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

 „În tolba diavolului nu există o săgeată mai bună pentru inimă 
decât vocea blândă”- Culese de Tata  
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MARȚEA NEAGRĂ 
A ROMÂNIEIA ROMÂNIEI

PRAHOVA ABIA SE PREGĂTEȘTE SĂ SEMNEZE CELE PRAHOVA ABIA SE PREGĂTEȘTE SĂ SEMNEZE CELE 
MAI MARI CONTRACTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ

Consiliul Județean 
Prahova a anunțat 

că, zilele acestea, în județ 
s-a afl at o delegație a 
Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud - Muntenia, 
care a efectuat ultima vizită 
în teren premergătoare 

semnării contractelor de 
fi nanțare europeană pentru 
patru proiecte derulate prin 
Programul Operațional 
Regional 2014-2020. Este 
vorba despre două proiecte 
privind modernizarea 
drumurilor DJ 720 (Florești- 

limită județ Dâmbovița), 
DJ 102 K, DJ 102D și DJ 
100C (artere rutiere afl ate în 
sud-estul județului, în zona 
Ceptura-Mizil și Fulga-Sălciile 
- Baba Ana), valoarea totală a 
investiției ridicându-se la 220 
de milioane de lei.

Reunit în plen la 
Strasbourg, Parlamentul 

European a votat, marți, cu 473 
voturi „pentru”, 151 „împotrivă” 
și 40 abțineri, rezoluția privind 
statul de drept din România, 
afectat grav de modifi cările 

legilor justiției, forțate de alianța 
PSD-ALDE. Decizia, una fără 
consecințe juridice, dar pe 
care statele UE nu o vor uita 
în relația cu Bucureștiul, este o 
lovitură dură pentru țară și mai 
ales pentru românii care cred în 

valorile fundamentale ale UE, în 
viitorul națiunii alături de UE, 
în statul de drept și care lucrează 
în spațiul european. Tot marți, 
prim-vicepreședintele Comisiei 
Europene, Frans Timmermans, 
a dat citire raportului MCV 

pentru România, document care 
vine cu 8 recomandări speciale 
pentru autoritățile române, 
apreciind că „statul de drept nu 
poate fi  negociat în UE”.

eunit în plen la legilor justiției forțate d

Ministerul Mediului 
va lansa un program 

prin care primăriile, în 
calitate de solicitanți ai 
fi nanțării, pot instala 
panouri fotovoltaice pentru 
gospodăriile izolate, afl ate 
la o distanță de cel puțin 
2 km față de rețeaua de 
distribuție a energiei 
electrice. În treacăt fi e spus, 

nu știm de ce inițiatorul 
ar considera că o locuință 
afl ată la 1,9 km n-ar fi  la fel 
de oropsită ca una situată 
la 2 km! În fi ne, deci statul, 
prin Administrația Fondului 
pentru Mediu (AFM), se 
pregătește să plătească 
panourile fotovoltaice și 
instalarea acestora în limita 
a 25.000 lei (inclusiv TVA) 

pentru fi ecare imobil. 
Benefi ciarii programului 
sunt, cum spuneam, 
unitățile administrativ-
teritoriale cărora le-au 
fost aprobate dosarele de 
fi nanțare și care au încheiat 
un contract de fi nanțare 
nerambursabilă cu AFM, în 
cadrul programului. Acum, 
să vedem ce gospodării 

avem noi atât de izolate în 
Prahova? Sunt, evident, 
câteva ale unor cetățeni 
obișnuiți, dar cele mai multe, 
dacă vă uitați atent, aparțin 
unor oameni bine situați 
material care și-au cocoțat 
căsuțele de vacanță prin 
tot felul de locuri exotice. 
Așadar, ce anume și pe cine 
anume ajută statul?

VREAU SĂ POT...VREAU SĂ POT...
...să mai cred în vorbe nerostite, să mai 

râd cu lacrimi, să sar în sus de bucurie, să 

joc pititea, să dansez cu ochii închiși, să 
“pun scară” prietenului meu ca să poată șuti 
zarzăre de la vecina, să mai pot spune “te 
iubesc” cu respirația ținută și ochii umezi, 
să pierd noaptea admirând cerul ca să 
“prind” o stea căzătoare, să zic ceea ce cred 
fără să fi u catalogat ca fi ind “al celorlalți”, 
să am din ce alege la vot, să pot participa 
la orice concurs “la stat” fără ca postul să 
fi e deja ocupat, să-mi pot duce copilul în 
“Casa Albă” pentru a-i arăta unde lucrează 
nenea primarul, fără să mă oprească cu 
mâna în piept vreun semi-analfabet, să 
respir aer curat, să mă pot da cu bicicleta 
fără să dea mașina peste mine, să beau 
apă de la țâșnitoare, să deschid televizorul 
fără să aud nenorociri, să simt venin și să 
văd neterminați, tute, ipocriți, perverși, 
nesănătoși, vipere și alte animale bipede, 
să pot sta întins în parc, pe iarbă (ca la 
Viena, Londra sau Paris), să fi u ascultat 
nu doar auzit, să pot spune șefului ceea ce 
cred despre locul meu de muncă, despre 
ceea ce fac și ce nu îmi convine iar el să mă 
înțeleagă, să trăiesc într-un oraș frumos, cu 
oameni frumoși, cu obiceiuri frumoase, în 
care să nu mă mai simt îmbrâncit, mințit, 
ciuntit, inadaptat...Vreau să pot să mă simt 
un OM normal...și suntem mulți cei care 
simțim să trăim așa. Ați înțeles ce ușor 
suntem de mulțumit? Ați înțeles unde ne-
ați adus? Ați înțeles, măi idioților?

Marius MARINESCU

joc pititea să dansez cu ochii închiși să
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Cam asta s-ar 
concluziona după 

felul în care Serviciul Public 
Finanțe Locale Ploiești 
a organizat dezbaterea 
publică a proiectului de 
hotărâre privind impozitele 
și taxele locale pentru anul 
viitor. Adică, ea putea să 
nici nu aibă loc, dacă legea 
n-ar obliga primăriile să 
consulte populația în acest 
caz. Deci e un fel de a bifa 
o activitate. Care va să zică, 

cine a știut de planifi carea 
fi scului, a trimis 
propunerile privind taxele 
și impozitele locale până la 
sfârșitul lunii trecute. Cine 
ar fi  forit să ia cuvântul, a 
trebuit să se înscrie online 
sau să se deplaseze până la 
sediul SPFL pentru a prinde 
un loc pe lista vorbitorilor. 
Pe urmă, cei înscriși au 
avut timp 5 minute să 
vorbească. Sufi cient, zicem 
noi. Dar dacă unuia care nu 

s-a înscris la cuvânt i-ar fi  
venit o idee pe loc? E clar că 
nu putea să o exprime. Dar 
până la urmă, tot efortul 
ăsta e oricum degeaba: felul 
în care va arăta hotărârea 
este decisă, în fi nal, de 
consilierii locali, care s-ar 
putea să nici nu ia în seamă 
sugestiile onorabililor 
contribuabili ploieșteni. 
Așa că...totul e un fel de hai 
să ne facem că vă luăm în 
seamă!

PANOURI FOTOVOLTAICE GRATUITE PENTRU GOSPODĂRIILE IZOLATE
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PRIMĂRIA PLOIEȘTIPRIMĂRIA PLOIEȘTI

DEZBATERE PUBLICĂ DE OCHII LUMIIDEZBATERE PUBLICĂ DE OCHII LUMII
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
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Accident rutier în Ploiești
Accidentul rutier s-a produs la 

intersecția străzilor Plăieșilor cu 
Rudului, după ce trei autoturisme 
au intrat în coliziune. Potrivit 
primelor cercetări accidentul 
rutier s-a produs pe fondul 
neacordării de prioritate. La 
fața locului s-au deplasat mai 
multe echipaje ale Poliției și 
ale Serviciului de Ambulanță 
Prahova. În urma accidentului o 
persoană a fost rănită și a necesitat 
transportul la spital. Victima a 
fost transportată de o ambulanță 
la Unitatea de Primiri Urgențe 
din Ploiești. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cum s-a 
produs evenimentul rutier.

Accident rutier pe DN1, la 
Poiana Țapului

Accidentul rutier s-a produs 
pe DN1, în zona Poiana Țapului, 
după ce două autoturisme au 
intrat în coliziune, cel mai 
probabil ca urmare a nepăstrării 
distanței regulamentare între 
vehicule. O persoană a fost rănită. 
Este vorba despre o tânără în 
vârstă de 28 de ani, care a fost 
transportată la Centrul de Primiri 
Urgențe al Spitalului Orășenesc 
Sinaia. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cum s-a produs 
evenimentul rutier.
Accident în Filipeștii de Pădure

Un bărbat a ajuns la spital 
în urma unui accident care s-a 
produs pe raza localității Filipeștii 
de Pădure. În accident au fost 
implicate o motocicletă și un 
autoturism. La fața locului s-au 
deplasat echipaje ale Poliției și 
ale Serviciului de Ambulanță 
Prahova. Medicii ajunși la fața 
locului au constatat că o persoană 
a fost rănită. Este vorba de 
conducătorul motocicletei, care 
a fost transportat la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cu 
exactitate modul cum s-a produs 
evenimentul rutier.

Accident în fața Gării de Vest 
din Ploiești

Un bărbat a fost rănit de un 
autoturism în fața Gării de Vest 

din Ploiești. Victima, în vârstă 
de 71 de ani, potrivit primelor 
cercetări, se pare că a traversat 
neregulamentar. Bărbatul rănit 
a fost transportat la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cu 
exactitate modul cum s-a produs 
accidentul rutier.

Accident rutier pe Centura de 
Vest a Ploieștiului

Accidentul rutier s-a produs pe 
Centura de Vest a Ploieștiului, la 
intersecție cu drumul spre Buda. 
Două autoturisme au intrat în 
coliziune. O persoană a sunat la 

112 și a alertat autoritățile. Potrivit 
primelor informații, unul dintre 
autoturisme care ieșea dinspre 
Ploiești nu ar fi  acordat prioritate 
unei alte mașini, care se deplasa pe 
drumul național, pe sensul către 
Brașov. O persoană a fost rănită 
și a fost transportată la spital. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate cum s-a 
produs evenimentul rutier.

Accident pe DN1. Trei 
autoturisme implicate

Accidentul rutier s-a produs 
pe DN1, în intersecția cu Păulești, 
după ce trei autoturisme au 
intrat în coliziune. În urma 
accidentului, o femeie în vârstă 
de 54 de ani a fost rănită. Victima 
a fost transportată la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești. Trafi cul rutier 
a fost dirijat în zonă, pe sensul 
către Ploiești. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cum s-a 
produs evenimentul rutier.

Transporturi ilegale de lemne
Temperaturile scăzute 

înregistrate în ultima perioadă 
a venit la pachet cu reluarea 
„activității de transport ilegal 
de lemne”. Agenți ai Poliţiei 
Comunale Filipeștii de Pădure, 
în timp ce se afl au în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, în satul 
Diţești, au oprit pentru control 
o autoutilitară condusă de un 
bărbat din satul Mărginenii de 
Jos. „Polițiștii au constatat că 
în autoutilitară era transportat 
material lemnos de diverse esențe, 
pentru care șoferul nu deținea 
documente de proveniență”, a 
anunțat IJP Prahova. Bărbatul a 
fost sancționat contravențional 
cu o amendă de 5.000 de lei, iar 
materialul lemnos a fost lăsat în 
custodia Ocolului Silvic Câmpina.  
O acțiune similară a existat și în 
comuna Șoimari. Polițiști din 
cadrul Secției Rurale nr. 8 Bălțești 
au depistat, pe drumul comunal 
,,Geroasa” din comuna Șoimari, 
doi prahoveni care încărcau într-o 
semiremorcă și într-un atelaj hipo, 
material lemnos depozitat pe 
acostamentul drumului comunal. 
„Unul dintre bărbați a declarat că 
materialul lemnos îi aparține și 
că provine de pe un teren fâneață, 
proprietate personală, situat în 
zonă și că nu deține documente 
legale de proveniență. În 
continuare, s-a solicitat prezența 
la fața locului a unui pădurar din 
cadrul Ocolului Silvic Vălenii 
de Munte, care a procedat la 
măsurarea materialului lemnos, 
constatând faptul că persoana 
în cauză deținea cantitatea de 2 
m3 lemn de foc, fără documente 
legale de proveniență”, a anunțat 
IJP Prahova. Bărbatul a fost 
sancționat contravențional, iar 
materialul lemnos a fost confi scat 

și lăsat în custodia pădurarului. 
Astfel de cazuri au fost descoperite 
și în comuna Cornu, dar și pe raza 
localității Brebu – Pietriceaua. 
Astfel, polițiști din Cornu au 
depistat un bărbat din comuna 
Brebu care transporta cu un atelaj 
hipo material lemnos, pentru 
care nu deținea documente de 
proveniență. Bărbatul a fost 
sancționat contravențional cu 
amendă în valoare de 5.000 de 
lei, iar materialul lemnos a fost 
confi scat și predat pădurarului 
chemat la fața locului. „Totodată, 
polițiștii au ridicat, în vederea 
confi scării, și un motofi erăstrău 
folosit la tăierea materialului 
lemnos”, a precizat IJP Prahova. 
Polițiști din cadrul Secției Rurale 
nr. 4 Câmpina în timp ce se afl au 
în executarea atribuțiilor de 
serviciu pe raza comunei Brebu au 
observat, pe DJ 214, o autoutilitară 
ce se deplasa din direcția Brebu-
Pietriceaua și era încărcată cu 
material lemnos. S-a procedat la 
oprirea autoutilitarei, ocazie cu 
care s-a constatat că era condusă 
de un bărbat din localitate. 
„Polițiștii au verifi cat documentele 
prezentate și au constatat faptul că 
în avizul de însoțire primar, emis în 
aceeași zi de o societate comercială 
din localitate, nu era specifi cat 
documentul de proveniență, iar la 
rubrica destinatar a fost specifi cat 
doar numele și prenumele, fără 
alte date de identifi care. Polițiștii 
au procedat la confi scarea 
cantității de 4 m3 lemn foc fag, 
care a fost predată pădurarului 
din cadrul Ocolului Silvic Doft ana 
și la aplicarea a două sancțiuni 
contravenționale, conform 
Legii nr. 171/2010, cuantumul 
sancțiunilor fi ind de 5.000 lei”, a 
precizat IJP Prahova. 
Percheziții la persoane bănuite 

de proxenetism
Polițiștii Serviciului de 

Investigații Criminale din cadrul 
I.J.P. Prahova au efectuat 10 
percheziții la persoane bănuite 
de săvârșirea de infracțiuni 
de proxenetism. Trei dintre 
descinderi au avut loc în 
municipiul București, patru în 
județul Prahova (câte două în 
Ploiești și Poiana Câmpina), două 
în județul Giurgiu (comuna Valea 
Dragului) și una în municipiul 
Brașov. „Începând cu luna iulie 
a.c., polițiștii au documentat 
activitatea infracțională a mai 
multor persoane, care racolau 
femei în vederea practicării 
prostituției, atât în țară, cât și în 
Marea Britanie. De asemenea, 
parte dintre persoanele în cauză 
facilitau practicarea prostituției, 
prin închirierea de imobile în 
acest scop. În fapt, se pare că parte 
din persoanele bănuite închiriau 
diverse locații din țară (Ploiești, 
Brașov, Pitești, București, Cluj, 
Timișoara), unde plasau temporar 
femei în vederea practicării 

prostituției. Locațiile erau 
schimbate fracvent, prostituatele 
desfășurându-și activitatea câte 
o săptămână sau două, după care 
plecau în alt județ”, a precizat IJP 
Prahova.  Alte două persoane 
sunt bănuite pentru că ar fi  pus 
la dispoziția proxeneților, contra 
unor sume de bani, cu titlu de 
chirie, spații în diferite imobile, 
înlesnind astfel activitatea 
infracțională, spun anchetatorii. 
Persoanele din București sunt 
bănuite că ar fi  trimis femei și în 
Marea Britanie, pentru a practica 
prostituția.

