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„Cei mai mari tirani de pe pământ sunt întâmplarea şi timpul.”

- Culese de Tata

Johann Gottfried Herder (1744 - 1803) Filozof german

NICI APĂ BUNĂ DE BĂUT
NU MAI AVEM!

D

irecția de Sănătate Publică Prahova a publicat raportul privind
calitatea apei potabile din Prahova, în 2017. Concluzia e una care
ne face să ne luăm câmpii: în aproape jumătate din probele recoltate
n
ss-au găsit tot felul de bacterii sau viruși care sunt un pericol pentru
ssănătatea noastră. De altfel, în peste 1.500 de cazuri, doctorii au asociat
îmbolnăvirile cu consumul de apă din anumite surse neconforme.
îm
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

A

pa poluată poate favoriza sau
genera unele afecțiuni acute
sau cronice, tulburări de metabolism,
intoxicații etc. Poluarea cu nitrați/
nitriți, de exemplu, prezentă mai ales în
mediul rural, poate provoca, la copiii de
până la trei ani, methemoglobinemie
acută infantilă (cunoscută drept „boala

albastră”, care se manifestă prin cianozarea
albastră”
feței și buzelor, tulburări respiratorii
sau/și gastrointestinale), iar la adulțicefalee, greață, diaree etc. Tot prin apa
infestată pot fi transmise boli bacteriene
(dizenteria bacilară,
febră tifoidă,
febrele paratifoide, holera, enterocolitele
de diverse etiologii, leptospiroza,

bruceloza, antraxul, tuberculoza), virale
(poliomielita, hepatita virală A, paralizii,
meningite, boli respiratorii și sindroame
gastro-intestinale, encefalite, miocardite)
și parazitoze (cryptosporidioza, giardioza,
dizenteria
amibiană,
ascaridioza,
tricocefaloza etc.).
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HAI SĂ-I MAI PUNEM PLOIEȘTIULUI BEȚE-N ROATE
PLANUL DE ÎNNOIRE A FLOTEI TCE, LUAT PESTE PICIOR DE UNII ȘI DE ALȚII

S

unt câteva documente pe
care conducerea orașului
Ploiești, indiferent cum se
numește, trebuie să le respecte
ca pe literă de evanghelie, asta
dacă dorim să se aleagă ceva
de orașul nostru: Planul de
Mobilitate Urbană Durabilă
pentru Polul de Creștere
Ploiești și Strategia Integrată
de Dezvoltare Urbană pentru
Polul de Creștere Ploiești.
Este tocmai ceea ce face
acum municipalitatea și se
miră presa locală, în funcție
de poziționarea acesteia, pro
sau contra primar (PNL), pro
sau contra Consiliul Local
(PSD-ALDE). În PMUD se
prevede, de exemplu, pentru
flota de transport în comun,
„achiziția
de
autobuze,
troleibuze și tramvaie noi”, fără
a oferi numărul de mijloace
de
transport.
Investiția

estimată multianuală (2016(2016
2030) este de 54 de mil.
de euro, sursa de finanțare
putând fi POR 2014-2020,
bugetul local și credite IFI. În
Strategie, propunerile sunt
mai clare: înnoirea parcului
de autovehicule cu tracțiune
electrică (tramvaie=25 buc.,
troleibuze=21 buc.)-investiție
de 32 mil. euro, prin Programul
Operațional Regional (POR) și

înnoire a parcului de autobuze
(85-90 buc.)-20 de mil. euro,
tot prin POR. Ce-au făcut până
acum autoritățile? Știm că au
lansat achiziția publică pentru
cumpărarea a 50 de autobuze și
că, în prezent, Primăria Ploiești
intenționează să semneze
cu Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației
Publice un parteneriat pentru
cumpărarea a 9 autobuze

LA DIVORȚURI,
TOT CU
PROGRAMARE?
Marius MARINESCU; www.ziarulploiestii.ro
-Cetățene Orban Ludovic, iei în căsătorie pe...
-Nu! Vă rog eu, nu!
-Stimate domn, aveți programare pentru
astăzi, în fața ofițerului stării civile, pentru a
consfinți căsătoria.
-Da, doamnă, așa este dar nu vreau așa!
-Domnule Orban, vreți să vă căsătoriți, sau
nu?
-Vreau!
-Atunci, să începem! Cetățene Orban Ludovic,
iei în căsătorie pe...
-Nuuu! Adică da, dar nu vreau cu ea!
-Cum adică?
-Lăsați-l doamnă puțin că este stresat...
-Da, domnule martor, îl las dar ne grăbim,
așteaptă și alți oameni la ușă.
-Sigur că da, doamnă...hai Ludovic! Ce naiba!?
Revino-ți!
-Nu vreau așaaaa!
-Dar cum, măi băiatule? Nu așa ne-am înțeles?
-Ba da, dar nu mai vreau!
-Mă, tu ești stresat...ia aduceți puțin chitara
băiatului să cânte ceva, poate se liniștește...așa!
Ți-e mai bine acum?

electrice cu stațiile de încărcare
aferente, 20 de troleibuze și 20
de tramvaie. MDRAP deține,
în această situație, rol de
autoritate contractantă, într-un
proiect mai amplu de achiziție
de mijloace de transport prin
POR 2014-2020. Sperăm doar
că diferendele politice dintre
Primăria Ploiești (PNL) și
MDRAP (PSD-ALDE) să
nu zădărnicească proiectul.
Fiindcă, nu?, așa suntem noi
obișnuiți, să facem praf ori să
zădărnicim proiecte, tocmai
pentru a arăta cât de proști
sunt unii sau cât de deștepți
sunt alții. Așa că exprimări de
genul „ce n-a văzut Parisul”
sau „visează cai verzi pe pereți”
ar trebui să dispară, asta dacă,
fie ei jurnaliști, politicieni sau
simpatizanți ai partidelor,
sunt/suntem cu adevărat
ploieșteni.

-Mai binișor!
-Bravo! Hai că nu e greu! Puteți să reluați,
doamnă!
-Cetățene Orban Ludovic, de bună-voie și
nesilit de nimeni, iei în căsătorie pe catățeana...
-Stați! Vă rog io frumos! Klaus, te rog să te mai
gândești un minut...te rog...mi-e frică!
-De ce, măi băiatule?
-Mă bate!
-Cum să facă una ca asta? Continuați doamnă!
-Cetățene Orban Ludovic...
-Nu sunt eu!
-Cum adică nu sunteți dumneavoastră!?
-Nu sunt eu! Nu mai vreau să mă cheme așa!
-Adică vreți să luați numele viitoarei soții?
-Nu! Vreau să îmi schimb numele acum, să
nu știe lumea că Orban Ludovic s-a căsătorit,
împotriva voinței lui, cu monstrul ăsta!
-Și, cum vreți să vă numiți?
-Ludovic Orban!
-Aaaa...păi...
-Da, doamnă, dacă așa vrea el, așa să-i rămână
numele.
-Deci, cetățene Ludovic Orban, iei în căsătorie
pe cetățeana Blaga Vasile?
-Acum, da, dar să promită aici în fața
dumneavoastră și a martorilor că nu o să mă
atingă nici măcar cu o floare, fie ea și trandafir!
-Cetățeană Blaga Vasile, iei în căsătorie pe
cetățeanul Ludovic Orban și promiți că nu te
atingi de el?
-Nu dau în el doamnă, eu am copiii mei din
prima căsătorie cu Băsescu Traian și pe ei
mă bazez, iar dacă mă mai face papițoiu ăsta
„monstru”, îl bat băieții mei de dracii l-au luat.
pagina 10 -Deci!?!? Îl luați?
-Îl iau...
-În cazul ăsta, nu îmi rămâne decât să vă
declar soț și soție!
-Mai pot să spun și eu ceva?
-Da, doamnă Blaga, spuneți!
-Aveți habar, la divorțuri, tot cu programare?

PRAHOVA, DIN NOU SUB INUNDAȚII

A

flat în mai toate atenționările
meteo cod galben sau portocaliu
de ploi torențiale, județul Prahova a avut
din nou de suferit de pe urma fenomenelor
extreme. La Comarnic, aluviunile aduse
de pe versanți au blocat, la un moment
dat, duminică, circulația pe DN1, iar la
Bertea, aproape 200 de locuitori (64 de
locuințe) au rămas izolați în satul Lutu
Roșu, după ce un pod a fost avariat de
viituri. În mai multe localități-Comarnic,
sat Schiulești (Izvoarele), Urleta (Bănești),
Aluniș, Măgureni și Slănic-pompierii au

Actualitate
Șapte români au
promis investiții de
17 mil. euro la Ciorani
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intervenit cu motopompe pentru a evacua
apa din gospodării, iar în mai multe așezări
au existat întreruperi de curent electric.
La Bărcănești, ca de obicei la fiecare
ploaie mai însemnată, apa a intrat iar în
anumite grădini, curți și case. Primarul
Valeriu Lupu le-a transmis localnicilor
că Ministerul Transporturilor, prin
Compania Națională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere, va efectua lucrări
de remediere a situației, recunoscându-se,
astfel, că lucrarea nu este una de interes
local, ci național.

Inedit
Rolul
femeii în
Intelligence (I)
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Ţara de dincolo de ţară
Autodenunțul ca
armă și scut pentru
unii politicieni lași

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

ACTUALITATE

Ziarul Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt
S

eria accidentelor rutiere a continuat în Prahova. Mai multe
persoane au ajuns la spital cu diverse răni, iar la Filipeștii de
Târg o femeie în vârstă de 74 de ani a decedat după ce a fost lovită
de un tir.
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

Accident pe strada Ștrandului
din Ploiești
Trei autoturisme au fost
implicate într-un accident rutier
care a avut loc pe strada Ștrandului
din Ploiești, în zona sensului
giratoriu de la Petrom. Totul a avut
loc după ce trei autoturisme au
intrat în coliziune. Șapte persoane
au fost implicate în accident, iar
două dintre ele au fost rănite. Este
vorba despre o femeie, în vârstă
de 43 de ani și un minor, în vârstă
de 12 ani, ambii diagnosticați cu
traumatisme
cranio-cerebrale.
Victimele au fost transportate la
spital. Din primele informații se
pare că accidentul s-ar fi produs pe
fondul neacordării de prioritate.
Poliția
continuă
cercetările
pentru a stabili cum s-a produs
evenimentul rutier.
Accident rutier în Ploiești. Două
persoane rănite
Accidentul rutier s-a produs
în Ploiești, la intersecția străzilor
Șoseaua Nordului cu Brebenei.
Potrivit primelor informații, două
autoturisme au intrat în coliziune.
La fața locului s-au deplasat mai
multe echipaje ale Poliției și ale
Serviciului de Ambulanță. Două
persoane au fost rănite și au
beneficiat de asistență medicală.
Poliția continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate cum s-a
produs evenimentul rutier.
Accident mortal la Filipeștii de
Târg
O femeie în vârstă de 74 de ani
a decedat în urma unui accident
care s-a produs în Filipeștii de
Târg. Victima a fost lovită de un tir.

Potrivit primelor cercetări, se pare
că accidentul rutier s-a produs în
momentul în care tirul efectua
manevra de mers înapoi. Cadavrul
a fost transportat la Serviciul de
Medicină Legală Ploiești pentru
efectuarea necropsiei. În cauză a
fost deschis un dosar de ucidere
din culpă. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cu
exactitate modul cum s-a produs
accidentul rutier.
Șofer rănit pe DN1, la Potigrafu
Accidentul rutier s-a produs
pe DN1, pe raza localității
Potigrafu. Din primele cercetări
se pare că un conducător auto a
pierdut controlul volanului și a
intrat cu mașina într-un parapet
de beton. La fața locului s-au
deplasat echipaje ale Poliției și ale
Serviciului de Ambulanță Prahova.
Conducătorul autoturismului a
fost rănit și a necesitat asistență
medicală.
Poliția
continuă
cercetările pentru a stabili cu
exactitate modul cum s-a produs
evenimentul rutier.

2

Accident rutier, pe DN1, la
Nistorești
Două persoane au fost rănite
într-un accident care s-a produs
pe DN1, la Nistorești. Este vorba
despre o femeie, în vârstă de 38 de
ani, care prezenta un traumatism
cranio-cerebral minor, și o altă
femeie, în vârstă de 41 de ani,
diagnosticată cu traumatism
toraco-abdominal.
Ambele
persoane au fost transportate
la spital, pentru acordarea de
asistență medicală de specialitate.
Accidentul s-a produs după
ce o dubiță, care transporta
brânză, a intrat în coliziune cu
un autoturism. La fața locului au
intervenit echipaje ale Poliției,
ale Serviciului de Ambulanță și
ale ISU Prahova. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili modul
în care a avut loc accidentul rutier.
Casă mistuită de flăcări, la Râfov
O locuință din comuna Buda
Palanca a ars complet în urma
unui incendiu care, potrivit
primelor informații, a izbucnit în
urma unui scurtcircuit electric.
Pompierii militari au intervenit cu
trei autospeciale cu apă și spumă.
În momentul în care pompierii
militari au ajuns la fața locului,
focul se manifesta violent și
cuprinsese întreaga locuință. Cel
mai probabil, pentru că incendiul
s-a produs noaptea, apelul la 112
a fost mult prea târziu. Potrivit
primelor informații, în momentul
în care a izbucnit focul, în locuință
se afla numai un minor în vârstă de
14 ani. Din fericire, nicio persoană
nu a fost rănită.
Incendiu la un grajd din Valea
Călugărească
Pompierii militari au fost în
alertă după ce o persoană a sunat
la 112 și a anunțat că a izbucnit
un incendiu, în satul Radila,
comuna Valea Călugărească. La
fața locului, pompierii militari au
intervenit cu două autospeciale de
lucru cu apă și spumă. Incendiul se
manifesta la un grajd, în suprafață
de aproximativ 120 mp. Aproape
4.000 kg fân au ars. Din fericire nu

au fost victime. Pompierii militari
vor stabili și care a fost cauza
incendiului.
Pachet suspect pe strada
Sondelor
O patrulă a Poliției Locale
Ploiești a depistat, pe strada
Sondelor, un bărbat care deținea
un pachet voluminos. „Numitul
S.D., în vârstă de 42 de ani, cu
domiciliul în Ploiești, avea asupra
sa 9 bare de oțel beton striat, de
30 mm grosime și 1m lungime

