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

 „Dacă doriți să aveți succes, trebuie să vă purtați ca și cum l-ați avea.”

- Culese de Tata  

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro
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ROMÂNIA TOACĂ ZECI DE MILIARDE DE ROMÂNIA TOACĂ ZECI DE MILIARDE DE 
LEI PE DRUMURI ȘI NOI NE VĂITĂM CĂ LEI PE DRUMURI ȘI NOI NE VĂITĂM CĂ 

INFRASTRUCTURA RUTIERĂ E VAI ȘI-AMAR!
România aruncă anual miliarde de lei pe rețeaua de 

drumuri. Și mereu se afi rmă că drumurile de la noi 
sunt proaste. C-o fi  așa sau nu pesemne o pot spune cei care au 
colindat țara-n lung și-n lat. Anul trecut, Institutul Național de 
Statistică scria că România mai are 10.424 km de drumuri din 
pământ (15 km drumuri naționale, 1.933 km drumuri județene 
și 8.476 km de drumuri comunale) și 20.660 km de drumuri 
pietruite (189 km drumuri naționale, 6.513 km drumuri 
județene și 13.958 km drumuri comunale). Acestora li se adugă 
cel puțin 10.129 km de străzi orășenești nemodernizate și un 
număr neștiut de drumuri locale neclasifi cate.

DIN 1990 ȘI PÂNĂ ASTĂZI, POPULAȚIA 
ȘCOLARĂ A SCĂZUT CU PESTE UN ȘCOLARĂ A SCĂZUT CU PESTE UN 
MILION DE ELEVI ȘI STUDENȚI MILION DE ELEVI ȘI STUDENȚI 

A început un an nou școlar. Cu bucurie, din partea elevilor. Cu nădejde, 
din partea profesorilor. Cu euforie politică, din partea autorităților 

prezente la festivitățile de deschidere organizate în absolut toate unitățile de 
învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal din țară. Și din Prahova. 
Școala românească este privită diferit. Depinde din ce perspectivă este 
analizată. Și mai ales de cine face analiza, la un moment dat. Astăzi, noi vă 
propunem să lucrăm cu cifre, tocmai pentru a elimina orice tendință de 
subiectivism. Faceți dumneavoastră apoi orice comparație doriți.

Poa’ să fi e Poa’ să fi e 
POaNTA proastă,POaNTA proastă,  
unii tot se râd la ea!unii tot se râd la ea!

Am venit, unde începem? Aici, 
domnu’ fotograf. Ok...vreți poze 

de album sau...Nu, nu, vream poze ca 

să fi e. Cu bliț sau fără? Cu-fără! Am 
înțeles. Prim plan sau profi l? Mai târziu 
față/profi l. La birou sau în picioare? 
În picioare pe birou. Ok...regizate sau 
spontane? Să pară spontane. Aha! 
De lucru sau artistice? Artistice rău. 
Să se vadă toți? Doar cine trebuie. 
Vreo ordine? După ordin. Femeile au 
întâietate? Să fi e la mijloc. Ocolesc 
ticurile, cheliile și mustățile? Ticurile 
și mustățile nu. Proștii? Poft im lista. Îi 
recunosc, întreb dacă să îi prind și pe 
ei în poză? Pe cei din listă, ceilalți sunt 
prea proști. Surprind și poante? Doar 
pe cele bune de dat mai departe, cu cele 
proaste am. Fotografi ile să fi e cu sunet? 
Pe alt fi lm. De râs sau de plâns? De râsu’ 
plânsu’. Plata? În dinari. Cu factură? 
Lasă vrăjeala. Cash? Vii să îi iei.

Marius MARINESCU

să fie Cu bliț ssau fără? Cu fără! Amsau fă

NOUA LEGE A NOUA LEGE A 
PENSIILOR, PENSIILOR, 

DEZBĂTUTĂ ȘI DEZBĂTUTĂ ȘI 
LA PLOIEȘTILA PLOIEȘTI

Marți, la Ploiești, a avut loc, în 
organizarea Instituției Prefectului 

și a Casei de Pensii Prahova, o dezbatere 
privind proiectul noii legi a pensiilor, la care 
au participat reprezentanți din 14 asociații, 
ligi și organizații ale pensionarilor. Nu știm 
dacă aceștia din urmă au avut mandat clar 
de la membrii entităților de pensionari; clar 
e că lor li s-au prezentat noile propuneri de 
modifi care a legii, iar ei au avut intervenții 
de formă, ci nu pe fondul noilor prevederi. 
Astfel că s-ar putea ca rezultatele întrevederii 
să nici nu conteze în formula fi nală a legii 
pensiilor. De fapt, toată lumea s-a concentrat 
asupra majorării punctului de pensie la 1.875 
și mai puțin la formula de calcul, din care nu 
vor lipsi aspecte care-i vor dezavantaja pe toți 
salariații din România care n-au benefi ciat de 
prime sau sporuri de stres, de zâmbet, tichete 
de vacanță, prime de Crăciun sau de Paști. 
Ar mai fi  de reținut că, pe viitor, la vechime 
vor fi  cuantifi cați nu numai anii de studii 
universitare, ci și cei de master sau doctorat.

Inspecția Judiciară spulberă 
mitul miilor de nevinovați 

persecutați de către procurorii 
DNA pe care apoi s-a construit 
asaltul asupra Justiției din ultimul 
an și jumătate. În urma unui 
control desfășurat la Direcția 
Națională Anticorupție vizând 
achitările defi nitive, inspectorii 
judiciari au afl at că, în anul 2015, 
au fost 96 inculpați achitați, 
în anul 2016-134 inculpați 

achitați, iar pe semestrul I 
2017-67 de inculpați au fost, 
de asemenea, achitați. Vorbind 
despre persoanele reținute în 
arest preventiv sau la domiciliu, 
achitate ulterior printr-o decizie 
a instanței, în 2015 au fost  două 
astfel de cazuri, în 2016- șase, iar 
în semestrul I 2017-cinci cazuri. 
Ceea ce nu mai face Inspecția 
Judiciară este să raporteze 
aceste cifre la numărul total de 

dosare instrumentate de DNA 
în această perioadă. În 2015, 
s-au înregistrat 5.988 de dosare, 

fi ind soluționate pe fond 2.656 
de cauze (rata de achitare ar fi , în 
consecință, raportând cifrele de 
mai sus la dosarele soluționate, 
de 3,6 procente, iar la dosarele 
înregistrate, de 1,6%). În 2016, au 
fost deschise 5.251 de noi cauze, 
fi ind soluționate 3.341 de dosare 
(rata de achitare ar fi  de 4% la 
dosarele soluționate și de 2,55% 
la cauzele noi înregistrate).

DRACUL N-A FOST ATÂT DE NEGRU LA DNA!

dosare instrumentate de DNA

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Autorităţile de la Autorităţile de la 
Londra se tem pentru Londra se tem pentru 
soarta lor politicăsoarta lor politică

UNUL DIN CINCI ROMÂNI  UNUL DIN CINCI ROMÂNI  
N-A MUNCIT NICIODATĂN-A MUNCIT NICIODATĂ

O anchetă recentă a Institutului 
Național de Statistică arată cu 

unul din cinci bărbați, deși este apt de 
muncă, n-a lucrat niciodată și nu se afl ă în 
evidențele specifi ce, iar una din patru femei, 
de asemenea, nu a lucrat niciodată. Potrivit 
INS, din totalul persoanelor cu vârstă mai 
mare de 16 ani, 81,7% lucrau sau o făcuseră 
anterior realizării studiului. Situația pe sexe 

este diferită în sensul în care  88,4% dintre 
bărbați lucrează sau au lucrat, în timp ce, 
la femei, ponderea este mult mai mică, 
de 75,4%. Se pare că în rândul populației 
feminine, mai ales la cea din mediul rural, 
predomină ideea învechită că e bine ca 
femeile să stea acasă, să crească copiii și să 
îngrijească gospodăria, chestiune care le 
face dependente de soț și mai apoi de stat.
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Accident pe DN1, la Puchenii 
Moșneni

Un microbuz și un autoturism 
au fost implicate într-un accident 
pe DN1, la Puchenii Moșneni. 
În momentul producerii 
accidentului, în microbuz erau 
patru pasageri. Potrivit primelor 
informații, evenimentul rutier 
s-a produs după ce unul dintre 
conducătorii auto nu ar fi  acordat 
prioritate. Din fericire, nicio 
persoană nu a fost rănită. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs accidentul rutier.
A intrat cu mașina într-un copac 

și a ajuns la spital
Accidentul a avut loc pe raza 

localității Câmpina, la intrarea 
dinspre Ploiești. Potrivit primelor 
informații, se pare că o femeie, 
în vârstă de 44 de ani, a pierdut 
controlul direcției și a intrat cu 
mașina într-un copac. La fața 
locului au ajuns echipaje ale Poliției 
și ale Serviciului de Ambulanță 
Prahova. Conducătoarea auto a fost 
rănită și a necesitat transportul la 
spital. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cum s-a produs 
accidentul.
Accident pe DN 1, la Nistorești

Trei autoturisme au fost 
implicate într-un accident rutier 
produs pe DN1, pe raza localității 
Nistorești. Două persoane au fost 
rănite. Este vorba despre un copil 
în vârstă de 9 ani, care prezenta 
un traumatism abdominal, motiv 
pentru care a fost transportat 
la Spitalul de Pediatrie Ploiești. 
O a doua persoană rănită, o 
femeie în vârstă de 61 de ani, 
a fost transportată la Spitalul 
Județean Ploiești, cu diagnosticul 
de traumatism cranio-cerebral. 
Trafi cul rutier în zona în care a 
avut loc accidentul rutier a fost 
dirijat. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cum s-a produs 
accidentul rutier.

Accident rutier pe DN1, la 
intersecția cu DJ 720 Florești
Două autoturisme au fost 

implicate în accidentul rutier. În 
urma impactului, două persoane 
au fost rănite. Este vorba despre 

un tânăr în vârstă de 20 de ani, 
care prezenta un traumatism la 
o mână și la un picior. O a doua 
victimă, o femeie în vârstă de 57 
de ani prezenta un traumatism 
abdominal. Ambele persoane 
au fost transportate la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești.

Accident rutier pe DN1 A, la 
Gura Vitioarei

Accidentul rutier a avut loc 

pe raza localității Făget, din 
comuna Gura Vitioarei, pe sensul 
Brașov către Ploiești. Potrivit 
primelor informații, un tânăr în 
vârstă de 19 ani, afl at la volanul 
unui autoturism, într-o curbă, 
a pierdut controlul direcției și a 
intrat cu mașina într-un gard. 
Se pare că accidentul s-a produs 
pe fondul neadaptării vitezei, 
iar în momentul producerii 
evenimentului carosabilul 
era umed. La fața locului au 
ajuns echipaje ale Poliției și ale 
Serviciului de Ambulanță Prahova. 
Tânărul șofer a fost rănit. Acesta 
prezenta un traumatism cranio-
facial, un traumatism toracic și un 
traumatism la genunchi. Victima 
a fost transportată la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cu 
exactitate modul cum s-a produs 
evenimentul rutier. 

Urmărire pe DN1. Tânăr prins 
fără permis

Polițiști din cadrul Biroului 
Drumuri Naționale și Europene, 
în timp ce acționau pe D.N. 1, în 
localitatea Buşteni, au observat 
în trafi c o motocicletă al cărei 
conducător a efectuat manevra de 
depăşire a autovehiculelor oprite 
în coloană, pe partea dreaptă 
a acestora, pe sensul de mers 
Braşov către Ploieşti. Potrivit 
IPJ Prahova, polițiștii au pornit 
semnalele luminoase și acustice 
ale autospecialei și au plecat în 
urmărirea acestuia, efectuând 
somaţii prin sistemul portavoce al 
autospecialei, însă motociclistul a 
refuzat să oprească. La scurt timp, 
însă, motociclistul a fost prins. 
Atât el cât și pasagerul motocicletei 
au fost conduși la sediul poliției. 
Conducătorul vehiculului nu 
a putut prezenta documentele 
personale și ale motocicletei. 
Deși a furnizat date de stare civilă 
neconforme cu realitatea, polițiștii 
au reușit identifi carea sa. Este 
vorba despre un tânăr în vârstă 
de 29 de ani, din București. „Din 
verifi cări a rezultat că motocicleta 
este proprietatea acestuia și că 
nu posedă permis de conducere 
pentru nicio categorie de vehicule. 
S-a procedat la testarea alcoolscop, 
rezultatul fi ind negativ. În cauză a 
fost întocmit un dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
conducere pe drumurile publice 
a unui vehicul de către o persoană 
care nu posedă permis”, a precizat 
IPJ Prahova.

Explozie urmată de incendiu, 
într-un apartament din Ploiești. 

Intervenție salvatoare
Pompierii militari au fost în 

alertă după ce o persoană a sunat 
la 112 și a anunțat că a izbucnit 
un incendiu într-un apartament 
situat într-un bloc de pe strada 
Erou Moldoveanu Marian, din 
Ploiești. Primul care a intervenit 
a fost însă un jandarm afl at în 
timpul liber. Acesta se afl a în fața 
blocului când a avut loc explozia. 
Este vorba despre subofi terul din 
cadrul Detasamentului Mobil 
al I.J.J Prahova plt. Maj. Puiulet 
Irinel, care a luat extinctorul 
din autoturismul propietatea 
personală, a pătruns de îndată 
în apartament acționând pentru 

stingerea si localizarea incendiului, 
a precizat IJJ Prahova. La fața 
locului au intervenit și pompierii 
militari.  Se pare că defl agrația s-a 
produs după ce o femeie a spălat 
o salopetă în produs perolier în 
imediata apropiere  a mașinii 
de spălat care funcționa. A fost 
sufi cientă o scânteie ca totul să 
explodeze.

Șofer acuzat de fals material în 
înscrisuri ofi ciale

Polițiștii din cadrul Postului 
Comunal Tomșani au oprit pentru 
control,  pe raza satului Magula, o 
autoutilitară.  Conducătorul auto, 
un tânăr în vârstă de 22 de ani, 
din județul Călărași, a prezentat 
documentele personale și ale 
autovehiculului, ocazie cu care 
polițiștii au constatat că, pe anexa 
certifi catului de înmatriculare, 
este înscrisă data de valabilitate 
a inspecției tehnice periodice 
ca fi ind 24.11.2018. „În urma 
verifi cărilor efectuate, au constatat 
că  inspecția tehnică periodică 
a autoutilitarei oprite în trafi c 
este expirată din anul 2015”, a 
precizat IPJ Prahova. Tânărul a 
fost sancționat contravențional, 
iar ca măsură complementară 
s-a dispus reținerea plăcuțelor de 
înmatriculare și a certifi catului 
de înmatriculare. „În cauză a 
fost întocmit un dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
fals material în înscrisuri ofi ciale”, 
a mai precizat IPJ Prahova.  
Doi minori, dați dispăruți după 

ce au fugit dintr-un centru
Polițiștii din Prahova caută 

doi minori, în vârstă de 13 și de 
14 ani, care au plecat voluntar 
dintr-un centru de primire în 
regim de urgență din Ploiești și 
nu au mai revenit. „Minorii se 
numesc Purcaru Mihai Dragoș și 
Bunoiu Ionuț Costin și au 13 și 14  
de ani. Aceștia au plecat voluntar 
dintr-un centru de primire în 

regim de urgență din Ploiești și nu 
au mai revenit. Au fost demarate, 
imediat, toate activitățile 
procedurale, polițiștii efectuând 
investigații pentru găsirea celor 
doi minori”, a precizat IPJ Prahova. 
Bunoiu Costin-Ionuț are înălțimea 
de aproximativ 1,50 m, constituție 
atletică, ten deschis, păr negru, 

ochi căprui. În momentul plecării 
din centru era îmbrăcat cu un 
maieu negru, pantaloni scurți de 
culoare neagră și papuci. Purcaru 
Mihai Dragoș are înălțimea de 
aproximativ 1,50 m, constituție 
astenică, ten deschis, păr șaten, 
ochi albastri, iar la momentul 
plecării era îmbrăcat cu maieu 
de culoare gri, pantaloni scurți și 
papuci. „Persoanele care pot oferi 
informații care pot conduce la 
depistarea acestora, sunt rugate 
să anunțe cea mai apropiată 
subunitate de poliție, sau să 
apeleze 112”, este apelul lansat de 
Poliție.
Bărbat din Ploiești, dat dispărut. 