„De la locațiile unde au avut loc 
perchezițiile, polițiștii au ridicat 
sume de bani (30.000 de lei și 
2.000 de euro), telefoane mobile 
și un pistol tip airsoft  (nesupus 
autorizării). De asemenea, au 
indisponibilizat, în vederea 
cercetărilor, un autoturism”, a 
anunțat IJP Prahova. 28 de persoane 
au fost aduse la sediul poliției în 
vederea audierilor. Acțiunea s-a 
desfășurat cu suportul tehnic al 
Direcției de Operațiuni Speciale 
a Poliției Române. La percheziții 
au participat luptători S.I.A.S. din 
cadrul Inspectoratului General al 
Poliției Române, precum și echipe 
din cadrul  I.J.P. Prahova (Serviciul 
Criminalistic, Serviciul de Acțiuni 
Speciale, Serviciul de Investigare a 
Criminalității Economice, Poliția 
Municipiului Câmpina și Poliția 
Municipiului Ploiești) și efective 
din cadrul Poliției Capitalei și 
I.P.J. Giurgiu, a mai anunțat IJP 
Prahova. 

Incendiu violent la un depozit 
din Mimiu

Pompierii militari au fost 
în alertă după ce pe raza 
municipiului Ploiești a izbucnit 
un incendiu la un depozit situat 
în zona Mimiu. Inițial s-a spus că 
ar fi  vorba despre un incendiu la 
un depozit de mase plastice, însă 
în urma anchetei s-a dovedit că 
de fapt autoritățile nu au eliberat 
autorizație pentru desfășurarea 
unei astfel de activități. 

Pentru stingerea focului au 
intervenit zeci de pompieri 
militari. Acțiunea însă nu a fost una 
ușoară. Incendiul s-a manifestat 
generalizat, cu degajare mare de 
fum, fi ind mistuite de fl ăcări, 
potrivit primelor informații, 
5.000 de tone de deșeuri. După 
aproape 20 de ore de la izbucnirea 
focului, la Ploiești s-a întrunit 
Comitetul local pentru Situații de 
Urgență, pentru a analiza situația 
creată, iar în aceeași zi a fost 
convocată ședința extraordinară 
a Comitetului Județean pentru 
Situații de Urgență. Dincolo de 
efortul pompierilor militari, 
principala problemă semnalată 
a fost cea legată de poluarea 
mediului, populația fi ind sfătuită 
să nu iasă din casă, să închidă 
geamurile și ferestrele și să evite 
deplasările în zona unde a izbucnit 
focul. Atenționarea a fost făcută 
în contextul în care autoritățile 
de mediu au anunțat că „nu au 
fost depășite valorile critice de 
poluare, care ar putea pune în 
pericol sănătatea populației”. 
O altă problemă majoră, care a 
îngreunat acțiunea de stingere 
a focului, a fost că în interiorul 
halei au existat mai multe focare. 

În plus, pompierii militari nu 
au avut cum să pătrundă în 
zonă, pentru că hala nu mai 
prezenta siguranță, motiv pentru 
care s-a intervenit din exterior. 
După localizarea și stingerea 
incendiului, autoritățile trebuie 
să stabilească mai multe aspecte 
legate de modul cum acest depozit 
funcționa. Asta în condițiile în 
care autoritățile au anunțat că nu 
există emisă autorizație pentru o 
astfel de activitate. La rândul său, 
Ministerul Mediului a anunțat că 
în zonă au fost realizate măsurători 
la sol, iar în baza colaborării cu 
Institutul Național de Cercetări 
Aerospațiale a fost folosit și un 
aerolaborator pentru efectuarea de 
detărminări. Separat, Ministerul 
Mediului a precizat că a fost 
demarată o anchetă pentru a se 
afl a cu exactitate cum au ajuns 
deșeurile din plastic în perimetrul 
respectiv, în absența unei 
autorizații emise de autoritățile 
de mediu. „Precizăm că o astfel de 
faptă se sancționează cu amendă 
și sistarea activității, dar și cu 
sesizarea organelor de cercetare 
penală”, a precizat, pe o rețea de 
socializare, Ministerul Mediului.

Incendiu la un depozit de 
materiale textile din Ploiești
Incendiul a izbucnit la un 

depozit de materiale textile situat 
în Ploiești, pe strada Laboratorului. 
O persoană a sunat la 112 și a 
anunțat incidentul. Pompierii 

militari au intervenit imediat cu 
mai multe autospeciale. Focul s-a 
manifestat cu degajare mare de 
fum, iar o persoană a făcut atac de 
panică. Incendiul s-a manifestat 
inițial pe o suprafață de 300 de mp, 
existând posibilitatea de propagare 
la o hală cu o suprafață de 2.000 de 
mp. Din fericire, pompierii militari 
au reușit să localizeze incendiul, 
evitând astfel pericolul ca focul 
să se extindă și la alte depozite 
din zonă. ISU Prahova a anunțat 
că suprafața afectată de foc a fost 
de 700 de metri pătrați. După 
localizarea și stingerea focului, 
pompierii militari urmează să 
stabilească și care a fost cauza care 
a condus la izbucnirea focului.
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Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 
Seria accidentelor rutiere a continuat pe șoselele din  Prahova, iar 

două incendii majore s-au produs pe raza municipiului Ploiești.
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

În plus pompierii militari nu

militari au intervenit imediat cu

112 și a alertat autoritățile Potrivit
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După demisia 
o a r e c u m 

intempestivă a lui 
Victor Negrescu, 
marți, președintele 
Klaus Iohannis a 
semnat decretul 
pentru numirea lui 
George Ciamba în 
funcția de ministru 
delegat pentru 
Afaceri Europene, 
șeful statului 

afi rmând că noul deținător al portofoliului „este 
un bun expert”, cu care, de altfel, a mai colaborat.  
Miercuri, acesta a depus deja jurământul la Palatul 
Cotroceni, preluând mandatul așadar la o zi după 
ce Bucureștiul a primit cel mai aspru raport 
MCV de la aderarea la UE. Cine este însă George 
Ciamba? Acesta lucrează în Ministerul Afacerilor 
Externe din decembrie 1990, Din noiembrie 2012, 
el este secretar de stat pentru Afaceri Europene. 
Anterior, a fost ambasador al României în Grecia. 
În perioada iulie 2003 - septembrie 2005, a fost 
secretar de stat pentru Afaceri Multilaterale și, 
ulterior, Globale, în MAE. În această calitate, a 
coordonat dosarele asociate cu UE (Conferința 
Interguvernamentală), NATO, Consiliul Europei, 
ONU și alte organizații internaționale. Între 1999 
și 2003, Ciamba a fost ambasador al României 
în Turcia, precum și Reprezentant Permanent al 
României la Organizația Cooperării Economice la 
Marea Neagră, între 2001- 2003. Anterior primei 
desemnări în calitate de ambasador, a ocupat 
funcțiile de director adjunct (1996 – 1997) și apoi 
director al Direcției America de Nord (1997-1999). 
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MARȚEA NEAGRĂ A ROMÂNIEI NOU PARC NOU PARC 
INDUSTRIAL INDUSTRIAL 
LA BREAZALA BREAZA

Deși ministrul 
Finanțelor, Eugen 

Teodorovici, a anunțat 
înghețarea salariilor pentru 
anul viitor, colega sa de cabinet, 
Lia Olguța Vasilescu, promite 
alte majorări ale veniturilor 
angajaților de la stat, începând 
cu 1 ianuarie 2019. De aceste 
creșteri cu 25% vor benefi cia 
polițiștii, profesorii și militarii. 
Vasilescu a oferit și exemple 
ale nivelului lefurilor:

-Ministerul Apărării: un 
maior gradația 4 (12 ani 
vechime) va avea un salariu 

de bază de 5.019 de lei, față 
de 4.174 de lei, în prezent; 
un căpitan gradația 4- 4.324 

de lei, față de 3.460 de lei; un 
locotenent gradația 4 -3.445 
de lei, față de 2.577 de lei; un 

plutonier gradaţia 
4 -3.017 de lei, față 
de 2.085 de lei; un 
sergent major-2.933 
de lei; un soldat- 
2.236 de lei.
- M i n i s t e r u l 
Afacerilor Interne: 
un căpitan va încasa 
4.688 de lei, față 
de 3.740 de lei, în 
prezent, în timp ce 
un locotenent colonel 

va benefi cia de un salariu de 
4.928 de lei;

-Ministerul Educației: un 
profesor cu 25 de ani vechime 
va avea o creștere de 327 
de lei și va ajunge la 5.376 
de lei; profesorii cu studii 
superioare de lungă durată 
vor avea o creștere de 343 de 
lei, ajungând la  4.477 de lei, 
profesorii debutanți vor avea 
o creștere de peste 1.400 de 
lei, profesorii universitari 
vor câștiga 9.289 de lei, iar 
asistenții universitari-peste 
3.700 de lei.

Primăria Breaza a depus la Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice o cerere pentru acordarea titlului de parc 
industrial pentru o suprafață de 6 ha pe care 
autoritatea publică o deține la Hidrojet. Gheorghe 
Richea, primarul orașului, spune că acesta ar putea 
fi  o șansă pentru relansarea economică a localității, 
pe adresa administrației sosind mai multe solicitări 
de deschidere a unor noi afaceri la Breaza. Dacă 
Guvernul va aproba înfi ințarea parcului, acesta va 

fi  cel de-al 15-lea din județ, după Parcul Industrial 
Prahova, Parcul Industrial Brazi, Parcul Industrial 
Mizil, Parcul Industrial Allianso Business Park, 
Parcul Industrial WDP, Parcul Industrial Ciorani, 
Parcul Industrial Primus 1 și Primus 2, Parcul 
Industrial Allianso Development Park, Parcul 
Industrial Plopeni, Parcul Industrial Urlați, Parcul 
Industrial Ploiești, Parcul Industrial Bărcănești 
și Parcul Industrial Dibo. În condițiile în care la 
Breaza se vor instala agenți economici puternici, vor 
crește și veniturile la bugetul local. În 2018, acesta 
a fost de 32 mil. lei venituri și 43 mil. lei cheltuieli, 
suma fi ind egală cu cea a comunelor Brazi, Ariceștii 
Rahtivani și Blejoi. În prezent, pe raza localității își 
desfășoară activitatea 254 de agenți economici, cei 
mai importanți fi ind, potrivit datelor din Catalogul 
Prahova 2018,  Hidrojet SA, Arta casnică SA, 
Bianco Spino SRL, Clubul de golf „Lac de Verde”, G 
Club, Radia Consulting,  CTNB Alexandra, Uraref 
SRL, DES 07 Impex SRL, Priorg SRl, Ferny SRL, Sir-
Grig SRl, Nia-Com, Trans Impex Sima.

EUROPA CONDAMNĂ 
DERAPAJUL PSD-ALDE PE LEGILE 

JUSTIȚIEI ȘI FELUL ÎN CARE AU 
FOST GAZAȚI ROMÂNII PE 10 

AUGUST
Rezoluția în 11 puncte spune explicit 

că Parlamentul European este profund 
preocupat de revizuirea legislației 
judiciare și penale din România, îndeosebi 
din cauza posibilității ca aceasta să ducă la 
subminarea structurală a independenței 
sistemului judiciar, a capacității acestuia 
de a combate efi cient corupția și la 
slăbirea statului de drept. Partenerii din 
UE îndeamnă autoritățile din România 
să se opună măsurilor care ar duce la 
dezincriminarea corupției în rândul 
funcționarilor de stat și să aplice strategia 
națională anticorupție. Ciudat, vorba lui 
conu` Iancu,  „adrisantul” îndemnului 
de vreme ce tocmai acesta (Guvernul, 
Parlamentul) a dezincriminat abuzul în 
funcție, de pildă, și a împiedicat DNA 
să-și facă treaba! De asemenea, PE 
îndeamnă Parlamentul și Guvernul 
României să pună în aplicare pe deplin 
toate recomandările Comisiei Europene, 
ale GRECO și ale Comisiei de la Veneția 
și să se abțină de la orice reformă 
care ar pune în pericol respectarea 
statului de drept, inclusiv independența 
sistemului judiciar. Forul european a 
cerut guvernului român să coopereze cu 
Comisia Europeană în conformitate cu 
principiul cooperării loiale prevăzut de 
tratatul de aderare la care Bucureștiul 
s-a angajat în 2007. Foarte interesant, 
deși ai noștri cred că Europa n-are 
habar de nimic, parlamentarii europeni 
au condamnat intervenția violentă și 
disproporționată a poliției în timpul 
protestelor de la București din august 
2018, considerând că așa ceva nu trebuia 
să se întâmple într-un stat membru al UE.

SE CERE EXPLICIT ÎNGHEȚAREA 
INTRĂRII ÎN VIGOARE A 

MODIFICĂRILOR CODULUI 
PENAL ȘI CODULUI DE 
PROCEDURĂ PENALĂ

Raportul MCV este unul foarte-
foarte prost pentru România, cauza fi ind 
același asalt asupra justiției coordonat 
și pus în practică pas cu pas de PSD, 
ALDE și UDMR. Comisia Europeană a 
sugerat că România a regresat enorm în 
lupta anticorupție în ultimii doi ani și 
a condamnat fi x modifi cările aduse de 
Parlament și Guvern legilor justiției. CE a 
cerut explicit înghețarea intrării în vigoare 
a modifi cărilor Codului penal și Codului 
de procedură penală și suspendarea 
procedurilor de numire și revocare a 
procurorilor șefi .  În total, raportul MCV 
vine cu opt recomandări suplimentare 
pentru România:

-Suspendarea imediată a punerii în 
aplicare a legilor justiției și a ordonanțelor 
de urgență ulterioare;

-Revizuirea legilor justiției trebuie să 
țină seama pe deplin atât de recomandările 
formulate în cadrul MCV, cât și de cele 
formulate de Comisia de la Veneția și de 
Grupul de state împotriva corupției al 
Consiliului Europei (GRECO);

-Suspendarea imediată a tuturor 
procedurilor de numire și  de revocare 
afl ate în curs, care vizează procurori în 
funcții-cheie;

-Relansarea procesului de numire a 
unui procuror-șef al DNA care să aibă 
experiență dovedită în domeniul urmăririi 
penale a infracțiunilor de corupție și un 
mandat clar pentru ca DNA să continue 
efectuarea de anchete profesioniste, 
independente și imparțiale în cazurile de 
corupție;

-Numirea imediată, de către Consiliul 
Superior al Magistraturii, a unei echipe 
interimare de conducere a Inspecției 
Judiciare și numirea, în termen de trei 
luni, prin concurs, a unei noi conduceri a 
acestei instituții;

-Respectarea avizelor negative ale 

Consiliului Superior al Magistraturii 
referitoare la numirea sau revocarea 
unor procurori cu funcții de conducere 
până la intrarea în vigoare a unui nou 
cadru legislativ, în conformitate cu 
recomandarea  de la 1 ianuarie 2017;

-Înghețarea intrării în vigoare a 
modifi cărilor propuse a fi  aduse Codului 
penal și Codului de procedură penală;

-Relansarea procesului de revizuire 
a Codului penal și a Codului de 
procedură penală ținând seama pe 
deplin de necesitatea de a se asigura 
compatibilitatea acestor coduri cu dreptul 
UE și cu instrumentele internaționale în 
materie de combatere a corupției, precum 
și cu recomandările formulate în cadrul 
MCV și cu avizul Comisiei de la Veneția.

IOHANNIS: ACTUALA 
GUVERNARE A DUS ȚARA CU 11 

ANI ÎNAPOI
La București, președintele Iohannis a 

reacționat imediat, acuzând PSD că a dus 
România în această situație: „rezoluția 
adoptată astăzi de Parlamentul European 
și Raportul MCV reprezintă două note 
foarte proaste pentru această guvernare 
Dragnea-Dăncilă, care este un accident 
al democrației românești. Îmi doresc, așa 
cum își dorește majoritatea cetățenilor 
acestei țări, să fi m europeni, să construim 
o democrație solidă, transparentă, pentru 
români. Din nefericire, actuala guvernare 
are cu totul alte intenții și încearcă să 
ducă țara înapoi cu 11 ani. În loc să lupte 
pentru România, Liviu Dragnea luptă cu 
România. Modifi cările legilor justiției au 
atras atenția în mod negativ partenerilor 
noștri europeni și ne aduc deservicii majore. 
Singurul obiectiv al acestor guvernanți este 
să-l scape pe Liviu Dragnea de dosare și 
închisoare, nu-i interesează nici Europa, 
nici românii”.