(aproximativ 40 kg), pe care a
declarat că le-a sustras de pe strada
Sondelor, când lucra ca muncitor
pe un șantier din zonă”, se arată
într-un comunicat de presă al
Poliției Locale Ploiești. Cazul a fost
preluat de Secția 3 Poliție Ploiești,
pentru efectuarea de cercetări.
Transport ilegal de persoane de
la Bușteni pe Platoul Bucegi
Polițiști din Bușteni au oprit în
trafic, pe D.N.1, un autovehicul
despre care se bănuia că ar
efectua transport public ilegal
de persoane, pe ruta BușteniPlatou Bucegi. Conducătorul
autoturismului a fost legitimat.
Este vorba despre un tânăr, în

vârstă de
d 20 de
d ani, din
d stațiune,
care transporta șase pasageri. „Din
cercetări a rezultat că aceștia ar fi
achitat suma totală de 480 de lei,
pentru a fi transportaţi din oraș
pe platou și retur”, a explicat IJP
Prahova. Conducătorul auto a fost
sancționat contravențional cu o
amendă de 1.305 lei.
Au furat cărbuni dintr-o carieră
Agenți din cadrul Poliției
Comunale Filipeștii de Pădure
au oprit pentru control două
atelaje care transportau cărbuni.
Căruțașii – ambii din comuna
Măgureni – nu au putut prezenta
documente
de
proveniență,
întrucât ar fi sustras cărbunii
dintr-o carieră aparținând unei
societăți comerciale din Filipeștii
de Pădure. În cauză au fost
întocmite două dosare penale sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de
furt, a anunțat IJP Prahova.
Condamnat la închisoare pentru
infracțiuni rutiere
Poliţişti din cadrul Secției nr. 3
au depistat şi reţinut un tânăr, în
vârstă de 33 de ani, din municipiu,
față de care Judecătoria Ploiești
a emis un mandat de executare
a pedepsei cu închisoarea de 1
an și 9 luni, pentru săvârșirea
infracțiunilor de conducere a
unui autovehicul fără permis și
sub influența băuturilor alcoolice.
Tânărul a fost încarcerat în
Penitenciarul Mărgineni.
Controale la societăți comerciale
Polițiști
din
cadrul
Serviciului de Ordine Publică
- Compartimentul Sisteme de
Securitate Private - au efectuat
controale la obiective situate pe
raza municipiului Ploiești privind
modul de asigurare a pazei.
Polițiștii au verificat 10 obiective
și șase societăți specializate de
pază, au controlat 14 agenți de
Securitate. Pentru neregulile
constatate, polițiștii au aplicat opt
sancțiuni contravenționale, în
valoare de 2.100 lei, potrivit IJP
Prahova.
Verificări la societăți din
domeniul silvic
Polițiștii au acționat, în
sistem integrat, în Ploiești și

comunele Bucov și Măgureni în
vederea diminuării ilegalităților
îndreptate împotriva fondului
forestier național privind tăierea,
transportul și comercializarea
materialelor lemnoase. „În cadrul
acțiunii, au fost verificate și societăți
comerciale, iar pentru neregulile
constatate au fost aplicate
sancțiuni contravenționale, în
valoare de 5.500 lei”, a precizat
IJP Prahova. Astfel, la un agent
economic din comuna Bucov au
constatat că prețurile practicate
nu erau afișate la loc vizibil,
motiv pentru care a fost aplicată
o sancțiune contravențională, în
valoare de 2.500 lei. „La o societate
comercială, polițiștii au constatat
că avizele nu erau înscrise în
ordine cronologică în registrul
de evidență. Administratorul
societății a fost sancționat
contravențional cu o amendă
de 1.000 lei”, a mai anunțat IJP
Prahova.
Contrabandă cu țigarete
Polițiști din cadrul Secției nr. 1
Ploiești au desfășurat o acțiune în
Piața Halele Centrale și în oborul
din municipiu, pentru prevenirea
şi combaterea comerțului ilicit.
„Polițiștii au verificat 13 agenți
economici, iar pentru neregulile
constatate au aplicat 28 de
sancțiuni contravenționale, în
valoare totală de 6.380 lei și au
confiscat bunuri, în valoare de
880 lei. Totodată, au constatat o
infracțiune de contrabandă cu
țigarete (600 țigarete confiscate)”,
a precizat IJP Prahova.
Dosar penal întocmit pentru
tăiere fără drept de arbori
În timp ce patrulau în zona
silvică Ruda, polițiști din Măgureni
au observat o autoutilitară lângă
care se aflau trei persoane și
câteva tulpini de arbori. Polițiștii
le-au solicitat celor trei persoane
să prezinte documentele legale
pentru materialul lemnos pe care
îl încărcau în mașină. „Una din
persoane a argumentat că mașina
nu a plecat încă din fondul silvic
și în acel moment a început să
completeze avizul primar. La fața
locului s-a solicitat prezența unor
reprezentanți ai Gărzii Forestiere
Ploiești și Compartimentului
Combatere Delicte Silvice din
cadrul Serviciului de Ordine
Publică”, se arată în comunicatul
IJP Prahova. Cercetările au
continuat în zona respectivă,
fiind identificate mai multe urme
de târâre și resturi proaspete
provenite din coronamentul
arborilor, precum și patru cioate
tăiate la nivelul solului (acoperite
cu pământ și frunze), care nu
purtau marcă silvică. „Față de
cele constatate, s-a luat legătura
cu Ocolul Silvic Câmpina care a
dispus ca în zonă să se deplaseze
un specialist care a stabilit că
valoarea prejudiciului cauzat este
de 17.115 lei, iar volumul arborilor
tăiați ilegal este de 7,6 m3. În cauză

a fost întocmit un dosar penal sub
aspectul săvârșirii infracțiunii
de tăiere fără drept de arbori. De
asemenea, în urma verificării
transportului de material lemnos
din autovehiculul găsit la fața
locului, s-a constatat faptul
că numărul de înmatriculare
introdus în aplicația specifică este
incomplet față de cel trecut în
avizul de însoțire primar, motiv
pentru care a fost aplicată o
amendă în cuantum de 2.000 lei”,
se mai arată în comunicatul IJP
Prahova.
Amenzi de aproape 28.500 de lei
pe șosele
Polițiști ai Biroului Drumuri
Naționale și Europene au
desfășurat
acțiuni
pentru
combaterea principalelor cauze
generatoare de accidente în zona
drumurilor județene, îndeosebi
cu privire la abaterile pietonilor.
Polițiștii au aplicat 86 de sancțiuni
contravenționale (17 pentru
pietoni), în valoare totală de
28.565 lei, au reținut un permis
de conducere și au retras două
certificate de înmatriculare auto.
Dosar penal pentru alcoolemie
Un bărbat a fost depistat beat

la volan, în urma unui accident
rutier. Astfel, în urma cercetărilor
efectuate de polițiști în cazul
unui eveniment rutier soldat cu
pagube materiale, oamenii legii
au constatat că un bărbat a condus
o autoutilitară în timp ce se afla
sub influența băuturilor alcoolice
(0,66 mg/l alcool pur în aerul
expirat) și cu dreptul de a conduce
suspendat. În cauză a fost întocmit
un dosar penal.
Doi tineri s-au ales cu
dosar penal pentru furt din
autoturisme
Polițiști de investigații criminale
din cadrul Secției nr. 2 Ploiești au
identificat două persoane bănuite
de comiterea a trei furturi din
autovehicule. Este vorba despre
doi tineri, în vârstă de 22 de
ani, respectiv 26 de ani. „Din
cercetări, au rezultat indicii că
tânărul de 22 de ani ar fi pătruns
în interiorul autovehiculelor și ar fi
sustras bunurile găsite, în timp ce
complicele ar fi rămas în apropiere,
asigurându-se că nu-i suprinde
nimeni. Prejudiciul cauzat a fost
recuperat în totalitate și predat
persoanelor vătămate”, a precizat
IJP Prahova. În cauză s-a dispus
continuarea urmăririi penale sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de
furt calificat în formă continuată,
respectiv complicitate la furt
calificat în formă continuată.
Cei doi tineri au fost reținuți
pentru 24 de ore, iar apoi au
fost prezentați Parchetului de pe
lângă Judecătoria Ploiești, care a
dispus față de amândoi măsura
controlului judiciar pentru 60 de
zile.
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ACTUALITATE

Șapte români au promis investiții
de 17 mil. euro la Ciorani

L

a 10 ani de la înființare, Parcul Industrial Ciorani își va primi, în fine, primii
investitori. Consiliul Județean Prahova, acționarul unic al Parcului Industrial
Ploiești, cel care deține și perimetrul de la Ciorani, a anunțat că a cesionat primele
20 ha pentru șapte oameni de afaceri români, care vor dezvolta aici businessuri în
domeniul zootehnic. Aceștia sunt pregătiți cu un capital cumulat de 17 milioane de
euro, infuzie care ar avantaja în mod hotărâtor economia din localitate.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

C

omuna Ciorani n-a fost niciodată
un etalon rural pentru județul
Prahova. În agricultura de stat, localitatea
era depășită de alte centre legumicole,
viticole sau pomicole de la Gherghița,
Bucov, Puchenii Mari, Măgurele sau Valea
Călugărească; în sistemul economiei de
piață, activitatea agricolă nu aduce plusul de
confort locuitorilor, sub aspect material, așa
cum se întâmplă, de exemplu, în bazinele
legumicole din Balta Doamnei sau Olari. Dar
localitatea în sine este bine dezvoltată, mult
mai dezvoltată decât 80% dintre localitățile
de câmpie, beneficiind de ajutor financiar
sporit al Consiliului Județean Prahova,
mult mai sporit, comparativ cu alte așezări.
Așa se face că, de exemplu, comuna a fost
racordată la sistemul de alimentare cu gaze
când nici măcar orașele mici nu sperau la așa
ceva sau asfaltul a mers pe toate străduțele
înnămolite când în țară sunt încă drumuri
naționale din pământ. Locuitorii au așadar
a se bucura de confortul infrastructurii
rutiere (cu asfalt și canale de colectare a
apei pluviale) și de utilități (apă, gaze, cablu,
internet), dar investițiile publice nu s-au
oprit aici, acestea continuând cu primul
și cel mai mare centru cultural din spațiul
rural, sală de sport (în construcție), primul
parc industrial public (parcuri private s-au
realizat la Brazi cu mult înainte) etc.

Ploiești (care aparține de Consiliul Județean
Prahova) în 2008. Racordarea la utilități
(rețea de iluminat stradal, de apă potabilă,
de canalizare menajeră și pluvială, stație de
epurare proprie, rețea de gaze naturale și de
energie electrică) sau crearea infrastructurii
(drum interior asfaltat) a durat ceva ani.
Între timp, numeroși investitori promiteau
că-și vor deschide afaceri în parc,
autoritățile promiteau același lucruri, ba
chiar au și dat amănunte legate de un centru
de depozitare și sortare legume, dar în afară
de o stație electrică de transformare și o
fermă de panouri fotovoltaice, construite pe
un teren privat din proximitatea parcului,
nu s-a întâmplat nimic. Parcul public are
o suprafață de 45 de hectare. Alături de
acesta, tot în 2008, s-au mai vândut către trei
persoane (politicieni sau oameni de afaceri)
câte 50 ha, astfel că, la un loc, parc public
și privat, sunt disponibile 195 ha pentru
investiții. Numai să vină investitorii.
INVESTIȚII ÎN PARCUL INDUSTRIAL
LA 10 ANI DE LA ÎNFIINȚARE
La jumătatea lunii iulie, Consiliul
Județean Prahova, în calitate de acționar
unic al Parcului Industrial Ploiești, deci și al
celui de la Ciorani, anunța că a fost semnat
un contract de cesiune pe o suprafață de
20 de hectare, cu șapte oameni de afaceri
români, fără însă să le dea acestora numele.
În baza înțelegerii, întreprinzătorii au
promis să purceadă investiții în valoare
totală de aproximativ 17 milioane de euro.
Domeniul principal de activitate este legat
de creșterea porcinelor. Într-o primă fază vor
fi înființate câteva zeci de locuri de muncă,
numărul acestora urmând să crească anul
viitor, după ce va începe producția propriuzisă. Fermierii, afirmă autoritățile, vor pune
bazele și unei maternități de purceluși care
să asigure, în final, exemplarele pentru
unitățile de îngrășat. Consiliul Județean
nu renunță însă la proiectul mai vechi al
unui depozit de legume care să asigure
apoi colectarea producțiilor din bazinele de
profil din sud-estul județului.

PRINCIPALA FUNCȚIUNE
ECONOMICĂ-AGRICULTURA
Principala funcțiune economică a
așezării este cea agricolă. Suprafața totală
a comunei Ciorani este de 8.046 ha, din
care arabil-6.471 ha. De altfel, la nivel local
își desfășoară activitatea patru societăți cu
profil agricol încadrate la ferme mari, șapte
exploatații (PFA), considerate unități mici
și mijlocii, profilate în cultura cerealelor
și plantelor tehnice și o crescătorie de
ovine. Întreaga speranță a fost legată însă
de parcul industrial. Acesta a fost deschis
ca un soi de filială a Parcului Industrial
Comuna Ciorani are o populație de 6.872 de locuitori (3.500 de gospodării). Locuitorii
dispun de drumuri asfaltate (97%), gaze (peste 95%), apă (70-80%), un liceu, 3 școli, 2
grădinițe, stadion, baze sportive, 1 stație ambulanță, 3 dispensare, 2 farmacii, 1 centru
cultural, 2 biblioteci, 3 biserici.
Bugetul comunei este în jur de 10-12 mil. lei.

PROIECTE DE DEZVOLTARE:
-construire sală de sport în satul Cioranii de Jos;
-sistematizarea și modernizarea centrului localității (amenajare spații verzi, plantare
arbori ornamentali, construire trotuare);
-extindere rețea de alimentare cu apă în satele Cioranii de Jos și Cioranii de Sus;
-amenajare trotuare în satul Cioranii de Sus
-înființare sistem de colectare a apelor uzate și stație de epurare (PNDL II, valoare 20,19
mil. lei);
-reabilitare/modernizare iluminat public;
-construire sediu nou primărie

Nouă înfrățire între Prahova și Moldova
C

omuna Ariceștii Rahtivani,
una dintre cele mai bogate
din România, s-a înfrățit, deunăzi
vreme, cu localitatea Hiliuți, din
Raionul Rîșcani, Republica Moldova.
Evenimentul a fost tratat și onorat
cu fast, apreciindu-se că astfel se
stabilesc perspectivele de colaborare
în plan cultural, economic și social
sau că este „important să menținem
unitatea de limbă, tradiție și istorie
cu românii din Republica Moldova,
în contextul în care în acest an
sărbătorim împreună 100 de ani de
de la Marea Unire”. Având în vedere

că totuși Ariceștii Rahtivani are
un buget de vreo 26 de milioane
de lei, cu un excedent de 25-26 de
mil. lei din anii trecuți, înclusiv bani
guvernamentali, n-ar fi de preferat
să fie depășită totuși faza vizitelor
reciproce, a amplasării de statui și a
schimburilor de vizitatori între cele
două așezări? Ar fi cazul ca aleșii
locali să livreze ajutoare serioase în
bani, cu care românii de peste Prut
chiar să realizeze investiții serioase
(asfaltare drumuri, iluminat public,
școli etc.) de care, de altfel, au mare
nevoie.

OPINIE

VASILICAVIORICA
Maria BOGDAN;
www.ziarulploiestii.ro

V

iorica, n-am nimic personal cu
tine, să-ți dea Dumnezeu sănătate,
dar am ceva cu partidul care pune un
om de talia ta să conducă guvernul țării
mele. Uite, trec peste he-he și 20.20,
dar te întreb altceva: cum e când te uiți
în ochii românilor și le spui, da, l-am
angajat pe fiul meu în cadrul cabinetului
demnitarului la Curtea de Conturi în
chiar ziua când eu depuneam jurământul
ca premier? Le vei zice că este fără egal,
un geniu în devenire, cum înțelegem c-ar
fi și băiatul vitreg a lui Meleșcanu ori
cel al fostului ministru ALDE, Daniel
Barbu, pe care i-ai numit, dintr-un
condei, consuli la ambasadele României
din Strasbourg și Edinburgh? Sau cum
ministrul Daea și-a angajat pupila la
AFIR, să-și facă și ea un rost în viață?
Tu trebuia să fii prima persoană care
să interzică nepotismele. Adică... ok,
aveți copii superdotați, lăsați-i să-și facă
viitorul de unii singuri, să se bată pe ei
companiile străine, așa cum se întâmplă
cu alți mii de tineri din țara asta. Dar
nu, voi le faceți și firme care să lucreze cu
bugetul public, dar îi aduceți să ciupească
și lefuri de la stat, eventual să arunce, din
când în când, contracte înspre companiile
lor... Bun, m-ai lămurit că nu te doare
pe tine prea mult la morală. Sau n-are
cum să te doară, fiind și aia un fel de stat
paralel, adică personaj fictiv. Dar uite, tu
mori de dragul pensionarilor. Du-te și le
spune acestora că lor le-ai majorat pensia
cu 100 de lei, dar primarilor și vouă v-ați
făcut pensii speciale de 34 până la 100 de
ori mai mari decât creșterea asta a lor.
Cum se numește, Viorico, un asemenea
gest? Neam prost se spunea la mine, la
țară. Pe de altă parte, ar trebui să vă
dispară din vocabular treaba asta cu
„Guvernul PSD a mărit pensia”, că doar
nu veniți voi cu bani de-acasă, înțelegi?
Te-am ascultat aseară citind raportul la
6 luni de la guvernare. Era acolo lapte și
miere. Și e posibil ca tu chiar să crezi că
asta curge prin țară, miere. Și știi de ce?
Fiindcă habar-n-ai de realitate! Habarn-ai că-n mediu privat lefurile sunt
mici, habar-n-ai că mii de oameni și-au
închis afacerile de supraviețuire, fiindcă
i-ați strâns voi de gât, să stoarceți de la
ei bani pentru salarii și pensii speciale.
Tu te învârți prin casa ta, unde fiu-tău
are bani, că doar l-ai angajat la stat,
prin guvern, unde toți v-ați tras lefuri
și pensii speciale babane, bașca firmele
de acasă, prin Parlament, unde... nu
mai zic huzur. Dar, dacă nu dorești să
cunoști lucruri reale de la ciumații de
#rezist, fă măcar un efort și, când mai
chemi cămășile albe să te susțină, circulă
printre oameni și întreabă-i de sănătate.
O să rămâi crucită de ce-ai s-auzi. În fine,
trec peste asta, că economia se lipește de
tine ca apa de gâscă. Dar te-am urmărit
la Gâdea, aseară! Bietul tonomat, cât
s-a chinuit să te întrebe despre inundații
și tot o tot dădeai cu irigațiile... Ce să-ți
zic, tu crezi că dacă-i apă și colo, și colo,
e totuna? Ei, inundațiile ar juca totuși
un rol: doar apa poate să mai șteargă
anumite urme pe care le-ați lăsat voi,
politicienii, pe obrazul României, de zeci
de ani încoace...
•

