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

 „Cuvântul poate face tot atât cât poate distruge frica.”
- Culese de Tata  Ioan Gură de Aur (347 - 407) 
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Pensii speciale pentru primari

Poluarea Ploieștiului, împinsă 
într-o meschină adversitate 

politică

Realitatea aceasta este, una inconfortabilă 
și deranjantă pentru noi: de pe pozițiile 
cheie pe care le ocupă în ierarhia statului 
român sau a comunității locale, ofi cialii 
ploieșteni nu vor sau nu sunt capabili să 
rezolve una dintre cele mai grave probleme 
ale orașului, poluarea. Lor le este mai lejer 
să arunce această difi cultate reală în dispute 
politice meschine. Săptămâna trecută, vă 

amintiți, după ce a avut o rundă de întâlniri 
cu echipele manageriale ale rafi năriilor, 
am auzit-o pe vicepremierul și ministrul 
Mediului, Grațiela Gavrilescu, aruncând 
vina în cârca primarului pentru faptul că 
nu a comandat un studiu de trafi c, că nu a 
realizat un plan de măsuri, mergând până 
într-acolo încât a afi rmat că Ploieștiul riscă 
să intre în procedura de infringement din 
cauza poluării. Zilele trecute, primarul 
Adrian Dobre nu s-a lăsat mai prejos și a 
spus că, de fapt, fosta sa colegă de partid 
n-are habar de legislație sau, în informațiile 
pe care le vehiculează în spațiul public, ar 
minți pur și simplu.

Realitateaaceastaeste unainconfortabilă

880 de copii din Prahova au fost 
abuzați anul trecut, spun statisticile 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova, prezentate 
cu prilejul marcării Zilei internaționale 
a copiilor victime ale abuzurilor și Zilei 
internaționale împotriva exploatării 
copilului prin muncă. În perioada 
ianuarie-mai 2018, au fost sesizate 224 de 
situații în care minorii au căzut victime 
abuzurilor fi zice, psihice, sexuale, 
neglijenței și exploatării prin muncă. 
Nămărul ar putea fi  mai mare, dacă s-ar 
raporta toate cazurile în care copiii sunt 
bătuți, molestați sexual, trimiși la cerșit, 
la muncile din agricultură ori sunt siliți 
să abandoneze școala, pentru a ajuta la 

creșterea fraților mai mici. În România, 
în 2017, au fost semnalate peste 15.000 
de cazuri de abuz, ceea ce înseamnă 
că, la fi ecare oră, doi minori trec prin 
anumite experiențe tragice. Și tot anul 
trecut, polițiștii au deschis 500 de dosare 
penale pentru rele tratamente aplicate 
copiilor.

Cea mai mare companie de 
tutun din România și a doua, 

ca mărime, din Europa, British 
American Tobacco (BAT), a anunțat 
investiții de 800 de milioane de 
Euro la fabrica din Ploiești, într-o 
secție de producere a Neostik-urilor, 
consumabile care funcționează cu 
dispozitivul glo, un produs inovator 
de încălzire a tutunului, destinat 
fumătorilor adulți. De altfel, în 2017, 
România a fost prima țara din UE în 

care BAT a lansat produsul glo. La 
ceremonia de zilele trecute, prilejuită 
de prezentarea planului de investiții, 
au fost prezenți, alături de ofi cialitățile 
județene și locale, vicepremierul 
Viorel Ștefan, ministrul Finanțelor, 
Eugen Teodorovici, ministrul pentru 
Mediul de Afaceri, Radu Oprea și 
directorul Aria Europa Centrală și de 
Sud a BAT, Ram Addanki.

Marius MARINESCU; www.ziarulploiestii.ro
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Dragii mei 
p ă r i n ț i . 

Stop. Vreau să vă 
spun că îmi este 
tare dor de voi. 
Stop. Vă rog să îmi 
mai trimiteți 300 de 
euro. Stop. Vreau să 
plec și eu zece zile la 
bulgari. Stop. Aici 
totul e cum ați lăsat. 
Stop. Dragnea, „la 
pușcărie”. Stop. 
Iohannis...încă nu. 
Stop. În piață, PSD 
alb ca varul. Stop. 
De frică. Stop. 
PNL, în fundul 
curții. Stop. Galben 
ca lămâia. Stop. 
Mircea Badea, 
făcut șpagatul cu 
manifestanții. Stop. 
Oreste, spume la 
gură. Stop. Viorica...lumina stinsă. Stop. 
Codruța, pitită. Stop. Halep, campioană. 
Stop. Savin, Bușteni, moț. Stop. Firea, 
huă! Stop. Facebook închis. Stop. D’aia nu 
mai plouă. Stop. Comisia de la Veneția a 
venit la noi. Stop. Iohannis, pârât. Stop. 
Mare brânză. Stop. Ancheta la Dragnea. 
Stop. Timorat procurorii. Stop. Hahaha! 
Stop. La noi în oraș, plecat primar. Stop. 
Temporar. Stop. Mai bine așa. Stop. Nu a 
venit primar Ganea, PSD. Stop. Fentat de 
ai lui. Stop. Cineva a închis bulevard cu 
rost. Stop. A făcut târg civilizat. Stop. Fără 
țigănii. Stop. Mâncare bună. Stop. Vă pup. 
Stop.

Senatul a adoptat Codul 
administrativ, lege în 

interiorul căreia se prevede 
expres că primarii, viceprimarii, 

președinții și vicepreședinții 
consiliilor județene vor primi 
pensii speciale, în limita a 
trei mandate. Astfel, la o leafă 

prezentă de 19.000 lei, primarul 
general al Capitalei va avea o 
pensie suplimentară de 3.648 de 
lei pentru un mandat, 7.296 lei  
pentru două mandate și 10.944 
lei pentru trei mandate. Un 
primar de municipiu reședință 
de județ va încasa 3.283 de lei 
supliment la pensie pentru un 
mandat, 6.566 pentru două 
mandate și 9.849 pentru trei 
mandate. Primarul de comună 
(până la 3.000 locuitori) va avea 
o pensie specială de 1.459 de lei 
pentru un mandat, 2.918 de lei 

pentru două mandate și 4.377 de 
lei pentru trei mandate. Codul 
administrativ mai prevede că 
un primar poate avea activități 
economice de tip familial și 
poate face parte din conducerea 
unor societăți din subordinea 
consiliilor locale, că funcționarii 
trimiși în judecată pentru 
corupție să rămână în funcție, 
iar condamnații penal au dreptul 
să acceadă în Guvern. Deci, de 
aici înainte, România e posibil 
să aibă chiar și un premier 
condamnat pentru delapidare!

enatul a adoptat Codul președinții și vicepreședinții

creșterea fraților mai mici În România

800 de copii 
abuzați, în Prahova

Investiție de 800 de milioane 
de euro la BAT Ploiești

SENATUL ADMITE CONDAMNAȚI SENATUL ADMITE CONDAMNAȚI 
PENAL ÎN GUVERNUL ROMÂNIEIPENAL ÎN GUVERNUL ROMÂNIEI

Prezentă în Ploiești din anul 1997, compania 
americană British American Tobacco (BAT) va 
construi, de la fi rul ierbii, o hală nouă de producție, 
în suprafață de 7.000 mp. Investiția costă 800 de 
milioane de euro, banii fi ind alocați în următorii 
cinci ani.
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Cum au murit Cum au murit 
apostolii şi apostolii şi 
Iisus HristosIisus Hristos
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Accident rutier la Târgșoru 
Vechi

Accidentul a avut loc pe DJ 129, 
după ce un autoturism a derapat 
și a intrat într-un copac. Potrivit 
primelor cercetări, conducătorul 
unui autoturism, un tânăr în vârstă 
de 20 de ani, care se deplasa pe 
DJ 129, din direcția DN1A către 
satul Strejnicu, la ieșirea dintr-o 
curbă la dreapta, ar fi  pierdut 
controlul asupra direcției de mers, 
a pătruns pe sensul opus de mers, 
ar fi  părăsit partea carosabilă, s-a 
oprit în arborele afl at pe marginea 
părții carosabile și a avariat 
gardul unui imobil. Conducătorul 
auto a fost testat cu aparatul 
alcooltest, rezultatul fi ind 0,70 
mg/l alcool pur în aerul expirat. 
Ulterior, șoferul autoturismului 
a fost condus la Spitalul Județean 
Ploiești, unde i-au fost  prelevate 
două mostre biologice de sânge 
în vederea stabilirii alcoolemiei. 
Tot la spital a ajuns și o tânără în 
vârstă de 17 ani. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cu 
exactitate modul cum s-a produs 
evenimentul rutier, în cauză fi ind 
deschis un dosar penal.

Pieton rănit pe trecere, în 
Bariera București

Accidentul rutier s-a produs pe 
Bulevardul București din Ploiești, 
în zona Rompetrol. Potrivit 
primelor cercetări se pare că 
pietonul se afl a pe trecere. Victima 
accidentului a fost transportată la 
spital. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate modul 
cum s-a produs evenimentul 
rutier.

Accident la Șirna
Două persoane au fost rănite în 

urma unui accident care s-a produs 
la intersecția DJ 101 G cu DJ 101 
A, în comuna Șirna, sat Tăriceni. 
Potrivit primelor cercetări, două 
autoturisme au intrat în coliziune, 
pe fondul neacordării de 
prioritate. Victimele accidentului 
au fost transportate la spital. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate modul cum 
s-a produs evenimentul rutier.

Accident mortal pe DN1
Accidentul rutier s-a produs 

pe DN1, la km 100, pe raza 
localității Nistorești. Un bărbat în 
vârstă de aproximativ 30 de ani 
a fost acroșat de un autoturism. 
Victima accidentului a fost rănită 
grav, iar rănile survenite au fost 
incompatibile cu viața. Cadavrul 
a fost transportat la Serviciul de 
Medicină Legală pentru efectuarea 
necropsiei și stabilirea cu exactitate 
a cauzei morții. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili modul 
cum s-a produs evenimentul 
rutier.

Razie pe șoselele din Prahova
Polițiștii rutieri au acționat 

pe DN 1 pentru combaterea 

neregulilor privind regimul 
transportului de marfă și de 
persoane. Polițiștii au verifi cat 
100 de vehicule, au efectuat 
testări în cazul a 58 de șoferi, iar 
pe durata verifi cărilor au aplicat 
21 de sancțiuni contravenționale. 
Totodată, ca urmare a neregulilor 
depistate, polițiștii au reținut 
două permise de conducere și 
două plăcuțe de înmatriculare, 
fi ind dispusă suspendarea 
înmatriculării în două situații. 
Valoarea sancțiunilor s-a cifrat 
la 118.000 de lei. Astfel, pe 
durata verifi cărilor, polițiștii au 
depistat în trafi c conducătorul 
unui autobuz, care se deplasa pe 
DN1, în localitatea Bărcănești. 
Conducătorul auto efectua 
transport regulat de marfă  fără a 
deține licenţă de transport. Acesta 
a fost sancționat contravențional 
cu amendă în valoare de 12000 lei. 
Totodată, s-a dispus suspendarea 
înmatriculării autobuzului din 
circulație. O altă situație s-a 
înregistrat tot la Bărcănești. 
Conducătorul unui microbuz 
a fost depistat pe DN1, în timp 
ce efectua transport regulat de 
persoane pe traseul Gorgota 
– Ploiești. Acesta transporta 
cinci călători în microbuz peste 
numărul de locuri înscris în 
certifi catul de înmatriculare al 
autovehiculului. Șoferul fost 
sancționat contravențional cu 
amenda în valoare de 9000 lei.

Adolescentă dată dispărută
Polițiștii caută o adolescentă în 

vârstă de 17 ani, care a plecat de 
la domiciliu și nu s-a mai întors. 
Este vorba, potrivit IJP Prahova, 
de Mihai Ana Maria, din Bălțești. 
Persoanele care pot oferi informații 
care să conducă la găsirea ei sunt 
rugate să sune la numărul unic de 
urgență 112 sau să apeleze la cea 
mai apropiată secție de poliție. 
Adolescenta are o înălțime de 
1,60 m, constituție astenică, 53 
kg, păr negru, drept, lung și ochi 
căprui. „La momentul plecării 
de la domiciliu era îmbrăcată cu 
pantaloni tip blue-jeans de culoare 
albastră, bluză de culoare verde și 
adidași de culoare albă. 
Un turist american s-a prăbușit 

cu parapanta
Autoritățile au fost în alertă 

după ce o persoană a sunat la 112 
și a anunțat dispariția unui bărbat. 
Victima făcea parte dintr-un grup 
format din încă doi turiști. Cele 
trei persoane s-au lansat într-un 
zbor cu parapanta de la Crucea 
Caraiman către Bușteni. Doi 
dintre ei au ajuns la destinație, însă 
al treilea nu. Îngrijorați de absența 
celui de-al treilea turist a fost dată 
alerta. Peste 150 de jandarmi, 

salvamontiști și pompieri militari 
au plecat în căutarea turistului 
dat dispărut. Având în vedere 
aria mare de căutare, autoritățile 
au solicitat sprijin aerian cu un 
elicopter din București pentru 
survol și un elicopter Smurd de la 
Târgu Mureș. După aproape opt ore 
de căutări, turistul a fost localizat 
în zona stâncilor din apropierea 
Crucii Caraiman. Din păcate, 
salvatorii au constatat că turistul 
era decedat. Trupul turistului a 
fost recuperat și transportat la 
Serviciul de Medicină Legală, 
pentru efectuarea necropsiei și 
stabilirea cu exactitate a cauzei 
morții. 

Incendiu la o conductă de gaze 
din Comarnic

Un tânăr în vârstă de 31 de ani 
a fost transportat în stare gravă 
la Unitatea de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean în urma 
unui incendiu care a izbucnit la o 
conductă de gaze din Comarnic. 
Victima a încercat să stingă focul 
care se manifesta violent. Medicii 
ajunși la fața locului au constatat că 
tânărul prezintă arsuri de gradul 3 
– 5 pe 55% din suprafața corpului. 
Pompierii militari au intervenit și 
au reușit să localizeze și să stingă 
incendiul, fi ind astfel îndepărtat 
pericolul de propagare a focului la 
casele din vecinătate.
Viiturile au făcut prăpăd într-o 

comună din Prahova
Vremea se dovedește 

capricioasă în ultima perioadă. 
După temperaturi aproape 
caniculare, comuna Poiana 
Câmpina a avut parte de fenomene 
extreme. În cartierul Bobolia, 
un bărbat în vârstă de 65 de ani 
a fost luat de viitură. Bărbatul a 
avut șansa să fi e găsit de pompierii 
militari, fi ind asistat medical de 
medicii de la Smurd. Tot în Poiana 
Câmpina, patru autoturisme au 
fost luate de viitură și avariate 
puternic. Tot din cauza unei viituri 
a fost avariată conducta de gaze 
în satul Pietrișu. Din cauza ploii 
torențiale, la intrare în Poiana 
Câmpina, în zona pasajului de sub 
podul de cale ferată circulația a 
fost aproape întreruptă. Aversele 
au creat probleme și la Câmpina, 
unde o casă a fost inundată, dar și 
la Mizil, unde au fost afectate mai 
multe gospodării. 

Incendiu în Gara Triaj
Pompierii militari au fost 

în alertă după ce a izbucnit un 
incendiu de vegetație uscată în 
apropierea Gării Triaj. Focul 
s-a extins cu repeziciune și la o 
garnitură de tren, unde au ars 

două vagoane în care erau urme 
de reziduuri de sulf. Incendiul 
s-a manifestat cu degajare mare 
de fum. Pompierii militari au 
intervenit cu două autospeciale cu 
apă și spumă. 

Bărbat acuzat de furt de lemne
O patrulă de jandarmi din 

cadrul Inspectoratului de Jandarmi 
Județean Prahova a surprins, pe 
raza localității Cocorăștii Mislii, 
un bărbat, în timp ce transporta 
cu ajutorul unui atelaj hipo, tractat 
de doi cai, cantitatea de 1,12 metri 
cubi de material lemnos, din 
specia fag și frasin, fără a poseda 
documente de proveniență și 
transport. În speță s-a întocmit 
proces-verbal de constatare a 
contravenției silvice, fi ind aplicată 
o amendă în cuantum de 5.000 lei. 
Materialul lemnos a fost predat 
pe bază de proces-verbal unui 
reprezentant din cadrul Ocolului 
Silvic Slănic, potrivit IJJ Prahova.

O femeie din Slănic, cercetată 
penal pentru furt

Totul a plecat după ce poliția din 
localitate a fost sesizată cu privire 
la faptul că, la un supermarket 
din localitate, o femeie a sustras 
mai multe bunuri. În baza celor 
semnalate, în zonă s-a deplasat 
echipa operativă care a depistat 
pe Bulevardul Muncii o femeie, în 
vârstă de 68 de ani, asupra acesteia 
fi ind găsite borcane cu gem, 
tablete ciocolată diferite mărci, 
pastă de dinți, dar și alte produse. 
„Din cercetări a rezultat că 
bunurile le-ar fi  sustras din incinta 
magazinului, la casă achitând doar 
produsele pe care le avea la vedere 
în coșul de cumpărături. Bunurile 
sustrase au fost ridicate și predate 
reprezentantului magazinului”, a 
precizat IJP Prahova. În cauză a 
fost întocmit un dosar penal sub 
aspectul comiterii infracţiunii de 
furt.

