost depistate 103
încălcări ale normelor de apărare
împotriva incendiilor și protecţie
civilă, dintre care 62 au fost
înlăturate pe timpul desfășurări
acestor acțiuni. Ca urmare a
neregulilor constatate, personalul
Inspecţiei de prevenire a aplicat un
număr total de 103 de sancţiuni,
cuprinzând 68 avertismente și 35
amenzi, în cuantum de 118.700
lei”, a anunțat ISU Prahova. Pe
lista
principalelor
deficiențe
constatate figurează neasigurarea
funcţionării optime a mijloacelor
tehnice de primă intervenţie
(stingătoare), executarea lucrărilor
de modernizare fără solicitarea
avizului de securitate de incendiu,
neasigurarea marcării complete a
tuturor căilor de acces și evacuare
cu indicatoare de securitate,
instalaţii electrice defecte sau
exploatate necorespunzător, dar și
deficienţe de ordin organizatoric.
Potrivit ISU Prahova, echipajele
de pompieri militari ale celor
șase subunităţi de intervenţie
au efectuat 15 misiuni de
recunoaștere în teren, la instituții
(muzee) și societăți comerciale,
verificând căile de acces la aceste
obiective, sursele de alimentare
cu apă, reţelele de hidranţi și alte
aspecte de interes operativ.
Percheziții la persoane bănuite
de furt
Poliţiști din Prahova, sprijiniți
de colegi din Giurgiu, cu suportul
de specialitate al Direcţiei
Operaţiuni Speciale din cadrul
Poliţiei Române, efectuează opt
percheziţii în Giurgiu, la persoane
bănuite de tentativă de furt din
auto, prin metoda ,,înțepare roți”,
la fel ca la Sinești. Perchezițiile
au fost efectuate de poliţiști din
cadrul Secției de Poliție nr. 4
Ploiești. Oamenii legii au efectuat
opt percheziții în județul Giurgiu,
la locuințele unor persoane
bănuite de tentativă de furt și furt.

„Din cercetări a reieșit că, la data
de 10 mai a.c., persoanele în cauză
ar fi încercat să sustragă, dintr-o
mașină, o borsetă cu bani, după
ce, anterior, ar fi înțepat anvelopele
acestui autoturism. De asemenea,
din verificări, au rezultat indicii
temeinice că aceștia sunt bănuiți
și de comiterea mai multor furturi,
în județul Giurgiu”, a precizat IJP
Prahova. Trei persoane au fost
aduse la sediul poliției, pentru
audieri și dispunerea măsurilor
legale.
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MERCI, NU MAI SERVESC ROȘII
ROMÂNEȘTI SUBVENȚIONATE DE
STAT (ADICĂ DE MINE, DE NOI)!
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
m cumpărat roșii românești din
piață. Din acelea vândute în cadrul
Programului guvernamental sprijin pentru
tomate. Cât am dat pe kilogram? 15 lei, la
prima serie. Patru roșii la un kilogram, cam
3,75 lei/bucata. Ce credeți, erau bune la
gust? Cea din care m-a servit fermierul la
tarabă era. Cele pe care le-am luat acasă, nu.
Aveau parte lignificată în interior și o fâșie
verde, sub acel roșu intens de pe coajă. La
una, loja seminală era verde. Gust? Cauciuc.
Cunoscătorii știu despe ce este vorba: azot
în exces și stimulatori de creștere și colorare
rapidă administrați din belșug. Naiba știe
deci ce am băgat în stomac. Dar asta este
o altă poveste. Acum doresc să vorbesc
despre preț. Statul plătește o subvenție de
3.000 de euro fiecărui țăran care cultivă cel
puțin 1.000 mp în spații protejate și face
dovada că vinde în piețe cel puțin 2.000 kg

A

în extrasezon (până la sfârșitul lunii mai și
în noiembrie-decembrie). Dar statul nu vine
cu bani de-acasă, că nu-i are; subvenția este
plătită din bugetul central, adică din banii
noștri, fiindcă noi, toți românii la rând,
contribuim la buget. Ce înseamnă 3.000
de euro? 13.890 lei, la un curs de 4,63 lei/
euro. Altfel spus, noi îi plătim fermierului
aproximativ un salariu mediu net lunar
minim pe economie, iar el vine și-mi/ și
ne vinde roșia la preț speculativ, de 15 lei,
în timp ce roșia adusă de aiurea costă, în
supermaketuri, între 3 lei și 7 lei (cherry).
Aș fi crezut că, dacă primește acel ajutor,
producătorul va avea buna-creștere să nu
ia pielea de pe cumpărător și să nu profite
de faptul că produsul lipsește de pe piață. În
fine, el mi-a vândut roșia și acum doi ani tot
cu 15 lei, iar atunci nu avea subvenție de la
stat, mi-o vinde cu 15 lei/kg și astăzi, când

are ajutor de minimis. Și-atunci, de ce sunt
eu obligată, în chip de contribuabil, să-i
plătesc fermierului subvenția, dacă el îmi
vinde roșia cu cel mai mare preț posibil?
Adică eu să-i bag lui averea în buzunar, dar
el să mă „pârlească” la bani cum și când îi
vine? Nu era de bun-simț să țină și el cont că
banul ăla încsat de el ca subvenție nu-i pică
din cer?

S

e spune că stupăritul se face dintr-un soi de hobby. Astăzi
avem însă exemplul că albinăritul se poate învăța și la școală,
viitorii absolvenți putând primi diplomă de apicultori, fiind deci
calificați în această specialitate. În țară, singura clasă de învățământ
profesional cu acest profil a fost înființată în urmă cu doi ani, la
Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, din
Vălenii de Munte, județul Prahova. O alta a fost aprobată pentru
anul școlar 2018-2019.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
rof. ing. Viorel Alexe este cel care,
împreună cu președintele Asociației
Reproducătorilor de Albine Prahova,
Taian Enescu și președintele Cooperativei
Agricole „Sf. Haralambie”, de la Mănăstirea
Turnu, ing. Ion Mirea și conducerea
liceului, a generat ideea înființării unei
asemenea clase. Ultimii sunt partenerii din
mediul privat în acest proiect, așa cum, de
altfel, solicită Metodologia de organizare și
funcționare a învățământului profesional,
care presupune o procedură deloc simplă
(contacte între agentul economic, școală
și autoritatea locală, contract individual
între elev/părinte, operatorul economic și
școală, autorizarea/acreditarea operatorilor
economici
implicați
în
formarea
profesională etc.). Mai multe amânunte
ne-au fost oferite de prof. Viorel Alexe:
„Avem, în clipa de față, clasa a X-a la
acest profil, la învățământul profesional, în
prezent, cu 22 de elevi, aprobată în 2016,
iar din anul școlar 2018-2019 am obținut
autorizare și aprobare pentru o nouă
clasă, cu 28 de locuri. Suntem, într-adevăr,
singurul liceu din țară care are specializarea
apicultură și sericicultură. Pentru a primi
dreptul să înființeze un nou profil în
învățământul dual, o școală și partenerii ei
privați trebuie să urmeze mai mulți pași.
Îi enumăr doar, așa după cum i-am

urmat noi: obținerea spațiului (cu acordul
conducerii liceului) și pregătirea acestuia
pentru specializarea respectivă (noi
am amenajat un cabinet, cu sprijinul
operatoratorilor și aportul meu personal);
vizită la fața locului a reprezentanților
Agenției Române de Asigurare a Calității
în Învățământul Preuniversitar (ARACIP)
pentru autorizare (n.n.-acreditarea se va
obține după ce prima promoție va absolvi
școala profesională); aprobarea clasei de
către Inspectoratul Școlar Județean.
Pe filieră, un rol important îl are și
autoritatea locală (primăria), în calitate de
partener în contract, dar și de finanțator a
unei anumite componente din cheltuielile
cu unitățile de învățământ, în general (n.n.proprietar al spațiilor, întreținere, extindere,
modernizare, dotare școală, plată utilități și
burse școlare etc.).”
LOC SIGUR DE ANGAJARE, CEL
PUȚIN TEORETIC
Cum anume este structurată materia,
unde se efectuează practica și ce beneficiu îi
aduce o diplomă de calificare copilului? „În
primii doi ani se predau, cu un număr mare
de ore, disciplinele din trunchiul comun
pentru toate clasele de învățământ agricol
liceal și profesional. E adevărat, acestea
nu au așa mare legătură cu specializarea
în sine, apicultură, respectiv, sericicultură

(ex. echipamente agricole folosite în
cultura vegetală și zootehnie și relații
economice ale unității agricole cu piața).
La acestea se mai adaugă un curs ce face
parte din curriculumul în dezvoltare locală
(CDL), denumit „Baza meliferă pe Valea
Teleajenului”, conceput de mine, de comun
acord și în colaborare cu partenerii privați
și avizat de către inspectorul de specialitate
din cadrul Inspectoratului Școlar Județean
Prahova. Materiile care țin strict de
disciplina de specialitate-apicultură, baza
meliferă, sericicultură și tehnologia de
creștere a viermilor de mătase-se fac numai
în anul al III-lea de studiu. Partea practică,
pusă de asemenea în acord cu operatorul
privat, este de 9 săptămâni/anul școlar,
la care se mai adaugă, săptămânal, o zi de
laborator tehnologic și instruire practică.
Practica se efectuează, în cazul apiculturii,
direct la stupină, la agenții economici din
cadrul asociațiilor, elevii învățând absolut
tot ceea ce este legat de creșterea albinelor.
După absolvire, elevii primesc o diplomă.
La finele școlii profesionale, au posibilitatea
să fie angajați la apicultorii la care au
efectuat practică ori pot să-și formeze
singuri stupine, deci să profeseze într-o
mică afacere familială. Iar Valea Telejenului
chiar e o zonă propice pentru un business în
domeniul apicol!” a mai precizat prof. Alexe.

UITE CĂ SUNTEM ȘI PRIMII ÎN EUROPA!
R

omânia este pe primul loc în UE în
ceea ce privește rata anuală a inflației
în aprilie 2018, înregistrând o creștere de
4,3% a Indicelui Armonizat al Prețurilor de
Consum (IAPC), arată datele comunicate
de Eurostat. Cele mai înalte rate anuale au
fost înregistrate în România (4,3%), Slovacia
(3,0%) și Estonia (2,9%), iar la polul opus,

cu cele mai scăzute rate ale inflației se află
Cipru (-0,3%), Irlanda (-0,1%) și Portugalia
(0,3%). Comparativ cu luna martie, inflația
a scăzut în douăsprezece state membre,
a rămas stabilă într-un stat și a crescut în
paisprezece țări membre UE. Rata creșterii
prețurilor de consum din Uniunea Europenă
a fost de 1,4% în aprilie, în scădere de la

BINELE
NAIBII!

Maria BOGDAN;
www.ziarulploiestii.ro

Î

APICULTORI CU DIMPLOMĂ,
LA VĂLENII DE MUNTE

P

OPINIE

1,5% față de luna martie. În aceeași perioadă
a anului precedent, rata a fost de 2,0%.
Cea mai mare contribuție la rata anuală a
inflației a provenit din alimente, alcool și
tutun (+0,47 puncte procentuale), urmată
de servicii (+0,45 pp), energie (+0,25 pp) și
bunuri industriale neenergetice (+0,07 pp).