ANUNȚURI

•

ANUNȚURI

•

VÂND LOC DE VECI
în Cimitirul Mihai Bravu:
Panciu Elena - parcela 2, rând 55, loc 19.
Relaţii la tel.: 0775305717
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Mă
doare-n
băşcălie!
Parol,
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

C

P

rimarul comunei Pietroșița, din
județul Dâmbovița, Ion Leonard Dicu,
și-a acordat de unul singur titlul de cetățean
de onoare al localității. Ceilalți doi onorați

ică la Mizil, în regulamentul de
organizare și funcționare a spațiilor
de joacă de pe domeniul public scrie:
„persoanelor a căror greutate corporală
(cumulată) depășește 54 de kg le este
interzisă utilizarea echipamentelor”. Bre, dar
de ce „cumulată”? Ce, într-o zi copilul își
ia burta la el și într-o zi o lasă acasă, ca s-o
adune sau s-o scadă de la greutatea admisă?
Bine, noi știm ce a vrut să zică scriitorul
regulamentului, dar chiar așa, ne cântărim
separat un picior, apoi alt picior și la urmă
le adunăm cu măinile și restul corpului?
Pe de altă parte, ce aveți, frate, cu bebelușii
dolofani, vi s-a făcut dor de Consiliul
pentru discriminare? Apropo, când ați făcut
regulamentul, voi aveați țeasta la voi sau ați
lăsat-o în urmă, repetentă pe la vreo școală
primară, ceva?

N

ici n-a mârâit Buldogul după ce a
scăpat de dosarul penal, că Marian
Petrache și-a băgat coada-ntre picioare
și-a schelălăit lung după un congres
extraordinar, să vadă dacă Blaga vrea să
rupă sau nu partidul, după ce acesta s-a
întâlnit cu aripa PDL din actualul PNL. Știu
și eu, poate nu vrea să-l rupă, poate dorește
să-l conducă! Fiindcă, orice-ați zice, decât
cu un Bușoi în păpușoi sau un Ludovic pe
covrig, mai bine un dulău-câine rău. Așa că,
în lipsă de altceva, mai bine vă faceți frate cu
Blaga până treceți puntea! Sincer? Normal
că Buldogul va rupe tot ceea ce nu poate
mânca...

D

ragnea promite că pensia netă va
ajunge la 4.256 lei, în 2021, de la

L

cu aceeași distincție sunt președintele PSD
Dâmbovița, Adrian Țuțuianu și tenorul
Florin Georgescu, ajuns, din lipsă de resurse
vocale motivate de vârstă, consilier județean
al PSD. El a explicat și de ce i-a fost conferit
(și-a dat, în realitate) titlul: „Sunt primar
din 2003, am fost cel mai tânăr primar din
România la acea vreme și Consiliul Local a
hotărât că merit asta pentru tot ce am făcut
în comună”. Dragă, asta nu-i nimic! N-ai
ambiție dacă nu-ți ridici de viu statuie în
fața primăriei sau dacă nu schimbi numele
comunei din Piteroșița în Leonard de
Dâmbovița, c-așa se poartă la voi, numele...
fraierilor pe toate gardurile!

a pasajul rutier din prelungirea
Mărășești au murit o mulțime de
vrăbii și porumbei fiindcă s-au lovit de
panourile transparente montate drept
limitatoare de zgomot. Proiectantul sau
cineva din Primăria Ploiești a venit cu ideea,
cică prezentă în străinătate, de a desena
păsări răpitoare pe acele panouri, de care,
evident, vrăbiile să se sperie și să nu mai dea
cu capul în sticlă. Hmmm, n-ar fi mai bine
să faceți pe sperietorile, la mintea creață pe

femeie din Cluj-Napoca a fost
amendată pentru că s-a suit cu o
pisică ținută în cușcă în autobuz. Controlorul
i-a argumentat că în regulament scrie
că doar câinii sunt permiși în mijloacele
de transport în comun, de unde a tras el
concluzia că alte animăluțe sunt interzise.
Chiar așa s-a exprimat: „n-am ce vă face,
pisica nu-i câine”. Mda, cunoaștem, nici
iarna nu-i ca vara, nici negrul nu e alb, nici
noaptea nu-i ca ziua și nici mâța nu-i câine!
Dar nătărăul pesemne arată fix ca tine...

care o aveți? Vă garantez eu că ar fugi de voi
și cucuveaua, nu doar guguștiucii!

P

rimarul Adrian Dobre este acuzat
că-l imită pe Iohannis și refuză să
semneze actul de numire în funcția de
director la CSM al unui oarecare Cristi,
fost arbitru, care ar fi câștigat nu știu care
concurs, organizat în nu știu care loc, de
nu știu care comisie. Hmmm, la Klaus este
explicabil; ca neamț ardelean, se-apucă azi
să semneze și termină anul viitor...Dar la
Dobre ce să fie? Vă zic eu, el n-are timp, că
prea-l jucați ping-pong din Ganea-n Pană și
din Pană-n Ganea... când mai vreți să aibă
vreme să iscălească drăcia aia?
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M

edicul
de
familie
Adrian
Dărăbanțiu, din Arad, președintele
Societății de Medicină de Familie Arad, și-a

nivelul de 1.500 lei, în 2016. Economiștii
spun că oricât de seducătoare ar fi aceste
promisiuni pentru pensionari, ele nu pot
fi susținute financiar. Mișto tactică, dar ia
spune-mi, Liviule, cum ai socotit: aduni
cele două pensii speciale ale tale cu una a
unui profesor și ți-a ieșit media de patru mii
și ceva? Zău așa, cred că nici mama Omida
n-ar fi reușit calculul acesta la centimă,
auzi, 4.256 lei... Dar cum l-ai socotit pe
6 lei ăla, că asta nu înțeleg! Mă mir că nu
ți-a dat și cu virgulă... Apropo, n-ai spus
esențialul programului vostru de guvernare:
până-n 2021, numărul pensionarilor se va
înjumătăți...

O

cine este „celebrul”
celebrul” CC? Hai
Hai, de Năstase
știe toată Planeta, dar ce să fi făcut tânărul
amant mai mult decât Nasty încât să fie
atât de faimos? O fi descoperit tratamentul
pentru cancer, o fi scris vreo carte, o fi vreun
actor teribil și eu să n-am habar? Nuuu? E
mai mult de-atât? Deci are o pereche de
mușchi... Formidabil!

C

ică Brigitte Năstase s-a dus la
Mamaia și cu soțul Ilie Năstase, dar
și cu amantul, un oarecare Cazacu. Dar uite
ce scrie presa: „Brigitte și Nasty s-au așezat
frumos la plajă, au vorbit pe un ton calm,
când deodată atmosfera a fost tulburată de
apariția surpriză a fostului amant, nimeni
altul decât celebrul Cătălin Cazacu”. Oau,
îmi zic, așa de incultă să fiu încât să nu știu
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depus, luni, dosarul de angajare pe post
de brancardier la Spitalul Clinic Județean
de Urgență (SCJU), el afirmând că a fost
nevoit să ia decizia aceasta din considerente
financiare. Ca brancardier ar câștiga dublu,
după 31 de ani de medicină de familie.
„Un brancardier poate primi în mână chiar
peste 4.000 de lei, iar eu, după 31 de ani de
activitate, rămân în mână cu jumătate din
această sumă, deși am un cabinet medical
peste medie ca mărime, cu aproximativ 2.500
de pacienți”. Deh, doctore, te-a mâncat
undeva să înveți? Nu puteai și tu să rămâi
repetent, să bați mingea pe maidan, să te faci
primar sau ministru? Ți-a trebuit facultate,
ți-a trebuit să fii medic, na, acum plimbă,
naibii, targa pe uscat!
-De la Liviu Dragnea citire: „După
ce salariații vor avea lefuri mai mari,
p
pensionarii
vor avea un venit decent, iar
firmele din România vor câștiga mai bine,
oamenii vor fi mai fericiți, iar un astfel de
p
popor
va fi mai greu de manipulat...” Aha,
cam greu ai priceput, Liviule, dar niciodată
nu-i prea târziu. Care va să zică înțelegi de
ce nu poți manipula tu piața #rezist, corect?
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SLĂNICUL INTERZICE VAGABONDAJUL ȘI...
CIUPERCILE DIN PĂDURE
S
lănicul devine primul oraș din Prahova care a simțit nevoia să reglementeze prin hotărâre
a legislativului local faptul că dormitul în locuri publice, pe bănci, în parcuri sau în gară,
este interzis. Cu alte cuvinte, autoritatea locală sistează vagabondajul sau... boschetăreala. Pe
de altă parte, nu știm dacă aleșii locali și executivul Primăriei Slănic au asigurat locuințe pentru
cei fără case ori măcar un centru social pentru persoanele fără adăpost. Dacă interzici dormitul
pe bănci, se înțelege că le oferi amărâților o variantă, nu?
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

P

rin „Regulamentul pentru
buna
gospodărire
și
instaurarea unui climat de ordine
și curățenie pe teritoriul orașului
Slănic”, consilierii au adoptat și
o serie de măsuri de bun-simț,
cum ar fi: locatarii să nu obtureze

ori să curețe șanțurile (podețe,
tuburi) destinate scurgerii apelor
pluviale din fața caselor; să nu
folosească hârtii, cârpe, scânduri
sau tablă în locul geamurilor lipsă
la ușile sau la ferestrele exterioare;
să nu usuce rufele pe domeniul

public în locuri vizibile, fie
p
ccă sunt în fața sau în spatele
blocurilor; să nu folosească
b
eechipamentele din locurile de
joacă pentru a bate covoarele
jo
ssau să-și usuce rufe pe
ggardurile care împrejmuiesc
locurile de joacă; să nu folosească
străzile pentru drifturi, șoferilor
fiindu-le interzis și să tureze
motoarele, să efectueze cu
mașinile manevre bruște, care
presupun zgomot sporit; să nu
efectueze, în locuințe colective,

lucrări de anvelopare individual,
fără ca și ceilalți vecini să o facă,
folosindu-se aceeași culoare la
bloc. Foarte-foarte interesant,
în spațiile publice și oriunde pe
teritoriul orașului, este interzisă
comercializarea ciupercilor culese
din flora spontană, sub riscul
unei sancțiuni cuprinsă între 100
și 300 lei. Consilierii au trecut
în regulament și chestiuni mai
sensibile pe care ai presupune de
la sine că oamenii nu le pot face
oriunde, nu doar în oraș: amendă

pentru cei care își fac necesitățile
fiziologice pe spații aparținând
domeniului public, în scări de
bloc sau în orice alte locuri
accesibile publicului; sancțiuni
pentru cei care aruncă gunoie
precum resturi de semințe sau
ambalaje pe domeniul public.
În fine, regulamentul interzice
boschetarilor să doarmă pe
bănci ori în alte locuri publice.
Întrebarea este: Primăria le-a oferit
o alternativă, un centru unde cei
fără case să se odihnească?

STATUIA LUI IULIU MANIU, ÎN PARCUL BUCOV
P

rin Programul Național România 100,
în Parcul „Constantin Stere”, din Bucov,
se va realiza, în continuarea Aleii Scriitorilor,
Aleea Unirii, cu busturi ale marilor
personalități care au contribuit la realizarea
unității naționale a românilor din 1918. Unul
dintre acestea va fi al lui Iuliu Maniu, om politic,
deputat român de Transilvania în Dieta de la
Budapesta, de mai multe ori prim-ministru

al României (noiembrie 1928-iunie 1930;
iunie 1930-octombrie 1930; octombrie
1932-ianuarie 1933), președinte al Partidului
Național-Țărănesc
(1926-1933,
19371947), deținut politic după 1947, decedat
în închisoarea Sighet. Interesant este că,
înainte de amplasarea în sine a bustului din
bronz, este nevoie de un studiu de fezabilitate
care va costa, atenție, 7.600 lei, fără TVA!

Ce Doamne, iartă-ne, va conține această
documentație, ca să fie nevoie de atâția
bani? Că bustul va fi pus la 7 metri de un
altul ori că se va uita la răsărit sau la apus?
Chiar este inexplicabilă această aruncare de
bani pe fereastră! În fine, dacă legea așa cere,
un SF pentru orice nimic, înțelegem, dar
poate acordăm niște prețuri mai aproape de
realitate.

CEREMONIE DE
ABSOLVIRE LA
BOLDEȘTI ȘI CÂMPINA
998 de absolvenți (770 de băieți și 228
de fete) de la Școala de Agenți de Poliție
„Vasile Lascăr”, din Câmpina, au primit,
vinerea trecută, în cadrul ceremoniei de
absolvire, gradul profesional de agent de
poliție, rostind totodată și jurământul de
credință față de țară. La festivitate, alături
de părinți și apropiați ai foștilor elevi, au
fost prezenți secretarul de stat din MAI,
Marin Nucu și adjunctul inspectorului
general al Poliției Române, comisar șef
Marius Dragnea. Repartizarea tinerilor
la noile locuri de muncă va ține cont
de media de absolvire (șef de promoție
a fost Horia Petre Rontea, din Arad, cu
media 9,64). Oficialii au citit mesajul

să dați dovadă de promptitudine și de
profesionalism în misiunile ce vă vor fi
încredințate. Știu că nu va fi ușor și nici
lipsit de riscuri, însă, dacă v-ați ales din
convingere profesia, veți simți mândria și
împlinirea că vă ajutați semenii în fiecare
zi”. La Școala de Subofițeri Pompieri și
Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” din
Boldești-Scăeni vor pleca în câmpul
muncii 267 de elevi, și aici media de
absolvire contând în repartiția care va
urma (șefi de promoție: Ploscaru George
Lucian, cu media 9,65, la subofițeri și
Stama Gabriel Cosmin, cu media 9,52, la
maiștri militari). La ceremonia viitorilor
pompieri și militari au fost prezenți

șefului Poliției Române, chestorul
general Ioan Buda:
„Poliția Română vă primește în
rândurile ei cu multă speranță, iar eu
vă cer să fiți fermi, să aplicați toate
cunoștințele deprinse pe băncile școlii,

șeful Departamentului pentru Situații de
Urgență, dr. Raed Arafat și inspectorul
general al Inspectoratului General
pentru Situații de Urgență, general de
brigadă Dan-Paul Iamandi.
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NICI APĂ
BUNĂ
DE BĂUT
NU MAI
AVEM!
continuare din pagina 1