Apelul Poliției
Polițiștii din  Prahova caută un 

bărbat de 72 de ani, din Ploiești, care 
a plecat voluntar de la domiciliu 

și nu a mai revenit. „Bărbatul se 
numește Bolohan Toader. Aceasta 
a plecat voluntar de la domiciliul 
din Ploiești și nu a mai revenit. 
Polițiștii au demarat, imediat, 
toate activitățile procedurale și au 
efectuat investigații pentru găsirea 
persoanei în cauză. Bărbatul are 
1.50 m înălțime, aproximativ 55 
kg, constituţie astenică, faţă ovală, 
păr alb rar drept, ochi căprui, 
prezintă un lipom de mărime 
mare la antebraţul drept și se 
deplasează cu greutate ajutat de 
baston. „La momentul plecării 
voluntare era îmbrăcat cu o 
cămașă albă cu mânecă lungă 
având imprimate dungi verticale 
de culoare bleu, pantaloni blue-
jeans de culoare albastră, espadrile 
de culoare alb cu negru”, a precizat 
IPJ Prahova. „Persoanele care pot 
oferi informații care pot conduce 
la depistarea acestuia, sunt rugate 
să anunțe cea mai apropiată 
subunitate de poliție, sau să apeleze 
112”, a precizat IPJ Prahova. 

Alertă în Bucegi, după ce două 
alpiniste au rămas blocate pe un 

perete de stâncă
Cele două tinere au sunat la 

112 și au anunțat că au probleme 
în momentul în care au încercat 
să coboare pe Traseul Speranțelor 
din peretele Văii Albe. Potrivit 
salvamontiștilor din Bușteni, 
traseul are un grad maxim de 
difi cultate. „Traseul are 14 lungimi 
de coardă și grad de difi cultate 
maxim, 6B, în alpinismul clasic, 
iar, cele două alpiniste, după ce 
au parcurs 9 lungimi de coardă, 
sesizând că intră prea mult în 
noapte au întrerupt ascensiunea 
și au început să coboare în rapel. 
După ce au coborât 6 lungimi de 
coardă, datorită întunericului 
și ceţei nu au mai reușit să 
găsească regruparea necesară 

pentru a monta o nouă linie 
de rapel, moment în care au 
anunțat evenimentul în sistemul 
de urgenţă”, se precizează pe 
pagina Salvamont România – 
Dispeceratul Național. Având în 
vedere condițiile din teren, faptul 
că era noapte, ceață, temperaturi 
scăzute, iar  drumul de acces 
ales către locul în care se afl au 
cele două alpiniste era extrem de 
difi cil, s-a constituit o echipă de 
sprijin formată din instructori 
salvamont și cei mai buni alpiniști-
candidați salvamont, care au reusit 
să le ofere tinerelor informațiile 
necesare, ca, într-un moment 
de vizibilitate bună să găsescă 
regruparea necesară și prin care 
să continue coborârea pe linia 
corectă, a mai precizat Salvamont 
România, care a anunțat că 
apreciază „modul exemplar în care 
cele două alpiniste s-au comportat, 
cum au reușit să iși mențină 
moralul ridicat, să gestioneze și 
să depășească problemele apărute, 
cum au folosit informațiile primite 
de la Salvamont și, dând dovadă 
de o bună pregatire psihică și în 
alpinism, au reușit să coboare din 
traseu”, a mai precizat Salvamont. 
La rândul lor, jandarmii au 
precizat că au plecat să le ajute pe 
tinerele, care au reușit să coboare 
și au refuzat să fi e conduse până în 
Bușteni.

La școală, în spatele gratiilor
Clopoțelul de la școală a 

sunat și la Penitenciarul Ploiești. 
un grup   format din nouă 
persoane private de libertate 
adulte, afl ate   în   clasele I-IV, au 
început cursurile de școlarizare, 
în  cadrul  programului  „A doua 
șansă”.                Inspectoratul Școlar 
al Județului Prahova asigură 
manuale școlare și salarizarea 
cadrelor didactice, programa 
școlară cuprinde aceleași materii 
și bareme de evaluare ca în toate 
școlile, similar din sistemul 
educațional românesc, iar în 
diplomele primite nu se face 
referire la absolvirea cursurilor 
în penitenciar”, se arată într-un 
comunicat de presă. Administrația 
Națională a Penitenciarelor, prin 
serviciile de educație și asistență 
psihosocială din penitenciare, 
în colaborare cu Ministerul 
Educației, prin Inspectoratele 
Școlare Județene, au pus în 
aplicare, în sistemul penitenciar, 
încă din anul  2006, programul 
de scolarizare   “A doua șansă”, 
obiectiv prioritar pentru  creșterea 
șanșelor de reintegrare socială   a 
persoanelor private de libertate  și  
dezvoltarea nivelului educațional, 
fi ind, totodată o alternativă  viabilă  
pentru  continuarea și  fi nalizarea 
studiilor  obligatorii pentru 
persoanele care din diverse motive 
nu au reușit să ajungă la școală, 
au mai precizat reprezentanții 
Penitenciarului Ploiești.

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 
Val de accidente pe șoselele 

din Prahova. Zeci de 
persoane au ajuns la spital în 
urma evenimentelor rutiere.

Roxana Tănase; 
www.ziarulploiestii.ro
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100 de ani de100 de ani de  
silvicultură în România

Cu acest prilej au fost prezentate istoria 
și evoluția sectorului silvic din ultima 

sută de ani, precum și aspecte importante 
ale activității regiei de la înfi ințarea acesteia 
până în prezent. Evident, întâlnirea a fost 
una a cifrelor la superlativ, activitatea 
silvicultorilor fi ind elogiată în mai toate 
luările de cuvânt.  Să vedem însă care sunt 
datele cu privire la fondul forestier. Și avem 
așa: în 1990, România dispunea de  6, 252 
milioane de hectare de pădure. În 2017, în 
mod surprinzător, deși pădurea a fost tăiată 
în neștire, afl ăm, din statistici, că suparafața 
este mult mai mare, de 6, 406 mil. ha. Care o 
fi  misterul acestei creșteri, e greu de înțeles! 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare 
în Silvicultura este și mai generos în cifre: 
acesta spune că, în 2012, aveam 7.046 mil. 
ha suprafață forestieră. Ca să înțelegem cum 
stau lucrurile, suprafața forestieră include 
și alte terenuri acoperite cu vegetație, nu 

doar pădurea în sine; e posibil deci ca toate 
terenurile neîngrijite să fi  fost incluse la 
categoria „forestiere”, iar pădurile, chiar și 
defrișate, să fi e trecute la aceeași categorie 
de folosință. Cum stăteau lucrurile acum 
100 de ani, asta ca să facem referire la 
simpozionul de la Muzeul Cinegetic 
Posada, dedicat Anului Centenar? Anuarul 
Statistic din 1922, primul document de 
acest tip de la Marea Unire, menționează 
că România, inclusiv Basarabia, avea 7,3 
milioane de hec tare de pădure. Astăzi, 
Romsilva, companie de stat, administrează 
3,14 milioane de hectare, ceea ce reprezintă 
48% din totalul fondului forestier al țării, 
diferența aparținând fi e unor comunități 
locale, fi e persoanelor private. Cei mai mari 
15 proprietari de păduri (vezi tabel) dețin 
împreună peste 3,35 milioane de hectare de 
păduri, ceea ce reprezintă 51% din totalul 
fondului forestier. 

u acest prilej au fost prezentate istoria doar pădurea în sine; e posibil deci ca toate

Muzeul Cinegetic al Carpaților Posada a găzduit, recent, expoziția 
jubiliară „100 de ani de Silvicultură în România”, manifestare dedicată 

Centenarului Marii Uniri. La eveniment au participat Ministrul Apelor 
și Pădurilor, Ioan Deneș, directorul Regiei Naționale a Pădurilor (RNP)-
Romsilva, Dragoș Ciprian Pahonțu, directorul Direcției Silvice Prahova-
Dragoș Gabriel Ciomag, președintele Consiliului Județean Prahova-Bogdan 
Toader, alți senatori și deputați ori reprezentanți ai conducerii județului.

Bustul regelui Bustul regelui 
Ferdinand I, la Valea Doft aneiFerdinand I, la Valea Doft anei
Anul centenar a fost marcat 

la Valea Doft anei prin 
dezvelirea bustului regelui Ferdinand 
I, amplasat în fața clădirii vechiului 
sediu al administrației publice locale, 
recent renovat. Sculptura a fost 
realizată de artistul ploieștean George 
Dumitru, absolvent al Academiei de 
Arte Frumoase, Iași. La eveniment 
au luat parte ofi cialități județene și 
centrale, precum și o mulțime de 
localnici, prezenți la o altă serbare 
de tradiție, Festivalul cașcavelei, 
ajuns la a XVII-a ediție. Pesemne 
că Ferdinand Întregitorul n-a călcat 
vreodată pe aceste meleaguri, în 
timpul domniei sale de 13 ani. Dar a 
fost să fi e să vegheze, iată,  după 100 
de ani peste Valea Doft anei, comună 
ale cărei rădăcini sunt legate de 
prima jumătate a secolului al XVI-
lea, când a fost atestată documentar 
(Radu Paise, 1535-1545). Istoria 
confi rmă că, în sec. 
XVII- XVIII, românii 
din Țara Bârsei și 
din zona Sibiului, 
nemaiputând suporta 
persecuțiile ungare, 
au trecut Carpații 
prin pasul Predeluș, 
stabilindu-se în satele 
Teșila și Trăisteni. În 
perioada interbelică, 
localitatea purta 
numele de Teșila, 
făcea parte din plaiul 
Peleșul, totalizând o 
populație de 2.816 

locuitori. În comună funcționau, 
pe  râul Doft ana, 4 pive, 7 mori (din 
care 2 făcăuri), 11 fi erăstraie (din care 
3 circulare) și o dârstă. De asemenea,  
existau o școală și două biserici 
ortodoxe-una în Trăisteni, ctitorită în 
1724 de Constantin Cuculeată și alta 
în Teșila, zidită de Bucur Săvulescu, 
în 1878.  În 1925, Anuarul Socec 
atestă Teșila cu satele Teșila, Trestieni 
și Vatra-Satului, cu 3.268 de locuitori. 
La sfârșitul perioadei interbelice, 
așezarea era arondată plășii Sinaia-
Prahova. Din 1950 și până în 1952, 
comuna a aparținut de raionul Sinaia, 
regiunea Prahova. La reforma din 
1952, a trecut la raionul Câmpina 
din  regiunea Prahova  și apoi, după 
1952, din  regiunea Ploiești. În 1968, 
Teșila și Trăisteni au fost unite sub 
numele de Valea Doft anei, din județul 
Prahova, reînfi ințat prin reforma 
administrativa din acel an.

Primăriile, invitate să întocmească 
liste cu cei plecați din țarăliste cu cei plecați din țară

Ministerul pentru 
Românii de 

Pretutindeni a organizat, 
la Ploiești, o întâlnire cu 
autoritățile locale și județene, 
în cadrul campaniei lansate 
la nivel național, intitulată 
„Informare acasă! Siguranță în 
lume!” Campania  își propune 
informarea cetățenilor români 
asupra riscurilor la care se pot ex-
pune odată cu decizia de a căuta 
un loc de muncă, un program 
de studii sau de a se stabili 
în afara granițelor României. 
Proiectul a fost lansat în luna 
mai, cu o primă etapă destinată 
tinerilor și o a doua, ce va avea 
loc în perioadă septembrie-
octombrie, pentru adulți. 

Caravana va parcurge toate 
cele 41 de județe ale României. 
Dincolo de subiectul ca atare, 
cunoscut deja după aproape 29 
de ani de exil românesc, poate 
cea mai importantă sugestie 
(nu știm dacă va fi  transformată 
în obligativitate) este aceea 
ca primăriile să se realizeze o 
centralizare a persoanelor care 
au plecat la muncă ori studii în 
străinătate ori care s-au stabilit 
defi nitiv în alte țări. În clipa de 
față, nicio comună nu deține o 
astfel de situație și pesemne de 
aceea România nu are habar câți 
cetățeni au plecat-temporar sau 
defi nitiv- din țară. Se vehiculează 
cifre diferite: 3,4 milioane, 4 sau 
chiar 5 milioane. Cert este că, în 

2017, într-un an când România 
se lăuda cu a doua cea mai mare 
creștere economică din lume, 
după China, 219.327 de români 
au emigrat, potrivit Institutului 
Național de Statistică. Aceasta 
este cel mai mare exod din 
ultimii opt ani, populația plecată 
fi ind cât a Ploieștiului! Cetățenii 
care au dat bir cu fugiții din 
țară au vârste cuprinse între 20 
și 39 de ani. Din mediul urban 
au emigrat 117.147 de români, 
iar din mediul rural-102.180 de 
persoane. Cele mai multe plecări 
s-au înregistrat în București 
(20.057 de persoane), Prahova 
(8.333), Constanța (7.806) și 
Timiș (7.635).
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Cică teza de doctorat a fostului nr.2 din 
SRI, Florian Coldea, a dispărut fără 

urme de la Biblioteca Națională a României. 
Se aude că ar fi  împrumutat-o Universitatea 
Politehnică București după care, aleluia, 
lucrarea s-a evaporat. Se spune că acesta 
este unicul caz din istoria doctoratelor din 
România, când o teză se apucă să evadeze 
din milioane de euro cu care a fost securizat 
fondul intangibil al BNR. Acuma, voi ce 
credeți? Or fi  venit marțienii s-o răpească 
sau și aici e mâna lui Soroș, dacă nu cumva a 
organizațiilor paramilitare? Aaa, am înțeles, 
a luat-o coordonatorul lucrării, generalul 
Gabi Oprea și, neștiind ce este, a mâncat pe 
ea niște slană și ceapă! Unii susțin că chiar 
Coldea a folosit-o să pârlească porcul ăla pe 
care l-a jupuit cu Dragnea, Maior și Kovesi.

După ce Dragnea a fost...„sinucis” 
de tat-su` lu` ibovnica aia mică 

(mică-mică, dar fătuca Irinuca se vede 
deja Leana Ceaușescu 2), liderul PSD a 
mai zărit, uitându-se el în stepa minții 
sale, un complot: „Mitingul din 10 august 
a fost fi nanțat din străinătate, a existat o 
organizare paramilitară și a fost o tentativă 
de lovitură de stat. Jandarmeria nu a acționat 
ilegal, și-a făcut datoria, respectând legislația 
și regulamentele.” Dragnea, ai încercat 
totuși să scrii SF-uri? Nu de alta, dar te-ai 
pricepe mult mai bine la fi cțiuni decât să 
faci pe gurul absolut al României! Eu cred 
că adevărata și continua lovitură pentru noi 
e că te-au trimis pe tine „agenturili” străine 
să faci harcea-parcea țărișoara asta. Apropo: 
vezi că a-nceput anul școlar; cere-i și tu 
doamnei educatoare niște plastilină...

De la ministrul Daneș citire: 
„Silvicultorul era, alături de preot, 

de dascăl, de jandarm și de notar, un lider 
al comunității. Uniforma lui, ținuta, modul 
în care se prezenta în fața comunității 
compuneau un element identitar, care îl 
detașa de ceilalți și impunea respect.” No, 
bade, stai calm, detașat e pădurarul și 
azi. După ce a stat să le țină de șase ălora 
care au căsăpit pădurile, astăzi se închină 
țăranii la el ca la sfi ntele moaște să le dea 
și lor aprobare să taie o căruță de lemne 
din propriile păduri. Nu știu dacă mai e 
alături de preot și de dascăl, dar la egal cu 
primarul, jandarmul, milițianul și notarul... 
clar, da! Pe lângă ei toți s-au scurs pădurile 
în camioane și ei nu le-au văzut!