mi amintesc de perioada 2013 parcă,
în vremea când se lucra la reabilitarea
liniilor de tramvai. Atunci, într-un soi
de compensare a disconfortului creat
călătorilor pe mijloacele de transport
în comun, Consiliul Local și Primăria
Ploiești s-au apucat să ofere gratuități
tuturor vârstnicilor, și celor cu pensii
minime garantate, și celor cu venituri de
3.000 lei/lună. Era, clar, populism, fiindcă
nu-mi imaginez că băieții și fetele din CL
sau administrație nu știau că bugetul local
nu e sac fără fund și nici nu stă cineva cu
gura căscată, să pice bani din cer. Fac o
paranteză: la fel se întâmplă și astăzi, cu
hei-rupul din legea salarizării, vino și ia
bani, neamule! O să vedem cât de curând
în cel hal de blocaj se va intra cu lefurile
alea de sute de milioane de lei vechi din
sistemul medical ori administrațiile
centrale și locale, plus ministere. Revenind
la Ploiești, urmările dărniciei de ieri se
văd acum, când SC Transport Călători
„Express” SA e-n criză. Criză de două
ori: și finaniară, și... de pură demagogie.
Săptămâna trecută, primarul Adrian
Dobre și directorul TCE, Alexandri
Nicolae, au afirmat că pensionarii, elevii
și studenții ar putea rămâne fără gratuități
pe transportul în comun din cauză că
aleșii locali au refuzat să voteze bugetul
societății. Ce vrea să însemne asta? Că
Alianța PSD-ALDE se face vinovată de
această situație. Ce treabă are sula cu
prefectura, era să zic, scuzați de expresie,
în fine, ce treabă au TCE, CL, pensionarii
etc. cu PSD și ALDE? Păi, cam au, fiindcă
majoritatea în Consiliul Local Ploiești este
asigurată de aleșii celor două partide, iar
dacă anume cineva a împiedicat votarea
bugetului, nu putea să fie decât majoritatea
politică. Ați intuit, ei da, minoritatea,
primarul și directorul TCE sunt liberali.
Deci, cum ar veni, facem un sâc general
pe pielea oamenilor, ca să mai marcăm
noi un punct electoral, fie tu, PSD, fie tu,
ALDE, fie tu, PNL! Tactica asta a devenit
deja plicticoasă, de joasă speță, e un fel
de primitivism politic. Ține de greață.
Iar la Ploiești se practică din plin. Pe
spinarea noastră, se înțelege. Știți cum au
jurat primarul Dobre și consilierii locali,
inclusiv cei doi viceprimari, în calitatea lor
de aleși? „Jur să respect Constituția și legile
țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea
ce stă în puterile și priceperea mea pentru
binele locuitorilor municipiului Ploiești.
Așa să-mi ajute Dumnezeu”. Ultima parte
religioasă nu este obligatorie, dar bănuiesc
că nimeni n-a ratat să dea bine la public, cu
mâna pe biblie. Scrie undeva, în formula
jurământului, PSD, PNL, ALDE? Nu! Dar
aici intră în joc pedeapsa asta de „bine”.
Fiecare consilier, plasat într-un anumit
grup politic, ne vâră pe gât ideea că numai
binele lui e bine, iar binele oponentului
politic e de fapt rău. Și uite așa am ajuns
noi, ploieștenii, să fim mușcați de căpușe,
fiindcă, în numele binelui, unii au blocat
contractul de dezinsecție. Și uite așa nu
avem un spital municipal, tot în numele
binelui. Și uite de-aia sunt milioane de
probleme la SGU, în numele binelui. Și
de-aia rămân pensionarii fără gratuități,
fiindcă în numele binelui, cineva n-a votat
bugetul TCE. Nu știm dacă aleșii locali au
auzit de alt cuvânt: onestitate.
Îi ajutăm noi, mură-n gură, cu o definiție
din DEX: „ONESTITATE s.- cinste,
corectitudine, incoruptibilitate, integritate,
lealitate, (livr.) probitate, (rar) onorabilitate,
(înv.) onestate, onestie, (înv. și reg. fig.)
curățenie, curăție. (E de-o ~ ireproșabilă.)”.
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Parol, Mă doare-n băşcălie!
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

A

utoritățile ne-au dat de veste în
2018 că-n 2017 au plătit ajutoarele
de urgență sinistraților din 2016. Era vorba
despre patru familii de prahoveni care au
suferit grave pierderi la cutremurul din
localitatea Amatrice, Italia, din august

ALDE, vreți să păstrați România cum e
azi, cu oiștea-n gard și penali funcționari
cu rang? Și dacă noi o vrem dezvoltată ca
Germania sau Japonia, nu ne dai voie?
Apropo, # rezist postează împotriva voastră,
nu a poporului; cumva voi sunteți poporul?
Dacă da, ei bine, meritați să fiți destabilizați,
asta ca să scăpăm Românica de amatori și
alte pușlamale...
-Țara mea nu-i țara ta,
Țara ta nu-i țara mea.
Și-ncă-o dată măi băieți,
Dați cu ALDE de pereți!
PS: Și #rezist...rezistă
Chiar și când asistă
Cum faceți voi această țară
În lume, de ocară...

H

opa, Tăriceanu moare de grija
altora: „sunt dezamăgit și am un
gust amar când văd tineri care merg la
manifestări publice, unde parcă militează
pentru slava instituțiilor represive, parcă
și-au ales modele cum ar fi Kovesi și atât
înțeleg ei din ceea ce înseamnă o țară
2016. Bravo, filantropilor care sunteți! Dar
îmi spuneți și mie de ce-i mai ziceți „ajutor
de urgență” dacă-l livrați după un an de la
producerea sinistrului? Mmm, în varianta
asta, voi sunteți siniștri...
-Un melc și-a pariat averea toată
Într-un concurs de pentatlon.
A zis că el, cu casa-n spate, o să poată,
Să-ntreacă în viteză chiar un om.
Nimeni n-a dat doi bani pe vorba lui,
Dar mare fu mirarea, când în extrem,
Melcul a depășit, în vârful dealului,
Nu doar un om, ci un întreg Guvern.

D

e la Leocadia ministreasa zicere: „O
să vă rog ca, așa cum #rezist posteaza
zilnic împotriva noastră pe Facebook și
pe toate rețelele de socializare, împotriva
poporului român, împotriva unității
noastre, așa să postați dumneavoastră
în permanență, cu sigla ALDE și
promovați-vă, aveți posibilitatea, meritați
(…) astfel încât noi și dvs. să putem să
păstrăm această minunată țară așa cum
există ea astăzi (...) Vă mai rog ceva (…) să fiți
la concurență cu #rezist (...) Așa vom putea
să fim a doua putere politică a României,
în 2020”. Hai, Grațioaso, nu mă-mpinge,
c-amețesc! Deci care va să zică, matale, cu

democrată. Îi compătimesc”. Tăricene, acum
pune-te și tu în locul celor care merg în
piață: dacă ți-ar cere cineva să alegi între
Muma Pădurii și Ileana Cosânzeana, ce-ai
face? Așa și tinerii manifestanți: cum dracu`
ai vrea să te aleagă pe tine, posmogit cum
ai ajuns? Nu că Kovesi ar fi vreo frumusețe,
dar măcar demonstranților le place de ea
mai ales când vă aleargă pe voi și vă tremură
nădragii în fund, de teama ei.
-Mare crai cum s-a crezut,
Tăriceanu a... murit
Când oglinda a văzut:
Cine-i ăsta așa de slut?

R

ectorul Universității București,
Mircea Dumitru, a declarat că se
simte oarecum jenat când gavarește Dăncilă:
„Dăncilă e și profesor. Eu am ascultat-o de
mai multe ori vorbind, de puține ori am
înțeles până la capăt ce dorește să spună.
Felul în care vorbește în română e precar,
plin de greșeli de construcție sintactică și de
inconsecvențe logice. Sentimentul pe care îl
am e de jenă”. No, frate, ți s-a urât cu binele?
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Liviu Marian, plec la muncă, voi ce faceți?”
Mesajul a fost însoțit de o fotografie în care
„plec la muncă” era scris cu majuscule și
doar cu inițialele-PLM. Omul a vrut să facă
și el o glumă și i-a ieșit ca porcu-n perete.
Păi, ce zici Liviule, ne abreviem și noi un
pic?

Poate vrei să-ți
să ți arate Falfabeta mușchii și să
zbori din funcția aia de rector:
-În România n-are rost
Să-i spui prostului că-i prost.
Că prostia lui ajunge
De pe scaun să te-mpingă...

L

a Ploiești, cică elevii, studenții și
pensionarii sunt în pericol să-și piardă
dreptul de a circula gratuit pe mijloacele de
transport în comun și asta pentru că aleșii
locali au refuzat să aprobe bugetul TCE.
Ce ți-e și cu lupta asta politică dintre PSD/
A
ALDE
și PNL. Produce victime colaterale
î rândul celor pe care, altminteri, toate
în
p
partidele
îi seduc în fel și chip să le ia votul.
-Un cocoș din PNL
Se ceartă cu frățânul PSD.
Cucurigu, măi, flăcăi,
Hai că-i rost de tărăboi.
Pintenatul roșcovan,

Că era mai dolofan,
Dă cu ciocul și din gheare,
Pe-ăl albastru să-l omoare.
Pe-acolo, din pură întâmplare,
Treceau vreo trei pensionare.
Și din greșeală...soarta, vere!,
Cocoșii au sărit pe ele...
Morala:
Când doi se bat,
Al treilea nu câștigă-ntotdeauna.
Iar dacă este și votant,
Va pierde, clar, întruna.

F

ostul
ministru
al
Educației,
Genunghe, zis și Liviu Marian Pop, a
postat pe pagina sa de Facebook un mesaj
care a provocat o reacție de dezaprobare
în lanț: „Bună dimineața, prieteni! Eu, Pop
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-Că tu PLM e problema ta,
Dar eu îți răspund: EP sadea!
VDCT amice,
Asta ești, doar un genuche!
Traducere: vai de capul tău.
Pentru EP...

D

ucesa de Cornwall, Camilla Parker,
în vârstă de 70 de ani, se pare că o
vorbește de rău pe recenta sa noră. În fine, îi
eeste noră formal, fiindcă Harry nu este fiul
ssău, ci al „prințesei inimilor”, inegalabila,
cchiar și în moarte, Diana. A doua soție a
p
prințului Charles susține că Meghan Markle
n
nu este deloc potrivită pentru prințul Harry,
m
mai ales pentru că este mai în vârstă decât
rroșcovanul familiei regale. În plus, aceasta
ssusține că fosta actriță este o rușine pentru
ffamilia lor: „dacă eu eram regină, nu aș fi
ppermis niciodată să aibă loc nunta lor. Este
o rușine pentru familia regală britanică”.
E
Ei, ăsta e și norocul, Camiluțo, că nu ești
regină! Dacă ai fi fost... Meghan ar fi fugit

mâncând pământul de spaima ta!
-Să iei locul Dianei vrei,
Dar n-o să poți asta în veci:
Poți aurul din lume să îl iei,
Pe Lady Di nici moartă n-o întreci.
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LAPTE, CORN ȘI FRUCTE
ÎN VALOARE DE 81,975 DE
MILIOANE DE EURO

V

echile programe europene
referitoare la încurajarea
consumului de fructe și legume
în școli, respectiv, de distribuire
a laptelui și produselor de
panificație, s-au unificat, la nivelul
țărilor UE, în ceea ce se numește

„Programul
școli”. Pentru
Programul pentru școli”
anul școlar 2017-2018, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale
a anunțat că bugetul total se
ridică la 81.975.806 milioane de
euro: 18.098.682 euro sunt bani
asigurați de UE (schema de fructe

și legume -5.493.478 euro și
schema de lapte-12.605.204 euro),
iar 63. 877.124, 7 euro- reprezintă
componenta de finanțare de la
bugetul național. Pentru anul
școlar 2018-2019, bugetul UE
pentru România este de 17.610.684
euro: 6.866.848 euro - schema
de fructe și legume și 10.743.836
euro-schema de lapte. Suma
completată de statul român nu este
deocamdată cunoscută. Distribuția
săptămânală va cuprinde două
porții de fructe și/sau legume, două
porții de lapte, o porție de produse
lactate și cinci porții de produse
de panificație, repartizate după
cum urmează: porția de fructe și/
sau legume va fi însoțită de covrigi
simpli și/sau biscuiți uscați, iar
porția de lapte și cea de produse
lactate, de corn sau baton.

REABILITAREA
INTERIOARĂ
A SPITALULUI
JUDEȚEAN A MAI
„COBORÂT” UN ETAJ
Z

ilele trecute au fost
finalizate
lucrările
de
reabilitare la etajul al treilea al
imobilului în care funcționează
secțiile Chirurgie Vasculară și
Neurologie din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Ploiești.
Administratorul clădirii, Consiliul
Județean Prahova, a anunțat
că modernizarea „va coborî” la
etajul II, secțiile Chirurgie II și
Chirurgie plastică. Reamintim că
lucrările de reabilitare interioară
au început în anul 2017, fiind
deja recepționate investițiile de la
etajele 4 și 5. Modernizarea este
asigurată de firma bucureșteană

Hidro-Salt B-92 , valoarea totală a
contractului fiind de 15 milioane
de lei, iar termenul de finalizare
a lucrărilor, la momentul licitării
(septembrie 2016), era de 36 de
luni, ceea ce înseamnă că, anul
viitor, corpurile A și B ale SJU vor
fi integral reabilitate în interior.