Percheziții la Drajna
Polițiști ai Serviciului de 

Investigare a Criminalității 
Economice au acționat pentru 
prevenirea și combaterea 
ilegalităţilor comise în domeniul 
producerii şi comercializării 
alcoolului și băuturilor alcoolice. 
„Au fost verifi cați opt agenți 
economici și au fost aplicate 
10 sancțiuni contravenționale, 
în valoare totală de 63.000 lei. 
Totodată, au fost confi scate bunuri 
(1.740 țigarete, 80 litri băuturi 
alcoolice, 87 kg legume etc.), în 
valoare de 6.049 lei”, a precizat 
IJP Prahova. Valoarea bunurilor 
indisponibilizate în urma acțiunii 
se ridică la aproximativ 40.000 de 
lei. „Având în vedere cercetările ce 
se efectuează într-un dosar penal 
și în baza unui mandat emis de 
Judecătoria Vălenii de Munte, 
polițiști din cadrul Serviciului 
de Investigare a Criminalității 
Economice au efectuat o 
percheziție la domiciliul unui 
bărbat de 63 de ani din comuna 
Drajna. Cu această ocazie, a fost 
identifi cată cantitatea de 1.983 
litri de țuică din fructe, deținută 
în afara unui antrepozit fi scal 
autorizat sau a unei gospodării 
individuale autorizate să producă 
și să dețină băuturi alcoolice 
pentru consum propriu, de către 
autoritatea vamală competentă”, a 

mai anunțat IJP Prahova. Polițiștii 
au mai constatat că pentru 
cantitatea de țuică, deținătorul nu 
a plătit acciza către bugetul de stat, 
aceasta fi ind indisponibilizată în 
vederea continuării cercetărilor 
și pentru stabilirea cuantumului 
prejudiciului cauzat. În cauză, se 
continuă cercetările sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de 
,,producere și deținere în afara 
unui antrepozit fi scal autorizat a 
unei cantități de peste 40 litri alcool 
etilic, 200 litri băuturi spirtoase, 
300 litri produse intermediare”, 
prevăzute de Codul Fiscal. 

Razie în târgul de la Băicoi
Polițiștii din Băicoi au organizat 

o acțiune în târgul săptămânal 

din oraș, la care au participat 
și reprezentanți ai D.S.V.S.A. 
Prahova. Pentru neregulile 
constatate, polițiștii au aplicat 20 
de sancțiuni contravenționale, 
în valoare de 10.370 lei. „Unei 
întreprinderi individuale, cu 
sediul social în municipiul 
Câmpina, i-a fost aplicată o 
sancțiune contravențională la H.G. 
nr. 984/2008 și i-a fost suspendată 
activitatea de comercializare 
a produselor fast-food până 
la remedierea defi ciențelor 
constatate pe linia respectării 
normelor de igienă”, a mai precizat 
IJP Prahova. 

Hoți prinși în fl agrant
Polițiști din cadrul Serviciului 

de Investigații Criminale au 
efectuat cercetări într-o cauză 
privind sustragerea mai multor 
catalizatoare auto și au identifi cat 
persoanele bănuite de comiterea 
faptelor, respectiv doi bărbați, 
unul din comuna Dumbrăvești, al 
doilea din comuna Ineu, județul 
Bihor. „Din cercetări a rezultat că 
cei doi, în perioada aprilie – mai 
2018, ar fi  comis trei astfel de 
infracțiuni pe raza municipiului 
Ploiești, două în Câmpina, una în 
Bănești și una în Slănic,  modul 
de operare fi ind secționarea ori 
demontarea catalizatoarelor de 
la diferite autoutilitare. Aceștia 
au fost prinși în fl agrant, pe raza 
municipiului Bacău, în timp ce 
sustrăgeau astfel de componente 
de la două dintre autovehiculele 
vizate anterior. În cauză au fost 
efectuate două percheziții, la 
domiciliul unuia dintre bănuiți, 
respectiv la o societate comercială 
unde cei doi valorifi cau bunurile 
sustrase, fi ind descoperite și 
ridicate bunurile comercializate 
de aceștia. O autoutilitară, folosită 
la comiterea unora dintre fapte, 
a fost indisponibilizată în cauză”, 
a precizat IJP Prahova.  În urma 
probatorului administrat, în cauză 
s-a dispus reținerea celor doi 
pentru 24 de ore, urmând să fi e 
prezentați Judecătoriei Ploiești, cu 
propunerea de sesizare a instanței.

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 

Roxana Tănase; 
www.ziarulploiestii.ro

Prahova nu a fost ocolită în 
ultima vreme de probleme. Pe 

lângă seria obișnuită de accidente 
rutiere și de incendii, autoritățile 
au fost în alertă și după ce a 
plouat torențial în două localități 
din județ.

â ă d 17 i l d

salvamontiști și pompieri militari

di l ti i t
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După zeci de ani în care a fost un 
permanent du-te-vino între China 

și Prahova, s-a anunțat, în sfârșit, o mare 
investiție asiatică la Băicoi. Compania cu 
capital chinez Meteor Internațional Import-
Export, care deține Parcul Industrial Băicoi, 
singurul cu capital exclusiv chinez din 
România, a semnat un contract de asociere 
cu fi rma specializată în autobuze/autocare 
electrice Lianoning Qianfeng New Energy 
Automobile (China).  Acordul a fost parafat 
de către Liu Shiyu (YingKou YuYuan 
Industrial Co-investitorul de la Meteor 
Băicoi) și Frank Xu (Liaoning Qianfeng New 
Energy Automobile Co). La acest eveniment 
au participat o delegație chineză, condusă de 
Chen Qiufa, secretar de partid al Provinciei 
Liaoning, președintele  Camerei de Comerț 
și Industrie Prahova, Aurelian Gogulescu, 
primarul orașului Băcoi, Marius Constantin, 
vicepreședintele Consiliului Județean 
Prahova, Ludmila Sfârloagă, prefectul 
județului, Mădălina Lupea și deputatul 
Rodica Paraschiv. În prima etapă a proiectului 

se preconizează realizarea unei investiții în 
valoare de aproximativ 50 milioane de euro 
și crearea a circa 250 de locuri de muncă, 
urmând ca, ulterior, aportul fi nanciar să 
fi e de încă 50 milioane de euro, alte 150 de 
locuri de muncă fi ind disponibile pentru 
băicoieni. Investitorul chinez își propune ca 
anual să producă  peste 3.000 de autobuze 
electrice, destinate tuturor țărilor din Europa, 
inclusiv România. Frank Xu, chairman of 
the Board Liaoning Qianfeng New Energy, 
din China, a declarat: „am văzut locații din 
20 de țări înainte de lua decizia să investim 
în România. Am găsit aici forță de muncă 
foarte bine califi cată și un mediu investițional 
propice dezvoltării afacerilor”. Și președintele 
CCI Prahova, Aurelian Gogulescu, s-a arătat 
încântat de afacere:„Este o investiție extrem 
de importantă și de așteptată în județul 
Prahova și în România, iar prezența domnului 
Chen Qiufa, secretar de partid al Provinciei 
Liaoning, din R.P. Chineză, practic persoana 
nr. 1 din zonă, reprezintă un motiv în plus care 
dă greutate acestui eveniment”.

Ziarul   PloiestiiACTUALITATE

Maria BOGDAN;  www.ziarulploiestii.ro

Primăria omoară 
țânțarii și căpușele!

Cel mai sigur, cele 23 de autobuze 
vechi, de care TCE vrea să scape, 

vor ajunge la fi er vechi sau la fi rmele de 
dezmembrări, fi indcă nu ne imaginăm 
că o mașină casată va mai primi vreodată 
autorizație pentru transport public sau 
pentru a circula pe străzi. De altfel, în luna 
aprilie, SC Transport Călători „Expres” SA 
a mai vândut 17 troleibuze, nu se știe la ce 
preț fi nal (prețul de pornire a  licitației a fost 
de 260.830 de lei). Licitația cu strigare este 
programată pentru data de 19 iunie, prețul 
de pornire fi ind diferit, respectiv, pentru 
autobuzele cu articulație-69.000 de lei plus 
TVA, iar pentru cele clasice-63.000 de lei, 
plus TVA. Înscrierea participanților (data 

limită-19 iunie) se va face prin depunerea 
documentelor la registratura societății, 
împreună cu taxa de participare de 200 lei 
(nerambursabilă) și garanția, în valoare de 
10 000 lei. Caietul de sarcini poate fi  solicitat 
la Serviciul Achiziții din cadrul TCE. În caz 
de neadjudecare, licitația se va repeta pe 
26 iunie, la ora 11.00 și pe 03 iulie, la ora 
11.00. Reamintim că, în Ploiești, rețeaua de 
transport public este constituită din 2 linii 
de tramvai, 2 linii de troleibuz și numeroase 
linii de autobuz. Serviciile de transport sunt 
asigurate de 183 autobuze, 42 de troleibuze și 
33 tramvaie, numărul activ al acestora fi ind 
variabil de la o lună la alta.

Pe data de 4 iunie, Primăria Ploiești 
și SC Coral Impex SRL au semnat 

contractul nr. 11222 pentru activitatea 
de dezinsecție, deratizare, dezinfecție pe 
domeniul public și privat al municipiului 
Ploiești, precum și la nivelul instituțiilor 
subordonate Consiliului Local Ploiești. 
Ordinul de începere a lucrărilor a fost 
emis, în fi ne, după lungi așteptări, de Regia 
Autonomă de Servicii Publice Ploiești, pe 5 
iunie. Activitatea de dezinsecție-combatere 
căpușe, țânțari și alți vectori pe domeniul 
public și privat al orașului a început de 
vinerea trecută și va dura până în data de 
25 iunie 2018, cu posibilități de prelungire 

a termenului, în funcție de condițiile 
meteo. În această perioadă, se va programa 
și începerea activităților de dezinsecție, 
deratizare, dezinfecție pe spatiile închise 
ale clădirilor instituțiilor publice afl ate 
în subordinea Consiliului Local Ploiești 
(unități de învățământ, spitale, adăposturi 
de protecție civilă și alte instituții publice). 
În înțelegere cu autoritatea locală, fi rma 
Coral va utiliza următoarele substanțe 
chimice: Deration Pellet, K-othrine Profi  
EC 250, Vectobac WG, Parainsect CE, 
Deadyna, Byopren 50 LML, Agrorat Wax 
Blocks. Pentru ca dezinsecția să fi e efi cientă, 
aceasta trebuie efectuată în mod unitar, la 

nivelul întregii localități, atât pe domeniul 
public, cât si privat. În acest context, 
Primăria a făcut apel către cetățeni, asociații 
de locatari/proprietari, agenții economici si 

instituțiile publice să efectueze activitatea 
de dezinsecție pe proprietăți, în clădiri 
și în subsolul blocurilor, concomitent cu 
acțiunea municipalității.

Tramvaie și troleibuze 
cu bani europeni

Guvernul a aprobat o ordonanță de 
urgență pentru promovarea unor 

proiecte care să fi e fi nanțate în cadrul 
Programului Operațional Regional 
2014-2020, în scopul reducerii emisiilor 
de carbon în zonele urbane. Solicitanții 
eligibili sunt orașele și municipiile din 
România, inclusiv municipiile-reședință 
de județ. Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice va avea calitatea 
de lider al parteneriatului, putând 
organiza și derula procedurile de atribuire 
a contractelor de furnizare a mijloacelor 
de transport și a echipamentelor pentru 
unitățile administrativ-teritoriale 
partenere. 

Ordonanța a fost necesară în condițiile 
în care transportul public de persoane 
trebuie să preia într-o proporție mult 
mai mare nevoile de mobilitate ale 
populației din orașele din România, 
contribuind astfel la diminuarea 
trafi cului și reducerea emisiilor de 
carbon. Autoritățile publice locale trebuie 
susținute în procesul de îmbunătățire a 
serviciului de transport public, avându-se 
în vedere faptul că, în lipsa acestui suport, 
infrastructura specifi că a fost deteriorată 
și diminuată în ultimii 25 de ani.
Ordonanța crează condițiile pentru 
rezolvarea unei alte probleme înregistrate 
la nivel local: asigurarea accesului 

copiilor la unitățile de învățământ din 
mediul preuniversitar prin achiziționarea 
de microbuze școlare în orașele sub 
50.000 de locuitori, unități administrativ 
teritoriale unde, de regulă, nu există 
transport public. MDRAP va pregăti 
proiectele împreună cu autoritățile 
publice locale, acestea din urmă putând 
achiziționa, cu bani europeni, tramvaie, 
troleibuze, autobuze electrice, puncte 
de reîncărcare și alte echipamente, 
utilizate pentru prestarea serviciului de 
transport public local și de autobuze 
școlare de tip Euro 6, utilizate pentru 
transportul elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat. Alocarea fi nanciară 
cumulată este de 1.474,14 milioane 
euro (din fonduri FEDR, cu rezerva 
de performanță), ceea ce reprezintă 
aproximativ 21,80% din alocarea POR 
2014-2020, de 6.760 milioane euro 
(FEDR, cu rezerva de performanță).
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Investiție chineză de anvergură, la Băicoi

TCE vinde 
autobuzele vechi

Miruna Bogdănescu;  www.ziarulploiestii.ro

copiilor la unitățile de învățământ din
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Zis-a Călin Constantin Anton Popescu 
Aiuriceanu: „Statul paralel e cel mai 

mare dușman al nostru. Noua securitate 
are doi părinți: Traian Băsescu și Klaus 

Iohannis. Traian Băsescu a creat noua 
securitate și Klaus Iohannis o folosește 
împotriva opozanților politici”. Care va să 
zică, draghe, statul ăsta paralel, cu doi tați 
și fără nicio mamă, cum ar veni, provenit 
dintr-un cuplu netradițional (ptiu, piei, 
Satană!), v-aleargă pe voi prin mărăcini, 
pardon, prin cocioabe, vrând să vă ia 
ultima fasole de pe foc, neh? Maica mă-sii, 
bre, normal să te dușmănești cu securitatea 
asta contra naturii, care vrea să-i ia locul 
la aia veche, sănătoasă, născută dintre un 
bărbat și-o femeie, Nicu și Leana, înfi ată de 
voi și de tine și care, sufl et bun, vă ocrotea 
în furăciunile voastre... Adică, evident, și eu 
m-aș supăra să fi u ditamai Răsuceanu și să 
mă ia la rost niște nichipercea de-ăștia tineri 
c-am dat pe nimic petrolul din Marea Neagră 
sau m-am făcut faraon milionar din leafa 
aia amărâtă de  bugetar... Adică cine sunteți 
voi, mă, să vă dați la mine, corupt mare și 
puternic, mincinos cu greutate, să mă ducă 
proștii-n spate...

Liviu Dragnea: „Noi luptăm pentru 
dreptate și democrație, ei luptă 

pentru poziții și supraviețuire! Noi luptăm 
pentru drepturile și libertățile omului, 
ei luptă pentru a-și ascunde nelegiuirile 
și abuzurile! Le-am cerut mereu să nu 
mai manipuleze oamenii să le apere acest 
sistem corupt, odios, toxic”. Care va să zică: 
Guvern PSD-ALDE, Parlament majoritar 
PSD-ALDE, 1. 731 de primari (din 3.186 
de posturi), 19.152 de consilieri locali, 2.000 
de directori de deconcentrate din tot atâtea 
existente, peste suta de secretari de stat, șefi  
de poliție și jandarmi numiți de PSD-ALDE, 
practic, toate instituțiile din România sunt 
conduse de PSD-ALDE și Dragnea spune că 

luptă alții pentru poziții? De data asta, zău, 
nici Floricica Revoltata nu te crede... Deci, nu 
mai manipulați voi, ca să manipulăm noi...
Pe de altă parte, gura păcătosului adevăr 
grăiește, apropo despre odios...

Gâdea, în delir: „acest miting a fost un 
real succes. Cât de mare este această 

reușită?”Răspuns Dragnea: „A fost chiar 
mai mare decât succesul Simonei (n.n. de 
la Roland Garros). Și cu asta am zis tot”. 
Păi, da, că meciul Simoniei s-a transmis în 
peste 100 de țări, iar mitingul a fost difuzat 
până, hăt, în Ciorogârla de Jos...Normal că, 
la dimensiunea El Líder Máximo de Gratia, 
tot globul pământesc e nimic, încape lejer 
în România, dacă vrem îl înghesuim în 
București, ba chiar în Piața Victoriei...

Apropo de Halep, cică statul paralel a 
interceptat o convorbire între Gabi 

Firea și Veorica 20.20:
-Veorico, Halepa a cerut autorizație, 

să-și prezinte, în piață, găleata aia primită la 
Garros.

-Bravo, dă-i în Pța Victoriei, dar să scrii: 
„9 iunie 20.18, Guvernul a promis un trofeu, 
Guvernul s-a ținut de cuvânt”.

-Nu-i dau, Veorico, asta e-n stare să 
adune în două ore mai multă lume decât 
noi, sâmbătă seara, la protest...

-Afurisiții... le-am dat pensii, salarii, 
ajutoare, iar ei o aclama pe Halepa... 