Preotul Ion Croitoru a șocat asistența 
la un eveniment cultural afi rmând 

despre cei care pleacă din țară în căutarea 
unui trai mai bun că reprezintă „pleava”: 
„Am ascultat un vers, un cântec care spune 
<<cu cei plecați, noi rămânem mai săraci.>> 

Să știți că nu-i adevărat deloc! Știți cine 
pleacă? Pleava! Cei care n-au rădăcini! Cei 
care nu au simțit românește!” Mda, părinte, 
ptiu, dar dreptate mai ai, Sfi nția Ta! Ce să 
fi  fost Constantin Brâncuși? Pleavă! George 
Emil Palade, cu Nobelul lui? Pleavă! Marea 
soprană Virginia Zeani? Pleavă! Studenții de 
la Sorbona și Oxford? Pleavă! Românii din 
marile corporații mondiale? Pleavă! Noroc 
cu matale că ai rămas să ne ridici nivelul! 

Veorica Dăncilă: „Dascălii au 
responsabilitatea imensă și privilegiul 

deosebit de a forma mințile celor din fața 
catedrei, de a le insufl a curajul să gândească 
dincolo de standarde și de a modela 
personalități ale unor viitori adulți. Pentru 
decidenți, această ocazie (n.n.-debutul anului 
școlar) întruchipează efectele palpabile ale 
măsurilor asumate și este o hârtie de turnesol 
care susține crearea altor programe și politici 
în domeniu.” Bine, He-he! Dacă e să judec 
după tine, ți-au format și ție niște profi  o 
minte atât de luminată, încât a bătut, ca 
un far călăuzitor, pân` la „Euro 20-20”! 
Și până la „președenția” UE, când îi facu 
buuugetul. Și-acuma, hai să trecem la hârtia 
de turnesol. Ea se face albastră, în prezența 

unei substanțe alcaline și roșie, la una acidă. 
A ta în ce se colorează? În...imunoglobină?

Europarlamentarul PNL Cristian Preda 
scrie: „Scene oribile la Otopeni, la 

plecarea spre Strasbourg. Îl văd pe Gigi Becali 
trecând pe la poarta de protocol. Îl întreb pe 
ofi țer de ce trec pușcăriașii pe acolo. Becali 
aude și începe să înjure ca la ușa cortului. 
Mă urmărește prin aeroport amenințându-
mă și urlând porcării de nereprodus. Apoi 
trage un șut în geanta pe care o port pe umăr. 
Grapini și colegul Bușoi îl îmbrățișează. Scap 
de marțafoi zicându-i că voi chema poliția”. 
Acuma, Cristi, bine ți-a făcut! Dacă n-ai 
priceput că în viitorul apropiat pe la protocol 
vor trece doar cei care au avut o experiență 
pe la beciul domnesc, ai trăit degeaba. Eu 
cred că tu n-ai ce căuta pe acolo, profesore! 
Vorba părintelui Croitoru-asta că tot ai tu 
masterul și doctoratul la Paris-ești pleavă, 
bre!

Manelistul Florin Salam a jelit și 
la petrecerea de majorat a fi icei 

crainicei de la PRO TV, Andreea Esca. Și 
cu acestea fi ind spuse, gata, dacă și Esca a 

dat-o pe manele, înseamnă că Dragnea are 
motive să-l invite pe Salam și la Guvern, nu 
numai la nunta lui fi u-său. Nu zic să-l facă 
secretar de stat, ci măcar subsecretar de 
stat la... Ministerul Turismului. Da, nu vă 
mirați, dacă Salam face turism pe la „titrații” 
țării, înseamnă că acolo-i bun, neh? Bravo, 
Andreea, e un mare pas pe care l-ai făcut 

în viața ta! N-ai vrea să schimbi genericul 
știrilor de la ora 19 cu opera neasemuitului 
Salam? „De o viață fac ce vreau/ Și pe nimeni 
nu mă dau,/ Credeți-mă, pe cuvânt,/ Eu vă 
cumpăr, eu vă vând.” 

Până și ziarul „Adevărul” a găsit cea 
mai importantă știre la revenirea prof. 

Carmen Iohannis, ca dirigintă și profesoară 
de limba engleză, la Colegiul Național 
„Gh. Lazăr”, din Sibiu, faptul că soția 
președintelui a purtat niște sandale scumpe, 
de 800 de euro. Aha, ca va să zică, de unde ai 
avut tu bani să-ți cumperi încălțări, ai furat 
case, nu? Huo, Iohannis!  Pe de altă parte, 
vedetele noastre i-ar zice: sărăntoaco! Păi, ia 
te uită la Andreea Raicu, a dat 1.300 euro 
pe papuci! Sau Udrea a dat pe Vuittonul ei, 
naiba, 4.000 de euro. Ca să nu zic de nevasta 
lui Adi Minune, care a scuipat 20.000 de 
euro pe o singură brățară. Iar tu, amărâto, te 
dai mare cu jerpelituri de 800 euro?

Mihai Gâdea urla, deunăzi vreme, 
transformat de nu se știe când în 

apărătorul Justiției, după ce a pus umărul 
la demolarea ei, că 10.000 de magistrați au 

avut dosare penale. De când i-ai numărat, 
draghe, de la facerea sistemului judiciar în 
România? Și cum ai făcut, 2 la primărie, 1 la 
prefectură, 3 în curtea școlii, 5 la primărie? 
Și ce ne facem dacă tot sistemul, cu tot 
cu procurori, are vreo 6.000 de angajați, 
Gâdilici? Cum ai băgat tu 10 mii în 6 mii? 

Călin Popescu Tăriceanu cică le-a dat 
o veste ca un pumn în plex celor care 

au avut impresia că sunt niște Dumnezei, 
anunțând că-l va aduce pe George Maior la 
audieri, în Parlament. Răsuceanu e deranjat 
că ambasadorul României în SUA  s-a 
apucat să gavarească atunci când dl Nimeni 
Giuliani s-a apucat să-i poruncească lui 
Iohannis chestii-trestii cu penalii, adică 
să-i grațieze pe nemernici. Bre, Căcăline, 
întrebarea e alta: cine zici tu că e Dumnezeu 
în Românica? Asta ca să știm și noi cine va 
încasa pumnul... Muică...dar dacă s-o apuca 
Maior să scoată din... Gușă tot ceea ce știe, o 
să vrei, nene, să te ascunzi ca șobolanii, n-o 
să-ți mai ardă nici de însurătoare! Numai un 
pic să tra-la-la în legătură cu concesiunile 
alea făcute de tine prin Insula Șerpilor... Ce 
zici?
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DIN 1990 ȘI PÂNĂ ASTĂZI, POPULAȚIA DIN 1990 ȘI PÂNĂ ASTĂZI, POPULAȚIA 
ȘCOLARĂ A SCĂZUT CU PESTE UN ȘCOLARĂ A SCĂZUT CU PESTE UN 
MILION DE ELEVI ȘI STUDENȚI 

În 1990, în România erau 
28.303 de unități școlare (creșe, 

grădinițe, învățământ primar, 
gimnazial și liceal, învățământ 
special, școli profesionale, 
învățământ postliceal și de maiștri, 
licee militare, învățământ superior); 
în Prahova, numărul acestora se 
ridica la 903. În anul 2016, ultimul 
evidențiat în datele Institutului 
Național de Statistică, în România 
mai existau 7.010 unități școlare, 
din care, în Prahova-237

Ultimele cifre nu refl ectă însă 
realitatea, deoarece sunt enumerate 
doar școlile cu personalitate juridică, 
de regulă cele coordonatoare, iar 
acestea au în subordine mai multe 
entități. Dar au fost închise sau 
comasate, din 1990 și până astăzi, 
multe clădiri. Ca să vă faceți o 
impresie, numai între anii 2007 și 
2011 au fost desfi ințate 1.781 de școli 
și comasate alte 1.534 de unități. 

Vorbind despre populația 
școlară (de la creșe, la învățământul 
superior), în 1995, în România 
învățau 4.703.277 de elevi și studenți 
(162.595, în Prahova), iar în 2016, 
pe fondul migrației, numărul s-a 
redus dramatic, cu peste un milion, 
ajungând la 3.597. 280 de elevi și 
studenți (117.165, în Prahova). În 
anul școlar 2017-2018 (anul care 
abia a început nu dispune de cifre 
certe și/sau fi nale), Prahova a avut 
următoarea populație școlară: 
preșcolari-16.506 de elevi; ciclul 
primar (inclusiv învățământul 
special) -34.230 de elevi; gimnazial 
(inclusiv învățământul special)- 
27.316 elevi; liceal-23.003 elevi; 
profesional -3.421; posticeal și 
maiștri-3.548 de elevi; învățământ 
superior-6.289 de studenți.

Și personalul didactic a scăzut, 
dar parcă nu atât de drastic: în 1990, 
România avea 271.719 educatori, 
învățători și profesori, inclusiv 
universitari ( 9.004, în Prahova), iar 
în 2016, numărul a scăzut la 235.806 
profesori (7.084-în Prahova). 

SE ARMONIZEAZĂ ȘCOALA 
NOASTRĂ CU TENDINȚELE 

EUROPENE ȘI GLOBALE DE PE 
PIAȚA MUNCII?

Nu mai insităm asupra acestor 
cifre. Spunem că deocamdată nu 
știm în ce direcție se îndreaptă 
învățământul românesc și dacă el se 
armonizează cu tendințele europene 
și mondiale privind viitorul forței 

de muncă. Există o platformă, Skills 
Panorama se numește, în care sunt 
publicate toate studiile Uniunii 
Europene cu privire la piața muncii. 
Ultimul descrie  proiecția locurilor 
de muncă în scădere și în creștere, 
a dinamicii domeniilor de activitate 
și a abilităților necesare, în perioada 
2016-2030. O să vă mirați, dar 
UE a realizat un tablou și pentru 
România, până la orizontul anului 
2020. Și avem următoarea situație:

-Scăderea numărului de 
locuri de muncă, pe sectoare: 
construcții-minus 30,1%, tratarea 
apelor și deșeurilor-minus 23,3%, 
agricultură, industria forestieră 
și pescuit-13%, minerit -11,3%, 
manufactură-2,2%, telecomunicații 
-1,2%, transport și depozitare 
-0,2%;

-Ocupații (meserii) care vor fi  
în scădere: meseriași-minus 25%, 
lucrători agricoli -21%

manageri -2%;
-Creșterea numărului de locuri 

de muncă, pe sectoare: servicii 
profesionale + 91,4%, sănătate 
și  servicii  sociale +66,7%, educație 
+20,4%, servicii de administrație 
+20,1%, arte și recreație +17,9%, 
resurse energetice +17%, sectorul 
public și de apărare +14,6%;

-Creșterea locurilor de muncă, 
pe ocupații: specialiști + 30%, 
lucrători în  servicii și vânzări 
+20%, tehnicieni +18%, muncitori 
necalifi cați +14%, funcționari 
+12%, operatori și asamblatori 
+6%.

Un alt ghid, numit INACO, 
prezintă  tendințele ocupaționale 
la nivel mondial, pe baza studiului 
Forumului Economic Mondial 

„Viitorul locurilor de muncă”, 
în ceea ce privește principalele 
domenii în care va scădea sau va 
crește forța de muncă. Și avem:

-scăderi la nivel global în 
domeniile birouri și administrație-
minus 4.759.000 de locuri de muncă, 
manufactură și producție- minus 
1.609.000, construcții și extracții de 
resurse-minus 497.000, arte, design, 
divertisment, sport și media- minus 
151.000, juridic- minus 109.000, 
instalații și întreținere de clădiri- 
minus 40.000;

-creșteri la nivel global în 
afaceri și fi nanțe +492.000 de locuri 
de muncă, management +416.000, 
computere și matematică-405.000, 
arhitectură și inginerie +339.000, 
vânzări +303.000, educație și 
training +66.000.

CELE 15 MESERII ALE 
VIITORULUI

Pentru următorii 10 ani, 
Centre for the Future of Work 
face următorul clasament al celor 
mai căutate 15 meserii: asistarea 
persoanelor în vârstă, asistarea 
roboților din domeniul medical, 
ofi țerul în diversitate genetică, 
analiza datelor primite prin Internet, 
gestionarea datelor complexe 
din orașele inteligente, generarea 
de realități virtuale paralele, 
detectivul de date, brokerul de date 
personale, comerțul cu inteligența 
artifi cială, oferirea de consultanță 
în fi tness, supravegherea trafi cului 
pe drumurile publice pe care vor 
circula mașinile cu pilot autonom, 
modă digitală, cu croitori digitali,

construcția de călătorii 
personalizate în RV augmentată, 
managerul de echipe combinate 
om-mașină și ofi țerul de etică. 
Angajatul de mâine are nevoie 
de alte aptitudini, sub acțiunea 
factorilor tehnologici și sociali, 
dacă vrea să fi e și bine plătit: 
fl exibilitate mentală și capacitatea 
de a rezolva problemele complexe, 
gândire critică, creativitate, 
sociabilitate, cunoștiințe solide 
în știință, tehnologie, inginerie și 
matematică (STEM), sociabilitate 
în mediul digitalizat (social, 
mobil, analitic), cunoștiințe 
interdisciplinare. Ei bine, are școala 
românească o asemenea orientare, 
ca să pregătească elevii și studenții 
pentru un viitor care nu va mai 
semăna deloc cu cel de astăzi?

În data de 20 septembrie 
2018, Curtea Constitu-

țională este chemată să se 
pronunțe asupra celor două 
sesizări de neconstituționalitate 
privitoare la Codul Adminis-
trativ al României, sesizări 
înaintate de o parte a opoziției 
parlamentare, precum și de 
Președintele României. 

În vara acestui an, 
Parlamentul a adoptat Legea 
privind Codul Administrativ 
al României, un act normativ 
complex, care înglobează norme 
din mai multe reglementări 
referitoare la administrația 
publică. După adoptare, Codul 
Administrativ a fost atacat 
la Curtea Constituțională, 
în primă fază, de o parte a 
parlamentarilor opoziției, și 
apoi de Președintele României, 
iar instanța de contencios 
constituțional urmează să 
dezbată sesizările în ședința din 
data de 20 septembrie 2018. 

Analiza celor două sesizări 
de neconstituționalitate 
evidențiază o documentare 
și argumentare consistente în 
cazul Președintelui României 
și o sesizare superfi cială în 
cazul demersului opoziției 
parlamentare. Dacă sesizarea 
Președintelui României este 
în așa fel construită încât 
să conțină atât critici de 
neconstituționalitate extrinsecă, 
cât și intrinsecă, menite să 
convingă instanța de contencios 
constituțional de necesitatea 
declarării ca neconstituțional 
în ansamblu a actului normativ 
în discuție, și care, în opinia 
noastră, va fi  admisă de Curtea 
Constituțională,  sesizarea 
opoziției aduce în atenție numai 
aspecte de neconstituționalitate 
intrinsecă, îmbrăcând forma, 
mai degrabă, a unei pledoarii 
politice, decât juridice. Singurul 
aspect care merită evidențiat din 
sesizarea opoziției parlamentare 
este faptul că atrage atenția 
asupra soluției legislative 
a reconstituirii consiliilor 
locale/județene dizolvare în 
temeiul legii, soluție profund 
neconstituțională și asupra 
căreia am atras atenția în mai 
multe rânduri. 

Tot analiza celor două sesizări 
de neconstituționalitate ne 
obligă, însă, să arătăm că nu 
toate argumentele inițiatorilor 
vor fi  acceptate de Curtea 
Constituțională. De exemplu, 
critica de neconstituționalitate 
intrinsecă potrivit căreia 
președintele consiliului județean 
nu poate fi  considerat o autoritate 
a administrației publice locale, 
este în opinia noastră greșită. 
Atât opoziția parlamentară, 
cât și Președintele României 
apreciază că includerea prin 
lege a președintelui consiliului 
județean în rândul autorităților 
administrației publice locale 
încalcă textul constituțional, 
deoarece funcția de președinte 
al consiliului județean nu este 
consacrată în Constituție. 

Singurele autorități ale 
administrației publice locale 
recunoscute de Constituție sunt, 
în opinia Președintelui României 
și a opoziției, primarul, consiliul 
local și consiliul județean.

