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SĂ ÎȚI URMEZI SĂ ÎȚI URMEZI 
VISUL...PE NAIBA!VISUL...PE NAIBA!  

M-am săturat până peste cap de 
lozincile astea de doi bani.

La 10 ani mă vedeam polițist până 
m-a prins vecina la furat de cireșe și m-a 
bătut mama de nu mai puteam să stau 
în fund...așa am afl at că ce făcusem era 
incompatibil cu visul meu de a purta 
caschetă, pistol și de a prinde hoții.

La 14 ani deja visam să mă fac popă, 
până m-a dat nepotu’ lu’ Batman afară 
din biserică pentru că râdeam de babele 
care băteau mătănii cu fundul în sus. Ca 
să nu mai zic că în momentul în care am 
văzut primul mort în capelă am făcut 
pipi în pat noaptea luni întregi, de frică...
iar m-am dovedit incompatibil!...deci, 
adio vis!

La 18 ani am dat la Drept și nu am 
luat, așa că visul de a mă vedea judecător 
a fost un fel de visus precocis!

La 25, după terminarea facultății, 
mă vedeam cel puțin ministru, mai ales 
că terminasem „administrație publică” 
așă că m-am apucat de bătut la uși cu 
diploma cu cerneala neuscată ca să 
conving lumea că-s un om de viitor, cu 
visul de a face ceva pentru țara asta și 
pentru mine...ghiciți!?...nu mi-a deschis 
nimeni. Nu aveam carnet de partid. Pe 
bune!?!? Era vorba de vis nu de coșmar! 
Așa că, la naiba și cu visul ăsta.

La 30 de ani, cu copilul de gât, începusem 
să visez din ce în ce mai rar, dar mai erau 

momente în care visul mă prindea cu ochii 
deschiși. De data asta, visam la milionarul 
din mine. Și nu începusem rău. Într-o 
săptămână eram milionar. Cum? Luasem 
200 de milioane împrumut de la bancă. 
Și astăzi visez la ziua când o să îmi plătesc 
datoria pentru îndrăzneala de a-mi începe 
propria afacere. 

Cu toate astea, ajuns la 40 de ani, visul 
s-a schimbat și mă văd angajat orice, 
numai să fi e la stat. Să vină 15 și 30 ale 
lunii și să îmi intre pe card dublu decât 
fraierilor de la patron. Frumos vis, nu? 
Doar că iar nu am carnet de partid, așă 
că...somn ușor!

Uite-mă și la 50 de ani, după o 
viață de vise neîmplinite...cum, între 
timp, mă supără și prostata. Așa că am 
început să îmi programez visele cât să 
se îndeplinească, de genul „să nu fi e 
încuiată ușa de la baie!”.

Vă spun însă un secret: mai am un vis. 
Da,da! Mai am unul, pentru că am văzut 
că se poate să fi i mai nenorocos și mai 
prost ca mine și să ajungi prim-ministru.

Până mor vreau să ajung măcar o zi 
în locul doamnei Viorica. Și vă promit 
că nu o să fac și nu o să zic nimic, ca să 
vă văd murind de ciudă că nu aveți de 
ce să mai râdeți de mine. Dacă e nevoie, 
acum, la 60 de ani, mă înscriu și în partid! 
Nu mai contează pentru nimeni un biet 
visător care poate trece ușor drept senil. 
Vă rog, așadar, ca ultim vis în viața asta, 
ajutați-mă și ajutați-vă să mi se împlinească!

momente în care visul mă prindea cu ochii

Ploieștiul riscă să intre în procedură 
de infringement pe tema poluării

Dar ce legătură să aibă 
poluarea cu primarul? Ei bine, 
vicepremierul a făcut analogia 
dintre noxe și trafi cul rutier 
din Ploiești, ca principalul 
generator al poluării, spunând 
că administrația dispune de 
un plan de mobilitate urbană, 
dar că, în baza acestuia, s-ar fi  
întocmit și un studiu de trafi c. 
Și noi care credeam că numai 
rafi năriile emană miros de gaz... 
În fi ne, nici nu se putea altfel, 
totul a fost dat apoi pe politică, 
Grațiela Gavrilescu spunând 
că-și va ruga colegii de la ALDE 
și PSD să inițieze proiecte pe 
tema planului de măsuri pentru 
calitatea aerului. Asta, nu?, 
fi indcă primarul liberal Dobre 

nu e-n stare s-o facă.
Vicepremierul a vorbit 

despre banii pierduți de Ploiești 
pentru dotarea cu autobuze GPL 
(fonduri M. Mediului), de faptul 
că autoritățile abia acum lucrează 
la documentația pentru achiziția 
(eventuala achiziție) autobuzelor 
electrice, despre reînnoirea 
fl otei auto, despre programul 
pistelor de biciclete întrerupt 
de pe vremea primarului Calotă 
etc. Bineînțeles, toate au fost și 
sunt puse în cârca primarului 
actual, deși, în Ploiești, au mai 
fost vreo câteva mandate ale 
unor edili PSD sau PNL (actual 
ALDE). Pentru noi, lucrul acesta 
contează mai puțin.

AM AFLAT MINUNEA: 
NOXELE PROVIN DE LA TRAFICUL 

RUTIER (EVENTUAL DE LA PRIMARUL 
LIBERAL) ȘI MAI PUȚIN DE LA RAFINĂRII

Au început probele la Stația 
de tratare mecano-biologică 

a deșeurilor Ploiești
Luni, au început probele tehnice la 

Stația de tratare mecano-biologică a 
deșeurilor Ploiești. Momentul a fost asistat 
de vicepremierul Grațiela Gavrilescu, care 
a dat curs astfel invitației proprietarilor 
investiției, Consiliul Județean Prahova, 
reprezentat de președintele Bogdan Toader 
și vicepreședintele Ludmila Sfârloagă. 
Dintre invitați au mai făcut parte prefectul 
Mădălina Lupea și cei doi viceprimari ai 
Ploieștiului. Investiția- se spune într-un 
comunicat de presă emis de Ministerul 
Mediului-în valoare totală de aproape 62  
de milioane lei, integral românească, cea 
mai mare de acest gen din țară, va permite 
autorităților, prin operatorii de salubritate, 
să valorifi ce superior deșeurile municipale, 
prin recuperarea celor reciclabile și utilizarea 
unei mari părți din celelalte la fabricarea 
compostului, a cimentului și, în viitor, prin 
gazeifi care, la obținerea energiei termice. 
Vicepremierul a declarat: „ca ministru al 

Mediului, care, în ultimul an, am văzut, în 
întreaga țară, cu strângere de inimă, atâtea 
ADIS-uri nefuncționale, vă mărturisesc faptul 
că mi-aș dori să pot organiza un schimb de 
experiență aici, la Ploiești, pentru a dovedi că, 
dacă există voință politică, responsabilitate și 
profesionalism, astfel de sisteme pot funcționa 
foarte efi cient! (…) Felicit Consiliul Județean 
Prahova, o felicit și pe șefa ADIS, doamna 
Geanina Bădicu, și le doresc succes!”. 

Președintele Klaus Iohannis a avut 
prima reacție de la decizia imposibilă, 

ce excede până și legea supremă a țării, a 
Curții Constituționale a României, prin 
care șeful statului este aproape obligat s-o 
demită pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, 
iar procurorii sunt puși sub comanda 
ministrului politic al Justiției. Iohannis a 
comentat: „Aștept motivarea Curții, pe care 
o vom și o voi citi până o înțelegem (…), 
după care voi comunica ce trebuie făcut sau 
ce voi face eu (…) Această decizie a Curții 
aparent vorbește doar despre o chestiune 
foarte concretă, de revocare sau nerevocare 
a procurorului-șef DNA. În realitate, însă, 
sunt mult mai multe teme care apar (…). 

IOHANNIS NU IOHANNIS NU 
ADMITE CA ADMITE CA 

PROCURORII PROCURORII 
SĂ FIE SUB SĂ FIE SUB 

COMANDA UNUI COMANDA UNUI 
MINISTRU MINISTRU 
POLITICPOLITIC

Mediului care în ultimul an am văzut în

Vicepremierul și ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, 
a anunțat că „Ploieștiul riscă să intre în procedură de 

infringement (n.n.-pe probleme de poluare) dacă primarul 
Ploieștiului nu va supune Consiliului Local, spre aprobare, un 
plan de măsuri pentru calitatea aerului”. Gavrilescu a afi rmat 
că, până la data de 4 iunie, în oraș s-au înregistrat depășiri 
ale noxelor (pulberi în suspensie) timp de 16 zile, iar limita 
maximă admisă de lege și normele europene este de 35 zile/
an. Logica ar fi  una simplă, în viziunea ofi cialului, un fel de 
regulă de trei simplă: dacă în 5 luni au fost depășiri timp de 
16 zile, e de presupus că, în 7 luni, în ritmul în care Ploieștiul 
este otrăvit, se vor înregistra mai mult de 35 zile/an de poluare 
agresivă. 
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Trei persoane au decedat într-un 
accident cumplit la Bălțești
Tragedia s-a produs pe DJ 

100L, după ce două autoturisme 
au intrat în coliziune. Din primele 
cercetări se pare că un autoturism, 
condus de o femeie în vârstă de 

40 de ani, a intrat pe contrasens 
și a lovit o mașină condusă de un 
tânăr în vârstă de 30 de ani. Primul 
autoturism se deplasa în direcția 
Podeni – DN1A, iar celălalt venea 
din sens opus. În urma impactului, 
cei doi șoferi au decedat. Tot în 
urma impactului între cele două 
autoturisme a decedat și un băiețel 
în vârstă de 8 ani. La fața locului 
au ajuns echipaje ale Poliției, ale 
ISU Prahova și ale Serviciului 
de Ambulanță. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cum 
anume s-a petrecut evenimentul 
rutier. Acesta este unul dintre cele 
mai grave accidente care au avut 
loc în Prahova, de la începutul 
anului.

Tir răsturnat la Cheia. O 
persoană a fost rănită

Accidentul rutier s-a produs pe 
DN1A, după ce conducătorul unui 
tir a pierdut controlul volanului și 
s-a răsturnat cu mașina de mare 
tonaj. O persoană a sunat la 112 și 
a anunțat că tirul ocupă banda de 
coborâre, iar șoferul a rămas blocat 
în cabină. La fața locului au ajuns 
echipaje ale Poliției, ISU Prahova 
și ale Serviciului de Ambulanță. 
În accidentul rutier au fost rănite 
două persoane. Este vorba despre 
un tânăr în vârstă de 37 de ani, 
care prezenta un traumatism 
cranio-cerebral și un traumatism 
toraco-abdominal, motiv pentru 
care a fost transportat la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești. Cea de a doua 
persoană implicată în accident 
este un bărbat în vârstă de 41 de 
ani, care nu prezenta leziuni și a 
refuzat transportul la spital. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs evenimentul rutier.

Operațiune de salvare după ce 
un bărbat a căzut într-o fântână

Pompierii și medicii de la 
Ambulanță au fost în alertă după 
ce o persoană a sunat la 112 și a 
anunțat că un bărbat a căzut într-o 
fântână. Incidentul a avut loc în 
comuna Apostolache. Pompierii 
militari ajunși la fața locului au 
constatat că sesizarea se confi rmă. 
Bărbatul, în vârstă de 45 de 
ani, a căzut într-o fântână, la o 
adâncime de 10 metri. După ce 
s-a reușit scoaterea victimei din 
fântână, aceasta a fost transportată 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești, pentru 

acordarea de asistență medicală.
Razie pe șosele

Polițiștii rutieri au continuat 
acțiunile din Ploiești pentru 
combaterea excesului de viteză. 
Pentru depistarea vitezomanilor, 
polițiștii au folosit aparatul de 
măsurare a vitezei Tru Cam. 
Controalele au avut loc pe 
Bulevardul Independenței, pe 
Bulevardul Republicii și la Sala 
Sporturilor Olimpia. Pentru 
neregulile constatate, polițiștii 
au sancționat 26 de conducători 
auto, valoarea amenzilor fi ind 
de 9.570 de lei. De exemplu, un 
conducător auto în vârstă de 55 
ani a fost depistat cu viteza de 95 
km/h. Acesta a fost sancționat 
cu amendă în valoare de 870 lei. 
Astfel de acțiuni au fost organizate 
și la Câmpina, dar și la Azuga. Cu 
această ocazie 577 de șoferi au 
fost testați cu aparatul etilotest. 
Pentru neregulile constatate,  
polițiștii au aplicat 50 de sancțiuni 
contravenționale în valoare de 
24.380 lei, au reținut șapte permise 
de conducere și au retras două 
certifi cate de înmatriculare. În 
timpul controalelor, între Breaza 

– Cartier Nistorești a fost depistat 
un tânăr, în vârstă de 38 de ani, 
care circula cu viteza de 129 km/
oră. Tânărului i-a fost suspendat 
dreptul de a conduce autovehicule 
pe drumurile publice pentru 90 de 
zile. Totodată, i-a fost aplicată o 
amendă în valoare de 1.305 lei.
Verifi cări la centrele de fi er vechi

Inspectoratul Județean de 
Poliție Prahova a demarat o serie 
de acțiuni pentru prevenirea 
și combaterea infracțiunilor și 
contravențiilor prevăzute de 
legislația incidentă regimului 
deșeurilor, în cadrul campaniei 
Action Day metal 2018. „Polițiștii 
din Câmpina au verifi cat 15 centre 
de colectare deșeuri reciclabile, 
au controlat 32 de autovehicule 
și au aplicat 31 de sancțiuni 
contravenționale, în valoare de 
20.240 lei. Totodată, au confi scat 
288 kg deșeuri fi er și 112 kg 
deșeuri aluminiu”, a anunțat IJP 
Prahova. Acțiuni similare au fost 
și la Băicoi. Astfel, polițiștii au 
verifi cat patru centre  de colectare 
deșeuri reciclabile, au controlat 35 
de autovehicule și au fost aplicate 
19 sancțiuni contravenționale, 
în valoare de 34.560 lei. „Au fost 
identifi cate trei societăți comerciale 
de pe raza orașului și a comunei 

Scorțeni, cu profi l de colectare a 
materialelor feroase și neferoase, 
care nu respectă legislația în 
domeniul achiziției acestor 
materiale, cu privire la modul de 
completare al borderourilor, motiv 
pentru care au fost sancționate 
contravențional, conform OUG 
nr. 31/2011, cu amenzi de 10.000 
lei, fi ecare”, a precizat IJP Prahova. 
Polițiști din cadrul Poliției 
orașului Vălenii de Munte au 
verifi cat patru centre de colectare 
deșeuri reciclabile, au controlat 
15 autovehicule și au aplicat 
11 sancțiuni contravenționale, 
în valoare de 13.770 lei. „La o 
societate comercială având obiect 
de activitate colectarea de materiale 
feroase și neferoase,  polițiștii au 
constatat nereguli în completarea 
borderoului de achiziție, motiv 
pentru care s-a luat măsura 
sancționării contravenționale a 
gestionarei unității, conform art. 
1, alin. 1, lit. b, punctul V din OUG 
nr. 31/2011, cu amendă în valoare 
de 10.000 lei”, a mai anunțat IJP 
Prahova. La Breaza, polițiștii au 
verifi cat activitatea de la un centru 
de colectare deșeuri reciclabile și 
o unitate de cazare, au controlat 
10 autovehicule și au aplicat patru 
sancțiuni contravenționale, în 
valoare de 3.370 lei.   

Sute de kilograme de cărbuni 
furați

Polițiști din Filipeștii de 
Pădure au oprit pentru control 
o autoutilitară condusă de un 
bărbat din Ariceștii-Rahtivani, în 
care se afl a un pasager din aceeași 
localitate. „Procedând la controlul 
autovehiculului, polițiștii au 
identifi cat mai mulţi cărbuni, 
susceptibili ar fi  fost sustrași de cei 
doi ocupanți ai autovehiculului din 
incinta unei societăți comerciale”, 
a anunțat IJP Prahova. 

Cantitatea de cărbuni (510 kg) 
a fost ridicată și predată societății, 
iar în cauză a fost întocmit un 
dosar penal sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de furt. 

Dosar penal pentru produse 
contrafăcute

Polițiștii Secției nr. 1 Ploiești 
au desfășurat o acțiune în zona 
pieței Halele Centrale, pentru 
identifi carea și sancționarea 
persoanelor care efectuează acte de 
comerț ilicit. Polițiștii au verifi cat 
11 agenți economici și șapte 
producători agricoli, iar pentru 
neregulile constatate au aplicat 
20 de sancțiuni contravenționale, 
în valoare de 8.600 lei. „Polițiștii 
au confi scat bunuri de 1.500 
lei (fl ori, articole vestimentare 
etc.) și s-au sesizat din ofi ciu cu 
privire la săvârșirea infracțiunii 
de comercializare de produse 
purtând o marca identică sau 
similară cu o marcă înregistrată”, a 
precizat IJP Prahova.

Amenzi de aproximativ 60.000 
de lei, la Ploiești

Aproximativ 280 de sancțiuni 
contravenționale pentru abateri de 
la normele de conviețuire socială 
au fost acordate de polițiștii locali 
din Ploiești. Sancțiunile totale 
s-au cifrat la 58.870 lei. Potrivit 
Poliției Locale Ploiești, „au 
fost intensifi cate activitățile de 
patrulare în perimetrul zonelor de 
agrement, în perioada sezonului 

cald prezența cetățenilor fi ind 
mult mai numeroasă în parcuri. În 
urma acțiunilor întreprinse au fost 
aplicate sancțiuni contravenționale 
pentru tulburarea ordinii și liniștii 
publice, aruncarea  ambalajelor și 
a cojilor de semințe pe domeniul 
public, precum și pentru fumatul 
în incinta locurilor de joacă 
pentru copii”. Polițiștii locali au 
derulat acțiuni de monitorizare 
în toate cartierele municipiului, în 
vederea depistării persoanelor care 
abandonează deșeurile menajere 
pe domeniul public în alte locuri 
decât cele special amenajate ori 
nu mențin curățenia platformelor 
gospodărești, precum și a celor 
care colectează deșeuri reciclabile 
din sistemul de precolectare 
selectivă.