V-ați găsit nănașul, băi, NATO și UE! 
Așa vă trebuie, dacă l-ați nervozat pe 

Liviu Galaxie și dacă n-ascultați de el...Ia, 

marș, în patru labe, și cereți-i imediat iertare! 
I-auzi ce zice al patrulea om din România: 
„după Revoluție, toți partenerii noștri, 
NATO, UE, ne-au spus și ne-au promis că o 
să ne învețe democrația, pentru că noi nu o 
știam... Eu zic că ar trebui să își asume toți 
partenerii străini această responsabilitate: 
că au încurajat, ba chiar parțial au și fi nanțat 
acest stat paralel și acest sistem odios. Chiar 
l-au susținut public, în mai multe rânduri și 
ar trebui să-și asume asta, pentru că nu asta 
e democrația la ei acasă. La ei acasă nu-s 
protocoale secrete, la ei acasă nu se face 
justiție la televizor, nu se fac arestări pentru 
spectacol”. Da, măi, nene, dar la ei acasă nici 
nu s-a furat ca în codru, ca la tine, la ei acasă 
n-au un președinte de Parlament condamnat, 
ei n-au un premier care să citească 20.20, ei 
n-au o Belină sau un TelDrum, ei n-au jupuit 
porcul cu Kovesi... 

De la mitingiștii Brigăzii Albe adunate 
și-napoi la dânșii date (umor 

involuntar):
*Reporter: Ați fost vreodată victima 

vreunui abuz? Că pentru asta ați venit, la 
București, să protestați...

Manifestant: Mă mai bătea tata când 
eram mic, că făceam prostii.

*Manifestant: Becali de ce a făcut 
pușcărie? Justiția a făcut praf România... 
Au salarii mari, pensii mari...

Reporter: Și parlamentarii n-au pensii 
și salarii mari?

*Manifestant: Să facă fabricili la loc, 
cum a fost, să nu ne ia pensiili, să facă 
locuri de muncă pentru tineri. L-au 
omorât pe Ceușescu să facă ei pricopseală, 
să se-nmilioneze ei cu bani. Și noi să 
murim de foamne.

Reporter: Cine să facă pricopseală?
Manifestant: Ăștia care-s la putere de 

27 de ani, Iohannis...
*Manifestant: Am mâinile crăpate, că 

am ținut fata la facultate, iar acum stă 
acasă sau se duce la căpșuni, că n-are țara 
locuri de muncă. Asta, Kovesi e vinovată 
că n-a făcut locuri de muncă, alde 
Iohannis n-a făcut locuri de muncă.

*Manifestant: Iohanisul ăla le-a dat la 
unii bani cu grămada, iar nouă nu ne-a 
dat nimic.

Reporter: Cine a făcut sărăcia, după 
dvs.?

Manifestant: Cine s-o facă, ăștia de sus, 
că doar n-am făcut-o eu.

Reporter: Păi, sus e PSD, că acum PSD 
e la putere.

Manifestant: Cum să fi e PSD la putere?!
Reporter: Păi, PSD conduce, el dă 

Guvernul.
Manifestant: Cum să fi e PSD?
Reporter: Da’ cine credeți că e?
Manifestant: Domnul Iohannis e la 

putere!
Reporter: Păi, nu dl Iohannis dă legi, 

Parlamentul dă legi.
Manifestant: Io nu știu, dar vrem să-l 

dăm jos.
*Manifestant: Vrem să se schimbe 

ceva și la Guvern, să pună accent pe 
agricultură, pentru alocații mai sus 
pentru copii, pentru pensii. Parlamentarii 
se uită numai în jurul Bucureștiului, dar 
la țară nu se face absolut nimic.

Reporter: PSD a convocat mitingul. 
Lor trebuie să le cereți să facă asta, fi indcă 
ei sunt la putere.

Alt manifestant: Nu le dau pace să facă 
legile...

Reporter: Sunt majoritari, domnule 
dragă, toate legile pe care vor să le treacă, 
le trec.

Manifestant 3: De ce Iohannis vrea să 
schimbe democrația? E un nazist, de ce 
vrea să-l dea pe Dragnea jos?

*Reporter: Domnule, de ce ați venit 

aici?
Manifestant (sobru): Am venit c-un 

microbuz.
*Manifestant: La meteng am venit să-l 

dăm jos pe Klovesi ăsta... Să-i lase pe ăștia 
din Parlament să-l dea jos pe Klovesi.

*Manifestant: Am venit pentru 
corupție.

Reporter: Cine-i corupt în țara asta?
Manifestant: E toți care e la conducere.
Reporter: PSD e la conducere...
Manifestant (încurcat): Nu e Iohannis?
*Reporter: Ca tânăr de 21 de ani, care 

muncește ca ospătar, ce te nemulțumește 
în țara asta?

Manifestant: Salariile, în primul rând.
Reporter: Și cine-i vinovat?
Alt manifestant: Iohannis!
*Reporter: Ce-i statul paralel?
Manifestant: Asta n-o știu, e lozinca ce 

mi s-a dat.
*Reporter: Asta cu „Iohannis e Băsescu 

doi”... de ce?
Manifestant: Pentru că nu dă salarii 

bune la pensionari.
Reporter: Nu președintele dă salarii. 

Și nu pensionarii sunt salarizați, ei iau 
pensii.

Manifestant: Știu că nu, dar PSD nu 
poate să facă nimic din cauza lu Iohannis.

Reporter: Ce le face Iohannis?
*Reporter: Cine vă supără?
Manifestant: Toți! Și parlamentarii, și 

senatorii, și Băsescu... Asta, cum îi zice, 
Iohannis.

*Manifestant: Am venit să fi e dreptate 
pentru toți. Greșește procurorul, plătește; 
greșește doctorul, plătește... Asta vreau, 
lege egală pentru toți.

Reporter: Și când parlamentarii sunt 
apărați de colegii lor, să nu fi e cercetați 
penal, mai e lege egală pentru toți?

Manifestant: Astea sunt intrebări 
menite să încurce omul de rând.

*Menifestant: Am venit să ne arătăm 
nemulțumirile. Nu ne-au dat pensii ca 
lumea, al doilea, banii ni i-au mâncat cum 
au vrut ei... Vrem jos justiția.

Reporter: Pe Kovesi sunteți supărat?
Manifestant: Da, că a pus niște legi... 

Treci pe lângă tejghea și te bagă la 
pușcărie, gata.

*Manifestant (Floricica de la Cotroceni, 
care aduce pacea pe glob): Vreau ca 
parlamenții să nu mai doarmă pă scaun, 
vreau pensii mari, vreau salarii mari și să 
fi e pace pe tot globul pământesc. (aproape 
plângând) D-aia am venit aici, să fi e pace!

PAMFLETZiarul   Ploiestii

pamfl et de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro
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Există o legislație europeană, 
transpusă în cea națională, 

cu privire la poluare. Ministerul 
Mediului, inclusiv prin structurile 
sale teritoriale, agențiile pentru 
protecția mediului și garda de 
mediu, este responsabil de tot 
ceea ce ține de calitatea aerului, 
solului, apelor. Dacă este să ne 
referim la industrie, ca sursă de 
poluare, Ministerul Mediului are 
responsabilitatea să se asigure 
că agenții economici ale căror 
activități produc noxe respectă 
obligatoriu niște reguli, norme. 
Pe chestiuni de transport ori 
salubrizare, răspunderea cade 
în sarcina primăriilor, în cazul 
nostru, în cea a Primăriei Ploiești. 
Aici nu vorbim despre Gavrilescu 
sau Dobre, ca persoane, ci despre 
instituții. Pesemne domniile 
lor n-au înțeles acest lucru, 
transferând totul în planul 
disputei politice; printre disputele 
lor, noxele-fi e ele de la rafi nării 
sau din trafi c- ne otrăvesc nouă, la 
propriu, plămânii.

PRINDE ORBUL, SCOATE-I 
OCHII!

Haideți să vedem cum stau 
lucrurile în realitate. La nivelul 
orașului, în evaluarea calității 
aerului înconjurător, sunt luați în 

considerare următorii poluanți: 
dioxid de sulf (SO2), dioxid de 
azot (NO2), oxizi de azot (NO(x)), 
particule în suspensie (PM10 
și PM2,5), plumb (Pb), benzen 
(C6H6), monoxid de carbon (CO), 
ozon (O3), arsen (As), cadmiu 
(Cd), nichel (Ni), hidrocarburi 
aromatice policiclice/ benzo(a)
piren (BaP) și mercur (Hg). Toți 
acești poluanți provin și de la 
rafi nării ori alți agenți economici, 
și din trafi cul rutier, și din 
activitatea umană (ape menajere, 
deșeuri, sisteme de încălzire etc.). 
Treaba este că, la nivel ofi cial, nu 
se pune degetul pe un anumit 
poluator, spunându-se: acesta este 
vinovatul pentru proasta calitate 
a aerului sau pentru faptul că, 
iată, în 2018, în 16 zile, au fost 
depășite concentrațiile admise de 
pulberi în suspensie. Noi avem 
un soi de culpă colectivă, un fel 
de „prinde orbul, scoate-i ochii”. 
Adică avem poluare fără poluatori, 
cum ar veni. Stațiile existente 
în oraș sau localitățile limitrofe 
monitorizează fi e impactul 
trafi cului asupra mediului (2 stații 
la sediul APM și Bdul București), 
fi e infl uența emisiilor din zona 
industrială asupra nivelului de 
poluare (Primăria Brazi și Mihai 
Bravu), fi e infl uența „așezărilor 
umane” asupra calității aerului 
(Primăria Blejoi și Piața Victoriei). 

Depășirile înregistrate la una 
dintre stații ar fi , să zicem, un 
indiciu aproximativ că una dintre 
multele surse ar fi  responsabilă 
de acest lucru. Cum însă n-avem 
elemente ajutătoare (circulația 
aerului, poluanți specifi ci), ne 
place să menținem o nebuloasă 
totală, chestiune de care profi tă și 
ofi cialii, când afi rmă că unii își fac 
treaba, iar alții-ba!

SE MOARE SAU NU DIN 
CAUZA POLUĂRII?

Există totuși un efect al poluării 
asupra sănătății oamenilor, 
fi indcă, în ultimă instanță, acest 
aspect contează esențial. Și iar 
nu avem un răspuns ofi cial. Și nu 
există fi indcă Direcția de Sănătate 
Publică afi rmă că „legătura de 
cauzalitate dintre poluare și 
morbiditate/mortalitate nu ar fi  
concludentă pentru că poluarea 
nu se măsoară bine și nu se fac 
studii  epidemiologice” ( răspuns 
pentru „România curată”-2016). 
Și totuși, în luna ianuarie 
2018, parlamentarul USR Dan 
Rădulescu a obținut un raport 
al Direcției de Sănătate Publică 
Prahova în care se spune, negru 
pe alb, că 910 oameni au murit 
în 2016 din cauza poluării. În 
2015, numărul de decese puse pe 
seama aerului uneori irespirabil 
a fost de 907 persoane, iar în 
2014- de 847 persoane. Pe tipuri 
de afecțiuni, situația era/este 
următoarea: boli ale aparatului 
cardio/circulator-595 decese; 
tumori maligne-186 de decese, 
boli ale aparatului respirator-65 
decese, aparatul digestiv-64 
decese. Principalii poluanți care 
au condus la apariția afecțiunilor 
ar putea fi  PM10 (particule în 
suspensie), PM2.5 (particule fi ne 
ce pot intra în plămâni), dioxidul 
de azot, compuși organici volatili, 
monoxidul de carbon, cloruri, 
dioxină, furani etc. Maladiile 
generate sunt: accident vascular 
cerebral, infarct miocardic acut, 
tumori maligne la orice nivel, 
infecții respiratorii acute, cancer 
bronho-pulmonar, leucemii, 
cancer de piele,  ciroză hepatică, 
cancer pancreatic, cancer de 
colon, cancer hepatic etc. Practic, 
în fața acestei sitauții, nimeni 
n-ar mai trebui să-și permită să 
se joace de-a politica, pe tema 
poluării orașului. Dar uite că la 
noi nu contează nimic! Și mai ales 
nu avem nici vinovatul pentru o 
asemenea situație.

DUBLĂ MĂSURĂ SAU 
HAI SĂ NE COMPORTĂM 

CU MĂNUȘI FAȚĂ DE 
INVESTITORI

Grațiela Gavrilescu a spus 
că, din punctul de vedere al 
rafi năriilor, acestea și-au rezolvat 
sau își vor rezolva problemele 
până la sau, ca obligativitate, după 
obținerea autorizației integrate de 
mediu. Dar în privința marilor 
agenți economici există și o altă 
abordare. În Prahova, industria 
extractivă și de prelucrare a țițeiului 
ocupă cea mai mare pondere în 
PIB. Ca urmare, întotdeauna s-a 
manifestat, vizavi de rafi nării, ca să 
luăm doar acest exemplu, un fel de 
comportament cu mănuși, să nu se 
supere investitorii pe noi, eventual 
să plece. Însă există și abordări 
diferite despre această problemă. 
De exemplu, când era deputat, 
ministrul Mediului îi trimitea 
o scrisoare deschisă Cristinei 
Pașca Palmer, în care afi rma, 
răspicat: „În calitate de deputat de 
Prahova, preocupat de problemele 
de mediu cu care ne confruntăm 
în județul nostru, prin prezenta, 
vă rog să aveți amabilitatea de a 
dispune o întâlnire de lucru, la 
Ploiești, a factorilor decidenți din 
cadrul M.M.A.P. și a celor afl ați 
sub autoritatea acestuia (Direcția 
Generală Evaluare Impact și 
Controlul Poluării, Agenția 
Națională de Protecție a Mediului, 
Agenția de Mediu Prahova, Garda 
Națională de Mediu și Garda de 
Mediu Ploiești), cu specialiștii 
din cadrul Primăriei Ploiești și 
Prefecturii Prahova, societății civile 
și reprezentanților rafi năriilor Vega, 
Lukoil și Brazi, în scopul evaluării și 
soluționării problemelor de calitate 
a aerului semnalate de locuitorii 
municipiului Ploiești și din 
împrejurimi. Menționez că nu este 
vorba despre o situație accidentală, 
ci de una care trenează de mult 
prea mult timp, care nu poate fi  
catalogată, așa cum se încearcă, 
drept simplu ”disconfort olfactiv”, 
aerul devenind, din ce în ce mai 
des și pe perioade din ce în ce mai 
lungi, pur și simplu, irespirabil.” 
La acea vreme, fostul președinte 
al CJ Prahova, Mircea Cosma, 
îi transmitea, public, oarecum 
ironic: „Observ că anumiți 
parlamentari în funcție se ocupă 
în precampanie, brusc și imediat și 
deîndată, de poluarea rafi năriilor. 
Mai erau unii prin 1996 care vroiau 
închiderea rafi năriilor. Domnilor 
candidați, trebuia să vă ocupați tot 
mandatul 2012-2016 de această 

problemă”. În fi ne, când a ajuns la 
M. Mediului, Gavrilescu nu mai 
vede problemele ca atunci când 
era în campanie, dimpotrivă, totul 
ar fi  frumos...Iar dacă trebuie găsit 
un vinovat, nu ne permitem luxul 
să deranjăm ditamai investitori, 
așa că dăm în primul cal (care 
trage și nu prea) la îndemână, 
primarul Ploieștiului sau ministru, 
oricum s-ar numi ei.

PLOIEȘTIUL ARE STUDII ȘI 
PLANURI CU NEMILUITA!
Ce spunea Gavrilescu că 

n-ar avea Ploieștiul? Un studiu 
de trafi c. Ne pare rău să o 
dezamăgim, dar Primăria Ploiești 
are vreo trei, unul realizat în 2007, 
de Emil Calotă, unul prin 2011, în 
vremea mandatului lui Volosevici, 
altul scris fi x în acest an, e drept, 
pentru alt scop (activitatea 
TCE), în mandatul lui Dobre. 
Ploieștiul mai are un uriaș Plan 
de Mobilitate Urbană, Consiliul 
Județean și Agenția de Protecție 
a Mediului au scris un Plan de 
menținere a calității aerului în 
perioada 2015-2020 etc. Nu mai 
punem la socoteală strategiile 
de dezvoltare ba ale Ploieștiului, 
ba ale Polului de Creștere, ba ale 
județului, toate conținând soluții 
fi e pentru trafi c, fi e pentru deșeuri 
sau sisteme de colectare/epurare 
a apelor menajere. Aaa, că mai 
voia primarul Dobre, în 2016, un 
studiu pentru circulația aerului 
(ca să determine poluatorul, în 
funcție de circulația curenților), 
e altă poveste. De ce ar mai fi  
nevoie de un plan suplimentar 
de măsuri, când practic ne 
scăldăm în strategii și studii ce au 
costat zeci de milioane de euro? 
Planul de Mobilitate Urbană 
spune limpede ce ar trebui făcut, 
în Ploiești, pentru asigurarea 
calității aerului. Primarul Dobre 
a vorbit doar despre fl ota de 
autobuze noi (inclusiv electrice), 
despre micșorarea numărului 
de mașini individuale care 
să circule pe străzile din oraș 
(populația să utilizeze mijloacele 
de transport în comun),  despre 
oprirea la marginea Ploieștiului a 
transportului din județ (terminale 
multimodale), redirecționarea 
trafi cului pe alte artere secundare 
etc.  De fapt și la urma urmei, tot 
ceea ce ar trebui să facă autoritatea 
locală, inclusiv primarul Dobre, 
este să respecte schema de 
investiții propusă prin Planul de 
Mobilitate Urbană. Despre acesta 
vom vorbi însă joia viitoare.

 continuare din pagina 1
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Raportul FMI spune că decalajele dintre 
venituri și cheltuieli (defi citul bugetar) și 

dintre încasările și plățile balanței externe (defi citul 
de cont curent) se adâncesc, investițiile au rămas 
în urma consumului, infl ația a crescut, absorbția de 
fonduri europene este slabă, astfel că sunt semne de 
supraîncălzire a economiei: „România a înregistrat 
o creștere economică puternică în 2017, cu un nivel 
record al scăderii șomajului și un sector fi nanciar 
îmbunătățit. Consumul privat, impulsionat de 
stimulente fi scale și de majorări ale salariilor, a 
condus la o creștere puternică a economiei, în timp 
ce investițiile sunt rămase în urmă și reformele 
structurale au încetinit. Investițiile publice au scăzut 
la un nivel redus ca procent din PIB de mai mulți ani, 
cu o absorbție redusă a fondurilor UE. Atât defi citul 
public, cât și defi citul de cont curent s-au adâncit 
la 2,8, respectiv, 3,4% din PIB, în 2017. Iar infl ația 
se reia cu rapiditate: în timp ce ținta de infl ație a 
Băncii Naționale a României a fost atinsă în 2017, 
infl ația anuală a crescut de la luna ianuarie peste 

limita superioară a benzii din jurul țintei, ajungând 
la 5,2%, în aprilie 2018. Creșterea economică este 
așteptată să atingă cota de 5% în 2018, condusă din 
nou de stimularea continuă a consumului privat 
prin relaxarea fi scală, fi ind însă însoțită de un defi cit 
de cont curent și o infl ație ridicată, chiar și atunci 
când politica monetară este înăsprită. Creșterea 
economică se va modera până la 3% pe termen 
mediu, deoarece efectele tranzitorii ale stimulentelor 
fi scale se estompează, iar investițiile amânate și lipsa 
unor progrese susținute în ceea ce privește reformele 
structurale ar constrânge creșterea potențială pe 
termen mediu. Sunt semne de supraîncălzire a 
economiei și există riscul ca traiectoria actuală a 
politicilor să crească volatilitatea macroeconomică, 
să submineze capacitatea de a rezista la eventualele 
șocuri adverse și, în cele din urmă, să încetinească 
și convergența către țările avansate ale UE”. 
Potrivit FMI, principalele riscuri externe pentru 
perspectivele economice includ o schimbare bruscă 
a apetitului global de risc. 