A

nul trecut, spune DSP Prahova,
potrivit situației oficiale, au existat
1.001 de îmbolnăviri de boală diareică
acută posibil cauzate de apă, alte trei-de
dizenterie, șase-de hepatită A. La capitolul
„altele afecțiuni” (intoxicațiile acute cu
nitrați, meningite, encefalite, conjunctivite,
giardioză, dizenterie amibiană etc.) au fost
înregistrate 542 de cazuri de îmbolnăviri,
care ar fi fost asociate consumului de apă
din surse neconforme.
pă cu streptococi la mai multe
grădinițe din Prahova!
Direcția de Sănătate Publică Prahova
a ridicat, anul trecut, din fântânile din
Prahova, 318 probe; în 297 dintre cazuri
au fost identificate diverse bacterii, însă în
majoritatea cazurilor, acestea pot dispărea
după fierberea apei. În 80 de probe s-au
evidențiat depășiri ale concentrațiilor
admise prin lege la diferiți compuși chimici.
Parametrii necorespunzători au fost la
coliformi, streptococi fecali și nitrați. Dar
nu numai în fântâni s-a găsit apă poluată,
ci și în sistemul centralizat, despre care se
afirmă că ar prezenta o oarecare siguranță.
Anul trecut au fost impuse restricții de uti-

A

TERMEN DE 2 ANI PENTRU A
SCĂPA DE AZILURILE MASTODONT
G
uvernul României a adoptat o ordonanță de
urgență prin care, până-n 2020, toate centrele
rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități trebuie
să fie dimensionate la capacitatea de maximum 50
de locuri. Cu alte cuvinte, ar fi musai să dispară din
România căminele de mari dimensiuni, urmând ca
acestea să fie înlocuite cu locuințe mai mici, care
să dea senzație de îngrijire ca în familie. Cum se va
ajunge aici având în vedere că peste 50-60% din centre
sunt concepute chiar pe sistemul vechi, de „spital”?
Deocamdată este neclar acest aspect.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Î

n Prahova, de exemplu, sunt 12 astfel
de centre pentru adulți. Șase dintre
ele, după considerațiile Guvernului, ar
trebui desființate, beneficiarii urmând să fie
mutați în centre mici, pe care Prahova nu le
are, deocamdată. Și este imposibil, în ritmul
nostru de a lucra, învesti sau construi, să le
obțină până în anul 2020. Singurul lucru
pe care o să-l vedem va fi o găselniță din
aceea pur românească de a separa o clădire/
Tabel 1
Centre cu peste 100 de locuri
-Centrul de Îngrijire și Asistență pentru
Persoane Adulte cu Handicap Mislea (161
de locuri)
-Centrul de Îngrijire și Asistență pentru
Persoane Adulte cu Handicap LilieștiBăicoi (103 de locuri)
-Centrul de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte
cu Handicap Călinești (120 de locuri)
-Centrul de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte
cu Handicap Urlați (175 de locuri)
-Centrul de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte
cu Handicap Nedelea (135 de locuri)
-Centrul de Integrare prin Terapie
Ocupațională pentru Persoane Adulte cu
Handicap Urlați (172 de locuri)

grupuri de clădiri
douăă sau ttrei,i eventual
ădi i îîn d
t l
le dăm altă denumire fiecărui centru
rezultat din împărțire și, gata, s-a rezolvat
problema! Vom vedea dacă lucrurile vor sta
astfel. Urmăriți de-acum înainte acțiunile
de la centre și ne veți da sau nu dreptate.
(vezi tabel 1)
În cazul altor 5 instituții pentru persoanele
cu dizabilități, clădirile corespund, teoretic,
în principal sub aspectul numărului de
locuri, cerințelor expuse în documentul
guvernamental. La un al șaselea (Tătărăi)
centru, care tocmai s-a reabilitat, dacă
se renunță la 16 locuri, clădirea poate
fi socotită „de mici dimensiuni” sau va
corespunde definiției: „centrele rezidențiale
pentru persoanele adulte cu handicap vor
fi de tip locuințe protejate, centre pentru
viață independentă, centre de abilitare și
reabilitare, centre de îngrijire și asistență,
centre respiro-centre de criză”. (vezi tabel 2)
Guvernul a găsit și un soi de stimulare
a autorităților județene pentru a purcede
rapid la treabă: va asigura finanțarea de la
bugetul statului în proporție de 90% dacă
treburile merg bine; dacă nu, în fiecare an,
bugetul va fi tăiat cu 25%, iar autoritățile
județene și locale n-au decât a se descurca
pe banii instituțiilor pe care le conduc.
Noile tipuri de centre vor putea fi realizate
prin fonduri europene, prin programele
de interes național lansate deja de Guvern,

Tabel 2
Centre cu 50-66 de locuri de cazare
-Centrul de Integrare prin Terapie
Ocupațională pentru Persoane Adulte cu
Handicap Tătărăi ( 66 de locuri)
-Centrul de Îngrijire și Asistență pentru
Persoane Adulte cu Handicap Puchenii
Mari (50 de locuri)
-Centrul de Îngrijire și Asistență pentru
Persoane Adulte cu Handicap Urlați (50
de locuri)
-Centrul de Recuperare și Reabilitare
pentru Persoane Adulte cu Handicap
Breaza (52 de locuri)
-Centrul Pilot de Recuperare și Reabilitare
pentru Persoane Adulte cu Handicap
„Casa Rozei” Urlați (50 de locuri)
-Centrul Rezidenţial pentru Persoane
Varstnice-Pensionari Fântânele (50 de
locuri)
la propunerea Ministerului Muncii și
Justiției Sociale. Pe de altă parte, cu privire
la salarizarea personalului din viitoarele
centre sub 50 de locuri, se introduce o
alocație lunară pentru asistentul personal
profesionist care are în îngrijire un adult cu
handicap. Astfel, asistentul care îngrijește
un adult cu handicap accentuat va primi
600 de lei pe lună, iar unul care îngrijește
un adult cu handicap grav -750 de lei lunar,
sume care se vor adaugă salariului.

FOSTUL VICEPRIMAR AL MIZILULUI, ACUZAT
DE CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

Miruna Bogdănescu; www.ziarulploiestii.ro

F

lizare
a apeii în
li
î scop potabil
t bil în
î următoarele
ăt
l
cazuri: pentru neconformități frecvente
la parametrii bacteriologici- rețelele de la
Ariceștii Rahtivani, Ghighiu, Berceni, Slon
(Cerașu), Cosminele de Sus (Cosminele),
Drajna, Gorgota, Cernești, Homorâciu,
Malu Vânăt (ultimele trei din comuna
Izvoarele), Păcureți, Matița, Gâlmeea
(Plopu), Secăria, Talea, Valea Doftanei,
Azuga-colonie, Bușteni; neconformități
la parametrul Clostridium perfringens- la
Izvoarele, Secăria, Telega, Trăisteni (Valea
Doftanei), Azuga, Breaza (Nistorești),
Bușteni (Zamora), Slănic (Groșani), Drajna
de Jos; neconformități pentru parametrul
nitrați-Fântânele, Vadu-Săpat, Ceptura
de Jos; depășiri ale concentrației maxime
admise pentru parametrul amoniac- Balta
Doamnei, Berceni, Ciorani, Cocorăștii
Colţ, Drăgănești, Gorgota, Poienarii
Burchii, Puchenii Mari, Tinosu, au fost
înregistrate, potrivit aceleiași surse. Cel mai
grav este că situații similare s-au întâlnit la
școlile care au sursă proprie de alimentare
cu apă: Vărbilău (Școala Gimnazială nr.1
și 2), Breaza (Șc.G. Nistorești și Grădinița
Nistorești), Puchenii Mari (Grădinița
Odăi), Șotrile (Grădinița Vistieru) Colceag
(Șc.G. Parepa), Sângeru (grădinițele din
Mireșu Mare și Tisa). La toate aceste
unități s-au depistat în apa potabilă, atenție,
streptococi fecali și coliformi fecali (E.coli)!
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ostul
viceprimar
al
orașului Mizil, Nicolae
Pașol, a fost găsit de Agenția
Națională
de
Integritate
în
conflict
de
interese
administrativ. Inspectorii ANI
spun că, în calitatea acestuia de
consilier local (2016-2020), „a
luat parte, în data de 27 aprilie
2017, la deliberarea și adoptarea
unei hotărâri a Consiliului
Local Mizil prin care a fost
aprobată constituirea unei căi
de acces pentru S.C. Padores
S.R.L., societate al cărei asociat

unic și administrator este”.
ANI mai spune că, „în data de
15 februarie 2018, a constatat
și starea de incompatibilitate
în cazul lui Pașol Nicolai, în
calitate de fost viceprimar al
orașului Mizil, județul Prahova”,
fără să motiveze explicit de unde
survine
incompatibilitatea.
Probabil din aceea că, potrivit
legii, funcția de primar și
viceprimar este incompatibilă
cu mai multe calități în firmele
de stat sau private, printre
care și cea de „de președinte,

vicepreședinte,
director
general, director, manager,
administrator, membru al
consiliului de administrație
ori cenzor sau orice funcție
de conducere ori de execuție
la
societățile
comerciale”.
De asemenea, tot prin lege,
„consilierii locali nu pot lua
parte la deliberarea și adoptarea
de hotărâri dacă au un interes
personal în problema supusă
dezbaterii, aceștia fiind obligați
să anunțe, la început, interesul
personal pe care îl au în problema

respectivă”.
Bineînțeles
respectivă”
că
Pașol se poate apăra inclusiv
în instanță de aceste acuzații.

10.000 LEI PENTRU O STRATEGIE
PRIVIND PUBLICITATEA STRADALĂ

O

strategie pentru publicitatea stradală va costa
P
Primăria
Ploiești 10.000 de lei,
fă
fără
TVA. Un document ce
r
reglementează
această activitate
a fost adoptat în 2010 (HCL
105/31.03),
iar în noiembrie
1
2015,
consilierii locali l-au
2
abrogat
pe cel vechi, votând altul
a
nou,
aprobat prin HCL 463/25
n
noiembrie
2015, modificat deja
n
în 2016. De ce ar fi nevoie de
un
u altul la o așa mică distanță
n-avem
idee; pesemne se
n

consideră că precedentul este
neclar. Oricum, orașul Ploiești
este destul de sorcovit cu astfel de
reclame, fie ele mesh-uri, panouri
la sol, port afiș etc. sau reclame
pe mijloacele de transport, în
stațiile auto ori pe toți stâlpii
din oraș. Potrivit anunțului de
achiziție publică, după semnarea
unui contract, în termen de șase
luni va fi elaborată o strategie cu
privire la publicitatea stradală, în
baza căruia va fi scris pesemne un
nou regulament, al treilea, în opt
ani!
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CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA

MĂNĂSTIREA PRISLOP, ÎN VEGHEA
PĂRINTELUI ARSENIE BOCA

A

m ajuns în Hunedoara dimineața. Mureșul fumega ireal nori peste sate
și case. La Silvașu de Sus și mai departe, la Prislop, ca pretutindeni în
porțiunea aceea din Țara Hațegului, aproape că am regăsit tăcerea de altădată,
o încremenire în care natura murmură în felul ei inconfundabil și omul tace.
Mi-a plăcut secvența de amuțire, ca de la facerea lumii. Nici n-aș fi gândit în alte
împrejurări întâlnirea cu părintele Arsenie Boca ori Sf. Ioan de Prislop, care s-a
nevoit, acum 500 de ani, în peșterea din pădurile depresiunii Hațegului.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

A

sfaltul este dus până
la poarta Prislopului;
asta e bine pentru omul
contemporan învățat, în
viteza cu care-și duce viața,
să se deșerte din mașină la
serviciu și acasă, dar nu și
pentru sufletul ce-și cere
dreptul la contemplare,
Dumnezeu,
univers,
frumos, miracol. La primele
ore ale dimineții însă acest
deranj motorizat nu se
manifestă. Tocmai de aceea
zic c-am avut șansa unei
întâlniri tăcute cu acel loc
atât de căutat de români, un
loc care păstrează neștiut
istorii și le respiră cumva
în timpul nostru. În liniștea
profundă a Prislopului,
fiindcă viețuitorii mănăstirii
știu
să
pășească
pe
vârfuri, să se miște fără a
inoportuna pe cineva, e o
binecuvântare să auzi cum
se înalță, ca un fir, cântarea
bisericească, laolaltă cu
freamătul naturii. Am
zăbovit o vreme ascultând
Sf. Evanghelie și admirând
când mica biserică din
centrul ansamblului, când
altarul ridicat într-un piept
de coastă, când izvorul cu
apă rece și tămăduitoare,
când foșnetul vântului în
bradul bogat, suit într-o
verticalitate fără cusur. Dar
gândul mi-era la părintele
Arsenie, la pictura diafană
de la Drăgănescu, la privirea

sa pătrunzătoare despre
care se spunea că scotocește
prin om ca prin propriul
său buzunar, la cum a
fost pedepsit și exilat de
comuniști, la cât era de iubit
și la cât este de căutat chiar
și după ce s-a dus la Ceruri,
la cât de nepritenește se
vorbește despre oamenii
care fac coadă la mormântul
său. Adevărul este că nu
poți intra la Prislop ca la un
muzeu oarecare. Aici trebuie
întâi de toate ca liniștea să
pogoare în lăuntrurile tale,
să-ți potolești gândurile,
să te smerești și abia apoi
să pornești în călătoria
interioară
unde
sigur
ai putea întâlni picături
de sfințenie și infinită
bunătate. Dacă te duci la
mormântul părintelui altfel,
degeaba mai mergi! De
la altarul de vară și până
la locul unde odihnesc
viețuitoarele mănăstirii și
părintele Arsenie nu-i cale
lungă. E un urcuș amenajat
cu lespezi care ocolesc
rădăcinile, mărginit de
pădure pe-o parte și de o
poiană, de cealaltă parte.
Vâzând modestele locuri
de odihnă te rușinezi; ce
marmură așezăm noi în
cimitire, e o întrecere a
cui piatră de mormânt
să fie mai frumoasă...
Aici sunt doar cruci din
lemn și morminte simple,

EDITURĂ

nebetonate. Modestie în
viață, modestie și dincolo...
Părintele
Arsenie
este
păzit de gardieni. Mda,
gândesc, sper să fie alții,
nu cei care l-au prigonit
deunăzi vreme... În fine,
administratorii se tem să
nu facă vizitatorii vreun
rău. Credincioșii fac însă
altceva; nu se opresc nici
măcar aici din vorbit. Iar

forfota aceasta te împiedică
să te reculegi, să te rogi din
adâncurile tale. Nu știu dacă
părintele Arsenie veghează
acolo, dar sigur i-ar fi plăcut
să vadă câți oameni își
sprijină fruntea de crucea
sa de lemn... Am urcat, mai
departe, la peștera unde s-a
nevoit Sf. Ioan de la Prislop.
Tril de păsări, clipocit de
apă și... Oare cum ajungea
în gura de stâncă, acum
350 de ani, sfântul? Și cum
trăia departe de oameni,
împreună cu fiarele pădurii?
Pe urmă mi-am adus
aminte că am citit despre
Ioan Sihastrul și Pângerea
Mănăstirii Silvașului a
călugărului Ifrim, când
lăcașul a fost incendiat de
generalul austriac Buccow,
despre prigoana la care au
fost supuși preoții ortodocși,
despre
cum
părintele
Arsenie a renăscut practic
lăcașul și i-a dat viață. Și
noi, astăzi, ce facem? Știu ce
facem! Zarvă multă! Peste
două ore, mănăstirea se
umpluse de călători, turiști,
pelerini, suferinzi ori ce mai
erau ei, plus că parcările
erau pline ochi de autocare
și mașini.