Bărbat acuzat că a tăiat un nuc
Polițiști din Breaza au depistat 

un localnic în timp ce căra 
dintr-o grădină chituci de lemn. 
În urma verifi cărilor efectuate, 
polițiștii au constatat că bărbatul 
ar fi  tăiat, cu un fi erăstrău 
mecanic, un arbore specie nuc, 
pe care urma să-l transporte la 
domiciliul său. Întrucât acesta nu 
deținea autorizație eliberată de 
Direcția Agricolă Prahova pentru 
tăierea nucului, a fost sancționat 
contravențional, cu o amendă de 
5.000 de lei. Materialul lemnos 
rezultat a fost lăsat în custodia 
lucrătorilor din cadrul Ocolului 
Silvic Sinaia. Un alt localnic a fost 
depistat în timp ce transporta cu 
un atelaj hipo cantitatea de 1,32 
m3 material lemnos, fără a deține 
documente legale de proveniență. 
Bărbatul a fost sancţionat 
contravenţional cu o amendă de 
3.000 lei, iar materialul lemnos a 
fost ridicat în vederea confi scării 
şi dat în custodie ocolului silvic. 
Acestea nu au fost singurele 
controale efectuate. Polițiști din 
cadrul Serviciului de Ordine 
Publică au efectuat un control 
pe linie de sisteme de securitate 
la agenți economici de pe raza 
localităților Blejoi și Păulești, 
dar și pe linie de silvicultură, 
în localitățile Băicoi, Brazi și 
Secăria. Astfel, au controlat patru 
agenți economici, au verifi cat 
patru agenți de securitate, au 
controlat două autovehicule care 
transportau material lemnos, și au 
aplicat sancțiuni contravenționale, 
în valoare de 5.000 lei. Totodată, 
au indisponibilizat 5 m3 material 
lemnos. 
Percheziții la persoane bănuite 

de trafi c de droguri
Polițiștii structurilor de 

combatere a criminalității 
organizate din Ploiești și Galați, cu 
suportul de specialitate al Direcției 
Operațiuni Speciale din cadrul 
Poliției Române, sub coordonarea 
procurorilor D.I.I.C.O.T. – 
S.T. Ploiești, au efectuat 12 de 

percheziții în județul Prahova și 
în municipiile Brăila și Galați. 
Activitățile au vizat mai multe 
persoane bănuite că fac parte 
dintr-o grupare infracțională 
specializată în trafi cul de droguri 
de risc și substanțe cu efecte 
psihoactive. „Din cercetări au 
rezultat indicii că, începând din 
anul 2017, 3 persoane din Galați 
și Brăila ar fi  desfășurat activități 
de trafi c de substanțe noi cu efecte 
psihoactive (,,etnobotanice”) 
în Brăila și Galați. Totodată, 
sprijinite de alți complici, s-ar 
fi  deplasat periodic în Prahova, 
unde ar fi  comercializat en-gross 
astfel de substanțe către dealeri 
secundari. O parte dintre membrii 
grupării s-ar fi  aprovizionat cu 
cannabis din Spania, drogurile 
fi ind comercializate în județul 

Prahova”, a anunțat IJP Prahova. 
Potrivit anchetatorilor, în urma 
perchezițiilor, de la locuințele 
celor în cauză au fost ridicate 
două kilograme de materie 
vegetală și substanțe pulverulente 
destinate comercializării, cântare 
electronice, telefoane mobile, 
28.000 de lei, 520 de lire sterline și 
150 de euro.

60 de persoane au fost conduse 
la audieri, 10 fi ind ulterior reținute. 
Cercetările continuă sub aspectul 
săvârșirii infracţiunilor de trafi c 
de droguri de risc, deținere de 
droguri de risc, pentru consumul 
propriu, fără drept și efectuarea, 
fără drept, de operaţiuni cu 
produse susceptibile de a avea 
efecte psihoactive. La acțiune au 
participat și jandarmi.
Percheziții la persoane bănuite 

de furturi din locuințe
Polițiști din Prahova, sprijiniți 

de colegi din Brașov și Galați și cu 
suportul de specialitate al Direcţiei 
Operaţiuni Speciale din cadrul 
Poliţiei Române, au efectuat șase 
percheziții la locuințele din Galați, 
ale unor persoane bănuite de 
furturi din locuințe. „Din cercetări, 
a reieșit că, în perioada iulie 2017 
– februarie 2018, persoanele 
în cauză ar fi  comis mai multe 
furturi din locuințe, din Ploiești, 
prin escaladarea geamului”, a 
anunțat IJP Prahova. Prejudiciul 
creat este estimat la aproximativ 
80.000 de lei. De asemenea, spun 

anchetatorii, din cercetări, au 
rezultat indicii că persoanele în 
cauză sunt bănuite și de comiterea 
mai multor infracțiuni similare, în 
județul Brașov. Trei persoane au 
fost conduse la audieri.  

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

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

Trei persoane au murit, iar alte 11 persoane au ajuns la spital în 
urma unor accidente produse pe șoselele din Prahova.
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TON CALD ȘI CALM, CU STRĂINII 

DE LA OMV, LUKOIL ȘI ROMPETROL
Trebuie să spunem că, până la 

intermezzoul politic ALDE contra PNL, 
poft im, chiar și pe tema otrăvirii aerului 
nostru și pe care-l respirăm cu toții, 
dincolo de rațiunile lor politice, ministrul 
Grațiela Gavrilescu a efectuat o rundă de 
discuții la toate cele trei rafi nării din sau 
din împrejurimile Ploieștiului, concluziile 
fi ind calme, optimiste și liniștitoare. Practic, 
ar trebui să înțelegem că, după ce agenții 
economici vor îndeplini toate condițiile 
preliminare pentru eliberarea autorizației 
integrate de mediu (reînnoire, de fapt), 
va înceta și poluarea din Ploiești. Bine, 
condiții suplimentare, ce presupun investiții 
de zeci ori sute de milioane de euro, vor fi  
impuse și în autorizație, ceea ce înseamnă 
că nu vom scăpa de noxe mintenaș. Una 
peste alta, tonul folosit în toate întâlnire 
cu conducerile rafi năriilor Petrobrazi, 
Petrotel-Lukoil și Vega- Rompetrol a fost 
unul plin de condescendență. Deh, nu prea 
e frumos de te zburlești în fața străinilor, 
fi e ei austrieci, ruși sau kazahi (tot un fel 
de ruși). În luna septembrie 2017, Grațiela 
Gavrilescu a avut o primă rundă de 
întrevederi, la sediul Ministerului Mediului, 
cu reprezentanții rafi năriilor ploieștene. 
Atunci (n.n.-ca și acum) s-a discutat 
despre informarea cetățenilor privind 
calitatea aerului din zona companiilor care 
prelucrează petrolul, vorbindu-se despre 
achiziționarea, pe cheltuiala rafi năriilor, 
a unor stații de monitorizare proprii, 
rezultatul măsurătorilor acestora fi ind 
destinat atât transmiterii către Agenția de 
Protecție a Mediului, cât și, printr-un sistem 
agreat, cetățenilor, pentru ca aceștia să afl e, 
în timp util, informațiile care îi interesează. 

CONDIȚII PENTRU OBȚINEREA 
AUTORIZAȚIILOR INTEGRATE DE 

MEDIU
Revenind la întâlnirile de la sediile 

rafi năriilor, trebuie să spunem că toate 
trebuie să obțină, până pe 15 iunie, 
reînnoirea autorizațiilor integrate de 
mediu. Condițiile comune pe care trebuie 
să le îndeplinească toate țin de: montarea, 
la intrarea în rafi nării, a unor panouri de 
informare a cetățenilor; stabilirea unui 
operator care să intervină urgent în cazul 
în care sunt scăpări pe fl uxul tehnologic; 
informarea publicului cu privire la calitatea 
aerului (este vorba despre un sistem pus la 
punct în colaborare cu Agenția de Protecție 
a Mediului, Garda de Mediu, Administrația 

Națională de Meteorlogie prin care, în 
funcție de prognoza vremii, rafi năriile 
pot să-și reducă eventual capacitatea de 
producție, limitând, astfel, disconfortul 
creat prin degajarea noxelor în atmosferă). 
În particular, Rafi năria OMV Brazi și-a 
luat angajamentul să renoveze cele 6 
rezervoare deținute și să construiască altele 
trei noi (unul până la fi nele acestui an), 
să ia măsuri pentru pierderile pe fl uxul 
tehnologic și să monteze alte câteva stații 
de monitorizare a calității aerului. Petrotel 
Lukoil are sarcina să introducă în studiul de 
dispersie și hidrogenul sulfurat, să înceapă 
operațiunile de renovare a stației de cocsare 
și să fi nalizeze, până în 2020, instalația de 
recuperare a sulfului. Cât despre Vega, deși 
acest agent economic s-a făcut vinovat de 
desele poluări pe apa Dâmbului, singura 
obligație specifi că ar fi  să planteze o perdea 
forestieră de protecție la limită cu localitatea 
Blejoi.
PARLAMENTUL VA SCOATE „LEGEA 

MIROSURILOR”
Ministrul Mediului a vorbit și despre o 

„lege a mirosurilor”. Între noi fi e vorba, nu 
mirosul ne deranjează, ci efectul pulberilor 
în plământul nostru. În fi ne, să spunem că, 
la Parlament, se afl ă depus un proiect de 
lege pe această temă: „săptămâna aceasta 
ne vom întâlni cu Ministerul Sănătății, 
astfel încât, împreună cu reprezentanții 
acestui minister, să putem să îmbunătățim 
amendamentele aduse legii mirosurilor. 
Sper să fi e votată în această sesiune, deci 
în săptămânile următoare”. Disconfortul 
olfactiv despre care se face vorbire în lege 
este defi nit drept „mirosul generat de o 
activitate care poate avea impact negativ 
asupra stării de sănătate a populației și a 

mediului în întregul său, care se cuantifi că 
pe diferite scale de mirosuri, conform 
standardelor în vigoare”. Potrivit acestui 
proiect de lege, autoritățile administrației 
publice locale vor avea obligația să 
reglementeze, inclusiv prin interzicerea 

permanentă sau temporară, desfășurarea 
activităților generatoare de mirosuri în 
zonele de locuit, recreere, odihnă, tratament 
și agrement și să controleze preventiv-ori la 
sesizarea publicului- activitățile care nu se 
supun reglementării din punct de vedere al 
protecției mediului.

APĂ DE PLOAIE CU SPUME, LA 
PLOIEȘTI

Întâmplător sau nu, ca să vedeți și să 
vedem că poluarea nu vine numai de la 
trafi c sau de la rafi nării, luni, pe toate străzile 
din nordul orașului, dar și din centrul 
Ploieștiului, ploaia a format râușoare de 
spume. Să spunem că plutea în aer și un 
miros de detergent? De altfel, ministrul 
Gavrilescu a vizitat și SC Unilever SA, unde 
a atras atenția asupra disconfortului pe care 
societatea îl creează cetățenilor. Și pentru 
că deveniseră deja virale câteva imagini 
cu apele pluviale deasupra cărora plutea 
spumă, ministrul le-a cerut reprezentanților 
ANPM și GNM să trimită la Laboratorul 
CN Apele Române probă de apă recoltată 
(sperăm) de pe stradă.
ȘI TOTUȘI: STUDIILE SPUN ALTCEVA 

DECÂT MIROSIM ȘI SIMȚIM NOI
Ca să fi m noi mai catolici decât papa, să 

extindem discuția despre poluare. Lucrurile 
stau așa: avem un „Plan de menținere a 
calității aerului în județul Prahova 2016-
2020”. La factorii climatici ni se sugerează 
să acceptăm ceea ce toată comunitatea 
științifi că mondială a recunoscut- încălzirea 
globală- provocată de variațiile în radiația 
solară și activitatea vulcanică, precum și 

de acțiunile umane. Aceasta, încălzirea 
globală adică- a venit la pachet cu scăderea 
medie a precipitațiilor (în fi ne, avem și 
aici extreme, atipic pentru climatul zonei 
noastre, când e pârjol, când sunt inundații). 
Dacă la aceste două fenomene naturale 

adăugăm ce-a făcut omul cu mâna lui 
(experiențele nucleare, defrișări masive 
de vegetație, superindustrializarea) și 
ceea ce continuă să facă, de parcă nu i-a 
ajuns răul de până acum, avem rezultatul 
a ceea ce trăim astăzi. Și trăim, chiar dacă 
măsurătorile din Ploiești și Prahova spun 
că nu există poluare. Fiindcă așa spuneau, 
anul trecut, măsurătorile de la cele șase 
stații de monitorizare (2 dintre acestea 
măsoară trafi cul, 2 activitatea industrială, 
1 fondul urban și 1 fondul suburban), că la 
noi totul e bine. În fi ne, ceva-ceva poluare 
există, dar aceasta este menținută în limitele 
normale! Deci, prima concluzie a studiului: 
„în județul Prahova, ca și în orice altă zonă 
europeană, poluarea aerului este cauzată, 
în principal, de activitățile industriale și de 
trafi cul rutier”. Invers. La noi este analizat 
întâi trafi cul rutier și, logic, „cea mai 
poluată zona din cauza emisiilor provenite 
din transport este Ploieștiul”. Primele 
măsuri sunt cele transpuse din legislația 
europeană sau asumate la nivel național: 
descurajarea folosirii excesive a mașinilor 
prin taxarea suplimentară a combustibilului, 
introducerea unor tarife de parcare majorate, 
taxa mai scumpă pentru autoturismele cu 
nivel ridicat de emisii; tehnice-înnoirea 
parcului auto (programul Rabla), înlocuirea 
progresivă a transportului public cu 
vehicule electrice (numai bine, la Ploiești, 
am spus că tramvaiul și troleul sunt scumpe, 
așa că vom cumpăra 50 de autobuze!); 
încurajarea mersului cu bicicleta sau pe 
jos (slabe speranțe! Noi vrem să ne suim 
cu mașina și-n pat!). Și pentru că pesemne 
măsurile de mai sus nu dau rezultate, însă 
și din motive de fl uidizare a trafi cului, noi 
am trecut la operațiuni care să dea afară din 
orașe trafi cul greu (și e bine că se întâmplă 
așa) ori la altele care să preia fl uxul de 
mașini. Din această categorie de investiții 
sunt unele pe care le-ați văzut deja realizate 
(giratoriul suspendat, pasajele Mărășești și 
Gh. Gr. Cantacuzino, pasajul peste DN1, 
lărgirea la 4 benzi a intrării/ieșirii dinspre 
sud, drumul de legătură dintre DN 1 și 
DN1B, prin spatele zonei comerciale Nord), 
iar altele vor urma (legătura Gara de Vest-
Gara de Sud prin strada Libertății, pod între 
str. Depoului și cartier Mimiu, un alt pod 
în zona de est, modernizarea străzilor în 
prăfuitele cartiere Mitică Apostol, Pictor 
Rosenthal și Ghighiu, lărgirea la patru 
benzi a drumului către Păulești, bretelele de 
legătură în zona Podul Înalt).

permanentă sau temporară desfășurarea adăugăm ce a făcut omul cu mâna lui

mediului în întregul său care se cuantifică d ți il A t î ăl i

Guvernul introduce creditele preferențiale pentru dezvoltare personală
Vicepremierul Viorel Ștefan a anunțat că Guvernul 

va adopta un act normativ prin care statul va 
acorda credite preferențiale, cu dobândă zero, persoanelor 
care vor să investească în dezoltare personală, acoperind 
cheltuieli cu educația, sănătatea sau cultura. Benefi ciarii 
pot fi  persoane de 16-26 de ani sau de 26-55 de ani și sunt 
eligibili dacă urmează o formă de învățământ. Tinerii de 
16-26 de ani pot primi credite de 40.000 de lei plus un 

bonus de 20.000 de lei, iar persoanele de 26-55 de ani 
pot primi 35.000 de lei plus un bonus de 20.000 de lei. 
„Dobânda - a explicat Viorel Ștefan într-un briefi ng de 
presă - este zero din perspectiva benefi ciarului, pentru 
că toate costurile (dobânzi și comisioane bancare) sunt 
suportate de stat, prin Comisia Națională de Strategie și 
Prognoză, cu condiția plății la scadență a ratelor. Garanția 
este acoperită de stat în proporție de 80%, prin Fondul de 
Garantare a Creditelor pentru IMM, urmând ca diferența să 
fi e asigurată de benefi ciar sau de un codebitor”. Cheltuielile 
ce pot fi  acoperite prin acest program sunt următoarele:
-Educaţie: plata cursurilor de specializare/califi care/
pregătire profesională; taxa de studii aprofundate (master, 
doctorat, MBA etc.) la unități de învățământ din România; 
plata cărților, rechizitelor, revistelor de specialitate; taxa 
de participare la manifestări științifi ce și concursuri din 
România; costurile de transport pentru participarea la 

manifestări științifi ce din România sau din străinătate; 
achiziționare de calculatoare, laptop-uri, imprimante, 
soft uri; plata chirie, utilități, loc cazare în cămine școlare 
sau studențești;

-Cultură: abonamente culturale (cinema, teatru, operă, 
bibliotecă, muzee);

-Sănătate: costul medicamentelor, analizelor medicale, 
serviciilor dentare sau intervențiilor chirurgicale care 
nu sunt acoperite de Fondul Național Unic de Asigurări 
Sociale de Sănătate sau de programele naţionale de sănătate 
publică;

-Sport: echipamente sportive de uz personal; 
abonamente la activități sportive (fi tness, înot etc.);
-Locuințe: o parte din construcția sau achiziția unei 
locuințe; modernizarea sau renovarea locuinței.
De acest program ar putea benefi cia aproximativ opt 
milioane de români din categoriile de vârstă amintite.
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Ploieștiul riscă să intre în 
procedură de infringement 

pe tema poluării
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Hai să-i pupăm în fund pe-ăia care-s 
plătiți să facă treburi în Românica, 

ne îndeamnă presa obedientă din Prahova. 
Câteva titluri, bașca textul, au trecut, 
acușica, la turul ministrului Petre De-aia 
Oaia. Cică e meritul integral al lui fi indcă 
se irigă la noi; dacă n-ar fi  inițiat  programul 
guvernamental  „Apă gratis pentru irigarea 
terenurilor agricole”, aleluia. Bre, să mori că 
e apa pe de-a moca? Sau... nu cumva o aduci 
de la matale de la chiuvetă ori... ah, da, te-ai 
împrumutat de la șeful tălică, Drăgnică, ăl 
de-a pus tot turul (aveți voi ceva cu dosurile 
voastre împărătești) pe Belina. Auzi, moș 
Daea, să-ți zic o vorbuliță: apa aia nu e 
gratis deloc, o plătim noi, tăntălăii ăștia de 
contribuabili la bugetul statului, ca să te dai 
tu mare că faci minuni prin hagricultura 
țării. Știi cum se zice, nu? De-aia n-are ursul 
coadă... și tu abia-ți mai târâi fi gura de-
atâta... oaie!