Timp de două zile, la Ploiești, 
s-a desfășurat a treia ediție 

a Festivalului Internațional de 
Educație- FIEdu 2018. Concept 
unic în România și în Europa de 
Est, FiEdu este un eveniment care 
încurajează și susține colaborarea 
la nivel național și internațional, cu 
scopul de a aduce împreună factori 
de decizie din învățământ-directori 
de școli, cercetători din domeniul 
educației, profesori, părinți și copii.

 
În acest an, organizatorii evenimentului 

au fost Asociația Iubesc Ploieștii, Yuppy 
Koti Centre Ploiești-Centrul educațional de 
inspirație fi nlandeză, Ambasada Finlandei 
la București, Muzeul Județean de Științele 
Naturii, Consiliul Județean Prahova, 
Filarmonica „Paul Constantinescu”, Teatrul 
”Toma Caragiu”, Asociația Escamonde 

Ploiești, Casa Corpului Didactic și Seeding 
Knowledge Foundation. La  FIEdu 2018 
au fost prezenți experți educaționali din 
Finlanda, Marea Britanie și Statele Unite 
ale Americii. Printre temele dezbătute 
s-au afl at: modelul de educație fi nlandez, 
leadership-ul educațional, prioritizarea 
conceptului de fericire în procesul de 
învățare și predare, educația juridică în școli, 
competențele digitale și rolul tehnologiei 
în educație, unitatea în cadrul unei școli, 
impactul parteneriatelor și al mobilităților 
internaționale asupra calității educației, 
rolul inteligenței emoționale. Printre cei 
care au susținut conferințe s-a afl at și 
prof. dr.  Jukka Kangaslahti, consultant 
al Comisiei Europene pe Educație în 
cadrul Parlamentului European și expert 
în învățământul fi nlandez. Acesta a spus, 
apropo de faptul că învățământul fi nlandez 
este considerat cel mai bun din lume, că 
secretul educației constă în încrederea pe 
care părinții o au în profesori: „unul dintre 
motivele pentru care au această încredere 
este pentru că îi recunosc pe profesori ca 
fi ind profesioniști fi indcă aceștia din urmă 
au făcut studii de calitate la universitate, 
inclusiv studii de masterat. Sistemul a fost 
construit astfel încât schimbările și etapele 
de dezvoltare sunt făcute într-un mod foarte 
atent. În societatea fi nlandeză trebuie să 
fi e un consens înainte ca orice schimbare 
majoră să fi e făcută în educație. Asta 
înseamnă că politicienii nu au puterea de a 
atinge viața de zi cu zi din școală, inclusiv 
procesul de predare-învațare”. Cât despre 
relația profesor-elev, toate cadrele didactice 

sunt libere să își folosească abilitățile, 
îndemânările și metodele cele mai bune ca 
să câștige încrederea elevilor lor. Profesorii 

sunt modele și traineri pentru elevi. Sunt 
cei care îi motivează pe elevi. Întrebat 
dacă sistemul fi nlandez poate fi  aplicat și 
în România, prof. dr.  Jukka Kangaslahti 
a comentat: „În sistemul de educație nu 
merge să copiem de la alții. Totuși, câteva 
metode bune pot fi  preluate în sistemul 
românesc, cu mare grijă și înțelepciune. 
În primul rând, trebuie să se renunțe la 
birocrația superfl uă pentru ca profesorii să 
se poată concentra pe actul de predare. De 
asemenea, trebuie ca sistemul și programele 
de pregătire ale profesorilor să fi e revigorate, 
reînnoite. La fel de importantă este crearea 
unei politici sustenabile a educației astfel 

încât schimbările să fi e făcute în colaborare 
cu părinții, profesorii, directorii de școli și 
politicienii. Pe de altă parte, profesorii sunt 

la școală pentru elevi, nu pentru sistemul 
administrativ. Trebuie să îndrăznească să 
înceapă o revoluție prietenoasă în educație 
în cadrul clasei în care predă, în felul în 
care predă. Îi încurajez pe profesorii români 
să construiască relații cu colegii lor, să 
împartă idei, metode de predare, nu doar la 
nivel național, ci și internațional. Sistemul 
trebuie să renunțe la birocrația inutilă în 
toate felurile posibile. Repet: profesorii sunt 
acolo unde sunt pentru a sprijini educația de 
calitate, iar administrația este acolo pentru a 
sprijini profesorii în munca lor difi cilă, dar 
importantă”.

imp de două zile la Ploiești

POATE ÎNVAȚĂ REFORMIȘTII EDUCAȚIEI POATE ÎNVAȚĂ REFORMIȘTII EDUCAȚIEI 
CEVA DE LA FIEDU 2018 PLOIEȘTI!CEVA DE LA FIEDU 2018 PLOIEȘTI!

FMI AVERTIZEAZĂ FMI AVERTIZEAZĂ 
ROMÂNIA: ECONOMIA ROMÂNIA: ECONOMIA 
SE SUPRAÎNCĂLZEȘTE!

Vor fi  create, de asemenea, 
peste 200 de locuri 

de muncă. Noua capacitate 
industrială va permite extinderea 
produsului de încălzire a tutunului 
- glo în Europa, începând cu a doua 
jumătate a anului 2018. De altfel, 
fabrica din Ploiești va fi  unicul 
furnizor de Neostik-uri pentru 
Europa.  De asemenea, investiția va 
crește și capacitățile de producție 
a țigaretelor tradiționale. Ram 
Addanki, director Aria Europa 
Centrală și de Sud, British American 
Tobacco, a declarat: „suma de 800 
de milioane de euro care urmează să 
fi e investită în Ploiești în următorii 5 
ani este o dovadă a angajamentului 
nostru față de România. În prezent, 
60% din produsele fabricate în țara 
dvs. pleacă la export în alte 45 de țări, 
iar acest procent va crește la 70%, ca 
urmare a noilor investiții. Dorim să 
continuăm să investim în România 
și sperăm că guvernul român va oferi 
predictibilitatea necesară. Fabrica 

noastră din Ploiești va deveni un 
centru european strategic pentru 
producerea și exportul de Neostik-
uri pentru dispozitivul nostru 
inovator de încălzire a tutunului 
- glo. Creștem producția pentru a 
susține lansările de glo în alte țări 
europene. Unitatea capătă un rol 
esențial în realizarea viziunii BAT 
de a oferi fumătorilor produse cu 
potențial de risc redus”.

Fabrica din Ploiești va furniza, 
de asemenea, Neostik-uri pentru 
piața românească, după ce  glo a 
fost lansat în România, în premieră 
în Uniunea Europeană, la fi nalul 
anului trecut. În cele șase luni de 
la lansare, mai întâi în București și 
apoi în 17 alte orașe importante din 
toată România, aproape 25.000 de 
fumători au adoptat tehnologia glo. 
Cu noile capacități de producție, 
fabrica BAT din Ploiești va deveni 
una dintre cele cinci mari unități de 
producție BAT din lume.

INVESTIȚIE DE 800 DE INVESTIȚIE DE 800 DE 
MILIOANE DE EURO LA MILIOANE DE EURO LA 

BAT PLOIEȘTIBAT PLOIEȘTI

*glo este un dispozitiv care încălzește-nu arde-stickuri din tutun la 
aproximativ 240 °C. Deoarece în cazul glo nu există ardere, așa cum 
se întâmplă în cazul țigărilor tradiționale, utilizarea glo are potențialul 
de a fi  mai puțin riscantă decât fumatul. glo nu produce fum, ci emite 
vapori de tutun. Vaporii formați prin încălzirea stickurilor speciale din 
tutun generează un gust natural de tutun, dar conțin cu aproximativ 
90% până la 95% mai puține substanțe nocive decât fumul de țigară. În 
comparație cu fumatul tradițional, glo produce mai puțin miros și nu 
generează scrum.

Analiza Fondului Monetar Internațional 
(FMI) pentru România nu arată deloc 

bine. Raportul privind evoluțiile principalilor 
indicatori a determinat board-ul FMI să atragă 
atenția că „infl ația și defi citele cresc, absorbția 
fondurilor europene este slabă, investițiile au 
rămas în urmă, iar economia se supraîncălzește”. 
Avertizarea n-a determinat Bucureștiul să-și 
schimbe discursul; guvernanții ignoră analiza 
și vorbesc în continuare despre performanțe 
economice fără precedent.
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KLAUS IOHANNIS: „NU PUTEM AVEA KLAUS IOHANNIS: „NU PUTEM AVEA 
UN SUPER-MINISTRU CARE DECIDE UN SUPER-MINISTRU CARE DECIDE 

CE SĂ FACĂ PREȘEDINTELE”

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

După mitingul din Piața 
Victoriei, președintele Camerei 

Deputaților, Liviu Dragnea, a acuzat UE 
și NATO că ar fi nanța statul paralel din 
România și i-a amenințat pe procurori 
că vor avea probleme dacă dau curs 
dosarului Dăncilă privind acuzația de 
înaltă trădare formulată de Ludovic 
Orban, pe chestiunea mutării ambasadei 
României de la Tel Aviv la Ierusalim: 
„Nu știu dacă (n.n.-procurorii) vor merge 
mai departe cu demența. Ce vă pot spune 
cu siguranță este că este o comandă foarte 
fermă. Sper să nu fi e niciun procuror care 
să riște atât de mult încât să dea curs la 
această demență. Foarte mulți procurori 
riscă să plătească greu. Frica pe care o au 
îi face să nu mai aibă nicun fel de rațiune”.

Liderul PSD a acuzat NATO și UE că 

au fi nanțat „statul paralel“ din România: 
„toți partenerii noștri, NATO, UE, 
ne-au spus și ne-au promis că o să ne 
învețe democrația, pentru că noi, venind 
din comunism, nu o știam. Noi trebuia să 
învățăm democrația de la dumnealor. Eu 
zic că ar trebui să își asume toți partenerii 
noștri străini această responsabilitate, 
că au încurajat, ba chiar parțial au și 

fi nanţat acest stat paralel, acest sistem 
odios. Chiar l-au susținut public, în mai 
multe rânduri”.

DIICOT a anunțat, luni, că sesizează 
Consiliul Superior al Magistraturii 
(CSM), după amenințările fără precedent 
ale liderului PSD la adresa procurorilor. 
Șeful DIICOT a spus că una dintre 
plângeri va fi  depusă chiar de domnia sa 
fi indcă este grav afectată independența 
procurorului care a primit plângerea ce 
o vizează pe Viorica Dăncilă. Tot luni, 
într-o scrisoare trimisă Consiliului 
Superior al Magistraturii, judecătorii 
au acuzat discursurile incendiare ale 
liderilor puterii, de la mitingul PSD 
de sâmbătă, și au cerut conducerii 
instituției să ia măsuri pentru apărarea 
independenței justiției.

Maria BOGDAN; 
www.ziarulploiestii.ro

CINE ZICE, CINE ZICE, 
ĂLA E!ĂLA E!

OPINIEOPINIE

Statul paralel e tot atât de real ca Baba 
Cloanța, Muma Pădurii, Balaurul cu șapte 

capete sau zmeul Căpcăun. Ba sunt mai multe 
șanse să întâlnești în politica românească, în sens 
fi gurativ, desigur, vreo Baba Hârca, decât să dai 
nas în nas cu statul paralel. Ceea ce PSD, ALDE și 
tacit alte partide politice numesc stat paralel, noi 
(eu sau partea din România care s-a opus OUG 13, 
de pildă) identifi căm justiția, cea care a îndrăznit 
să se ia la trântă cu marea corupție din România 
și pe care o glorifi căm, cu observațiile de rigoare 
vizavi de unele erori, nu știm dacă produse din 
necunoaștere sau cu intenție. De la noi, dacă ar 
fi  să preluăm această formulă, statul paralel este 
reprezentat fi x de cei care se luptă de un an încoace 
cu această matahală întruchipată, în opinia lor, de 
Iohannis și Kovesi, UE și NATO, Soros, SRI, vântul 
potrivnic, negura sau încălzirea globală. Dihania 
este o invenție atent construită, astfel încât să fi e 
sufi cienți ingnoranți care să creadă în existența 
ei. Și copiii cred în Baba Cloanța, nu? Povestea 
începe, hăt, prin anii 1990; întâi a fost ascunsă sub 
numele de tranziție la economie de piață, apoi de 
capitalism alandala etc. Și ne amintim că, până în 
2004, toate instituțiile statului stăteau la crâșmă 
împreună și băteau darabana pe burțile recent 
umfl ate de economia în tranziție. Politicienii, 
poliția, procuratura, judecătoriile, tribunalele, SRI 
etc. erau mănă în mână. Arestați și condamnați 
erau numai infractorii mărunți; pentru un primar 
sau parlamentar care a călcat pe bec, șeful poliției 
sau al parchetului se ducea cu săru`mâna la 
mahărul de partid, care dădea sau nu undă verde 
pentru cercetarea unui grangure. Așa a fost rasă 
România de fabrici, uzine, fl otă, păduri etc. fără 
ca nimeni să dea socoteală pentru jaful național pe 
care fi ecare dintre noi l-a văzut. Și tot așa, în locul 
industriei comuniste, au crescut primii miliardari, 
toți, întâmplător sau nu, conectați la politică. Mai 
pe urmă, când zestrea comunistă a fost transferată 
în buzunarul capitaliștilor de carton, iar foamea 
de înavuțire era încă mare, oamenii au trecut la 
prăduirea bugetului statului. Nu vă prefaceți că nu 
știți despre cârdășia dintre politic, administrația 
de stat centrală și locală, fi rmele abonate la banul 
public (jumătate dintre ele deținute de politicieni), 
structuri ale statului.

Și a venit clipa ca România să adere la UE. Iar 
UE n-a vrut să ne primească în marea familie cu 
metehnele noastre. Bucureștiul s-a apucat să scrie 
legi, să construiască sistemul judiciar, să,să,să... 
Multă vreme, legile au rămas pe hârtie, fără 
niciun efect în viața reală; cârdășia s-a sfârșit 
abia prin 2010, când au fost condamnați primii 
oameni puternici ai României, e adevărat, pentru 
fapte minore, în comparație cu ceea ce văzusem 
că au comis unii și alții. Într-un fel, s-ar putea ca 
Traian Băsescu să-și fi  băgat coada în sensul în 
care acționa un buton prin care cercetați erau doar 
adversarii lui politici. Lovitura a venit când DNA 
s-a luat de familia lui ori de protejata Elena Udrea 
și, mai târziu, cam de toți baronii locali, inclusiv 
de Dragnea și Tăriceanu. Lor le-a fost imposibil 
să admită că poate exista în România cineva care 
să-i pedepsească pentru fărădelegile comise ori să 
fi e tratați la fel ca, știu și eu, ciorditorii de rând. La 
blazonul lor, tratamentul noii Justiții li s-a părut 
umilitor, de netolerat. Și-atunci, cum au pus mâna 
pe putere, cum au început să amputeze legile și să le 
golească de tot ceea ce le era împotrivă. Au început 
să anuleze puterea președintelui, singurul opozant 
din România, evident, în afară de procurori și 
majoritatea covârșitoare a judecătorilor. Sau au 
început să-și subordoneze toate instituțiile din 
România. Visul de azi al lor este să stea din nou 
la crâșmă cu șefi i procurori, judecători, polițiști, 
SRI, iar aceștia să meargă la ei cu căciula în mână, 
săru`mâna, îmi dai voie să-i fac dosar Sultanului, 
fi indcă a omorât un copil pe trecerea de pietoni? Ei 
spun că statul paralel ar fi  partea din magistratură 
care s-a luat la trântă cu marii corupți. Sau stat 
paralel ar fi  și banalul om de rând care vrea să nu se 
mai fure în țară. Noi (eu) credem că statul paralel 
sunt chiar ei. Vorba expresiei aia din copilărie: 
„cine zice, ăla e”!