TEMELE ROMÂNIEI SUNT 
ALTELE

De la Palatul Parlamentului, Liviu 
Dragnea n-a fost impresionat de rezoluție 
sau de MCV: „Eu, ca un român simplu, 
dar nu umil, consider că pentru România 
temele mari sunt altele. Temele mari ale 
acestei țări sunt, au fost și vor rămâne, 
dincolo de orice rapoarte și MCV-uri, 
sănătatea, educația, infrastructura, 
agricultura, dezvoltarea economică, 
venituri mai mari pentru români, reforma 
marilor sisteme. Astea sunt temele de care 
noi ne-am ocupat”. În ce fel s-a ocupat 
Guvernul nu știm, de vreme ce, în doi ani, 
n-a turnat fundație pentru vreun spital, 
n-a construit vreo autostradă sau școală...
În fi ne, puterea PSD-ALDE a transmis 
mesaje războinice către UE, ceea ce nu 
va face altceva decât să înrăutățească 
situația României. Iar consecințele nu le 
vor suporta politicienii, ci noi, românii de 
rând.
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Mă doare-n băşcălie!Parol,

A intrat criza-n ea de Poliție de la 
Ilfov! Inspectoratul Județean a 

trimis săptămâna trecută o circulară către 
toate secțiile din județ prin care le cere 
acestora să raționalizeze consumul de 
energie. Adresa zice că polițiștii trebuie să 
stingă becurile din birouri, de pe holuri, 
de la toalete etc...” Zis și făcut: a doua zi, 
niciun semafor din Ilfov nu mai funcționa... 

Motivul? Le-au stins polițiștii, ca să facă 
economie de curent electric...Bine, au fost 
câțiva care au încercat să aresteze ziua, 
fi indcă era prea multă lumină!

Pentru Târgul de Crăciun 2018, 
Primăria Ploiești va închiria scena 

+ instalația de sonorizare și lumini cu 
100.000 de lei. Bre, voi sunteți duși cu 
sorcova? De banii ăștia mai bine cumpărați 
pocnitori și tot o să aveți mai multe lumini 
și sonorizare! Și la urma urmei, de ce vă 
trebuie vouă scenă? Mai bine vă urcați pe 
guguloaiele lui Ganea și cântați de-acolo 
cucurigu cât vă vor ține bojocii; așa își vor 
demonstra și chestiile alea utilitatea...

Ministreasa de Interne, Carmencitta 
Dan, a depus un proiect de 

hotărâre prin care toți cei care au amenzi, 
nu le achită și nici nu desfășoară muncă 
în folosul comunității să facă pușcărie de 
la 3 luni la 2 ani. Aoleu, dar ce-ați pățit, 
s-au golit pușcăriile de când cu amnistia 
mascată a lui Tudorel Toader (recursul 
compensatoriu) și nu mai aveți în ele 
cetățeni, așa că vreți să le umpleți cu ultimii 
găinari ai țării? Pe de altă parte, având în 
vedere legea pe care ați aprobat-o deunăzi 
în Parlament, pentru infractorii voștri cu 
fi țe, de ce nu-i lăsați și pe prostănacii ăștia 
să facă închisoare la domiciliu? Aaa, înțeleg, 
ei n-au palate și jacuzzi, să se chinuie, vai 
mama lor!  De fapt Mucea ăștia n-au case, 
așa că le oferiți voi adăpost și o masă caldă, 
că tot vine iarna, nu-i așa?

Mihai Voropchievici a anunțat că, 
după gromovnic, o carte scrisă 

acum câteva sute de ani, cu interpretări ale 
vremii până în 2058, iarna aceasta va fi  una 
nasoală rău de tot. Omul a citit la Antena 
3 previziunile meteo din bătrâni pe zile și 
a zis că primele ninsori apar în noiembrie, 
iar neaua va pica inclusiv în luna martie.  
Pentru luna noiembrie, cartea zice așa: 
„din data de 1 până pe 4 va fi  ger, de pe 5 
până la 14 avem cer senin, cu alternanțe 
destul de minore. Pe 15 va fi  zăpadă. Între 
16 și 20 noiembrie o să fi e mai întunecat, 
mai înnorat, cu alternanțe de vânt și de 
temperaturi scăzute, dar nu foarte scăzute. 
Necazul cu ger mare vine în intervalul 21 
noiembrie până la 30 decembrie”. Ce zice 
prognoza meteo? Că în Ploiești va ninge în 
noaptea de 19 spre 20... Și-ntreb și eu, că 
doar nu dau cu parul: de ce nu-l angajează 
Primăria Ploiești pe Voropchievici, că ăsta 
le zice aproape la fi x și poate așa nu vom 
mai fi  și noi șocați că ninge iarna și ne 
prinde nepregătiți?

Aleșii locali din Breaza au votat în 
ședința Consiliului Local un proiect 

de hotărâre care vizează „programul de 
aprovizionare cu produse alimentare și 
nealimentare în caz de mobilizare sau de 
război”. În această perioadă, mai mulți 
agenți economici de pe raza localității 
ar urma să distribuie către cetățeni, 
raționalizat, pâine, carne, zahăr, lapte, apă, 
detergent etc. Hait, frate, dar ce v-a cășunat, 
știți voi ceva și noi nu, a pus cineva de-un 
război? Înțeleg, ăia de la București se bat cu 
statul paralel, cu valizele și cu Soroș, dar 
voi ce-aveți? Să nu-mi ziceți că vă războiți 
cu incompetența aia care lasă la voi mereu 
și mereu străzile neasfaltate, neh?

Liberalii au solicitat în Parlament, 
vreme de o jumătate de oră, să 

fi e îndreptată o eroare materială din 

legea off shore, adică să fi e pusă o virgulă 
într-un paragraf. Lipsa acesteia ar putea face 
ca fi rmele să nu mai plătească impozitul 
pe venitul suplimentar. Controversa a 
fost curmată de gurul Dragnea care a 
concluzionat: „Adevărul este că noi în 
fi ecare zi facem istorie aici, în Parlament. 
Astăzi (luni - n.r.) s-a discutat o jumătate 
de oră despre teoria virgulei”.   Deh, ce să 
zic și eu, virgula aia e mică, nu e ca vila 
lu` matale de la Alexandria, dar uneori 
aia chiar face istorie, bre, pe când căsoaia 
aia de mălai mare... Hai să-ți explic: uite, 
dacă instanța zice „să fi e iertat Dragnea 

nu se poate, să se ducă la închisoare!”, asta 
înseamnă că tu mergi la beciul domnesc; 
dacă acolo scrie „să fi e iertat Dragnea, nu 
se poate să fi e condamnat la închisoare!”, 
chestia e că scapi, tăntălăule! Acuși pricepi 
ce-i cu bățul ăla mic pus între cuvinte? 

Fosta secretară a municipiului 
Ploiești a fost găsită în stare de 

incompatibilitate fi indcă a deținut simultan 
calitatea de funcționar public în cadrul 
Primăriei Ploiești și pe aceea de membru în 
Consiliul de Administrație al S.C. Servicii 
de Gospodărire Urbană SRL. Ei și? Lasă că 
a făcut-o Leocadia compatibilă! Cum n-a 
mai fost bună pentru Ploiești, cum a luat-o 
șefă la Ministerul Mediului! Nu? Un șut în 
fund, un pas înainte...

Gabriela Firea a declarat sâmbătă 
seara, la România TV, că Liviu 

Dragnea le-a spus primarilor că va fi  
adoptată OUG prin care cele șase sectoare 
vor deveni orașe, iar Primăria Capitalei ori 
se va desfi ința în totalitate, ori va deveni 
o instituție pur decorativă: „Dl Dragnea 
dorește să mă anihileze pe mine în totalitate 
(...) Dacă ar putea, m-ar lichida și fi zic.” Și 
tot Firea a devoalat că Dragnea și oamenii 
lui au pus la cale atacul jandarmilor 
împotriva cetățenilor pașnici la mitingul 
din 10 august. Ei, Gabi, dar cine-l ținea 
în brațe pe Liviu până acum? Nu cumva 
tu? Acum lasă-l să desfi ințeze România, 
Universul, norii, soarele, luna, că chiar nu 
mai are importanță! Cât despre ciomăgeala 
din august, ce să zic, n-ai vrea să aduci tu 

niște procurori din afară, ca să ancheteze 
cazul, că pe-ai noștri i-ați omorât voi 
bucată cu bucată!

Viorel Cataramă a anunțat că a 
demisionat din Partidul Național 

Liberal și că va înfi ința o nouă formațiune 
cu numele Dreapta Liberală (DL), urmând 
ca, în 2019, să candideze la alegerile 
prezidențiale. Bravo, Viorele, dar am o 
nelămurire: nu e un pleonasm? Se putea 
numi partidul și Stânga Liberală? Cât 
despre candidatura ta la prezidențiale, na, 
ce să zic, nimeni nu te poate opri să-ți faci 
poft ele; o să iei tot atâtea voturi câte o să am 
eu dacă voi participa la alegerile pentru a 
conduce Brațul Orion, Centura Kuiper sau 
Norul lui Oort! Cai verzi pe pereți, dragă!

Dănuț Andrușcă, celebrul falfabet de 
la Ministerul Economiei, a oferit 

primul interviu „Ev. Zilei”, unde a zis că pe 
el Dumnzeu l-a numit în acel post: „eram 
într-o mănăstire din Neamț atunci când 
am primit telefon de la București pentru 

a fi  anunțat că voi fi   desemnat ministru. 
Sunt convins că Dumnezeu le aranjează 
pe toate...” Just, Gălușcă-Andrușcă, dar 
tu uiți să ne spui că Dumnezeul la care te 
închini tu și-i pupi tălpile se numește Liviu 
Dragnea...
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Primăria Ploiești a 
devansat festivitatea 

de aprindere a luminilor în 
oraș. Evenimentul va avea 
loc pe 1 Decembrie, în fața 
Palatului Administrativ, 
ci nu pe 5, în ajun de Moș 
Nicolae, așa cum ne-am 
obișnuit în ultimii ani. 
Clădirea va fi  și ea decorată 
de Consiliul Județean cu 
totul altfel, fi ind introduse 
proiecțiile 3D, instalațiile 
cu led-uri, iar culorile se 
vor rezuma la albastru, 
galben și roșu, având în 
vedere Centenarul Marii 
Uniri. La începutul anului, 
aleșii județeni au aprobat, în 
buget, suma de 230.000 de 
lei pentru instalația electrică 
cu led-uri pentru clădirea 
Casei Albe și, suplimentar, 
alte 540.000 de lei pentru 
iluminatul dinamic 
arhitectural al Palatului 
Administrativ.  Și tot pentru 

prima dată, manifestările 
de 1 Decembrie vor avea 
loc la Catedrala „Sf. Ioan 
Botezătorul”, circulația pe 
bulevard fi ind închisă între 
clădirea Poștei Centrale și 
Parcului „Mihai Viteazul”. 
Depunerea de coroane și 
alocuțiunile vor fi  găzduite 
în spațiul din fața Catedralei, 
iar defi larea trupelor 
Ministerului Apărării 
Naționale și Ministerului de 
Interne este programată să 
se desfășoare de la Catedrală 
până la Parcul „Mihai 
Viteazul”. Tradiționala 
fasole cu cârnați nu va lipsi 
(din păcate!, iar acest punct 
de vedere ni-l asumăm!) nici 
chiar cu prilejul „României 
100”, punctul de servire 
fi ind instalat în Parcul 
„Toma Socolescu” (din 
fața Halelor Centrale). În 
acest an, Primăria Ploiești 
a anunțat că vor ilumina, de 

sărbători, mai multe artere 
de circulație: axa Nord 
-  Sud, Șoseaua Nordului, 
Șoseaua Vestului, Ghe. Gr. 
Cantacuzino, Domnișori, 
Găgeni, Malu Roșu, Andrei 
Mureșanu, Democrației, 
Mihai Bravu, Gheorghe 
Doja, Tache Ionescu, 
pasajele pietonale Mihail 
Kogălniceanu și Teatrului, 
sensurile giratorii, precum 
și zonele de parcuri - 
Palatul Administrativ, 
Nichita  Stănescu, 
Toma  Socolescu, Mihai 
Viteazul, Aurora Vest și 
rondul de la Catedrală. 
Culorile decorațiunilor vor 
fi  albastru, verde, portocaliu, 
galben cald, alb cald și 
alb rece. Pentru intrările 
în Ploiești se vor instala 
panouri inscripționate cu 
„La Mulți Ani!”, iar în zona 
Palatului Administrativ 
se vor monta fi gurine 3D 

reprezentându-i pe Moș 
Crăciun, caleașca cu  sania 
Moșului, oameni de zăpadă, 
îngeri, arcade luminoase, 
cupolă luminoasă etc. 
Bugetul alocat în acest 
an pentru iluminatul 
ornamental este de 1,3 
milione de lei, dar mare 
parte din bani s-au dus pe 
datoriile de anul trecut, astfel 
că e necesară suplimentarea 
bugetului cu aproximativ 
300.000 lei, dacă nu 
cumva chiar mai mult. 
Primăria Ploiești va mai 
cumpăra, pentru a marca 

Centenarul, 280 de steaguri 
de diferite dimensiuni 
și materiale, 2.000 de 
cocarde, inscripționate 
cu România  100 și 500 de 
ghirlande tricolore stradale. 
Bugetul alocat este de 
70.000 lei. 

ȘI TOTUȘI...
În afară de aceste 

decorațiuni care evident 
vor fura ochii, avem și 
noi o întrebare: ar putea 
Primăria Ploiești, în 
cinstea Centenarului, să 

oblige SGU și operatorul 
de salubritate Rosal să 
facă un pic de curățenie în 
oraș? Rectifi căm: să facă 
pentru prima dată în acest 
an curățenie lună în oraș? 
Pentru că, s-avem pardon, 
Ploieștiul n-a arătat de vreo 
15-20 de ani atât de rău ca 
în 2018! Nu știm ce lucrări 
a plătit municipalitatea și 
ce sumă a cheltuit în acest 
an cu măturarea și spălarea 
străzilor, aleilor din parcuri 
și a locurilor de joacă, dar 
un lucru e sigur: a aruncat 
banii pe fereastră!

AUTOBUZUL ELEVILOR, UN PROIECT SUSȚINUT AUTOBUZUL ELEVILOR, UN PROIECT SUSȚINUT 
DE TOȚI PARLAMENTARII DIN PRAHOVADE TOȚI PARLAMENTARII DIN PRAHOVA

Indiferent din partidul din 
care fac parte, parlamentarii 

prahoveni și-au declarat susținerea 
pentru un proiect de lege depus 
de Roberta Alma Anastase. Este 
pentru prima dată, exceptând 
poate momentul ședinței din fața 
altarului bisericii din Bănești, 
când aleșii trec peste diferendele 
politice și pledează cu toții pentru 
o idee în interesul Ploieștiului. 
Astfel, deputații Rodica 
Paraschiv, Andreea Cosma, Laura 
Moagher și Răzvan Ursu (PSD), 
George Ionescu (PNL), Grațiela 
Leocadia Gavrilescu (ALDE), 

Dan Rădulescu (USR) și Dragoș 
Zisopol (minorități) au agreat  
proiectul „Autobuzele elevilor”, 
lansat în dezbatere publică în 
Parlament, dar și pe platforma 
„Împreună pentru Ploiești”, prin 
care primăriile pot organiza 
transportul gratuit pentru elevii 
din ciclul primar și gimnazial. 
Inițiatoarea Roberta Anastase 
a amintit, într-o conferință de 
presă, că „acest program social a 
funcționat la Ploiești, la începutul 
anilor 2000, pentru o scurtă 
perioadă de timp, iar la Cluj, 
proiectul a început din acest an și se 

desfășoară foarte bine”. De ce este 
nevoie de o lege care să legifereze o 
chestiune ce poate fi  de competența 
consiliilor locale, cum este cazul 
de la Cluj, nu știm prea bine; 
pesemne este nevoie de modifi cări 
aduse Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice. 
Inițiativa se inspiră și din practica 
țărilor dezvoltate unde, ați văzut 
probabil fi lmulețe cu acest subiect, 
în timpul îmbarcării și debarcării 
copiilor, circulația este întreruptă 
pe ambele sensuri de mers. Să 
vedem însă ce propune Roberta 
Anastase? Proiectul se referă la 
introducerea transportului public 
local gratuit pentru elevii din 
învățământul primar și gimnazial 
din comunitate către unitățile de 
învățământ și invers. Cheltuielile 
cad în sarcina autorităților 
publice locale și sunt suportate 
din bugetul local. Consiliile locale 
sunt cele care stabilesc orarul de 
funcționare, traseul cu stațiile de 
îmbarcare și debarcare, numărul 
de elevi transportați într-o cursă 
(care nu poate depăși numărul 
de locuri) și numărul de curse 
efectuate zilnic. Fiecare autobuz 
va avea un însoțitor desemnat 

de către autoritatea publică și, de 
asemenea, mașinile vor fi  echipate 
cu sisteme tehnice de monitorizare 
pentru a asigura supravegherea în 
timpul deplasării. Elevii au și ei 
obligația să ocupe numai locurile 
dinainte stabilite, cu sancțiuni dacă 
procedează altfel, iar conducătorul 
este responsabil direct dacă 
transportă alte persoane alături 
de copii sau dacă oprește într-un 
oricare alt loc de debarcare decât 
cele stabilite de autoritatea publică. 