Grațiela Gavrileasca o tot dă cu 
mirosurile de la Ploiești, zicând 

apoi că singurul disconfort ar fi  „pișcăturile 
sau înțepăturile pe limbă” în zilele când 
otrăvurile o iau razna de pe furnale sau 

eșapamente și nimeresc în fi zicul nostru. 
Deci așa să fi e, Grațioaso, noxele alea, ca 
apa minerală, că și aia pișcă limba? Ptiu, 
femeie, dar când dăm afară bojocii (borjogi, 
cum ar zice șefa ta Veorica) din noi de-atâta 
nasoale, cum e? Pe de altă parte, bine că am 
afl at: de-aia ai devenit tu așa de înțepată în 
ultimii ani fi indcă te-a pișcat poluarea de 
gură?

Oau! Ia te uită ce-a zis ALDE, la Ziua 
orașului Băicoi: „îl felicităm, public, 

pe prietenul nostru Marius Constantin, 
pentru realizările uimitoare pe care a reușit 
să le aibă în anul de când a fost ales în 

funcția de primar al orașului Băicoi”. Dar ce 
făcuși, frate, ai aninat Soarele în vreun stâlp, 
ai inventat penicilina, ai găsit leacul pentru 
cancer, de-ai avut „realizărili uimitoare”? 
Nu? Dar ce ai comis totuși? Mda, ai asfaltat 
niște străzi, ai reparat o casă de cultură, ai, 
ai, ai... Ai făcut fi x treaba pentru care ești 
plătit grăsan de tot, meștere Constantin. 
Vorba invitatei tale de mare cultură, Viorica 
de la Clejani (aveți acuș cârlig la Viorici?): 
pă ele, pă ele! Pa-ram-pam-pam, pă el, băăă!

Prefectureasa Mădălina Lupea le-a 
vorbit băicoienilor de Ziua orașului 

și li s-a adresat când cu dumneavoastră, 
când cu voi: „Doamnelor și domnilor, astăzi, 
la ceas de sărbătoare, trebuie să vă bucurați 
de toate aceste realizări (n.n.-ale primarului 
ALDE). Dumneavoastră sunteți o comunitate 
foarte unită și fi ecare dintre voi pot spune 
orașului Băicoi acasă”. Las la o parte 
gramatichia cu „fi ecare” și „pot spune”, dar 

hotărăște-te, oamenii ăia sunt voi sau dvs.? 
Nu de alta, dar îmi aduc aminte de cineva 
care se adresa șefei sale cu „făi, doamnă, 
dumneavoastră mă învoiești și pe mine azi”? 

Mai multe persoane au postat deja 
mesaje în care se plâng că au fost 

amenințate că vor fi  concediate sau că vor 
suporta unele consecințe, dacă nu își aduc 
la miting inclusiv membrii familiei, în timp 
ce altora li se promit favoruri dacă participă 

la manifestație: „Angajații Primăriei 
Alexandria sunt obligați să meargă la 
mitingul din București împotriva voinței 
lor. Oamenii merg de frică, pentru a nu-și 
pierde locul de muncă”; „victima îmi este 
rudă și este consilier juridic la primăria 
din Zimnicea. A fost amenințată că dacă 
nu participă la mitingul de sâmbătă va fi  
dată afara. A primit termeni limită până azi 
la 16 să ofere un răspuns”; „ni s-a spus că 
dacă nu participăm adio, ajutor social! Ni 

s-a spus că ne dă o masă caldă și 50 de lei”; 
„Toți angajații primăriei sunt amenințați 
cu pierderea locului de muncă în caz de 
neprezentare”. Bravo, bine vă fac pesediștii, 
să-i mai votați și altădată cu cârnatu-n gât!  

Liviu Dragnea a anunțat, luni, după 
ședința conducerii partidului, că 

sâmbătă, de la ora 20:00, în Piața Victoriei 
va avea loc un miting pro-democrație. 
Conform liderului PSD, acesta nu mai e 
un miting de susținere a Guvernului sau a 
premierului Viorica Dăncilă, ci un miting de 
apărare a justiției: va  fi  un miting împotriva 
„terorii” care ar fi  instaurate de instituțiile de 
forță”. Deci, Liviule, s-ar duce democrația de 
râpă dacă n-ai fi  tu, neh? Adică, traducând 
pe limba română, democrația e atunci când 
voi șparliți și nimeni nu vă face nimic. Cum 
s-a legat cineva de voi- a se citi DNA- cum 
a apărut teroarea! Ai naibii ce sunteți, să 
vedeți aia teroare când te duci în lume, 
singur, printre străini, să muncești sau să 
n-ai să-i dai copilului o cipicuță-n picioare, 
pentru a-l trimite la școală... Și, văleu, tu 
zici că aperi justiția? Cum, o bați cu pietre 
în cap până-și dă duhul? Că asta faci de 
un an încoace, te lupți cu procurorii și cu 
judecătorii, nene condamnatule.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a 
decis, marți, că România trebuie 

să recunoască juridic căsătoria unui cuplu 
format dintr-un cetățean american și unul 
român, încheiată în Belgia.

Potrivit deciziei anunțate prin comunicat 
de presă al Curții, noțiunea de căsătorie 
include uniunea între persoane de același 

sex: „deși statele membre au libertatea 
de a decide dacă autorizează sau nu 
căsătoriile între persoane de același sex, 
nu pot obstrucționa libertatea unor 
cetățeni rezidenți ai Uniunii Europene 
refuzându-le căsătoria cu soțul de același 
sex, dintr-o țară care nu este membră a UE”. 
Hait, și ce ne mai obligați, caraghioșilor? Să 
aprobăm sexul dintre un cocoș și un câine, 
dintre o râmă și-un elefant, dintre un bărbat 
și o vacă? Sictir!

Jurnalista Sorina Matei zice că, odată 
cu publicarea în Monitorul Ofi cial a 

deciziei CCR, care dă undă verde revocării 
Laurei Codruța Kovesi, procurorul șef 
al DNA trebuie să părăsească de îndată 
funcția. În caz contrar, toți inculpații pot 
contesta în instanță viitoarele acte ale DNA, 
pe motiv de nelegalitate. Practic, odată cu 
publicarea în Monitorul Ofi cial a deciziei 
CCR, paralizează tot DNA. Sorina, maică, 
dar de când ai devenit tu expert mai ceva 
decât Kovesi sau Excelența Sa Universală 

Tudorel Toader? Fată, nu zău, dar ce-ai 
mâncat între timp? Până ieri dădeai cu 
penalii de pereți și acum îi aperi? Zău, mă 
îngrijorezi! Nu tu urlai împotriva lui Sebi și 
apoi te-ai dus în Serbia, să-i iei un interviu 
în care mai aveai nițel și-i pupai tălpile? 

Cică Dobre a trimis ploieștenilor, în 
căsuțele poștale, un fl yer în care 

promitea începerea dezinsecției și, totodată, 
lansa acuzații mincinoase la adresa 
Consiliului Local, pe care îl învinovățea de 
lipsa acestui serviciu în ultimii 3 ani. PSD și 
ALDE intenționează să depună o plângere 
comună pe numele primarului pentru 
folosirea antetului Primariei pe fl yerul 
respectiv, acesta nefi ind un document 
ofi cial, ci o fi țuică pe care Adrian Dobre și-a 
înșirat opiniile personale. Na, Dobre, să te 
saturi! Așa măcar o să te muște și pe tine 
cineva, dacă de țânțari și de căpușe ai scăpat.
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Chiar dacă ar vrea, 
Consiliul Județean 

Prahova nu poate refuza 
comanda Bucureștiului, de a 
prelua în patrimoniul public 
cele trei tabere școlare din 
județ, în fapt, niște vilișoare 
la Cheia, Sinaia și Bușteni, 
cărora, totuși, județul trebuie 
să le păstreze aceeași utilitate 
de până acum. Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice a 
transmis, la începutul lunii 
mai, o listă cu bunurile care 
vor face obiectul transferului 
de la Ministerul Tineretului 
și Sportului la consiliile 
județene, ca urmare a deciziei 
de desfi ințare a direcțiilor 
județene pentru sport și 
tineret.  De fapt, n-ar mai 
fi  vorba despre cine știe 
ce patrimoniu fi indcă, ne 

amintim, de cele mai multe 
dintre taberele școlare de 
altădată s-a cam ales praful. 
Revenind, CJ va prelua 13 
imobile, printre care sediul 
Direcției Județene pentru 
Tineret și Sport din Ploiești, 
baza sportivă de pe strada 
Latină, vilele Șoimul, Fraga și 
Crișul-de la Bușteni, trei vile 
de la Sinaia și Vila Brădet, din 
Cheia (Măneciu). Reamintim 
că, în 1990, Prahova avea peste 
500 de locuri în taberele de la 
Ștefești, Izvoarele, Adunați, 
Cheia, Păulești, Telega, Voila, 
Sinaia și Bușteni. Clădirile 
din taberele ce funcționau 
în primele trei localități 
au fost retrocedate foștilor 
proprietari. În 2004, pentru 
restul centrelor s-au încheiat 
contracte de colaborare cu 
anumite fi rme (două vile 

din Sinaia și taberele Cheia, 
Păulești, Telega și Voila). 
Pentru că nimic bun nu s-a 
produs de pe urma acestor 
colaborări, dimpotrivă, 
clădirile erau într-o avansată 
stare de degradare, în 2007, 
au fost reziliate, pe cale 
amiabilă, o parte dintre 
angajamente (Cheia, Voila 

și Telega). În alte cazuri a 
fost nevoie de intervenția 
instanței de judecată. Una 
peste alta însă, de atunci și 
până în prezent, clădirile 
s-au degradat și nu și-au mai 
reluat niciodată funcțiunea, 
cu excepția taberelor din 
Sinaia și Bușteni.

Anul trecut, prin HCL 340/29 
septembrie, consilierii locali au 

aprobat documentația tehnică, faza DALI 
și indicatorii tehnico-economici pentru 
reabilitarea celor două pasaje subterane 
de pe Bdul București. Expertizele, 
care au conținut și soluțiile tehnice de 
reamenajare, au fost efectuate de fi rma SC. 
Royal CDV G2 SRL Suceava, în baza unui 
contract în valoare de 16.000 lei, fără TVA. 
Consiliul Local a acceptat atunci varianta 
potrivit căreia costurile de renovare ar 

putea ajunge la 7,417 milioane de lei, din 
care construcții-montaj, 6,354 mil. lei cu 
TVA.  Astăzi, Primăria Ploiești estimează 
valoarea investiției la 5,45 mil. lei fără TVA 
(1, 18 mil. euro), respectiv, 6,48 mil. lei, cu 
TVA.

Procedura simplifi cată de achiziție a fost 
lansată pe SEAP pe 31 mai 2018. Caietul de 
sarcini prevede ca fi rma câștigătoare să termine 
în 10 luni (patru luni pentru proiectare, detalii de 
execuție, studiul geotehnic și restul de șase pentru 
execuția lucrărilor) consolidarea și modernizarea 
celor două pasaje subterane. Reabilitarea 
constă în desfacerea straturilor căii de rulare 
de deasupra pasajului până la structura de 
rezistență, realizarea unei plăci de suprabetonare, 
hidroizolație cu materiale moderne.
La interior, va fi  nevoie de evacuarea apei, 
dezafectarea plăcilor și a instalației de iluminat,  
consolidarea pereților, refacerea căii din pasaj, a 
sistemului de colectare și de evacuare a apelor, 
realizarea unui nou sistem de iluminat și de 
monitorizare video, refacerea scărilor și montarea 
unor uși de acces etc. Reamintim că suprafața 
afectată de lucrări este de 1.734 mp (752 mp 
pasajul 1 și 982 mp pasajul 2).

Dimensiuni (în metri) Pasajul 1 Pasajul 2
Lungime 57,00 75,00
Lățime 4,00 4,00
Înălțime 2,20 3,50

Ministrul Petre Daea este cel care 
a anunțat triumfător că, la noi 

în județ, pentru prima dată după 15 ani, 
se irigă în zona Drăgănești (pesemne 
pe suprafețele fostului IAS, acolo unde 
sistemul de irigații a scăpat, pe alocuri, 
de vandalizare): „În Prahova au început 
irigațiile în amenajarea Drăgănești, stația 
de pompare SPB Drăgănești, canal CPA și 
CC1, suprafață contractată fi ind de 1. 048 
ha, din care porumb-540 ha, grâu-146 
ha, fl oarea soarelui-297 ha, orz-25 ha și 
rapiță 40 ha”. Direcția pentru Agricultură 
Județeană a transmis că suprafața pentru 
care s-au încheiat contracte este de 5.000 
ha, cu posibilități de majorare a acesteia. 
În profi l teritorial, spun ofi cialii DAJ, 
există patru zone de unde s-ar putea 
asigura udarea culturilor: sursa de apă 
Buzău-pentru terenurile din zona Mizil 
și Baba Ana; stația de la Drăgănești-care 
poate asigura irigarea în zona Drăgănești 

și satele învecinate; Iazul Morii-pentru 
Filipeștii de Pădure, Cocorăștii Colț și 
Mănești; Leaotu- pentru irigarea în zona 
Târgșor-Zalhana.

CUM ARATĂ IRIGAȚIILE PE 
HÂRTIE: DATE CARE SE BAT CAP 

ÎN CAP
În privința potențialului irigabil din 

Prahova, lucrurile sunt puțin confuze. 
La nivelul anului 2000 se vorbea 
despre existența unor amenajări care 
ar fi  putut acoperi 21.000 ha. În 2002, 
statistica MADR includea doar 9.781 
ha irigabile în Prahova. După investiții 
guvernamentale în reamenajarea a două 
sisteme (Leaot și Drăgănești), datele 
ofi ciale arătau că suprafața irigată era, în 
2002, de 5.229 ha, în 2006-de 2.008 ha, 
iar în 2009 s-au încheiat contracte doar 
pentru 24,5 ha! Tot în 2009 ofi cialii de 
la Unitatea de Administrare Prahova 

din cadrul Administrației Naționale 
de Îmbunătățiri Funciare declarau că 
potențialul real de udare este de 4.676 
ha. Datele sunt contrazise de MADR. În 
același an, în Proiectul de reabilitare și 
reformă a irigațiilor-analiza economică 
a sectorului de irigații, întocmit de 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Regionale, Prahova este menționată 
cu amenajări pentru 7.693 ha: Iazul 
Morilor-1.054 ha, Leaot - 2.507 ha, 
Ciorani-1.055 ha, Movila Vulpii-1.841 
ha (toate irigate gravitațional), 
Drăgănești-1.236 ha (irigații prin stații 
de pompare). Ar mai fi  și un subsistem 
(Iazul Morilor Teleajen) pentru o 
suprafață mai mică, dar acesta n-a fost 
menționat în evidențe, iar un alt sistem 
prin pompare a încăput, nu se știe cum, 
cu acte cu tot, pe mâna unui investitor, 
care l-a pus la pământ. Și ca lucrurile 
să fi e și mai complicate de-atât, potrivit 
datelor Institutului Național de Statistică, 
preluate de la MADR (n.n.-AGR102A, 
suprafața terenurilor amenajate cu lucrări 
de irigații pe macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare și județe), Prahova dispunea, 
în 2016, de amenajări pentru 35.630 ha. 
În realitate... Teoretic se spune că, dacă 
mâine s-ar pune problema să se irige 
întreaga suprafață amenajată, sistemele 
pot fi  puse imediat în funcțiune. Nu 
se știe însă pentru care suprafață: cea 
declarată în AGR102A și preluată de 
INS, cea recunoscută în programele 
MADR, cea însușită de DAJ ori cea 
contabilizată de ANIF... Vom vedea în 
acest an cum stau lucrurile. Ce știm cert 
este altceva: județul nici nu contează 
în viziunea autorităților centrale. În 
„Programul Național de Reabilitare a 
Infrastructurii Principale de Irigații 
din România”, Prahova nu fi gurează cu 
niciun kilometru de conductă sau cu 
vreun sistem propus pentru reabilitare. 

1,18 MIL. 1,18 MIL. 
EURO EURO 

PENTRU PENTRU 
PASAJELE PASAJELE 

SUBTERANE SUBTERANE 
DE LA SUDDE LA SUD

A ÎNCEPUT IRIGAREA A ÎNCEPUT IRIGAREA 
CULTURILOR DE PE 1.084 HA!CULTURILOR DE PE 1.084 HA!

TRIUMF ÎN PRAHOVA:TRIUMF ÎN PRAHOVA:

Ofi cialii Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova au afi rmat că, 
în Prahova, au fost încheiate contracte pentru irigarea a 5.000 ha de 

teren agricol. Aceștia spun că fermierii au fost încurajați să stabilească astfel 
de convenții grație programului guvernamental „Apă gratis pentru irigarea 
terenurilor agricole”. „Gratis” este un fel de a spune; în realitate, apa nu este 
facturată fermierilor, dar ea este plătită de cineva. Iar acel cineva este bugetul 
statului, via MADR și ANIF. Adică, observați, prin extensie, apa aceea 
gratuită este plătită de noi toți...

TABERELE ȘCOLARE VOR FI TABERELE ȘCOLARE VOR FI 
PRELUATE DE CONSILIUL PRELUATE DE CONSILIUL 

JUDEȚEAN PRAHOVA

din Sinaia și taberele Cheia și Telega) În alte cazuri a
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Prin bugetul aprobat și rămas 
defi nitiv în 2017, Consiliul 

Județean Prahova a asigurat 
pentru drumurile județene, la 
secțiunea de dezvoltare, fonduri în 
valoare de 30,831 milioane de lei, 
cheltuind, din totalul sumei, doar 
7,2 mil. lei, în procent de 23,37%! 
Cu alte cuvinte, cam în atât a 
constat capacitatea instituției în a 
investi în rețelele rutiere de interes 
județean sau local. Pe capitole 
de lucrări, sumele rezervate au 
fost următoarele: 5,079 mil. lei-
lucrări în continuare; 17,368 mil. 
lei-lucrări noi; 8,384 mil. lei-
alte cheltuieli de investiții. La 31 
decembrie 2017, din volumul de 
investiții se realizaseră lucrări 
în valoare de: 2,615 mil. lei-la 
secțiunea lucrări în continuare 
(51,48%), 3,797 mil. lei, la lucrări 
noi (21,86%) și 0,792 mil. lei, la 
alte cheltuieli de investiții (9,4%). 
Să vedem însă ce lucrări nu au 
fost fi nalizate ori ce investiții au 
fost, să zicem așa, complet ratate, 
în sensul în care nu s-a cheltuit 
niciun franc pentru anumite 
investiții programate:

-Lucrări în continuare: 
amenajare sens giratoriu DN1B-
DJ 236, com. Blejoi-1,697 mil. lei 
asigurați,  0,975 mil. lei cheltuiți; 
punerea în siguranță a DJ 101P 
prin refacerea unui podeț și 
refacerea talazului de pe malul 
stâng al pârâului Tulburea, com. 