I

storii
la
Prislopului

tot de la ea se păstrează
o icoană făcătoare de
minuni a Maicii Domnului.
Documentele consemnează
că în această perioadă s-a
înființat o școală pentru
cântăreți și viitori preoți. În
1759, pictura bisericii de pe
vremea Domniței Zamfira
a fost refăcută de zugravul
Simeon de la Pitești, dar
în anul 1762, în timpul

poarta

Izvoarele
scrise
nu
păstrează nimic despre
începuturile
mănăstirii
Prislop. Nicodim de la
Tismana, cel pe seama
căruia este pusă prima
ctitorie, nu apare în
documente decât ca autorul

Izvorul cu apă tămăduitoare

unei Sf. Evanghelii care ar
data din anii 1404-1405. Și
totuși, Tetraevangheliarul
slavon
pe
pergament,
împodobit cu frontispicii
și miniaturi, expus, astăzi,
la Muzeul de Artă și Istorie
Națională București, a
fost copiat de Sf. Nicodim
chiar la Prislop! Un lăcaș
oricum exista de vreme ce
se afirmă că, în anul 1564,

Peștera Sf. Ioan
„mănăstirea
ajungând
în ruină, a fost zidită din
temelie de Zamfira, fiica
lui Moise Voievod din Țara
Românească”. Unde să-și
fi avut aceasta zidurile? În
lipsa unei mărturii istorice,
cronicarii se mulțumesc să
afirme: „undeva, în pădure”.
Se povestește că domnița
Zamfira ar fi suferit de o
boală; auzind de puterile
tămăduitoare ale izvorului
de lângă mănăstire, a
mers aici și s-a vindecat.
Drept mulțumire, dar și
pentru că a fost fermecată
de frumusețea locurilor,
a rezidit lăcașul, fiind
considerată al doilea ctitor.
S-ar înțelege deci că, în
urmă cu aproape cinci
veacuri, ar fi fost mănăstire
de maici la Prislop, fiindcă
doar așa era permisă ctitoria
unei femei. Ea ar fi locuit
aici la asfințitul vieții, între
anii 1575-1580 și tot aici s-a
săvârșit din viață și a fost
îngropată. Două fragmente
din piatra de mormânt
sunt sprijinite de peretele
din pronaosul bisericii. Și

tulburărilor religioase de
la mijlocul secolului al
XVIII-lea, catolicism vs
ortodoxism, biserica a fost
incendiată din ordinul
generalului
Buccow.
Pictura a fost distrusă,
ramânând
numai
opt
scene din „Acatistul Maicii
Domnului” în registrul
superior al pronaosului,
iar în exterior, deasupra
ușii,
icoana
hramului
Sfântul Ioan Evanghelistul
și fragmente din Judecata
de Apoi. Mănăstirea a fost
atribuită, în 1762, Bisericii
Greco-Catolice, fiind redată
ortodoxiei abia în 1948, an în
care este adus aici părintele
Arsenie Boca ca stareț al
mănăstirii și de numele
căruia se leagă readucerea
la viață a lăcașului. Pe bună
dreptate este considerat
al treilea mare ctitor al
mănăstirii. A urmat apoi o
perioadă când comuniștii
au închis Prislopul, l-au
prigonit pe părintele Boca,
dar mai târziu, când zelul
li s-a potolit, s-a redeschis
mănăstirea de maici (1976).

• broşuri • reviste • cărţi • ziare • cataloage
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Un eveniment muzical de anvergură internaţională:

CONCURSUL INTERNAȚIONAL
GEORGE ENESCU, BUCUREȘTI 1-23.IX.2018
Secţiunile: vioară, violoncel, pian și compoziţie muzicală
Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

P

este câteva zile, Municipiul București –
Capitala României va îmbrăca o nouă
și splendidă haină de sărbătoare, proprie
marilor evenimente cultural-artistice de
rezonanţă mondială. Ne referim la cea de-a
XVI-a ediţie a Concursului Internaţional
„George Enescu”, manifestare de excepţie,
care în acest an coincide, în mod fericit,
cu 60 de ani de la înfiinţare (prima ediţie,
septembrie 1958, în baza unei hotărâri a
Guvernului României din luna mai 1955, în
semn de omagiu și preţuire incontestabilă
pentru cel mai mare muzician român –
genialul compozitor și interpret George
Enescu (1881-1955), care timp de mai bine
de o jumătate de veac, a slujit în lume – ca
nimeni altul Ţara Românească, cu armele
sale specifice: pana, bagheta și arcușul.
Până în anul 2014, Concursul George
Enescu a fost organizat împreună cu
Festivalul Internaţional George Enescu. Pe
baza unei hotărâri a Guvernului României,
Concursul George Enescu a devenit de
sine stătător, astfel încât capitala ţării, are
acum, în fiecare an în luna septembrie o
manifestare muzicală de nivel mondial:
un an Festivalul Internaţional George
Enescu, iar în anul următor, Concursul
Internaţional George Enescu.
La actuala ediţie a concursului s-au
înscris un număr record de tineri muzicieni
– 400, cu 26 % mai mult decât la ediţia
precedentă din septembrie 2016. Se remarcă
acum o prezenţă românească remarcabilă,
cu 72% mai mare, în total 36 de tineri
români înscriși la cele patru secţiuni, cu
precădere la secţiunea pian.
Faţă de ediţia din 2016, China și Marea
Britanie și-au dublat reprezentarea în
competiţie, iar Italia și-a triplat numărul de
tineri muzicieni înscriși.
În total, pentru cele patru secţiuni ale
concursului s-au înscris 126 de concurenţi
la secţiunea pian, 121 la secţiunea vioară,
126 la secţiunea violoncel și 27 la secţiunea
compoziţie. 212 concurenţi provin din
Europa și Orientul Apropiat, 148 din Asia,
29 din America de Nord, 9 din Australia și
Noua Zeelandă, iar 2 concurenţi din zona
Americii de Sud. Din punct de vedere
statistic cei mai numeroși candidaţi – 70
sunt din Coreea de Sud, 36 – România, 33
China, 26 Japonia, 22 Rusia, 21 Italia, 20
SUA.
Remedii de casă simple şi eficiente:

Cămara cu plante
Dependenţa de ţigări este un viciu care
are efecte nocive pe termen lung. Pedicuţa
ajută organismul să elimine toxinele și
le oferă un sprijin celor care suferă de
alcoolism și celor care vor să se lase de
fumat.
Remediu antitabac
Denumită în popor ca și barba-ursului sau
brădișor, pedicuţa face ca mirosul și gustul de
tutun să devină insuportabile. Părţile aeriene
ale plantei conţin substanţe active, cum
ar fi alcaloizii, acizii organici, flavonoidele
și sărurile minerale. Specialiștii susţin că
pedicuţa îi ajută pe fumători să se lase de
acest viciu și să lupte împotriva lui. Prepară
o infuzie din 1 linguriţă de plantă uscată la
1 cană cu apă clocotită. Lasă la infuzat 10
minute, strecoară și bea nu mai mult de 1
cană pe zi, în cure de 2-3 săptămâni, întrucât
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„Pornind de la înţeleptele cuvinte ale
genialului George Enescu, aș adăuga
că muzica reprezintă 30 % excelenţă și
profesionalism, 70% mesaj. În lumea de
astăzi, în contextul geopolitic atât de complex,
muzica clasică are puterea să ne unească,
prin forţa exemplului. Diferite naţionalităţi
se reunesc pentru a cânta într-o orchestră și
un cor – și prin aceasta trebuie să suspende
toate conflictele și problemele, pentru că dacă
nu o fac este imposibil să cânte împreună.
Muzica nu te va abandona niciodată, nu te
va trăda, fiindcă muzica înseamnă armonie
și pace. Cred că artiștii, muzicienii, pot
purta acest mesaj al păcii, al coeziunii și
acesta este ceea ce trebuie să transmitem

primit mari premii internaţionale și pe
care noi îi vom avea în cadrul Concursului
Enescu. Vom deschide concursul în ziua de 1
septembrie la Ateneul Român cu un concert
dirijat de Gabriel Bebeșelea, în program
aflându-se o lucrare vocal-simfonică ce a fost
premiată la ediţia trecută a concursului”,
a precizat, la rând ul său, muzicologul
Mihai Constantinescu, director executiv
al Concursului și Festivalului Enescu în
conferinţa de presă.
Ediţia din acest an a Concursului Enescu
și-a propus să lanseze un dialog cu publicul
tânăr și cu publicul larg deopotrivă. Astfel,
Concursul Enescu 2018, va aduce publicului
și câteva evenimente și ateliere de muzică –

către tinerii muzicieni. Există întotdeauna
speranţă, trebuie doar să investim în ea”, a
declarat directorul artistic al Concursului
Enescu și al Festivalului Enescu, excelentul
dirijor Vladimir Jurowski, într-o intervenţie
specială de la Berlin și în conferinţa de presă
care a marcat deschiderea ediţiei 2018, a
Concursului Enescu, miercuri, la Ateneul
Român.
„Suntem foarte bucuroși că avem un record
de participare: sunt 400 de concurenţi înscriși
pentru cele patru secţiuni ale concursului
și suntem siguri că nu numai numărul
concurenţilor este hotărâtor în această ediţie,
ci și calitatea lor – sunt concurenţi care au

atât offline cât și online – menite să-i inspire
și să deslușească ce auzim când ascultăm
muzică.
În concertul de gală de la 1 septembrie
a.c., publicul prezent va avea ocazia să-i
reasculte pe laureaţii câștigători ai ediţiei
Concursului George Enescu din 2014:
Ștefan Tarara (vioară), Eun-Sun Hong
(violoncel) și Josu D. Soiaun (pian),
împreună cu orchestra Filarmonicii George
Enescu dirijată de Gabriel Bebeșelea.
Membrii juriului internaţional din
cadrul Concursului George Enescu 2018 –
nume sonore de referinţă internaţională vor
susţine o serie de recitaluri extraordinare

în zilele de 5,14 și 22 septembrie. Acestora
li se vor alătura și laureaţi ai Concursului
Enescu, ediţia 2016.
La toate etapele Concursului Enescu
2018, de la cele trei secţiuni: violoncel, vioară
și pian, precum și la semifinale, participarea
publicului este deschisă, inclusiv la finalele
cu orchestră (Filarmonica George Enescu).
Finala secţiunii de violoncel va avea loc
în ziua de 11 septembrie, finala secţiunii de
vioară pe 17 septembrie, iar finala secţiunii
pian este programată pentru 23 septembrie.
Cu excepţia etapei a I-a din concurs –
eliminatorie – restul etapelor precum și
finalele se vor desfășura la Ateneul Român.
Printre reprezentanţii juriului se
numără nume importante ale muzicii
clasice internaţionale, precum: Philippe
Entremont, Pierre Amoyal, Salvatore
Accardo, Jean-Jacques Kantorow, Viktor
Tretiakov, Peter Jablonski, David Geringas,
Zygmunt Krauze, Arto Noras, MyungWhun Chung, Raphael Wallfisch, Jian
Wang, Marin Cazacu, Remus Azoiţei, Dan
Dediu, Silvia Marcovici, Cornel Ţăranu,
Adrian Iorgulescu și alţii.
Repertoriul concursului cuprinde piese
de referinţă propuse de fiecare candidat în
baza regulamentului acestei prestigioase
competiţii de nivel mondial. Vor fi audiate
opusuri din toate marile epoci ale muzicii
clasice și contemporane, începând cu J. Bach,
Mozart, Beethoven, Fr. Schubert, Cezar
Franck, Ed. Grieg, M. Ravel, Cl. Debussy,
N. Paganini, Straus, Ceaikovski, Brahms,
Sibelius, S. Prokofiev, D. Șostakovici, M.
Bruch, A. Haceaturian, Bella Bartok, David
Popper, Schuman și o seamă de lucrări din
opera marelui George Enescu, scrise pentru
instrumentele aflate în concurs.
Ca și Festivalul Internaţional George
Enescu, Concursul Enescu s-a impus pe
plan mondial fiind înscris în agenda celor
mai importante competiţii ce au loc în ţările
lumii.
Cheltuielile de organizare ale concursului
– inclusiv plata premiilor sunt asigurate de
către Guvernul României, prin bugetul
Ministerului Culturii și Identităţii Naţionale.
Felicitând organizatorii urăm deplin
succes candidaţilor în concurs și membrilor
celor patru jurii internaţionale.
Sperăm ca ediţia din anul 2020 să adauge
un nou crescendo celei actuale – 2018.

PEDICUŢA TE AJUTĂ SĂ TE LAȘI DE FUMAT
planta conţine și unele substanţe toxice.
După pauză de 7-10 zile, cura se poate relua
la nevoie.
Susţine funcţiile ficatului
Fumatul este un factor de risc pentru
numeroase boli ale plămânilor, dar și ale
ficatului. De aceea, un remediu pe bază de
pedicuţă va ajuta la detoxificarea și la refacerea
celulelor hepatice. În acest caz, poţi folosi
o tinctură care se prepară în felul următor:
se macerează 2-3 linguri cu plantă într-un
borcan cu alcool alimentar, 15 zile, după care
tinctura se filtrează și se pune în recipiente
mai mici. Se ia câte 1 linguriţă de 3 ori pe zi,
înainte de masă. Tot pentru fumătorii care își
doresc să scape de acest viciu se recomandă
și tratamentul cu pulbere de pedicuţă. După
câteva zile de tratament, va apărea o senzaţie
de greaţă la fiecare încercare de a fuma, iar
astfel pofta va dispărea treptat.

Bine de știut!
Persoanele care suferă de diaree nu
trebuie să urmeze tratamente pe bază de
pedicuţă, deoarece planta poate provoca
spasme intestinale.
Bună în caz de boli pulmonare
Planta are acţiune terapeutică și în cazul
persoanelor care suferă de bronșită tabagică
sau alte boli ale aparatului respirator. O poţi
folosi și în combinaţie cu alte plante care
combat efectele nicotinei, precum obligeana,
valeriana, iasomia sau mușeţelul. Prepară o
infuzie din câte 1 linguriţă din fiecare plantă
la 500 ml de apă clocotită și bea acest ceai de
maximum 2 ori pe zi. Remediul nu numai că
este de ajutor în ușurarea respiraţiei, dar are
și efecte sedative. E posibil ca în perioada de
sevraj, fumătorii să se confrunte cu o stare
crescută de irascibilitate, fiind predispuși
anxietăţii și depresiei.
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INEDIT

ÎNTRE MIT ȘI REALITATE:

ROLUL FEMEII ÎN INTELLIGENCE (I)
„Femeile din serviciile secrete au marele avantaj de a fi
multifuncţionale…, ele sunt dotate să simtă situaţiile periculoase,
iar capacităţile acestora în ceea ce privește stăpânirea teritoriului,
evaluarea situaţiei și orientarea în spaţiu sunt superioare celor ale
bărbaţilor… Când sunt bune, sunt foarte bune!”
(Tamir Pardo, director Mossad, m2011-2016)

F

emeile care lucrează
pentru serviciile secrete
sunt învăluite de mister în ochii
publicului larg. Este firesc să fie
astfel, deoarece pentru ele nu
există primejdie mai mare decât
să se afle în centrul atenţiei.
Chiar dacă unii critici socotesc
femeia drept un element
auxiliar în serviciile de culegere
a informaţiilor, istoria ne arată
că dimpotrivă, imaginea aceasta
e compromisă de realităţile
zdrobitoare și încărcate de
tragism deseori, în această lume
tăcută însă dinamică.
Argumentul folosirii femeii
în spionaj este dat de unicitatea
pe care o reprezintă femeia în
percepţia lumii bărbaţilor, cei
care sunt majoritari în această
lume ascunsă. Femeia aflată
în activităţi de culegere de
informaţii seamănă cu epoca
în care trăiește. De salon, multe
sute de ani, să nu spunem
chiar mii de ani, iar din secolul
XIX-lea femeia capătă mai
multe
funcţiuni
lucrative:
în propagandă, diversiune,
sabotaj, folosirea armelor de foc,
„masculinizându-se” în profesie.
Din diferite straturi sociale, cu o
educaţie diversă, însă înzestrate
cu curaj, inteligenţă și capacitate
de dedublare. În afara acestor
calităţi, femeia cunoaște arta
de a stăpâni dorinţele și deseori
voinţa bărbaţilor, prin ceea ce,
cu un nume comun spunem:
șarm, farmec. Frumuseţea fizică
a femeii-agent este importantă
în acest joc, fiind fundamental
atacului, dar și al apărării în
același timp. Istoria noastră
consemnează și femei care au
făcut spionaj pentru alte state,
potrivnice nouă, așa că nu
trebuie din start să considerăm
întotdeauna că femeile sunt chiar
„ușă de biserică”. Și încă un
argument în favoarea femeiloragenţi: bărbaţii din această
meserie plătesc adesea cu viaţa
pe timp de pace atunci când
sunt deconspiraţi de adversar,
pe când femeile reușesc de
multe ori să se salveze. Rolul
și valoarea femeilor spion sunt
discutate foarte rar tocmai de
cei în mâna cărora stă puterea
decizională. Una dintre rarele
declaraţii pe această temă îi
aparţine lui Max Ronge, șef
al serviciilor secrete austriece
înainte de primul război
mondial:
„Noi
evităm
în
mod
tradiţional să folosim femeile,
cel puţin în condiţii de pace –
poate și din cauza banilor…