În opinia noastră și 
președintele consiliului județean 
este o autoritate a administrației 
publice locale. Dacă, în forma sa 
inițială, Constituția României nu 
prevedea instituția președintelui 
consiliului județean, prin 
revizuirea Constituției în anul 
2003, președintele consiliului 
județean a devenit o autoritate 
de ordin constituțional. Este 
adevărat că această autoritate 
nu este reglementată în art. 122 
din Constituție, care este sediul 
materiei pentru autoritatea 
județeană autonomă, ci în art. 
123 alin.4, articol consacrat 
raporturilor dintre autoritățile 
autonome de la nivel de bază 
și județean și prefect. Acest 
fapt nu afectează, însă, statutul 
constituțional al președintelui 
consiliului județean. Din contră, 
reglementarea sa în Constituție, 
chiar și într-un alt articol decât 
cel consacrat autorității județene 
autonome, îi conferă acestuia 
statutul de autoritate de rang 
constituțional. 

În ceea ce privește critica 
conform căreia președintele 
consiliului județean nu poate 
fi  o autoritate a administrației 
publice locale pentru că  nu este 
menționat printre autoritățile 
ale căror acte ilegale pot fi  
atacate de prefect la instanța 
de contencios administrativ, 
facem precizarea că actul 
fundamental trebuie privit atât 
în litera, cât și în spiritul său. 
Atât timp cât benefi ciază de 
o consacrare constituțională, 
președintele consiliului județean 
este o autoritate a administrației 
publice locale și, ca orice 
autoritate a administrației 
publice locale, emite acte 
administrative (dispoziții), 
care, obligatoriu, trebuie să fi e 
verifi cate din punct de vedere 
al legalității de către prefect, 
iar dacă prefectul le consideră 
ilegale le atacă la instanța 
de contencios administrativ. 
O interpretare contrară ar 
conduce la un statut privilegiat 
al președintelui consiliului 
județean în raport cu celelalte 
autorități ale administrației 
publice, ar face inutil controlul 
de legalitate exercitat de prefect 
și ar lipsi de substanță principiul 
legalității. 

CHIAR DACĂ ESTE CONTESTAT, CHIAR DACĂ ESTE CONTESTAT, 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI PREȘEDINTELE CONSILIULUI 

JUDEȚEAN ESTE O AUTORITATE JUDEȚEAN ESTE O AUTORITATE 
A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Singurele autorități ale

continuare din pagina 1 de muncă Există o platformă Skills
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ROMÂNIA TOACĂ ZECI DE MILIARDE DE ROMÂNIA TOACĂ ZECI DE MILIARDE DE 
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INFRASTRUCTURA RUTIERĂ E VAI ȘI-AMAR!
Autoritățile au la îndemână mai multe 

instrumente fi nanciare pentru investițiile 
în rețeaua de căi rutiere: fonduri europene 
prin Programul Național de Dezvoltare 
Regională (PNDR), Programul Operațional 
Regional (POM), Programul Operațional 
de Infrastructură Mare (POIM); fonduri 
guvernamentale prin Programul Național 
de Dezvoltare Locală și alte ajutoare 
secvențiale; fonduri de la bugetele consiliilor 
județene și de la bugetele locale, la care 
s-au mai adăuga parteneriatele public-
private, recent introduse ca manieră de 
lucru pentru infrastructura mare. Să vedem 
ce a făcut România în ultimii ani pentru 
modernizarea drumurilor.

PROIECTE ÎN VALOARE DE 506 
MILIOANE DE EURO PENTRU 

INFRASTRUCTURA LOCALĂ, PRIN 
PNDR

Potrivit Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Regionale, în perioada 2016-
2018, au fost depuse și acceptate spre 
fi nanțare 495 de proiecte în infrastructură 
rutieră, valoarea acestora ridicându-se la 
506 milioane de euro. Este vorba despre 
submăsura 7.2 „investiții în crearea și 
modernizarea infrastructurii de bază 
la scară mică”, din cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Regională (PNDR) 
2014-2020, susținut din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale (AFIR), structura care gestionează o 
anumită parte a PNDR, afi rmă că toate cele 
495 de proiecte depuse de primării vizează 
înfi ințarea sau modernizarea a 3.359 km de 
drumuri comunale. Cele mai multe provin 
din județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Iași. 
Alte proiecte se referă la refacerea a 718 km 
de drumuri forestiere și 745 km de drumuri 
agricole.

Ce înseamnă acei 3.359 km asfaltați? Păi, 
să vedem: anul trecut, în România existau 
33.107 km de drumuri comunale, din care 
căi rutiere modernizate-4.048 km, șosele 
cu îmbrăcăminți asfaltice ușoare-6.625 
km, drumuri pietruite-13.958 km și străzi 
din pământ-8.476 km. Cu alte cuvinte, 
dacă e să socotim drumurile din pământ 
și cele pietruite nepracticabile sau greu 
accesibile pentru trafi cul rutier, înseamnă 
că primăriile au îmbunătățit 14,97% din 
infrastructura rutieră locală. Și spunem 
că nu-i de ici, de coalea o atare realizare. 
Numai că proiectele înseamnă reabilitarea și 
a unor drumuri asfaltate sau străzi (drumuri 
locale, în comune), așa că procentul de mai 
sus s-ar putea să nu fi e cel corect. Atenție! 
Proiectele despre care face vorbire MADR 
nu sunt fi nalizate!

PNDL: GUVERNUL A SEMNAT 
CONTRACTE ÎN VALOARE DE... UN 

VAGON DE BANI!
Tot drumurilor comunale, străzilor 

interioare sau drumurilor locale neclasifi cate 
se adresează un alt program, de data aceasta 
guvernamental, PNDL I și II, derulat prin 
intermediul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice. La 
jumătatea lunii iulie, MDRAP a publicat 
stadiul implementării proiectelor. Afl ăm 
astfel că, în etapa I-a a PNDL, au fost depuse 
2.410 proiecte, în valoare de 10,835 miliarde 
de lei. 1.419 dintre acestea au fost fi nalizate, 
iar Guvernul a decontat din suma totală 
7,85 miliarde de lei. Rezultă o realizare a 
programului în procent de 72,45% ca valoare 
decontată și 58,87% ca proiecte fi nalizate. În 
etapa a II-a, au fost depuse 1.950 de proiecte 
care vizează reabilitarea drumurilor, în 

valoare cumulată de 14,359 miliarde de lei. 
Până la 15 iulie, fuseseră semnate 1.932 de 
contracte de fi nanțare și se decontaseră 471, 
028 milioane de lei (procent-3,2%). Nu se 
precizează câți kilometri de drumuri vor fi  
reabilitați în cele două etape ale PNDL, dar 
la această sumă totuși gigantică, ar trebui să 
nu se vorbească despre mai puțin de 250.000 
km din rețeaua de drumuri existentă la 
nivel de comune și orașe. Deocamdată noi 
știm că, în mai multe județe, câteva zeci de 
șantiere au fost sistate din lipsă de bani.

INVESTIȚII DE PESTE 6 MILIARDE 
DE LEI PRIN REGIO 2014-2020

Pentru drumurile județene, există 
posibiliatea accesării fondurilor europene 
prin POR 2014-2020. În clipa de față, au fost 
semnate mai multe contracte de fi nanțare 
pentru modernizarea drumurilor de 
interconectare la coridoarele de transport 
european, iar pentru altele încă se lucrează 
la documentarea și avizarea preliminară. 
Aceste căi rutiere tranzitează numeroase 
localități rurale, aducând benefi ciile deja 
cunoscute prin punerea la dispoziție a unei 
infrastructuri de transport la alte standarde. 
Agențiile de dezvoltare regională au raportat 
următoarele situații cu privire la proiectele 
depuse pe Axa proioritară 6, măsura 6.1, 
îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională:

-Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest: 30 
de proiecte depuse, în valoare cumulată de 
1,287 de miliarde de lei;

-Regiunea de Dezvoltare Centru: 10 
proiecte contractate, în valoare cumulată de 
1,170 de miliarde de lei;

-Regiunea de Dezvoltare Nord-Est: 5 
proiecte, în valoare cumulată de 1,082 de 
miliarde de lei;

-Regiunea de Dezvoltare Sud-Est: 12 
proiecte, în valoare cumulată de 940 de 
milioane de lei;

-Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia: 
4 proiecte contractate, în valoare de 538 
milioane de lei ( 7 proiecte sunt încă în 
evaluare);

-Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest 
Oltenia: 8 proiecte contractate și în curs 
de execuție, în valoare cumulată de 995,9 
milioane de lei;

-Regiunea Vest: 7 proiecte contractate și 
în execuție, în valoare de 455 milioane de 
lei, 14 proiecte în evaluare/precontractare, 
în valoare de 771, 5 milioane de lei.
POIM, BANI MULȚI, RÂVNĂ PUȚINĂ

Dintre toate programele, se pare că 
Programul Operațional de Infrastructură 
Mare (POIM) decurge mult mai anevoios. 
Inclusiv în ceea ce privește transparența 
informațiilor sunt probleme. Practic, la ora 
aceasta, nu avem o situație foarte limpede a 
proiectelor contractate pe fi ecare submăsură 
din cele două axe prioritare unde sunt 
fonduri importante alocate infrastructurii 
rutiere (autostrăzi, drumuri de mare viteză, 
centuri ocolitoare, drumuri europene). De 
fapt, este un cumul de bani necheltuiți din 
precedentul exercițiu fi nanciar, preluați 
sub formula de Post-POIM, și alocările din 
actualul buget (2014-2020).  Pe urmă, în 
grafi ce și descrierea axelor sunt prezentate 
sume diferite. Pentru Axa Prioritară 1 - 
Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea 
rețelei trans-europene de transport 
(TEN-T) și a metroului ar fi  alocată suma de 
4,5 miliarde de euro, dar nu se cunoaște câte 
proiecte au fost declarate eligibile. Se spune, 
la modul general, că ar fi  fost contractate 3,4 
miliarde euro, dar nu se precizează explicit 
dacă banii au fost cheltuiți sau proiectele 
sunt în execuție. Pentru Axa Prioritară 

2 -  Dezvoltarea unui sistem de transport 
multimodal, de calitate, durabil și efi cient, 
alocarea este de 2,13 6 miliarde de euro, din 
care s-ar fi  contractat 787 milioane de euro.

PE UNDE SE AFLĂ PRAHOVA
Trebuie să spunem că, în comparație 

cu alte județe din țară, Prahova are o 
infrastructură locală mai bine pusă la punct. 
Practic, sunt câteva zeci de comune, mai 
ales în zona de câmpie, unde drumurile sunt 
asfaltate în totalitate sau în procente care 
depășesc 60-70%. Zona de deal în schimb 
este mult dezavantajată din acest punct de 
vedere. S-o luăm însă pe rând:

-Prin submăsura 7.2 din cadrul PNDR 
„infrastructura rutieră  de interes local”, 
au fost accesate fonduri europene de către 
primăriile din Cornu și Gorgota, precum 
și un număr deocamdată neștiut de UAT-
uri, care au depus proiecte prin intermediul 
GAL;

-Prin PNDL II au depus solicitări și au 
primit aprobare de fi nanțare localitățile 
Adunați, Apostolache, Ariceștii Zeletin, 
Baba Ana, Bălțești, Bănești, Bătrâni, 
Bertea, Blejoi, Boldești Grădiștea, Brebu, 
Cărbunești, Cocorăștii Mislii, Cornu, 
Drajna, Fântânele, Gornet, Gura Vitioarei, 
Consiliul Județean Prahova, Lapoș, 
Măgureni, Olari, Azuga, Bușteni, Mizil, 
Slănic, Poienarii Burchii, Posești, Provița 
de Sus, Râfov, Sângeru, Secăria, Starchiojd, 
Surani, Șirna, Șotrile, Talea, Tătaru, 
Târgșoru Vechi și Vâlcănești. O parte dintre 
aceste proiecte au fost duse la bun sfârșit 
(exemplu: cartier Parc, din comuna Blejoi, 
drum de legătură între DJ 156 și DN1 sau 

investițiile angajate de CJ Prahova), altele au 
fost întrerupte din cauza lipsei de fonduri la 
nivelul Guvernului;

-Prin intermediul POR 2014-2020, 
Prahova a solicitat fi nanțare europeană 
pentru Traseul Regional 3-Tronsonul 
Prahova, DJ102K, DJ102D, DJ100C, în 
cuantum de 153.162.417,00 lei, inclusiv 
TVA și Traseul Regional 2- Tronsonul 
Prahova, DJ 720 (km.15+500- km.30+000), 
în valoare de 66.416.852,65 lei (inclusiv 
TVA). Ambele proiecte au fost depuse la 
ADR Sud-Muntenia, dar acestea se pare că 
sunt încă în evaluare, nefi gurând pe lista 
proiectelor contractate, publicată la data 
de 21 august 2018 (ultima situație la nivel 
de regiune). Tot aici s-ar putea înscrie și 
investițiile din Ploiești, dar despre acestea 
nu se aude deocamdată nimic;

-Compania Națională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere ar putea fi nanța, prin 
intermediul POIM, cel puțin un proiect din 
Prahova, respectiv, drumul de mare viteză 
Ploiești-Buzău.

2 Dezvoltarea unui sistem de transport

investițiile angajate de CJ Prahova) altele au
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C.A. al S.C. MONTIN S.A. Ploiești, convoacă A.G.A. extraordinară pentru 
data de 15.10.2018, ora 11,00, la sediul societăţii.

În caz de neîndeplinire a cvorumului necesar, ședinţa se va ţine în data 
22.10.2018 orele 11,00, cu următoarea ordine de zi:

1. Modifi carea repartizării profi tului net pe anul 2017
2. Diverse.

S.C. AUCHAN ROMÂNIA S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Stand servire 
asistată și terasă exterioară Auchan - 4 Anotimpuri” propus a fi  amplasat în 
com. Blejoi, sat Blejoi nr. 1200, T-12, parcelele A - 80/1... 72, Dr. 80/73, număr 
cadastral 26776.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului Prahova și la sediul SC Auchan România 
SA - punct de lucru Ploiești, sat Blejoi nr. 1200 în zilele de luni - joi între orele 
10-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului Prahova.

Pierdut Permis de Conducere pe numele Aron Marilena. Îl declar nul.
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BIERTAN, 25 DE ANI SUB PATRONAJUL UNESCO 

Istoria comunei Biertan începe undeva 
în secolul IV, veac de care se leagă 

votivul creștin Donariul (donarium), piesă 
unică din bronz, cu monograma lui Iisus 
Hristos, inscripționată cu textul latin „Ego 
Zenovivs votvm  posvi -Eu, Zenovius, am 
depus acest dar”, descoperită în anul 1775, 
în pădurea Chimdru, la 5 km de Biertan. 
Se presupune că donariul făcea parte din 
colecțiile baronului Samuel von Brukenthal, 
astăzi fi ind expus la muzeul cu același 
nume, din Sibiu. Biertan este o așezare tipic 
săsească, atestată documentar în anul 1283, 
a cărei istorie începe odată cu colonizarea 
sașilor de la mijlocul secolului al XII-lea, la 
chemarea regelui Geza II, pentru apărarea 

granițelor de sud ale regatului împotriva 
năvălirilor otomane. Localitatea cunoaște o 
dezvoltare înfl oritoare încă din evul mediu,  
prin sec. XVI-XVII rivalizează cu Mediașul,  
iar în anul 1572 este recompensată cu statutul 
de reședință a episcopilor sași evanghelici. 
Invaziile turcești, războaiele interne și 
boala conduc, în timp,  la depopularea 
așezării. Chiar dacă populația germanică 
este reîntregită cu noi familii, sașii sunt 
supuși mai multor privațiuni istorice: în 
1867, după instaurarea Imperiului Austro-
Ungar, le sunt luate drepturile obținute prin 
„Diploma Andreeană”, urmează cele două 
războaie mondiale, cu o serie de emigrări în 
Germania și lungul surghiun siberian, când 

147 persoane din comună sunt deportate în 
lagărele sovietice, iar după 1990 a avut loc 
plecarea masivă a sașilor, cel puțin 500 de 
persoane emigrând în Germania.