Poiana Câmpina-0,678 mil. lei 
aprobați, 0,013 mil. lei cheltuiți; 
îmbrăcăminte bituminoasă ușoară 
pe DJ 206 Talea-2,125 mil. lei 
aprobați, 1,32 mil. lei cheltuiți;

-Lucrări noi: îmbrăcăminte 
bituminoasă ușoară pe DJ 101T 
Bertea-Lutu Roșu, 1 km (proiectare 
și execuție)-1,95 mil. lei asigurați, 
zero cheltuiți; îmbrăcăminte 
bituminoasă ușoară pe DJ 140 
Strejnicu-Tg. Nou (proiectare și 
execuție)-4,150 mil. lei asigurați, 
zero cheltuiți; îmbrăcăminte 
bituminoasă ușoară pe DJ 234, 
Salcia, 1,464 km (proiectare și 
execuție)-2,72 mil. lei asigurați, 
zero cheltuiți; consolidare drum 
județean DJ 713-2,746 mil. lei 
asigurați, 0,004 mil. lei cheltuiți; 
extindere rețea iluminat public pe 
DJ 102, pe segmentul cuprins între 
Spitalul Județean de Urgență și 
pasajul rutier peste DN 1B -1 mil. 
lei asigurați, 0,55 mil. lei cheltuiți;

-Alte cheltuieli de investiții: 
reabilitare DJ 102I-Valea 
Doft anei-0, 7 mil. lei asigurați, 
0,007 mil. lei cheltuiți; servicii 
juridice de consultanță, de 
asistență, de reprezentare și de 
cadastru pentru exproprierea 
terenurilor necesare pentru 
realizarea traseelor regionale 2 (DJ 
720) și 3 (DJ102K-DJ 102D - DJ 
100C)-4,3 mil. lei asigurați, zero 
cheltuiți; pasaj denivelat peste DN1 
(Centura de Vest) la intersecția cu 

DJ 101I și str. Buda (proiectare, 
cote, taxe)-0,575 mil. lei asigurați, 
0,142 mil. lei cheltuiți; proiectare 
și asistență tehnică pentru mai 
multe investiții pe drumurile 
județene (pod peste râul Teleajen 
pe DJ 102B, com.Drajna, pod 
peste râul Doft ana pe DJ 100E, 
com.Telega, lărgire la 4 benzi DJ 
102 Blejoi-Păulești, consolidare DJ 
207 Șotrile-Câmpina, amenajare 
sens giratoriu pe DJ 102, 
sistematizare nod de comunicații 
rutiere între DN 1-DN 72-DJ 
156-acces în municipiul Ploiești 
și zona parcurilor industriale, 
et.III, acces DN 1 - Ploiești, 
îmbrăcăminte bituminoasă ușoară 
pe DJ 201A lim. jud.Ialomița, 

îmbrăcăminte bituminoasă ușoară 
pe DJ 216A Ștefești, îmbrăcăminte 
bituminoasă ușoară pe 104N 
Jugureni)-0,92 mil. lei asigurați, 
zero cheltuiți. 

INVESTIȚII RATATE 
LA SUBCAPITOLUL 

„PROTEJAREA CORPULUI ȘI 
A PLATFORMEI DRUMULUI”: 

FONDURI UTILIZATE ÎN 
PROCENT DE 2,02%!

La secțiunea de exploatare, 
lucrurile stau mai bine, în sensul 
în care s-au realizat intervențiile 
programate pe drumurile județene 
în procent de 61,35%. Practic, CJ 
Prahova a rezervat fonduri în 
valoare de 81,037 milioane de 
lei și a cheltuit 49,718 mil. lei. 
Din această sumă, 20,310 mil. lei 
reprezintă rambursări de credite, 
ceea ce înseamnă că, pentru 
întreținerea curentă a drumurilor 
județene, s-au mai folosit 29,408 
mil. lei.  (vezi tabel)

Singurul subcapitol la care s-au 
utilizat aproape în integralitate 
banii se referă la „așternere covoare 
asfaltice”: 10,8 mil. lei.  Pentru 
deszăpezirea drumurilor, deși am 
avut o iarnă extrem de ușoară, cu 
două zăpezi mari și late în luna 
martie 2018 și alte trei episoade 
minore de ninsori în intervalul 

decembrie-februarie, CJ a cheltuit 
6,313 mil. lei, dintr-un total alocat 
de 10,609 mil. lei. Din bugetul 
județului, CJ a alocat primăriilor, 
prin contracte de asociere, 13, 912 
mil. lei, autoritățile locale reușind 
să utilizeze banii, pentru reparații 
pe străzile și drumurile de interes 
local, în procent de 82,04%. N-au 
folosit banii, din motive diverse, 
orașele Câmpina (150.000 lei) și 
Comarnic (45.000 lei), precum 
și comunele Brebu (170.000 
lei), Cocorăștii Colț (100.000 
lei), Păcureți (100.000 lei), Talea 
(100.000 lei), Telega (100.000 
lei), Vadu Săpat (30.000 lei) și 
Vâlcănești (200.000 lei). Mai există 
un alt subcapitol la secțiunea de 
exploatare, denumit „protejarea 
corpului și a platformei drumului”, 
la care lucrurile stau cum nu se 
poate mai rău: din 21,799 mil. lei 
aprobați s-au realizat lucrări în 
valoare de 0,443 milioane de lei, 
în procent de 2,03%, adică fi x o 
nimica toată! Vă oferim câteva 
exemple de nereușită: consolidare 
și refacere DJ102 N  Ceptura-9,465 
mil. lei alocați, zero cheltuiți; 
consolidare si refacere DJ 205G si 
DJ 101 R Cornu-2,3 mil. lei alocați, 
zero cheltuiți; consolidare pentru 
punere în siguranță și refacere DJ 
234 și DJ 102 C, 0,485 km, comuna 
Sângeru-1,754 mil. lei alocați, zero 
cheltuiți; consolidare și refacere 
DJ 207, 0,085 km, comuna 
Șotrile-1,417 mil. lei alocați, zero 
cheltuiți; reparații și apărări de 
mal 1 pod, comuna Drajna-1,069 
mil. lei alocați, zero cheltuiți; 
refacere DJ 233, 0.550 km, comuna 
Ariceștii Zeletin-0,931 mil. lei 
alocați, zero cheltuiți; refacere 
drumuri județene în satul Teșila, 
Valea Doft anei-0,446 mil. lei 
alocați, zero cheltuiți; întreținerea 
periodică a podurilor, pasajelor, 
podețelor și a tunelurilor-1,657 
mil. lei alocați, zero cheltuiți. 
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DE CE NU ARATĂ DRUMURILE JUDEȚENE AȘA CUM VĂ DORIȚIDE CE NU ARATĂ DRUMURILE JUDEȚENE AȘA CUM VĂ DORIȚI

CJ PRAHOVA A REALIZAT 23,37% DIN INVESTIȚIILE CJ PRAHOVA A REALIZAT 23,37% DIN INVESTIȚIILE 
PE CARE ȘI LE-A PROPUS ANUL TRECUT!

Indicatori Prevederi  defi nitive 
2017 (mii lei)

Realizat 31 dec. 
2017 (mii lei) 

% col 3/ 
col 2 

TOTAL, din care: 81.037,02 49.718,25 61,35 
Bunuri și servicii- 
TOTAL, din care: 

60.323,08 29.313,60 48,59 

- reparații curente 
și întreținere pe 
timp de iarnă 

46.411,08 17.900,90 38,57 

- parteneriate 13.912,00 11.412,70 82,03 
Transferuri curente 
în străinătate 

117,50 117,12 99,68 

Rambursări de 
credite 

20.608,00 20.309,80 98,55 

Plăți efectuate în 
anii precedenți și 
recuperate în anul 
curent 

-11,56 -22,27 - 

Săptămâna trecută spuneam că, în 2017, dintr-un program defi nitiv de 133, 367 milioane 
de lei, Consiliul Județean Prahova și instituțiile din subordinea sa au cheltuit, la 

secțiunea de dezvoltare, fonduri în cuantum de 72,358 milioane de lei (54,26%). La capitolul 
„transporturi”, în afară de banii rulați prin Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor 
și de Întreținere a Drumurilor Județene, CJ a cheltuit doar 23,37% din fondurile alocate la 
secțiunea dezoltare și 61,35% din cele rezervate secțiunii de funcționare. Altminteri spus, 
cam atât s-a investit în drumurile județene.
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În ciuda reducerii impozitului pe venit de la 16%, la 10%, 
în trimestrul I 2018, costul orar al forței de muncă în 

formă ajustată, după numărul zilelor lucrătoare, a consemnat 
o rată de creștere de 1,4% față de trimestrul precedent și 
de 12,7% față de perioada similară a anului anterior, arată 
datele Institutului Național de Statistică. Costul cu forța de 

muncă-suportat de angajator-a crescut chiar și în condițiile 
în care contribuțiile de asigurări sociale (CAS) au trecut, 
din ianuarie 2018, de la angajator în sarcina angajatului. INS 
comentează această ciudățenie statistică în felul următor: 
„componentele privind cheltuielile directe (salariale) cu forța 
de muncă, respectiv, cheltuielile indirecte (non-salariale) 
ale indicelui trimestrial al costului orar al forței de muncă 
produse și diseminate începând cu trimestrul I 2018 nu mai 
sunt comparabile cu seriile de date anterioare anului 2018. 
Aceste prevederi legale nu infl uențează comparabilitatea 
datelor pentru seriile de date aferente indicilor trimestriali 
ai costului total cu forța de muncă”. Comparativ cu același 
trimestru al anului precedent, costul orar al forței de 
muncă a crescut în majoritatea activităților economice: „pe 
principalele activități ale sectorului economic, cele mai mari 
creșteri s-au regăsit în construcții (19,06%), în activități de 
spectacole, culturale și recreative (13,97%), în informații și 
comunicații (13,91%), în hoteluri și restaurante (13,30%) 
și în tranzacții imobiliare (13,10%)”. Sectoarele economice 
cu cele mai mici creșteri au fost intermedieri fi nanciare 
și asigurări (3,03%) și producția/furnizarea de energie 
electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiţionat 
(4,84%). Scăderea costului orar al forței de muncă (în formă 
ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-a înregistrat 
doar în industria extractivă (-5,05%). În sectorul bugetar 
s-au înregistrat creșteri ca urmare a aplicării prevederilor 
legale pentru personalul plătit din fonduri publice, astfel: în 
învățământ cu 23,57%, în administrație publică- 18,59% și 
în sănătate/asistență socială cu 14,01%.

Cu durere și lacrimi nesfârșite, anunț încetarea din viață a soțului meu, 
FLORIN BOGDAN, fost inginer la Uzinele 1 Mai Ploiești. Cuvintele 
sunt necuprinzătoare pentru a-i descrie bunătatea și dăruirea față de 
familie, copii și nepoți. Dumnezeu să te așeze pe Cărarea lui luminoasă, 
Florin! Înmormântarea are loc astăzi, la cimitirul Eternitatea. 

Claudia Bogdan

Fiicele Ligia Moise și Raluca Telescu și ginerii Cătălin Moise și Max 
Telescu sunt zdrobiți de durere la trecere în lumea de Dincolo a tatălui lor, 
FLORIN BOGDAN. O să ne lipsești mereu, tăticule! Să te odihnești în 
pace!

Frate drag, mi-e greu să cred că te-ai dus atât de repede și grăbit. Sau 
Dumnezeu s-a grăbit să te ia, așa cum îi plac Lui oamenii cu inima bună. Domnul să te aibă în pază!

George Bogdan

Vestea dispariței fratelui și unchiului nostru, FLORIN BOGDAN, a căzut ca un trăsnet. Mai avea 
atâtea de făcut pe acest pământ! Cu bine, frate și unchiule, Dumnezeu să te aibă în paza Lui veșnică.

Ana, Toma, Mihai, Maria și Florin Lorinț

S-a dus în Ceruri prea curând. S-a dus și ne-a lăsat atât de îndurerați încât cu greu putem să ne găsim 
cuvintele pentru a exprima toată durerea noastră, Florin. Să ai pace și liniște, dragă frate și cumnat.

Elena și Dorin Matei

Încă o persoană din cele foarte dragi mie s-a alăturat celor care mă vor veghea, de-acum înainte, din 
Ceruri. Să te odihnești în pace, fratele meu bun și blând!

Sora cea mică, Maria

PE FONDUL PE FONDUL 
DIMINUĂRII DIMINUĂRII 

IMPOZITULUI PE IMPOZITULUI PE 
VENIT, COSTUL ORAR VENIT, COSTUL ORAR 
AL FORȚEI DE MUNCĂ AL FORȚEI DE MUNCĂ 
A CRESCUT CU 12,7%A CRESCUT CU 12,7%

Au început probele la Stația 
de tratare mecano-biologică 

a deșeurilor Ploiești

Stația de Tratare Mecano-Biologică Ploiești reprezintă ultimul 
obiectiv din cadrul proiectului „Sistem de Management  Integrat 

al Deșeurilor în Județul Prahova”, fi nanțat atât în cadrul Programului 
Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, cât și în cadrul Programului 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, benefi ciarul fi ind Consiliul 
Judeţean Prahova. Obiectivul de investiție are o valoare totală de 
51.707.063,19 lei, fără TVA (61,53 mil. lei, cu TVA). Stația are o capacitate 
de prelucrare de 150.000 tone / an, scopul său fi ind acela de a completa 
infrastructura existentă la nivelul județului Prahova în ceea ce privește 
gestionarea deșeurilor, astfel încât la punerea ei în funcțiune să poată fi  
îndeplinite mai multe rezultate, și anume: reducerea cantității de deșeuri 
biodegradabile la depozitare conform obligațiilor asumate prin Tratatul 
de aderare a României la Uniunea Europeană; creșterea capacității 
de recuperare a deșeurilor, ca urmare a tratării mecano-biologice a 
deșeurilor biodegradabile în cadrul Stației de tratare mecano-biologice 
de la Ploiești; optimizarea sistemului de management al deșeurilor prin 
reducerea impactului aferent transportului deșeurilor la facilitățile de 
tratare și/sau depozitare.

CIUDĂȚENIE STATISTICĂ: CIUDĂȚENIE STATISTICĂ: 

Capitală domnească a Țării 
Românești timp de aproape 

patru decenii, între anii 1330 și 
1369, Câmpulung este, astăzi, 
una dintre principalele destinații 
turistice din județul Argeș. Puțini 
știu, de exemplu, că aici se afl ă 
cel mai vechi document epigrafi c 
medieval din Țara Românească sau 
că în această așezare s-a alcătuit, 
în anul 1747,  „pânza orașului 
Câmpulung”, cel mai însemnat 
izvor cu privire la obștea vechiului 
târg, ce conține 38 de hrisoave 
dintre anii 1559-1747. Din 1931, 
această valoroasă mărturie este 
păstrată în colecțiile Academiei 
Române.

Ca loc de vizitat, cel mai 
valoros monument istoric din 

Câmpulung este Ansamblul feudal 
Negru Vodă, datat din anul 1215, 
ctitorie a voievozilor  Negru Vodă 
și Matei Basarab. Acesta cuprinde 
mănăstirea, turnul-clopotniță (1647), 
Casa Domnească, ridicată în secolul 
al XVII-lea, pe  vechile temelii ale 
Palatului Domnesc, „Bolnița” sau 
biserica mică (sec. XVIII), casele 
egumenești și chiliile care datează 
de la începutul sec. al XI-lea. Dar 
la fel de interesante și de neocolit 
sunt Muzeul Orășenesc, Crucea 
Jurământului (1674), pe care sunt 
înscrise privilegiile orășenilor, statuia 
în bronz a domnitorului Negru 
Vodă și Ansamblul arhitectural 
catolic Bărăția. Acesta din urmă este 
compus din trei obiective distincte, 

biserica medievală „Sfântul Iacob” 
(1760), Turnul Bărăției (1730) și casa 
parohială. Lespedea funerară de la 
mormântul comitelui Laurencius 
de Longo-Campo este cel mai vechi 
document epigrafi c medieval din Țara 
Românească  și, în același timp, 
prima mențiune scrisă a orașului 
Câmpulung. Textul care a rămas în 
istorie spune: „Hic sepultus est comes 
Laurencius de Longo-Campo, pie 
memorie, anno Domini MCCC” (Aici 
este înmormântat comitele Laurențiu 
din Câmpulung, spre pioasă amintire, 
în anul Domnului 1300).
De la Câmpulung se deschid multiple 
perspective pentru o minivacanță. De 
departe, cel mai renumit este traseul 
Rucăr-Bran, cu o primă oprire la 
Nămăiești, acolo unde nu se poate 
rata o reîntâlnire, în timp, cu George 
Topârceanu, în casa memorială ce-i 
poartă numele (clădirea monument 
istoric a aparținut socrilor poetului, 
fi ind donată statului de soția acestuia 
și amenajată ca muzeu în 1967 
și reamenajată în 1979). Și tot la 
Nămăiești este aproape obligatoriu 
de văzut schitul rupestru (mănăstire) 
care datază din anii 1.500, unde pot 

fi  admirate picturi extrem de bine 
conservate. Continuând drumul 
înspre Dragoslavele, înainte de a 
traversa culmea de la intrarea în sat, 
se înalță Mausoleul de la Mateiaș, 
ridicat între anii 1928-1935, întru-
cinstirea eroilor căzuți în Primul 
Război Mondial. Construcția este una 
monumentală, realizată din calcar 
de Albești, având osuarul, cu 31 de 
cripte adăpostind osemintele a 2.300 
de militari și turnul cu foișor, cu acces 
printr-o scară în spirală. În perioada 
1980-1984, mausoleul a fost extins cu 
o terasă, cu scări impozante, camere 
muzeale, un basorelief și cupa în 
care arde fl acăra veșnică în amintirea 
românilor uciși în lupta de la Mateiaș. 
În fi ne, Rucărul, ca frumusețe a 
peisajului, este cea mai căutată 
zonă pentru turiști, de aici putând 
fi  organizate drumeții înspre Piatra 
Craiului și Iezer-Păpușa ori, pe Valea 
Topologului, spre Masivul Făgăraș. 
Începând cu Valea Dâmbovicioarei, 
pot fi  admirate Cheile și Peștera 
Dâmbovicioarei, cetatea de la Orăția 
de pe Dealul Sasului sau Cetatea 
Dâmboviței (Neamțului), fost punct 
vamal de prin anul 1231 etc.

biserica medievală Sfântul Iacob” fi admirate picturi extrem de bine

MĂNĂSTIREA NĂMĂIEȘTIMĂNĂSTIREA NĂMĂIEȘTI

IOHANNIS NU ADMITE CA PROCURORII SĂ IOHANNIS NU ADMITE CA PROCURORII SĂ 
FIE SUB COMANDA UNUI MINISTRU POLITICFIE SUB COMANDA UNUI MINISTRU POLITIC

Bunăoară, statutul procurorilor. 
Evident că procurorii trebuie să fi e 
independenți. Procurorii în niciun 
caz nu trebuie să fi e controlați politic, 
procurorii nu pot fi  în subordinea 
unui politician, fi e el și ministru. 
În consecință, orice am face noi în 
România, ca stat, trebuie să asigure 
independența procurorilor pentru 
a garanta, în defi nitiv, o justiție 

independentă (...) Ministrul Justiției 
are sau cel puțin ar trebui să aibă o 
autoritate în domeniu și să folosească 
această autoritate pentru a apăra 
independența procurorilor, pentru a-i 
apăra chiar pe procurori în dezbaterea 
publică (...) Deci autoritatea 
ministrului ar trebui să fi e orientată 
spre înlesnirea muncii procurorilor 
(…),  în niciun caz nu înseamnă și 
nu poate să însemne că procurorii 

sunt în subordinea ministrului. Deci 
oricine și orice ar spune, nu-i poate 
plasa pe procurori în subordinea unui 
politician”. Întrebat despre decizia pe 
care o va lua, președintele a spus:„Eu 
iau în calcul să respect statul de drept 
din România, să-l întăresc, să am grijă, 
atât cât pot, să rămână procurorii 
independenți, cu respectarea, evident, 
a Constituției”.

CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA:CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA:

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
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Academicianul Eugen Simion

Alexandru Bădulescu; 
www.ziarulploiestii.ro

Ziarul   Ploiestii MINTE, TRUP, SUFLET

Una   dintre   cele   mai   
frumoase   perioade   

ale   vieții   unui   om   a   fost   
reprezentată  de  anii  de  școală. 
În   acest   interval   de   timp   
individul (elevul ) este   ferit   
de problemele   cotidiene   pe   
care  le  întâmpină  părinții  săi,  
unica   sa  „grijă”   fi ind   aceea   
de  a  învăța.  Pe  tot  parcursul  
școlarizării,  de  la  copilărie  la  
adolescență ,  benefi ciază   de   
maximă  libertate fapt  pe  care  
nu   întotdeauna   îl   apreciază, 
mai mult  acuzând „numeroase  
constrângeri”. 

Odată   cu   terminarea   
școlii   și pătrunderea   în   
dura   realitate   a   adevăratelor   
obligații, vor   aprecia   la   justa   
valoare   utilitatea   anilor   
petrecuti  în  bănci ,momentele  
de   bucurie   împărtășite   
alături   de   colegi   și   nu   în   
ultimul   rând   „nesfârșitele” 
vacanțe  de  vară (14 iunie - 15 
septembrie). Încet, încet,  odată  
cu  înaintarea  în  vârstă,  foștii  
elevi,  de  acum  oameni maturi,  
au   înțeles   că   „exageratele   
exigențe”   reprezentau   munca   
asiduă   a   profesorilor   în   
vederea   bunei     pregătiri   
a   unor  viitori  membri  ai  unei  
societăți    responsabile.   Foști   
elevi,  absolvenți  ai  liceului  Ion  
Luca  Caragiale  astăzi  Colegiu  
Național (partener   în   această   
acțiune)   s-au   gândit   la   o   
acțiune  omagială   în  onoarea  
și   memoria   unei   pleiade   de   
excepționali   dascăli   care   și-
au  pus  cu  maxim  devotament  
întreaga  viață  în  slujba  acestui  

important  și  reprezentativ  
locaș  de  învățământ   și   
cultură.   Momentul   de   
vârf   al   manifestării   va   
fi    dezvelirea   bustului   
profesorului   emerit   
de   limba   și   literatura   
română    Aspasia    Vasiliu, 
director  al    liceului  între  
anii  1958  - 1973.  

Amplasat   în   
impunătorul   hol   de   
primire   al   Colegiului, 
bustul   din   bronz   este   
opera   binecunoscutului   
artist   plastic   ploieștean 
colegul  nostru,  sculptorul,  
Constantin  Ionescu.  

Legat  de  acest  eveniment, 
2018 este   aniversar  întru-
cât  se  împlinesc  60  de  ani  
de  la  numirea  în  funcția  
de    director a  profesorului  
Aspasia   Vasiliu,   având   
cel   mai   lung   mandat   în   

această   calitate   timp   de   15 
ani.  În  toată  această  perioadă  
directorul Aspasia   Vasiliu   
a     condus   destinele   liceului   
nostru  cu  pricepere, abnegație  
și   devotament.   Intelectual   
autentic   având   și   o   bogată   
experință   managerială, 
persoană  de  o  aleasă disctinție,  
profesorul   director   Aspasia   
Vasiliu,   cu   o   prezență   care   
impunea   respectul   celor   din   
jur,  și-a  făcut  auzit  cuvântul  
în   fața   autorităților locale   
pentru   rezolvarea  problemelor  
care,   odată   trecute,   asigurau   
ridicarea   la   cote   cât   mai   
înalte a  standarelor  umane  și  
materiale  ale  liceului  Ion  Luca  
Caragiale.   Pentru   realizarea   
acestui  eveniment  s-a  apelat  la  
elevii   promoțiilor   1958-1973   
din   perioada   directoratului. 
Surpriza   deosebit   de   plăcută 
a fost   că,   în   fi nal,   aria  de   
participanți  s-a  extins  cu  încă  
9   promoții de   elevi,   pâna la   
anul  1995 inclusiv.  În  total  au  
contribuit  peste  200  de  foști  
elevi  ai  liceului,  stabiliți  acum  
în  țară  și  străinătate.  Sperăm  
ca  pe  data  de  8 iunie  la  ora 
11, la   începerea   festivităților,   
să   avem   un   cât   mai   mare   
număr  de  participanți. Oricum  
momentul  va  fi   unic  cu  atât  
de  multe  promoții  prezente.

Săptămâna   viitoare   vom   
reveni  cu  detaliile  desfășurării  
întâlnirii. Până     atunci,   cu   
gânduri   bune   și   frumoase,   
a   dumneavoastră   Nicolae   
Adriana - Iacob   cl. a xI-a  BU  
promoția  1967.   
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 EVENIMENT  MARCANT   EVENIMENT  MARCANT  
LA  COLEGIUL  NATIONAL  LA  COLEGIUL  NATIONAL  

I.L.CARAGIALE  DIN  PLOIESTII.L.CARAGIALE  DIN  PLOIESTI

FOSTII  ELEVI FOSTII  ELEVI 
AI  LICEULUI  AI  LICEULUI  

ÎȘI  OMAGIAZĂ ÎȘI  OMAGIAZĂ 
DASCĂLIIDASCĂLII

Cu câteva zile în urmă, 
respectiv la 25 mai a.c., 

strălucitul om de știinţă și cultură, 
acad. Eugen Simion, a împlinit 
frumoasa vârstă de 85 de ani.

A văzut lumina zilei la 25 mai 
1933, în casa Sultanei și Dragomir 
Simion, din renumita comună 
prahoveană Chiojdeanca, fi ind al 
treilea copil al familiei amintite.

A urmat școala primară în 
comuna natală, și dovedind o 
evidentă vocaţie pentru a învăţa 
carte, părinţii l-au înscris la 
vestitul liceu ploieștean „Sfi nţii 
Petru și Pavel” – din 1952 Liceul 
I.L. Caragiale Ploiești, în prezent 
Colegiul Naţional I.L. Caragiale. 
Printre profesorii săi, s-au afl at 
cele mai sonore nume ale școlii 
prahovene din acei ani: prof. 
Gheorghe Milica și Constantin 
Enciu (limba română), Nicolae 
Simache (istoria), Grigore Ion 
(matematică) ș.a.

A fost coleg cu inegalabilul poet 
Nichita Stănescu. Între anii 1952-
1957, se numără printre studenţii 
Facultăţii de Litere din cadrul 
Universităţii București, benefi ciind 
de îndrumarea excelenţilor 
profesori: acad. Tudor Vianu, George 
Călinescu, Alexandru Rosetti și 
Iorgu Iordan. În anul 1969, a obţinut 
titlul de Doctor în știinţe fi lologice, 
cu teza „Eugen Lovinescu, scepticul 
mântuit, conducător știinţifi c, acad. 
Șerban Cioculescu”. 

După absolvirea facultăţii, cu 
brio a devenit cercetător la Institutul 
de Istorie și Teorie Literară George 
Călinescu al Academiei Române 
(1957-1962), lucrând efectiv în 
colectivul „Eminescu”, condus de 
acad. D. Panaitescu Perpessicius. 
Între anii 1962-1968, a fost redactor 
la Revista Gazeta Literară, iar între 
1964-1971, a îndeplinit funcţia 
didactică de lector universitar 
la catedra de Istoria Literaturii 
Române din cadrul Facultăţii de 
Litere a Universităţii București. 
Apoi, între anii 1970-1973 s-a afl at la 
Universitatea Sorbona – Paris – IV, 
în  calitate de lector invitat de limba 
română. Ulterior (1974), a obţinut 
o bursă de studii în RF Germania. 
Din 1971, devine conferenţiar 
universitar, iar din 1990 profesor 
universitar dr. al Facultăţii de Litere 
din cadrul Universităţii București. 
Din anul 2006, este director 
general al Institutului de Istorie și 
Teorie Literară George Călinescu 
din București. În 1991, a devenit 
membru al Academiei Române, 
apoi vicepreședinte și din 1998 până 
în 2006 președinte al acestui înalt 
for știinţifi c și cultural al României. 

Universităţile din Iași, Galaţi, 
Târgoviște, Arad și Bacău l-au ales 
Doctor Honoris Causa. În prezent 
este și șeful secţiei de fi lologie și 
literatură a Academiei Române. 

Începând din 1958, ilustrul istoric 
și critic literar este prezent constant 
în principalele reviste de profi l din 
ţara noastră, printre care: Gazeta 
Literară, Contemporanul, Viaţa 
Românească, Literatorul, România 
Literară, Cultura, Caiete critice – 
revistă de critică și teorie literară, 
din 1990 fi ind și directorul acestei 

reprezentative publicaţii. A publicat 
peste trei mii de studii și articole 
în  reviste de specialitate din ţară 
și străinătate. A fost coordonatorul 
Dicţionarului General al Literaturii 
Române – volumele I-VII. În paralel, 
îndeplinește cu deosebit succes 
funcţia de președinte al Fundaţiei 
Naţionale pentru Știinţă și Artă și 
coordonator al Programului „Opere 
fundamentale”. 

Începând din 1964, profesorul 
universitar dr. Eugen Simion, a 
publicat zeci de volume în edituri 
de prestigiu din ţară și străinătate 
printre care amintim numai câteva 
titluri: Proza lui Eminescu (1964), 
Orientări în literatura contemporană 
(1965), Eugen Lovinescu, șcepticul 
mântuit (1971) și ediţia a II-a, 1994 ; 
Scriitori români de azi I (1974, ediţia 
a II-a, 1978), Scriitori români de 
azi II (1977), Timpul trăirii, timpul 
mărturisirii. Jurnal parizian  (1977) 
(1979), (1986), (1999). Dimineaţa 
poeţilor (1980), (1996), (1998), 
(2008), Întoarcerea autorului (1981) 
(ediţia a II-a 1993), (2005), Scriitorii 
români de azi III (1983). Scriitorii 
români de azi IV (1989), Moartea 
lui Mercuţio (1993); Limba maternă 
li limba poeziei  - cazul Christian 
W Schenk, colecţia Pheonix (1993). 
Convorbiri cu Petre Dumitriu 
(1994); Mircea Eliade, Un spirit 
al amplitudinii (1995), Fragmente 
critice I, Scriitura publică, scriitura 
taciturnă (1997), Fragmente critice 
II, Demonul teoriei a obosit (1998), 
Fragmente critice III (1999), Clasici 
români I, Grai și sufl et, Cultura 
naţională (2000), Fragmente critice 
IV, Univers enciclopedic (2000), 
Ficţiunea jurnalului I-III (2001), 
Genurile biografi ei, Univers 
enciclopedic (2002, ediţia a II-a 
(2008), Tânărul Eugen Ionescu 
(2006), Ion Creangă, Cruzimile 
unui moralist jovial (2011), Cioran 
– O mitologie a nedesăvârșiţilor 
(2014) ș.a.

O parte din aceste titluri au 
fost traduse și în limbi străine și 
tipărite peste hotare, în Franţa, SUA, 
Germania etc. 

În acest context se înscriu și 
ediţiile Mihai Eminescu (Poezii 
1991), Eugen Lovinescu, Scrieri, 
vol. I-IX (1969-1982), Lucian Blaga, 
Ce aude unicornul (1975), Mircea 
Eliade, proză fantastică, volumele 
I-V (1991-1992), Tudor Vianu – 
Cunoașterea de sine (1997, reeditată 
2000), George Călinescu, Fals jurnal 

(1999).
Opera literară a eminentului 

scriitor a fost distinsă de cinci ori 
cu Premiul Uniunii Scriitorilor din 
România, cu Premiul Academiei 
Române în 1977, iar pentru 
îndelungata și prestigioasa sa 
activitate didactică, publicistică, de 
creaţie literară a fost răsplătită și cu 
ordine și medalii ale statului român 
– printre care Steaua României în 
grad de mare Cruce și Legiunea de 
Onoare a Franţei (2002).

Apreciind excepţionala operă 
a scriitorul român, acad. Eugen 
Simion a fost ales membru de 
onoare al Academiei de Știinţe a 
Moldovei, membru al Academiei 
Regale de Știinţe din Danemarca, 
membru corespondent al 
Academiei de Știinţe din Franţa, 
președinte al Consiliului Naţional 
pentru Certifi carea Diplomelor și 
Certifi catelor universitare – până în 
aprilie 2006, președinte al Comisiei 
Naţionale pentru Certifi carea 
Diplomelor și Certifi catelor 
Universitare în domeniul fi lologiei 
(2006) etc.

Lucrând o viaţă în domeniul 
culturii și artei de șapte decenii, am 
avut fericitul prilej de a colabora și 
lucra efectiv cu acad. Eugen Simion, 
cu deosebire în buna organizare și 
realizare a Festivalului Internaţional 
Nichita Stănescu, începând din 
1991-1997, când a fost desemnat 
de către regretatul președinte 
al Academiei Române, Emil 
Drăgănescu, președinte al juriului, 
pentru acordarea premiilor în cadrul 
preţiosului festival dedicat marelui 
poet Nichita Stănescu. A onorat 
întotdeauna cursurile Universităţii 
Populare de Vară Nicolae Iorga de 
la Vălenii de Munte, reluate în 1968, 
cu excepţionale prelegeri ce s-au 
bucurat de binemeritate aprecieri 
din partea cursanţilor din ţară și 
străinătate.

De ziua aniversării nașterii sale, îi 
dorim din toată inima - din partea  
Muzeului și Cenaclului Muzical 
„Paul Constantinescu”, în primul 
rând sănătate deplină, ani cât mai 
mulţi și fericiţi, pentru a desăvârși 
toate proiectele afl ate pe agenda sa 
de lucru și a continua, cu succes 
promovarea culturii române pe plan 
european și mondial.

La mulţi și fericiţi ani, stimate 
Domnule Academician, 

Eugen Simion.

reprezentative publicaţii A publicat (1999)

85 de ani de la naştere 85 de ani de la naştere 
(25 mai 1933, comuna Chiojdeanca, jud. Prahova)(25 mai 1933, comuna Chiojdeanca, jud. Prahova)
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Vă spun că pentru orice cuvânt  în deșert, pe care-l vor rosti oamenii vor da socoteală în ziua judecăţii (Matei 12:36)
Ziarul   PloiestiiMINTE, TRUP, SUFLET

Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:

Cămara cu planteCămara cu plante TOP REMEDII PENTRU DURERILE DE OASETOP REMEDII PENTRU DURERILE DE OASE

SĂ RESPECTĂM CUVINTELE CREDINȚEI!SĂ RESPECTĂM CUVINTELE CREDINȚEI!
Altar: Doar la Biserică, și nu cum zic 

unii dacă nu merg bine afacerile spun că i-a 
sacrifi cat pe altar. „Dacă îți vei aduce darul 
tău la altar” (Matei 5 : 23); „Lasă darul tău 
acolo, înaintea altarului” (Matei 5 : 24)

Anamaria, muza Maria etc. Întotdeauna 
numele Sfi nților și mai ales Maria, Mama 
Domnului după trup cu Duhul Sfânt să fi e 
trecute în față. Măcar să facem acest respect, 
că numele Sfi nților nu se respectă, iar 
numele Mariei l-au împreunat cu alt nume, 
ca să apară Maria cu literă mică. Deci aceste 
femei fac defăimare. „Iosife, fi ul lui David, 
nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că 
ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul 
Sfânt” (Matei 1 : 20).

Bărbat și femeie. Conform Bibliei atât. 
Mari născociri a găsit omul: soţ și soţie, 
nevastă, muiere etc. rău e așa. „Femeia să nu 
poarte veșminte bărbătești, nici bărbatul să 
nu îmbrace haine femeiești” (Deuteronomul 
22:5).