CUM S-AR PUTEA APLICA 
PROGRAMUL ÎN PLOIEȘTI?

Haideți să facem o simulare 
pentru Ploiești, să vedem cam 
ce presupune acest program. 
Municipiul are 28 de școli 
gimnaziale, 1 școală primară 
și 6 licee unde se desfășoară 
învățământ primar/ gimnazial. 
Numărul de elevi în ambele 
cicluri de învățământ (inclusiv 
învățământul special) era, anul 
trecut, de 17.658 de persoane. 
Un calcul elementar, în varianta 
în care în programul „Autobuzul 
elevilor” s-ar înscrie toate școlile și 
toți elevii din clasele I-VIII (iclusiv 
clasa pregătitoare), ne arată că, la 

un mijloc de transport cu 48 de 
locuri, ar fi  nevoie de 367 curse pe 
zi. Având în vedere că elevii învață 
dimineața și după-amiază, deci un 
singur mijloc ar face patru curse 
(câte două dus-întors), rezultă că 
ar fi  necesare 184 de autobuze. 
Acesta este cel mai simplist calcul; 
pe parcurs mai apar tot felul de 
probleme în sensul în care la o 
școală sunt înscriși elevi din tot 
orașul (lăsăm la o parte ipocrizia 
cu străzile arondate la o unitate; 
numai poliția ne poate spune câte 
mutații de fl otant a aprobat!), 
deci ar fi  nevoie de mai multe 
autobuze, care să circule în direcții 
diferite. De câte autobuze dispune, 
în această clipă, SC Transport 
Călători Express SA? Fix de 183, 
din care mai bine de jumătate 
sunt rable! Bine, acum nici nu este 
obligatoriu ca transportul elevilor 
să fi e efectuat de societățile 
care aparțin primăriilor, ci pot 
fi  închiriate mijloace auto de la 
multele fi rme din județ. Pe de altă 
parte, în prezent, elevii benefi ciază 
de transport gratuit sau compensat 
în parte, iar în spațiul rural, copiii 
au la dispoziție microbuzele 
școlare. Cât despre costuri, greu să 
facem o estimare...

reprezentându i pe Moș Centenarul 280 de steaguri oblige SGU și operatorul

PLOIEȘTIUL SE PREGĂTEȘTE PLOIEȘTIUL SE PREGĂTEȘTE 
DE SĂRBĂTOAREDE SĂRBĂTOARE

Anul acesta, de Centenar, Ploieștiul se pregătește într-un fel cu totul special 
de 1 Decembrie și de sărbătorile specifi ce de Crăciun. Organizatorii 

evenimentelor sunt Consiliul Județean Prahova și Primăria Ploiești. Cele două 
instituții asigură suportul fi nanciar pentru a le oferi locuitorilor momente pe care 
probabil le merită, fi e și pentru calitatea de contribuabili pe care o au și pentru că 
Ziua Națională trebuie celebrată în respect pentru cei care au făcut România Mare. 

0244.546.501

• broşuri • reviste • cărţi • ziare • cataloage • broşuri • reviste • cărţi • ziare • cataloage 
((documentare, redactare, machetare şi tipăriredocumentare, redactare, machetare şi tipărire) ) EDITURĂ
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PRAHOVA ABIA SE PREGĂTEȘTE SĂ SEMNEZE CELE PRAHOVA ABIA SE PREGĂTEȘTE SĂ SEMNEZE CELE 
MAI MARI CONTRACTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Lucrările vor consta în modernizarea 
suprafeței carosabile și a trotuarelor, 

amenajarea stațiilor de transport public și a 
parcărilor, realizarea de lucrări de colectare 
și evacuare ape pluviale (șanțuri, rigole, 
puțuri absorbante, podețe), reparația și 
consolidarea podurilor existente pe traseul 
drumului, asigurarea siguranței circulației 
(parapete de protecție, indicatoare rutiere, 
benzi rezonatoare). Alte două proiecte 
vizează modernizarea infrastructurii 
spitalelor: extinderea, reabilitarea, 
modernizarea și recompartimentarea 
Unității de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești (valoarea 
totală-18,5 milioane de lei); reabilitarea 
termică și creșterea efi cienței energetice 
a Spitalului de Obstetrică-Ginecologie 
Ploiești (aproximativ 6 mil. lei). Vorbind 

despre infrastructura rutieră, era și cazul 
ca Prahova să semneze contractele; nu 
de alta, dar ar fi  rămas foarte în urmă față 
de județele vecine (Dâmbovița, Călărași, 
Argeș, Ialomița), care au și început efectiv 
lucrările de modernizare a drumurilor de 
interes regional. La ADR Sud-Muntenia 
se mai afl ă în evaluare și alte proiecte: 
construcția, reabilitarea și echiparea 
infrastructurii educaționale de la centrele 
școlare de educație incluzivă Filipeștii de 
Târg și Breaza; extinderea, modernizarea 
și dotarea ambulatoriului integrat al 
Spitalului de Obstetrică-Ginecologie 
Ploiești și a celui de la Spitalul Județean 
de Urgență Ploiești; elaborarea strategiei 
de dezvoltare a județului Prahova pentru 
perioada 2021-2027, ultimul fi ind fi nanțat 
prin intermediul Programului Operațional 
Capacitate Administrativă, destinat 
serviciilor din administrația publică. În 

prezent, autoritățile publice sau instituțiile 
de cult din Prahova au semnat 12 proiecte, 
la care deja se lucrează la propriu, valoarea 
fi nanțării nerambursabile fi ind de peste 
100 de milioane de lei (ultima listă a fost 
publicată la data de 6 noiembrie). (vezi 
tabel)

Pe lângă proiectele în care Consiliul 
Județean Prahova este solicitant al banilor 
europeni, autoritatea județeană participă 
cu fonduri pentru cofi nanțarea mai multor 
proiecte derulate la nivel județean: fazarea 
proiectului de reabilitare și modernizare 

a sistemelor de apă și canal din județul 
Prahova, afl at în derulare (benefi ciar Hidro 
Prahova), valoarea totală a investiției 
asigurată prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare ridicându-se la 
332,77 milioane de lei; pregătirea aplicației 
pentru proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată (Hidro 
Prahova-benefi ciar); înfi ințarea a două 
centre de locuințe protejate în comuna 
Florești, sat Călinești; reabilitare Biserica 
„Sf. Vineri”Ploiești, Protoieria Ploiești Nord 
și Mănăstirea Zamfi ra. 

Unitatea 
contractanta

Denumire proiect Valoare 
totală (lei)

Valoare 
solicitată 
(FEDR+BS) lei

Municipiul 
Câmpina

Creșterea efi cienței energetice în 
clădirile rezidențiale din oraș

731.023,52 438.614,11

Ministerul 
Apărării 
Naționale

Restaurarea, reabilitarea, conservarea 
și amenajarea Monumentului Eroilor 
(Crucea) de pe Vârful Caraiman-
Bușteni

19.159.031,29 15.946.043,78

Manastirea 
Zamfi ra

Consolidare, restaurare, conservare 
pictura murală a Bisericii Mari a 
Mânăstirii Zamfi ra

19.555.986,32 19.164.866,59

Municipiul 
Câmpina

Restaurarea, dotarea Muzeului 
Memorial „B.P. Hașdeu”

15.810.886,31 15.494.668,58

Parohia Schit 
Lespezi

Restaurare ansamblul arhitectural 
medieval-Schit Lespezi

5.059.050,85 4.957.869,83

Comuna 
Drajna

Reabilitarea, conservarea, protejarea 
și promovarea monumentului istoric 
Moara de Apă WARTHIADI

3.487.919,87 3.410.347,93

Arhiepiscopia 
Bucureștilor

Restaurare, consolidare și punere în 
valoare a bisericii de lemn-Schitul 
Jercălăi-Urlați

5.554.269,75 5.443.184,36

Parohia Sfânta 
Vineri Ploiești

Restaurare pictură, fi nisaje interioare 
și exterioare Biserica SF. Vineri

7.185.761,11 7.042.045,89

Protoieria 
Ploiești Nord

Consolidare, restaurare centrul 
cultural Protoieria Ploiești Nord

4.843.769,81 4.746.894,41

Orașul Azuga Amenajare spații verzi 7.695.497,43 7.528.016,06
Orașul Băicoi Amenajare Parc Central 11.319.643,42 10.765.891,05
Orașul Slănic Amenajare spatii verzi 5.363.140,86 5.225.891,52

despre infrastructura rutieră era și cazul

Fostul secretar al municipiului 
Ploiești, Anabell Olimpia 

Măntoiu, a fost găsită de către 
Agenția Națională de Integritate în 
stare de incompatibilitate pentru 
că a ocupat, simultan, funcția de 
secretar și membru în consiliul de 
administrație al unei societăți la 
care acționar unic este Consiliul 
Local Ploiești. În comunicatul ANI 
se arată: „În perioada 31 mai 2017- 
2 aprilie 2018, Măntoiu Anabell 
Olimpia a deținut simultan calitatea 
de funcționar public în cadrul 
Primăriei Ploiești și pe aceea de 
membru în Consiliul de Administrație 
al S.C. Servicii de Gospodărire 
Urbană Ploiești SRL, încălcând astfel 
dispozițiile art. 94, aliantul 2, litera c 
din Legea 161/2003”. În acest articol 
de lege se spune că „funcționarii 
publici nu pot deține alte funcții 
și nu pot desfășura alte activități, 
remunerate sau neremunerate, 
după cum urmează: a) în cadrul 
autorităților sau instituțiilor publice 
[…] c) în cadrul regiilor autonome, 
societăților comerciale ori alte unități 
cu scop lucrativ din sectorul public 
[…]”;

Fapta persoanei cu privire la 
care s-a constatat […]starea de 
incompatibilitate constituie abatere 

disciplinară și se sancționează potrivit 
reglementării aplicabile demnității, 
funcției sau activității respective 
[…]”. Adică: „Persoana […] față 
de care s-a constatat […] starea de 
incompatibilitate este decăzută din 
dreptul de a mai exercita o funcție 
sau o demnitate publică […] pe o 
perioadă de 3 ani de la data eliberării, 
destituirii din funcția ori demnitatea 
publică respectivă sau a încetării de 
drept a mandatului. Dacă persoana 
a ocupat o funcție eligibilă, nu mai 
poate ocupa aceeași funcție pe o 
perioadă de 3 ani de la încetarea 
mandatului.” Sancțiunea nu este însă 
aplicabilă imediat, ci numai după ce 
decizia ANI va rămâne defi nitivă, 
adică va fi  tranșată în instanță. Între 
timp, Anabell Măntoiu a fost numită 
șef de serviciu la Mediu, minister 
condus de Grațiela Gavrilescu. Ceea 
ce nu știe ANI este faptul că Măntoiu 
n-a fi gurat doar în CA-ul SGU, ci 
și în cel al SC Transport Călători 
Express SA!

ANUNŢ CONCURS

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR PUBLIC
Primăria comunei Olari, judeţul Prahova organizează concurs /examen  în data de  6.12.2018 ora 10,00 

şi interviu in data de 7.12.2018, ora 10 pentru ocuparea unui post contractual pe durată nedeterminată, 
de administrator public. 

Conditii generale şi condiţii specifi ce:
1. Condiţii generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute la art.3 ale anexei din HG nr. 286/2011.
2. Condiţii specifi ce pentru ocuparea  postului contractual vacant, pe perioadă nederminată, de 

administrator public:  
a) studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
b) vechime in administraţia publică, minim 14 ani;
c) cunoştinţe operare calculator;
d) vechime in funcitii de conducere in administratia publica minim 10 ani.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini: aptitudini privind organizare şi coordonare, analiză şi sinteză, planifi care 

şi acţiune strategică, control şi depistare a defi cienţelor, rezolvarea efi cientă a obiectivelor si problemelor, 
excelentă comunicare orală si scrisă, lucru efi cient în echipă atât ca lider cât și ca membru al acesteia, bună 
capacitate de relaționare cu superiorii, colegii, subordonații și publicul în general, bune abilități de gestionare 
a resurselor umane, capacitate de consiliere și îndrumare, abilități de mediere și negociere, gestionarea 
efi cientă a resurselor alocate, echilibru emoțional, perseverență în urmărirea și fi nalizarea scopului propus.

Concursul va consta în:
- Proba scrisă în data de 06.12.2018, ora 10,00, locul desfăşurării: sediul Primăriei.
- Interviu /proba practică în data de 07.12.2018 ora 10,00, locul desfăşurării: sediul  primăriei.       
Subiectele vor fi  stabilite pe baza bibliografi ei aprobate de către primarul localităţii.
Informaţii despre concurs, condiţii participare, bibliografi e, documente, depunere dosar,  se pot 

obţine la sediul instituţiei sau la telefon 0244471300 / 0244471302, persoană de contact Iancu Vasile.
VICEPRIMAR, cu atribuţii de primar

DUMITRU GHEORGHE

disciplinară și se sancționează potrivit

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A 
ACORDULUI DE MEDIU 

SC ROYAL TEKPLAST SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acorului de 
mediu pentru proiectul „Schimbare de destinaţie din grajd în atelier  confecţii tâmplărie din PVC” propus 
pentru a fi  amplasat în str. Octavian Goga, nr. 10, Bucov, jud. Prahova.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia 
mediului ANPM Prahova şi la sediul SC ROYAL TEKPLAST SRL,  str. Octavian Goga, nr. 10, Bucov, jud. 
Prahova, în  zilele de luni-vineri, între orele 8,00 - 17,00.

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

FOSTUL SECRETAR AL FOSTUL SECRETAR AL 
PLOIEȘTIULUI, DECLARATPLOIEȘTIULUI, DECLARAT
INCOMPATIBILINCOMPATIBIL
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Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Nu fac parte dintre ipocriții 
care susțin, din dorința 

de a părea inteligenți și liberali, 
că e foarte bine să avem lefuri 
de 30.000 de lei sau 15-20.000 
de euro/lună în sistemul public. 
Nu, spun fără ocoliș că statul 
a creat mari discriminări între 
diferite categorii de angajați și 
mai spun că România, ca nivel 
de dezvoltare, nu este pregătită 
să le ofere bugetarilor sau celor 
de la companiile de stat lefuri 
pe care, s-avem pardon, nu le 
încasează nici germanii bugetari. 
În sectorul privat e altceva: omul 
își negociază salariul, iar acesta 
poate să fi e de 5 lei ( exagerez 
voit) sau de 50.000 lei! Dar vă 
asigur că niciun patron nu aruncă 
banii aiurea, iar dacă o face, va 
scoate și untul din acel salariat ori 
angajatul îi întoarce favorul prin 
politici care varsă milioane de lei 
în contul fi rmei. 

Salarii astronomice în 
sectorul public

Să revenim la sistemul public. 
Nebunia a început când un 
anumit premier (nu știu care și 
nici n-are importanță) a permis 
ca managerii companiilor sau 
instituțiilor la care statul este 

acționar majoritar să-și facă salarii 
incredibile pentru România: 66. 
453 lei/lună-director și președinte 
CA la Transgaz; 53. 352 lei/lună-
director Nuclearelectrica; 36.810 
lei-prim-vicepreședinte ASF; 
21.000 lei/lună Romgaz (director 
management competitiv) etc. Pe 
urmă, Parlamentul a continuat 
o permisivitate excesivă pentru 
magistrați, un soi de a le 
cumpăra acestora bunăvoința, 
să-și manifeste eventual clemența 
atunci când politicienii vor 

ajunge la mâna instanțelor. Vă 
oferim un singur caz: Tudorel 
Toader. Omul acesta a încasat, 
în 2017, pentru meritul de a fi  
trimis România în cea mai neagră 
zi din istoria postdecembristă 
(adoptarea Rezoluției împotriva 
României și posibila activare a 
articolului 7), sume astronomice: 
27.250 lei/lună din pensie, 5.750 
lei/lună ca membru al CSM, 
10.000 lei ca ministru al Justiției 
și 14.750 lei/lună ca profesor la 
o universitate din Iași. Nu mai 
punem la socoteală faptul că fi zic 
nu avea timp să fi e și profesor, și 
ministru (membru al CSM este de 
drept)! Președintele CCR, Valer 
Dorneanu, primește, lunar, 25.442 
lei și, pentru că nu-i ajung banii, 
mai predă și la o universitate, de 
unde încasează un nimic de 4.166 
lei. Salarii fabuloase se plătesc 
nu doar în magistratură, ci și 
în diplomație, servicii secrete, 
STS etc. Ca să nu fi e mai prejos 
decât categoriile de bugetari sau 
salariați în sistemul public, și 
parlamentarii ori miniștri și-au 
aranjat lefuri de cel puțin 17.000 
lei pe lună, iar de anul trecut, 
sacul cu bani s-a vărsat în curtea 
primăriilor, consiliilor județene, 

prefecturilor, ministerelor și 
direcțiilor descentralizate. 