BANI
LA TCE PLOIEȘTI S-A DECLANȘAT
EUROPENI
CONFLICTUL DE MUNCĂ
PENTRU
S
ȘCOALA
SPECIALĂ
BREAZA
C
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

onsiliul Județean Prahova a depus, în urmă
cu o săptămână, la ARD Sud-Muntenia,
Proiectul „Construcția, reabilitarea, modernizarea,
extinderea și echiparea infrastructurii educaționale
pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, din
Breaza”, în vederea finanțării din fonduri europene
nerambursabile a investiției. Obiectivul general al
proiectului îl constituie îmbunătățirea infrastructurii
de educație incluzivă în vederea creșterii nivelului
calitativ al procesului educațional special și a gradului
de participare la nivelul învățământului special
primar, gimnazial și profesional. Lucrările constau
în reabilitarea construcției existente, mansardarea
imobilului pentru crearea de noi spații, amenajarea
noilor săli de clasă, a cabinetelor și a celorlalte încăperi
din incintă. Valoarea totală a proiectului este estimată
la 5.796.588,75 lei.

upărați că nu își pot negocia
salariile, având în vedere că nici
până la această dată bugetul societății
SC Transport Călători Express nu a
fost aprobat, salariaţii Sindicatului
Transportatorilor din Ploiești de la TCE
au amenințat că declanșează conflictul
de muncă. Pe lista de revendicări
figurează respectarea condițiilor de
muncă, majorarea fondului de salarii, în
funcție de inflație, acordarea la termen
a tichetelor de masă, dar și respectarea
obligațiilor contractuale de către
Primăria Ploiești, conform contractului
de delegare a gestiunii Serviciului
Public de Transport Local. În adresa
formulată, Sindicatul Transportatorilor
din Ploiești de la TCE reamintește
faptul că societatea execută „un serviciu
de utilitate publică cu caracter social
ţinând cont că 69% dintre călători sunt
beneficiari de protecție socială”. Mai
mult, se precizează că în momentul de
față, în ciuda faptului că transportul
ar fi trebuit să fie subvenționat, la
începutul anului s-au asigurat numai
o parte din fondurile necesare pentru
compensarea gratuităților acordate

elevilor, pensionarilor și celorlalte
categorii de persoane beneficiare de
această facilitate.
Angajații de la TCE amenință cu
greva generală
Adresa
formulată
în
atenția
Inspectoratului Teritorial de Muncă
Prahova coincide cu neaprobarea
de către Consiliul Local a bugetului
societății pentru anul 2018, în timp ce,
la începutul anului aleșii au aprobat
numai jumătate din sumele necesare
pentru acoperirea gratuităților. „(...)

neavând disponibile sumele necesare
acoperirii facilităților acordate de
Primăria
Ploiești
pensionarilor,
elevilor și studenților, societatea poate
intra oricând în blocaj financiar,
ajungându-se la imposibilitatea achitării
datoriilor istorice către ANAF și SPFL
Ploiești. De asemenea, neaprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2018 conduce implicit la blocarea
negocierilor CCM (n.r. contractului
colectiv de muncă) la nivel de societate”,
se mai precizează în adresa către ITM
Prahova.

ȘI TOTUȘI... REPARĂ CINEVA DE-ADEVĂRATELEA
DJ 100B FULGA-DN1D?
A
nul trecut, printr-un
comunicat de presă
emis în data de 20 octombrie,
Consiliul Județean Prahova
anunța că s-au executat
reparații (covoare asfaltice) pe
mai multe drumuri județene,
printre care și DJ 100 B FulgaDN1D. Pentru tot programul
era vorba despre 56 km +5,6
km, valoarea lucrărilor de
întreținere ridicându-se la 7
milioane de lei. La vremea
respectivă, când a rămas
neasfaltat un segment de
drum de pe tronsonul FulgaDN1D, am zis că poate nu
s-o fi terminat lucrarea. Dar
și zilele trecute (vineri, 18
mai 2018), șoseaua era la

fel. Să detaliem. DJ 100 B
Potigrafu (drumul pleacă
din DN1)-Balta DoamneiGherghița-Drăgănești-Fulga
are o lungime de 36,647 km.
În programul de așternere
covoare asfaltice a intrat și
tronsonul cuprins între DN1D
și Fulga (până la intersecția cu
DJ 100C Sălciile-intrare Mizil).
Ei bine, șoseaua a fost reparată
preț de câțiva kilometri de la
DN1D, dar de la un punct aflat
în câmp și până la fosta secție
de mecanizare (aproximativ
intrarea în Fulga de Jos),
un tronson a rămas ciuruit.
Adică pe acolo nu s-a trecut
de fel cu asfalt. Astăzi și acum,
porțiunea este plină de gropi și

asfalt vechi cârpit. După acest
tronson, în vatra satului mai
exact, lucrarea a fost efectuată
cum se cuvine. La raportarea
din comunicatul de presă se
vorbește despre tot drumul;
acolo nu se spune că șoseaua
a fost reparată pe sărite.
Ciudat este că, la precedenta
reabilitare, lucrurile au stat
la fel, adică s-a modernizat
toată calea rutieră, mai puțin
tronsonul ciuruit. Care să
fie explicația? Cine a semnat
recepția, cine și cât a plătit,
în preț o fi intrat și segmentul
nereparat...
sunt
câteva
întrebări la care așteptăm un
răspuns.
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continuare din pagina 1

TÂRGȘORU VECHI,
POTENȚIAL ÎNCĂ
NEFRUCTIFICAT
Târgșoru Vechi, localitate
situată la 4 km de Ploiești (mai
puțin de 0,8 km între satul Stejnic
și limita vestică a municipiului),
se întinde pe 4.846 ha, având
10.874 de locuitori, în patru
sate (Strejnicu, Târgșoru Vechi,
Stăncești, Zahanaua). În 1990,
fondul de locuințe era de 2.088
de case, iar în 2016, acesta a ajuns
la 3.345 de unități locative. În
27 de ani așadar s-au construit

Aerodromul Strejnic Aeroclubul
„Gh. Bănciulescu”) sau, pentru
turismul religios, de un important
ansambu monahal (Mânăstirea
Turnu). În fine, vorbind despre
dezvoltarea industrială, în această
localitate se află ruinele unei
unități militare, unde s-ar putea
amenaja un parc industrial. Ca
să fim riguroși, despre acest
parc industrial se vorbește de cel
puțin 10 ani și, până în prezent,
nu s-a realizat nimic. Altfel,
ca infrastructură de servicii,
educațională, sanitară și culturală,
Târgșoru Vechi a prezentat
următoarea statistică: drumuri

1.257 de case noi, cu o viteză
medie de 46,55 de locuințe/an.
Impozitul pe care proprietarii îl
plătesc se ridică la 324.000 lei, în
2018, ceea ce reprezintă 2,6% din
totalul veniturilor la bugetul local.
Dacă este să analizăm puterea
economică a localității, exprimată
în bani încasați (venituri) la
bugetul local, 12,095 milioane de
lei, în 2018, acesta este una medie,
deși oportunități și resurse de
dezvoltare ar avea. Să spunem în
primul rând că Târgșoru Vechi
este traversat de o rețea însemnată
de drumuri: DN1 BucureștiBrașov, DN 1 A (BucureștiCentura
Ploiești-Vălenii
de
Munte-Cheia-Brașov), DJ 129
(Ploiești-Strejnicu-Târgșorul
Vechi), DJ 140 (Strejnicu-Ariceștii
Rahtivani-Brazi) și DC 105
(unește Târgșoru Vechi cu DN
1A). La acestea se mai adaugă 42,5
km drumuri locale. Strategic deci,
cu ieșire la cele mai importante căi
rutiere, afaceriștii ar putea alege
această așezare pentru dezvoltarea
businessului lor. Pe urmă, să
amintim că Strejnicu este singura
localitate din Prahova care dispune
de o bază aviatică de agrement
(Școala de Aviație Civilă și

asfaltate-80%, gaze-90%, apă100%, canalizare-15%, 2 școli, 2
grădinițe, 3 terenuri de sport, 3
cabinete medicale individuale, un
centru medical (inclusiv cabinet
stomatologic),1 cămin cultural,
1 bibliotecă, 4 biserici ortodoxe,
4 biserici-alte culte. Autoritățile
locale au în derulare sau în
planurile sale viitoare următoarele
proiecte: construire sală de
sport în satul Târgșoru Vechi;
asfaltare drumuri locale până la
modernizarea integrală a rețelei
de căi rutiere; dotare bază sportivă
din satul Stăncești; extindere
rețea de colectare a apelor uzate
în satul Stejnicu; înființare
rețea de colectare a apelor uzate
în Târgșoru Vechi, Stăncești,
Zahanaua; construire azil de
bătrâni; construire bază sportivă
în satul Stejnicu; amenajarea
unui parc industrial pe terenul
fostei unități militare; asfaltare
drumuri de interes local în noile
cartiere rezidențiale; reabilitare,
modernizare
și
eficientizare
iluminat public.
BLEJOI, A TREIA
PUTERE ECONOMICĂ
DIN MEDIUL RURAL
Despre comuna Blejoi putem

,
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aprecia că a scăpat în câștigător
după 27 de ani de tranziție și căutări
spre economia de piață. Drept este
că avantajul uriaș al localității
este că înconjoară Ploieștiul pe
aproape trei laturi: parțial în est,
nord și parțial în vest. Ca atare,
toate marile lanțuri de magazine,
capacități industriale sau cartiere
rezidențiale, duse la periferia
Ploieștiului, sunt amplasate pe
teritoriul acestei comune. De
asemenea, localitatea are ieșire și
la DN1B Ploiești-Bucov-MizilBuzău, zonă foarte atractivă pentru
dezvoltarea unor businessuri de
succes. Întreaga suprafață este
traversată de mai multe drumuri
importante: Centura de Vest
(DN1)-DN1B, DN1 A BucureștiCentura de Est-Cheia-Brașov,
DN1B Ploiești-Buzău, DJ 102 E
Ploiești-Ștrand Bucov, varianta
Vega (Centura Ploiești-Blejoi),
DJ 102 Ploiești-Păulești, DJ 100
L Ploiești-DN1. În 1990, fondul
locativ era de 2.029 de case, iar în
2016, de 3.341 de locuințe. În 27
de ani s-au construit așadar 1.312
de vile. Pentru anul 2018, bugetul
local este de 34,3 milioane de lei,
însă numai 20,59 mil. lei înseamnă
venituri proprii (11, 5 milioane de
lei reprezintă alocări de la bugetul
statului pentru proiectele PNDL).
După volumul bugetului local,
Blejoi ar fi a treia localitate rurală
din Prahova, ca putere economică,
după Brazi și Ariceștii Rahtivani.
Pe raza sa administrativă s-au
dezvoltat afaceri importante:
Ploiești Shopping City, Compact
Motor
(Auchan),
Jumbo,
Immorom Imobiliare (Decathlon),
Brico Foncier, Mayr-Melnhof
Packaging, Star&TD, Selgros,
Crisco, Engie România, Eurial,
Proleasing, Service Auto Serus. Cu
totul, sunt în activitate în jur de 400
de agenți economici, de la buticar,
la supermarket. Și pentru că există
acest avantaj, în afară de canalizare

(10%, anul trecut),
(10%
trecut) administrația a
cam rezolvat problema investițiilor
publice: drumuri asfaltate-90%,
gaze-90%, apă-100%, 2 școli, 3
grădinițe cu program normal, 1
grădiniță cu program prelungit,
sală polivalentă de sport, 1 teren
de fotbal, trei mini-terenuri cu
gazon sintetic, 2 dispensare, 3
farmacii, 1 cabinet stomatologic, 1
cămin cultural, 2 biserici ortodoxe,
1 bibliotecă. Autoritățile au un
portofoliu substanțial de investiții:

DN1A și între DN1A și DJ102;
modernizare drumuri, înființare
sau extindere rețea de canalizare
etc.
BUCOVTRANSPARENȚĂ
ZERO ȘI MULTĂ
AUTOSUFICIENȚĂ
Comuna Bucov avea, în
1990, 2.877 de locuințe. În 2016,
numărul acestora s-a ridicat la
3.849 de case. Altfel spus, în cei
27 de ani, s-au construit 972 de
unități locative, mare parte dintre
ele aflându-se în proximitatea
Parcului Bucov. Despre comună
însă nu se pot afla prea multe
lucruri care țin, să spunem așa, de
bucătăria administrației publice,
și asta pentru că portalul www.
primariabucov.ro este vai și amar.
Adică neactualizat, necompletat
în cele mai importante secțiuni.
Iar acolo unde autoritățile
mimează transparența, datele sunt
sumare, ca să nu spunem direct
neconcludente. Noua ni s-ar părea
decent, în era digitalizării, să nu
fie nevoie să-l sunăm pe primar,
pentru a afla, de exemplu, valoarea
bugetului, lista de investiții,
proiecte
realizate,
statistici
referitoare
la
infrastructura
rutieră, eucațională sau de utilități,
puterea economică; cifrele/datele
ar fi trebuit să fie publice, pe siteul comunei. Dar pe portal, nicăieri
nu se vorbește despre nimic. În
fine, sunt publicate hotărârile
Consiliului Local, dar în forma
în care sunt prezentate, nu poți
afla absolut nimic. Nu știm pe

realizarea a 5 terenuri de fotbaltenis; sediu primărie, clădire nouă;
reabilitare termică a instituțiilor
publice; amenajare pistă biciclete

seama cărui fapt să punem această
stare de lucruri: a indiferenței, a
neglijenței sau a autosuficienței
conducătorilor?