ÎN PATRIMONIUL MONDIAL 
UNESCO

Unicitatea Biertanului este dată de 
biserica-cetate, atestată documentar în anul 
1402, dar alte surse plasează așezământul 
încă de la întemeierea satului, în 1283. 
Indulgența papală acordată de Bonifacius 
IX a permis transformarea lăcașului în cea 
mai fortifi cată biserică-cetate din mediul 
rural, având un sistem de apărare format 
din trei ziduri, fi ecare cu porți și turnuri de 
pază. Intrarea principală se face din piața 
centrală, printr-o scară de lemn acoperită, 
construită în 1795, lungă de 100 metri. 
Biserica este construită în stil gotic târziu, 
cu altar realizat de meșteri din Nürnberg 
și Viena, cele 28 de picturi reprezentând 
momente din viața lui Iisus și a Sf. Maria, 
cu o scenă centrală a Răstignirii. Portalul 
de vest este cel mai spectaculos, constituind 
una din ultimele creații ale stilului gotic 
transilvănean. Vorbind despre fortifi cații, 
primul zid cuprinde trei turnuri, unul cu 
ceas, altele cu clopote, care anunță ora și 
sfertul de oră, și un bastion, al doilea, înalt 
de 7-8 m, este împânzit cu creneluri și trei 

turnuri, iar al treilea vizează numai una 
dintre laturi. În anul 1993, cetatea a fost 
declarată patrimoniu mondial UNESCO, 
iar în 1999 a fost inclus în patrimoniu tot 
satul reședință de comună, Biertan, pentru 
că de interes sunt și casele săsești sau, 
de exemplu, prima farmacie amenajată 
vreodată în spațiul rural transilvan. 
Dezvoltarea economică a fost generată 
de viticultori și meșteșugari. De exemplu, 
meseriașii erau organizați în corporații încă 
de acum 700 de ani, apoi în bresle (rotari, 
cojocari, pielari,  croitori, pânzari, cismari), 
sașii de aici fi ind incluși în primul Statut 
al Breslelor din cele Șapte Scaune (1376). 
Cât despre viticultori, toate dealurile din 
Biertan și Richiș erau cultivate cu viță de 
vie, iar vinul era atât de mult încât, așa se 
povestește, dacă s-ar fi  vărsat toate butoaiele 
din cele două sate, s-ar fi  inundat Șoroșu de 
Jos (azi, Șaroș pe Târnave). Ca să fi e siguri de 
calitate, viticultorii scoteau iarna butoaiele 
afară, iar care înghețau, însemna că vinul 
avea prea multă apă, deci nu era bun. Prin 
extensie, dogăritul era un meșteșug foarte 
dezvoltat. Astăzi, din tot patrimoniul 
viticol de altădată, au mai rămas în jur de 
10 hectare de vie, iar dezvoltarea de azi a 
comunei este centrată pe turism și reînvierea 
meșteșugurilor de altădată.
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Se spune că marele teolog și 
cărturar Eufrosin Poteca 

a dorit să zidească, în satul său 
natal, Nucșoara (fost Râncezi), o 
biserică. Și a ales ca loc un vârf 
de deal. Ctitorul le-ar fi  spus 
constructorilor că, dacă turnul 
bisericii nu se va zări tocmai de 
la Vălenii de Munte, va blestema 
ca lăcașul să ardă.  Și așezământul 
chiar a dispărut într-un incendiu. 
E drept, nu atunci, ci după vreo 
120 de ani. Să lăsăm însă legendele 
de-o parte și să prezentăm istoria 
așa cum a fost, povestită de preotul 
paroh Adrian Bondoc: „Părintele 
Eufrosin Poteca, ajuns om de 
înaltă cultură teologică, a dorit să 

ctitorească o biserică în satul său 
natal, lucru care s-a și întâmplat 
pesemne prin anul 1840. Este 
vorba despre lăcașul afl at la acel 
moment în cel mai vechi cimitir 
al satului, noi în spunem locului 
„în Vârf ”-și chiar este în vârf- 
pentru că biserica respectivă, care 
nu mai există astăzi, a fost plasată 
la ieșirea din sat, pe un loc înalt. 
Construcția a ars prin anul 1963. 
Circulă legenda că el ar fi  spus 
să ardă, dacă nu este sufi cient de 
înaltă, dar mi-e greu să cred că un 
călugăr poate semeți un asemenea 
blestem. Ea a fost refăcută cu 
destul de multe greutăți și știu 
din poveștile bunicii mele de 
eforturile părintelui Nicolae 
Levu-Macedoneanul întru-
această zidire, motiv pentru care 
a și rămas puternic în conștiința 
satului. Noua biserică, cu hramul 
„Sfânta Treime”, era mult mai 
mică decât cea originală, cu 
posibilitățile din anii `70, iar pe 
aceea o folosim astăzi ca pe o 
capelă de cimitir, dar nu numai. 
După tradiția satului, acolo 
facem slujbe în anumite zile și 
sărbători. De exemplu, în noaptea 
de Înviere, fi indcă primul cimitir 
al satului acela este, iar oamenii 

aprind candele la moșii și stămoșii 
lor, slujba începe la 12 noapte, 
după care, la ora 2, coborâm la 
biserica mare. De asemeni, luni, 
după Sf. Paști, ofi ciem slujba tot 
acolo, înainte de Florii, când se 
face pomenirea morților, tot „în 
Vârf ” mergem”. Interesant este că, 
20 au 30 de ani mai târziu, sătenii 
mai construiesc o biserică, situată 
mai la vale, astăzi, chiar la drumul 
județean Văleni-Posești: „Biseirca 
din vale este  construită prin anii 
1860-1865 sau, după alte surse, 
prin 1865-1875, la scurtă vreme, 
deci, după ctitoria lui Eufrosin 
Poteca. Este zidită prin strădania 
soților Gheorghe și Rada Salaoru 
și a sătenilor, dar probabil nici 
aceea nu avea forma de acum, 
fi indcă a trecut prin mai multe 
cutremure: 1940, 1977, 1986. 
Știm că lăcașul închinat prăznuirii 
„Nașterii Maicii Domnului” 
a fost târnosit în 1922, de 
părintele Ilie Dumitrescu. După 
avariile din 1940, o vreme nu 
s-a mai putut sluji. În 1945 s-au 
realizat, sub păstorirea preotului 
Pavel Ionescu și prin strădania 
boierului-avocat Gheorghe 
Ionescu Salaoru și a enoriașilor, 
reparații la exterior, interior și 

acoperiș, fără restaurarea picturii. 
În 1977, biserica a fost din nou 
grav avariată. Părintele Nicolae 
Levu a efectuat ample lucrări 
de consolidare și de refacere a 
picturii. Pe urmă s-au produs alte 
distrugeri după cutremurul din 
1986 și, cu vremea, construcția 
s-a degradat, câzând tencuiala 
cu pictură cu tot. Așa s-a ajuns 
la concluzia că este nevoie 
de reparații capitale. Ultima 
reabiliare a început în 2013, 
în timpul părintelui Valentin 
Cristian Anghel, iar din 2015, sunt 
continuate de mine și de enoriași”.

CINE A FOST EUFROSIN 
POTECA?

Eufrosin Poteca  s-a născut 
în anul   1786, la  Nucșoara,  din 
muncitori plugari, sub numele de 
botez Radu. A studiat literatura 
greacă,  limba latină  și  teologia la 
școala grecească din  București. 
În jurul anului 1806 s-a călugărit 
la Mănăstirea Neamț, unde a 
primit numele de Eufrosin. Mai 
târziu a devenit profesor la școala 
la care fusese elev, apoi a trecut 
la  Colegiul „Sfântul Sava”,  ca 
ajutor al lui Gheorghe Lazăr, care 
i-a cerut să predea geografi a în 
limba română. Între 1820 și 1825, 

ca bursier al Eforiei școlilor, a 
studiat fi lozofi a, istoria și teologia 
la universitățile din  Pisa  și  Paris, 
în  1825  și-a inaugurat cursul de 
fi losofi e la „Sf. Sava”, sub direcția 
lui Heliade Rădulescu, în  1829 a 
tipărit „Filosofi a cuvântului și a 
năravurilor”, traducere a operei 
fi lozofului german  Johann 
Gottlieb Heineccius  (1681 
- 1741), prin care a adus o 
contribuție importantă la fi xarea 
terminologiei fi lozofi ce în  limba 
română.  În 1829 a fost ridicat la 
rangul de arhimandrit, iar în 1832 
a fost numit egumen la Mânăstirea 
Gura Motrului. Din motive legate 
de radicalismul ideilor sale, 
Poteca a fost demis în  1830, de 
către generalul Kiseleff . A încetat 
din viață la 10 decembrie 1858, 
la Mănăstirea Gura Motrului. 
Eufrosin Poteca, deși călugăr, 
a avut copii și este bunicul 
lui  Constantin Rădulescu-Motru, 
cel ce publică lucrarea Elemente de 
metafi zică, în 1912, închinată lui 
E. Poteca: ,,Memoriei veneratului 
arhimandrit EUFROSIN 
DIMITRIE POTECA, egumenul 
mânăstirei Motru, primul 
profesor de fi losofi e în școlile din 
București. PRINOS”.

CTITORIA LUI EUFROSIN POTECA 

Comuna Biertan, din Sibiu, este una dintre cele mai fermecătoare comune din 
Transilvania, declarată în parte patrimoniu mondial UNESCO încă din 1993. 

Localitatea este situată la graniță cu Mureșul, între Mediaș și Sighișoara și numără, 
în cele trei sate-Biertan, Copșa Mare și Richiș- o populație de 3.041 locuitori: 1.863 
români, 875 rromi, 215 maghiari și 88 germani ( din 1200 de familii cu aproape 
4000 de sași acum câteva sute de ani).

LEGENDELE PRAHOVEI:

e spune că marele teolog și

L
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Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:

Cămara cu planteCămara cu plante

Prea multă lume care are o stimă de 
sine deplorabilă, din cauza celorlalți. 

Oameni care cred că nu contează pentru 
ceilalți, că vor fi  înlocuiți imediat pentru 
că este atât de ușor să faci să dispară orice 
gând despre cineva; dar nu este ca și cum 
amintirile nu rămân…

Prea multă lume cu căștile în urechi, 
lume ce a rămas surdă în fața societății și 
a celorlalți oameni; ascultând cuvinte care 
ne ajung în inimă dar care nu ajung și la 
ceilalți. 

Vrem să facem o schimbare, dar nu vrem 
să fi m noi cei care se schimbă. Păi dacă nu 
începem noi să ne schimbăm, cine, oameni 
buni? Sau ar trebui să spun ”oameni răi”, 
pentru că acesta este felul / modul în care 
ne comportăm unii cu alții?

Chiar nu mai există puțină răbdare acolo 

unde disperarea a umplut paharul, care era 
(oricum) deja plin? Nu mai putem dărui un 
zâmbet pentru a însenina ziua cuiva, chiar 
dacă propriul nostru sufl et este învăluit de 
nori? Nu mai poate exista puțină blândețe 
în locurile în care cruzimea nu-și mai are 
locul?

Eu refuz să cred că am ajuns atât de 
insesibili și de nemiloși. Refuz să cred că 
atunci când cineva are nevoie de o mână 
întinsă, i se acordă un șut care îl doboară 
și mai tare. Refuz să cred că în loc să ne 
ocupăm timpul cu oameni care au aceleași 
interese ca și noi, stăm să înjosim și să 
jignim persoanele pentru care nu avem alte 
sentimente în afară de ură. Refuz să cred 
că nu putem răspunde războiului cu pace. 

Nu mai suport timpul ăsta. Generația Z 
în sus, generația Z în jos. Și de la ce tot vine 

”z”-ul ăla? De 
la marele Zero 
pe care nu-l 
vom schimba?

”Problema 
nu este 
p r o b l e m a . 
Problema este 
a t i t u d i n e a 
ta față de 
problemă.” – 
Jack Sparrow

Spun să punem mână cu mână, să 
încercăm să îndreptăm situația. Eu una, 
chiar m-am săturat.Voi nu?

”Trebuie să fi m mai buni. Felul în care ne 
purtăm unii cu alții… Cum avem grijă unii 
de alții. Trebuie să fi m mai buni, cumva.” – 
13 reasons why

PREA MULȚI COPII DE 12 ANI CU PROBLEME 
DE OAMENI MARI ȘI DEPRESIE
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Bianca - Georgiana Bianca - Georgiana 
EnacheEnache

De ce nu puneţi și pe râs impozit
Și birul progresiv pe sărăcie?
De ce nu puneţi taxe pe-ntuneric?
Impozitaţi și vântul ce adie!
Ar fi  păcat să ezitaţi în crima
De-a confi sca și sângele din vine.
Continuaţi prăpădul cu ardoare 
Și răul ce ne face-atât de bine!
Taxaţi iubirea, somnul, nostalgia,
Penumbra, deznădejdea și oft atul
Și unghiile care cresc într-una.
Distrugeţi tot, de-a lungul și de-a latul
Nu-i logic să nu puneţi niște biruri,
Pe nou-născuţi, ce nu știu cum îi cheamă,
Lucraţi neiertător și echitabil,
Impozitaţi și laptele de mamă.
Dar ce fi scalitate este aia
Din care ni se fură-ntreaga pâine
Acestui neam ce și-a luat maidanul

De-a nu trăi în casă ca un câine?
Taxaţi sever și strângerea de mână!
Impozitaţi total telepatia!
Luaţi atâtea piei câte vă place
Și desfi inţaţi prin taxe România!
Ce e complicitatea asta bleagă
Cu sărăntocii și dezmoșteniţii?
Tot au și ei ceva să dea ca taxă,
Treziţi-le revolte și ambiţii!
Voi nu vedeţi că omul mai respiră?
Cât amânaţi sentinţa capitală?
Loviţi la oase naţia întreagă, 
Înduioșarea e un fel de boală.
Adăugaţi impozite și taxe
Pe taxe și impozite, cuminte
Impozitaţi și lacrima și ia!
Taxaţi adânc și morţii din morminte!
Impozite pe fl oarea dăruită,
Impozite pe cald ca și pe rece

Impozite pe rouă și pe lună
Impozite pe notele de 10
Cafeaua, ceaiul, apa de fântână,
Fereastra, ușa, merită accize
Când, cu o poft ă tragică, Guvernul
Îi dă un nou impuls acestei crize.
Impozite și taxe pe cuvinte,
Dar biruri pe ecou și pe tăcere,
A jupui poporul este nobil,
Când nu-i mai lași nici dreptul să mai spere.
Hei, Românie, parcă răstignită,
Degeaba vrem să te-ntrebăm „Quo vadis?”,
Nici să trăim aici nu-i cu putinţă
Nici să murim acum nu mai e gratis.
Las luptă împotriva tuturora,
Într-un neomenesc război promiscuu,
Trăiască lanţul ce ne intră-n oase!
Trăiască Taxa, Jaful, Moartea, Fiscul!

Citricele, cafeaua, ciocolata, alcoolul, 
condimentele sau roșiile se numără printre 
alimentele care pot provoca arsuri la 
stomac. Iată cum le tratezi natural!

Tinctură de lemn-dulce
Lemnul-dulce poate reduce simptomele 

tulburărilor digestive date de alimentaţia 
dezechilibrată. Efectele sale terapeutice sunt 
conferite de glicirizină, o substanţă care 
stimulează digestia.

De ce ai nevoie pentru tinctură: * 10 
linguri de plantă, 500 ml alcool de 70 grade.

Preparare și administrare: * pui la 
macerat în alcool lemnul-dulce mărunţit, 2 
săptămâni, într-un borcan ermetic. Strecori 
tinctura printr-un tifon des și o păstrezi în 
recipiente mici de sticlă, închise la culoare. 
Iei câte o jumătate de linguriţă de tinctură, 
diluată într-o jumătate de cană de apă, de 
3-4 ori pe zi. Cura cu lemn-dulce nu trebuie 
urmată mai mult de 6 săptămâni. Fă o 
pauză de 3 săptămâni înainte de reluarea 
tratamentului.