Femeile de condiţie mai bună
nu prea ajungeau decât rar
în posesia unor informaţii de
interes militar, iar astfel costurile
pentru angajarea unei agente nu
se justificau. Ideea ar fi fost poate
de interes mai degrabă pentru
serviciul de informaţii politice”.
Totuși
există
numeroase
argumente pro și prea puţine
argumente contra. Femeile sunt
mai harnice și mai adaptabile,
nu se dau bătute ușor și sunt
consecvente, iar în același timp
intră mai ușor în cercuri închise
datorită farmecului lor natural.
Stella
Rimington,
prima
femeie numită la conducerea
serviciului britanic de informaţii
interne, M15, își lăuda la rândul
ei colegele: „Femeile au tendinţa
de a gândi înainte de a acţiona.
Sunt reflexive și analitice”.
Locotenent-colonelul Oscar
Reile a lucrat mai întâi pentru
Abwehr (serviciul de informaţii
militare german condus de
amiralul
nazist
Wilhelm
Canaris), iar mai târziu, timp de
doisprezece ani, pentru serviciile
secrete ale Germaniei de Vest.
Din poziţia de cunoscător al
realităţilor meseriei de spion,
Reile a publicat lucrarea Frauen
im Geheimdienst (Femei în
serviciile secrete), ajungând
la
următoarea
concluzie:
„Instinctul femeii o face deosebit
de potrivită pentru meseria
de spion. Femeile pot uneori
să „miroasă” pericolul care le
ameninţă, de aceea în cele mai
multe cazuri o femeie își va da
seama mai repede decât un
bărbat dacă ceva nu e în regulă
cu o persoană sau alta”.
Bernard Bajolet, director
general al DGSE (spionajul
francez), apreciază implicarea
femeilor
în
munca
de
intelligence: „Este un atu…
fiind mai puţin numeroase, ele
vor mai mult! Mai hotărâte
decât bărbaţii, femeile văd mai
repede ceea ce colegii lor abia
bănuiesc…”
În timpul celor două
războaie mondiale, românilor
nu le-a lipsit nici patriotismul,
nici curajul și nici puterea de
sacrificiu. Femeia se identifica,
cel mai adesea, cu imaginea
doliului, a infirmierelor, a
muncitoarelor din industria de
armament. Se uită că, în timp
de război, viaţa de spioană, cu
mici excepţii, era una solitară,
fără familie, prieteni sau alţi
apropiaţi, în afara celor spre
care agenta este dirijată să-i
monitorizeze și de la care să

obţină informaţii utile misiunii
încredinţate. Despre Maria
Bălan, Martha Bibescu, Veturia
Goga, Maria Tănase, Antuzza
Ofelia Romano, Catherine
Olympia
Cardaja,
Elena
Constantinescu ori Vera Maria
Atkins, femeile cunoscute
din istoria României care au
împletit viaţa lor cu acţiuni de
informare și spionaj au apărut
legende, s-au scris romane, s-au
făcut filme… Adevărul istoric
este, deseori, ceva mai nuanţat.
MARIA BĂLAN
Născută în anul 1895, în
orașul sârbesc Vârșeţ, aflat
atunci sub stăpânire austroungară Maria Bălan avea un fizic
extrem de atrăgător. Ea provenea
dintr-o familie de preoţi români.
Pe când era elevă la Școala
Normală din Vârșeţ, în oraș a
sosit un regiment al armatei
imperiale. În casa familiei Bălan
a fost încartiruit un frumos și
tânăr sublocotenent de ulani
(cavalerie ușoară). Între tânăra
româncă, bună vorbitoare a
limbilor germană, maghiară
și franceză, și sublocotenentul
austriac s-a înfiripat o idilă.
Maria a fugit cu el în Timișoara.
Se pare că ea a ajuns la
cosmopolitul oraș de pe Bega
în urma unui plan prestabilit.
Cu puţin înainte de a-l cunoaște
pe sublocotenentul austriac,
Maria Bălan a fost recrutată
de un ofiţer ce activa în cadrul
Direcţiunii Poliţiei și Siguranţei
Generale din Ministerul de
Interne al Regatului României.
În iunie 1914 a devenit „agentul
B-9”, cu o activitate informativă
prodigioasă.
Datorită
frumuseţii,
cunoașterii limbilor germană și
maghiară, farmecului personal,
ea a reușit să pătrundă în cercul
ofiţerilor superiori ai Corpului
VII al armatei imperiale, aflat
în Banat. Astfel, Maria Bălan
a putut să afle ușor planurile
armatei imperiale, situaţia
armamentului, starea de spirit
a trupelor etc. De asemenea,
spioana româncă a contribuit
la eliminarea unor agenţi ai
imperiului
Austro-Ungar
care acţionau în zona RucărDragoslavele-Câmpulung
Muscel. Informaţiile despre
orice mișcare diplomatică
sau militară erau transmise
de Agentul B-9 cu o fidelitate
de invidiat. Toate rapoartele
spionului român ajungeau la
Direcţia Siguranţei Generale
a Statului din Ministerul de
Interne al Regatului României
și la Secţia a II a Marelui Stat
Major din Ministerul de Război
al României.
După intrarea României
în război, rolul agentului B-9
devine decisiv. „Intrând în
relaţii cu ofiţeri germani și
austro-ungari din Timișoara,
agentul B-9 aduce imense
servicii României și Serbiei în

anii primului război mondial,
procurând informaţii cu privire
la pregătirile militare și la
mișcările trupelor austro-ungare
din Banat, precum și planurile
Puterilor Centrale îndreptate
împotriva României”, preciza
scriitorul Ion Bodunescu,
autorul lucrării „Descifrarea
unei istorii necunoscute”, scrisă
în colaborare cu Ion Rusu
Șirianu. Datorită agentului B-9,
România a evitat implicarea în
operaţiuni militare perdante și
a dejucat numeroase acţiuni ale
corpului 7 de armată austroungară. Practic, ofiţerii austroungari se simţeau anticipaţi la
fiecare pas.
Activitatea
agentului
B-9 a făcut ca serviciile de
contraspionaj austriece să
investească resurse importante
în prinderea lui. Era aproape
imposibil, B-9 era ca o
fantomă. Identitatea ei a fost
aflată abia după ocuparea
Bucureștiului de către Puterile
Centrale (decembrie 1916),
când ocupanţii au cercetat
arhivele Siguranţei rămase în
Capitală. Maria Bălan a fost
reţinută, iar autorităţile austroungare au declanșat un proces
rapid. Spionii austro-ungari
de la București au aflat că
B-9 se numește de fapt Maria
Bălan, de numai 19 ani, spion
dublu, pentru România și
Serbia. În urma deconspirării
a fost arestată și judecată de
un tribunal militar. A fost
condamnată la moarte prin
spânzurare.
În 1918, executarea Mariei
Bălan a fost planificată. La
momentul respectiv, soldaţii
care urmau să o aducă pentru
spânzurare au rămas mască.
„Călăii se îndreaptă către celulă
pentru a o aduce pe osândită sub
funia spânzurătorii pregătite din
vreme, dar stupoare: celula era
goală, „B-9” dispăruse”, preciza
Ion Bodunescu. Maria Bălan
evadase în mod misterios.
Nu a forţat nici intrarea, nici
zăbrelele, era și imposibil, era
o tânără delicată. Nici până
astăzi nu este cunoscut modul
în care Maria Bălan a evadat.
Cert este că Maria Bălan a
ajuns în anul 1936 la București.
Povestea ei a făcut înconjurul
Europei. „Faimoasa Maria
Bălan, regina spionajului”, se
arată în cotidianul francez Paris
Soir. Maria Bălan și-a schimbat
imediat numele, și s-a stabilit,
un timp, la Paris, unde a trăit
în lux. S-a întors până la urmă
acasă, la Vârșeţ. Nu mai avea
familie, a cumpărat o cârciumă
și a început să bea în rând cu cei
care îi călcau pragul. În seara
de 30 septembrie 1936 a plecat
spre cimitir, la mormintele
părinţilor. Acolo a fost găsită de
localnici, a doua zi, otrăvită.
Colonel ( r) Liviu GĂITAN
(Va urma)

CĂLUGĂRIȚELE,
MAI PUȚIN
PE REȚELELE
SOCIALE!

C

ălugăriţele ar trebui să comunice mai
mult cu Dumnezeu și mai puţin pe
reţelele de socializare, potrivit Vaticanului.
Sfântul Scaun a transmis un mesaj
celor 38.000 de călugăriţe catolice, potrivit
căruia, activitatea lor intensă de pe reţelele
de socializare le afectează spiritualitatea
și practicile religioase pe care trebuie să le
îndeplinească, potrivit The Guardian.

ÎÎntr-un document publicat de biroul
Vaticanului pentru viaţa religioasă,
călugăriţelor li s-a spus că, deși le este
permis să folosească Facebook sau Twitter
și să citească știri online, au fost sfătuite să
facă acest lucru „cu discreţie și sobrietate”.
Călugăriţele ar trebui, de asemenea, să
acorde o atenţie deosebită „conţinutului
online și tipului și cantităţii de informaţii pe
care le accesează”, se mai arată în document.
Precizările vin la puţin timp după ce un
grup de călugăriţe din Spania a protestat pe
Facebook, după ce o instanţă a achitat cinci
bărbaţi acuzaţi de violarea unui adolescent
în timpul festivalului din Pamplona, în 2016.

„O SĂ VĂ
EXTERMIN”

O

tânără din regiunea Padova a
primit o pedeapsă de patru luni de
închisoare cu suspendare din cauza unei
postări pe Facebook. Michaela Bartolotta
a postat acum patru ani următorul mesaj
care i-a adus condamnarea: „Eu și poporul
român nu ne vom înţelege niciodată, sunt
prostituate fără rușine, îngrijitoare depresive
și alte elemente urât mirositoare, necivilizate
și needucate. Mai devreme sau mai târziu o să

vă extermin”, a spus Michela, care pe atunci
avea 18 ani.
Tânăra are acum 22 de ani și este fotomodel,
câștigând și mai multe și ai multe concursuri
locale de Miss. Ea a fost condamnată în baza
legii Mancino, care sancţionează acţiunile și
mesajele ce incită la violenţă și discriminare
pe criterii etnice, rasiale sau religioase.
Potrivit padova24ore, pedeapsa este cu
suspendare și nu va apărea în cazierul tinerei.
Aceasta și-a cerut scuze public la scurt timp
după ce a postat mesajul.
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Autodenunțul ca armă și scut pentru unii politicieni lași
D

eși data alegerilor parlamentare de la Chișinău încă nu este cunoscută, iar spicherul
Andrian Candu rătăcește în previziuni între 1 decembrie 2018 și 1 martie 2019, se
pare că atât opoziția, cât și guvernarea intră într-o pre-electorală tot mai pronunțată. Și dacă
opoziția o face mai deschis, ținându-și tunurile pe PDM și liderul lor Vlad Plahotniuc, aceștia
din urmă atacă tiptil și subtil, încercând să ia opoziția extraparlamentară prin surprindere.
Principalele „muniții” sunt deocamdată protestele. Numai că de vreme ce opoziția
proeuropeană (PAS, PPDA, PLDM ș. a.) tinde să-și sporească aderența maselor pe motivul
invalidării alegerilor pentru primăria capitalei și, implicit, aservirea (ca să nu-i mai zicem
numai capturare) justiției și principalelor instituții de stat, democrații, mai nou, testează
o metodă mai veche, folosită de Stalin în al Doilea Război Mondial: deținuți din pușcăriile
și gulagurile sovietice erau scoși din detenție și trimiși direct pe linia întâi a frontului, în
tranșee-celulă, ei asigurând adesea succesul unor operațiuni ale trupelor regulate. Mai toți
au scăpat de închisoare – cei mai mulți murind, iar cei care au supraviețuit atacurilor, puțini
de tot, fiind înrolați ulterior în rândurile Armatei Roșii. La Chișinău, în mileniul doi, această
metodă prinde a fi utilizată pe frontul politic.
Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro
Protest cu iz de icre negre și cu tron în
mochetă roșie
Câteva mii de persoane, susținători ai
„Partidului ȘOR”, preponderent orheieni,
unde liderul acestei formațiuni este primar,
dar și din alte raioane ale republicii, au
protestat vineri, 20 iulie, în Chișinău. Doar
că nu în Piața Marii Adunări Naționale și
împotriva guvernării, cum au încetățenit
tradiția partidele din Republica Moldova,
ci mărșăluind într-o coloană gălăgioasă pe
câteva străzi ale capitalei spre sediile PAS și
PPDA. Pe față, mobilul acțiunii îl exprima
lozinca și scandările „Jos mâinile de pe
magazinele sociale”, acuzând liderii opoziției
extraparlamentare Maia Sandu și Andrei
Năstase că ar insista pe închiderea acestor
magazine. E drept, absoluta majoritate a
participanților la protest au fost clienții rețelei
așa-numitelor magazine sociale „Merișor”,
inițiate de omul de afaceri, penalul și în același
timp primarul de Orhei, Ilan Shor. Cei mai
mulți sunt oameni în vârstă, pensionari, mulți
dintre ei foarte săraci, în special din spațiul
rural, împovărați mai degrabă de gândul
cum să supraviețuiască decât interesați de
partide politice și de „securitatea” liderilor
acestora. Și tot atât de drept este că prin
mulțime am descoperit „diseminați” și inși la
cravată sau cel puțin bine înțoliți, cu ochelari
de soare având sigle ale unor firme de top.
Adunați de cu buna dimineață în fața acestor
magazine la Chișinău, Orhei și în alte câteva
raioane unde au fost deschise asemenea
unități preponderent alimentare, toți au fost
aduși, organizat, în mijloace de transport,
până în capitală, unde, în calitate deja de
„protestatari”, au urmat un itinerar bănuitor
de semnificativ. Nu mai puțin semnificativ
a fost și faptul că toate magazinele sociale
și-au închis ușile de îndată ce clienții lor
au luat calea capitalei sau adreselor de
concentrare.
Punctul de organizare în coloane și de
trecere în revistă a lozincilor și plancartelor
(majoritatea în limba rusă, căci liderul
partidului care duce zi și noapte grija
„poporului” nu-i prea cunoaște graiul) a
fost Universitatea de Stat, în proximitatea
și străzile învecinate ale căreia se află
principalele „ținte” ale nemulțumirii
„poporului”. Prima a fost sediul Delegației
UE la Chișinău, în fața căreia lui Ilan
Shor i s-au pus la picioare scări ca să urce
la microfon pe scena improvizată pe o
remorcă. Având asigurat în spate un tron,
așternut cu mochetă roșie, binefăcătorul
mulțimii a prins a turna în adresa celor
doi lideri ai opoziției extraparlamentare
învinuiri, în cele mai grobiane expresii.
Preluate, ce-i drept, de la guvernare după ce
s-a văzut cu ajutoarele europene sistate, pe
fundalul invalidării alegerilor din Chișinău:
„Spuneți-mi, niște oameni normali s-ar fi
dus la europeni să le ceară să nu dea bani
țării lor? Eu vă promit: ei îmi vor atârna
spânzurați la Arc (Arcul de Triumf din
Chișinău – N.M.). Și fiecare va face din ei
ce va considera necesar. Pentru că sunt niște
nemernici. Lepădături, nemernici, ticăloși.
Să-i strivim, să-i sugrumăm!”
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E doar o traducere. În limba română
înjurăturile cu care a operat Shor în fața
Delegației UE, iar ulterior și la sediile PAS
și PPDA, dar și pe contul său de Facebook
la adresa jurnaliștilor, pierd mult din
„coloritul” originalului rus.
Cui și pentru ce servesc așa-numitele
magazine sociale?
De fapt sunt mai multe săptămâni de
când Ilan Shor face uz de pretinsa critică a
opoziției la adresa magazinelor sale sociale.
Pentru a contraataca cele două formațiuni
de opoziție prin diverse metode, suporterii
primarului de Orhei au năvălit în câteva
rânduri la conferințele lor de presă, reușind
chiar să le înăbușe pe două. În vreme ce la
propriile conferințe pușcăriabilul Shor atacă
opoziția pro-europeană, dar mai apăsat pe
Maia Sandu, cu acuzații că ar fi beneficiat în
trecut de banii lui.
Pentru prima dată Ilan Șor a răbufnit la
o conferință de presă, acuzând liderii PPDA
și PAS că, prin intermediul PLDM, încearcă
să discrediteze și să distrugă magazinele
sociale. Într-adevăr, PLDM a cerut audierea
conducerii CNA în legătură cu extinderea
masivă a rețelei de magazine sociale
deținută de acesta. Atunci Shor i-a numit
întâi pe aceștia „nemernici” și i-a amenințat
că va depune o cerere la CEC, solicitând
retragerea mandatelor de deputat ale
liberal-democraților. PLDM are suspiciuni
că primarul de Orhei, prin magazinele
sociale, cumpără alegătorii ajunși la sapă de
lemn. Nu-l costă mare treabă la câte duty
free-uri și-a deschis și la câți bani a furat de
la cele trei bănci ale căror conducător era.
Suspiciunile s-au îngroșat după ce angajați
ai Consiliului Raional Orhei și cetățenii
care pășesc pragul administrației raionale
au devenit involuntar martorii unui „ritual”
curios: de două ori în săptămână de aici
pleacă, la un interval de 5 minute, patru
dube marca „Mercedes” cu remorci închise,
dar încărcate până la refuz. Pe caroserii au
inscripția cu roșu „Partidul ȘOR” și iau
calea spre satele raionului. Sunt „magazinele
sociale” ambulante ale lui Shor, în jurul
cărora se adună buluc pensionarii. Dar nu
oricine poate cumpăra pâine, orez, hrișcă,
ulei la preț mai redus (fără comisionul
comercial), ci numai cei care au card. Iar
ca să ai card, nimic mai simplu: scrii o
cerere de aderare la „Partidul ȘOR”! Anume
așa s-au deschis „magazine sociale” și la
Orhei, și la Chișinău, Bălți, Ocnița ș.a. m.
d. Astfel „Partidul ȘOR” a prins a se umfla
ca pe drojdii, deschiderea „magazinelor
sociale” având un singur scop: coruperea
alegătorilor. Un politician cinic și abil a
umilit un oraș (inițial de această procedură
primarul făcea uz doar în Orhei), iar în
prezent și un raion întreg. Ba chiar a trecut
și hotarul ocinei sale și se lățește peste
întreaga republică. Și nimeni nu-i dă peste
mâini. După adoptarea Legii privind votul
mixt, prin aceste „afaceri” Ilan Shor poate
ajunge lesne deputat și se pune la adăpostul
mandatului de legiuitor. Or, în iunie 2017,
Shor a fost condamnat la șapte ani și șase
luni de închisoare pentru escrocherie și