La o săptămână de la 
data publicării deciziei 

CCR în Monitorul Ofi cial și 
după ce a avut o întrevedere 
cu reprezentanții Comisiei 
de la Veneția, președintele 
Klaus Iohannis a avut prima 
declarație de presă pe marginea 
acestui subiect extrem de 
fi erbinte. Acesta a spus, 
printre altele, că  „motivarea 
aduce la suprafață mai multe 
întrebări decât clarifi cări”, iar 
printre acestea ar fi  amputarea 
puterilor președintelui, 
rolul știrbit al CSM și 
independența procurorilor: 
„PSD încearcă de o bună 
vreme încoace să amputeze 
puterile Președintelui. Atenție! 
Un partid, PSD, încearcă să 

amputeze puterile Președintelui 
României. Din păcate, decizia 
Curții Constituționale vine 
exact în aceeași linie și în aceeași 
logică de diminuare a rolului 
șefului statului, în procedura de 
demitere a unui înalt procuror. 
Și de aici apar întrebările: care 
mai este statutul procurorilor 
în România? După această 
decizie mai sunt procurorii 
independenți, așa cum ni-i 
dorim ca să fi e efi cienți, de 
exemplu, în lupta anticorupție? 
Sau sunt duși procurorii 
mai degrabă în subordinea 
ministrului justiției decât 
sub autoritatea ministrului 
justiției, așa cum scrie în 
Constituție? O altă întrebare: 
avem un nou super-ministru 

al justiției? Avem un nou 
super-ministru al justiției care 
decide și Președintele execută?!  
Ce mai este apoi CSM? Cum 
poate CSM să-și îndeplinească 
rolul principal pe care îl are, 
conform Constituției, de 
garantare a independenței 
justiției, dacă CSM nici nu 
mai contează în procedura de 
demitere a unui procuror, a 
unui procuror-șef?”. În fi nal, 
președintele Klaus Iohannis a 
spus că „România are nevoie 
de lupta anticorupție, ea 
trebuie să continue, procurorii 
trebuie să fi e independenți, în 
niciun caz nu pot fi  controlați 
politic și nu putem să avem un 
super ministru care dictează 
Președintelui ce să facă”.

REACȚII FURIBUNDE 
DUPĂ DECLARAȚIILE 

ȘEFULUI STATULUI
PSD a emis imediat un 

comunicat de presă prin 
care îl acuză pe președinte 
că atentează la ordinea 
constituțională: „Partidul 
Social Democrat consideră 
că declarațiile recente ale 
președintelui Klaus Iohannis 
referitoare la decizia Curții 
Constituționale privind 
soluționarea confl ictului dintre 
președinte și ministrul Justiției 
reprezintă un atac deosebit 
de grav la adresa ordinii 
constituționale din România. 
Intenția președintelui 
Iohannis de a pune în 
discuție, într-o dezbatere 
publică, decizia Curții 
Constituționale constituie 
un act de agresiune asupra 
acestei instituții fundamentale 
pentru sistemul democratic 
din România. Deciziile Curții 
Constituționale sunt defi nitive 
și general obligatorii- ele 
se execută, nu se discută! 
Declarațiile președintelui 
Iohannis echivalează cu 
un îndemn la nesupunere 
în fața legilor și instanțelor 
judecătorești din România”. 
Și președintele partidului, 
Liviu Dragnea, a spus că, în 
cazul în care președintele 
Klaus Iohannis nu va respecta 
decizia CCR în cazul Kovesi, 
PSD va utiliza tot ce are la 
dispoziție (suspendarea). 
Jurnalistul Ion Cristoiu a 
comentat că PSD are „datoria 
patriotică să îl suspende 
imediat pe Klaus Iohannis 
fi indcă a încălcat Constituția, 
nerevocând-o imediat pe 
Kovesi, la indicația CCR”.

DRAGNEA ÎI AMENINȚĂ PE DRAGNEA ÎI AMENINȚĂ PE 
PROCURORI, UE ȘI NATOPROCURORI, UE ȘI NATO

au finanțat statul paralel“ din România:

Curtea Constituțională a României a păstrat și în motivarea scrisă decizia prin 
care președintele României este obligat să o revoce din funcție pe Laura Codruța 

Kovesi, iar procurorii sunt trecuți în subordinea ministrului politic al Justiției. Klaus 
Iohannis a declarat că va lua o hotărâre într-un timp rezonabil, în timp ce parlamentarii 
îl amenință cu suspendarea. Presa obedientă puterii politice a „urlat” chiar că „e o 
datorie patriotică a PSD de a-l suspenda pe președinte”.
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Stimati  cititori  ai  ziarului  Ploieștii, 
dragii  noștri  colegi  de  bancă, clasă  

și  liceu, după  cum  vă  informam  în  
săptămânalul  din  7  iunie,  urma  ca în  ziua  
de  vineri,  8  iunie  2018,  la  Colegiul  Național  
Ion  Luca  Caragiale,  în  cadrul  festivităților  
de  comemorare  a  profesorului  emerit  
Aspasia  Vasiliu - cel  mai  longeviv  director  
în  funcțe  în  perioada  1958-1973,  să  fi e  
dezvelit  bustul  acestuia. La  ora  10 a.m., 
membrii  comitetului  de  inițiativă  însoțiți 
de  câțiva  voluntari  (colegi  de-ai  noștri)  
ne-am  prezentat  la incintă pentru  a  pune  
la  punct  ultimile  detalii: montarea  unui  
deosebit  aranjament  fl oral  (fără  să  ne  

lăudăm)  la  masa  prezidiului  de  onoare, 
pregătirea   spațiului  în  care  urma  să  se  facă  
tratația  invitaților   (prăjituri,cafea,sucuri și 
apă), prinderea  pe  ușile  monumentale  de  
la  intrarea  principală  a  două  afi șe  (aproape  
cât  mine  de  mari) privind  evenimentul  
care  urma  să  înceapă  în  scurt  timp, 
amenajarea  vizibilă  și  estetică  a  unui  stand  
de  cărți  ( două  volume  aparținînd  unui  
colectiv  mai larg  de  ,,caragialiști,,  și  al  
trei-lea  al  domnului  fi lolog  Ioan  Groșescu). 
În  jurul  orei  11 a.m. au  început  să  sosească  
oaspeții  (colegii  noștri, absolvenți, aproape  
20  de  generații). Fiecare  a  primit  o  mapă  
cuprinzând  programul  manifestării, o 
copie  a  scrisorii  profesorului  de  limba  și  
literatura  românâ  Aspasia  Vasiliu  adresată  
poetului  (unic)  Nichita  Stănescu (absolvent  
al  liceului), o  listă  a  lucrărilor  artistului  
plastic sculptorul  Constantin  Ionescu,  
realizatorul  bustului  și  de  asemenea  
diploma  de  onoare  care  atestă  calitatea  
de  donator  participant la  reușita  acestei  
acțiuni.  La  aproximativ  un  sfert  de  oră  
de  la  sosirea  primilor  oaspeți,  impunătorul  
hol  de  primire  devine  aproape  neîncăpător. 
Pe  treptele  somptuoase  care  duc  spre  sala  
de  festivități sunt  întâmpinați  de  un  cor  de  
copii  (elevi  de  gimnaziu). Sub  conducerea  
măiastră a  inimoasei  și  nu  mai  puțin  
frumoasei  profesoare  de  muzică  doamna  
Adela  Dumitrache,  micuții  interpreți  
susțin  un  scurt  dar  încântător  program  

artistic  răsplătit  cu  binemeritate  aplauze. 
În sala  plină  aproape  la  refuz  (peste 150 
de  invitați) ceremonia  a  fost  condusă  de  
inițiatorul  proiectului, colegul  nostru  Nicu  
Dumitrescu.  După   cuvântul  de  întâmpinare  
al  acestuia  au urmat  aprecierile  doamnei  
profesoare  Carmen  Băjenaru, directorul  
Colegiului, referitoare  la  această  difi cilă  dar  
nobilă  acțiune  încheiată  cu  succes.  Adriana  
Nicolae-Iacob  și  domnul   Ioan  Groșescu  
au  prezentat  succint  etapele  parcurse  de  
la  stadiul  de  idee  până  la  concretizarea  ei,  
precum şi parcursul   școlar  și  profesional  al  
profesoarei de  limba  și  literatura  română  
Aspasia  Vasiliu.  În  continuarea  luărilor  de  
cuvânt,  domnul  profesor  universitar   dr. 
ing. Virgil  Petrescu,  absolvent  al  liceului, 
fost  ministru  al  educației  și  învățământului, 
doamnele  profesoare    Aurelia  Solomon  și  
Olga  Petrescu  - care în perioada    activității  
dumnealor  profesionale au  ocupat  și  funcția  
de  director,  respectiv  funcția  de  director  
adjunct  al  instituției  școlare   - au  adus  un  
elogiu  profesorului  și  conducătorului  de  
liceu  Aspasia  Vasiliu.   Colegul   Gh. Neguț  
a dat  citire  mesajului  academicianului  
Basarab  Nicolescu  unul   dintre    numeroșii  
absolvenți  de  excepție  ai  liceului.  Cităm  
din  scrisoarea  domnului  academician: 
„ ... doamna  Aspasia  Vasiliu  și  domnul  
profesor  de  matematică  Ioan Grigore  
au  fost  părinții  spirituali  ai  adolescenței  
mele. Rămân  în  memoria mea  ca  fi ințe  

de  lumină, un  cuplu  mitic  și  protector  
al  liceului  nostru”. Cuvântul de încheiere  
l-au  avut  doamna  Lucia  Vasiliu  și  Karina 
una din cele două  fi ice Vasiliu ,toate  trei  
absolvente ale  liceului  I.L.Caragiale.  Din  
alocuțiunile  prezentate au răzbătut  în  mod  
evident  fără  urmă  de emfază, cu aleasă  
modestie, profundul  respect  al  nurorii   față  
de  soacră   și  marea  dragoste  a  nepoatei  
purtată  bunicii  ei. „Am  învățat  de  la  bunica  
respectul, cinstea,  seriozitatea,  bunacuviință  
fără  să  mi le predea  ca  la școală”,  amintea  
Karina  Vasiliu,  încheind  prima  parte  a  
unei  ample  manifestări  pigmentate  cu  mici  
prelegeri  de  etică,  brodate  în  jurul  unui  
personaj  de  mare  calitate.  După  pauza  
de  tratație „a musafi rilor”,  de  fapt  foști  
,,locuitori,, de drept  ai  locașului școlar,  s-a  
trecut  la  parcurgerea  momentului  de  vârf  al  
manifestării.  În  iulie  1600  la  Unirea  celor  
trei  principate  Mihai  Viteazul  spunea ,,pohta  
ce-am pohtit”. Astăzi, 8 iunie 2018,    câțiva  
absolvenți  și  foști  profesori  ai  liceului,  
fi ind  urmați  de  o  ,,armată”  de  donatori  
generoși,  spun  ,,bustul  pe  care  l-am  dorit”.  
În  marele  hol  de  onoare  privirea   sculptată  
în  bronz  a  doamnei  profesoare  Aspasia  
Vasiliu  va  veghea  la  nesfârșit  la  creșterea  
continuă a  Colegiului   Național  I.L.Caragiale,  
din  Ploiești.     Din  partea  comitetului  de  
organizare, mereu  a  dumneavoastră cu cele  
mai alese  gânduri, Adriana  Nicolae-Iacob  cl. 
a XI-a  BU  promoția  1967.

timati cititori ai ziarului Ploieștii

În această situaţie s-a afl at, aproape 
80 de ani, până în anii 1987-1988, 

când în urma cumplitului cutremur din 4 
martie 1977, biserica mânăstirii a suferit 
grave avarii, pentru care a fost supusă unor 
restaurări generale.

După cum se știe, la 14 km Nord de orașul 
Ploiești și la 75 de km faţă de Municipiul 
București, în apropierea șoselei București 
– Ploiești – Vălenii de Munte, aproape de 
ieșirea din comuna Lipănești, pe un drum în 
partea stângă a șoselei Lipănești -Vălenii de 
Munte, la cca 1 km se afl ă vestita Mânăstire 
Zamfi ra. A fost construită începând din 
anul 1743, de către două renumite femei: 
Zamfi ra, soţia unui fost om de încredere 
al Sfântului Voevod martir Constantin 
Brâncoveanu și Smaranda Bălăceanu, nora 
Zamfi rei, femei pentru a căror evlavie și 
credinţă în Dumnezeu au devenit modele 
în localitate. 

Această biserică, după moartea celor 
două femei ctitore, a intrat într-o stare fi zică 
ce a dus treptat la o evidentă părăginire. Mai 
târziu, biserica a fost restaurată și a devenit 
locaș de cult pentru comunitatea locală. 

Un secol mai târziu, prin 1855, 
Mitropolitul Nifon – Întâiul Stătător al 
Bisericii Ortodoxe Române din Ţara 
Românească, a hotărât să înalţe o nouă  
biserică, nu departe de cea veche, mult mai 
mare, a cărei construcţie a durat trei ani, 
fi ind sfi nţită la 8 septembrie 1857. Pentru 
pictarea bisericii a fost angajat unul dintre 
cei mai tineri pictori, nimeni altul decât 
Nicolae Grigorescu, atunci în vârstă de 
18-19 ani, care a fost ajutat de fratele său 
Gheorghe Grigorescu (de aceeași apropiată 
vârstă). 

Pentru viitorul marelui artist Nicolae 
Grigorescu, realizarea picturii de la Biserica 
cea mare din cadrul Mânăstirii Zamfi ra 
este prima exersare în stilul picturii 
monumentale. Chipurile marilor sfi nţi și 
coroanele lor au fost realizate în ulei, iar 
celelalte părţi în tehnica frescă. El nu bănuia, 

probabil, că peste puţină vreme, fresca se va 
degrada, în timp ce părţile lucrate în ulei 
vor rezista mulţi ani. Această experienţă a 
fost de bun augur pentru bisericile ce au 
fost pictate ulterior, printre care și cea din 
comuna prahoveană Puchenii Mari. 

Odată cu construirea bisericii celei mari, 
au fost iniţiate și lucrări pentru un număr 
apreciat de chilii, unde au fost aduse maicile 
de la Schitul Roșioara, din apropierea 
comunei Filipeștii de Pădure.

Importanţa artistică a acestei mânăstiri, 
constă în primul rând în excepţionala sa 
pictură, întrucât este prima biserică pictată 
în întregime de marele pictor român 
Nicolae Grigorescu, la vârsta de 18 ani, 
ajutat de fratele său Gheorghe Grigorescu. 
Această pictură poate fi  considerată unicat, 
deoarece este singura executată în tehnica 
frescă de Nicolae Grigorescu. Atât pictura 
murală cât și icoanele au fost realizate 
într-un timp foarte scurt, de numai un 
an și două luni (între 16 iulie 1856, data 
încheierii contractului și 8 septembrie 1857 
– data sfi nţirii bisericii).

Pictura a suportat mai multe restaurări, 
ultima și cea mai complexă și importantă 
fi ind cea din anii 1977 – 1979, în urma 
cumplitului seism din 4 martie 1977, de 
pictorul Ion Chiriac. 

Afl ându-se pe Lista Monumentelor 
Istorice declarată prin HCM nr. 1160 din 23 
iunie 1955, restaurarea Mânăstirii Zamfi ra 
a fost propusă în anul 1978, de către 
subsemnatul – în calitate de vicepreședinte 
al Comitetului Judeţean de Cultură și 
Artă – Ministerului Culturii, care în urma 
intervenţiilor verbale și în scris a aprobat 
sumele necesare.

Pentru executarea lucrărilor de restaurare 
a picturii am propus Ministerului Culturii 
pe pictorul restaurator Ion Chiriac, care 
în acea perioadă lucra și la restaurarea 
lucrărilor de artă monumentală de la 
Casa Muzeu Hagi Prodan din Ploiești – 
monument de arhitectură și care obţinuse 

atestat de pictor restaurator. 
În discuţiile purtate, l-am convins pe 

pictor să preia și lucrările de restaurare de 
la biserica cea mare a Mânăstirii Zamfi ra. În 
acest sens, am primit și avizul verbal al dnei 
prof. univ. Tamara Dobrin – vicepreședinte 
(ministru adjunct) la Ministerul Culturii, 
precum și al Direcţiei Monumentelor 
Istorice – director eminentul istoric și 
critic de artă Vasile Drăguţ, precum și dr. 
arh. Cristian Moisescu, coordonatorul 
știinţifi c și tehnic al lucrărilor de restaurare 
a monumentelor istorice de pe teritoriul 
întregii ţări.

Înainte de a semna contractul de 
restaurare a picturii, artistul Ion Chiriac a 
dorit să vadă Biserica Mânăstirii Zamfi ra – 
ce urma să fi e restaurată. Ne-am deplasat 
împreună la sediul mânăstirii și pe drum 
i-am propus să realizeze și câteva sondaje 
pentru a constata ce s-a întâmplat în 
decursul vremii cu pictura originală 
semnată de marele  Nicolae Grigorescu la 
vârsta adolescenţei. 