Aveți totuși o limită? Nu vă 
mai satură Dumnezeu de 

bani!
Și s-a mai vărsat sacul de bani 

în curtea spitalelor. E bine, ar 
spune ipocriții (eu nu), că nu ne 
mai pleacă medicii și asistentele 
afară. Ar fi  fost bine dacă se păstra 
totuși o proporție rezonabilă 
a veniturilor. Și ea cumva este 
asigurată printr-o jonglerie 
specifi c românească. Adică: legea 

salarizării unitare spune că nicio 
leafă nu trebuie să fi e mai mare 
ca a președintelui republicii. Și 
nu este. Numai că din sporuri, 
gărzi, hrană etc. un medic poate 
ridica venituri lunare duble față 
de Iohannis. Acesta este felul 
șmecheresc prin care Olguța 
Vasilescu ne-a furat nouă căciula! 
Fac o concesie mare-mare, deși 
încerc o revoltă fără seamăn 
pentru discriminarea legiferată 
între categoriile sociale și 
profesionale din țară, și spun: bine 
(oricum nu am altă putere)! Dar... 
Și aici intervine marele DAR... 
Renunțați, naibii, dacă tot încasați 
atâta amar de bănet, la șpagă? 
Renunțați, dragi asistente, la ăla 
5 lei pentru un pansament sau o 

injecție? Renunțați, infi rmiere, 
să schimbați lenjeria murdară 
contra a 2-3 lei? Vă comportați 
și voi ca oamenii? Unui membru 
al familiei mele i s-a făcut rău. A 
dus-o fi ul ei la Spitalul Județean 
de Urgență. Acolo a stat câteva 
ore fără să o bage nimeni în 
seamă, deși nu erau cazuri de 
urgență (urgențe mari). Abia 
după ce a vomat în poală a 
catadicsit cineva s-o întrebe de 
sănătate. Altcineva apropiat, o 
pensionară care primește, după 

35 de ani de muncă, în jur de 
970 lei, s-a internat la secția de 
Boli Infecțioase a SJU. Doctorița 
n-a făcut fasoane când i-a luat 
300 lei, deși ea încasează de 20 
de ori pensia cunoștinței mele. 
O  altă rudă a plătit într-un spital 
de stat 6.000 pentru o intervenție 
chirurgicală difi cilă ( e drept că 
anestezistul n-a vrut să ia plicul 
nici în ruptul capului), o operație 
la sân a costat, tot la stat, 700 lei etc. 
La Spitalul Județean de Urgență se 
mai poartă o modă: pacientul este 
plimbat în continuare dinspre 
unitatea de stat înspre cea privată 
a medicului (și invers) sau unde 
mai lucrează acesta. Și iar întreb: 
chiar nu aveți nicio limită? Chiar 
nu vă mai satură Dumnezeu?

Cât câștigă medicii și 
asistentele

Dar ca să nu vorbim... vorbe, 
haideți să vedem cam câți bani 
iau angajații Spitalului Județean 
de Urgență Ploiești. Asta ca să vă 
lămuriți odată pentru totdeauna 
și dvs., pacienții, și să nu mai 
oferiți atenția în plic. Fiindcă, 
dacă n-o mai facem noi toți, n-au 
ce frici să ne mai apese că nu-s 
atenți medicii cu noi dacă nu 
ieșim la înaintare. Ar fi  de spus că 
veniturile diferă de la lună la lună, 
în funcție de numărul de gărzi, de 
ore lucrate sâmbăta și duminica, 
de sporurile oferite de lege etc. Și 
începem cu medicii:

-medic rezident anul V: 9.106 

lei (din care salariul de bază-7.848 
lei);

-medic dentist:14.459 lei 
(salariul de bază-8.107 lei);

-medic medicină generală: 
15.634 lei (salariul de bază-7.909 
lei);

-medic primar: 29.127 lei 
(salariul de bază-15.567 lei);

-medic primar: 35.221 lei 
(salariul de bază-20.237 lei);

-medic primar coordonator: 
26.949 lei (salariul de bază-16.346 
lei);

-medic primar șef:36.790 lei 
(salariul de bază-21.249 lei);

-medic specialist: 24.236 lei 
(salariul de bază-12.835 lei);

-medic specialist: 24.385 lei 
(salariul de bază-15.255 lei).

Pe de altă parte, putem spune 
că uneori e mai bine să fi i asistent 
(ă) decât medic rezident: (vezi 
tabel 1)

Fă-mă, mamă, portar la 
SJU!

Acum, sincer, având în vedere 
că leafa minimă obligatorie, 
practicată în cazul a 80% dintre 
angajații din sistemul privat, este 
de ceva peste 2.000 lei, în fi ne, 
un salariu mediu la privat este de 
3.200 lei (față de 4.200 lei/lună, la 
stat),  n-ar fi  de lepădat un post de 
infi rmieră sau brancardier la SJU. 
Ba devine chiar tentant să faci pe 
paznicul la poarta unității! (vezi 
tabel 2)

u fac parte dintre ipocriții ajunge la mâna instanțelor Vă

SAU: FĂ-MĂ, MAMĂ, PORTAR LA SJU PLOIEŞTI!

Funcția
Salariul 

de bază cf. 
L 153/2017

Total 
sporuri 
Ordin 

547/2010

Spor 
de tură

Ore 
lucrate în 

weekend și 
sărbători 

legale

Alte 
drepturi Gărzi Normă 

de hrană
Total

(lei brut)

Asistent 
medical 
debutant

4.672 561 380 623 0 0 316 6.652

Aistent med. 
Gen. 4.985 2.056 375 720 1.932 0 316 10.384

Asist. Med.
pr. 4.871 2.436 534 832 0 0 316 8.989

Asist. Med.
pr. 5.184 2.138 416 888 2.009 0 316 10.915

Asistent 
coordonator 6.642 2.740 479 919 2.574 0 316 13.670

Asis. Med.
pr.S 5.634 3.099 630 1.638 0 0 316 11.317

Asist. Med.
pr.șef 6.642 2.557 447 919 3.089 0 316 13.970

Funcția
Salariul 

de bază 
cf. L 

153/2017

Total 
sporuri 
Ordin 

547/2010

Spor 
de tură

Ore lucrate 
în weekend 
și sărbători 

legale

Alte 
drepturi Gărzi Normă 

de hrană
Total
(lei 

brut)

Brancardier 2.275 626 171 396 2.218 0 316 6.002
Bucătar 2.254 0 0 649 451 0 316 3.670

Electrician 2.350 0 176 578 1.175 0 316 4.595
Fochist III 2.148 0 322 838 0 0 316 3.624
Infi rmieră 2.148 209 209 593 1.080 0 316 4.555
Îngrijitoare 2.117 127 159 432 1.250 0 316 4.401
Lenjereasă 2.254 0 0 0 0 0 316 2.570

Lift ier 2.093 105 157 301 1.151 0 316 4.123
Portar 2.148 419 209 309 1.621 0 316 5.022

Tehn. inst. 2.712 949 407 716 407 0 316 5.507
Telefonist III 2.208 0 248 570 522 0 316 3.864

ACUM PUTEȚI TOTUȘI SĂ NU ACUM PUTEȚI TOTUȘI SĂ NU 
MAI LUAȚI, NAIBII, ȘPAGĂ?MAI LUAȚI, NAIBII, ȘPAGĂ?

Tabel. 1

Tabel. 2
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Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:

Cămara cu planteCămara cu plante
Indiferent de cauză, durerile 

osteoarticulare își găsesc 
alinare și în farmacia naturii. Este 
indicat să asociaţi tratamentului 
medicamentos și remediilor 
naturale o dietă pe măsură. 
De asemenea, nu uitaţi de 
importanţa kinetoterapiei, care 
vizează refacerea funcţionalităţii 
articulaţiei, a masajului terapeutic, 
refl exoterapiei și fi zioterapiei.

Colagenul este principala 
proteină care asigură conexiunea 
dintre celule, ţesuturi sau organe 
și care susţine structura corpului 
nostru, fi ind de departe cea 
mai răspândită proteină din 
organismul nostru. Aceasta 
este esenţială pentru structura 
și funcţionarea corectă a 
tendoanelor, ligamentelor, 
mușchilor, pielii și oaselor.

Organismul uman are un 
potenţial de autoregenerare 
și de vindecare care îl ajută să 
reziste la testul timpului. Această 
capacitate de regenerare este mai 
mult sau mai puţin efi cientă, în 
funcţie de potenţialul metabolic 

al fi ecărei persoane, precum și de 
calitatea dietei fi ecăruia. Puterea 
de sinteză a colagenului este un 
element cheie pentru regenerarea 
organismului.

Pentru a face faţă problemelor 
induse de reînnoirea insufi cientă a 
ţesutului conjunctiv, sunt sugerate 
diferite soluţii, cea mai efi cientă 
fi ind stimularea potenţialului de 
sinteză a colagenului și furnizarea 
elementelor necesare prin nutriţie. 
Prin furnizarea aminoacizilor din 
colagen ca matrice pentru a activa 
sinteza colagenului, Genacol 
Colagen AminoLock este în acest 
moment cel mai bun răspuns 
la repercusiunile degenerării 
ţesutului conjunctiv.

De unde primim ajutor
În cazul unui puseu acut de 

durere și infl amaţie, recurgem 
la antiinfl amatoarele clasice. 
Terapiile naturiste se pot 
asocia medicamentelor clasice, 
condiţia este să fi e recomandate 
de un specialist. Intern, se pot 
administra extracte din plante 
cu efecte antiinfl amatoare, 
antialgice, decontracturante, 
de stimulare a microcirculaţiei 

locale, pentru diminuarea 
simptomatologiei și redobândirea 
fl exibilităţii osteoarticulare: 
ghiara-diavolului, gheara-
mâţei, arnica, scoarţa de salcie, 
mesteacănul, Boswellia serrata, 
curcumina, ghimbirul, cartilajul 
de rechin, lemnul-dulce. Ele 
se pot administra sub formă de 
ceaiuri, capsule, tincturi, extracte 
de gemoterapice de viţă-de-vie, 
jneapăn, mesteacăn, coacăz 
negru.

Combinaţii cu efecte multiple
Este bine să se folosească 

produse ce conţin combinaţii 
de plante cu acţiune antialgică 
și antiinfl amatoare în asociere 
cu substanţe ce protejează 
cartilajul de procesul degenerativ, 
neutralizează radicalii liberi 
ce provoacă îmbătrânirea 
articulaţiilor, asigură lubrifi erea 
articulaţiilor, stimulează sinteza 
colagenului, ajută la refacerea 
componentelor articulaţiei 
normale, cu îmbunătăţirea 
mobilităţii: glucozamina, 
condroitina, MSM, acidul 
hialuronic, magneziul marin, 
magneziul borul, siliciul, 

vitamina C, colagenul 
hidrolizat de tip I și II, 
enzimele (papaină și 
bromelaină din papaya și 
ananas); preparate cu ulei 
de pește, bogate în acizi 
grași Omega-3. 

Ceaiuri și unguente
Benefi ce sunt și ceaiurile 

din mesteacăn, inupăr, soc, coada-
calului, urzică vie, cu acţiune 
detoxifi antă și depurativă. Extern, 
pot fi  folosite unguente care se 
aplică local: arnică, sunătoare, 
gălbenele, pin, rozmarin, untul-
pământului, gheara-diavolului, 
venin de albine, scoarţă de 
salcie, spânz, Boswellia serrata, 
lavandă sau cele cu extract de 
ardei iute; ori uleiuri esenţiale 
care pot fi  adăugate în baie sau în 
uleiul de masaj: ulei de mentă, 
cimbru, mușeţel, lavandă, 
roiniţă, rozmarin.

Ajutor suplimentar
Deosebit de benefi ce sunt și 

masajele sau băile calde cu ulei 
esenţial de mentă, pin, cimbru, 
mușeţel, lavandă, roiniţă; băi 
calde în care se adaugă infuzie, 
decoct sau macerat din: măceșe, 

cimbru, cimbrișor, fl ori de 
fân, fl ori de mușeţel, frunze de 
mesteacăn, coajă de salcie și de 
stejar, coada-calului, frunze de 
nuc, muguri de pin, rădăcină de 
tătăneasă și coajă de stejar.

De renunţat și de adăugat în 
dietă

Remediile naturale trebuie 
asociate cu un regim alimentar 
adecvat. Trebuie redusă cantitatea 
de proteine și grăsime animală; 
se consumă legume proaspete și 
fi erte la aburi, fructe proaspete, 
mirodenii, cereale integrale; 
uleiuri vegetale presate la rece; 
nuci, migdale, suc de dovleac, de 
cartofi , de ţelină, de lămâie; carne 
de pește (conţine Omega-3). De 
asemenea, consumul de struguri 
are o acţiune benefi că în acţiunile 
reumatismale, aceștia având efecte 
diuretice, depurative, detoxifi ante.

Anul 1918 nu a fost un act singular, 
respectiv întregirea doar a statului 

român. Acei ani de război cu Pacea de la 
Paris (1919-1920) se înscriu într-un proces 
general al luptei de emancipare naţională 
a popoarelor devenite naţiuni, între care și 
Ungaria; proces de destrămare a imperiilor, 
regatelor; proces urmat de formarea statelor 
naţionale în Europa, între care: Italia, 
Germania, Polonia, România (desăvârșirea), 
Cehoslovacia, Regatul sârbo-croaţilor 
și slovenilor, Lituania, Letonia, Estonia, 
Ungaria, Austria.

Geograful francez Robert Ficheux 
subliniază următorul adevăr incontestabil: 
„Marile Puteri victorioase, adică Franţa, 
Anglia, SUA și asociaţii, hotărâseră, 
destul de corect, să împartă înfrântul și 
destrămatul Imperiu Austroungar, după 
criteriile populaţiilor majoritare. Au avut 
loc recensăminte, s-au făcut hărţi ale tuturor 
provinciilor imperiale după naţionalităţi, se 
pregătea înfi inţarea de noi ţări și frontiere. 
Ungaria înaintase Parisului, unde aveau loc 
negocierile, hărţi ale Transilvaniei, în care 
zona montană, platourile locuite numai de 
români, din Maramureș, Oaș, Haţeg, Lăpuș, 
Apuseni, Năsăud etc apăreau ca pustii, fi ind 
dincolo (de așa-numita Creastă militară) de 
ce se vedea din văile accesibile”.

Într-o primă variantă – continuă autorul 
citat -”populaţia maghiară, aglomerată în 
orașe (unde românilor le era interzis) și în 

satele de câmpie, apărea ca majoritară în 
Ardeal, cu consecinţele ce ar fi  urmat de aici. 
E meritul unor misiuni de geografi  francezi 
– precizează autorul – de a fi  urcat pe toate 
cărările transilvane și de a fi  inventariat și 
de a fi  constatat existenţa unor numeroase 
comunităţi românești, acolo unde hărţile 
maghiare marcaseră pete albe, lucru ce a 
contribuit determinant la decizia Marilor 
Puteri de la Trianon”.

Cele de mai sus, precum și alte mărturii 
asemănătoare contrazic (combat) aberaţii 
susţinute sau afi rmate de unii maghiari, 
precum Jean Csonka, care e de părere că, 
în  epoca venirii maghiarilor, Transilvania 
era o posesiune bulgară, folosind drept 
argumente scriitorii bizantini care amintesc 
despre bulgari și unguri, nu și de vlahi sau 
daci. Lazlo Tokes, David Porter socotesc 
Transilvania ca fi ind ungurească. Unii 
maghiari, istorici sau politicieni au ajuns 
până acolo să susţină aberaţia potrivit 
căreia naţia maghiară s-ar fi  format în 
spaţiul românesc, respectiv România. 
Asociaţia ungurilor americani a discutat la 
un moment dat (1990) variante prin care să 
„elibereze” Transilvania.