• broşuri • reviste • cărţi • ziare • cataloage
(documentare, redactare, machetare şi tipărire
tipărire))
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arcul Natural Bucegi, de fapt, Platoul Bucegi în sine, este uriaș de darnic în
priveliști rare. În luna mai, sunt toate șansele ca spectacolul să fie unul unic,
cu un joc al anotimpurilor desfășurat de la altitudinea de 798 m (Sinaia), la aproape
2000 m (platou), primăvară și iarnă la un loc, verde și alb, cald și grade minus,
poieni înflorite și poieni uscate, cu pâlcuri de mii și mii de brândușe și, ei da, câte o
ultimă răbufnire a zăpezii, căzută în miniavalanșe, pe drum. De undeva, de sus (sunt
amenajate mai multe puncte de belvedere), se văd în zare depărtările Târgoviștei, iar
pe munte, și tot în zare, se întrezăresc crestele Coștilei, Crucea Caraiman, Bușteniul
(ultimul-privit de sus). De fapt, simpla prezență pe munți e suficientă pentru a livra
turistului tot ceea ce are nevoie, un spațiu imens, de-o frumusețe incredibilă, care
taie respirația la propriu.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

V

ă mai amintiți? În 2010, când
a început construirea DJ 713,
supranumit Șoseaua Transbucegi sau
„Drumul Babelor”, a fost un oarece scandal
legat de faptul că drumul traversează Parcul
Natural Bucegi. Se spunea, atunci, că prin
împingerea drumului până spre Babele
și Sfinx, în general, în rezervația naturală
respectivă, vor exista influențe majore
negative asupra habitatului, prin poluarea
produsă de autovehicule. Sau prin poluarea
provocată de turiști, fiindcă știm bine ce fac
ai noștri și ce lasă în urmă când evadează
în natură. În fine, turiștii fac asta și când
ajung în creierul munților cu gondola,
telecabina sau telescaunul. Legislația este
destul de neclară în acest sens și chiar nu
se poate preciza ce e bine și ce nu e bine să
faci într-un parc natural. Pe de altă parte
însă, de vreme ce există niște autorizații de
construire, eliberate de instituțiile statului,
cele care susțin că au grijă de unicatele
naturale românești, în fine, chiar au această

obligație, înseamnă că au fost efectuate niște
studii de impact și pesemne rezervațiile
naturale sunt ferite de influența omului
neprieten cu mediul ambiant. Ei bine, dacă
va să fie la un moment dat, așa cum a fost
deschis, drumul poate fi și închis; oricum
lucrul acesta se întâmplă iarna și ori de
câte ori se surpă vreo porțiune din șosea.
Și se surpă des! De altfel, ca să respectăm
adevărul,Transbucegi -impropriu denumit
astfel, fiindcă de fapt nu traversază munții,
parcurgând traseul Sinaia-Cabana Cuibul
Dorului-Șaua Dichiului-Cabana Piatra
Arsă-nu este singurul drum asfaltat
din Parcul Natural. Alte căi merg spre
Lacul Bolboci, Peștera Ialomicioarei,
legându-se cu Transbucegiul la Șaua
Dichiului, pe o variantă sau în aval de
Cabana Cuibul Dorului, pe altă variantă.

u
unul foarte-foarte frumos. Riscant, de luat
ccu amețeli privind în josul abruptului, mai
aales acolo unde nu sunt finalizate lucrările,
dar când mașina ajunge sus, pe platou, în
d
ggolul alpin, această teamă dispare. E clar că
llimita de viteză trebuie să fie limită de viteză,
îîn curbele primei treimi a drumului, de la
Cabana Cuibul Dorului, la Șaua Dichiului.
C
ȘȘoseaua, finalizată în 2013 și refăcută în mai
multe rânduri, recompletată cu parapați,
m
îînchisă și deschisă în funcție de anotimp
șși diverse alte incidente (alunecări de
tteren), are 17 km asfaltați și ajunge până la
aaltitudinea de 1.925 m. De la Cabana Piatra
Arsă și până la cele mai vizitate și cunoscute
A
monumente ale naturii, Sfinxul (megalit
m
aantropomorf-2.216 m) și Babele (2.292 m),
cale de peste 3 km, drumul se parcurge
pe jos (n.n.-celor care se aventurează cu
mașina și dincolo de barieră parcă li s-ar
cuveni o mustrare, fiindcă legea e lege,
o lege dată de oameni, și una de natură,
care spune totuși să-i ocrotești unicatele).
Babele și Sfinxul sunt cele mai admirate
monumente ale naturii, dar în afară de ele
mai sunt și alte formațiuni (forme și figuri
dăltuite, în timp, de eroziunea vântului și
ploi), cum ar fi Delfinul, Broasca, Gemenii,
Câinele, Împăratul, Șopârla. De altfel,
monumente ale naturii sunt o mulțime:
Colții Morarului, Cheile Rateiului, Cascada
Urlătoarea, Moara Dracilor, Cheile
Horoabei, Tătarului, Zănoagei, Pietrele
de la Vf. Omu, Mecetul Turcesc, Turnul
Seciului, Izbucul Coteanu etc. Cele mai
multe dintre acestea au fost incluse în
rezervațiile naturale (12.770 ha, ceea ce
reprezintă 35% din suprafața parcului) Valea
Horoabei, Abruptul Prahovean, Cheile
Tătarului, Abruptul Bucșoiu, Malaiești,
Gaura, Turbăria Lăptici, Munții Colții lui
Barbeș, Poiana Crucii. Evident, nimeni

DĂRNICIE ÎN UNICATE
NATURALE

n-ar
n
ar trebui să rateze Lacul Bolboci,
Bolboci pe
marginea căruia circulă multe legende sau
Peștera Ialomicioarei, din Muntele Bătrâna,
la 10 km de izvoarele râului Ialomița, poate
cea mai cunoscută și vizitată peșteră din
țară. De altfel, fie și numai vorbind despre
Parcul Natural Bucegi, turistul ar avea
nevoie de cel puțin o săptămână pentru
a se desfăta cu toate darurile naturii.
Administratorii au sugerat și câteva trasee
tematice: Bușteni-Cascada Urlătoarea,
Jepii Mici- Babele, Lacul ScropoasaZănoaga, Padina-Valea Doamnele -Drumul
Granicerilor-Șaua Strunga, La Uzină-Șapte
Izvoare, Valea Băngăleasa-Poiana GuțanuGrohotiș,Turbaria Laptici etc.
Puncte de acces auto în Parcul Natural
Bucegi
Dâmbovița:
-Târgoviște-Fieni-Rânculețu-Valea
Raciului;
-Târgoviște-Moroieni-Valea IalomițeiValea Brăteiului;
-Târgoviște-Moroieni-Sanatoriul
Moroieni-Orzea.
Prahova:
-Sinaia-Valea Izvorului-PăduchiosuCuibul Dorului-Dichiu;
-Sinaia-Valea cu Brazi-Cota 1400;
-Bușteni-Cabana Gura Diham.
Brașov:
-Predeal-Pasul Râșnoava-Cabana
Forban-Șaua Baiului-Poaiana Izvoarelor;
-Râșnov-La Uzina Electrică-Valea
Glajeriei;
-Bran-Valea Poarta-Poiana UrlătoareaCascada Urlătoarea;
-Bran-Valea Simonului;
-Bran-Moeciu de Sus-Valea Grohotișului.

Traseul rutier pe „Drumul Babelor” este
Peștera Ialomicioarei este amplasată în muntele Bătrâna, la altitudinea
de 1.660 m, la 10 km în aval de izvoarele râului Ialomița. Gura peșterii
se deschide pe o terasă orizontală, situată la 18 m deasupra fundului
văii. La intrare se întâlnește Grota Mihnea-Vodă, spațioasă și luminată
de soare în special dimineața, cu dimensiuni mari, pe o adâncime de
100 m. Deunăzi vreme, pe aici curgea râul peșterii, dar acesta s-a dus, între
timp, în subteran. După o gâtuire a galeriei, denumită Cămara, urmează
cavernele Pasajul și Grota lui Decebal. Aceasta din urmă este în formă
de dom, din care se deschid mai multe galerii. La stânga urmează Grota
Sf. Maria, denumire care vine de la asemănarea unei stalagmite, în jocul
de umbre și lumini, cu statuia Feioarei Maria. La capăt, urcarea peretelui
duce într-o altă galerie, printre care și Grota Urșilor, cea mai mare cavitate
in adâncuri, având peste 72 m lungime, 35 m lățime și 25 m înălțime.

Sfinxul, denumit astfel de la asemănarea sa
cu un cap uman, este un megalit antropomorf,
situat la 2.216 m altitudine, format într-un timp
îndelungat, în urma eroziunii eoliene (vântului).
Blocul stâncii solitare măsoară 8 metri în înălțime
și 12 metri în lățime. Din punct de vedere istoric
și chiar mistic, Sfinxul este reprezentarea unei
divinități supreme din timpuri pelasge (n.n.pelasg, persoană care făcea parte din unele
triburi ce au populat în timpurile străvechi partea
sudică a Peninsulei Balcanice, litoralul vestic al
Asiei Mici și câteva insule din această regiune;
pelasgi- populația triburilor care locuiau în aceste

regiuni). Aspectul său omenesc este asociat cu o
expresie de suveranitate și putere. Sfinxul a stârnit
imaginația oamenilor și, de-a lungul vremii, ei au
plăsmuit zeci de mituri. Se spune, de exemplu, că
acest loc a fost centru energetic folosit pe vremuri
de extratereștri. În imediata apropiere a Sfinxului,
se mai spune, se află o anume peșteră, ce ar strânge
mistere energetice deosebite. În munții României
există și alți megaliți care poartă denumirile de
sfincși: Sfinxul de la Stănișoara, Sfinxul de la Piatra
Arsă, Sfinxul Lainicilor, Sfinxul Bratocei, Sfinxul
Bănățean („Sfinxul de la Topleț”), Sfinxul de
la Pietrele lui Solomon etc.
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MINTE, TRUP, SUFLET
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Eminentul dirijor VOICU ENĂCHESCU
excepţional animator al nobilei activităţi corale din România, director artistic al Centrului
Naţional de Artă „Tinerimea Română” și președinte al Asociaţiei Naţionale Corale – reales recent
pentru un nou mandat, împlinește astăzi, 24 mai a.c., frumoasa vârstă de 75 de ani
Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

A

văzut
ă t llumina
i
zilei
il i șii
binefăcătoarele raze ale
soarelui în cunoscuta comună
Brănești, din vechiul judeţ
Dâmboviţa, la 24 mai 1943, în
familia renumitului preot paroh Z.
Enăchescu.
În casa părintească a primit
primele
noţiuni
elementare
despre marea și adevărata muzică.
Dovedind o reală chemare pentru
studiul artei sonore, urmează
în perioada 1962-1972, studii
superioare de specialitate la
prestigiosul
Conservator
de
Muzică din București, unde a
avut prilejul să beneficieze de
îndrumarea unor personalităţi
marcante ale creaţiei, artei
interpretative
și
pedagogiei
muzicale
românești,
printre
care: Victor Iușceanu, Alexandru
Pașcanu, Petre Crăciun, acad.
Octavian Lazăr Cosma, Emilia
Comișel, Georgeta Ștefănescu
Barnea, ș.a. În anii studenţiei a
făcut practică cu renumiţii dirijori
Ion Vanica și Nicolae Ciobanu
pe lângă coruri de amatori din