„Ai o femeie după inima ta? Nu o lepăda, 
dar cu una pe care n-o iubești să nu-ţi legi 
capul” (Isus Sirah? 7:27). „Iar după aceea vei 
intra la ea, ca să fi i bărbatul ei și ca să-ţi fi e 
femeie” (Deuteronomul 21:13).

Bărbatul căsătorit. Dacă-i îndemnaţi 
pe toţi să se căsătorească, atunci cum se 
îndeplinește cifra de o sută patruzeci și 
patru de mii? În regimul trecut, bărbaţii 
necăsătoriţi după vârsta de douăzeci și 
opt ani, plăteau impozit. Acum nu plătesc 
impozit, dar îs îndemnaţi de unii oameni să 
se căsătorească.

„Și nimeni nu putea să înveţe cântarea 
decât numai cei o sută patruzeci și patru 
de mii” (Apoc. 15:3). „Aceștia sunt care nu 
s-au întinat cu femei” (Apoc. 15:4).

Botezat. Cuvântul botez e doar la 
oameni când se botează în Biserică. Cine 
pune cuvântul botez la alte situații face 
păcat. „Învățați toate neamurile botezându-
le în numele Tatălui și al Fiului și al Sântului 
Duh” (Matei 28 : 19). „Și erau botezați de 
către el în râul Iordan, mărturisindu-și 
păcatele” (Matei 3 : 6).

Cauzele bolilor. Peste 90% îs păcate și 
necredinţă. Așa-zisele cauze nu îs cauze, 
ci semne care apar din cauza păcatelor și 
necredinţei părinţilor și urmașilor. „Să se 
ferească de vătămările păcatelor care se 
fac pricinuitoare bolilor trupului”. (V. Sf. 
1.579.93). „Iar faptele lui le voi întoarce 
împotriva lui”. (Osea 4:9).

Din păcate, ereditar genetic, superstiţie, 
ursitoare etc.

De aceste cuvinte nu e necesar în 
vocabular, că îs minciuni și mai ales ascund 
păcatele, care e bine să fi e mărturisite cu 
părere de rău și să fi e stinse.

Se poate spune din cauza păcatelor, dacă 
e vorba de propriile păcate sau la general. 
„Ci cuvântul vostru să fi e ceea ce este da, da 
și ceea ce este nu, nu, iar ce e mai mult decât 
acestea de la cel rău este”. (Matei 5:37).

„Vă spun că pentru orice cuvânt deșert pe 

care-l vor rosti, oamenii vor da socoteală în 
ziua judecăţii” (Mate3i 12:36).

Florii. Acest cuvânt înseamnă gestul 
oamenilor la „Intrarea Domnului” în 
Ierusalim”, adică au așternut preșuri, haine, 
fl ori, crengi etc înaintea Lui.

Noi acum să așternem înaintea Lui 
fapte bune (cu lucru, cuvântul și gândul) 
și să prăznuim doar „Intrarea Domnului 
în Ierusalim”, că oamenii mici 1% nu zic 
„Intrarea Domnului în Ierusalim”. Și intrând 
El în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat, 
zicând: Cine este Acesta?” (Matei 21:10).

Idilă.  Au început să apară în vocabular 
mai des, mai ales la sport. Lepădaţi cuvântul 
idol că e păcat. Pele idolul meu, Simona 
e idolul meu etc, rău e așa, exprimaţi-
vă admiratorul, exemplu etc. „Aţi văzut 
urâciunile lor și idolii lor”. (Deut. 29:17). 
„Poft a rea și lăcomia care este închinare la 
idoli”. (Col.  3:5).

Întâmplat din întâmplare, s-a întâmplat 
Aceste cuvinte exprimă cam același sens, 

adică totul e aiurea, și îs rude cu noroc. 
Nimic nu e la întâmplare în această lume 
trecătoare, ajutătoare deșartă mai ales 
pentru oameni.

„Noroc la noi nu este nici nu s-a auzit 
cândva, căci credem că toate se fac cu 
Dumnezeu putere și cu negrăita înţelepciune 
a lui Dumnezeu iar nu cu norocul, nici prin 
mersul stelelor, nici din întâmplare, precum 
credeţi voi”. (V. Sf. 2.9 99)). Conform celor 
mai de jos, multe nu se întâmplă ci toate se 
fac. „Mai înainte de a se fi  făcut toate sunt 
cunoscute Lui așa și după ce s-au săvârșit”. 
(Isus Sirah 23:8).

Mândru (cu derivate). Aceste cuvinte 
aparţin celui rău, nu le doriţi, că vă mușcă. 
„Că Tu pe poporul cel smerit îl vei mântui 
și ochii mândrilor Îi vei smeri”. (Psalmul 
17:30). „Mândria nu dă prilej decât la 
ceartă, înţelepciunea se afl ă numai la cei ce 
primesc sfaturi”. (Pilde 13:10). „Pentru voi 
trimit prăpăd în Babilon, ca să-i pun pe toţi 
pe fugă, pe acești caldei de mândri”. (Isaia 
43:14), „Făcut-a tărie cu braţul Său, risipita 
pe cei mândri în cugetul inimii lor” (Luca 
1:51). Cel rău e hoţ că începe câte puţin o ia 
pe margine, pe ocolite, până ajung oamenii 
să zică: mă mândresc că beau coniac, că 
m-am culcat cu femeia aceea, că i-am dat o 
palmă aceluia etc.

Nenorocirea. Acesta e un cuvânt în 
parabolă, adică omul să fi e norocit, fi ind așa 
nu e cu Dumnezeu care are binecuvântarea 
și le știe toate înainte și după facere. „Dar 
acestea se cunosc nu în vremelnicele bogăţii 
și în norocirea cea deșartă” (V. Sf. 9.254.99).

Noroc. Să fi e scos din vocabular că e 
un mincinos, el e de peste cinci mii de 
ani în mintea oamenilor, s-a transmis din 
generaţie în generaţie până în zilele noastre. 
Cine se exprimă cu noroc se închină la 
idoli. El e „răutatea cea veche, înșelăciunea 
cea întunecată, urâciunea pustiirii” (V. 
Sf. 1.322.93) „noroc, una din fi arele cele 

stricătoare de sufl et este și aceea care se 
numește noroc” (V. Sf. 1.110.93).

„Unii ca aceia merg până acolo că 
înlocuiesc pe Dumnezeu cu noroc” (V. Sf. 
1.111.93). „Poporul junghia pe fi ii săi și pe 
fi icele sale, spre jertfa idolului moloh (zeul 
noroc)” (V. Sf. 05.16.02).

Oameni. Foarte multe și mari născociri a 
găsit omul, pentru înlocuirea numelui său: 
persoană, pacient, pieton, cetăţean, călător, 
pasager, client etc, astfel numele de om a 
cam dispărut. În Biblie e trecut doar om în 
sute de locuri și însuși Dumnezeu a venit ca 
om pe pământ. Dacă nu ar scrie aici așa: Să 
facem om după chipul și după asemănarea 
Noastră”. (Facerea 1:26). „A privit și iată 
trei Oameni stăteau înaintea lui”. (Facerea 
18:12). „Atunci se va arăta pe cei semnul 
Fiului Omului și vor plânge toate neamurile 
pământului și vor vedea pe Fiul Omului 
venind pe norii cerului cu putere și cu slavă 
multă” (Matei 245:30), nu ar fi  născocirile 
de mai sus. Oamenilor, exprimaţi-vă așa: 
om, oameni, bolnavi, trecere de oameni, 
oameni, oameni în autobuz, oameni în avon, 
oameni la rând etc, că nu vă bagă nimeni la 
pușcărie, exprimându-vă conform Bibliei, 
veţi respecta Sfânta Scriptură.

Prenume. Mare defăimare numele de 
Botez să fi e prenume! În Biblie, e trecut 
doar un nume și acesta e numele de Botez. 
În multe feluri e defăimarea: unele străzi au 
o singură literă (N. Iorga, N. Bălcescu etc.), 
e cel mic, se pun puţine nume de Botez, de 
Sfi nţi și acestea nu se respectă (Gheorghe e 
gigel, Constantin e costică, Elena e nuţa etc). 
Numele de familie e bine să fi e de ajutor, dar 
nu e așa, ci el e important, acestea și alte 
defăimări. Numele de familie nu e defăimat, 
pentru că nu e pentru spălarea păcatelor. 
„Sculându-te, botează-te și spălaţi păcatele 
chemând numele Lui” (Fapte 22:16).

Rusalii. Exprimarea să fi e „Pogorârea 
Sfântului Duh” că înţeleg bine toţi oamenii 
creștini: „Și s-au umplut toţi de Duhul Sfânt 
și au început să vorbească în alte limbi, 
precum le dădea lor Duhul a grăi” (Fapte 
2:4). „Și iscându-se vuietul acela, s-a adunat 
mulţimea și s-a tulburat căci fi ecare îi auzea 
pe ei vorbind în limba sa” (Fapte 2:6).

Sfi nţii mari mucenici, cuvioși, mucenici 
Îs mari prieteni ai Domnului, să nu 

se amestece cu cele lumești. „Voi sunteţi 
prietenii Mei dacă faceţi ceea ce vă 
poruncesc” (Ioan 15:14).

Soartă (destin și blestem). Îs păcatele 
și necredinţa părinţilor și urmașilor, 
consecinţele acestor păcate se pot reduce 
sau elimina dacă ducem păcatele, cine 
amestecă sau dă alt sens acestor cuvinte face 
păcat. „Chiar și leviţii care s-au depărtat de 
Mine în timpul rătăcirii lui Israel pentru 
a-și urma idolii lor, își vor purta greutatea 
păcatului lor” (Iezechiel 44:10). „Iar faptele 
lui Le voi întoarce împotriva lor (Osea 4:9).

Slujbă. La Biserică, cine consideră slujba 
în alte situaţii face păcat. „Lasă pe poporul 

Meu să-Mi facă slujba în pustie” (Ieșirea 
7:16). „Să faci slujbă în această lună” 
(Ieșirea 13:5). „Să slujești numai Domnului 
Dumnezeului tău și El va binecuvânta 
pâinea ta, vinul tău,. Apa ta și voi abate 
bolile de la voi”. (Ieșirea 23:25).

Sufl et. Pentru sufl et toate îs deșertăciuni 
în această lume trecătoare, ajutătoare, 
deșartă, doar de el se vorbește și el nu se 
vede, iar pentru trup cam toate îs iubite 
și el se vede dar de el cam nimeni nu 
vorbește. Sufl etul omului nu e interesat de 
sport, politică, guvern, distracţie, cântece, 
căsătorie etc. Nu e trist la adormirea celor 
apropiaţi, se bucură de boala trupului și de 
mântuire. Cine se exprimă în alt fel de sufl et 
face păcat. Cu sufl etul la gură mare păcat. 
De ce toate acestea se fac pe dos? „El din 
început a făcut pe om, și l-a lăsat în mâna 
sfatului său” (Isus Sirah 15:14). „Iubiţilor 
vă îndemn ca pe niște străini ce sunteţi și 
călători aici pe pământ să vă feriţi de poft ele 
cele trupești care se războiesc împotriva 
sufl etului” (1 Petru 2:11). „Sufl etul omului 
este un sfetnic de la Domnul, el cercetează 
toate cămărilor trupului. (Pilde 20:27). „Boli 
grele și suferinţe trecătoare sunt pentru 
mântuire veșnică a sufl etelor noastre” (V. Sf. 
11.290.93). Sufl etul fi ind de la Dumnezeu 
nu e interesat de cele ce duc la nemurire și 
se vede din aceasta. „Căci gândurile Mele nu 
sunt ca gândurile voastre și căile Mele ca ale 
voastre, zice Domnul. Și cât de departe sunt 
cerurile de la pământ, așa de departe sunt 
căile Mele de căile voastre și cugetele Mele 
de cugetele voastre” (Isaia 55:8.9).

Trupă, trupele. Aceste cuvinte îs 
considerate ca o a doua defăimare a 
cuvântului trup. În prima defăimare cam 
95% din oameni zic corp în loc de trup. 
Deci vrăjmașul împreună cu oamenii a găsit 
un procedeu de defăimare a cuvântului 
trup, adică, trupă, trupele etc. Oamenilor, 
vedeţi că dirijarea e de la cel rău! Exprimaţi-
vă formaţie, echipă, grupă, armată, oștire 
etc, astfel veţi dărâma dirijarea celui rău.

Tatuaje. Pentru orice situaţie tatuajele 
înseamnă păcat și mai ales pentru situaţia 
de desfrânare în trup, adică să fi e mai 
plăcut femeii sau bărbatului. „Nici semne 
cu împunsături să nu faceţi pe voi. Eu sunt 
Domnul Dumnezeul vostru”. (Leveticul 
19:28). „Și nimeni nu putea să înveţe 
cântarea decât numai cei ce o sută patruzeci 
și patru de mii. Aceștia sunt care nu s-au 
întinat cu femei. (Apocalipsa 14: 3.4).

Virtutea. E doar la sfi nţi și la oamenii cu 
planuri cerești. Nici acest cuvânt n-a scăpat 
de defăimare mare, adică se împreună în 
același timp virtutea cu răutatea. Mare 
păcat că se face exprimarea așa. În virtutea 
funcţiei (mare păcat) a făcut avere. „L-a 
îmbrăcat cu săvârșire de laudă și l-a întărit 
cu armele virtuţii” (Isus Sirah 45:10). „Pavel 
arată virtuţile și ostenelile sale (II Corinteni. 
Cap. 11). A nu fura, urî, a nu se mândri, a se 
ruga etc. Acestea îs virtuţi.

Ioan B., Tg. Jiu

Când durerile de spate, de umeri, de 
genunchi sau în zona șoldurilor nu îţi 
dau pace, poţi încerca anumite remedii 
naturale, care te ajută să reduci senzaţiile 
neplăcute.

Milioane de oameni din întreaga lume 
suferă de dureri de oase și de articulaţii, 
simptom al unor boli articulare care 
afectează, cu precădere, persoanele mai 
în vârstă. Deoarece pot crea un disconfort 
major, îngreunând desfășurarea 
activităţilor zilnice, este indicat să le 
tratezi la timp, pentru a nu se agrava.

Păpădia combate infl amaţiile
Graţie acidului linoleic, care joacă un rol 

în combaterea infl amaţiilor, păpădia este 
utilizată pentru tratarea durerilor osoase. 
Cu un conţinut ridicat de vitamina A și C, 
dar și de minerale precum calciul, potasiul 
și borul, păpădia ajută la menţinerea 
sănătăţii oaselor. O poţi consuma ca atare, 
în salate sau sub formă de infuzie. Aceasta 
se prepară dintr-o linguriţă de frunze de 
plantă uscată și 1 cană cu apă clocotită. Se 
strecoară după 5-10 minute și se beau 3 
căni, în fi ecare zi.

Scoarţa de salcie reface ţesutul osos
Numită și aspirină vegetală sau 

naturală, salcia ajută la combaterea 
durerilor reumatismale. Scoarţa plantei 

conţine derivaţi de acid salicilic, cu efecte 
asemănătoare aspirinei, dar fără efecte 
adverse ale acesteia. Potrivit studiilor 
realizate la Institutul Naţional de Sănătate 
din SUA, aspirina previne pierderea 
densităţii ţesutului osos și contribuie 
la refacerea acestuia, mai ales în cazul 
fracturilor cauzate de osteoporoză. 
Remediul din scoarţa de salcie este indicat 
în special persoanelor care au stomacul 
sensibil, deoarece nu irită mucoasa gastrică. 
Se prepară din 2 linguriţe de pulbere de 
scoarţă măcinată, peste care se adaugă 1 
cană cu apă fi artă. După 10-15 minute, se 
strecoară. Se beau 2 căni zilnic.

Băile cu sare alină durerile reumatice
Pentru ameliorarea durerilor osoase 

cauzate de reumatism, sunt indicate băile 
cu sare. Se pun 2 kilograme de sare de mare 
într-o cadă plină cu apă caldă, se amestecă 
bine, până se dizolvă și se stă maximum 
jumătate de oră. Se recomandă să se facă 
2-3 băi săptămânal.

Băile cu sare alină durerile reumatice
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Capitularea cetății se amână – 
Chișinăul mai rămâne proeuropean

Absenteism, deziluzie față de procesele de 
democratizare, europenizare a Republicii 

Moldova,  dezbateri electorale mai degrabă sterile, 
candidat anti-sistem, vot geopolitic; „Chișinăuienii sunt 
puși și în acest an să aleagă între răul cel mic și răul cel 
mare”, „Ne putem aștepta la o surpriză în turul II al 
alegerilor?”, titra doar cu două-trei zile înainte de fi nalul 
scrutinului presa de peste Prut. De cealaltă parte, mediile 
pro-ruse descurajau și turnau venin pe sufl et alegătorului 
chișinăuian: „În iunie 2019 vor avea loc alegeri locale în 
toate localitățile din Moldova, astfel că scrutinul de azi 
le permite candidaților să câștige mandatul doar pentru 
un an” (RIA Novosti); „Dorința lui Andrei Năstase de a 
transforma administrația Chișinăului într-o baricadă 
pentru un eventual atac electoral la partea superioară 
a politicii de stat este o mare greșeală” (Biroul RFI 
în Rusia). Dar nimeni nu se aventura să dea vreun 
pronostic, decât sugerau că rezultatul scrutinului va 
depinde de entuziasmul alegătorilor.  

ANDREI NĂSTASE 
– NOUL PRIMAR AL 

CHIȘINĂULUI. MĂCAR 
PENTRU UN AN?   

Dacă e să punem 
mâna pe inimă, victoria 
candidatului de dreapta în 
scrutinul de la Chișinău 
nu a fost determinată de 
entuziasmul alegătorilor, 
acest „entuziasm” păstrând 
un gust mai degrabă amărui 
încă dinaintea primului tur, 
când, ca și acum, pe 3 iunie, 
chișinăuienii s-au trezit într-
adevăr în aceeași situație ca 
și în ultimii ani – să aleagă 
din două sau mai multe 
rele răul cel mai mic. E prea 
puțin probabil ca alegătorii, 
atât din sectoarele capitalei, 
cât și din suburbii să se fi  
pătruns de patetica adresare 
matinală a lui Andrei 
Năstase, venit la secția de 
votare la ora 9.30,  însoțit, ca 
în primul tur, de soție și fi ică 
și fl ancat de vicepreședintele 
Alexandru Slusari, 
secretarul Chiril Moțpan 
și șeful staff -ului electoral 
Alexandru Machedon. „Am 
votat pentru adevăr, 
pentru demnitate, pentru 
respect de oameni, pentru 
responsabilitate. Doar așa 
putem făuri democrația și 
statul de drept, putem căpăta 
libertatea noastră… Am un 
mesaj pentru toți alegătorii: 
ieșiți la vot oameni buni, 

masiv, masiv, masiv. Este 
important ca numărul celor 
care ies la vot să fi e mare. 
Așa se face democrația”, a 
predicat din pragul secției 
de votare Năstase. 