Infuzia de sunătoare
Cunoscută pentru proprietăţile calmante, 

sunătoarea nu trebuie să lipsească din 
dulapul tău cu leacuri naturale.

De ce ai nevoie pentru infuzie: * 2 
linguriţe fl ori uscate, 250 ml apă.

Preparare și administrare: * torni peste 
fl orile uscate apa clocotită. Lași 10 minute 
la infuzat. Este indicat să o bei neîndulcită, 
2-3 căni în fi ecare zi, până la ameliorarea 
simptomelor.

Ceai de cuișoare
Pe lângă faptul că dau o aromă aparte 

preparatelor, cuișoarele au și numeroase 
virtuţi terapeutice. Pentru a îmbunătăţi 
digestia și a echilibra nivelul de aciditate, 
poţi încerca și ceaiul de cuișoare.

De ce ai nevoie pentru ceai: * 3-4 
cuișoare, 250 ml apă.

Preparare și administrare: * fi erbi 
5 minute cuișoarele în apă și bei ceaiul 
obţinut, de 3 ori pe zi, între mese. De 
asemenea, pentru a scăpa de problemă, ţine 
în gură, câteva minute, 2-3 cuișoare. Acestea 
scad aciditatea gastrică, ajută digestia și 
favorizează eliminarea gazelor din intestine.

Infuzie de salcâm
Pentru a o prepara se folosesc doar fl orile 

de la plantă, deoarece au o reacţie slab 
alcalină și astfel îmbunătăţesc digestia.

De ce ai nevoie pentru infuzie: * 1 
lingură fl ori de salcâm uscate, 250 ml apă.

Preparare și administrare: * infuzezi 5 
minute fl orile în apă fi erbinte, într-un vas 
acoperit. Strecori și bei infuzia înainte de 
mesele principale.

Tinctura de hamei
Pe lângă renunţarea la alimentele grase 

și înlocuirea lor cu cele bogate în fi bre, 
urmează 2 săptămâni o cură cu tinctură de 
hamei.

De ce ai nevoie pentru tinctură: * 100 g 
hamei, 500 ml alcool de 60 de grade.

Preparare și administrare: * combini 
hameiul cu alcoolul și lași la macerat 2 
săptămâni, într-un loc răcoros, ferit de 
razele soarelui. Filtrezi și păstrezi tinctura 
în recipiente din sticlă. Amesteci 20 de 
picături de tinctură într-un pahar de apă și 
bei înainte de mesele principale.

PLANTE CARE STING 
ARSURILE STOMACALE

I
A
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IMPOZITE, BIRURI ȘI TAXEIMPOZITE, BIRURI ȘI TAXE
de Adrian PĂUNESCU
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ELITELE MONDIALE ȘI PROGRAMULELITELE MONDIALE ȘI PROGRAMUL
DE „GESTIONARE A PLEBEI”

Un fost ministru canadian al 
apărării, în perioada 1963-1967, 

a făcut afi rmaţii surprinzătoare despre 
societatea secretă Illuminati. Paul 
Hellyer a precizat că Illuminati există 
și conduc lumea din umbră, aceștia 
câștigând „milioane” de dolari de pe 
urma industriei petroliere, informează 
Th e Sun.

Fostul ministru, în vârstă de 94 de 
ani, a mai adăugat că membrii bogaţi ai 
Illuminati poartă războaie inutile și pun 
accent pe profi t decât să se concentreze 
asupra mediului înconjurător și a 
schimbărilor climatice. 

Hellyer a afi rmat că acest grup ar 
avea tehnologia necesară pentru a 
stopa efectele schimbării climatice, 
dar nu o folosesc din cauza faptului 
că majoritatea membrilor Illuminati 
au obţinut profi turi uriașe datorită 
industriei petroliere.

Illuminati ar fi  un grup format 

din oameni infl uenţi, iar adepţii 
„teoriei conspiraţiei” susţin că aceștia 
controlează din umbră economia 
mondială. De asemenea, fostul ministru 
a mai spus că „cel puţin patru specii 
extraterestre” vizitează Pământul de 
câteva decenii, iar autorităţile comunică 
des cu ambasadorii acestor specii.

ILLUMINATI CONDUC 
LUMEA DIN UMBRĂLUMEA DIN UMBRĂ

din oameni influenţi iar adepţii

Vânătoarea de naziști continuă. În 
Germania face încă vâlvă povestea 

Ursulei Haverbeck, o femeie în vârstă de 89 de 
ani, condamnată în august 2017 după ce a fost 
acuzată de incitare la ură. În urma declaraţiilor 
sale potrivit cărora Auschwitz a fost doar 
un lagăr de muncă, niciodată utilizat pentru 
exterminare în masă. Cu toate că a făcut recurs 
la această decizie, un tribunal regional din 
landul Saxoniei Inferioară a dispus că sentinţa 
este întemeiată din punct de vedere legal și 
trebuie pusă în aplicare.

Tribunalul din Verden a găsit-o pe Ursula 
Haverbeck vinovată la acuzaţia de incitare la 
ură în opt situaţii și a condamnat-o la doi ani 
de închisoare fără suspendare. Ea trebuia să 
înceapă executarea sentinţei la începutul lunii 
mai a.c., scrie Bild, dar i s-a pierdut urma.

„Putem doar spera că autorităţile 
judiciare și poliţia o caută urgent”, a declarat 
vicepreședintele executiv al Comitetului 
Internaţional Auschwitz, Christoph Heubner.

Haverbeck este autoarea mai multor texte 

care au apărut în publicaţii Stimme des Reiches, 
în care afi rmă că Holocaustul nu a avut loc 
niciodată. Femeia a mai fost condamnată de 
câteva ori pentru incitare la ură. În timpul unui 
proces anterior, ea a vorbit despre „minciuna de 
la Auschwitz”, pretinzând că lagărul nazist din 
Polonia ocupată nu a fost unul de exterminare, 
ci de muncă. Conform estimărilor, 1,1 milioane 
de oameni au fost uciși la Auschwitz, 90% dintre 
aceștia fi ind evrei.

În virtutea unei legi datând din 1985, 
autorităţile germane dau în judecată orice 
persoană care susţine, neagă sau minimizează 
asasinarea în masă a evreilor și a altor grupuri 
de persoane considerate indezirabile de cel de-
al III-lea Reich, pedeapsa putând ajunge până la 
cinci ani de închisoare.

În timp ce liderii lumii 
occidentale se întâlneau la mult 
mediatizatul summit G7 din 
Canada, la Torino avea loc un 
eveniment care pentru presa de 
„mainstream” părea să nu existe, 
deși o infl uenţează în fi ecare an 
– reuniunea anuală a Grupului 
Bilderberg, discreta organizaţie 
constituită în 1954, „pentru a 
întări legăturile dintre America de 
Nord și Europa”.

Este pentru prima dată, cel 
puţin ofi cial, când în reuniunea 
Bilderberg a participat un înalt 
ofi cial de la Vatican, cardinalul 
Pietro Parolin, secretarul de 
stat al Sfântului Scaun, același 
care a participat și la Forumul 
Economic Mondial de la Davos, 
anul trecut. La începutul lunii 
mai a.c., Papa Francisc a oferit 
o posibilă explicaţie a acestei 
implicări ofi ciale a Vaticanului 
în acest tip de reuniuni. „Trebuie 
să îi angajăm pe toţi membrii 
societăţii în construirea unei 
culturi care favorizează dialogul și 
în crearea mijloacelor de construire 
a consensului și acordului, căutând 
mereu să atingem scopul unei 
societăţi drepte”.

În urmă cu un an, tema 
principală a reuniunii Bilderberg 
a fost Donald Trump. Anul acesta, 
atenţia a fost concentrată asupra 

populismului în Europa, urmată 
de problema inegalităţii sociale, 
viitorul locurilor de muncă, 
inteligenţa artifi cială, situaţia 
politică din SUA, liberul schimb, 
rolul de lider al SUA în lume, 
Rusia, calculatoarele cuantice, 
Arabia Saudită și Iran, lumea post-
adevăr.

CUM SĂ ARATE LUMEA 
POST-ADEVĂR?

Rezumând temele reuniunii 
Bilderberg, site-ul american 
Zerohedge scrie că este 
vorba despre un program de  
„management al plebei”. Liderii 
adunaţi la Torino s-au întrebat de 
ce oare le pasă europenilor atât de 
mult de graniţele, limba și cultura 
lor, ce să facă odată ce inteligenţa 

artifi cială și automatizarea vor 
duce la dispariţia locurilor de 
muncă și cum să reformuleze 
discursul public într-o lume post-
adevăr în care nimeni nu mai 
crede în ce se scrie și vorbește 
presa de mainstrean. Cel mai 
probabil, întreaga discuţie despre 
„post-adevăr” se va învârti în jurul 
„știrilor false”, care au devenit 
o etichetă lipită foarte facil de 
reprezentanţii clasei conducătoare 
din Vest pe orice discurs care nu 
corespunde cu propria viziune.

Anul acesta au fost invitate 
la reuniunea Bilderberg 131 
de personalităţi din America 
și Europa. Se distinge prezenţa 
premierului Serbiei, Ana Brnabic, 
reprezentanta președintelui 
Aleksandar Vucic, un semn al 
infl uenţei de care se bucură liderul  
de la Belgrad. Mai este prezent 
guvernatorul statului american 
Colorado, John Hickenlooper, 
un politician democrat despre 
care presa americană speculează 
că poate va fi  candidatul la 
președinţie în 2020. Mai sunt 
prezenţi nelipsiţii Henry Kissinger 
și Wolfgang Ischinger, președintele 
Conferinţei de Securitate de la 
Munchen. Se afl ă la Torino și cel 
mai puternic comisar european, 
germanul Gunther Oettinger, 
ofi cialul UE care își permite să facă 
declaraţii extrem de tranșante, fără 
a-i fi  teamă de reacţia șefului său, 

președintele Jean-Claude Juncker. 
Oettinger este gazda anuală a unui 
„mini-Davos”, în Alpii austrieci.

GRECIA ȘI POLONIA, 
REPREZENTATE ÎN AN 

PREELECTORAL
Nu poate fi  trecută cu vederea 

prezenţa actualului lider al 
dinastiei politice Mitsotakis din 

Grecia, Kyriakos Mitsotakis, 
liderul Noii Democraţii, partidul 
conservator care și-a revenit după 
ce a aruncat ţara în dezastrul 
economico-fi nanciar și care 
conduce acum în sondaje în faţa 
stângii radicale afl ată la guvernare. 
Este de așteptat ca Mitsotakis să 
devină premier al Greciei după 
alegerile din 2019, iar prezenţa sa 
la Torino este un semnal în acest 
sens.

Mai este prezent la reuniunea 
Bilderberg și Radoslaw Sikorski, fost 
ministru de externe al Poloniei în 
guvernarea liberală, acum profesor 
la Harvard, un posibil semnal al 
unei contraofensive a liberalilor 
polonezi la alegerile din 2019. 
Participă și vicepremierul Turciei, o 
ţară cu o importanţă geostrategică 
uriașă, reprezentant al unui regim 
prezentat drept autoritate în presa 
occidentală, dar în egală măsură 
menajat, pentru a nu fi  înclinat și 
mai mult către cooperarea cu Rusia 
lui Vladimir Putin.

Niciun lider politic italian nu a 
participat la reuniunea Bilderberg 
de la Torino, la scurt timp după ce 
a fost învestit guvernul populist 
format de liga Nordului și 
Mișcarea de 5 Stele.

A participat însă un personaj 
care, dacă avem în vedere 
istoria politică a Italiei, poate 

deveni oricând noul premier 
– viceguvernatorul Băncii 
Naţionale, Salvatore Rossi. 
Alături de el, mai mulţi profesori 
universitari italieni, precum și 
președintele companiei Fiat, 
precum și președintele Fincantieri, 
cel mai mare constructor naval din 
Europa.

UN GUVERN MONDIAL?
Denis Healey, fost lider al 

Partidului Laburist din Marea 
Britanie, a fost vreme de decenii 
membru în Comitetul de 
conducere al Grupului Bilderberg. 
În 2001, întrebat dacă Bilderberg 
își dorește impunerea unui guvern 
mondial, el a răspuns: „Să spun 
că luptăm pentru un guvern 
mondial este exagerat, însă nu total 
nejustifi cat. Noi, cei din Bilderberg, 
am simţit că nu putem să ne luptăm 
între noi pentru nimic și să omorâm 
oameni, să-i lăsăm fără adăpost. 
Așa că am simţit că este un lucru 
bun să fi e o singură comunitate în 
întreaga lume”.

BUNICA 
NAZISTĂ, NAZISTĂ, 

MOST WANTED

care au apărut în publicaţii Stimme des Reiches

În timp ce liderii lumii populismului în Europa urmată



10

ŢARA DE DINCOLO DE ŢARĂZiarul   Ploiestii

Pagină coordonată  de Nicolae MISAIL; Pagină coordonată  de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.rowww.ziarulploiestii.ro

ȘAPTE TURCI ȘI O ȘAPTE TURCI ȘI O 
DEMOCRAȚIE DE DEMOCRAȚIE DE 

VÂNZARE LA CHIȘINĂU

O ARESTARE CU EXPULZARE 
FULGERĂTOARE

În dimineața zilei de 6 septembrie un 
grup de mascați și colaboratori ai 

Serviciului de Informații și Securitate (SIS) 
au descins la Liceul Teoretic moldo-turc 
„Orizont”, arestând șapte profesori de origine 
turcă care activează în această instituție de 
învățământ. Unii au fost ridicați din familie, 
în timpul micului dejun, în fața copiilor, 
alții în drum spre școală, iar alții chiar din 
clasă, în fața elevilor, și îmbarcați într-un 
microbuz și două autoturisme ale poliției. 
În mai puțin de o oră SIS anunța printr-un 
comunicat zgârcit că cei șapte cetățeni turci 
au fost „declarați indezirabili de organele 
competente și expulzați de pe teritoriul 
Republicii Moldova”, fi ind suspectați de 
legături cu o grupare islamistă, despre care 
ar exista indicii că desfășoară acțiuni ilegale 
în mai multe țări.

Mai concret, ce fel de „acțiuni ilegale”, 
dar și unde au fost duși cei arestați în dis-
de-dimineața acelei zile SIS a ținut în mare 
secret, ceea ce a alertat colegii, iar aceștia, 
la rândul lor, opinia publică internațională. 
Prima a reacționat Amnesty International 
Moldova, declarându-se profund 
îngrijorată de pericolul iminent pentru 
viața și securitatea celor arestați, precum 
și de  încălcarea drepturilor fundamentale 
ale omului. Reacție, ce a fost urmată pe 
rețelele de socializare de zeci de mesaje ale 
profesorilor, părinților și ale elevilor. Alte 
zeci de persoane – activiști ai societății 
civile, rude ale celor expulzați, au protestat 
la Aeroportul Chișinău până hăt seara 
târziu, în speranța de a afl a ceva informații 
mai concrete sau cel puțin unde se afl ă 
cei arestați. Lor li s-a alăturat fracțiunea 
parlamentară a PLDM, care a solicitat 
explicații privind acțiunile SIS și soarta celor 
șapte cetățeni turci. Protestele și reacțiile au 
umplut fulgerător fl uxurile agențiilor de 
știri și rețeaua de socializare Twitter – zeci 
de actualizări pe minut, mii de tweeturi 
cu hashtagul „MoldovaStopExtradition”, 
majoritatea celor care postau exprimându-
și îngrijorarea și apelând la instituții și 
mass-media internaționale. 

Cu o suspicioasă întârziere au venit 
reacțiile primelor persoane din conducerea 
republicii. Dacă spicherul Andrian Candu a 
solicitat „de urgență” audieri parlamentare 
în cazul expulzării cetățenilor turci din 
republică, iar Pavel Filip a cerut Ministerului 
Educației, Culturii și Cercetării să ia toate 
măsurile necesare pentru „buna desfășurare 
în continuare a procesului de studii în liceul 
privat” (în care, de altfel, și-au făcut studii 
câțiva ani copiii ambilor ofi ciali), apoi 
președintele Dodon s-a năpustit asupra 
presei, acuzând laolaltă jurnaliștii de duble 
standarde – aceștia nu ar fi  reacționat tot 
atât de operativ și solidari în cazul altor 
„expulzări mai urâte, pe principii politice”. 