București.
B
Debutul în
viaţa
artistică
v
publică
a avut
p
loc
lo în Cetatea
culturii
din
c
Moldova
–
M
Municipiul
M
Iași,
la 15
Ia
aprilie 1970, în cadrul Festivalului
Naţional al Artei Studenţești,
dirijând corul mixt al Universităţii
din Capitală, prestigios ansamblu
pe care a continuat să-l conducă
din punct de vedere muzical,
până în anul 1972. În același
timp, a organizat și condus corul
de cameră al Casei de Cultură al
Studenţilor din București, iar din
anul 1972, a pus bazele vestitului
cor de cameră Tinerimea Română
din București. La pupitrul acestei
remarcabile formaţii muzicale, se
află și în prezent, anual organizând
zeci de concerte în Capitală și în
principalele centre de cultură ale
ţării, precum și în turnee artistice
efectuate în cadrul schimburilor
culturale cu diverse ţări europene,
din spaţiul american și asiatic.
Repertoriul abordat al corului
Preludiu, cuprinde peste 400 de
lucrări de referinţă, începând cu
vechea renaștere și până în zilele
noastre.
Pe afișele anuale ale corului
Preludiu, se întâlnesc cele mai

sonore nume dintre compozitorii
români, clasici și contemporani:
George
Enescu,
Alexandru
Fletchmaher, Gheorghe Dima,
Gavriil Musicescu, Ion Vidu,
Ciprian Porumbescu, Tiberiu
Brediceanu, Augustin Bena, Ionel
Brătianu, Dumitru G. Kiriac, Paul
Constantinescu, Marţian Negrea,
Sabin Drăgoi, Ion Danielescu,
Ioan D. Chirescu, Gheorghe
Cucu, Mihail Jora, Nicolae Lungu,
Gheorghe Dumitrescu, Gheorghe
Danga, Alexandru Pașcanu, Florin
Comișel. Pretorian Vlaiculescu,
Radu Paladi, Tudor Jarda, Irina
Odăgescu-Ţuţuianu,
Tiberiu
Olah, Mihai Moldovan, Gheorghe
Bazavan, Constantin Arvinte, Dan
Buciu ș.a.
După revoluţia din 1989, în
repertoriul general și programele
de concert și-au găsit un loc
binemeritat cele mai cunoscute
colinde românești din tezaurul
creaţiei
noastre
populare,
cu deosebire celor dedicate
importantelor
sărbători
de
Crăciun și Anul Nou, precum și
fragmente din marile creaţii corale
religioase.
Sub bagheta maestrului Voicu
Enăchescu, corul Preludiu a fost
prezent la toate ediţiile Festivalului
„George Enescu”, dar și la
remarcabilele competiţii naţionale
organizate în ţară: D.G. Chiriac

(Pitești), Gh. Dima (Brașov),
Ciprian Porumbescu (Suceava),
Gavriil Musicescu (Iași), Ion
Vidu (Lugoj), Ion D. Chirescu
(Cernavodă), Pastorala (Focșani)
etc, pretutindeni, dirijorul Voicu
Enăchescu bucurându-se de cele
mai alese aprecieri din partea
numerosului public și presei de
specialitate: scrise, audio și video.
În acest context, se cuvine a
remarca excepţionalele turnee și
deplasări la diverse concursuri
și festivaluri ale genului în
importante ţări europene, dar
și în Statele Unite ale Americii,
inclusiv în uriașa Sală a Adunării
Generale ONU, în Asia – de
două ori în China, unde în anul
2014, la un exigent concurs
internaţional organizat la Beijing
– concurs la care au participat
66 de ansambluri corale din
cele cinci continente, datorită
nivelului artistic performant al
interpretării programului impus
de organizatori, corul Preludiu a
fost distins cu Marele Premiu, iar
dirijorul Voicu Enăchescu a primit
PREMIUL PENTRU CEL MAI
BUN DIRIJOR. Tot un premiu
special – al III-lea – decernat
corului Preludiu „Pentru cea mai
bună interpretare a unui cântec în
limba chineză”.
Din bogata agendă a dirijorului
Voicu Enăchescu, fac parte și cele

peste 300 de înregistrări radio și
TV, discuri Electrecord și trei CD,
care, difuzate pe calea undelor în
ţară și străinătate, vor contribui la
cunoașterea pe plan internaţional
a culturii și muzicii românești.
De numele Voicu Enăchescu
se leagă direct și organizarea
anuală a unei stagiuni muzicalcorale dedicată nemuritorului
compozitor Paul Constantinescu
– membru corespondent al
Academiei Române, maestru
emerit al artei, la care participă
cele mai reprezentative ansambluri
corale din capitală și principalele
centre spirituale românești.
Fie ca aceste modeste dar
sincere gânduri, să constituie
un binemeritat omagiu de
recunoștinţă, stimă și aleasă
preţuire, pentru excepţionala sa
activitate dăruită muzicii corale
românești – timp de aproape o
jumătate de secol.
Cu ocazia acestui frumos și
emoţionant jubileu, vă dorim –
în numele Muzeului Memorial
„Paul Constantinescu”, cele mai
călduroase felicitări, împreună cu
sincere urări de sănătate deplină,
de multă putere de muncă,
pentru a desăvârși, cu brio, toate
proiectele aflate în agenda Dvs de
lucru.
La mulţi și fericiţi ani, stimate
maestre VOICU ENĂCHESCU!

DIN BROADWAY PE
SCENA TEATRULUI TOMA
CARAGIU DIN PLOIEȘTI
Î

n seara zilei joi,
12 aprilie 2018 un
colectiv al Secției de
Estradă a teatrului Toma
Caragiu împreună cu actori
colaboratori a prezentat în
fața unei săli pline la refuz
musical-ul My Fair Lady.
Spectacolul, jucat cu
‘’casa închisă’’ încă de de
la premiera din 2015,
este o adaptare după
piesa lui George Bernard
Shaw
‘’Pygmalion’’, pe
muzica
lui
Frederick
Loewe. Sub mâna sigură
a lui Alice Barb -căreia
îi aparțin scenariul și
regia- reprezentația este
dinamică,
efervescentă,
plină de culoare la propriu
si figurat. Actorii își
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interpretează partiturile cu
plăcere și dăruire, fiecare
încercând (cu succes) să
dea măsura propriului
talent, însă în deplină
armonie cu ceilalți colegi
de scenă. În rolul Elizei
Doolitle tânăra actriță
debutantă Călina Epuran
ne demonstrează că este
posesoarea unui registru
diversificat de exprimare
dată fiind mulțimea de
stări pe care le parcurge
personajul său. Trecând de
la ‘’arțăgoșenie’’ la calm, de
la încăpățânare la docilitate,
de la tristețe la bucuria
expansivă, de la suburban la
distincție, toate completate
de o transpunere facială
excepțională și o voce pe

măsură, Călina Epuran
oferă publicului o partitură
fermecătoare. Un consacrat
al Teatrului Național din
București, actorul Silviu
Biriș în rolul profesorului
Higgins construiește în tușe
apăsate figura institutorului
pedant, atent la cele mai
mici detalii, care își supune
elevul la grele cazne pentru
realizarea propriului scop,
în esență un succes ce-i
poate satisface orgoliul.
Dar cum în viață totul se
plătește, acest distins dascăl
și celibatar convins va fi la
rândul său apăsat de dulcea
„povară” a dragostei, în
rolul colonelului Pickring,
George Capanu creează un
personaj, în total contrast
cu intransigentul Higgins,
care dă dovadă de multă
înțelegere apărând-o pe
cât posibil pe Eliza de
excesele
‘’pedagogice’’
manifestate uneori fără
control
de
profesor.
Aceeași notă de delicatețe
o observăm la doamna
Pearce-actrița Dana Vulcșefa personalului reședinței
Higgins. În spatele unei
atitudini cazone gata să
ducă la îndeplinire, fără
să clipească, orice fel de

ordin al superiorului, se
află un suflet cald care nu
ezită să protejeze o ființă
neajutorată. Într-o formă de
zile mari Ion Radu Burlan
creeaza un Alfred Doolitle
extrem de interesant. Aflat
într-o perpetuă stare de
turmentare,
personajul
este -în mod paradoxallucid, sigur pe el, realizând
în fiecare moment ceea
ce i se întâmplă, știind
ceea ce vrea. Un cetățean
turmentat, temperamental
care își susține în mod
apăsat și categoric viziunea
sa asupra existenței umane,
viața noastră cea de toate
zilele. Delicata si nu mai
puțin
tânara actriță
Manuela Alionte Frîncu
are un rol mai dificil de
interpretat, gândindu-ne la
vârsta pe care ar trebui să
o aibă mama profesorului
Higgins.
Compoziția
pe care o realizează este
credibilă
întruchipând
o mamă iubitoare însă
autoritară și critică- fără
rezerve- la «deviaţiile»
fiului ei. În același timp
nu-și ascunde simpatia
și
înțelegerea față de
persecutata Eliza. În rolul
tânărului Freddy, Romeo

Zaharia creează un personaj
sincer îndrăgostit având
un interesant amestec de
naivitate cu o destul de
bună înțelegere a situațiilor
de moment. Celelalte
personaje aduc armonie
spectacolului, reprezentația
având aspectul unui tot
unitar foarte bine închegat.
Remarcăm de asemenea
frumoasa contribuție pe
care și-au adus-o soliști
și elevi ai Colegiului
Carmen Sylva din orașul
nostru. Ariile actorilor
au fost interpretate pe
fondul muzical pregatit
de Robert Marcaș. Baletul
Majestic mereu un punct
forte al reprezentațiilor la
care se adaugă ca de obicei
încântătoarele costume. În
aceeași notă și Baletul Rebel.
Ambele cu o coregrafie
foarte inspirată a Roxanei
Colceag.
Scenografia
realizată
de
Viorica
Petrovici, Alice Barb și
Ovidiu Pascal minimalistă

însă sugestivă,
sugestivă
lăsând
un spațiu mare necesar
mișcarii scenice complexe
a actorilor. Desfășurat
într-un ritm alert pe un
fond muzical de o mare
frumusețe,
spectacolul
actorilor Teatrului de
Revistă
Majestic
i-a
încântat pe spectatori în
seara zilei de 12 aprilie, iar
aceștia la rândul lor i-au
răsplătit cu binemeritate
si
îndelungi
aplauze.
Prima reprezentație a
acestui minunat musical
s-a produs pe Broadway
la data de 15 martie 1956,
având un număr total
de 2717 reprezentații.
Ploieștiul nostru iubit
nu este New York, iar
numărul de spectacole va fi
infinit mai mic. Însă mereu
spectatorii ploieșteni vor
veni să vadă și de ce nu să
revadă cu plăcere și bucurie
aceasta memorabilă creație
artistică My Fair Lady.
Iacob Lucian
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INEDIT

Î

n decursul veacurilor, tradiţia creștină a modelat și a transmis
din generaţie în generaţie o impresionantă și tulburătoare
istorie, a lemnului din care a fost făcută Sfânta Cruce, unul dintre
primele simboluri ale credinţei în mântuitoarea Jertfă a lui Iisus,
graţie căreia am redevenit fiii și moștenitorii Împărăţiei lui
Dumnezeu. Această istorie este astăzi mai puţin cunoscută. Rămâne
însă importantă, pentru că dezvăluie deopotrivă interesul și credinţa
creștinului simplu care, de-a lungul vremii, nu a încetat să caute și
să-și raporteze existenţa la momentul fundamental care a schimbat
cursul istoriei: moartea pe cruce și Învierea Domnului.
Descoperirea Crucii răstignirii
După moartea și Învierea
Domnului, ucenicii
Lui
au
îngropat lemnul crucii, stropit de
dumnezeiscul sânge, la poalele
Golgotei. În altă variantă a acestui
episod, se spune că soldaţii romani
care L-au răstignit pe Iisus, după
punerea Lui în mormânt, ar fi
aruncat cele trei cruci într-o cisternă
săpată în piatră, din imediata
apropiere a Golgotei, unde se colecta
apa de ploaie necesară consumului
orașului. Golgota rămăsese un loc
blestemat. Gunoaiele Ierusalimului
au fost aruncate cu timpul acolo,
în vechea cisternă, acoperind
crucile. După trei secole, în anul
326, împărăteasa Elena, mama
împăratului Constantin cel Mare,
ajunsă la Ierusalim în căutarea
Locurilor sfinte, a poruncit să se
sape în cetate. Așa s-au descoperit
cele trei cruci de lemn. Crucea pe
care fusese răstignit Mântuitorul a
fost ușor identificată, fiind singura
care avea cuie bătute în ea, fiindcă
cei doi tâlhari fuseseră legaţi cu
funii pe crucile lor. Pentru o mai
bună verificare, crucea a fost așezată
peste un mort, care a înviat și a rostit
cuvintele de slavă lui Dumnezeu.
Aceasta este crucea despre care
Sfântul Apostol Pavel scrie: „Căci
cuvântul crucii este, pentru cei ce

pier, nebunie, iar pentru noi, cei
ce ne mântuim, este puterea lui
Dumnezeu, căci scris este: pierde-voi
înţelepciunea celor înţelepţi și știinţa
celor învăţaţi o voi nimici”(1 Cor, 1819).
Sfânta Elena, așa cum ne spun
Ambrozie, Rafinus și alţi Părinţi și
scriitori bisericești, a trimis acasă
fiului ei, Constantin, un fragment
din lemnul Sfintei Cruci și două
cuie din cele în care fusese pironit
Domnul, unul dintre ele fiind
ulterior încastrat într-o diademă.
Crucea descoperită pe Golgota a fost
pusă în Biserica „Sfânta Cruce” din
Ierusalim, zidită de împărăteasă. Tot
acolo au mai fost depuse un cui și
placa pe care Pilat pusese să se scrie
INRI. În faţa bazilicii, a fost înălţată
o cruce de metal, pe care împăratul
Teodosie al II-lea a acoperit-o cu
aur și diamante în anul 417.
Așa cum spune și pelerina
creștină Egeria (sec. al IV-lea), în
biserica din Ierusalim, sfinţită în
ziua de 13 septembrie, a fost depusă
spre păstrare cea mai mare parte a
lemnului Sfintei Cruci, descoperită
de puţină vreme de Sfânta Elena.
Dar sărbătoarea liturgică a Înălţării
Sfintei Cruci s-a stabilit o zi mai
târziu, pe 14 septembrie, când a
fost arătată mulţimii din amvonul
Bisericii Sfântului Mormânt, de către