Într-adevăr, în turul 
doi s-au mobilizat în plus 
23 de mii de alegători, 
rata participării fi ind de 
39,12% față de 35,5% în 
primul tur. Andrei Năstase 
nu numai că a recuperat 
cele 9 procente din primul 
tur, dar și l-a surclasat pe 
contracandidatul său cu 
puțin peste 5 procente, 
rezultatul fi nal fi ind: Năstase 
– 52,57%, iar Ceban – 
47,43%. În cadrul primului 
său briefi ng de presă de 
după anunțarea rezultatelor, 
învingătorul celor trei 
formațiuni politice – PPDA, 
PAS, PLDM – a declarat că 
victoria în alegerile pentru 
primărie a pus bazele unei 
alianțe proeuropene din 
perspectiva viitoarelor 
alegeri parlamentare în 
care „suntem obligați să 
depunem toate eforturile 
pentru a câștiga alegerile și de 
a scoate din captivitate țara. 
La alegerile parlamentare 
să facem o fi gură frumoasă, 
să dăm o lovitură decisivă 
ca să eliberăm țara de 
oligarhie”, a reiterat Năstase. 
Totodată, noul primar ales 
a dat de înțeles că onorarea 

tuturor angajamentelor 
făcute în campanie reclamă 
conjugarea eforturilor și 
conectarea persoanelor 
de cea mai înaltă calitate. 
De partid sau cu adevărat 
persoane competente în 
administrarea capitalei, 
buni specialiști, adevărați 
profesioniști? Rămâne să 
vedem. Doar că ce vor 
vedea chișinăuienii în nici 
doar jumătate de an până 
la parlamentare? Potrivit 
Codului Electoral, noul edil 
al capitalei poate fi  investit 
ofi cial în funcție practic 
cam în două săptămâni. 
După primirea rezultatelor, 
CEC urmează să transmită 
un raport fi nal (rezultatele 
fi nale și toate contestațiile 
depuse în campania 
electorala) către Judecătoria 
Centru a capitalei, care 
în 10 zile urmează să se 
pronunțe asupra legalității 
scrutinului. În alte 24 de 
ore după adoptare, decizia 
instanței este transmisă CEC 
și Consiliului Electoral, care 
publică rezultatele defi nitive 
și eliberează legitimația 
primarului ales. 

PREZENȚA MARE 
LA VOT – COȘMARUL 

GUVERNĂRII
De fapt, trebuie să 

recunoaștem, Chișinăul a 
votat nu atât pentru Andrei 
Năstase, asupra căruia 
planează încă suspiciuni de 
confl agrație cu alți oligarhi, 
cât contra ciumei roșii. Adică 
a PSRM, a Kremlinului. 
Or, tot ce a mai rămas din 
entuziasmul perioadei de 
renaștere națională pare să 
fi e doar fl acăra chișinăuiană 
ce mai alimentează dorința 
de a scăpa de căpăstrul 
imperiului sovietic. În restul 
republicii mai pâlpâie, 
unde și unde, pe insulițe 
numărate, câte o lumânărică 
încă nestinsă, după ce toate 
roadele mișcării pentru 
eliberare națională au fost 
„privatizate” de oligarhi și 
clanuri de partid. 

Da, scenariul actualului 
scrutin local a fost opera 
clanului oligarhic al PDM, 
posibil cu acceptul tacit, 
dacă nu chiar în conjurație 
cu PSRM. Planul Dodon-
Plahotniuc pare să fi  fost 
următorul: Ceban ar fi  
trebuit să câștige din primul 
tur, profi tând de o prezență 
redusă la vot și de faptul că 
dreapta a avut mai mulți 
candidați ce urmau să-și 
„canibalizeze” voturile. Cei 
doi oligarhi au  avut și o 
variantă de rezervă – PD, 
neavând – pe față – un 
candidat ofi cial, a sperat în 
șansele Silviei Radu, așa-
zisei tehnocrate. În cazul în 
care Ceban nu ar fi  câștigat 
din primul tur, în runda 
fi nală s-ar fi  „luptat” cu 
Silvia Radu și, indiferent de 
rezultat, ar fi  câștigat… tot 
PDM. Pentru că și Ceban 

era un primar mai comod 
democraților, acesta putând 
fi  blocat și mai lesne decât 
președintele Dodon. Acum 
ecuația se schimbă: orice 
blocare a lui Andrei Năstase 
îl victimizează și îi aduce 
ipotetic mai multe voturi, 
iar pe democrați electoratul 
îi va demoniza, tot ipotetic. 

Nu vom analiza în 
detalii cum au reușit cele 
trei formațiuni să întoarcă 
rezultatul. Au luat Chișinăul 
la pas, care pe pro-europeni, 
care pe unioniști, care chiar 
pe moldoveniștii dezamăgiți 
de Dodon sau pe cei care 
au pus ștampila pe Silvia 
Radu în primul tur. A contat 
sprijinul nu numai de la 
PL (mai drept susținătorii 
lui Dorin Chirtoacă în 
referendumul provocat 
de același Ceban), PUN și 
PPEM, dar și din România 
– PNL, USR, Dacian Cioloș 
(excepție făcând doar PSD 
înfrățit cu PDM, care prin 
Gabriela Firea a fost alături 
de Silvia Radu). A mai contat 
enorm și sistemul electoral 
în două tururi de scrutin, 
iar propaganda trusturilor 
media controlate de 
Plahotniuc (aceiași 30.000 
de sirieni, concesionarea 
capitalei arabilor, 11 case 
în proprietate, frații Țopa 
etc.) de astă dată nu a fost 
credibilă, ba chiar s-a soldat 
cu un efect de bumerang. 

ÎN TROLEIBUZE CU 
AER CONDIȚIONAT 
SPRE AEROPORT? 

Scrutinul pentru primăria 
Chișinăului trebuie să-i 
pună pe gânduri laolaltă pe 
toți – de la oligarhi până 
la unioniști. În alegerile 
parlamentare din toamnă 
dreapta europeană are șansa 
să învingă stânga pro-rusă 
și să orienteze republica 
mai pronunțat spre UE cu 
anumite condiții. Dincolo 
de cele mai „patriotice” 
estimări, este imposibil ca 
PAS, PPDA și PLDM să 
obțină o majoritate cât de 
fi ravă în viitorul legislativ. 
PUN, dar mai ales PL 
(ambele unioniste) sunt pe 
muchia pragului electoral. 
Pe celelalte, pro-europene, 
unioniste, electoratul nu 
dă decât sub un procent 
și ele ies din orice calcul. 
Până la urmă cel mai 
probabil balanța o va înclina 
PDM, care momentan 
guvernează la Chișinău 
și dispune nu numai de 
un potențial fi nanciar 
enorm, dar și de mai toate 
resursele administrative. 
Dar ne putem închipui o 
Alianță Sandu – Năstase 
– Plahotniuc, în condițiile 
în care primii doi continuă 
să facă din Plahotniuc 
emblema corupției pe 
ambele maluri ale Prutului? 
Ar fi  posibilă o mobilizare 
exemplară a dreptei la urne, 
care să-i lase pe Plahotniuc 

și pe Dodon în afara sau 
măcar la limita guvernării? 
Electoratul tăcut care a 
oferit Chișinăului un primar 
proeuropean ar putea 
impune și o majoritate 
parlamentară reformistă? 
În sfârșit, însuși Andrei 
Năstase, deocamdată 
mascota proeuropeană a 
Chișinăului, va fi  în stare să 
învingă propriile veleități 
partinice, dar și o previzibilă 
aroganță personală? 

De cealaltă parte, Igor 
Dodon (care a așteptat 
rezultatele în staff ul lui 
Ceban) a mulțumit sec 
celor „aproape jumătate” 
din electorii capitalei, care 
chipurile ar credita socialiștii 
cu o încredere stabilă și și-a 
exprimat speranța că o va 
valorifi ca peste un an, dat 
fi ind că și candidatul lor a 
promis să-și ia revanșa în 
scrutinul localelor din iunie 
2019.  Dar până atunci, „Ne 
mai vedem la toamnă!” a 
amenințat liderul PSRM și 
președinte într-un fel. Un 
alt „fruntaș” al socialiștilor, 
Vlad Bătrâncea, s-a arătat 
pe contul său de Facebook 
indignat de rezultatele 
turului doi, învinuind 
România, ambasadele SUA 
și UE, pe Renato Usatîi și pe 
Vladimir Voronin că s-ar fi  
răzbunat astfel pe socialiști. 
Și numai Ion Ceban și-a 
recunoscut înfrângerea 
și l-a felicitat pe Năstase 
cu victoria repurtată, 
promițându-i că-l va aștepta 
la primărie în fi ecare 
dimineață la orele 8.00 fi x. 
Să-i deschidă ușile sau să-l 
tragă de urechi, ca pe Dorin 
Chirtoacă?

Democrații încearcă și 
ei să-și adjudece victoria 
lui Năstase. Păi nu ei 
au făcut apel la cetățeni 
încă dinaintea începerii 
campaniei electorale, dar și 
în timpul ei, să dea un vot 
împotriva socialiștilor și a 
liberalilor, „care au distrus 
capitala”? 

Un calcul prealabil 
demonstrează că din cel 11 
circumscripții ale capitalei 
în condițiile unui singur tur 
socialiștii ar lua 9, repurtând 
la Chișinău 81% din voturi. 
Și dimpotrivă, în cazul unui 
vot în două tururi, forțele 
proeuropene ar câștiga ușor 
6 circumscripții, socialiștilor 
revenindu-le doar 5. 

Dar până atunci, 
întrebarea sacramentală este 
cum și câte din promisiunile 
făcute în campanie și le 
va onora Andrei Năstase? 
Va reuși să creeze o echipă 
de profesioniști dedicați, 
selectați pe criterii de 
integritate, cu aptitudini 
relevante realizării 
posturilor din organigrama 
nou formată? Cu ce succese 
se va încununa campania 
de atragere a investițiilor 
locale și externe, 

orientate spre dezvoltarea 
infrastructurii, creșterea 
efi cienței serviciilor 
publice și consolidarea 
capacității instituționale a 
municipiului? Din ce surse 
va majora cu 45 de milioane 
de lei fondul de salarii 
pentru cadrele didactice și 
managerii din învățământul 
preșcolar, primar și 
secundar? Ca și programul 
„Medicină Accesibilă de 
Calitate”, menită să renoveze 
instituțiile medico-sanitare 
municipale, ca și majorarea 
numărului de troleibuze 
noi, dotate cu rampe pentru 
persoane cu cerințe speciale 
și aer condiționat?  Or, un 
tânăr i-a și adresat primul 
demers: „Viitor tot nou... sau 
doar un nou trecut? O fi  oare 
un început ori doar numele 
s-a schimbat? Andrei, hai te 
rog, fă așa, ca la anul să ies 
să te mai votez. Să nu rămân 
decepționat, că, de altfel, îmi 
iau Chișinăul, cu el speranța 
și am plecat. 

Nu o voi face pe patriotul. 
Nu voi declara Chișinăul 
fi ind drept cel mai frumos 
oraș din lume (așa cum ni se 
tot bagă în cap de mici). Ar fi  
fățarnic din partea mea. Hai 
să lăsăm romantismul ăsta 
sovietic. Cel mai ospitalier, 
cel mai curat, cel mai verde, 
alb, portocaliu, violet sau 
cum acolo? De fapt, el așa a 
și ajuns să arate, un curcubeu 
de culori. Vesel, dar totuși nu 
prea. Andrei, acum ce față-i 
dăm? Poate una de Sibiu 
sau Cluj, ca la început... 
în drum spre Viena, Paris 
și Amsterdam? Sau poate 
depunem actele Chișinăului 
pentru redobândirea 
cetățeniei românești? Sau, 
cum crezi, ce cetățenie ar 
vrea?

Călătorind, am 
descoperit, spre marea mea 
surprindere, că multe orașe 
din țări pe care le considerăm 
mult mai sărace și slab 
dezvoltate, arată mult mai 
plăcut decât iubita noastră 
„capitală europeană”. Au 
fost cazuri când, discutând 
cu localnici și auzind că 
sunt din Chișinău, capitala 
unei țări europene, afi rmau 
instant, încrezuți, că orașul 
meu (îi uitau exact peste 
două secunde numele) e 
supercurat, civilizat, frumos, 
iar mie-mi era rușine să 
le zic că, de fapt, într-o 
oarecare măsură, mi-aș dori 
Chișinăul să arate ca orașele 
lor. Dar tăceam. 

Deci, Andrei, construim 
un wow Chișinău? Sau 
mă petreci peste un an la 
aeroport, cu un troleu... fără 
aparat de aer condiționat?”, 
scrie tânărul pe blogul său. 
Simbolic mi s-a părut că nu 
și-a lăsat numele. De fapt 
ce mai contează numele, 
când adresarea pare să fi e a 
oricărui chișinăuian?  

bsenteism deziluzie față de procesele de
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Numele agentului rus Skripal ar 
putea să rămână în istorie prin 

consecinţele generate de încercarea de 
asasinare a sa. Deși era evident o lămâie 
stoarsă deja și de serviciile britanice 
și de cele rusești, iată că atentatul 
de la Salisbury îndreptat împotriva 
sa, prin dimensiunea emoţionantă 
imensă indusă de autorităţile britanice, 
generează schimbări majore în harta 
geopolitică mondială. Nu la nivelul 
atentatului de la Sarajevo (să nu 
exagerăm!), totuși el pare să anunţe 
intrarea ofi cială în cel de-al doilea 
Război Rece.

 Din 2002, de la ieșirea SUA din 
Tratatul antirachetă (Tratatul ABM, 
din 1972, denunţat unilateral de SUA), 
cursa înarmărilor era relansată. Această 
concluzie rezultă și din lectura Discursului 
președintelui Putin, de la 1 martie a.c., 
când acesta a anunţat noi vectori de 
purtare la ţintă a focoaselor nucleare 
(care nu mai au traiectorii balistice și nu 
pot fi  deci interceptate de rachetele sol-
aer cu traiectorie clasică, de la Deveselu, 
de exemplu), echipamente de deplasare 
la ţintă cu viteze hipersonice, submarine 
fără echipaj uman etc. Deși, de peste 16 
ani, marile puteri, reîmpărţind zonele 
de infl uenţă de după Războiul Rece, 
pregătesc condiţiile pentru desenarea 

unei Noi Ordini Mondiale.
În opinia mea, incidentul de la 

Salisbury este doar un pretext. Întrebarea 
este pentru cine? Cine l-a creat? Și rușii, 
și britanicii sunt buni la diversiuni. Eu, 
însă, nu-i bănuiesc pe liderii ruși că 
sunt stupizi să semneze atentatul prin 
utilizarea unui gaz dezvoltat în industria 
lor de război. Să regizeze acest atentat 
înaintea alegerilor prezidenţiale și a 
Cupei Mondiale de fotbal, având unele 
antecedente, expunând și alte persoane 
nu doar pe Skripal. Dacă au făcut-o, 
atunci trebuie să răspundă!

Dar nu înţeleg de ce britanicii nu 
au folosit procedurile și termenele 
prevăzute în  Convenţia de eliminare a 
armelor chimice. Nu am înţeles graba 
de a escalada confl ictul prin expulzarea 
rapidă a celor 23 de diplomaţi ruși. În 
defi nitiv, Th eresa May ar fi  putut să-și 
aducă aminte de situaţia delicată a lui 
Tony Blair, acuzat că a pornit războiul 
din 2003 împotriva Irakului pe baza unor 
fotografi i trucate prezentate de Colin 
Powell la ONU.

Mi s-a părut interesant și faptul că 
Marea Britanie a solicitat decizii de 
solidaritate și din partea NATO, dar și 
a foștilor „colegi” din UE. Președintele 
Franţei, după câteva ezitări, chiar a 
considerat că atentatul din Marea 
Britanie reprezintă „o agresiune la adresa 

suveranităţii Uniunii Europene”, afi rmaţie 
oarecum ciudată în condiţiile Brexitului, 
Sau?

Sugerez o ipoteză, dar rămâne între 
noi. Este posibil ca Marea Britanie să 
aibă nevoie de acest incident, pentru 
a justifi ca revenirea sa în Uniunea 
Europeană, în pofi da referendumului de 
ieșire. În condiţiile difi cultăţilor politice 
recente legate de Brexit, Th eresa May 
poate spune, după ce membrii UE au 
început să expulzeze, în vrac, diplomaţii 
ruși: „Iată la cine putem apela, atunci 
când avem o problemă de securitate. 
Trebuie, deci, să ne întoarcem!”

Așa încât, Skripal ar putea să devină 
eroul revenirii Marii Britanii în UE. E 
adevărat, cu preţul declanșării unui nou 
Război Rece.

Din păcate, România va trebui să se 
gândească, din nou, la proverbul după 
care atunci când elefanţii se bat sau fac 
dragoste, iarba este cea care suferă.

După eliminarea limitei de 
mandate prezidenţiale, Xi 

Jimping poate deveni un „împărat bun” 
al Chinei, sugerează Francis Fukuyama. 
Așa cum a cerut recent Biroul Politic 
Executiv al Partidului Comunist Chinez, 
Parlamentul Chinei a eliminat limita 
de mandate prezidenţiale de câte cinci 
ani, introducând în Constituţie după 
moartea lui Mao Zedong, în 1976, pentru 
a preveni cultul personalităţii și luarea 
deciziilor majore de către un singur om. 
Guvernul chinez a precizat că eliminarea 
limitei de mandate prezidenţiale vizează 
protejarea autorităţii partidului și că 
asta nu înseamnă o președinţie pe viaţă 
pentru Xi Jinping.