În același timp, alţi istorici maghiari s-au 
raportat la adevăr: astfel, istoricul Eckhardt 
Tibor, în cartea sa, Istoria Ungariei, 
apărută la Budapesta în 1923 scria: „Să nu 
ne închipuim că ungurii au populat ţara 
(spaţiul românesc) întreagă (…). Teritoriul 

locuit de ei (de unguri) se potrivește cu cel 
stabilit prin Pacea de la Trianon.

Un mare adevăr, consemnat în lucrări de 
istorie, a rostit dr. Lajos Varjassy, prefectul 
judeţului Arad: „Eu găsesc cât se poate de 
natural ca un popor plin de demnitate să 
nu mai vrea să tolereze robia – cum nici 
noi, ungurii, nu am tolerat faţă de Austria. 
Întreaga mea convingere sociologică s-ar 
revolta la gândul ca vreuna din naţionalităţi 
să trăiască în dependenţă de servitute faţă 
de Ungaria”. (Aradi Hirlap, 25.11.1918).

Edifi cator este și manifestul din 3 
noiembrie 1918, semnat de reprezentanţi de 
seamă ai vieţii culturale și obștești ungare, 
între care: Ady Endre, Bartok Bela, Bolony 
Gyorgy, Kodaly Zoltan, Varga Jeno în care 
se spune: „Faţă cu naţiunile-surori nu avem 
niciun fel de pretenţiuni”. Adresându-se 
ungurilor, ei au lansat chemarea la luciditate 
menţionând: „Și noi ne privim de naţiune 
înnoită, ne privim de putere liberatoare 
(eliberată, n.n.) ca și acei fraţi ai noștri care, 
din ruinele monarhiei, se ridică fericiţi la 
putere proaspătă…” (Mușat I. și Ardeleanu I., 
De la statul geto-dac… p. 369).

Istoricul american Milton G. Lehrer 
observă pertinent: „Dacă s-a comis 
nedreptate, nu ungurii au a se plânge de ea, 
ci românii, căci dincolo de frontiera politică, 
au fost lăsate pe teritoriul unguresc mai 
multe insule de români”. (în vol. Ardealul, 
pământ românesc, p. 33)

Potrivit art. 45 al Tratatului de Pace de 
la Trianon (Paris), Ungaria a renunţat sub 
semnătură în favoarea României la toate 
drepturile (care și de unde acele drepturi?) 
și titlurile asupra teritoriului fostei monarhii 
Austroungare, situate dincolo de fruntariile 
Ungariei. Deci, existau niște foste fruntarii!...

Pe de altă parte, adevărul despre 
identitatea Transilvaniei a fost recunoscut 
în două rânduri de marile puteri cu 
autoritate internaţioonală participante la 
război, respectiv Franţa, Anglia și Rusia, 
în cadrul tratativelor ce au premers intrării 
României în război. Și a doua oară, urmare 
a Tratatului de Pace de la Paris, din 1919-
1920, la care s-au alăturat SUA, Japonia ș.a. 
La aceste două tratate se impune a fi  amintit 
și al treilea, cel de după al Doilea Război 
Mondial, Paris, 1947.

Menţionăm și faptul nu lipsit de 
semnifi caţie că ungurii au folosit în 
anumite împrejurări termenul de Ungaria 
Nouă, ceea ce se potrivește adevărului 

istoric, adică Ungaria de după anul 1920, 
recunoscută în plan internaţional și în 
conformitate cu adevărul istoric, etno-
cultural și politic. Totodată, este de reţinut 
și faptul că acele graniţe pretinse de unii 
maghiari nu au existat ca element de drept 
până în 1920. Abia după acea dată, Ungaria 
se poate socoti stat de drept, recunoscut și 
consemnat pe plan internaţional. Ungurii 
trebuie să fi e mulţumiţi că au fost invitaţi la 
tratative ca entitate politică-naţională și să 
sărbătorească cu deplin temei o sută de ani 
de la defi nirea Ungariei ca stat naţional de 
sine stătător. Dacă vor să comemoreze acel 
moment, n-au decât să o facă, e treaba lor!

Obiectivitatea destrămării Imperiului 
Austroungar este dovedită și de faptul că, în 
același timp și ca urmare a acelorași cauze, 
s-au destrămat și imperiile rus, german și 
otoman. A fost o realitate istorică, plătită cu 
viaţa a milioane de morţi pe câmpul de luptă 
sau răpuși de mizeria războiului. Românii au 
dat cele mai multe jertfe, suportând pierderi 
uriașe, ca urmare a derulării războiului pe 
teritoriul lor. Totodată, este de menţionat 
lupta românilor din ţară, dar și din afara ei: 
români basarabeni, ardeleni și bucovineni, 
precum și românii afl aţi în străinătate: SUA, 
Franţa, Rusia, Italia, Austroungaria ș.a.

Dovadă că românii au fost majoritari în 
Transilvania de la începuturi este și faptul că 
s-au ridicat la luptă în mai multe rânduri. 
Bobâlna (1437), cu centre de revoltă în tot 
spaţiul transilvan, revendicând drepturi 
sociale și politico-religioase, culturale, de 
identitate,etc. Răscoala de sub conducerea 
lui Gh. Doja (1514); Răscoala lui Horea, 
Cloșca și Crișan (1784); Blajul la 1848 
ș.a.m.d.

Amintim aici și mișcările culturale 
românești în Transilvania: Suplex Libelus 
Valachorum; Școala Ardeleană, ASTRA, 
Liga pentru Unitatea Culturală a tuturor 
Românilor, Mișcarea memorandistă ș.a.

Concluzionând, putem spune că credinţa 
maghiară precum că Ungaria ar avea un 
drept milenar asupra Transilvaniei nu 
se susţine, dimpotrivă este aberant. Un 
răspuns adecvat a dat, la vremea respectivă, 
președintele Franţei, Alexandre Millerand, 
care a făcut următoarea observaţie: „O stare 
de lucruri chiar milenară nu are temei să 
dăinuiască mai departe, când s-a constatat 
că e contrară dreptăţii!”.

PACEA DE LA TRIANON, UN ADEVĂR DE NECONTESTAT (III)(III)

nul 1918 nu a fost un act singular satele de câmpie apărea ca majoritară în

REDUCEŢI DURERILE ARTICULARE CU PLANTE!

cimbru cimbrișor flori de
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COEFICIENTUL DE COEFICIENTUL DE 
INTELIGENȚĂ EMOȚIONALĂ, INTELIGENȚĂ EMOȚIONALĂ, 
CEL MAI IMPORTANTCEL MAI IMPORTANT

Noua Ordine Mondială se bazează 
pe distrugerea valorilor creștine, 

iar marxismul cultural a devenit moda 
dominantă. Avertismentul vine din partea 
unui cunoscut politician spaniol, Jaime 
Mayor Oreja, fost ministru de interne în 
timpul guvernului conservator condus de 
Jose Maria Aznar, dar și unul dintre cei mai 
vocali opozanţi ai mișcării separatiste basce 
ETA, în anii 90.

Într-un interviu pentru publicaţia 
spaniolă Semana, Oreja, un susţinător 
al politicilor pro-viaţă, a vorbit despre 
distrugerea valorilor morale și creștine, 
afi rmând că, în prezent, creștinii riscă 
să devină o minoritate, iar recuperarea 
valorilor presupune, printre altele, 
penalizarea avortului.

Criza actuală, mai mult decât una 
politică și economică, este una a valorilor 
dumnezeiești, spune fostul ministru 
de interne spaniol, fost membru al 
Parlamentului European, considerând că nu 
ar trebui să existe state confesionale și că ceea 
ce lipsește în lumea de azi este o mai mare 
apărare a valorilor creștine. Politicianul 

iberic are și câteva soluţii pentru depășirea 
acestei crize a valorilor: să se pună capăt 
avorturilor, eutanasiei, ideologiei de gen și 
legilor ce susţin LGBT.

Direcţionarea spre dreapta a spectrului 
politic, dar îndepărtarea de orice extreme, 
este una dintre tezele apărate de fostul 
ministru de interne al Spaniei, Jaime Mayor 
Oreja, politician al Partidului Popular (PP), 
linia Jose Maria Aznar, care conduce în 
prezent organizaţiile „Pro Vida”.

Întrebat de jurnaliștii de la Semana care 
ar fi  originea a ceea ce el defi nește drept criză 
a valorilor, Oreja spune: „Tot ceea ce vine 
după legalizarea și, prin urmare, legitimarea 
avortului ca un drept, precum și ideologia 
de gen, mamele-surogat sau eutanasia pot 
fi  cauzele și originile, în momentul în care 
semnifi caţia profundă a vieţii se pierde”.

Și continuă: „Atunci când avortul este 
legalizat și legitimat, adică atunci când 
se pierde semnifi caţia profundă a vieţii, 
apare un set de drepturi false și, desigur, 
asta presupune drepturi noi. Pentru că, 
până la urmă, noi ne-am instalat în slujba 
confortului și, prin urmare, ne interesează 

doar să inventăm drepturi noi, chiar dacă 
acestea sunt false. totul a pornit încă din anii 
60 și 70 cu această dezbatere, în special în 
Franţa și Statele Unite, privind legalizarea 
avortului. Este un fel de marxism cultural 
care azi, în domeniile noastre, constituie o 
modă dominantă”.

Politicianul spaniol vorbește și despre 
scopul organizaţiilor pro-viaţă pe care 
a decis să le conducă. În primul rând, 
spune el, pentru a-i face pe oameni să 
conștientizeze că actuala criză este una care 
ţine de persoană. „Este o criză a principiilor 
și a valorilor. Nu este o criză strict economică 
și politică. Ceea ce intenţionăm este să 
sensibilizăm lumea asupra cauzelor crizei, 
asupra gravităţii situaţiei, precum și asupra 
existenţei unei Noi Ordini Mondiale care se 
bazează pe distrugerea valorilor creștine. 
Ceea ce încercăm să facem este să explicăm 
profunzimea și cauzele crizei și cum trebuie 
să o abordăm, mai ales printr-o schimbare a 
atitudinii personale”.

În opinia sa, Noua Ordine Mondială 
este actuala modă dominantă, bazată pe 
relativism și pe socializarea nimicului. 
Această ordine mondială tinde să se 
stabilească mai puternic decât oricând în 
Europa, deși aceeași dezbatere pe tema 
valorilor care are loc în Europa are loc și 
peste Ocean, în America, spune Oreja.

Vorbind despre valorile creștine care 
trebuie apărate, acesta afi rmă: „Creștinismul 
nu este doar o religie, ci și, foarte important, 

o civilizaţie. Iar civilizaţia și societatea 
noastră s-au stabilit pe aceste rădăcini 
creștine și pe valorile creștine care sunt: 
demnitatea persoanei, apărarea familiei, 
căsătoria, valoarea austerităţii, sacrifi ciul 
și generozitatea. Aceste valori au stabilit 
fundaţia Uniunii Europene, care s-a născut 
după tragedia războiului și a totalitarismului 
naţional-socialismului și comunismului. 
Este însă cu totul altceva faptul că Uniunea 
Europeană e acum dominată de relativism, 
ghidat în mare măsură de nimic”.

Jaime Mayor Oreja este convins că, 
pentru ca omenirea să revină pe drumul cel 
drept, e nevoie ca avortul, căsătoria între 
persoane de același sex și eutanasia să nu 
mai existe.

„Acestea sunt drepturi false, care se 
bazează pe confort. Ce va fi  după ce vom 
defi ni sexul așa cum dorim, după ce vom 
înlocui genul pentru sex și vom deveni bărbaţi 
sau femei în funcţie de ceea ce ne interesează 
pe noi? Aceste lucruri ni se vând acum în 
aceste așa-zise vremuri noi și care reprezintă 
expresii ale unei crize de egoism extrem”.

Politicianul afi rmă, de asemenea, că o 
societate în care valorile pe care le apără nu 
se bazează pe nimic este sortită eșecului. „O 
societate nu se poate baza pe ideologia de 
gen, nici nu poate fi  acceptată consolidarea 
tuturor legilor LGBT, eutanasia sau avortul. 
Toate acestea sunt negări. Aceasta este o 
cultură a morţii sau a crizei”.

„Păcat că a citit atât de mult, 
că nu se descurcă deloc în 

viaţă”. De câte ori ai gândit astfel 
despre cineva, ai intuit, de fapt, că 
persoana respectivă stă mai prost 
la capitolul inteligenţei emoţionale 
decât la cel al inteligenţei cognitive 
(evaluată de IQ). Pe majoritatea 
best-seller-urilor pe tema 
dezvoltării personale s-ar depune 
praful într-un colţ de librărie sau 
de internet dacă am sta mai bine 
la capitolul inteligenţă emoţională.

Pe scurt, inteligenţa 
emoţională este ingredientul-
cheie pe care-l au în plus oamenii 
de succes, pe lângă un coefi cient 
de inteligenţă mare și o educaţie 
pe măsură. „Inteligenţa de stradă”, 
spre deosebire de inteligenţa dată 
de cărţi, este cea care ne ajută să 
ne descurcăm în situaţii sociale 
dintre cele mai complexe. „Viaţa 
pare mai ușoară pentru cei care 
stau bine la capitolul inteligenţă 
emoţională”,  spune psihologul 
Daniel Goleman, autorul cărţii 
„Concentrează-te: conducătorul 
ascuns către excelenţă”, citat de 
Huffi  ngton Post.

Specialiștii spun că, pentru a 
deţine inteligenţă emoţională, 
trebuie să bifezi cinci elemente pe 
lista calităţilor conștiinţă de sine, 
autocontrol, motivaţie, abilităţi de 
socializare și empatie (cunoașterea 
și identifi carea cu trăirile celor 

din jur). Dacă nu ești sigur că te 
încadrezi în parametrii optimi 
ai inteligenţei emoţionale, există 
câteva semne care-ţi pot oferi 
indicii.

Ești curios în legătură 
cu oamenii pe care nu-i 

cunoști. 
Îţi place să cunoști mereu alţi 

oameni și îţi stă în fi re să le pui 
acestora multe întrebări imediat 
ce i-ai întâlnit prima oară? Dacă 
da, atunci înseamnă că empatia 
nu îţi este un concept străin, iar 
acesta este unul dintre elementele 
esenţiale ale inteligenţei 
emoţionale. Persoanele cu un 
nivel ridicat de empatie, conectate 
la nevoile și sentimentele celor din 
jur, și acţionează în consecinţă. Ele 
au un lucru în comun: sunt mereu 
curioase să afl e detalii despre 
persoanele pe care le cunosc. De 
asemenea această curiozitate poate 
fi  folosită și pentru cultivarea 
empatiei.

Ești un lider înnăscut. 
Liderii excepţionali au, 

de regulă, pe lângă talent, motivaţie 
puternică și un IQ ridicat, și 
un grad ridicat de inteligenţă 
emoţională. Este vorba despre 
acel lider pe care toată lumea pare 
să-l placă, despre cei care știu ce 
și cât să le ceară angajaţilor și care 
creează un mediu de lucru efi cient.

Îţi cunoști atât punctele forte, 
cât și pe cele slabe. 

O parte esenţială a conștiinţei 
de sine este să fi i întotdeauna 
onest cu tine însuţi atât în privinţa 
punctelor forte, cât și a punctelor 
tale slabe. Dacă le accepţi, le vei 
putea depăși mai ușor. În plus, 
odată ce știi cu certitudine care 
sunt domeniile în care excelezi, vei 
putea merge în direcţia dorită cu 
încredere.

Știi cum să fi i atent. 
Simţi că orice sunet, 

persoană care trece prin faţa ta 
sau gând care-ţi trece prin minte 
te poate distrage cu ușurinţă 
de la ceea ce faci? Înseamnă că 
trebuie să mai lucrezi la capitolul 
„concentrarea atenţiei”, o altă 
parte esenţială a inteligenţei 
emoţionale. Capacitatea de a 
rezista elementelor care te distrag 
și de a te concentra asupra 
lucrurilor esenţiale pe care le ai de 
făcut este un atu foarte important.

Atunci când ești supărat, 
știi exact de ce.

 Cu toţii simţim că trecem prin 
suișuri și coborâșuri ale stării 
emoţionale pe parcursul unei zile 
și, de multe ori, simţim că nici 
nu știm de ce suntem nervoși, 
supăraţi sau, pur și simplu, triști. 
Un aspect demn de luat în calcul 
în ceea ce privește inteligenţa 
emoţională este tocmai acesta: 

să-ţi recunoști întotdeauna stările 
și să le poţi atribui o cauză precisă. 
Oamenii inteligenţi emoţional fac 
un pas înapoi și par că se uită la 
ei înșiși de la distanţă, pentru a-și 
analiza propriile reacţii și emoţii și 
pentru a și le controla.