În discuţii am adus în prim plan și 
câteva argumente. De cele mai multe ori, 
o seamă de delegaţii de oameni de cultură 
din ţară și de peste hotare, venite în schimb 
de experienţă la Comitetul Judeţean de 
Cultură Prahova, au avut ocazia să viziteze 
și Mânăstirea Zamfi ra pictată în întregime 
de cel mai mare pictor român Nicolae 
Grigorescu. Dar pictura din biserică nu era 
acum a marelui artist și nici nu știam prea 
bine motivele pentru care a fost acoperită cu 
o altă pictură. 

Specialistul Ion Chiriac a înţeles bine 

dorinţa subsemnatului și a realizat în 
următoarele zile câteva sondaje, constatând 
existenţa în bună stare a picturii originale, 
care nu a fost dată jos, ci acoperită cu un 
alt strat de către diverși pictori, printre care 
Toma Vintilescu.

Am spus atunci să dea jos pictura lui 
Toma Vintilescu și a altora care au colaborat 
la această crimă și, pe răspunderea mea, 
„să puneţi în lumină integrala creaţie a 
celebrului artist Nicolae Grigorescu”.

Despre această situaţie inedită, am 
informat conducerea Ministerului Culturii 
și a Direcţiei Monumentelor Istorice, cărora 
le-am înaintat, pentru aprobare noul deviz 
întocmit de pictorul restaurator Ion Chiriac. 
Lucrările au fost aprobate și astfel după 
terminarea lor, cu brio, pictura originală 
semnată de Nicolae Grigorescu se bucură 
totdeauna de cele mai sincere și călduroase 
aprecieri din partea numerosului public 
și miilor de turiști români și străini, care 
vizitează anual acest important monument 
al culturii naţionale.

Am ţinut să precizez aceste importante 
date care – deși cunoscute la vremea 
respectivă de stareţa mânăstirii – nu au 
fost transmise și celor care au urmat să 
coordoneze întreaga viaţă monahală a 
mânăstirii și muzeului acesteia ce păstrează 
o importantă colecţie de obiecte și piese ale 
patrimoniului cultural naţional.

Notă: Într-un număr viitor al ziarului 
vom publica și o declaraţie în acest sens a 
artistului restaurator Ion Chiriac.

atestat de pictor restaurator dorinţa subsemnatului și a realizat în

Restituiri în spiritul adevăruluiRestituiri în spiritul adevărului
Cine a decis și cu ce prilej repunerea în valoare a picturii originale realizate la Biserica 

cea mare din incinta Mânăstirii Zamfi ra din judeţul Prahova, pictură realizată în 
anul 1856-1857, de către marele artist al penelului românesc Nicolae Grigorescu – atunci 
în vârstă de 18/19 ani și acoperită total în anul  1904, cu o nouă pictură de către Toma 
Vintilescu (se zice la recomandarea Mitropoliei București). 

EVENIMENT   MARCANT  LA  COLEGIUL  NAȚIONAL  I.L.CARAGIALE  DIN  PLOIEȘTI

COMEMORAREA  PROFESORULUI  EMERIT  ASPASIA  VASILIUCOMEMORAREA  PROFESORULUI  EMERIT  ASPASIA  VASILIU
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CUM AU MURIT APOSTOLII ȘI IISUS HRISTOS

Marcu: a fost omorât în 
Alexandria, Egipt, fi ind târât de 
cal pe străzi până a murit.

Luca: a fost spânzurat în 
Grecia, ca urmare a predicilor sale 
stăruitoare către cei pierduţi. 

Ioan: a făcut faţă martirului, 
scăpând printr-un miracol după 
ce a fost fi ert într-un bazin uriaș cu 
ulei încins, în timpul unor raiduri 
de persecuţie în Roma. Ioan a fost 
condamnat la prizonierat în mină, 
pe insula Patmos. Revelaţiile 
sale, Apocalipsa, au fost scrise pe 
această insulă. Apostolul a fost 
eliberat mai târziu și a servit ca 
preot în Edessa (Turcia modernă). 
A murit de bătrâneţe, fi ind 
singurul apostol care a murit în 
liniște.

Petru: A fost crucifi cat cu capul 
în jos, pe o cruce în formă de X. Se 
spune că a fost crucifi cat în această 
poziţie, deoarece el le-a cerut astfel 
călăilor săi, simţindu-se nedemn 

să moară ca Iisus.
Iacov, fratele lui Iisus (nu 

a fost în mod ofi cial apostol): 
liderul bisericii în Israel a fost 
aruncat de pe turnul din partea 
de sud-est a Templului, de la 35 
de metri înălţime, pentru că a 
refuzat să se lepede de credinţa în 
Hristos. Când au descoperit că a 
supravieţuit căzăturii, dușmanii săi 
l-au bătut până l-au omorât. Acest 
turn al Templului este același cu 
cel pe care Satana L-a dus pe Iisus, 
încercând să-l ispitească.

Iacov cel Mare: fi ul lui Zevedeu, 
era pescar când Iisus l-a chemat 
în serviciul său. Ajuns un mare 
conducător al bisericii, acesta 
a fost decapitat în Ierusalim. 
Ofi ţerul roman care l-a păzit a 
rămas uimit de modul în care 
și-a apărat credinţa la proces. Mai 
târziu el l-a însoţit pe Iacov la locul 
execuţiei, și-a schimbat credinţa 
(recunoscându-l  pe Iisus), a 

îngenuncheat și s-a lăsat decapitat 
alături de Iacov.

Bartolomeu: cunoscut și 
sub numele de Nataniel, a fost 
misionar în Asia. A propovăduit 
în Turcia de astăzi. Bartolomeu a 
devenit și el un martir, fi ind biciuit 
până la moarte, pentru credinţa 
sa, în Armenia.

Andrei: a fost crucifi cat pe o 
cruce în formă de X, pe insula 
Patras, în Grecia. După ce a fost 
bătut cu biciul de șapte soldaţi, a 
fost legat de cruce cu funii pentru 
a i se prelungi agonia. Urmașii 
săi au mărturisit că ultimele sale 
cuvinte au fost: „Am trăit mult, 
mi-am dorit și am așteptat acest 
ceas fericit. Crucea a fost sfi nţită 
prin faptul că Iisus a atârnat pe ea”. 
A predicat celor care îl chinuiau 
încă două zile, până a murit.

Toma: a fost înjunghiat cu o 
suliţă în India, în timp ce călătorea 
ca misionar pentru a-și stabili 
biserica în acea zonă.

Iuda (a nu se confunda cu 
Iscarioteanul): a fost omorât cu 
săgeţi când a refuzat să-și nege 
credinţa în Christos.

Matei: apostolul care a fost 
ales să-l înlocuiască pe Iuda 
Iscarioteanul, a fost bătut cu pietre 
și apoi decapitat.

Paul (Pavel): a fost torturat 
și apoi decapitat de împăratul 
Nero, în Roma anului 67 d.H. 
Pavel a fost închis în temniţă 
vreme îndelungată, unde a scris 
epistolele către bisericile pe care 

reușise să le formeze în Imperiul 
Roman. Aceste scrisori, care 
includ învăţături fundamentale 
pentru creștini, alcătuiesc o parte 
însemnată a Noului Testament.

Toate acestea ne amintesc că 
suferinţele noastre aici, pe pământ, 
sunt minore în comparaţie cu 
persecuţiile și cruzimea pe care 
le-au avut de îndurat Apostolii și 
primii creștini pentru credinţa lor.  
„Veţi fi  urâţi din cauza numelui 
meu. Dar cel care îndură până la 
sfârșit, va fi  salvat”. (Matei).

Moartea lui Iisus Hristos
La vârsta de 33 de ani, Iisus a fost 

condamnat la moarte. La vremea 
aceea, crucifi carea era pedeapsa 
cea mai dură. Doar cei mai mari 
criminali erau condamnaţi la 
crucifi care. În plus faţă de ceilalţi 
criminali, Iisus, pe lângă faptul că a 
fost crucifi cat, a fost și bătut în cuie 
(pironit), de mâini și de picioare. 
Piroanele, fi ecare lungi de 15-20 
cm au fost bătute în încheieturi, 
nu în palmă cum se portretizată 
adeseori. Astfel, tendoanele de 
la încheieturile mâinilor au fost 
rupte – fapt cunoscut de gărzile 
romane – forţându-l pe Iisus să-și 
menţină trupul doar cu mușchii 
spatelui, pentru a putea respira. 
Ambele picioare au fost pironite, 
astfel că era nevoit să-și menţină 
greutatea în unicul cui care i-a 
străpuns picioarele pe cruce. Iisus 
nu se putea sprijini constant pe 
picioare datorită durerii, astfel 
că era forţat să alterneze arcuirea 

spatelui și lăsarea greutăţii pe 
picioare, ca să poată să respire. 
Imaginaţi-vă durerea cumplită pe 
care o avea de suportat, lupta și 
curajul său. Iisus a îndurat aceste 
chinuri timp de trei ore!

În imaginile care îl înfăţișează pe 
Iisus, putem vedea rănile pe care le 
avea la mâini și la picioare și, într-o 
parte, pe cea provocată de suliţa 
cu care a fost împuns de un soldat 
roman. Dar, pe lângă acestea, el avea 
numeroase răni și în corp. Înainte 
de a i se bate piroanele în mâini și 
în picioare și de a fi  crucifi cat, Iisus 
a fost biciuit și lovit cu cruzime. 
Coroana cu spini îi înţepa scalpul. 
Majoritatea oamenilor nu ar fi  
rezistat acestor torturi. La toate 
acestea se adaugă suferinţa pe care 
a trăit-o cărându-și propria cruce 
pe o distanţă de doi kilometri, 
în timp ce populaţia îl scuipa și 
arunca cu pietre în El. Doar partea 
de sus a crucii cântărea aproape 30 
de kilograme.

Calvarul teribil îndurat de Iisus, 
sacrifi ciul său, a „spălat” păcatele 
oamenilor, deschizând porţile 
Raiului, astfel ca toţi să poată avea 
acces liber la Dumnezeu.

„Oricine va mărturisi pentru 
Mine înaintea oamenilor, 
mărturisi-voi și Eu pentru el 
înaintea Tatălui Meu, care este în 
ceruri, iar de cel ce se va lepăda de 
Mine înaintea oamenilor și Eu Mă 
voi lepăda de el înaintea Tatălui 
Meu, Care este în ceruri” (Matei 
10;32-33).

Un an în spaţiu modifi că nu 
doar perspectiva asupra 

vieţii. Te schimbă la nivel structural, 
arată un studiu NASA, citat de CNN.

Rezultatele preliminare ale Twin Study 
– un studiu al gemenilor – făcut de cei 
de la NASA dezvăluie că ADN-ul uman 
se modifi că în spaţiu. În cadrul acestei 
cercetări, oamenii de știinţă l-au studiat pe 
astronautul Scott Kelly. Acesta a petrecut un 
an la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale 
și a revenit de doi ani pe Terra. 7% din 
genele astronautului nu și-au mai revenit 
însă la normal după întoarcerea pe Pământ.

Cei de la NASA l-au studiat pe Kelly 
înainte, în timpul și după anul petrecut 
pe Staţia Spaţială Internaţională. Pentru a 
trage cele mai relevante concluzii, acesta a 
fost comparat cu fratele lui geamăn, Mark, 
care a rămas pe Terra. Cei doi nu mai sunt 
identici din punct de vedere genetic, așa 
cum erau înainte ca Scott să plece în spaţiu.

Gene… spaţiale
Transformarea ADN-ului lui Scott 

în proporţie de 7% sugerează schimbări 
genetice de lungă durată și care se leagă de 
cel puţin cinci procese și funcţii biologice.

Pentru a urmări schimbările fi zice 
cauzate de timpul petrecut în spaţiu, 
oamenii de știinţă au studiat metaboliţii 
(produșii intermediari ai metabolismului, 
fără de care, viaţa nu ar fi  posibilă), 
citokinele (molecule de natură proteică 
secretate de celulele sistemului imunitar) 
și nivelul de proteine din organismul lui 
Scott, în timpul și după misiunea în spaţiu.

Pentru a înţelege în profunzime 
schimbările prin care a trecut organismul 
lui Scott, Chris Mason de la Weill Cornell 

Medicine și echipa acestuia și-au îndreptat 
atenţia mai ales asupra schimbărilor la 
nivel de ADN și ARN (acidul ribonucleic, 
implicat în decodifi carea informaţiei 
ereditare stocate de ADN).

Chiar dacă 93% din expresia genetică a 
revenit la normal după ce Scott s-a reîntors 
acasă, un subset de „gene spaţiale” – cum 
le numesc cei de la NASA – s-au modifi cat 
pentru totdeauna. O parte dintre mutaţii 
au fost provocate de stresul călătoriilor 
spaţiale. Genele se dezactivează și se 
activează la loc, iar acest proces le poate 
modifi ca funcţiile. ADN-ul se poate 
modifi ca și din cauza radiaţiilor din spaţiu 
sau a restricţiilor de natură calorică. Apoi, 
lipsa gravitaţiei și modifi carea nivelului de 
fl uide din organism pot provoca schimbări 
la rândul lor.

Misiunea lui Kelly de un an în spaţiu 
este crucială în planifi carea unei misiuni 
de trei ani pe Marte, spun cei de la NASA. 
Studii despre cum se adaptează corpul 
uman la imponderabilitate, izolare, radiaţii 
sau stresul unei misiuni de durată în spaţiu 
sunt necesare înainte ca astronauţii să fi e 
trimiși în misiuni precum cea de pe Marte, 
care ar tripla din start timpul petrecut până 
acum de oameni în spaţiu.

Marcu: a fost omorât în să moară ca Iisus

Cea mai cunoscută fotografi e care îl 
are în prim plan pe faimosul fi zician 

Albert Einstein are în spate o poveste 
interesantă. Poza a fost făcută la petrecerea 
cu ocazia zilei de naștere a fi zicianului, când 
acesta a împlinit 72 de ani.

La petrecerea organizată pe 14 martie 
1951, în Clubul Princeton, Einstein l-a 
cunoscut pe fotograful Arthur Sasse, căruia 
i-a permis să-l fotografi eze. La sfârșitul serii, 
pe când fi zicianul se afl a în mașină, gata de 
plecare, Sasse a insistat să mai facă o poză. 
Ușor deranjat de rugămintea fotografului, 
Einstein a scos limba spre aparat chiar în 
momentul în care blitzul s-a activat, potrivit 

althatisinteresting.com.
Când Sasse i-a trimis copiile fotografi ilor 

făcute în timpul petrecerii, Einstein a fost 
cucerit de ultima poză, pentru care a cerut 
mai multe exemplare. Mai târziu, fotografi a 
a fost inclusă pe toate felicitările pe care le-a 
trimis savantul.

Fotografi a originală în care Einstein 
scoate limba celui care-l fotografi a a fost 
vândută pentru suma de 72.300 dolari, în 
2009, devenind astfel cel mai scump portret 
al unui om de știinţă.   

Albert Einstein a luat premiul Nobel 
pentru Fizică în 1921 și este unul dintre cei 
mai cunoscuţi oameni de știinţă din lume.

ADN-UL UNUI ASTRONAUT ADN-UL UNUI ASTRONAUT 
S-A MODIFICATS-A MODIFICAT

Medicine și echipa acestuia și au îndreptat

POVESTEA DIN SPATELE POVESTEA DIN SPATELE 
CELEBREI FOTOGRAFIICELEBREI FOTOGRAFII
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Trilaterala Moldova-Ucraina-Georgia: Trilaterala Moldova-Ucraina-Georgia: 
pentru Europa sau împotriva Rusiei?

O nouă platformă
 pro-occidentală la Kiev 

Preconizată ca o structură 
cu statut consultativ (statutul 
propriu-zis al Asambleei urmează 
a fi  adoptat la una din reuniunile 
proxime), organizația va servi 
drept o platformă de promovare 
a intereselor cetățenilor celor trei 
state, precum și de cooperare, 
schimb de experiență pe domenii 
de interes comun. Tustrei spicheri 
s-au arătat unanimi în intenția de a 
fi  mai sonori pe plan internațional, 
în special în ceea ce privește 
poziția propriilor state față de 
actualele provocări comune de 
securitate, inclusiv energetică, 
față de prezența nesancționată 
a trupelor străine pe teritoriile 
lor, practic ocupate de Federația 
Rusă, față de dezinformare și știri 
false. Scopuri de altfel denunțate 
de însuși genericul conferinței 
– „Consolidarea componentei 
inter-parlamentare a cooperării 
regionale și în domeniul securității, 
prin dezvoltarea colaborării cu UE 
și NATO”.

Toate alocuțiunile s-au axat 
în primul rând pe integrarea 
europeană și reformele necesare 
acestui parcurs, dar securitatea 
regională și contra-propaganda 
(Kremlinului, fi rește) nefi ind 
lipsă practic în niciuna, chiar 
dacă era enunțată după primul 
obiectiv. „Am convenit că scopul 
nostru principal este aderarea 
statelor noastre la comunitatea 
europeană, împreună, umăr 
la umăr să mergem pe calea 
reformelor”, a subliniat Andrei 
Parubii, președintele legislativului 
de la Kiev. „Obiectivul zero al 
colaborării noastre trilaterale este 
să reconectăm regiunea la Europa, 
declara și spicherul moldovean 
Andrian Candu. Avem nevoie de o 
cooperare structurată dintre aceste 
trei țări, deoarece avem aspirații 
comune și statut de state asociate 
UE. După 26 de ani, o parte din 
teritoriul Republicii Moldova este 
încă ocupat, cu aceeași problemă 
se confruntă Georgia și Ucraina”. 