Acesta a comparat expulzarea celor șapte 
cetățeni turci cu cea a diplomaților ruși la 
solicitarea Londrei și în semn de solidaritate 
cu alte state UE pe cazul Scripal, cu 
declararea lui Dmitrii Rogozin persona non 
grata în Moldova. „Atunci presa a tăcut sau 
a aplaudat”. Și s-a autoexonerat de orice 
răspundere, invocând că în decembrie 2016 
legislativul a scos SIS-ul din subordinea 
președintelui și l-a transferat în subordinea 
Parlamentului. 

DUPĂ MILITARI, SECURITATEA 
LUI ERDOGAN AMENINȚATĂ DE 

PROFESORI?

Ceea ce a ascuns SIS-ul și s-au făcut 
că nu știu primele persoane din 

conducere a dat în vileag presa. Publicația 
„Ziarul de Gardă” a afl at din propriile surse 
că o aeronavă (ce aparținea unei companii 
aeriene din Armenia – N.M.) închiriată 
de Compania de Stat „Air Moldova” a 
decolat pe 6 septembrie, ora 11:40, de pe 
Aeroportul Internațional și a aterizat, la 
12:43, pe Aeroportul Tekirdag Corlu, afl at 
în apropiere de Istanbul. Cursa nu a fost 
anunțată pe site-ul Aeroportului. Iar avocata 
liceului, Tatiana Guma, a confi rmat pentru 
o agenție de presă din Chișinău că cei șapte 
profesori de la Liceul Teoretic „Orizont” 
au fost încarcerați într-un penitenciar din 
apropierea Istanbulului. 

Informații care s-au dovedit a fi  veridi-
ce. Și pe care le confi rmă nedisimulat chiar 
presa turcă. „Au crezut că au scăpat”, titrau 
știrea pe parcursul celei de-a doua zi câteva 
publicații afi liate puterii de la Ankara, glo-
rifi când „succesul” reținerii profesorilor de 
la Liceul „Orizont”, subliniind că operația a 
fost efectuată cu susținerea SIS-ului moldo-
venesc. „După încercarea de lovitură de stat 
(în 2016 – N.M.), ei au fugit. Au crezut că au 
scăpat, însă și acolo au dat de MIT (un fel de 
serviciu secret al Turciei – N.M.). Organizația 
Națională de Informații (MIT), care a in-
sufl at frică în organizațiile teroriste, făcând 
razii în Balcani, a desfășurat, de data aceasta, 
o operațiune de reținere a membrilor FETO 
în Moldova”, titra Ulusal Kanal, post TV 
național apropiat lui Recep Tayyip Erdogan, 
ce transmite pe întreg teritoriul Turciei. Alte  
patru media pro-guvernamentale – Daily 
Sabah, Gunes, Gazete Güncel, Haber Ver-
tini – au inserat texte aproape trase la indigo 
despre „reținerea ca în fi lme” a „teroriștilor 
FETO” în Republica Moldova.

Mai pe înțelese, cei șapte sunt suspec-
taţi de președintele turc că fac parte dintr-o 
rețea de școli inițial creată de mișcarea 
clericului musulman din SUA, Fethullah 
Gülen, pe care autoritățile turcești îl acu-
ză că ar fi  inspirat în 2016 lovitura de stat 
din Turcia. Altminteri, Ankara a exercitat 
mai multe presiuni asupra țărilor pentru a 
deporta persoane considerate a fi  legate de 
școlile fi nanțate de Fethullah Gülen, a cărei 
mișcare a declarat-o ca fi ind organizație te-
roristă. 

ACȚIUNILE SIS-ULUI 
MOLDOVENESC ÎN OGLINDA 

OPINIEI INTERNAȚIONALE 

„Nu ne vindeți profesorii”, „Libertate”, 
„Jos mâna de pe profesori”, „Să 

învățăm fără frică”, „Jos dictatura” cereau a 
doua zi în fața Parlamentului de la Chișinău 

mai mulți profesori și părinți ai elevilor care 
studiază la liceul moldo-turc „Orizont” , 
protestând față de expulzarea profesorilor 
care activează în acest liceu de elită. În 
mediul online elevii și absolvenții liceului 
au creat o campanie de solidarizare cu 
profesorii lor „Teachers, not terrorists” 
(Profesori, nu teroriști), campanie ce 
susține „oamenii inocenți persecutați de 
regimuri teritoriale”. Ei au inițiat colectarea 
semnăturilor online, pe care intenționează 
să le expedieze ulterior Parlamentului 
European, Consiliului Europei și Comisiei 
Europene, la CEDO. În petiție se mai 
precizează că profesorii arestați nu s-au mai 
afl at în Turcia ani buni și că acum „ei au 
fost duși într-acolo cu forța, ca să fi e supuși 
torturilor, să înfunde pușcăria, dacă nu și 
mai rău”. 

Operațiunea SIS-ului de la Chișinău a 
ajuns în atenția UE – șapte eurodeputați au 
expediat o scrisoare președintelui Dodon 
și premierului Filip,  cu solicitarea de a-i 
elibera urgent pe profesorii reținuți. Cu o 
reacție dură a venit și comisarul european 
Johannes Hahn, punctând că Guvernul 
și autoritățile moldovenești ar trebui să 
respecte statul de drept. „Suntem profund 
îngrijorați de soarta celor șapte cetățeni 
turci deținuți”, a declarat și Marie Struthers, 
directorul Amnesty International pentru 
Europa de Est și Asia Centrală. Comunitatea 
turcă din Germania a organizat proteste 
cu amenințări în fața sediilor ambasadei 
și Consulatului General al Republicii 
Moldova în această țară, ambele misiuni 
diplomatice fi ind temporar evacuate 
din motive de securitate. Manifestații de 
protest și solidaritate cu profesorii arestați 
a organizat diaspora moldovenească într-
un șir de capitale europene și peste ocean, 
la Washington. Și în presa română subiectul 
a fost mediatizat pe larg – Mustafa Oz, 
directorul unui liceu bucureștean, fi nanțat 
de organizația „Lumina” și care sprijină și 
Liceul Teoretic moldo-turc de la Chișinău, 
susține că acuzațiile înaintate celor șapte 
profesori sunt de fapt un „serviciu pentru 
Recep Erdogan”.

UN SIS AL REPUBLICII MOLDOVA 
SAU UN NKVD SOVIETIC?

Că arestarea și expulzarea celor 
șapte profesori ar fi  o comandă a 

președintelui turc și că această acțiune 
reprezintă costul lucrărilor de reparație a 
reședinței prezidențiale a președintelui Igor 
Dodon susțin mai mulți ofi ciali și experți și 
de la Chișinău. Or, dacă declarația liderului 
PL Mihai Ghimpu poate fi  considerată 
una cu caracter politic („expulzarea 
profesorilor de origine turcă de la Liceul 
Teoretic „Orizont” este cadoul făcut de 
Igor Dodon președintelui Turciei, Recep 
Tayyip Erdogan”), apoi afi rmațiile fostului 
director interimar al SIS, Valentin Dediu, 
într-un interviu acordat postului Radio 
Europa Liberă, par să fi e întemeiate pe 
informații din surse credibile. Dediu este 
de părere că toată operațiunea de expulzare 
și extrădare a pornit din momentul în care 
președintele Turciei a promis să repare 
clădirea președinției. „Costurile reparației 
sunt foarte mari, de aceea eu cred că această 
operațiune a început atunci când s-au înțeles 
la nivel înalt și s-a obținut promisiunea că 

vor fi  expulzate aceste persoane... Pentru 
Republica Moldova această acțiune aduce o 
imagine negativă, încă o dată am demonstrat 
că drepturile omului nu sunt respectate, 
nu sunt respectate și legile internaționale, 
convențiile internaționale”.

...Nu mă miră dacă tot acest spectacol 
într-adevăr a fost aranjat contra cost pentru 
reparația edifi ciului prezidențial, edifi ciu 
în care la 27 august 1991 a fost proclamată 
Independența Republicii Moldova. Or, 
un președinte de țară, mare și profund 
„pravoslavnic”, care declară ofi cial anul 
2018 ca fi ind Anul lui Ștefan cel Mare și 
Sfânt și merge în același an la inaugurarea 
președintelui turc (oare Ștefan cel Mare 
ar fi  mers la încoronarea lui Baiazid sau 
altui sultan turc?!) și a mai multor emiri 
musulmani, cred că este în stare să accepte 
o asemenea tranzacție obscură, ca să nu-i 
zic mârșavă. Nu mă miră duplicitatea celor 
doi președinți. Igor Dodon, care a ascuns, 
ca șef de stat, vreme îndelungată sursele 
de fi nanțare a reparației președinției și nici 
până în prezent nu face publice costurile 
reparației, acum se preface a cere, în regim 
de urgență, prin postări pe Facebook și pe 
rețele de socializare, prin gura consilierului 
juridic Maxim Lebedinschi, informații 
concludente de la SIS cu privire la expulzarea 
cetățenilor turci. Și respinge acuzațiile că 
arestarea și expulzarea profesorilor este un 
„serviciu” pentru Recep Erdogan. Andrian 
Candu, spală și el în ape tulburi și declarații 
confuze audierile SIS-ului în ședința 
închisă a legislativului. „...Expulzarea 
celor șapte angajați ai prestigiosului liceu, 
care a pregătit nu o singură generație de 
specialiști de marcă, este într-adevăr o 
chestiune de rezonanță, dar noi suntem 
responsabili de securitatea națională”. Și 
că angajații SIS „lucrează” la aceste dosare 
încă din 1997-98, că în ultimii patru ani 
au fost mai multe anchete similare în care 
au fi gurat 48 de persoane, dintre care 18 
au fost declarate persona non grata. Și că 
„în fi ecare an din Republica Moldova sunt 
deportate, din diferite motive, 60-70 de 
persoane, indiferent de cetățenie”. Dar și că 
adevăratele acțiuni care li se incriminează 
profesorilor turci ...ar reprezenta secret de 
stat. Și mai dă asigurări că Liceul Teoretic 
„Orizont” nu va fi  închis atâta vreme cât va 
respecta legislația republicii. 

Nu m-ar mira nici dacă Recep Tayyip 
Erdogan ar veni, totuși, după un scandal 
atât de mediatizat în lumea întreagă, să 
taie panglica, alături de Igor Dodon, la 
deschiderea reședinței prezidențiale din 
Chișinău, reparate cu mijloacele fi nanciare 
ale unei companii de construcții turcești. 
În fi ne, nu pot pune mâna în foc nici dacă 
au sau nu cei șapte profesori turci legătură 
cu enunțatele organizații teroriste. Cel 
mai mult mă miră însă în ultimul timp, 
metodele organelor de forță de la Chișinău, 
inclusiv metodele celor de la SIS – sută la 
sută copiate de la NKVD-ul anilor 1940, 
post 1945. Pe atunci enkavediștii sovietici 
ridicau profesorii direct de la lecții, în fața 
elevilor, îi îmbarcau în mașini militare ca 
să-i ducă în Siberia. Mulți dintre ei nu s-au 
mai întors... 

Să fi  moștenit SIS-ul de la Chișinău 
practica sau politica NKVD-ului sovietic?

Acesta a comparat expulzarea celor șapte

Încă nu s-au ostoit bine spiritele după stilul de acțiune al poliției de la 
Chișinău față de opoziția extraparlamentară și tinerii unioniști de pe 

cele două maluri ale Prutului că un nou scandal  mondial zguduie capitala 
celui de-al doilea stat românesc. În nici două zile ecoul lui a înconjurat lumea, 
pare-se cu aceeași viteză cu care Iurii Gagarin, primul cosmonaut al lumii, a 
înconjurat Terra. Ce s-a întâmplat de fapt?

O ARESTARE CU EXPULZARE
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Marea Britanie nu a expulzat 
diplomaţi ruși de zeci de ani, mai 

precis, din 1971, în perioada Războiului 
Rece, când guvernul britanic a suspectat 
și expulzat 91 de posibili agenţi ruși ai 
KGB. Moscova a răspuns dur și în aceeași 
„manieră” diplomatică.

Însă ceea ce vedem acum la Londra este 
un circ ieft in regizat de serviciile secrete 
britanice și ale ţărilor dezvoltate ale UE, 
care vor să ne dea impresia unei relaţii 
tensionate a insularilor cu Rusia și să ne 
ofere măsuri dure pe care le iau în vederea 
eliminării spionilor ruși din ţară… M15 și 
M16 știu foarte clar că asemenea expulzări 
nu rezolvă sub nicio formă problema iterată 
de ei a spionajului (rus sau din partea altor 
ţări) din Marea Britanie și din nicio ţară a 
globului.

Cine poate crede că o ţară ca Rusia 
își adăpostește toţi spionii sub un singur 
acoperiș, cel al ambasadei sau consulatului 
Rusiei la Londra? Aceia pot fi  momeală de 
sacrifi ciu, dar în niciun caz nu sunt ceea 
ce serviciile secrete britanice vor să se 
înţeleagă… Dacă în Rusia este mult mai 
greu pentru spionii britanici să penetreze, 
datorită unei societăţi mult mai etanșe, în 
Marea Britanie rușii o pot face sub mult mai 
multe forme, datorită multiculturalismului, 
care a fost mană cerească pentru Occident, 
în vederea exploatării și care acum începe să 
se răzbune pe ei.

Serviciile secrete britanice au aranjat acest 
simulacru ieft in al otrăvirii unui dublu spion 
de origine rusă pe o bancă în parc, alături de 
fi ica lui (ce romantic și înduioșător…), prin 
intermediul unui gaz care distruge sistemul 
nervos. Este un scenariu pe care nu-l pot 
crede nici copiii de grădiniţă, dar s-a dorit 
să se arate că întreaga societate britanică 
este în pericol și chiar locurile publice nu 
mai prezintă siguranţă. Pornind de aici, i-a 
fost foarte ușor Th eresei May să afi rme că 
întreaga Europă este în pericol, atâta timp 
cât mediul public britanic este la îndemâna 
serviciilor secrete ruse…

Spionajul se presupune a fi  o activitate 
secretă și este greu de crezut că Th eresa 
May ar fi  știut că în ambasada Rusiei de la 
Londra sunt spioni, însă a fost ea extrem 
de mărinimoasă și i-a lăsat o perioadă să 
spioneze… Britanicii au avut și o perioadă 
lungă în care au infl uenţat lumea cu 
poveștile și perversitatea lor, însă au ajuns 

să se scalde în ridicol, într-un moment în 
care lumea vede Occidentul ca pe o poveste 
hollywoodiană prelungită, a cărei imagine e 
susţinută de media jewmericană.

Este extrem de greu să calculezi un 
impact al spionajului în acest moment, 
deoarece, dorind să faci așa ceva, ar trebui să 
deţii informaţii credibile din ambele părţi.

Th eresa May ar putea fi  interesată în ce 
măsură crede ea că a fost afectat spionajul 
rus din Marea Britanie prin expulzarea 
acestor diplomaţi consideraţi de ea spioni?

Privind retrospectiv, trebuie să spunem 
că, în iulie 2003, dr. David Kelly, un inspector 
și specialist în armament al Marii Britanii, 
care a dezvăluit faptul că Tony Blair și 
guvernul lui au „creat” un dosar contrafăcut 
pentru Irak și armele de distrugere în masă 
pe care presupuneau în mod mincinos 
că irakienii le deţin, a fost ucis și găsit 
într-un… parc la numai o milă de casa lui…

Este un scenariu asemănător cu cel al 
cazului dublului spion rus Serghei Skripal? 
Pare că cei care l-au ucis pe rus au învăţat 
la aceeași școală sau și-au însușit bine lecţia 
predată de cei ce-l omorâseră pe Kelly.