Te înţelegi aproape cu 
oricine. 

Dacă reușești să te înţelegi și cu 
persoanele cele mai difi cile de la 
serviciu, atunci cu siguranţă ești 
inteligent emoţional, fi indcă acest 
fapt (dacă nu este un caz singular) 
arată că poţi să identifi ci „punctele 
moi” ale oricui și să-i găsești 
lungimea de undă potrivită.

Te pricepi să citești expresiile 
faciale ale oamenilor. 

Dacă reușești să simţi ce simt 
cei din jurul tău înseamnă că ai 
un punct în plus la inteligenţa 
emoţională.

Imediat după ce ai căzut, te 
ridici ca și cum nimic nu s-ar 

fi  petrecut.
 Probabil că ai auzit de multe ori 

că trebuie să privești întotdeauna 
partea plină a paharului. Experţii 
în inteligenţa emoţională oferă 

o altă perspectivă. Ei spun că 
persoanele inteligente emoţional 
reușesc, în cele mai multe cazuri, 
să se ridice singure pe propriile 
picioare înainte ce s-au împiedicat 
de greutăţi. Analizează situaţia, 
elimină greșelile și merg mai 
departe fără să le mai repete. Și tot 
așa, până reușesc.

Ai încredere în instinct.
 O persoană inteligentă 

emoţional se simte întotdeauna 
confortabil când ia decizii 
urmându-și instinctul, fi indcă are 
încredere în ea însăși. Fiindcă ai 
autocontrol și conștiinţă de sine, 
nu vei risca să iei decizii pripite, 
fi ind infl uenţat de emoţii.

Știi când să spui „Nu”. 
Autocontrolul și cunoaș-

terea propriilor limite nu vor 
lăsa decât în mod excepţional 
persoanele inteligente emoţional 
să accepte să facă lucruri care le 
sunt peste puteri. Deși sunt bine 
„dotate” pentru a suporta situaţiile 
tensionate și oboseala, aceste 
persoane nu vor exagera cu nimic, 
pentru a nu se dezechilibra din 
nici un punct de vedere.

să ţi recunoști întotdeauna stările o altă perspectivă Ei spun că

oua Ordine Mondială se bazează iberic are și câteva soluţii pentru depășirea

NOUA ORDINE  NOUA ORDINE  
MONDIALĂ SE BAZEAZĂ MONDIALĂ SE BAZEAZĂ 

PE DISTRUGEREA PE DISTRUGEREA 
VALORILOR CREȘTINEVALORILOR CREȘTINE
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„ISPRAVNICUL” DODON 
ȘI „CHIRIȚA” LUI AU ȘI „CHIRIȚA” LUI AU 

MERS LA PARISMERS LA PARIS

CUM SĂ FACI DIN ȚÂNȚAR 
ARMĂSAR SAU DIN PUI DE ȘOARECE 

ELEFANT 
Înainte de toate ar fi  de precizat că Igor 

Dodon e un mare maestru de a face din 
țânțar armăsar sau din șoricel elefant. De-a 
lungul prestației sale prezidențiale a tot 
cerșit întrevederi bilaterale și vizite de la 
mai mulți șefi  de state, însă cei mai mulți 
au preferat să-l trateze cu tăcere sau să nu 
dea curs demersurilor sale. În același timp, 
orice invitație, cât de neînsemnată sau pur și 
simplu de protocol diplomatic rutinar, este 
prezentată în spațiul public ca o „întrunire 
bilaterală” mai că nu de însemnătate istorică. 
Un recent „turneu” în Marea Britanie, 
bunăoară, era anunțat ca o invitație ofi cială 
la „un dialog bilateral” cu experți de la 
Ministerul Economiei și cel de Externe. 
În realitate însă pleca să participe la un 
campionat de șah (în calitate de președinte 
al Federației de Șah din Republica Moldova). 
Iar „dialogul istoric” a avut loc la „Chathan 
House”, cum mai este numit Institutul Regal 
pentru Afaceri Internaționale din Marea 
Britanie, după cum scrie chiar dânsul pe 
contul său de Facebook. Și se mai arată 
bucuros că într-un format restrâns, doar 
specialiștii și experții în regiune au avut 
prilejul să ia cunoștință de „punctul de 
vedere al șefului statului moldovenesc”. În 
rest, nimic despre protestatarii din diaspora 
londoneză, care l-au întâmpinat în preajma 
pragului Institutului Regal și l-au petrecut 
cu pancarte „Dodon, Candu, Șor – corupție 
și minciuni”, „Igor Dodon un dezastru 
moldovenesc”, precum și mesajele din 
spațiul virtual „DodON este în LondON! 
Domnul (Ne)Președinte a intrat și nici 
măcar nu s-a salutat. Să-i fi e rușine!” ș. a. 

În schimb, iată, vizita la Paris este 
într-adevăr una istorică pentru cuplul 
Dodon. Chiar dacă a neglijat la maximum 
contextul istoric al evenimentului – o 
sută de ani de la sfârșitul Primului Război 
Mondial și un Forum al Păcii. Pentru că 
de data aceasta a fost invitat de însuși 
președintele Franței, Emmanuel Macron. E 
drept că „inițiativa” (cum califi că Dodon) 
președintelui francez i-a fost comunicată 
„în cadrul unei discuții aprinse” pe holul 
clădirii unde în octombrie curent, la 
Erevan, și-a ținut lucrările cel de-al XVII-a 
summit al Francofoniei. Iar lui Macron i-ar 
fi  sugerat-o nimeni altul decât Prințul Louis 
Alphonse de Bourbon („membru al Casei 
regale de Bourbon și unul dintre actualii 
pretendenți la tronul Franței”, se lăuda 
Dodon), invitat de onoare la cea de-a XII-a 
ediție a Congresului Mondial al Familiilor, 
desfășurat la Chișinău în septembrie, sub 
auspiciile președinției moldovenești. Gurile 
urbei (pe care cine le poate stăvili?) îi poartă 
vorbe rele președintelui Dodon – chipurile 
„eu ție, tu mie” – așa ar fi  fost de fapt 
aranjată „inițiativa” președintelui Macron 
de pe holurile de la Erevan. 
CE A CONTAT DE FAPT MAI MULT ÎN 

VIZITA LA PARIS  
Și vizita la Paris s-a bucurat de cu totul 

alte accente pe contul de Facebook al 
președintelui socialist de la Chișinău. Ce 
contează o sută de ani de la sfârșitul Primului 

Război Mondial (genericul evenimentului 
aniversar de la Paris) și scopul în care a fost 
organizat evenimentul – un For al Păcii? Nici 
un cuvânt despre cele 10 milioane de soldați 
morți necunoscuți și alte 3 milioane presupuși 
morți, despre cele 13 milioane de civili morți, 
despre aproximativ 20 de milioane soldați 
și tot atâția civili răniți, despre alte zeci de 
milioane refugiați și văduve ale războiului, 
miliardele de datorii ale statelor beligerante, 
dispariția mai multor imperii… Nimic 
nici despre discursul emoțional al gazdei 
evenimentului, Emmanuel Macron… Ai 
impresia că evenimentul de la Paris a fost 
dedicat nu celor peste 70 de șefi  de stat și 
guverne, ci lui Igor Dodon și primei doamne 
Galina Dodon, dacă treci în revistă suita 
zecilor de fotografi i de pe contul său personal. 
Uite-l pe Dodon strângând mâna „celui 
mai puternic om din lume” Donald Trump, 
iată-l fotografi indu-se cu Angela Merkel, cu 
cuplul Macron, ca să nu mai zicem de Recep 
Erdogan, Vladimir Putin, Serghei Lavrov. 
Uite prima doamnă a Republicii Moldova 
Galina Dodon de mână cu prima doamnă 
a SUA Melania Trump, etalându-și mai 
degrabă garderobele decât stabilind relații 
amicale de colaborare. Ba chiar Igor Dodon 
strânge mâna președintelui ucrainean Petro 
Poroșenco, care a declarat franc că se poate 
întâlni cu Dodon numai după ce-și retrage 
declarația că recunoaște Crimeea drept parte 
componentă a Federației Ruse. Acum, dacă 
i-a strâns totuși mâna, ce să-i fi  solicitat? 
Să intervină în Rada Supremă de la Kiev ca 
deputații de acolo să nu mai ceară Serviciului 
de Securitate din Ucraina să-l declare persona 
non-grata pe teritoriul Ucrainei? 

Cu toate că nu a vizitat niciodată „statul 
vecin”, adică România, Igor Dodon nu a ratat 
momentul să dea mâna și cu președintele 
României, Klaus Iohannis. Și să-l asigure 
că dacă în „Constituția Republicii Moldova 
este expres indicat că limba de stat este 
limba moldovenească și așa va rămâne în 
continuare”, asta „nu este nimic împotriva 
românilor”. Și că „suntem prieteni, suntem 
frați, după cum i-am spus și lui Vladimir 
Vladimirovici (Putin), dar …unionismul 
ăsta, bată-l să-l bată…”

Dec! Dacă știi să pozezi la momentul 
potrivit și cu persoana potrivită sau să ai 
grijă să-ți angajezi și un fotograf propriu 
în delegație, „succesul” ți-e asigurat. E 
drept, că în timp ce Igor Dodon susține 
pe pagina ofi cială de Twitter că  a discutat 
„într-o atmosferă informală cu mai mulți 
șefi  de state și guverne”, niciunul dintre 
interlocutorii săi nu a publicat vreo imagine 
și nu a făcut vreo mențiune despre dialogul 
cu acesta. Pur și simplu, au dat prioritate 
altor interlocutori și au afi șat imagini cu ei.

Întruniri fructuoase sau strângeri de 
mâini pasagere? 

Ei bine, cui și ce i-o fi  spus președintele 
Dodon, mai puțin contează. Contează 
sesiunea foto. Mai ales pentru cei de-
acasă. Și orice strângere de mână, oricât de 
pasageră, președintele Dodon o va da drept 
…întrunire bilaterală de lucru. Neapărat 
fructuoasă. Judecând după sesiunea foto de 
la Paris, ai crede că Dodon vorbește liber 
engleza, franceza, germana și mai câte oare 

limbi? Având o asemenea posibilitate de PR, 
poți uita și de avertismentul lui Vladimir 
Putin de a nu fi  prieten cu nimeni împotriva 
Rusiei. La urma urmei, se poate disculpa. 
Igor Dodon visează și cu ochii deschiși. 
Ce mi-i „Visătorul din Kremlin”, vorba lui 
Herbert Welss despre Lenin. „Visătorul 
de Condriţa”, dacă  nu-și poate realiza 
mai nici una din promisiunile ce au curs 
gârlă în Republica Moldova în electorala 
prezidențială, măcar visează pe plan 
internațional, cu ochii deschiși la o Europă 
întinsă de la Lisabona la Vladivostok, cum 
a declarat la summitul CSI de la Dușambe: 
„Trebuie să tindem spre o strategie comună, 
spre o Europă comună de la Lisabona la 
Vladivostok”. 

Altminteri, și în cadrul vizitelor la Moscova 
scontează nu atât „eliminarea taxelor la șase 
categorii de produse pe un termen șase luni” 
sau  o nouă amnistie pentru migranții cărora 
le-a fost interzisă intrarea pe teritoriul 
Federației Ruse pentru infracțiunile comise. 
Mai puțin contează chiar și perspectiva 
unor proiecte de infrastructură promise 
de patronul de la Kremlin (fi rește, dacă 
socialiștii câștigă alegerile). Toate balivernele 
și minciunile pe care Igor Dodon le aduce 
de la Moscova sunt pentru un segment naiv 
al electoratului, nostalgic după regimul 
sovietic – că Federația Rusă poate acorda 
Republicii Moldova un miliard de dolari 
pentru reparația drumurilor, că prețul la 
gaz ar putea fi  redus în medie cu 25-30 la 
sută, ca și prețul produselelor petroliere. 
Aceluiași scop servesc și cifrele exagerate 
despre exporturile de fructe și legume către 
Rusia în perioada de când e președinte, 
transferurile lucrătorilor migranți din Rusia, 
la fel întreit exagerate. Însă toate acestea, 
desigur, dintr-o perspectivă foarte clară – 
a aderării la Uniunea Euroasiatică. Și cu o 
condiție înaintată de președintele rus: „Igor 
Nicolaevici (Dodon – n. r.), eu vă înțeleg și 
vă susțin. În curând la voi acolo, în Moldova, 
sunt alegeri. După alegeri va fi  alt Guvern, 
ne așezăm atunci și discutăm pe toate 
categoriile de produse, pe toate pozițiile”. 

Însă cel mai mult contează că de la 
Moscova Igor Dodon și liderul de jure al 
PSRM Zinaida Greceanîi, care îl însoțește 
în mai toate vizitele la Putin, s-au întors 
acasă cu un portofoliu burdușit cu fotografi i 
noi alături de liderul de la Kremlin. Care 
cântărește, fără cuvinte, de trei ori mai mult 
decât cel mai inspirat demers electoral. Nu 
va trece mult timp și pe toate magistralele 
republicane și intersecțiile capitalei vor 
răsări panouri publicitare enorme cu 
cei doi lideri în compania președintelui 
rus – cea mai efi cace publicitate pentru 
nostalgici în perioada electorală. Ori până 
la 24 februarie 2019 nu mai e atât de mult, 
iar tema alegerilor a fost una mai des 
abordată în discuțiile cu Vladimir Putin 
decât jurămintele de prietenie de veacuri, la 
greu și la victorii, dintre cele două popoare. 
Și doar când e strâns cu ușa de presa de la 
Chișinău,  Dodon  coboară cu picioarele 
pe pământ: „Eu o să spun destul de sincer: 
dacă rămâne acest Guvern, noi, cu regret, 
nu vom putea benefi cia de exporturi masive 

spre Federația Rusă”.  Asta ca o scuză în 
cazul că nu va lua majoritatea în scrutinul 
parlamentar. Și ca o amenințare sau un 
șantaj adresat electoratului. 

Cu alte cuvinte, nu vom benefi cia nici de 
taxe, nici de miliardul promis, nici de gaze, 
produse petroliere ieft ine. Ci de un război 
hibrid în continuare, zicem noi. 

PUDELUL DODON ȘI ASUL PUTIN 
Sesiunile foto, în special din străinătate, 

ale președintelui turist sunt cele mai mari 
realizări ale afl ării în fotoliul de președinte. 
Căci acasă Igor Dodon nu e decât un simplu 
prezidențiabil, care poate fi  suspendat 
în orice moment când încearcă să-și 
demonstreze bicepșii politici. Apropo, zilele 
acestea îl așteaptă a cincea suspendare, 
dacă nu semnează, după un vot repetat în 
Parlament, noul Cod al audiovizualului. 
Acasă chiar și așa-numitul omolog-prieten 
de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii, l-a 
trimis la plimbare. Vorbim doar cu cei 
care au împuterniciri, a declarat capul 
rețelei separatiste de la Tiraspol, dând de 
înțeles clar că întâlnirea cu Igor Dodon 
planifi cată pentru decembrie ar putea fi  
anulată. Separatistul-șef s-a exprimat în 
favoarea unei întrevederi în formatul 5+2 
atât timp cât loialul Moscovei, Dodon, nu 
are mari împuterniciri la Chișinău. „Noi 
trebuie să lucrăm cu toți acei care sunt 
competenți în rezolvarea unor probleme 
curente și cu ajutorul partenerilor externi”, 
a declarat Vadim Krasnoselski portalului 
transnistrean novostipmr.com. 

Și cum preconizata întâlnire la Tiraspol 
a picat, președintele Dodon ia din nou 
calea spre Federația Rusă. De astă dată pe 
o săptămână întreagă. Cu o agendă foarte 
încărcată. Pe 21 noiembrie va ține un 
discurs în ședința plenară a Dumei de Stat 
și va avea o întrevedere (nu fără sesiune 
foto!) cu spicherul ei Veaceslav Volodin. 
Tot în ultima decadă a lui noiembrie 
Dodon are planifi cate întâlniri cu diaspora 
moldovenească din Moscova și din Sankt-
Petersburg. Pe 24 noiembrie șeful statului 
moldovenesc se va întreține cu lucrătorii 
migranți, tot mai în scădere la număr, în sala 
de concerte „Cosmos” și-și va agita electoral 
concetățenii cu un grandios concert, iar a 
doua zi același program se va ține și la Sankt-
Petersburg. De unde se va întoarce din nou 
cu un portofoliu gras de fotografi i și chiar 
secvențe video pentru apropiata campanie 
electorală. (Și una neapărat cu Vladimir 
Putin.) Nu se știe dacă cu tot atâtea voturi 
previzibile. 