Macarie, episcopul Ierusalimului.
Începutul cultului public și oficial
al Crucii lui Iisus s-a petrecut în
anul 335, cu ocazia sfinţirii bisericii
zidite de Împăratul Constantin cel
Mare, la propunerea împărătesei
Elena, pe Golgota, locul Calvarului
și al îngropării Mântuitorului Iisus,
cunoscută ca Biserică a Sfântului
Mormânt sau Martirion/Martyrium,
iar mai târziu „Ad Crucem”.
LUPTĂ CA PRADĂ DE
RĂZBOI DE PERȘI
Istoria Sfintei Cruci, după
evenimentul pomenit mai sus, este
însă una zbuciumată. Multe date
nu concordă, fiind foarte greu de
stabilit cu exactitate adevărul. Surse
catolice susţin că după aproape trei
veacuri, în anul 615, racla cu lemnul
Sfintei Cruci a fost luată ca pradă de
război de perșii care au invadat și-au
cucerit Ierusalimul sub conducerea
lui Cosroe Parviz și dusă la Ctesifon.
După 14 ani, împăratul Heraclie
al Bizanţului a readus-o la
Ierusalim, depunând-o în anul 629,
cu mare cinste, în Biserica Sfântului
Mormânt. La 14 septembrie 630,
Patriarhul Zaharia a înălţat-o în
văzul credincioșilor.
În anii 634-635, lemnul Sfintei
Cruci a fost adus de la Ierusalim
la Constantinopol (și înapoi)
într-o procesiune solemnă, a cărei
amintire s-a păstrat până astăzi în
cultul bizantin al sărbătorii din 14
septembrie.
PIERDUTĂ ȘI REGĂSITĂ
Aceleași surse catolice susţin că
urmele acestei părţi din Cruce s-au
pierdut definitiv. Relicva, ascunsă
în 1009, redescoperită și reașezată
în Biserica Sfântului Mormânt în
1099 de cruciaţi, a căzut în 1187
în mâinile lui Salladin, pe câmpul
de bătălie de la Hattin, unde fusese
adusă de episcopul Betleemului,
la porunca regelui Ierusalimului,
din sfânta relicvă rămânând doar
bucăţile trimise de Sfânta Elena la
Constantinopol și la Roma.
În acest al doilea caz, fragmentul
din Sfânta Cruce, păstrat în capela
Pharos a palatului imperial de
pe malul Bosforului și celelalte
relicve ale Patimilor care se aflau
aici au fost achiziţionate între 1241
și 1242, de către regele Franţei,
Ludovic al IX-lea de la împăratul
latin de Constantinopol. Lemnul
Sfintei Cruci a fost depus în Sainte
Chapelle, în 1248, de unde a dispărut
în timpul Revoluţiei franceze.

O ÎNGHEȚATĂ… MULT PREA RECE

„S

weet Jesus este un
lanţ de magazine care
comercializează îngheţată. Acesta
a devenit extrem de cunoscut în
ultima perioadă în SUA venind cu
o strategie de marketing extrem de
agresivă și defăimătoare care pune
numele lui Iisus pe care îl folosesc
în numele brandului, într-o lumină
extrem de proastă și neveridică.
Adepţii bisericii creștin-ortodoxe
susţin că se folosește de simbolistica
satanică, pentru a-și promova
produsele.

Astfel, în reclamele sale apar
copii în situaţii extrem de ciudate
și discutabile. De exemplu,
într-unul din afișele de promovare
a produselor sale, apare un copil cu
un ochi vânăt, trăgând dintr-o pipă
și prezentând numeroase tatuaje pe
mâini, exact ca un pirat. Lanţul se
bucură de o mare acoperire și în
mass-media, deoarece magazinele
sale sunt personalizate pentru a fi
„Instagrammable”. „Sweet Jesus”
apare și în social-media, scrie
Ortodoxinfo.ro.

ZECE DIRECȚII
DE ATAC ASUPRA
BĂRBĂȚIEI (I)
D

eja a început să fie extrem de vizibil și palpitant faptul că
cei care decid ce să se întâmple sau nu în lumea aceasta
au pus gând rău bărbăţiei și adevăratei masculinităţi. Pentru ca
planul lor de a distruge familia să fie unul eficient, aceștia nu
s-au sfiit să atace cea mai puternică verigă a acesteia – bărbatul!
Bărbaţii și mai ales conceptul de bărbăţie clasică, în adevăratul
sens al cuvântului, se confruntă în prezent cu un atac frontal și
fără precedent asupra drepturilor, menirii, rosturilor, sănătăţii
și culturii lor. Războiul deschis asupra masculinităţii nu a fost
niciodată atât de puternic și nici atât de variat. Cu atât mai mult
cu cât acest atac nu este efectuat de femei. Atacul vine direct
de la vârfurile și cercurile de putere care decid în ce direcţii
să o ia societatea umană per ansamblu, indiferent de ţară,
religie, cultură sau nivel de civilizaţie. La o privire mai atentă,
se observă dorinţa disperată a „establishment-urilor” de a
emascula și denatura nefiresc bărbaţii, atât în scopul de a face
din ei indivizi nesiguri, temători, manipulabili și inerţi, pentru a
deveni astfel salariaţi și activiști perfecţi pentru multinaţionalele
corporatocrate, cât și de a distruge relaţiile firești dintre bărbat
și femeie. Pentru ca astfel femeile să devină tot mai dependente
de guverne, corporaţii și de instrumentele acestora.
Iată, la o primă privire, câteva dintre direcţiile clare de atac
asupra masculinităţii și bărbaţilor:

1. Distrugerea calităţii
spermei
N u mai este demult un secret
că numărul spermatozoizilor
a scăzut dramatic în ultimii
50 de ani, acest fenomen
profund negativ fiind încă
și mai accelerat în decursul
ultimilor 25 de ani. În ţările
europene cele mai „civilizate”
și mai avansate tehnologic,
precum și în SUA, numărul
spermatozoizilor bărbaţilor de
aici a scăzut cu o treime, din
1989 încoace. Parţial, această
situaţie alarmantă’ legată de
fertilitatea bărbatului modern
occidental poate fi explicată
prin expunerea organismului
uman la pesticide, substanţe
chimice care afectează glandele
endocrine – precum Bisfenolii
de tip A, prezenţi în recipientele
și ambalajele de plastic, precum
și multe alte adevărate orori
chimice care sunt tot mai
prezente în alimentele procesate.
În urma unor minuţioase
cercetări de laborator, mulţi
cercetători au fost nevoiţi
să facă legătura inevitabilă
dintre scăderea accelerată a
numărului de spermatozoizi și
intenţiile cercurilor de putere
și ale elitelor care conduc de
fapt lumea de a reduce drastic
populaţia Terrei ca până la 95%.
Altă serie de cercetări pare să
arate că depopularea, și nu
suprapopularea, cum se crede de
obicei, va fi cauza majoră a crizei

demografice în secolul actual,
drept rezultat al imposibilităţii
cuplurilor omenești de a face
aproximativ 2, 1 copii, pentru
a echilibra astfel rata naturală a
mortalităţii.
2. Invazia „chimicalelor”
duce la feminizarea băieţilor
Și asta încă de la cele mai
fragede vârste. S-a dovedit
știinţific că expunerea la ftalaţi,
substanţe care se găsesc în
multe ambalaje de plastic, duce
literalmente la efeminarea
băieţilor , prin blocarea
fluxului normal de testosteron
și cauzarea de anormalităţi și
disfuncţionalităţi ale organelor
genitale ale acestora. „Băieţii,
expuși la un mare nivel de ftalaţi
încă de cânt sunt în uterele
mamelor lor, ulterior sunt
sensibil diferiţi de restul băieţilor
normali, cărora le place să se
joace cu mașinuţe, trenuleţe,
săbii și puști de jucărie sau să se
lupte unii cu alţii”, susţine un
grup de cercetători preluat chiar
de BBC News Report. Conform
nimeni alteia decât Elisabeth
Salter-Green, directoare CHEM
Trust, un grup internaţional
ce luptă contra prezenţei
chimicalelor în ambalajele
alimentare și nu numai, ftalaţii
sunt un adevărat „Cocktail
care schimbă sexul băieţilor”,
deoarece duc în timp la o
diminuare a comportamentului
tipic masculin.
Va urma

9

ŢARA DE DINCOLO DE ŢARĂ

Ziarul Ploiestii

Misiunea OSCE la Chișinău: ale cui interese apără?

Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro

D

upă „victoria” redeschiderii
podului de peste Nistru de
la Gura Bâcului-Bîcioc (noiembrie
2017), Chișinăul și Tiraspolul își
mai trec o „victorie” în „albumul”
negocierilor din formatul „5+2”,
alias reglementării conflictului
transnistrean:
accederea
mijloacelor de transport din stânga
Nistrului în traficul internațional.
Mai la concret, este vorba de
autovehiculele
din
regiunea
transnistreană care nu desfășoară
activități comerciale și care vor
purta plăcuțe auto neutre, iar
posesorii lor vor avea un pașaport
tehnic agreat de ambele părți.
UN PROTOCOL CU
CAPCANE ȘI CONSECINȚE
SCANDALOASE
La 24 aprilie curent Chișinău
și Tiraspolul au semnat la
Tighina, prin reprezentanții lor,
Cristina Lesnic, șefa Biroului de
Reintegrare, și Vitalii Ignatiev,
așa-numitul ministru de externe
al autoproclamatei RMN, o
decizie protocolară cu privire
la participarea în traficul rutier
internațional a autovehiculelor din
regiunea transnistreană care nu
desfășoară activități comerciale.
Aceste autovehicule vor avea
plăcuțe auto neutre și un pașaport
tehnic agreat de ambele părți,
chipurile cu respectarea cerințelor
Convenției de la Viena din 8
noiembrie 1968 privind circulația
internațională. O decizie care a
stârnit un val de nemulțumiri
din partea societății civile de
la Chișinău, dar și critici ale
experților de securitate la adresa
Guvernului Filip. Toți califică în
unison această decizie ca o cedare
crasă a Chișinăului și un pas
spre recunoașterea suveranității
Transnistriei. Mai mult, săgeți
critice, pe alocuri chiar veninoase,
au fost îndreptate spre Misiunea
OSCE în Republica Moldova și
mai ales asupra șefului ei Michael
Scanlan. Prezent la semnarea
deciziei protocolare, acesta a vorbit
nu numai în numele OSCE, dar și

al Moscovei și Kievului, pretinzând
că reprezintă la ședința cu bucluc
și poziția membrilor formatului
„5+2”, Ucraina și Federația Rusă.
Mai mulți experți sunt de părerea
că de fapt, Scanlan tergiversează
sau creează anumite condiții
de tergiversare a conflictului
transnistrean, pentru că nu pune
accentul pe reglementarea politică
a conflictului, principalul scop
al negocierilor privind conflictul
transnistrean, ci pe momente
secundare.
Aceeași decizie mai prevede
că autoritățile de la Tiraspol vor
asigura acces liber fermierilor din
localitățile de pe malul stâng al
Nistrului, cetățeni ai Republicii
Moldova, ale căror terenuri
agricole sunt amplasate dincolo
de traseul Tiraspol-Râbnița.
Accesul ar fi asigurat în baza unor
certificate eliberate de autoritățile
transnistrene pe un termen de 20
de ani. Până la această decizie,
fermierii obțineau acces pe un an
(care izbuteau?!), în condiții foarte
anevoioase, cel mai des după ce
roada era compromisă.
S-ar părea că e o victorie, una
„istorică”, după cum a calificat-o
același Michael Scanlan. În
special pentru fermieri. De ce
atunci a stârnit atâtea critici și
nemulțumiri?
CHIȘINĂUL CREDE CĂ A
OBȚINUT UN CONTROL,
FIE ȘI MINIM
Atât premierul Pavel Filip, cât
și șefa Biroului de Reintegrare
Cristina Lisnic, încearcă să-i
convingă pe critici și pe cei
nemulțumiți de această înțelegere
cu Tiraspolul că de acum înainte
Chișinăul va controla proprietarii
de autovehicule care circulau din
partea dreaptă în partea stângă a
Nistrului cu numere transnistrene,
deși locuiau pe malul drept. E
drept că unii cetățeni ai Republicii
Moldova preferau să procure, să
înregistreze autoturisme în special
la Tiraspol, achitând astfel taxe mai
mici și evitând amenzile pentru