Ce s-a petrecut cu ancheta asupra morţii 
lui Kelly? În fi nal s-a decis că decesul a 
survenit datorită sinuciderii, Kelly și-a tăiat 
singur venele de la mâna stângă, câștigătorii 
fi ind cei care și astăzi sfi dează logica noastră 
– și anume serviciile secrete britanice…

La numai opt zile după incidentul cu 
Skripal, un alt rus, de data asta mai puţin 
important pentru serviciile secrete britanice, 
Nikolai Glushko, a fost găsit mort în propria 
casă, însă fi indcă nu era în spaţiul public, nu 
i s-a acordat prea mult spaţiu în media din 
Marea Britanie și nici cauza morţii nu a fost 
depistat de data aceasta în  timp record, așa 
cum a fost în cazul lui Skripal…

Cum vi se par poveștile serviciilor secrete 
britanice și implicaţiile pe care acestea 
doresc să le aibă asupra vieţii și perspectivei 
cetăţenilor din Marea Britanie, care trebuie 
manevraţi în direcţia dorită de May și 
Johnson? Aceștia au crezut că sunt capabili să 
conducă procesul de ieșire al britanicilor din 
UE, iar acum se văd în incapacitate mentală 
să-l continue și, evident, le trebuie un circ 
politic care, în conjunctura internaţională 
actuală, este foarte periculos…

În cazul Skripal, Th eresa May a avut 
nevoie de câteva minute pentru a se 
precipita pe ecranul BBC și a declarat că a 

fost vorba de o încercare de asasinat… Dar 
să dezvoltăm în continuare o altă ipoteză 
decât cea pe care doresc serviciile britanice 
să ne-o impună.

Acest Skripal a fost un dublu agent, 
lucrând cu M16 și a fost eliberat de britanici 
în 2010, când s-a făcut un acord de schimb 
al unui grup de spioni între Moscova și 
Londra. Dacă Skripal ar fi  fost o persoană de 
interes pentru Moscova, cu siguranţă, după 
revenirea în Rusia, nu i s-ar mai fi  permis să 
se deplaseze din nou la Londra și mai ales să 
se stabilească în capitala engleză.

În al doilea rând, dacă el ar fi  fost agent 
dublu și de mare importanţă, urmărit 
permanent de agenţii M16, ar fi  fost 
supravegheat permanent, ceea ce nu a fost 
cazul, el fi ind foarte probabil rupt total de 
circuitul informaţional actualizat.

Guvernul britanic a concluzionat în mod 
„naiv” că Skripal și fi ica lui au fost otrăviţi 
cu un gaz produs de Rusia, folosit în scopuri 
militare și utilizat chiar de sirieni, ca 
povestea să aibă o mai mare amploare, chiar 
dacă nu a existat nici măcar o suspiciune a 
americanilor asupra existenţei acestui tip de 
gaz în Siria, după cum nu s-a folosit nici gaz 
sarin în Siria, așa cum au susţinut cu mare 
tam-tam americanii.

Serviciile britanice au identifi cat 
gazul mortal ca fi ind Noviciok… Cât de 
„inteligenţi” pot fi  acești britanici emiţând 
ipoteze care le permit să lovească zece păsări 
cu o singură piatră… Ulterior, pentru cei 
novici în domeniu… realitatea arată însă că 
sunt alte patru ţări producătoare ale acestui 
gaz.

Urmărind să gândim logic, se naște 
întrebarea: de ce ar fi  folosit Kremlinul un 
gaz care atrăgea atenţia asupra Rusiei și 
președintelui Putin, oferind dovezi clare care 
ar putea duce acuzatorii la ţinta dorită de 
serviciile secrete britanice, adică Moscova, 
când o asasinare putea foarte simplu să aibă 
loc cu un pistol cu amortizor sau cu un cuţit 
sau cu alte arme greu de dovedit că ar putea 
fi  produse de… Moscova??? Nu vi se pare că 
serviciile britanice frizează ridicolul?

Lăsând la o parte acest simulacru nereușit, 
dar extrem de periculos al serviciilor secrete 
britanice, înţesate de stupiditate și teoriile 
conspiraţiei eliberate de media din Marea 
Britanie, ale lui Murdoch și ale altora ca 
el, această tentativă de asasinat aranjată de 
britanici poate fi  văzută ca un rezultat al 
nereușitei, în fazele dezbaterilor, în vederea 
ieșirii Marii Britanii din UE, un pas calculat 
greșit de May și susţinătorii ei care au crezut 
că au un plan serios și-l pot duce cu succes 
la bun sfârșit, o cacealma din care Marea 
Britanie să obţină avantaje.

Pe de altă parte, UE a dorit să atragă cât 
mai mulţi membri în rândul ei, arătând un 
interes major pentru ţările cunoscute ca 
fi ind sărace, din estul și centrul Europei, 
pentru a le aduce în blocul capitalist vestic 
și pentru a ajunge cât mai aproape de Rusia 
(în cele din urmă a încheiat și acordul cu 
Ucraina), dorind evident să ducă trupele 

NATO la graniţa Rusiei. Vestul s-a dovedit 
chiar dispus să tipărească mai mulţi bani 
pe care să-i consacre avantajelor de tip 
momeală pentru ţările est-europene decise 
să devină capitaliste.

Vedem cum Trump își bate joc de Europa 
prin tarife, prin impuneri de participări 
fi nanciare suplimentare la NATO. SUA 
deţin 79.000 de soldaţi desfășuraţi în 
acest moment în Europa, dintr-un total 
de 275.000 de militari staţionaţi pe toate 
meridianele globului, dar nu există nici un 
soldat european pe teritoriul SUA. Cum 
vi se pare acest „echilibru” geostrategic 
furnizat de America europenilor? Din 
efectivul  militar american desfășurat în 
Europa, 47.000 de soldaţi sunt în Germania, 
15.000 în Italia și 8.000 în Marea Britanie.

Ca să facem o comparaţie, menţionăm 
că aceiași americani au deplasat în 
Afganistan numai 15.000 de militari de 
tip „fermieri”, care furnizează pentru SUA 
materia primă pentru fabricarea heroinei 
mult dorite, necesare pentru a avea o 
populaţie debusolată, ușor de manipulat. Iar 
Afganistanul este o ţară enormă, în totalitate 
sub ocupaţia SUA și totuși acolo sunt numai 
15.000 de militari. Ce înseamnă aceasta? 
Faptul că Europa nu este nimic altceva decât 
un „client” al Americii corporatiste.

Cu siguranţă, SUA nu au cum să fi e pentru 
dezintegrarea UE, pentru că, prin existenţa 
Uniunii, ei au în mână o singură entitate și 
o singură bancă centrală a Uniunii, BCER, 
unde de la început l-au „plantat” pe Draghi 
de la Goldman Sachs. Americanii, dar și 
politicienii de la Bruxelles nu au cum să 
fi e de acord cu Brexitul, iar May se vede 
în situaţia unui politician prost, de duzină, 
care a luat o decizie complexă hazardat, 
prost gândită și fără o strategie și un plan. 
Mai mult, americanii au nevoie de o politică 
unitară în privinţa NATO și deplasării 
trupelor lor în teritoriu deţinut de UE, așa 
cum doresc să existe și o comandă de la 
centru.

Foarte puţini europeni știu că există o 
stipulare în cadrul acordului de Uniune 
al UE, conform căreia ţările în curs de 
dezvoltare din UE care s-au alăturat Uniunii 
au permis și trebuie să permită o mișcare 
comercială liberă a bunurilor numai în 
condiţii de reciprocitate în care ţările 
dezvoltate ale Uniunii ar permite o mișcare 
liberă a forţei de muncă. Evident, este o 
stipulare care de fapt arată că mișcarea 
bunurilor, serviciilor și capitalului este 
benefi că numai părţilor care au un sector 
manufacturier bine dezvoltat. Deci ţările în 
curs de dezvoltare ale UE, cum este și cazul 
României, sunt obligate să primească marfa 
în regim „free trade” de la ţările dezvoltate 
ale Uniunii, ceea ce a dus clar la demolarea 
completă a economiilor acestor state în 
curs de dezvoltare, fărâmiţându-le sectorul 
manufacturier, distrugând ideea de calitate 
și lăsând fără servicii guvernamentale aceste 
ţări.

Va urma

fost vorba de o încercare de asasinat Dar NATO la graniţa Rusiei Vestul s a dovedit

AUTORITĂŢILE DE AUTORITĂŢILE DE 
LA LONDRA SE TEM LA LONDRA SE TEM 

PENTRU SOARTA PENTRU SOARTA 
LOR POLITICĂ (I)LOR POLITICĂ (I)
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Secţie sportivă de elită a Prahovei – Gimnastica Ritmică de la CSM 
Ploiești (antrenoare coordonatoare Liliana Băescu, antrenoare 

Simona Puiu) ne-a reprezentat recent (31.VIII. – 2.IX.2018) cu succes, 
la Varna – Bulgaria, la Turneul Internaţional „Prize of Queen Margarita”.

Cea mai valoroasă gimnastă a noastră – Denisa Stoian (n. 2003, care 
în curând, 6-18.X.2018, va reprezenta România la Jocurile Olimpice 
pentru Tineret de la Buenos Aires – Argentina) a cucerit la Varna 
medalia de argint la „cerc” (punctaj valoros, 16,100 p) și pe cea de bronz 
în proba de minge, la „Junioare”, categorie la care și colega sa de club 
Miruna Ciocîrlan și-a adjudecat bronzul la măciuci.

Surpriză plăcută la „Prejunioare”, în care sportiva noastră Sabina 
Enache (n. 2006) a cucerit două preţioase medalii – aur la măciuci și 
argint la cerc.
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an, 
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”

În paralel cu preocupările curente majore, 
pentru reușita recentei sărbători a comunităţii 

– „Berceni Fest”, în frumoasa și bogata comună 
Berceni, din Prahova noastră dragă, sportul și-a 
găsit, și-și găsește, totdeauna, un loc prioritar…

Recent, Sala de Sport a Liceului Tehnologic 
„Anghel Saligny” din Ploiești (din zona Teleajen), 
cu care Clubul Sportiv Comuna Berceni se afl ă 
într-un benefi c parteneriat, a găzduit un inedit 
concurs (Cupa de Vară) la badminton (sport în 
care CSC Berceni deţine un prestigios palmares 

naţional și internaţional) deschis unor foarte tineri 
competitori, afl aţi la prima lor competiţie sportivă 
majoră.

Frumuseţea sportului și a badmintonului, 
organizarea impecabilă, prezenţa și implicarea 
Primarului de Berceni – ec. Cosmina Pandele și a 
reputatului antrenor Adrian Basarabeanu au produs 
participanţilor emoţii, lacrimi, bucurii… Și încă un 
„10”, pentru Berceni!...

naţional și internaţional) deschis unor foarte tineri

Cu denumirea tradiţională și 
atât de dragă suporterilor 

lupi galbeni, găzari, petroliști de 
pretutindeni, Petrolul Ploiești, 
recunoscută ofi cial de curând și 
de Federaţia Română de Fotbal 

și sub presiunea palmaresului de 
aur al echipei noastre (de patru 
ori Campioană a României, de 
trei ori triumfătoare în Cupa 
României, prestigioase victorii 
internaţionale…), dar și a 

dezamăgitoarelor recente eșecuri 
(0-1 la București la Metaloglobus 
în „L 2” și 1-2 la CS Tunari în Cupa 
României…), formaţia noastră, 
„fanion” al Prahovei, s-a mobilizat 
exemplar și a reușit o victorie, 
sperăm „tonică”, pe legendarul 
Stadion „Jiul” din Petroșani…

În acest joc a revenit cu succes în 
echipa noastră un preţuit fotbalist 
format la Petrolul (la copiii și 
juniorii săi) – internaţionalul 
Laurenţiu Marinescu (34 de ani, 
născut la Ploiești la 25.VIII.1984, 
la al 230-lea joc la seniorii de 
la Petrolul, cu alte 19 la Unirea 
Urziceni – Campioana României, 
16 la Steaua, 28 la U Cluj, 71 la 
FC Voluntari și o Cupă și o Super 
Cupă a României, 1 joc, recent, la 
Dunărea Călărași, cu 35 de goluri 
înscrise și-o Cupă a României 
pentru Petrolul…) și au debutat 
și alţi doi tineri jucători de prim 
nivel – Cătălin Ștefănescu (23 ani, 
fost la Ceahlăul Piatra Neamţ, 
FC Voluntari, Politehnica Iași) și 
Jeroen Lumu (Olanda, 23 de ani 
prim divizionar și în Bulgaria, 
Austria, India). „Veolia” sprijină 

constant, unii vin, alţii pleacă, însă 
ne dorim omogenizare, constanță, 
rezultate și drumul spre „elită”…

Marcatori: Sebastian Ghinga 
(5), Nini Popescu (15), Lucian 
Cazan (37). Petrolul (antrenor Leo 
Grozav): Tordai – Olaru, Plămadă, 
Cazan, Ţigănușu – Ghinga (cpt.), 
Marinescu – N. Popescu (71 
Lumu), Ciocâlteu (60 Ștefănescu), 
Saim Tudor – Arnăutu (84 
Cruceru).

  În celelalte jocuri ale etapei: 
* Chindia Târgoviște–CS Mioveni 
0-2. * Luceafărul Oradea – UTA 
Arad 0-1 * Academica Clinceni 
– ACS Poli Timișoara 1-0 * 
Metaloglobus București – Daco 
Getica București 2-3 * Sportul 
Snagov – Ripensia Timișoara 1-1 * 
CS Balotești – Dacia Unirea Brăila 
2-2 * Pandurii Târgu Jiu – Farul 
Constanţa 5-3 * ASU Politehnica 
Timișoara – FC Argeș Pitești 2-3 
* Universitatea Cluj Napoca – 
Aerostar Bacău 3-2. 

*Aseară (12.IX.2018, Stadion  
Ilie Oană Ploiești, după închiderea 
ediţiei săptămânalului nostru 

„Ploieștii”…), în singurul joc 
restant din „L 2”, a fost programată 
partida derby Petrolul Ploiești – 
Chindia Târgoviște.

În clasament, În prim planul 
luptei pentru „podium” (primele 
două clasate, în fi nal, promovează 
în „L 1”, iar a treia prin baraj), 
momentan (înaintea restanţei 
de la Ploiești) se afl ă echipele: 
Academica Clinceni 15p (golaveraj 
21-3), Sportul Snagov (neînvinsă 
încă) 14p (10-2), UTA Arad 13p 
(10-5), CS Mioveni 12p (12-5), 
Universitatea Cluj Napoca 12p 
(11-5), FC Argeș Pitești (neînvinsă 
încă) 12p (9-4), Pandurii Târgu Jiu 
11p (12-8), Petrolul Ploiești (un 
joc mai puţin) 10p (8-2), Chindia 
Târgoviște (un joc mai puţin) 10p 
(6-4), Energeticianul 10p (10-10).

  În etapa viitoare (a 7-a), 
duminică 16.IX.2018, de la ora 
13.00, pe stadionul Ilie Oană 
din Ploiești este programat jocul 
Petrolul Ploiești – ASU Politehnica 
Timișoara. 

HAI PETROLUL! 
Și s-auzim de bine!

„Gimnastica Ritmică” „Gimnastica Ritmică” 
la Varna, cu medalii la Varna, cu medalii 
pro CSM Ploieşti…pro CSM Ploieşti…

Badminton Badminton 
la Berceni, la Berceni, 
cu emoţii, cu emoţii, 
lacrimi, lacrimi, 

bucurii…bucurii…

Imagini: www.cscberceni.roImagini: www.cscberceni.ro

Primarul de Berceni, Primarul de Berceni, 
premiază...premiază...

Petrolul, victorie tonică, în Valea JiuluiPetrolul, victorie tonică, în Valea Jiului
Fotbal (Liga 2, Etapa 6, 8.IX.2018, Petroșani): Energeticianul – Petrolul Ploiești 0-3 (0-3)

Bucuria golului… Şi cât mai Bucuria golului… Şi cât mai 
multe astfel de momente…multe astfel de momente… Im
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Miruna, Denisa, Sabina, Simona, în onoare… Miruna, Denisa, Sabina, Simona, în onoare… 
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Badmintonul la Berceni, „sport rege”… Badmintonul la Berceni, „sport rege”… 
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