spălare de bani. Procurorii au cerut atunci
19 ani de detenție, motivând că acuzatul
ar fi cauzat un prejudiciu de cinci miliarde
de lei BEM, că, în 2014, ar fi obținut prin
înșelăciune peste 5 miliarde de lei numai
de la această bancă, pe care i-a spălat prin
intermediul a zeci de companii off-shore.
Lucru confirmat și în raportul Kroll. Dar
iată deja un an și mai bine, primarul de
Orhei se află în libertate, fiind doar sub un
soi libertin de control judiciar. Și va mai fi
liber până Curtea de Apel va anula sau lăsa
în vigoare decizia primei instanțe. Mai mult
chiar, în februarie dosarul a fost strămutat
de la Curtea de Apel Chișinău tocmai la
Cahul, conform deciziei Curții Supreme
de Justiție. Aceasta după ce președintele ei,
Ion Pleșca, a venit cu o cerere în acest sens,
strămutarea cauzei penale fiind necesară
pentru a nu trezi suspiciuni de parțialitate.
Vorba e că avocatul lui Ilan Shor este
soțul șefei Secretariatului Curții de Apel
Chișinău. A mai trecut o jumătate de an și
de la acea decizie, iar controversatul om de
afaceri, tot dânsul rămânând bine mersi și
primar de Orhei, organizator de show-uri
muzicale cu iz electoral etc., se plimbă liber
și nestingherit prin toată republica. Ba chiar
și organizează manifestații de amploare ca
cea din 20 iulie curent. Și tot, liber, toarnă,
înjurături din cele mai obscene peste
oameni politici, lideri de partide, jurnaliști.
Reacții anemice în loc de chemare în
judecată
La toate acestea reacția publică de la
Chișinău s-a dovedit a fi una din cale-afară
de anemică. Câteva organizații de media au
emis o declarație în care, făcând trimitere la
o secvență video, unde „politicianul” Shor
îi amenință că de cum vine la putere – este
convins de asta?! – va aplica o lege a lustrației.
Acestea îndeamnă persoanele cu funcții
politice să dea dovadă de calm, bun-simț
și să nu recurgă la amenințări, care „pot fi
asimilate unei încercări de a impune cenzura
în mass-media, iar cenzura este ilegală”.
Reacția Maiei Sandu a fost una subtilă,
mai degrabă destinată unor intelectuali, și
nu mulțimii adunate de Shor. „Îi îndemnăm
să se alăture protestului din 26 august din
PMAN ca să cerem de la guvernare aceleași
lucruri – salarii și pensii cu care să poți trăi,
dreptate și lege egală pentru toți. Îi așteptăm
în Piață și pe cei care se ascund după
bătrâni – să dea seama în fața zecilor de
mii de cetățeni de ce i-au adus în asemenea
hal”. Cei de la PPDA sunt convinși că Shor
a organizat asemenea „circ” la comanda
lui Plahotniuc. „Modul în care Shor s-a
manifestat cu limbaj necenzurat, cu țipete,
cu strigăte, denotă o frică sălbatică a acestui
individ condamnat deja în prima instanță.
Și pe toți i-a adus la acel protest contra cost,
la comanda lui Plahotniuc și amenințat cu
închisoarea. Oamenii săraci sunt foarte ușor
de manipulat”, a declarat vicepreședintele
PPDA, Alexandru Slusari.
Într-adevăr, o sută-două de lei, un
borcănaș de icre negre… I-am văzut
personal pe mai mulți responsabili de la
„Partidul ȘOR” distribuind pungi cu ceva

mai mult decât atât. Când am încercat să
mă „pricopsesc” și eu cu un pachet (ca și
corp delict), am fost măsurat, cu suspiciune,
din cap până în picioare și întrebat de card.
Cum nu aveam nici card pentru „magazine
sociale”, nici bilet de partid, am fost tratat cu
un gest, al cărui descifrare am citit-o seara
pe rețelele de socializare: „Au fost pachete.
Erau tartine și apă pentru fiecare om. Mie,
în comparație cu voi (jurnaliștii – N.M.),
dobitoacelor, îmi pasă de oameni”. Ați
recunoscut stilul? Da, Ilan Shor. În schimb
justiția nici nu a auzit, nici nu a citit. Și deci
nu s-a sesizat din oficiu.
Autodenunțul ca oglindă a justiției de la
Chișinău
Învinuirile aduse deputaților PLDM,
bruierea conferințelor de presă ale PAS și
PPDA, inclusiv manifestația „Partidului
ȘOR” din 20 iulie au loc în paralel cu
protestele
anti-guvernamentale
ale
Mișcării de Rezistență „ACUM” din jurul
formațiunilor PAS, PPDA și PLDM. Shor și
„susținătorii” săi nu protestează împotriva
guvernării, pentru că de bine de rău îi
păstrează fundul în fotoliul de primar al
Orheiului, și, ce e mai important, îl lasă
până una alta în libertate. Chiar dacă el a
girat și dirijat jaful secolului. Cu guvernarea
Ilan Shor menține relații amiabile – se
salută, dau mâna și își văd fiecare de treaba
lor. În schimb are treabă cu protestatarii, în
special cu Maia Sandu, numind-o în cele
mai scârboase moduri și gata fiind să se ia la
trântă cu dânsa, chiar dacă e femeie. Numai
să nu stea la închisoare.
Paradoxal, dar arma lui Shor este
autodenunțul. Asta spune mult despre justiția
de la Chișinău. Dacă eventual Comisia de la
Veneția ar vrea să afle cât e de curată justiția
moldovenească, n-are decât să verifice
dacă Ilan Shor e liber. Dacă e la libertate,
toate-s clare, nu mai e nevoie de expertiza
specialiștilor. Republica Moldova este statul
în care autodenunțul este o armă puternică
ce bate direct în țintă. Declanșarea unor
proteste politice împotriva opoziției extraparlamentare, care nu participă deloc la luarea
deciziilor în stat, sunt lipsite de orice logică,
dar nu și de un sens anume. La sigur, acțiunile
„Partidului ȘOR” favorizează PDM-ul și pe
liderul lor Vlad Plahotniuc. Pe de o parte,
corabia democraților a luat azimutul politic
spre scrutinul parlamentar. Iar ca să distragă
atenția publicului, asmuță atacarea liderilor
opoziției extra-parlamentare, desființarea
argumentelor acestora despre implicarea
liderului democrat în furtul miliardului.
De cealaltă parte, Shor testează electoratul
ca să ajungă în parlament și să obțină
imunitate și impunitate la infracțiunile ce îi
sunt incriminate. Iar laolaltă, toate acestea
dau în vileag starea deplorabilă în care se
afla sistemul de partide și calitatea joasă
a elitei politice. În ansamblul ei, alcătuită
din oameni de afaceri mai puțin curați,
ce-și doresc a se implica în actul politic și a se
alătura familiei de oligarhi, care influențează
tot mai mult instituțiile statului. Și unii și
alții sunt mulțumiți. Mai puțin contează dacă
sunt și lași.
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China, cel mai bun exemplu de Încotro se
îndreaptă
doctrină socială a Bisericii
C

atolicii conservatori au fost șocaţi de zelul Papei Francisc de a îmbrăţișa guvernul totalitar al Chinei
comuniste, în primul rând prin acordul de înlocuire a liderilor bisericii „subterane” cu marionete
alese de stat și apoi când un oficial al Vaticanului a afirmat că „cei care realizează cel mai bine doctrina
u șase luni înaintea alegerilor
socială a bisericii sunt chinezii”, potrivit website-ului WND, comentează Andrei Popescu, Epoch Times.
prezidenţiale, nu e deloc clar cine va
Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ;
www.ziarulploiestii.ro conduce Brazilia. Arestarea lui Lula da Silva

Brazilia?

C

E

piscopul argentinian Marcelo
Sanchez Sorondo – cancelarul
Papei Francisc la Academia Pontificală
de Știinţe și Academia Pontificală de
Știinţe Sociale – a declarat pentru
Vatican Insider că statul chinez este
lider global în ceea ce privește apărarea
demnităţii umane: „Am găsit o Chină
extraordinară; ceea ce nu știu oamenii este
faptul că principiul central al chinezilor
este „muncă, muncă, muncă”…Și, după
cum a spus Paul, „cel care nu muncește
nu mănâncă”. Nu există cartiere
sărăcăcioase, nu există droguri, tinerii
nu folosesc droguri. Există o conștiinţă
naţională pozitivă – doresc să arate că
s-au schimbat: deja acceptă proprietatea
privată”.
Continuând să laude comunismul
în stil chinezesc, Sorondo a precizat că
ei (chinezii) „urmăresc binele comun,
subordonează lucrurile binelui general”.
În China „a apărat demnitatea persoanei
umane” și, în zona schimbării climatului,
„își asumă un rol de lider moral pe care
alţii l-au abandonat”, a adăugat acesta.
Valul de critici venit din sânul bisericii
a fost puternic. Cardinalul Joseph Zen,
episcop pensionat din Hong Kong, în
vârstă de 86 de ani, a postat pe Facebook
o scrisoare publică în care a susţinut că

Vaticanul îi „vinde”
vinde” pe catolicii care se
confruntă cu probleme și că Vaticanul
a subscris la o structură chineză „falsă”.
Steve Moslher, un catolic cu zeci de ani
de experienţă în ceea ce priveşte China,
care a fost aruncat în spatele gratiilor
la un moment dat, a întrebat : „ De ce
ar trebui să participe Biserica catolică la
propria dezintegrare şi distrugvere ? De
ce am face acest lucru?”. El i-a declarat
lui Raymond Arroyo de la EWTN că
strategia de negociere a Vaticanului
este „ pur şi simplu aceea de a negocia
predarea bisericii subterane” în mâinile
unei biserici false create de ateii chinezi.
Referitor la recentele comentarii ale
lui Sorondo, autorul catolic Paul Kengor
a scris: „Acest lucru, bineînţeles, te lasă
mut de mirare. Nu ai putea găsi un
radical de stânga la Huffington Post sau
chiar la The Nation care să nu rămână
mut de uimire”.
Kengor a indicat faptul că China
este responsabilă pentru jumătate din
numărul global de sinucideri în rândul
femeilor și încă practică controlul asupra
populaţiei și avortul forţat.
„Haideţi să fim sinceri în legătură cu
acest lucru, din moment ce este un moment
cumplit care necesită o discuţie sinceră”,
scrie Kengor. „Acestea sunt gândurile

unei persoane care este dezechilibrată din
punct de vedere ideologic, Papa Francisc
a avertizat cu privire la forţa corupătoare
a ideologiei. Papa (Francisc) al nostru,
mereu sincer, îi condamnă pe „fanaticii”
ideologiei. Ei bine, aici aveţi un episcop
apropiat de Francisc, a cărui abilitate
de a înţelege realitatea a fost coruptă de
ideologie”.
Totodată, autorul îl citează pe George
Neumayr, fost redactor la Catholic World
report, afirmându-i (lui Kengor) la un
moment dat: „Am scris despre capitularea
Papei în faţa comuniștilor chinezi în cartea
mea „Papa cel politic”. Cele mai recente
evoluţii ale situaţiei au fost exprimate
de Papă în urmă cu câţiva ani. Am scris
de asemenea și despre episcop… El a fost
o poartă de scăpare la Vatican pentru
susţinătorii lui (George) Soros și reflectă
în mare parte gândirea Papei. El este
cel care a pus la cale invitarea lui Bernie
Sanders la Vatican și care a declarat
tuturor că Sanders a fost singurul candidat
prezidenţial invitat.. Academia este plină
de socialiști și comuniști”.
Comentariile au fost făcute după
mișcarea făcută de Vatican, după 18
luni de negocieri cu lideri comuniști
din Beijing, cu scopul de a normaliza
relaţiile – de a înlocui doi episcopi
chinezi loiali cu doi episcopi susţinuţi
de regimul comunist care au fost
excomunicaţi în momentul în care au
fost numiţi în funcţie în mod ilegal. Cei
doi episcopi loiali Vaticanului cărora li
s-a cerut să se retragă sunt Peter Zhuang
Jianjian, în vârstă de 88 de ani, și Joseph
Guo Xijin, în vârstă de 70 de ani. Ei vor
fi înlocuiţi cu doi episcopi ai Biroului
Politic / Huiang Bingzhang și Vincent
Zhan Silu - care au fost aleși de Partidul
Comunist Chinez.

sporește nesiguranţa și nemulţumirea generală
din ţară, crede Alexandre Schossler de la
Deutsche Welle.