încălcarea regulilor de circulație
pe malul drept al Nistrului.
Acum, în urma protocolului
semnat de părți vor fi create, la
Râbnița și Tiraspol, două oficii
de înregistrare a autovehiculelor
transnistrene ce vor elibera
plăcuțele neutre și pașaportul
tehnic oricărui șofer, indiferent de
cea de-a doua cetățenie a sa – rusă,
moldovenească sau ucraineană.
Pentru eliberare șoferii vor
trebui să prezinte așa-zisul
pașaport transnistrean și dovada
înregistrării automobilului. În
aceste oficii Guvernul Republicii
Moldova va avea circa 15
reprezentanți, funcționari ai
autorităților constituționale de la
Chișinău, prin intermediul cărora
va participa practic la înregistrare.
Deși se va efectua la Tiraspol și
Râbnița, înregistrarea se va opera
și în cadrul Centrului Resurselor
Informaționale de Stat „Registru”,
însă ambele părți vor deține
fiecare baze de date separate
cu privire la aceste vehicule. În
schimb, este pentru prima dată
când Moldova va controla, după
cum cred oficialii de la Chișinău,
înmatricularea mijloacelor de
transport din regiune.
Plăcuțele auto neutre vor arăta
ca și cele de la Chișinău, decât că
pe fondul alb vor figura trei litere
majuscule și trei cifre de culoare
neagră, cu ajutorul cărora mașinile
din Transnistria vor putea circula
în traficul internațional. Acestea
nu vor avea niciun alt însemn
de stat. Și pașaportul tehnic va fi
neutru. Deși Chișinăul a insistat ca
plăcuțele să aibă stema Republicii
Moldova,
iar
pașaportul
tehnic să fie completat în limba
română, Tiraspolul a considerat
inacceptabile aceste condiții,
astfel că doar pașaportul tehnic
va avea abrevierea MD (condiție
prevăzută în Convenția de la
Viena ) și va fi completat numai în
limba engleză.
OSCE-UL „JOACĂ” DE
PARTEA SEPARATIȘTILOR
Misiunea OSCE se laudă într-un

comunicat că acordul constituie
„o istorie de succes atât pentru
Chișinău, cât și pentru Tiraspol” și
grație „progresului fără precedent
datorat voinței politice a părților”
o nouă întâlnire în formatul
5+2
pentru
reglementarea
transnistreană ar putea avea loc
în luna mai la Roma, convocată
de reprezentantul președinției
italiene pentru reglementarea
transnistreană Franco Frattini.
Și Uniunea Europeană a salutat
acordul semnat la Tighina,
considerându-l „un pas important”
care aduce „o dinamică pozitivă”
în procesul de negocieri.
Dacă luăm în considerare că
înregistrarea și plăcuțele vor fi
valabile abia din septembrie,
confecționate în condiții impuse
de Tiraspol, fermierii vor avea
acces la terenuri abia din 1 august,
după ce arendașii transnistreni
(condiție impusă de Tiraspol) își
vor ridica recolta, iar pe podul de
la Gura Bâcului-Bîcioc circulația
nu mai este chiar liberă, cum au
declarat oficialii la deschidere
(Tiraspolul a impus și acolo un
post neconstituțional vamal și de
grăniceri), și dacă, în fine, liderii
de la Tiraspol consideră că cel
de-al treilea „coș” (care vizează
probleme de ordin instituțional
și politic) „nu trebuie deschis”
în ajunul ședinței de la Roma în
formatul „5+2”, declarând că au
o „cale fixă spre independență,
recunoaștere, iar în cele din urmă,
integrarea în Rusia”, despre ce
„istorii de succes” sau „dinamică
pozitivă” poate fi vorba? Sau dacă

monitorizarea drepturilor omului
în stânga Nistrului de către
misiunea OSCE e calificată de
analiștii politicii ca un eșec total,
iar Michael Scanlan o dezamăgire
și o misiune ratată, după un
mandat de tot râsul? Scanlan a stat
prea mult la Chișinău, și-a uitat
treaba pe care trebuie să o facă,
consideră aceștia. Despre care
„victorie” și ce fel de „succes” poate
fi vorba, când chiar reprezentanții
OSCE nu pot trece pe malul stâng,
ci numai șeful misiunii? Iar în
rapoartele sale pentru programul
pregătitor al conferinței de la
Roma lipsesc programele de
control a armamentelor din
depozitul de la Cobasna, însuși
Scanlan se face că nu știe nimic de
circa un exercițiu militar pe zi în
medie (anul trecut) sau defilările
trupelor ruse (GOTR) staționate
ilegal în stânga Nistrului laolaltă
cu trupele separatiștilor și cu
pretinșii „pacificatori”, nevalidați
de nimeni ca atare?
Așa încât mai degrabă e cazul să
dăm dreptate criticilor și experților
politici de la Chișinău, care cred
că acest acord poate crea „un
precedent pentru separatiștii din
Donețk și Lugansk din Ucraina,
cu complicitatea pro-europenilor
de la Chișinău”. Și că, în opinia
lui Oazu Nantoi, analist politic și
expert în problema transnistreană,
„OSCE-ul e un rahat pe care noi
îl tolerăm din cauza impotenței
noastre. OSCE-ul nu poate trece
pe malul stâng și-și face de cap pe
malul drept”.

Păzea, Putin se gândește la noi!

R

usia se dă bătută? După
patru secole de curs
european, ea renunță să mai facă
eforturi zadarnice de a se integra
în Occidentul pretențios care o
respinge în mod neîntemeiat,
umilitor și se retrage în
singurătatea ei geopolitică, pentru
un secol (sau două, sau trei). O
spune unul dintre cei mai influenți
consilieri ai lui Putin, Vladislav
Surkov, într-un articol mult citat
în presa internațională, apărut
pe 9 aprilie în revista „Rossia
vglobalnoi politike” („Rusia în
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politica globală”).
De fapt, solitudinea Rusiei a și
început, cu anul 2014, care, crede
Surkov, a fost marcat de „realizări
importante și foarte importante”,
referindu-se, firește, la ocuparea
Crimeii și celelalte acțiuni
dușmănoase împotriva Ucrainei.
Fiindcă Occidentul nu a acceptat
ca legitime și drepte aceste
acțiuni, reacționând cu notații și
cu sancțiuni dureroase, Moscova
se vede nevoită să se distanțeze și
să-și regândească relațiile cu el.
Surkov afirmă că Rusia
a renunțat benevol, în anii
90, la „republicile unionale”,
și-a
înjumătățit
potențialul
demografic, industrial și militar,
ca să fie pe plac Occidentului, dar
acesta nu i-a apreciat „sacrificiile”,
(nerecunoscându-i, vom preciza
noi, nici măcar dreptul la „sfera
de influență” în spațiul postsovietic), și ceea ce s-a întâmplat
în 2014 „a devenit inevitabil”.
Părându-i că Europa a tratat și mai

tratează Rusia cu condescendență
nemeritată, ca pe un stat oarecare,
consilierul lui Putin extrage
concluzia epocală că, în pofida
aparentei asemănări a modelelor
culturale rusesc și european,
„softurile” și „prizele” sunt
diferite, împiedicând formarea
unui sistem comun.
Nu sunt acceptabile, din punctul
său de vedere, nici propunerile ca
Rusia să meargă spre Asia, fiindcă
ea a fost acolo, vectorul asiatic a
fost deja probat în primele patru
secole de existență, protoimperiul
Moscoviei
formându-se
în
„conlucrare” cu Hoarda. Din punct
de vedere civilizațional, consideră
Surkov, Rusia este o „corcitură”,
un „metis” și european, și asiatic,
dar nici european, nici asiatic pe
deplin. De aceea, ea nu are altă
ieșire decât să-și urmeze calea în
singurătate, aliații săi rămânând
doar armata și flota rusă.
Mesajul lui Surkov are pretenția
de revelație, de prorocire post-

factum, într-un context deloc
favorabil lui Putin – cazul Skripal,
Siria, sancțiunile suplimentare
aplicate unor oligarhi ruși –
urmărind un scop dublu: 1) să
le explice rușilor că până acum
„derjava” lor a mers pe un drum
fals și s-a pomenit în izolare nu
din cauza lui Putin, ci din motive
obiective, din incompatibilitatea
civilizațională cu Occidentul, care
le cere să se dezică de identitatea
lor euro-asiatică; 2) să aducă la
cunoștința Occidentului că Putin
nu regretă anul 2014 și nu are de
gând să dea înapoi de dragul unor
valori și principii occidentale, că e
dispus să meargă până la capăt în
confruntarea geopolitică pentru o
sferă de influență proprie, care e
un „drept” al Rusiei. Prin urmare,
războiul
(hibrid)
împotriva
Ucrainei e abia începutul
inconștient al unei mișcării juste,
inevitabile, de afirmare a propriei
singularități.
„Singurătatea” geopolitică a

Rusiei, în versiunea consilierului
de la Kremlin, e un fel de
trezire după amețeala dragostei
neîmpărtășite pentru Europa, o
conștientizare și împăcare a rușilor
cu soarta lor de popor deosebit, ca
nimeni altul, un lider alfa care nu
mai poate suporta superioritatea
Occidentului
și
condițiile
umilitoare pe care i le pune
rușilor: să respecte suveranitatea
și independența ofensatoare
a statelor postsovietice. Și,
deloc surprinzător, Surkov nu
exclude războiul ca „mijloc de
comunicare” cu statele din jurul
Rusiei.
Așa că despărțirea Rusiei
de Occident nu înseamnă și
despărțire de Ucraina și celelalte
foste „republici-surori”. Din
contra! În „solitudinea” ei,
Rusia se gândește la noi ca la o
proprietate pierdută pe nedrept,
ne vrea alături de ea!
Nicolae NEGRU, editorialist
portalul ziarulnational.md
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Imaginile cu ororile din Siria… nu sunt din Siria!
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C

onflictul
onfl
ictul
din
Siria
rămâne
în
atenţia
lumii, iar informaţiile privind
bombardamentele din Ghouta,
ultimul bastion al rebelilor
sirieni de lângă Damasc, în
urma cărora, susţin agenţiile de
presă occidentale, care citează
Observatorul
Sirian
pentru
Drepturile Omului, trimit la faptul
că în urma lor și-ar fi pierdut viaţa
peste 500 de persoane. Victime
pe care occidentalii le atribuie
regimului Bashar al-Assad.
„Forţele
guvernamentale
siriene au lansat, începând din 23
februarie a.c., zeci de rachete și
atacuri aeriene asupra poziţiilor
deţinute de rebeli în regiunea
Ghouta Orientală. Cel puţin 140
de rachete au fost lansate într-o
singură noapte (23-24 februarie),
în diferite zone de la periferiile
Damascului, în provincia Ghouta
Orientală, a anunţat Observatorul
sirian
pentru
Drepturile
Omului (OSDO), organizaţie
neguvernamentală cu sediul la
Londra”. Așa descriau agenţiile
de presă la câteva zile după
evenimente ceea ce se petrecea în
enclava rebelă, însoţind informaţia
cu imagini greu de privit, cu copii

morţi sau răniţi
răniţi, cu cadavre și
clădiri bombardate.
Atenţie, însă! – au avertizat
jurnaliștii de la 20minutes.fr. În
timp ce bombardamentele asupra
enclavei rebele continuau, în ciuda
armistiţiului anunţat de Rusia,
pe internet se ducea un război de
manipulare, cu fotografii dubioase,
care nu aveau nicio legătură cu ceea
ce se petrecea în Siria în acele zile.