În particular, Candu a mai vorbit 
și despre cooperare dintre cele trei 
țări și UE pe domeniile comerț, 
transport, energie și IT, ceea ce 
va genera noi oportunități pentru 
aderarea la piața unică și aplicarea 
standardelor UE în regiune.

Și spicherul georgian Irakli 
Kobakhidze a preluat subiectul 
încălcării integrității teritoriale 
a Gruziei de către Rusia. „Pe 
teritoriile ocupate de Rusia sunt 
încălcate drepturile fundamentale 
ale omului – copiii nu pot urma 
studiile în limba maternă, este 
limitată libera circulație etc. Noi 
de veacuri am trăit împreună 
cu osetinii și abhazii și ne dorim 
numai o soluționare pașnică a 
problemei. Nici o țară, oricât de 
puternica ar fi  ea, nu poate rezista 
de una singură provocărilor și 
amenințărilor”. 

În general, ideea creării 
Asambleei interparlamentare ar 
fi  venit de la șeful Radei Supreme 
a Ucrainei, Andrei Parubii, 
tot el propunând ca la acest 
format trilateral să se alăture și 
reprezentanți ai țărilor prietene 
din Europa de Est; la Kiev au 
fost așteptați chiar spicherii din 
Lituania, Estonia, Polonia și 
România, dar printre cei peste 150 
de delegați, aceste state nu și-au 
trimis până la urmă decât ofi ciali 
de un rang ceva mai mijlociu. 
Cel mai mare pericol pentru noi 

suntem noi înșine?
Chișinăul ofi cial a salutat cu 

entuziasm inițiativa – Marian 
Lupu, liderul fracției PDM, 
apreciind că formatul reuniunii 
refl ectă „singura sarcină majoră 
a statelor noastre – integrarea în 
UE”. Nici Ștefan Gligor, director 
de programe la Centrul pentru 
politici și reforme, nici Vladimir 
Culminschi, director executiv  al 
Institutului de Inițiative Strategice, 
nu văd cu ochi răi colaborarea 
dintre aceste țări la nivel regional, 
apreciind-o ca un pas pozitiv. 
Decât că nu împărtășesc sută la 
sută entuziasmul fostului lider 
al democraților. Chiar dacă pe 

cele trei state le unește același 
scop, integrarea în UE, experții 
cred că actuala guvernare de la 
Chișinău nu scapă de suspiciunile 
societății civile și ale opoziției 
neparlamentare că acest curs 
este mai degrabă declarat decât 
sincer asumat. Pe plan intern, 
pentru toate cele trei țări sunt 
caracteristice regimuri oligarhice, 
ce exercită presiuni asupra justiției 
și opoziției, periclitează principiile 
democrației veritabile, a separării 
puterilor în stat și respectarea 
drepturilor omului. Iar în spatele 
agendei ofi ciale de asigurare a 
securității mulți experți bănuiesc 
și o altă agendă, neofi cială – 
asigurarea propriilor interese 
oligarhice. „Cel mai mare pericol 
pentru noi suntem noi înșine”, 
diagnostichează pentru Republica 
Moldova Vladimir Culminschi.  

Dar cele mai dure critici și 
zefl emele acide au venit din 
partea apologeților Kremlinului 
la Chișinău. Socialistul Vladimir 
Țurcan etichetează noua platformă 
ca o „prietenie împotriva Federației 
Ruse”. În opinia sa, atât conferința 
din martie de la Chișinău, cât 
și constituirea Asambleei de la 
Kiev nu e altceva decât o realizare 
comună a sarcinilor înaintate de 
Washington, „care tinde să creeze 
pe ruinele GUAM-ului o structură 
similară, dar fără Azerbaidjan”. Un 
alt românofob înveterat, Valerii 
Ostalep, director al Institutului 
de Studii Diplomatice, Politice și 
Securitate, consideră că scopul 
unor asemenea structuri, fi e 
GUAM, fi e cvadrilaterala de la 
Vișegrad, fi e actuala Asamblee, se 
rezumă la o aprigă demonstrare 

a fi delității față de Occident și a 
unei retoricii antirusești tot atât 
de aprige. „Numiți-mi măcar 
un singur rezultat plauzibil al 
GUAM-ului? Decât cu o știre de o 
zi, Asambleea de la Kiev nu se va 
solda cu un alt rezultat”, își încheie 
critica Ostalep. 

Atât criticii pro-moscoviți, cât 
și experții mai loiali noului format 
trilateral converg în părerea că 
în prezent cele mai mari pericole 
pentru Chișinău sunt corupția, 
lipsa independenței justiției și 
problema soluționării confl ictului 
transnistrean, socialiștii mai 
adăugând la aceste trei și mișcarea 
unionistă. Aceștia din urmă 
încearcă să convingă societatea 
că după alegeri, noua guvernare 
a republicii (socialistă, fi rește) 
va elabora un nou concept al 
politicii externe, care să prevadă 
o colaborare productivă atât cu 
Vestul, cât și cu Estul. 
Chișinăul între Putin și regimul 

Plahotniuc
Este adevărat, că pentru 

Chișinău și Kiev actualul format 
este și o chestiune de propagandă 
în preajma alegerilor parlamentare 
în Moldova și celor prezidențiale 
în Ucraina. Actualele guvernări 
din ambele state se confruntă cu 
un grav defi cit de încredere din 
partea propriilor electorate. Chiar 
dacă fostul ministru de externe 
al României, Titus Corlățean, 
apreciază că „această reuniune 
este în primul rând o strângere a 
rândurilor și era nevoie de acest 
lucru, inclusiv un efort reînnoit 
din partea partenerilor din 
Uniunea Europeană și cei euro-
atlantici”, nu-i exclus că în spatele 
creării Asambleei de la Kiev s-ar 
ascunde și niște calcule politice 
interne. PDM, promovând activ la 
Chișinău și pe diverse platforme 
internaționale ideea unor alegeri 
geopolitice între Vest și Est, 
încearcă să contabilizeze puncte în 
plus pentru apropiatul scrutin și să 
convingă, o dată în plus, populația 
că anume ei sunt principalii 
apărători și promotori ai cursului 
pro-european. Și că presiunile 
asupra opoziției și capturarea 
instituțiilor statului sunt pur și 
simplu niște fl eacuri în comparație 
cu pericolul accederii socialiștilor 
la putere și a războiului hibrid 
purtat de Rusia în regiune. 

Au sau nu dreptate criticii, vor 
promova în continuare sau doar 
vor simula în următorii patru ani 
cursul proeuropean democrații, 
totuși nu putem exclude pericolul 
unei agresiuni și mai acerbe a 
Federației Ruse asupra acestor 
trei state independente. Despre 
imperativul ieșirii din „zona gri” a 
accentuat la reuniunea de la Kiev 
și  Damon Wilson, vcepreședinte 

executiv al Consiliului Atlantic. 
„Teritoriile dintre Rusia și Europa 
a constituit tradițional o sursă 
de confl ict pe acest continent”, 
a rezumat ofi cialul american, 
făcând încă o dată trimitere la 
demonstrația noului model de 
rachete cu care Putin s-a lăudat în 
fața Dumei. 

Există însă și alte argumente, 
deloc indirecte, privind pericolul 
de securitate în regiune. Experții 
ucraineni încearcă să descifreze 
motivele concentrării de trupe 
militare și a creării de către 
Federația Rusă a unor noi 
fortifi cații la hotarele cu Ucraina, 
în special la granițele cu cele două 
regiuni separatiste din Donbas și 
Ligansck. Rusia afi rmă că aceste 
fortifi cații sunt menite pentru a 
se apăra de un eventual fl ux de 
 migranți din cele două republici 
autoproclamate, considerate de 
Moscova „zone de catastrofă 
umanitară”. Kremlinul consideră 
drept pericol real pătrunderea 
unui puternic fl ux de neregali, în 
fața căruia posturile de frontieră 
nu ar fi  în stare să facă față. Un al 
motiv al rușilor ar fi  acțiunile de 
contrabandă care s-au întețit în 
această zonă în special în rândurile 
militarilor și paramilitarilor. Și nu 
în ultimul rând pericolul trafi cului 
de armament și grupări criminale 
din autoproclamatele republici pe 
care chiar Kremlinul le-a inspirat. 

Unii experți însă consideră că 
Rusia se pregătește în felul acesta 
din timp de o eventuală acceptare 
a Ucrainei în NATO. Recent Petru 
Poroșenco, președintele Ucrainei, 
a declarat că obținerea Planului 
de acțiuni privind calitatea de 
membru al NATO „este una 
din sarcinile majore a statului 
ucrainean”. Cum rușii își dau 
seama că noile hotare ale NATO 
ar putea trece anume pe aceste 
traiectorii, ei speră că cele două 
republici autoproclamate le-ar 
putea servi de zonă tampon, dacă 
nu chiar un ghimpe în spatele 
noului areal NATO.  

Chiar dacă Chișinăul nu și-a 
exprimat deschis dorința de a 
fi  membru al blocului nord-
atlantic, Rusia își păstrează pentru 
orice eventualitate un „butoi cu 
pulbere” și în Republica Moldova. 
Aceasta este autoproclamata 
RMN, impunătoarele muniții de la 
Cobasna și trupele ruse pe teritoriul 
republicii, căreia îi recunoaște, pe 
față, nu și în realitate, integritatea 
teritorială (inclus cu regiunea 
transnistreană). Sigur, acest 
„butoi” reprezintă un mare pericol 
de securitate – militară, politică 
și chiar economică – pentru 
Chișinău. Dar atât experții, cât și 
opoziția se întreabă dacă pericolul 
de stat acaparat nu este tot atât 
de mare ca și cel extern. Liderul 
PAS, Maia Sandu, a declarat zilele 
acestea în acest context: „Firește, 
riscurile din exterior există, dar 
ele pot fi  contracarate doar de un 
stat puternic. Acum însă Partidul 
Democrat pur și simplu nimicește 
statul și vrea să fi e el însuși statul”. 
În opinia ei Vladimir Plahotniuc 
consolidează la Chișinău „un regim 
tot atât de antidemocratic, ca cel pe 
care l-a instaurat Putin în Rusia”.

În cadrul celei de-a doua conferințe de nivel înalt ce s-a desfășurat la Kiev între 8-10 iunie 
curent a fost creată Asambleea inter-parlamentară Moldova-Georgia-Ucraina. Documentul de 

constituire a fost semnat de spicherii celor trei foste republici sovietice, în prezent state independente, 
și este un rezultat de debut al primei conferințe interparlamentare de același nivel, care s-a produs 
la 2 martie la Chișinău, când cei trei președinți de legislative s-au angajat să-și unească eforturile 
propriilor țări întru promovarea unor politici comune de apărare și securitate. Și acum, ca și atunci, 
evenimentul a stârnit ecouri neunivoce din partea mai multor experți și comentatori, în funcție de ce 
hram politic poartă. 
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Ziarul   PloiestiiOCOLUL PĂMÂNTULUI

„Rusia nu este singura ţară care se 
amestecă în alegerile din alte ţări”, 

scrie jurnalistul american Scott Shane, 
într-un articol publicat de New York Times, 
arătând că americanii nu s-au implicat, 
așa cum deja este arhicunoscut, numai în 
politica unor state din America de Sud, ci 
și pe alt continent, în Europa. Comentariul 
din NYT vine pe fondul acuzaţiilor 
aduse Moscovei, de implicare în alegerile 
prezidenţiale din SUA, și în urma acuzaţiilor 
conform cărora echipa de campanie a lui 
Donald Trump ar fi  colaborat cu rușii, 
pentru a câștiga scrutinul.

„Americanii au făcut-o și ei”, scrie 
Scott Shane, evocând exemplul Serbiei și 
răsturnarea de la putere a fostului președinte 
Slobodan Miloșevici. „Milioane de broșuri, 
afi șe și autocolante au fost tipărite, pentru a 
dărâma de la putere pe președinte în Serbia. 
Braţul lung al lui Vladimir Putin? Nu, doar 
un mic eșantion de istorie a intervenţiei 

Statelor Unite ale Americii în alegerile din 
alte ţări”, subliniază autorul articolului. 
La asta s-au adăugat „pungile pline cu 
bani livrate într-un hotel din Roma, pentru 
favorizarea anumitor candidaţi la alegerile 
din Italia și „informaţii scandaloase, care 
au ajuns în ziarele străine, pentru a schimba 
rezultatele alegerilor din Nicaragua”.

Potrivit articolului din NYT, pentru 
alegerile din 2000, din Serbia, Statele Unite 
au fi nanţat cu succes efortul de „înfrângere 
a liderului naţionalist Slobodan Miloșevici”, 
americanii aruncând în joc „consultanţi 
politici și milioane de autocolante cu simbolul 
pumnului și cu sloganul „Este terminat!”, 
aparţinând opoziţiei, materiale electorale 
tipărite pe 80 de tone de hârtie, livrată de un 
contractor din Washington”.

Lista statelor de pe alte continente în care 
SUA au intervenit în procesul electoral nu se 
oprește la Serbia, incluzând și ţări ca Italia, 
Irak, Afganistan, Nicaragua și Rusia. 

„Vince Houghton, atașat militar în Balcani 
la acea vreme și care a lucrat îndeaproape 
cu agenţiile de informaţii, a afi rmat că 
a văzut eforturile SUA de implicare în 
procesul electoral. „Am spus foarte clar că 
nu avem intenţia de a-l lăsa pe Miloșevici 
să rămână la putere”, spunea Houghton, în 
prezent istoric la Muzeul Internaţional al 
Spionajului, scrie Shane.

În articol se amintește faptul că, în luna 
februarie, „șefi i serviciilor de informaţii 
americane au avertizat Comitetul de 
Informaţii al Senatului că Rusia se 
pregătește să repete la alegerile din 2018 
aceeași strategie pe care a dezlănţuit-o 
în 2016: atacuri informatice, scurgeri de 
informaţii, manipulare pe social media și 
chiar mai mult”.Și, în timp ce majoritatea 
americanilor este „șocată în mod evident 
de ceea ce consideră ca fi ind un atac 
fără precedent asupra sistemului nostru 
politic, veteranii serviciilor de informaţii și 

cercetătorii care au studiat operaţiunile sub 
acoperire au o viziune cu totul diferită și 
revelatoare”, notează Shane.

„Dacă întrebaţi un ofi ţer de informaţii 
dacă rușii au încălcat regulile sau au făcut 
ceva neobișnuit, răspunsul lui va fi  <<nu, 
deloc>>, afi rmă Steven L. Hall, fost ofi ţer CIA, 
adăugând că ţara sa a avut și ea <<operaţiuni 
de infl uenţare a alegerilor>>”. „Sper că vom 
continua să o facem, spune Hall”.

La toate astea, Shane nu poate să nu 
amintească și recenta declaraţie a fostului 
director al CIA, James Woolsey, care a 
spus că „probabil”, SUA se amestecă în 
alegerile din întreaga lume – „dar numai 
pentru o cauză foarte bună și în interesul 
democraţiei”.

„Oh, probabil, dar a fost pentru binele 
sistemului, pentru a evita preluarea puterii 
de către comuniști”, a spus Woolsey, când a 
fost întrebat dacă SUA intervin  în alegerile 
altor ţări.

A surprins gestul 
președintelui polonez 

Andrzej Duda de a le cere iertare 
evreilor obligaţi în 1968 să 
părăsească Polonia. Gestul său nu 
se potrivește cu actuala retorică 
de la Varșovia. Nici cu nefericita 
„Lege a Holocaustului”, semnată 
chiar de Duda. Nici cu cuvintele 
actualului premier Morawiecki, 
care a vorbit de „făptași evrei”. 
Recent, el a încercat să conteste 
responsabilitatea statului pentru 
campania antievreiască din 1968, 
cu următoarea explicaţie: atunci 
nu ar fi  existat de fapt o Polonie, 
ci doar un regim comunist. Așa 
deci! Nici nu vreau să mă gândesc 
unde am ajunge dacă și alte ţări ar 
adopta aceeași logică.

SCUZE ÎNTÂRZIATE
Scuzele lui Duda arată ca o 

încercare de limitare a pagubelor. 
„Vă rugăm să scuzaţi”, a transmis 
el victimelor din martie 1968, 
„să scuzaţi Republica pe Polonia, 
Polonia de atunci…”. În sfârșit!

Pe atunci, în 1968, au avut 
loc și în Polonia proteste ale 
studenţilor la adresa regimului 
comunist. Guvernul polonez a 
instrumentalizat însă protestele, 
pe care le-a pus în seama unor 
așa-numite „elemente sioniste”, 
care ar fi  dirijat revolta. Atmosfera 
a fost otrăvită, iar evreii polonezi 
au simţit rapid că nu mai sunt 
bineveniţi în Polonia. Atmosferă 
antisemită a existat la acea vreme 
și în alte state din Blocul Estic. Dar 
în Polonia lucrurile au degenerat: 
12.000 de cetăţeni polonezi și-
au pierdut locurile de muncă și 
ulterior cetăţenia doar pentru 
că erau evrei! A fost vorba de 
supravieţuitori ai Holocaustului și 
de copiii lor, oameni care au dorit 
să rămână în Polonia după război.