B

razilia e profund scindată de o parte susţinătorii
fostului președinte Lula da Silva, de cealaltă,
criticii săi. Decizia Curţii Superioare de Justiţie, de
a da curs mandatului de arestare la adresa lui Luiz
Iancio Lula da Silva, ascute și mai mult situaţia.
Dovezile îl incriminează grav pe fostul președinte,
cândva atât de apreciat în ţară și străinătate. Legăturile
sale dubioase cu concernul de construcţii Odebrecht
au fost dovedite. Cu toate acestea, sentinţa oferă și
motive de îngrijorare în ce privește evoluţia societăţii
braziliene.
CLIMATUL DEVINE TOT MAI EXPLOZIV
Nu a mai rămas decât mai puţin de jumătate de an
până la alegerile prezidenţiale din octombrie și ţara
ameninţă să se prăbușească în haos. Faptul că Lula și,
implicit un om condamnat, vrea să candideze pentru
un nou mandat, fiind chiar marele favorit în sondaje,
nu reprezintă singurul motiv.
Actuala sentinţă a Curţii Superioare va împiedica
în final, după toate probabilităţile, candidatura sa la
alegerile din toamnă. Pentru că e puţin probabil ca
Lula să reușească, prin recurs la diferite instanţe de
apel, să tragă de timp până la alegerile prezidenţiale,
câștigându-le și odată cu ele imunitatea. Un atare
scenariu îi va nemulţumi profund pe susţinătorii
săi, pentru care Lula nu este altceva decât victima
unui complot politic. Climatul tensionat pe fundalul
confruntărilor dintre adepţii și adversarii lui Lula da
Silva devine, pe zi ce trece, tot mai exploziv. O dovadă
în acest sens sunt și focurile de armă trase asupra
convoiului de mașini al fostului președinte, la finele
lunii martie 2018.
La toate acestea se adaugă violenţele fără sfârșit din
marile centre urbane ale ţării, care la Rio de Janeiro au
atins un nou punct culminant sângeros. Asasinarea
activistei și politicienei regionale Marielle Franco,
la mitingul lunii martie a.c., a sporit nesiguranţa

Quo vadis, Armenia?
Premierul armean Serj Sargeyan a cedat surprinzător de rapid în faţa presiunii străzii, prezentându-și
demisia. Însă direcţia în care se îndreaptă Armenia în acest moment nu este clară, consideră Miodrag Soric, pe
Deutsche Welle.

A

rmenii sunt un popor mândru. Au și de ce, de-a lungul
secolelor, au supravieţuit istoriei lor schimbătoare,
reușind să-și păstreze identitatea, armenii au fost și primul
popor care a declarat creștinismul religios de stat. De asemenea,
diaspora armeană, care susţine patria și asigură supravieţuirea
ei economică, este demnă de tot respectul.
Acum, armenii pot fi mândri și de revoluţia lor pașnică din
ultimele săptămâni. Însă, chiar dacă presiunea străzii l-a forţat
să demisioneze pe șeful guvernului, Serj Sargsyan, momentul
actual nu poate să fie decât debutul schimbării după care
armenii au tânjit vreme îndelungată.
Corupţia la tot pasul
Sargsyan face parte din grupul care a venit la putere după
războiul din enclava Nagorno-Karabah. Împreună cu o mână
de oligarhi, acești oameni au continuat să controleze ţara,
deopotrivă politic și economic, iar mulţi s-au îmbogăţit în
detrimentul poporului. De ce preţurile la alimente sunt mai
mari în Armenia decât în Georgia, ţară vecină? De ce aproape
nimeni nu investește în economie locală? Pentru că, în
Armenia, fenomenul corupţiei este generalizat. Multă vreme,
poporul doar a mormăit. Iată însă că, în ultimele săptămâni,
armenii au ieșit însă pe străzi, găsind în Nikol Pashinyan un
lider neînfricat, care deja avertizează că Armenia nu își poate
permite să se „oprească” la jumătatea drumului.
Cu alte cuvinte, demisia premierului este insuficientă. Se
impune transparentizarea legilor electorale și organizarea de
alegeri anticipate, dar și dezmembrarea unei reţele de oameni
de afaceri, politicieni și oficiali, care au prăduit statul.
Presiunea străzii nu trebuie să slăbească. Iar Pashinyan și
colegii săi au planuri concrete în acest sens. Ei sunt oameni
realiști, nicidecum niște romantici care, orbiţi de strălucirea

unei victorii, să nu mai poată privi spre viitor.
Revoluţia armeană nu este câtuși de puţin tardivă. Se
presupune că Armenia are peste trei milioane de locuitori, dar
cine merge prin această ţară, știe că numărul lor este de cel mult
două milioane. Multe sate sunt goale – un risc de securitate
pentru o ţară mică, precum Armenia, cu vecini parţial ostili.
Cine, însă, pe fondul acestei dezolări, ar putea să învinuiască
un tânăr armean că își caută norocul în alte zări? Oricum, de
multă vreme, mai mulţi armeni trăiesc în California decât în
ţara maternă.
Rusia rămâne puterea protectoare
Unii strategi de la Washington visează deja la o reorientare a
politicii externe a Armeniei. Acest lucru este rupt de realitate.
Rusia va rămâne protectorul Armeniei și în viitorul previzibil.
Orice altă discuţie nu face decât să ignore faptele politice,
economice și culturale. Ba chiar dorinţa armenilor înșiși
care, din motive istorice, simt o apropiere deosebită faţă de
Rusia. Asta nu înseamnă că Erevanul nu poate și nu dorește
să menţină relaţii bune cu lumea occidentală. În acest sens,
acordul cu UE din 2017 oferă o bază bună de plecare, menită
să completeze apartenenţa Armeniei la Uniunea Euroasiatică.
Însă toate aceste tratate nu au nicio valoare dacă oamenii
rămân săraci. Depinde de armeni să amelioreze condiţiile
pentru impulsionarea investiţiilor, să lupte împotriva corupţiei
și să-i încolţească pe oligarhi.
Istoria armenilor îi poate însufleţi pe aceștia în înfăptuirea
viitorului. Astăzi, ei comemorează genocidul împotriva
poporului lor, petrecut în timpul Primului Război Mondial.
Atunci au fost uniţi împotriva dușmanului extern. În același
fel, trebuie să înfrunte acum dușmanul din interior. Numai așa
revoluţia lor poate, în cele din urmă, să reușească.

pe care o împărtășesc mulţi brazilieni, mai ales în
păturile sărace ale societăţii. Că o astfel de crimă
rămâne nepedepsită nu reprezintă decât o accentuare
a neîncrederii populaţiei în instituţiile statului.
CANDIDAT EXTREMIST DE DREAPTA, CU
ȘANSE BUNE
Iar soluţia acestor oameni frustraţi nu este tocmai
menită să liniștească spiritele. Pe locul al doilea
în sondaje se poziţionează un candidat extremist
de dreapta: Jair Bolsonaro. El este un apărător al
dictaturii militare din perioada 1964-1985 și pledează
pentru reintroducerea pedepsei capitale. Electoratul
brazilian rareori se decide pentru extremiști, fie
aceștia de stânga sau de dreapta.
Ancheta cuprinzătoare derulată în scandalul
de corupţie cu prejudiciul de miliarde, cunoscută
sub numele de „Operation Lava Jato”, a discreditat
masiv toate partidele tradiţionale și pe reprezentanţii
acestora, lăsând cale liberă populiștilor. Că nu poate
fi exclusă victoria la urne a unui adept al liniei dure,
precum Jair Bolsonaro, nu e deloc un semn bun.
Cum va arăta Brazilia peste mai puţin de șase luni?
Pe cine vor alege brazilienii în fruntea celui mai mare
stat din America de Sud? În trecut, candidaţii cu cele
mai bune șanse în alegeri erau relativ previzibili. Dar
și situaţia politică, economică și socială a ţării era mai
stabilă. În 2018, însă, Brazilia este o ţară marcată de o
mare nesiguranţă.

11

SPORT

Ziarul Ploiestii
„Cuvintele inimii”

Victorii la Coimbra, bucurii la Drajna…
Ploieşteanca Ioana Ghizilă, „aur” la „European Universities Games 2018”
Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro

www.eusa.eu

L

Dora, Elisabeth,
Ioana şi Sonia,
cu bucuria „aurului”…

a Coimbra, în Portugalia, sunt în curs
de desfășurare (15-28.VII.2018),
Jocurile Universitare Europene”, cel mai
mare eveniment polisportiv al anului în
Europa (13 discipline sportive), în care
sunt angrenaţi circa 4000 de competitori
reprezentând universităţi de vârf ale
„Bătrânului Continent”…
Disciplină sportivă, tot mai mult
promovată – „Baschetul 3x3”, prezentă în
„Jocurile de la Coimbra 2018” (16 echipe,
15-18.VII.2018), a prilejuit României un
strălucitor succes graţie echipei feminine
a Universităţii Pitești, care victorioasă în
toate cele opt jocuri disputate și-a adjudecat
„aurul” și onorantul titlu de Campioană
Europeană Universitară…
Universitatea Pitești – România a învins
în ordine cu 14-4 University of Lucerne
– Elveţia, cu 21-10 pe University of Pau
and Pays de l’Adour – Franţa, cu 21-11 pe
Middle East Technical University Ankara
– Turcia (în faza pe grupe; patru grupe
a patru echipe); 20-17 cu University of
Ljubljana – Slovenia (în semifinale) și 20-9
cu Vasyl Stefanyk Precarpathian Naţional

Petrolul, spre start, cu speranţe…
S

tagiul de pregătire din Slovenia (9-21.
VII.2018, Terme Catez), desfășurat
în condiţii optime a cuprins în programul
echipei Fotbal Club Petrolul Ploiești și
patru jocuri test, dificile, dar fără îndoială
utile. După primele trei, F.K. Tuzla City
(L 1, Bosnia și Herţegovina) – FC Petrolul
Ploiești 2-1, NK Krsko (L 1, Slovenia) –
FC Petrolul Ploiești 1-1, HBK Gorica (L 1
Croaţia) – FC Petrolul Ploiești 1-0, la finalul
stagiului, echipa Lupilor Galbeni a susţinut,
cu folos și testul patru, cel mai dificil, cu o
echipă de loc șase în ţara vicecampioanei
mondiale
(20.VII.2018,
Cvetkovec,
Croaţia): * Sloven Belupo (L 1 Croaţia) – FC
Petrolul Ploiești (L 2 România) 2-0 (0-0).
Marcatori: Gordona (68), Vidovic (90+1).
Petrolul (antrenor – Leo Grozavu): Arpad
Tordai (venit de la Viitorul Constanţa; 72
Isvoranu) – Olaru (60 Neziri), Plămadă
(60 Danci), Antoche (13 Cazan), Ţicu (68
Velisar) – Ghinga (căpitan; 46 Chindriș) –
Cruceru (55 Ene), Ciocâlteu (55 Cl. Herea)
– N. Popescu (82 Lambru), Arnăutu (70
Nica), Robert Grecu (venit de la Viitorul
Constanţa; 46 Saim Tudor).
START, PE 4 AUGUST 2018, PE „ILIE
OANĂ”, CU SPORTUL SNAGOV…
Joia trecută (19.VII.2018), Federaţia
Română de Fotbal a stabilit, prin tragere la
sorţi Programul Campionatului Liga a 2-a.
În turul ediţiei 2018-2019, cu 20 de
echipe la start, FC Petrolul Ploiești va
întâlni în ordine celelalte competitoare:
Sportul Snagov – Ilfov (4.VIII.2018, „acasă”
– Stadion „Ilie Oană”), CS Balotești – Ilfov

(11.VIII.2018, în deplasare), Pandurii Târgu
Jiu în (18.VIII.,2018 – acasă – „Ilie Oană”),
Metaloglobus București (25.VIII.2018,
d.), Chindia Târgoviște (1.IX.2018, ac.,
„Ilie Oană”), ACS Energeticianul (fondată
și promovată ACS Sirineasa – Vâlcea,
8.IX.2018, deplasare – locaţie Stadionul Jiul
Petroșani), ASU Politehnica Timișoara (15.
IX.2018, ac, „Ilie Oană”), FC Universitatea
Cluj Napoca (22.IX.2018, d.), Aerostar Bacău
(29.IX.2018, ac ., „Ilie Oană”), FC Argeș
Pitești (6.X.2018, d.), Luceafărul Oradea
(10.X.2018 – intermediară, ac., „Ilie Oană”),
CS Mioveni – Argeș (13.X.2018, ac., „Ilie
Oană”), Daco-Getica București (20.X.2018,
d.), Farul Constanţa (27.X.2018, ac., „Ilie
Oană”), Dacia Unirea Brăila (3.XI.,2018,

www.fcpetrolul.ro

La Krsko, în Slovenia, sub semnul prieteniei…
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d.), Ripensia Timișoara (10.XI.2018, ac.,
„Ilie Oană”), ASU Politehnica Timișoara
(17.XI.2018 d,), UTA Arad (24.XI.2018, ac.,
„Ilie Oană”), Academia Clinceni – Ilfov (28.
XI.2018, intermediară, d.). Două din cele 19
etape ale returului sunt programate în 2018
(1 și 8.XII), iar restul în 2019 (23.II, 2, 9, 16,
23, 30.III, 6, 13, 17 – intermediară, 20, 27.IV,
4, 11, 15 – intermediară, 18, 25.V, 1.VI.) .
Se apropie startul unui campionat
puternic și plin de speranţe, dar până
atunci, sâmbătă 28.VII.2018, de la ora
20.00, pe Stadionul „Ilie Oană”, un joc test,
„amical de lux”: Petrolul Ploiești – Rapid!
HAI PETROLUL!

University Ivano-Frankivsk – Ucraina (în
marea finală pentru „aur”).
În fotografia de album – performerele
noastre de aur, jucătoare de vârf în
baschetul „clasic” (5x5), componente ale
„Naţionalei” de senioare a României; de
la stânga la dreapta: Dora Ardelean (SCM
Timișoara, 15 puncte înscrise la Coimbra),
Elisabeth Pavel (Reims Baschet – Franţa,
30 p. înscrise), Ioana Ghizilă (formată și
lansată la CSȘ Ploiești și la CSM Ploiești
de profesoara Loredana Munteanu, cu
stagii la U Cluj Napoca, CSU Brașov, CSȘ
Alexandria, Sepsi Sf. Gheorghe, 28 puncte
înscrise la Coimbra), Sonia Ursu (KP Brno
– Cehia, 23 p. înscrise).
Mândrie și onoare și în Prahova, pentru
„aurul” Ioanei Ghizilă…
Victoriile prestigioase de la Coimbra,
din Portugalia, au produs însă bucurii
aparte distinșilor profesori Petru și
Mariana Ghizilă – bunicii Ioanei, stabiliţi
în liniștea și „minunăţia” decorului
natural, la Drajna de Jos, din minunata
noastră Prahovă…

Pro Prahova,
pe scurt
Campionatul Balcanic la atletism
C
(Stara Zagora, Bulgaria, seniori, 16 ţări, 2021.VII.2018), România (9 medalii de aur, 8
argint și 6 bronz), s-a clasat prima, urmată
de Grecia și Serbia.
La „aurul” României de la 4x100 m
au contribuit și atleţii de la CSM Ploiești
– Costin Homiuc și Petre Rezmiveș
(antrenori la club și la „Naţională” – prof.
Augustin Iancu și prof. Robert Munteanu),
iar la „argintul” de la 4x400 colegii lor și de
club Cristian Radu și Constantin Andonii,
dar și coechipierul la ștafeta de argint – cel
mai tânăr concurent de la ”Balcaniadă” –
David Năstase de la CSȘ Ploiești (antrenor
prof. Maria Andrei). Cu toţii și spre
onoarea Prahovei…
Într-o reuniune de hipism
(Hipodromul
Ploiești,
21.VII.2018,
circa 1500 de spectatori), ce a cuprins și
spectaculoase curse de galop, în principala
cursă de trap, „Premiul Municipiului
Ploiești”, a triumfat iapa „Bomba de
Jamville”, cu driverul bulgar Tsvetan
Parmakov în sulky.
„Danubia
Cup”,
competiţie
internaţională de acrobaţie cu avionul
(Aerodrom Strejnic, 18-21.VII.2018,
14 piloţi din România, Australia, Rusia,
Finlanda, Emiratele Arabe Unite, Norvegia)
a fost câștigată de pilotul australian Aarron
Deliu cu avionul „Extra 330 SK”.
Danubia Cup, o utilă verificare, în
vederea
Campionatelor
Mondiale,
programate (15-25.VIII.2018), tot la
Strejnic, pe aerodromul de lângă Ploiești…

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

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