Într-o postare distribuită de 2.400
de ori pe Facebook, un utilizator
acuză mass-media occidentală

și mainstream, dar și ONG-urile
Syria Charity și Căștile Albe de
manipulare grosolană. „Așa au
fost organizate așa-zisele masacre
din Siria, enclava Ghouta, pentru
a acuza guvernul sirian”. De fapt,
imaginile ar fi din Libia.
Tot pe internet au circulat și alte
fotografii șocante care ar prezenta
efectele bombardamentelor din
Ghouta și pentru a arăta ororile
comise de regimul Assad. Dar,
așa cum susţin alţi internauţi,
imaginile respective nu sunt din
Siria, ci din Fâșia Gaza sau Irak.
Cu postarea următoare, Sami
Sharbek a adunat peste 56.000 de
retweet-uri, arătând în mod clar
impactul pe care aceste imagini îl
au asupra oamenilor.
Prima fotografie este însă o
imagine din Gaza, fiind realizată
de agenţia EPA în 2014, după
un bombardament al avioanelor
israeliene.
Cealaltă fotografie, în care un

tată disperat aleargă printre ruine
cu un copil în braţe, a fost făcută în
2017, în orașul irakian Mosul.

Sharbek a recunoscut ulterior
că postarea sa a fost de fapt un fals,
recurgând la fotografii care nu
aveau nicio legătură cu Ghouta,
Siria.
O altă fotografie șocantă a
apărut pe Twitter, într-un cont
pakistanez și prezintă un râu de
sânge. Imaginea a fost într-adevăr
făcută în Siria, dar nu acum,
în Ghouta, ci în orașul sirian
Dhouma, în 2015.
Poate că cea mai șocantă
fotografie prin care se încearcă
manipularea pe reţelele de
socializare pentru a arăta ororile
din Ghouta este cea în care sunt
arătate cadavrele mai multor copii,
aliniate într-o sală. „Nu este un
loc de joacă! Sunt copii morţi din

Deteriorarea relaţiilor turco-americane
L

a începutul lunii ianuarie 2018,
președintele turc Recep Tayyip
Erdogan a avertizat că acordurile
juridice bilaterale cu Statele Unite „își
pierd valabilitatea”, după decizia justiţiei
americane de condamnare a unui bancher
turc în legătură cu tranzacţii ilegale cu
Iranul, relatează agenţiile de presă Reuters
și AFP.
„Dacă aceasta este înţelegerea justiţiei de
către SUA, atunci lumea este condamnată.
SUA trebuie să-și reconsidere simţul
dreptăţii, pentru a mai oferi lumii lecţii
despre justiţie. Statele Unite ar trebui să
ne scuze, dar legile și acordurile noastre
bilaterale își pierd valabilitatea. Sunt
întristat să spun asta, dar așa va fi de acum
încolo”, a spus Erdogan.
Mehmet Hakan Atilla, director
general adjunct în cadrul Halkbank, a
fost găsit vinovat în cazul a cinci capete
de acuzare, inclusiv fraude bancare și
conspiraţie la încălcarea legislaţiei SUA
privind sancţiunile. Potrivit procurorilor,
bancherul turc a ajutat Iranul să evite
sancţiunile SUA, fiind acuzat că ar fi
conspirat cu brokerul turco-iranian Reza
Zarrab, pentru a efectua tranzacţii ilegale
cu Iranul prin intermediul unor bănci
americane.
Președintele Turciei susţine că dosarul
de bazează pe dovezi fabricate și a acuzat
oficialii americani de legături cu clericul
musulman Fethullah Gulen, considerat
responsabil pentru organizarea loviturii de
stat eșuate din iulie 2016.

SUA, COMPLOTURI GRAVE
„SUA desfășoară în prezent o serie de
comploturi grave. Nu doar pe teren judiciar,
ci de asemenea pe teren economic”, a
continuat să declare Erdogan, în cadrul
conferinţei sale de presă de la Istanbul.
Președintele Turciei, Recep Erdogan,
denunţase o serie de comploturi împotriva
ţării sale, orchestrate de SUA, într-o
reacţie la condamnarea bancherului turc
în procesul de eludare a sancţiunilor
americane împotriva Iranului.
Mehmet Hakan Atilla, fost director
general adjunct al băncii publice din
Turcia, Halkbank, a fost condamnat pe 3
ianuarie 2018, la New York pentru fraudă
bancară și conspiraţie într-un caz care
implică miliarde de dolari. Reza Zarrab,
un om de afaceri turco-iranian, aflat în
centrul acestui proces, depusese mărturie
împotriva lui Atilla, implicându-i totodată
atât pe președintele Erdogan cât și pe unii
miniștri ai guvernului turc.
Ankara a respins constant acuzaţiile
aduse în cadrul procesului, pe care l-a
catalogat drept un „complot” pus la cale
de predicatorul Fethullah Gulen, pe care
informaţiile turce îl consideră că s-ar fi
aflat în spatele puciului eșuat din 15 iulie
2016.
Acest proces reprezintă o „dovadă
tangibilă a cooperării dintre FETO
(acronimul utilizat de Ankara pentru
a desemna reţeaua condusă de Gulen),
justiţia americană, FBI, CIA”, a afirmat și
vicepreședintele turc Bekir Bozdag.

Siria.
Siria Ajutaţi la salvarea acestor
suflete inocente”, este mesajul de
pe Twitter care a însoţit imaginea
cutremurătoare.
Fotografia este însă veche de
15 ani: a fost realizată în 2003
de fotograful Marco di Lauro, în
Irak, așa cum arată ziarul britanic
The Telegraph, în 2012. acesta
ilustrează corpurile neînsufleţite
stocate într-o școală care așteaptă
să fie identificate. Cadavrele
copiilor fuseseră descoperite în
deșert, la 40 km sud de Bagdad,
explică fotograful pe site-ul său.
Între 10-15.000 de persoane au
dispărut în această regiune, unde
guvernul lui Saddam Hussein a
înăbușit în sânge o revoltă șiită,
după războiul din Golf.

Împuşcaţi-le
pe comuniste
în vagin!
P

reședintele filipinez, Rodrigo Duterte,
a ordonat soldaţilor ţării sale să tragă
în rebelele comuniste „în vagin”, subliniind
că, fără aparatul lor genital, femeile sunt
„inutile”.
Relatarea o face The Guardian. „Este
un nou ordin: noi nu vă ucidem. Noi vă
împușcăm doar în vagin”, a spus Duterte, în
timpul unui discurs la palatul prezidenţial,

referindu-se
referindu
se la combatantele comuniste,
comuniste
notează huffingtonpost.
În timpul discursului său, președintele a
pronunţat cuvântul „bisong” (vagin), care
însă în transcrierea oficială a fost omis și
înlocuit cu liniuţe.
Foarte dure au fost replicile organizaţiilor
pentru drepturile omului care reprezintă
femeile în regiune și care au calificat
cuvintele liderului filipinez drept „misogine
și umilitoare”.
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Atletele de la Clubul Sportiv Şcolar Ploieşti,
medalie de aur cu Ştafeta 4 x 100 m

Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro

U

Ştafeta 4x100 m, „C 1”, a CSŞ Ploieşti şi antrenorii acesteia

na din structurile sportive
de vârf ale Prahovei, Secţia
d Atletism a Clubului Sportiv
de
Ș
Școlar
Ploiești (director prof.
S
Silviu
Stănescu, director adjunct
p
prof.
Doru Munteanu, șef catedră
a
atletism
prof. Florin Andrei), cu
u strălucitor palmares intern și
un
i
internaţional,
a înregistrat recent
(
(București,
Stadion „Iolanda Balaș
S
Soter”,
19.V.2018, Campionatul
R
României
„Copii 1”, Faza de zonă,
c
circa
200 de concurenţi), noi
p
prestigioase
performanţe.
Cel mai bun rezultat al atleţilor
d la CSȘ Ploiești, pregătiţi de
de
p
profesorii
Maria Andrei și Florin
A
Andrei,
a fost obţinut la Categoria
C
Copii
1, de Ștafeta 4x100 m, care,
î componenţa Adina Moldoveanu,
în
L
Laura
Manolescu, Lorena Gherman
ș Rossana Ristulescu, au reușit să
și
c
câștige
medaliile de aur, cu timpul
d 56.46 secunde.
de
Remarcabil, trei din performerele

„Ștafetei de aur” a CSȘ Ploiești
– Adina Moldoveanu, Laura
Manolescu și Lorena Gherman sunt
eleve ale Școlii Gimnaziale „Toma
Caragiu” din Ploiești (director – prof.
Rodica Tăicuţu, director adjunct –
prof. Vali Petre, profesor de educaţie
fizică Tatiana Năftănăilă, profesori
diriginţi Mădălina Nicodim și
Cristina Neagu), beneficiind de
sprijinul colectivului didactic și
producând bucurie și mândrie în
colectivul prestigioasei unităţi de
învăţământ, dar și semnatarului
acestor rânduri, „dascăl de sport”
circa două decenii la această școală
din „Vest”, fostă „Școala 3”…
În fotografia de album, de la
stânga la dreapta, prof. Florin
Andrei, Rossana Ristulescu, Adina
Moldoveanu, Laura Manolescu,
Lorena Gherman, prof. Maria
Andrei, cu speranţa unor noi
reușite, pentru Clubul Sportiv Școlar
Ploiești, pentru Prahova…

Pe scurt...
SĂRBĂTOAREA
„LUPILOR
GALBENI”…

P

romovată
în eșalonul
doi al fotbalului românesc, în penultimul joc din Liga
3 (19.V.2018), FC
Petrolul Ploiești a
terminat la egalitate, 2-2 cu Astra 2
Giurgiu, în deplasarea din Cartierul
„Columbia” din Ploiești, de pe Stadionul
Astra.
Sâmbătă 26 mai
2018, de la ora
19.30, pe Stadionul
„Ilie Oană”, la ultimul joc din Liga 3,
va avea loc partida
FC Petrolul Ploiești
– SC Popești Leordeni și mult așteptata „Sărbătoarea
Lupilor Galbeni…

Din „Sportul pentru Toţi”, al Prahovei
„UPG”, CU BASCHETUL,
LA CAMPIONATUL
NAŢIONAL
UNIVERSITAR
Reprezentativa masculină
de baschet a Universităţii
Petrol-Gaze Ploiești (în foto,
de la stânga la dreapta),
condusă de antrenorul –
lector universitar doctor
Viorel Oprea și formată
din
studenţii
jucători
(„profesioniști”, unii, la CSU
Ploiești, CSM Ploiești sau
Atletic Constanţa… sau
amatori, alţii, în echipele
facultăţilor…) – Cristian
Florea, Cristian Stoicescu,
Vlad
Macavei,
Mircea
Topologeanu, Rareș Pisică,
Vlăduţ Georgescu, Mihai
Frâncu, Ștefan Ianuli și Al
Ogaili Ali Waleed – student
UPG din Irak (indisponibil
Doru Ștefan Berinde), a fost
prezentă (15-17 mai 2018) la
Pitești la faza finală masculină
a Campionatului Naţional
Universitar la baschet. În
clasamentul final ordinea a
fost: Universitatea Pitești,
Universitatea
Politehnică
București,
Universitatea
de Medicină și Farmacie
„Carol Davila” București,
Universitatea
Petrol-Gaze
Ploiești și Universitatea
Tehnică Cluj Napoca, în care

unele echipe au beneficiat
și de studenţi jucători în
prima ligă naţională, dar
toate, de bucuria și onoarea
participării…

„Reprezentativa” de baschet a Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti

La Şcoala Gimnazială Berceni, în bucuriile sportului, cu Leonard Doroftei

0372.032.313
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LEONARD DOROFTEI
ȘI „CAMPIONII”, LA
BERCENI…
Un
generos
proiect
„Campionii
României,
în școală, în liceu, în
universitate”,
promovat
și de Direcţia Judeţeană
pentru Sport și Tineret
Prahova a făcut, ca și în alte
unităţi de învăţământ (din
Ploiești, Câmpina, Sinaia,
Băicoi, Urlaţi…) și elevii
Școlii Gimnaziale Berceni
– Prahova să se bucure, să
cunoască și să interacţioneze,
cu un mare campion.

Alături de elevii din Berceni
(printre care performeri
campioni în badminton)
și de oficialităţi școlare și
sportive locale (prof. Doina
Vasile – director și Adrian
Basarabeanu – antrenor
badminton), s-a aflat marele
campion mondial de box
Leonard Doroftei secondat
de oficiali de vârf ai sportului
prahovean
(profesorii
Laurenţiu
Nicolescu,
Daniel
Vasile,
Romeo
Mihai Ștefan – director,
respectiv inspectori, la DJST
Prahova). O sărbătoare a
„Sportului pentru Toţi”,
care la Berceni (unde ani
buni am muncit în sport, cu
pasiune și drag și eu…), are
în primarul comunei – ec.
Cosmina Pandele, prietenul
cel mai bun…

Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an,
Faxmedia Tour este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.
Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm
decât cu hotelurile pe care le-am verificat personal în prealabil.
Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important

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