Regimul le-a pus clar în vedere 
că trebuie să părăsească ţara. Nu 
i-au rugat să rămână nici vecinii, 

prietenii sau colegii de serviciu. La 
23 de ani de la Holocaust – a fost un 
faliment politic și social al Poloniei.
Tema a rămas tabu până la căderea 
comunismului în 1989. Apoi s-a 
pornit prudent o dezbatere publică 
pe tema istoriei postbelice. Acum, 
naţionaliștii polonezi și-au arogat 
subiectul și, în loc să sprijine 
dialogul, cer cu tărie: „Gata cu 
cultura rușinii!”. Groaznic!

Cuvintele reconciliante ale 
lui Duda, care le-a cerut iertare 
evreilor, erau de mult așteptate 
și sunt un mesaj important în 
afara ţării. Mai ales pentru că, 
în ultima vreme, de la Varșovia 
s-au făcut auzite multe cuvinte 
jignitoare la adresa victimelor 
de atunci și ale familiilor lor. 
Premierul Morawiecki a declarat, 
în urmă cu câteva zile, că martie 
1968 ar fi  pentru polonezi „motiv 
de mândrie, nu de rușine” – el s-a 
referit la protestele anticomuniste 
ale studenţilor. Totuși, afi rmaţia sa 
a sunat deplasat și provocatoare.
DUHUL A IEȘIT DIN STICLĂ

Despre ce este vorba de fapt 
aici? În Polonia se duce o luptă 
de sporire a importanţei propriei 
istorii. Partidul de guvernare PiS 
prezintă istoria poloneză într-un 
context pseudo-patriotic și vrea să 
se asigure că va infl uenţa ceea ce se 
va scrie în cărţile de istorie pe care 
le vor studia generaţiile viitoare. 
Dar așa este eliberat din sticlă un 
duh periculos, care cu greu se va 
lăsa prins și băgat la loc.

Președintele ţării execută deci, 
cu scuzele adresate victimelor 
din 1968, un șpagat. El vrea să 
salveze imaginea ţării în politica 
externă. Pe plan intern, gestul 
nu îi aduce mari benefi cii, așa 
că îl edulcorează: polonezii din 
generaţia sa nu sunt cei care 
trebuie să-și ceară scuze pentru 
faptele de atunci. Duda știe că, 
dacă vrea să fi e reales peste doi ani, 

atunci are nevoie de o majoritate. 
Iar majoritatea este îndreptată în 
prezent clar spre dreapta.

Prin această tactică prudentă, 
devine interesant de văzut dacă 
Duda va supravieţui politic pe 
plan intern. Indiferent de acest 
deznodământ, gestul său este 
considerat deja istoric. Pentru 
că, la un moment dat, când toate 
problemele actuale vor fi  fost 
depășite, Polonia se va bucura 
să poată evoca aceste cuvinte 
împăciuitoare rostite de actualul 
șef al statului.

POLONIA ȘI RETRAGEREA 
CETĂŢENIEI EVREILOR

Mii de evrei polonezi au fost 
declaraţi în 1968 dușmani ai ţării 
de către comuniști și obligaţi să 
părăsească Polonia. Istorici și 
martori ai problemelor de atunci se 
tem de revenirea antisemitismului 
în Polonia de azi.

Josef Lebenbaum era jurnalist 
la ziarul Vocea muncitorilor 
din Lodz, când a fost obligat să 
părăsească Polonia în august 1968. 
Motivul a fost faptul că era evreu. 
Vechiul antisemitism revenise 
în Polonia de atunci, regimul 
comunist venind cu tot felul de 
tertipuri, deseori absurde, pentru 
a scăpa de evreii din ţară. „Aveam 
38 de ani și eram în mijlocul 
carierei mele. Brusc, mi-am pierdut 
munca, colegii, locuinţa. Și cultura 
poloneză, în care crescusem”, a spus 
Lebenbaum.

„SIONIȘTII, ÎNAPOI ÎN 
SION!”

Pe 8 martie 1968, poliţia din 
Varșovia a trecut la represalii 
împotriva studenţilor care 
protestau faţă de cenzura și 
intimidarea persoanelor critice 
la adresa guvernării. Liderii 
protestelor au fost catalogaţi drept 
sioniști antipolonezi, a urmat 
o campanie de ură antisemită 
iniţiată de stat și răspândită în toată 
ţara. S-au organizat manifestaţii 
de amploare, vina pentru toate 
slăbiciunile sistemului comunist a 
fost pusă în seama evreilor afl aţi în 
funcţii administrative înalte.

„Sioniștii, înapoi în Sion!”, 

se striga la congresele de 
partid, se urmărea trimiterea 
evreilor, consideraţi în general 
antipolonezi, în Israel. Între 1968 
și sfârșitul lui 1972, cam 20.000 de 
evrei au fost obligaţi să părăsească 
Polonia.

Lui Josef Lebenbaum i s-a 
reproșat că a scris comentarii pro-
israeliene în timpul Războiului 
de șase zile (1967) dintre Israel 
și ţările arabe. „Poziţia mea era 
similară cu prevederile dreptului 
internaţional și nu cu propaganda 
de atunci a Varșoviei, care lua 
partea statelor arabe”, spune 
Lebenbaum. Acuzaţiile aduse 
au fost doar un pretext pentru 
alungarea sa din ţară, crede el. 
Și nu a fost singurul în această 
situaţie. Toţi evreii polonezi au 
fost acuzaţi că ar fi  avut o poziţie 
pro-israeliană.
NU POLONEZII AU FOST DE 

VINĂ, CI COMUNIȘTII!”
Premierul Poloniei, Mateusz 

Morawiecki, încearcă acum să 
explice de ce polonezii nu au 
avut de fapt nicio vină pentru 
retragerea cetăţeniei evreilor. În 
1968 nu exista „nicio Polonie”, a 
declarat el, în februarie 2018, în 
timpul unei vizite în Germania. 
„Atunci exista regimul comunist, 
care i-a tratat groaznic pe evrei”, a 
spus Morawiecki. El încearcă astfel 
să convingă opinia publică că 
sistemul care a condus Polonia în 
perioada 1945-1989 a fost impus 
ţării de Uniunea Sovietică.

Pe acest ton se dezbate 
chestiunea în prezent și în 
legislativul polonez. „Liderii 
comuniști care au pus în mișcare 
protestele antisemite din 1968 nu 
au reprezentat interesele poporului 
polonez, ci pe cele ale Moscovei”, se 
spune într-un proiect al declaraţiei 
elaborate în Parlament, un 
document pregătit de senatorul 
și istoricul Jan Zaryn, de la 
Partidul Naţional-Conservator de 
guvernământ PiS.

REÎNTOARCEREA  
ANTISEMITISMULUI

Au trecut 50 de ani de la 
alungarea în masă din Polonia a 

evreilor, iar momentul coincide 
cu dezbaterea controversatei Legi 
a Holocaustului. Legea interzice ca 
polonezii să fi e acuzaţi de crimele 
comise de naziști. Israelul, SUA și 
unii istorici polonezi se tem însă 
că astfel vor fi  negate toate crimele 
comise de cetăţenii polonezi 
asupra concetăţenilor lor evrei în 
timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial.

Dezbaterea actuală a declanșat 
în presă și reţelele sociale un 
nou val de ură antisemită, arată 
Dariusz Stola, șef al Muzeului 
Istoriei Evreilor Polonezi. „Există 
asemănări între retorica antisemită 
de acum și minciunile propagate 
în 1968. Ca și cum antisemiţii ar 
fi  căpătat din nou încredere de 
sine”, a declarat el. Azi, se poate 
citi în reţelele sociale poloneze, de 
exemplu: Lobbyul de stânga de la 
Bruxelles este controlat de evrei și 
de Israel” sau „Păcat că nu am dat 
afară toţi evreii în 1968. Acum și-
au recăpătat importanţa”.

O TRAGEDIE PERSONALĂ
Josef Lebenbaum spune că 

retorica antisemită îl întristează. 
Că îi aduce aminte de 1968, atunci 
când i-a fost retrasă cetăţenia 
poloneză. El  consideră părăsirea 
forţată a Poloniei drept „o tragedie 
personală”, dar una de neevitat. 
Cei consideraţi „dușmani ai 
statului” în Polonia comunistă nu 
primeau loc de muncă. „Au fost 
afectaţi mai ales oameni ca mine”, 
spune Lebenbaum. El s-ar fi  defi nit 
mai ales pe baza „identităţii sale 
poloneze și nu a împărţit niciodată 
oamenii în evrei și ceilalţi”.

Mulţi dintre evreii alungaţi 
acum 50 de ani nu mai vor să 
audă de Polonia și nu s-au mai 
întors. Dar Lebenbaum nu a putut 
și nu a vrut să-și uite rădăcinile 
poloneze. În anii 90 a fost posibil 
să-și recapete pașaportul polonez 
și s-a întors la Varșovia, orașul 
său natal. Chiar dacă cuvintele 
antisemite îl dor, nu se gândește 
să-și părăsească din nou patria: 
Niciodată nu am fost supărat pe 
ţara Polonia”.

Polonia şi antisemitismul

surprins gestul prietenii sau colegii de serviciu La

Președintele polonez Duda și-a cerut scuze pentru campania antievreiască din martie 
1968. Un gest important, mult așteptat. Se pare că Duda vrea să repare în politica 

externă oalele sparte de alţii. Pagină coordonată  de Grigoraş NIŢĂ; Pagină coordonată  de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.rowww.ziarulploiestii.ro
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Structură sportivă optim organizată 
și susţinută, Clubul Sportiv Blejoi a 

reușit în premieră să domine și să câștige 
detașat primul eșalon fotbalistic judeţean – 
Liga A Prahova, ediţia 2017-2018.

Cu un bilanţ competiţional edifi cator 
(26 de victorii, 3 egaluri, o singură 

înfrângere, golaveraj 107-21,    81 puncte).
CS Blejoi, 81p, a devansat pe podium 

valoroasele contracandidate CS Păulești 70p 

și Petrolistul Boldești 60p și apoi celelalte 
competitoare: AFC Bănești Urleta 58p, CSO 
Teleajenul Vălenii de Munte 54p, Avântul 
Măneciu 53p, CS Cornu 51p, CSO Tricolorul 
Breaza 48p, CSO Plopeni 42p, Unirea Urlaţi 
39p, Petrolul 95 Ploiești 34p, AFC Brebu 
29p, CS Mănești Coada Izvorului 22p, CS 
Ceptura 22p, Unirea Teleajen Ploiești 21p, 
CSO Măgura Slănic 5p.

Campioana Prahovei 2018 – Clubul 
Sportiv Blejoi (președinte de 

onoare – ing. Adrian Dumitru – primar de 
Blejoi; președinte executiv ing. Gheorghe 
Biziniche; vicepreședinţi - Ștefan Zaharia 
și Constantin Ioniţă; director sportiv jurist 
Paul Mâinea; antrenori – Răzvan Vlad, Emil 
Coșieru), a folosit jucătorii: Adrian Nicolae 
Gheorghe, Bogdan Rădulescu, Florin Alin 
Ioniţă, Marius Daniel Anghel, Darius Alin 

Badea, Vlăduţ Cristian Badea, Th eodor 
Bojoagă, Claudiu Irinel Dumitru (căpitanul 
echipei), Ionuţ Enciu, Ionuţ Filip (căpitan 
secund), Ștefan Mădălin Ghinea, Valentin 
Robert Iordache, Nicolae Cristian Mihăiţă, 
Eduard Ionuţ Pârvu, Leonte Eugen Rudaru, 
Laurenţiu Cătălin Ruptureanu, Alexandru 
Sterie, Claudiu Alexandru Stoica, Alin 
Valentin Ursu Budacă, Ionuţ Burchi, Ștefan 
Anton, Alexdandru Aranghelovici, Gigel 
Teru, Cristian Vasile („vice golgheter”, 
15 goluri, toate în turul Ligii A Prahova, 
indispensabil în retur…), Adrian Mihai 
Vintilă (golgheterul echipei, 18 goluri în 
Liga A Prahova, 8 goluri în Cupa României, 
toate în retur).

Clubul Sportiv Blejoi – Campioana 
Prahovei 2018, continuă sezonul 

competiţional cu obiective prestigioase și 
examene severe… În organizarea Asociaţiei 
Judeţene de Fotbal Prahova (președinte 
– prof. Silviu Crîngașu, vicepreședinte – 
Teodor Negoiţă), sâmbătă 16 iunie 2018 (ora 
17.30, Stadion „Ilie Oană”), este programată 
„Finala Prahovei a Cupei României”: CS 
Blejoi – CS Păulești (primele două clasate 
în Liga A Prahova, onorant califi cate…), 
iar apoi, în zilele de 23 și 30 iunie 2018 
(organizare FRF) „Barajul de Promovare 
în Liga 3” între Venus Independenţa și CS 
Blejoi: cu turul în Călărași și returul în 
Prahova… Cu gândurile noastre de bine…

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

Prof. Octavian BĂLTEANU; 
www.ziarulploiestii.ro

Clubul Sportiv Blejoi, Campioana Prahovei 2018, la fotbal

CSȘ „Constantin Istrati” Câmpina, 
la atletism

• Superbul stadion „Cluj Arena” (cel 
mai mare disponibil și pentru atletism 
din România), a găzduit (1, 2.VI.2018) 
Campionatele Internaţionale de Atletism 
ale României, fericit prilej pentru Clubul 
Sportiv Școlar „Constantin Istrati” Câmpina 
să-și adjudece două preţioase medalii de 
argint, prin Andreea Lungu (antrenoare – 
prof. Mihaela Marin) în proba de aruncarea 
discului (47,22 m) și prin Ioana Plăvan 
(antrenor – prof. Nicolae Pavel), în proba de 
aruncarea suliţei (53,20, record personal). 

• Aceeași structură din Câmpina a 
reprezentat România, la Istanbul, în Turcia, 
la Balcaniada de Atletism (Juniori II, 18 ţări, 
9.VI.2018), prin bravii atleţi Andreea Lungu 

și Marius Vasile și prin antrenoarea 
prof. Mihaela Marin. Ambii atleţi au 
cucerit medalii de bronz la aruncarea 
discului, cu 44,12 m, respectiv 52,26 
m … 

CSM Ploiești, la atletism
 și box

• Tot pe „Cluj Arena” atleţii de la 
Clubul Sportiv Municipal Ploiești, 
(antrenori  - profesorii Augustin 
Iancu și Robert Munteanu) au cucerit 
medalii de bronz în probele de Ștafetă 
4x100 m (42.08 sec; Alexandru 
Geamănu, Mădălin Popescu, Bogdan 
Oprina, Cristian Radu) și în cea 
de Ștafetă 4x400 m (3.18.08 min; 
Constantin Andrei, Mihai Lazăr, 
Sebastian Ursachi, Cristian Radu). 

•  „Argint” preţios la box, pentru CSM 
Ploiești (Dir. Prof. Silviu Crîngașu) și 
România, la Campionatul European Școlar 

(Albena – Bulgaria, 26-29.V.2018), cucerit 
la Categoria „90-105 kg”, de cadetul (15 
ani), Andrei Alexandru Constantin, elev 
la Colegiul Naţional „Jean Monet” Ploiești 
(director – prof. Lucia Ionescu), pregătit și 
asistat de antrenorul Andrei Pârlogea și de 
antrenorul emerit coordonator Titi Tudor, 
în „nobila artă”…

„Degrevat” de deplasare și emoţiile 
ringurilor, „marele” Titi Tudor a fost 
onorat la Ploiești și a ofi ciat pe modernul 
nostru Hipodrom, premierea driverului 
Cristian State, care a condus din sulky, spre 
victorie, armăsarul Ramon II…

CSM CFR CSȘ Ploiești, 
la judo 

• Valoroasa structură 
sportivă de judo (antrenor 
emerit coordonator Gheorghe 
Savu, antrenori – profesorii 
Mihai Trandafi rescu și Doru 
Munteanu), prin sportiva 
Diana Marcu (U 18, categoria 
70 kg), a cucerit medalia 
de aur pentru România la 
Campionatul Balcanic (1-4.
VI.2018, Bihac – Bosnia 
Herţegovina, 172 sportivi 
din 9 ţări – Albania, 
Bulgaria, Grecia, Kosovo, 
Macedonia, Muntenegru, 
Turcia, România, Bosnia 
Herţegovina), aproape de 
medalie afl ându-se și Denisa 
Cristea (52 kg).

tructură sportivă optim organizată și Petrolistul Boldești 60p și apoi celelalte ampioana Prahovei 2018 Clubul
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Structuri sportive prahovene, medaliate internaţional…Structuri sportive prahovene, medaliate internaţional…

Titi Tudor, Cristi Titi Tudor, Cristi 
State şi „Ramon II”State şi „Ramon II”

Clubul Sportiv Blejoi, bucurie, mândrie, onoareClubul Sportiv Blejoi, bucurie, mândrie, onoare

Ioana Plăvan, Andreea LunguIoana Plăvan, Andreea Lungu

Diana Marcu, Denisa CristeaDiana Marcu, Denisa Cristea

Adrian Pârlogea, Andrei Adrian Pârlogea, Andrei 
Alexandru ConstantinAlexandru Constantin

Imagini: csblejoi.roImagini: csblejoi.ro

Imagini: sportcampina.ro, csmploiesti.roImagini: sportcampina.ro, csmploiesti.ro
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