CHINA STABILĂ ȘI VESTUL 
NEGUVERNABIL

În cealaltă parte a lumii, în Occident, 
tocmai autoritatea este cea care suferă. 
China merge înainte profi tând de 
sincopele competitorilor, iar Vestul suferă 
de lipsă de legitimitate și autoritate. În 
Germania, formarea guvernului a durat 
cinci luni, după ce alegerile din 2014 
au zguduit eșafodajul politic tradiţional 
postbelic și au făcut din Partidul 
antisistem Alternativa pentru Germania 
principala forţă de opoziţie. Alegerile din 
martie a.c., din Italia au adus în frunte 
Mișcarea de 5 Stele, un partid populist, și 
Liga (fosta Liga Nordului), un partid de 
extremă, antimigraţie.

„China și Italia: în rolurile împăratului și 
bufonului”, titrează Th e Washington Post, 
arătând cum stabilitatea politică italiană 
va avea de suferit, spre deosebire de cea 
chineză. „Italia neguvernamentală”, scrie 
La Stampa, cu referire la negocierile 
pentru formarea guvernului ce vor 
dura luni de zile, ca urmare a acestor 
rezultate dezastruoase pentru partidele 

tradiţionale.
ÎMPĂRATUL BUN ȘI ÎMPĂRATUL 

RĂU
Desigur, presa occidentală tratează cu 

îngrijorare potenţiala „domnie” pe viitor a 
președintelui Xi Jimping. Însă, „împăratul” 
poate fi  unul bun. „Ultimul împărat rău al 
Chinei a fost Mao Zedong, care a eliberat 
China, dar a provocat două catastrofe: 
Marele Salt Înainte și Revoluţia Culturală”, 
scria Francis Fukuyama pentru Th e World 
Post. „O dictatură fără justiţie independentă, 
fără presă liberă și fără parlament ales poate 
face lucruri uimitoare când împăratul este 
bun: gândiţi-vă la fostul premier Lee Kuan 
Yew din Singapore”, amintește Fukuyama. 
Or, situaţia actuală din China poate arată 
că XI va fi  un  „împărat bun”, are un plan 
de dezvoltare pe 30 de ani, pentru a ajunge 
la nivelul „societăţii socialiste moderat 
prospere”, are în vedere orientarea de 
la export către piaţa internă, orientarea 
industriei către înalta tehnologie, către 
„internetul lucrurilor”, un rol fruntaș 
în inteligenţa artifi cială. Noul Drum al 
Mătăsii.

FARUL ARS AL DEMOCRAŢIEI
Publicaţiile occidentale de 

mainstream găsește un mare vinovat 
pentru derapajul populist al Europei și 
Americii și pentru instabilitatea politică 
de aici – Rusia lui Vladimir Putin și 
mașinăria ei de propagandă. „Italia a 
lăsat America pentru Rusia” este titlul 
unui articol New York Times, în care 
victoria forţelor antisistem este sinonimă 
cu victoria Rusiei. „Farul sentimentelor 
comune ale Italiei și SUA nu mai clipește. 
Acum lumina este Putin spunând: „Să 
ne protejăm graniţele. Să ne protejăm 
ţara”, afi rmă gazda unei emisiuni de 
radio din Italia. „Italienii nu mai au 
încredere în instituţiile tradiţionale. Dacă 
nu ai încredere în ele, cauţi o alternativă. 
Alternativa este Putin”, spune redactorul-
șef al ziarului La Stampa.

VESTUL, ÎN CĂUTAREA 
OPTIMISMULUI PIERDUT

Mai puţină atenţie este acordată însă 
marelui atu care a dus la prosperitatea 
Occidentului postbelic și care acum 
dispare în Vest – optimismul economic 

și social. Spre deosebire de europeni, 
obișnuiţi încă din perioada interbelică 
cu primele asigurări de șomaj, pensii și 
asigurări de sănătate, chinezii trăiesc 
abia acum euforia primei generaţii 
care se bucură de statul bunăstării, de 
concedii plătite și turism. Partidele 
tradiţionale vest-germane erau votate în 
anii 1980 de bărbaţi cu vârste între 60 și 
64 de ani ce se bucurau de prosperitate, 
din care mai lucrau doar 44%, spre 
deosebire de 72% în anii 1960 (Tony Judt, 
„Europa postbelică”).Nu sunt de mirare 
reorientările politice actuale din Europa, 
când la vot merge prima generaţie care 
își vede pensiile și ajutoarele sociale 
ameninţate, care duce, pentru prima 
dată în perioada postbelică, o viaţă mai 
precară decât părinţii. Propaganda Rusiei 
lui Putin speculează aceste involuţii, nu 
care este cauza lor.

Pregătirea unei „domnii pe viaţă” a 
președintelui Chinei este un semnal de 
deșteptare pentru Vest. Nu neapărat 
pentru că în Beijing va veni o dictatură 
cu ambiţii războinice, ci pentru că China 
va deveni și mai stabilă, cu extindere și 
mai planifi cată, mai efi cientă în războiul 
economic Est-Vest ce a început. Este 
un context în care, așa sugerează taxele 
vamale impuse de SUA lui Donald 
Trump, Europa trebuie să aleagă 
taberele, să devină stabilă, guvernabilă, 
planifi cată (Comunitatea Economică 
Europeană a fost expresia planifi cării 
economice postbelice) și să-și regăsească 
optimismul social. În  disonanţă cu istoria 
continentului, nu puţini analiști fac apel 
la tehnocraţie și guvernarea în spatele 
ușilor închise, departe de parlamente, 
pentru atingerea stabilităţii. Victoria 
antisistemului în Europa este tocmai 
expresia respingerii acestei abordări. Un 
Parlament European cu rol de iniţiativă 
legislativă, format din membri ai 
parlamentelor naţionale și nu caricatura 
pseudodemocratică a actualului PE, un 
legislativ al Zonei euro, democratizarea 
instituţiilor europene sunt mai aproape 
de tradiţia Europei în căutarea unei căi 
de a salva UE în surdul război economic 
Est-Vest.

Ghouta de Est – Ghouta de Est – 
Srebeniţa Siriei?Srebeniţa Siriei?
În anul 1990, Kofi  Annan, șeful de atunci 

al ONU, spunea că genocidul comis 
de sârbii bosniaci din Republica Srpska în 
rândul comunităţii musulmane din Srebreniţa 
reprezintă cel mai mare act criminal comis 
pe teritoriul european, după al Doilea Război 
Mondial. Acum, Ghouta de Est, care se afl ă sub 
ploaia de bombe a forţelor guvernamentale ale 
lui Bashar al-Assad, riscă să devină o Srebreniţa 
a Siriei. Analogia apare într-o analiză realizată 
de cotidianul britanic Th e Guardian.

Cadrele surprinse de camerele video în ultimele 
săptămâni arată Ghouta de Est năruindu-se 

într-un infern balistic, pe fundalul asurzitor al 
avioanelor de luptă cu oameni care aleargă năuciţi 
prin nori de pulbere, printr-un labirint de ruine de 
sub care se aud strigăte de groază ale civililor.

În vara anului 1995, peste 8.000 de bărbaţi și 
copii musulmani din Srebreniţa au fost măcelăriţi 
de Armata Republicii Srpska condusă de generalul 
Ratko Mladici, mâna dreaptă a liderului sârbilor 
bosniaci Radovan Karadzici. În 2018, în enclava 
rebelă a Ghoutei Orientale, istoria pare a se repeta 
printr-o abordare tactică similară. La fel ca în 
preambulul coșmarului bosniac, și în Ghouta de 
Est terenul a fost pregătit dinainte: aprovizionarea 
cu alimente și asistenţa medicală au fost întrerupte.

Pe scurt, cinic vorbind, dacă nu șrapnelul îţi 
aduce moartea, contează atunci pe foamete…

Șase spitale au fost bombardate în două zile, 
dintre care trei sunt în prezent scoase din funcţiune, 
iar două operează parţial, a informat coordonatorul 
regional al biroului ONU pentru afaceri umanitare 
în Siria, Panos Moumtzis, relatează AFP.

Dăm timpul înapoi, în 1993, ne reamintește 
Th e Guardian, afi rma că Srebreniţa este o „zonă 
sigură”. Același refren s-a auzit în privinţa Ghoutei 
anul trecut, în microfoanele procesului de pace de 
la Astana, unde Moscova, locomotiva discuţiilor, 
a anunţat că enclava situată la est de Damasc era 
în plină scădere a tensiunilor militare. Pentru ca 
acum, în doar trei zile, statistica morţilor să arate 
200 de civili uciși, dintre care 60 de copii, potrivit 
Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului.

La fel ca în Bosnia când au debutat ororile, 
comunitatea internaţională își mută privirea de 
la „tombola”morţilor civile, după ce o rundă de 
negocieri a eșuat la sfârșitul anului 2017, lăsând 
populaţia total expusă în faţa bombardamentelor 
regimului sirian, la confl uenţa unor încleștări de 
interese geopolitice ale Rusiei, Turciei, Statelor 
Unite și Iranului, subliniază Th e Guardian.

CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN GHOUTA 
DEPĂȘEȘTE IMAGINAŢIA

„Acesta poate fi  considerat unul dintre cele mai 
crunte atacuri din istoria Siriei, chiar mai rău decât 
asediul asupra orașului Aleppo. Uciderea sistematică 
a civililor reprezintă crime de război și comunitatea 
internaţională trebuie să reacţioneze”, a declarat 
Zaidoun al Zoabi, membru al unei organizaţii 
medicale.

Ofi cialul ONU Panos Moumtzis a afi rmat că este 
„consternat și întristat de informaţiile în legătură cu 
atacurile oribile împotriva a șase spitale din Ghouta 
Orientală, provocând morţi și răniţi și lipsind mai 
multe mii de bărbaţi, femei și copii de servicii sanitare 
de bază în enclava asediată”. „Aceste atacuri sunt 
absolut inacceptabile. Reamintesc tuturor părţilor 
că atacurile împotriva structurilor medicale sunt 
interzise în numele dreptului umanitar internaţional. 
Astfel de atacuri deliberate ar putea constitui crime de 
război”, a mai spus reprezentantul Naţiunilor Unite. 
„Ce se întâmplă în prezent în Ghouta Orientală 
depășește imaginaţia. Suferinţele de nedescris nu pot 
fi  tolerate, iar locuitorii nu știu dacă vor rămâne în 
viaţă sau vor muri. Coșmarul din Ghouta Orientală 
trebuie să înceteze imediat”, a mai spus Panos 
Moumtzis.

După șapte ani de război în Siria, „aproape 
jumătate din structurile medicale din ţară sunt în 
prezent închise sau funcţionează parţial, lipsind 
milioane de sirieni de îngrijirile ce le-ar putea salva 
viaţa”, a mai subliniat el.

China şi UE: împăratul şi bufonul

upă eliminarea limitei de
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suveranităţii Uniunii Europene” afirmaţie
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Promovând cu fair-play relaţiile 
cultural-artistice și sportive ale 
ţării noastre cu alte ţări ale lumii 
și îmbinând armonios talentele 
din artă și cele din fotbal a 
componenţilor săi – „Naţionala 
Artiștilor Fotbaliști” a României 
a dobândit în decursul anilor 
un strălucitor palmares: „aur” 
în 2014, „argint” 2013, „bronz” 
2015, 2016, la Moscova în Rusia, 
la Campionatul Mondial „Art 
Football”, „aur” 2015 și „argint” 
2016, la Teheran și Qeshm în Iran 
la „Artists Footsall World Cup”

Recent (25 mai – 3 iunie 
2018), la Moscova, la o nouă 
ediţie „Art Football 2018”, 
„Naţionala Artiștilor Fotbaliști” 
a României (antrenor jucător 
– ex-internaţionalul petrolist 
Daniel Chiriţă), a avut din nou 
o comportare de mare onoare în 
marea confruntare fotbalistică 
mondială la startul căreia s-au 
afl at 16 reprezentative, în care a 
triumfat, medaliată cu aur…

România, câștigătoare a Grupei 
B (5-0 cu Peru, 1-0 cu Argentina, 
8-2 cu Italia), s-a califi cat în faza 
fi nală împreună cu echipele 
Regatul Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord, Rusia, Serbia, 
câștigătoarele Grupelor A, C, D, 
din care au făcut parte Paraguay, 
Polonia, Turcia; Slovenia, Belarus, 
Kazahstan; Coreea, „International 
Team”, Germania.

În faza fi nală, România – 
Regatul Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord 2-0, Rusia-
Serbia 2-0 (în semifi nale); Serbia 
– Regatul Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord 5-4 (fi nala 
mică, pentru „bronz”), iar apoi 
dramatism (și bucurie) în fi nala 
pentru aur, România – Rusia 4-2, 
după loviturile de departajare (0-
0, la fi nalul timpului regulamentar 

de joc)…
Triumf! România Campioana 

Mondială Art Fotball 2018…, 
Naţionala Artiștilor Fotbaliști ai 
României a avut în componenţă, 
alături de antrenorul jucător 
Daniel Chiriţă (ex-internaţionalul 
petrolist, părtaș la toate succesele 
de palmares…), acum sau la 
ediţii precedente, bravi slujitori 
ai artei, pasionaţi și de fotbal 
precum Ghedi Kamara, Adrian 
Robu, Adrian Enache, Aurelian 
Temișan, Daniel Cruceru, Andrei 
Ștefănescu, Mircea Brânzei, 
Tavi Clonda, Ștefan Ciobanu, 
Bogdan Tașcău, Rareș Varniote, 
Ionuţ Andraș, Gabriel Barbu, 
Alexandru Cârţu, Cornelius Pasat, 
Valer Ralfo, Andi Grosu, Ionică 
Moroșanu, Paul Gheorghe, Florin 
Lixandru, Florin Moise, Lucian 

Ghimiși, Andrei Mateiu, Cosmin 
Seleși, Răzvan Oprea, Marius 
Mitu, Mattyas, Rareș Dragomir…

La acţiuni precedente sub 

„Culorile Naţionalei Artiștilor” 
s-au mai afl at Dani Otil, Jimmy 
Dub, Cristian Dascaliuc, Valentin 
Stan, Marian Iurchevici, Beniamin 
Cioantă, iar la „început de drum”, 
cu ani în urmă și regretatul Dan 
Spătaru…

Printre laureaţii României la 
Moscova, alături de Daniel Chiriţă, 
prin clauze regulamentare s-au mai 
afl at și distinșii prahoveni Cristian 
Dumitrache, Andrei Ciobanu, 
Vladimir Butufei, Decebal Nae, 
Marian Grama, dar și ofi cialii 
structurii sportive „Naţionala 
Artiștilor Fotbaliști ai României 
Mihail Mugur Lazăr (președinte), 
Mihai George Lazăr (secretar), 
Ovidiu Coravu (medic), Nicușor 
Burcină, Alexandru Bucevschi, 
cât și arbitrul FIFA, ploieșteanul 
Cristian Nica.

SPORTZiarul   Ploiestii
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0372.032.313

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

Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro

Cu multă muncă, prin 
dăruire și competenţă, 

Clubul Sportiv Comuna Berceni 
înregistrează  noi și frumoase 
succese juvenile în badminton, 
îmbogăţind palmaresul prestigios 
existent. Sub bagheta pasionatului și 
reputatului antrenor și om de sport 
Adrian Basarabeanu, CSC Berceni 
a cucerit recent în  Cupa României 
(București, 25, 26, 27.V.2018), șase 

preţioase medalii, din care trei de 
aur, una de argint, două de bronz, la 
Juniori U 9 și U 13.

Adevărat performer, Luca 
Pandele (U 13), a cucerit două 
medalii de aur – la simplu, dar și 
la dublu împreună cu colegul de 
club Leonard Dumitrescu, cât și 
o medalie de argint în proba de 
dublu mixt, împreună cu Denisa 
Muscalu (CSC Berceni), aceasta 
adjudecându-și și două medalii 
de bronz, la simplu și la dublu 
– ultima împreună cu Cristina 
Sîrbu, de la CSM Timișoara.

Aur și la U 9, cucerit de 
Matei Pandele, victorios în toate 
disputele, fără set pierdut.

Tot în Cupa României 
(București 18, 19, 

20.V.2018), CSC Berceni a cucerit 
preţioase medalii și la Juniori U 
15. Dinu Pandele a cucerit medalia 
de argint la simplu și  alt „argint” 

și la dublu împreună cu partenerul 
său de probă – Andrei Coman de 
la CSȘ 6 București, iar colegele 
sale de club, Andreea Vlăsceanu 
și Ioana Văcariu în probele de 

simplu și dublu. 

O bucurie aparte pentru ec. 
Cosmina Pandele – Primar 

de Berceni și pentru soţul său 
Marian Pandele (ambii statornici 

susţinători și ai sportului…), 
fi ii domniilor lor, Matei, Luca și 
Dinu Pandele aducând medalii și 
onoare, ca și ceilalţi colegi de club, 
pentru Berceni, pentru Prahova…

u multă muncă prin

Ghimiși Andrei Mateiu Cosmin Culorile Naţionalei Artiștilor”

Promovând cu fair play relaţiile

P

CSC Berceni, cu strălucire în badminton, în Cupa României…CSC Berceni, cu strălucire în badminton, în Cupa României…

Imagini: CSC Berceni.roImagini: CSC Berceni.ro

Naţionala Artiştilor Fotbalişti a României, triumf la Moscova!Naţionala Artiştilor Fotbalişti a României, triumf la Moscova!
„Aur”! Campioană Mondială Art Football 2018„Aur”! Campioană Mondială Art Football 2018……

Printre performeri, prahovenii Daniel Chiriţă, Cristian Dumitrache, 
Andrei Ciobanu, Vladimir Butufei, Decebal Nae, Marian Grama…

Bucuria triumfului…Bucuria triumfului…

Naţionala Artiştilor Fotbalişti a RomânieiNaţionala Artiştilor Fotbalişti a României

Prahovenii Ciobanu, Butufei, Grama, Chiriţă, Prahovenii Ciobanu, Butufei, Grama, Chiriţă, 
Dumitrache, Nae, la Moscova, în Piaţa Roşie…Dumitrache, Nae, la Moscova, în Piaţa Roşie…

Imagini; art-football.ruImagini; art-football.ru

Adrian BasarabeanuAdrian Basarabeanu

Ioana Văcariu, Andreea Ioana Văcariu, Andreea 
Vlăsceanu, Dinu PandeleVlăsceanu, Dinu Pandele

Leonard Dumitrescu, Cristina Sîrbu, Denisa Leonard Dumitrescu, Cristina Sîrbu, Denisa 
Muscalu, Ana Maria Goanţă, Luca Pandele, Muscalu, Ana Maria Goanţă, Luca Pandele, 

Matei PandeleMatei Pandele
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