După toate acestea un lucru devine 
tot mai clar: dacă Igor Dodon e pudelul 
de companie al președintelui rus, apoi 
Vladimir Putin e asul din buzunarul de 
la piept al președintelui Dodon în toate 
campaniile sale și ale PSRM. Și ale cozilor 
de topor apropiate socialiștilor. 

li bi? A â d ibilit t d PR

spre Federația Rusă” Asta ca o scuză în

LA O SESIUNE FOTOLA O SESIUNE FOTO
În sfârșit, după doi ani de mandat, președintele socialist al Republicii Moldova a ajuns 

să vadă pe viu și alți președinți de țară, în afară de Vladimir Putin, spre care a făcut 
cărări bătătorite, și Recep Erdogan. Mai mult chiar, a reușit să se fotografi eze cu șefi i celor 
mai infl uente state din Occident și… să umple cu ele contul său de Facebook, „cantitatea” 
imaginilor întrecând de câteva ori numărul cvintelor din explicații. Scopul fotografi ilor, 
fi rește, nu este promovarea imaginii țării a cărui șef de stat este, ci a partidului său care a 
intrat, prin Facebook-ul președintelui, în campanie electorală cu mult înainte de termenul 
prestabilit de legislație. 
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AVANTI DILETTANTI!

Emmanuel Macron 
pregătește o 

reorganizare completă a 
cultului musulman din 
Franţa. „Vă voi avansa pas 
cu pas”, a declarat șeful 
statului într-o declaraţie 
făcută publicaţiei Le 
Journal du Dimanche.

Scopul lui Emmanuel 
Macron este de a pune 
baze noi relaţiei pe care o 
întreţine cultul musulman 
cu statul francez și cu 
celelalte religii. Astfel se va 
putea combate mai efi cient 
și fundamentalismul 
islamic, crede președintele 
Franţei.

Planul este pregătit de 
palatul Elysee în strânsă 
colaborare cu Ministerul 
de Interne și al Cultelor. 
„Indiferent de opţiunea 
aleasă, obiectivul meu este 
de a regăsi inima laicităţii, 
posibilitatea de a crede 
sau de a nu crede, pentru 
a prezerva coeziunea 
naţională și posibilitatea 
de a avea conștiinţe libere”, 
spune șeful statului, citat 
de RFI.

O misiune delicată, 
pentru că totul trebuie 
regândit, refăcut, noi 
instanţe reprezentative, 
fi nanţarea lăcașurilor de 
cult, formarea imamilor 
– șantierul este enorm. 
Ideea este de „a reduce 
infl uenţa ţărilor arabe care 
nu fac decât să împiedice 
islamul francez să intre 
în modernitate”,  spune 
anturajul președintelui 
jurnaliștilor de la Journal 
du Dimanche.

Consiliul francez 
al cultului musulman, 
instanţa reprezentativă 
a musulmanilor din 
Hexagon, creat în  2003, 

nu reprezintă în fapt pe 
mai nimeni potrivit unui 
sondaj de opinie, doar o 
treime dintre musulmanii 
francezi au auzit de 
această instanţă. Factor 
de imobilism, CFCM este 
prea infl uenţat de state 

străine – Algeria, Maroc, 
Turcia, Arabia Saudită sau 
Qatar. Un sistem de care 
Macron vrea să scape.

Ideea autorităţilor 
franceze este de a deschide 
CFCM musulmanilor 
cel mai bine integraţi în 
Franţa, noii generaţii de 
francezi de confesiune 
musulmană.

În fi ne, fi nanţarea și 
formarea imamilor sunt 
punctele cele mai delicate 
ale reformei. Trebuie 
știut că ţările Golfului 
Persic și ale Maghrebului   
contribuie la construirea 
de moschei în Franţa, 
ţară în care ofi ciază de 
asemenea 300 de imami 
plătiţi de state străine.

Reformarea islamului 
francez va cere fără 
îndoială timp, diplomaţie 
și abilitate din partea 
lui Emmanuel Macron. 
Președintele francez pare 
însă dispus să acţioneze 
rapid, primele jaloane 
ale reformei urmând să 
fi e puse încă din primul 

semestru al acestui an.
Creat în 2003 de 

Nicolas Sarkozy, la 
acea vreme ministru de 
interne, pentru a stabili 
un interlocutor unic între 
comunitatea musulmană 
de stat, CFCM respinge 

orice supraveghere din 
partea statului.

În replică la anunţul 
președintelui, un lider al 
musulmanilor francezi l-a 
îndemnat pe Emmanuel 
Macron să nu se amestece 
în organizarea celei de-a 
doua religii a Franţei.

„Fiecare trebuie să aibă 
rolul său”, a declarat pentru 
Reuters Ahmet Ogras, 
președintele CFCM.

„Credinţa musulmană 
este o religie și, ca atare, 
are grijă de problemele ei. 
Ultimul lucru pe care îl vrei 
este să acţionezi ca tutore”, 
a spus Ogras, un francez de 
origine turcă care a condus 
CFCM până la jumătatea 
lunii septembrie, anul 
trecut.

CFCM este intens 
monitorizat în special de 
Ministerul de Interne. 
În prezent, comitetul 
executiv al acestui 
organism este desemnat 
direct în moschei. O 
modalitate mult criticată 
de autorităţile franceze 
și pe care, cu siguranţă, 
Macron va încerca să o 
schimbe, având în vedere 
alegerile care au loc anul 
viitor.

Conform 
recensământului din 
ianuarie 2016 realizat 
de Institutul Naţional 
de Statistică (Insee), 
credincioșii musulmani 
din Franţa ar fi  aproximativ 
6,5 milioane, adică 10% 
din populaţie.

NU VĂ AMESTECAŢI NU VĂ AMESTECAŢI 
ÎN RELIGIA ÎN RELIGIA 
NOASTRĂNOASTRĂ

t ăi Al i M i h di

Italia va fi  guvernată de o coaliţie de 
populiști de dreapta și de stânga. 

Astfel, ţara ar putea intra în derapaj nu 
doar în politica fi nanciară, iar pentru UE 
ar putea veni vremuri grele, apreciază 
Barbara Wesei de la DW – Bruxelles.

În cele din urmă, eforturile de formare 
a unui nou guvern la Roma s-au 

ghidat după principiul „să nu dai vrabia din 
mână pe cioara de pe gard”. Matteo Salvini, 
strategul priceput al formaţiunii populiste 
de dreapta Lega, a ezitat multă vreme, 
sperând că se va ajunge la alegeri anticipate. 
În sondaje a cunoscut o ascensiune razantă, 
ceea ce ar fi  putut asigura partidului său, în 
cazul unor noi alegeri, o poziţie și mai bună 
în viitorul legislativ. Dar în fi nal a învins 
precauţia și a acceptat, deja pentru a doua 
oară, forţat de împrejurări, o alianţă cu 
Mișcarea 5 stele.

PROFESORI NECUNOSCUŢI ȘI 
ÎNCEPĂTORI

Ar fi  o minune dacă noul premier nu e 
doar o marionetă în mâinile celor doi șefi  
ai partidelor de coaliţie. Căci profesorul 
universitar de drept, Giuseppe Conte, 
nu are legături nici cu Lega și nici cu 
Mișcarea 5 stele. Rolul său este acela de 
a avea o putere slabă, fi ind nevoit să sune 
la centralele de partid înainte de a face 
vreo promisiune cancelarei Merkel sau 
președintelui Macron.

Și ceilalţi membri ai noului executiv 
sunt la fel de lipsiţi de experienţă. De pildă, 
noul ministru al fi nanţelor, profesorul de 
economie Giovanni Tria, despre care nu se 
știu multe, decât că nu pare a fi  un adversar 
declarat al monedei euro. Întregul guvern 
este compus din debutanţi, cu excepţia 
ministrului de externe, ceea ce-i conferă, în 
ochii electoratului, un plus de credibilitate. 
Căci e tipic pentru populiști să vitupereze 
împotriva sistemului de până acum. Dar, 
după cum ilustrează primăriţa Romei, 
membră a Mișcării 5 stele, care nu reușește 
să înfăptuiască mai nimic, pentru a guverna 
e nevoie de mai mult decât de promisiuni 
ambiţioase sau declaraţii de intenţie.

CADOURI BĂNEȘTI IMPOSIBIL 
DE FINANŢAT

Programul mariajului dintre aceste două 
formaţiuni, de fapt incompatibile, constă 
mai ales din cadouri electorale. Alegătorii 
sunt atât de dornici de schimbare, de noi 
responsabili politici, încât aproape că au 
uitat și să socotească. Căci impozitul unic, 
cu care liderul Lega, Matteo Salvini, vrea 
să-și răsplătească alegătorii, va costa statul 
miliarde și aduce benefi cii doar celor cu 
un venit de peste 30.000 de euro anual. Cei 

cu venituri mai mici, care i-au votat masiv 
pe populiști, vor fi  dezavantajaţi.

Venitul minim, promis de Mișcarea 5 
stele mai ales italienilor din sudul sărac al 
ţării, înlocuiește practic protecţia socială, 
care în Italia lipsește de decenii. Din 
păcate statul nu dispune de banii necesari 
și găurile imense care vor apărea la buget 
nu vor putea fi  astupate prin contractarea 
de noi datorii, după bunul plac.

În general, planurile economice ale 
noului guvern sunt chestionabile, în 
contextul actualei situaţii globale, fi indcă e 
greu de crezut că Italia va reuși să iasă din 
capcana datoriilor cheltuind și mai mulţi 
bani. Un grup de economiști propagă 
tocmai această teză, însă, ţinând cont de 
faptul că Donald Trump împinge spre 
prăpastie conjunctura economică globală, 
e neclar cum ar putea Italia să scape 
neafectată.

UN COȘMAR PENTRU UE
Uniunea Europeană abia aștepta această 

ceată de populiști din Italia. Nici n-a trecut 
bine criza elenă, că Zona euro se și vede 
confruntată cu o ameninţare mult mai 
gravă. Economia Italiei este de zece ori 
mai mare decât cea a vecinului din sud-est. 
Dacă Roma se îndreaptă spre un faliment 
de stat, prăbușirea pieţei fi nanciare ar 
putea afecta întreaga zonă euro.

Încă nu se știe câte din promisiunile 
electorale nefi nanţabile făcute de noii 
guvernanţi de la Roma vor fi  înfăptuite. 
Dar în orice caz, Bruxelles-ul se afl ă în 
faţa unei perioade difi cile, căci guvernul 
Conte va cere nonșalant licenţă pentru 
acumularea de noi datorii. UE nu poate 
acorda însă o astfel de aprobare, astfel 
crahul este de pe acum programat.

CUM VA REZISTA ACTUALA 
COALIŢIE?

Nu numai pe această temă vor apărea 
confl icte cu noul executiv italian. 
Declaraţiile făcute de șeful Lega, Matteo 
Salvini, privind o separaţie rasială în 
mijloace de transport în comun, denotă 
convingerile extremiste de dreapta și 
rasiste ale acestuia.

Îi va concentra el, în calitate de ministru 
de interne, pe refugiaţi în tabere speciale, 
provocând astfel o luptă acerbă pentru 
drepturile omului în Italia? Rămâne 
un mister cum va tolera Mișcarea 5 
stele, orientată mai degrabă spre stânga, 
demagogia și planurile lui Salvini.

Și ar mai fi  un aspect: populiștii de la 
Roma încearcă să-i convingă pe oameni 
că Germania e responsabilă pentru criza 
din Italia. Un nonsens răutăcios. Statistic, 
bunăstarea pe cap de locuitor este în Italia 
mai mare decât în Germania. Numai 
că această bunăstare nu este distribuită 
echitabil. Dragi italieni, ce-ar fi  dacă v-aţi 
uita în propria voastră ogradă, în loc să 
daţi vina pe alţii pentru haos, corupţie, 
munca de mântuială, speculă și ce mai 
paralizează încă frumoasa voastră ţară.

Și în afară de asta, rămâne valabil 
îndemnul: Avanti Dilettanti!

li fi ă d li i d

ITALIA:ITALIA:
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* FC Petrolul Ploiești – 
Ripensia Timișoara 1-0 (1-0)

Marcator: Paul Antoche (4). 
Petrolul (antrenor Octavian 
Grigore): Tordai – Olaru, 
Plămadă, Antoche, Ţigănașu 
– Chindriș (cpt), Danci – 
Saim Tudor (81 Grecu), Cl. 
Herea (65 Lumu), Ștefănescu 
(81 N. Popescu) – Arnăutu. 
Sub „bagheta” antrenorului 
Octavian Grigore, Petrolul 
a înregistrat a patra victorie 
consecutivă, care a instalat-o 
temporar chiar pe primul loc, 
iar la fi nalul etapei, aproape 
de acesta… Petrolul joacă însă 
permanent sub presiune, chiar 
și la această ultimă victorie, 
și ca atare prestaţia echipei 
nemulţumește… În special o 
parte din suporteri, pe drept…

Celelalte rezultate ale etapei:  
* CS Mioveni – Dacia Unirea 
Brăila 4-0 * Luceafărul Oradea 

– Metaloglobus București 3-0 
* Energeticianul – CS Balotești 
3-0 * Dacia Getica București 
– Farul Constanţa 3-0 * 
Aerostar Bacău – UTA Arad 
1-0 * FC Argeș Pitești – CS 
Poli Timișoara 5-0 * Chindia 
Târgoviște – Pandurii Târgu 
Jiu 2-1 * Universitatea Cluj - 
Academica Clinceni 3-0 * ASU 
Politehnica Timișoara - Sportul 
Snagov 1-2.

În prim planul clasamentului: 
Chindia Târgoviște 38p, Sportul 
Snagov 36p, FC Petrolul Ploiești 
35p, Universitatea Cluj 33p, 
Academica Clinceni 33p, FC 
Argeș Pitești 32p, CS Mioveni 
32p…

În etapa viitoare (a 17-
a), sâmbătă, 17.XI.2018, ora 
13.00, în „Capitala Banatului” 
este programat jocul: ACS Poli 
Timișoara – Petrolul Ploiești. 
Petrolul, victorie!...
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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!”

SENIOARELE DE LA CS CONPET PETROLUL PLOIEŞTI,SENIOARELE DE LA CS CONPET PETROLUL PLOIEŞTI,
TRIUMF LA POPICE, ÎN CAMPIONATUL ROMÂNIEI

Cu Olimpia U 13, la Carpathian 
Junior Hockey League, în 

Polonia și apoi în Slovacia
Componenţii Olimpiei Ploiești 

– Matei Moga, Vladimir Stanciu, 
Ioana Barbul, Radu Ioan Junior, 
Mihail Paramonov împreună cu 
antrenorul Florin Tănase, alături de 
jucătorii echipei „Gladiators” Galaţi 
au participat la un prim turneu 
în cadrul „CJHL, la U 13, ce s-a 
desfășurat (25, 28.X.2018), la Sanok 
– Polonia. Structura „Olimpia – 
Gladiators”, reprezentând România, 
în confruntările cu echipe din 
Ungaria, Ucraina, Slovacia, Polonia, 
a înregistrat trei preţioase victorii, 
la cele șase dispute internaţionale, 
dar are speranţe mai mari la viitorul 
turneu, de la Trebiskov – Slovacia. 

Prestigioase victorii, la U 14, cu 
Dunărea Galaţi

ACS Olimpia Ploiești, alături 
de clubul ACS „Viitorul Hocheist” 
București, la categoria de vârstă U 
14 (sub 14 ani…), a obţinut două 
victorii clare (3, 4.XI.2018), cu 7-2 și 
6-2 cu echipa similară, reprezentanta 
unui club de tradiţie în hocheiul 
românesc, Dunărea Galaţi…

Onoare Olimpiei au adus jucătorii 
Matei Moga, Emilia Munteanu, 
Daniel Diaconu, Cezar Gheorghe, 
Mihail Paramonov, Eugeniu Butuc, 
Călin Lupașcu, Dănilă Raeţchi, 
Luca Bolgiu, Bogdan Uruc și Radu 
Ioan Junior. Urmează alte jocuri și 
deplasări grele cu Corona Brașov 
– deţinătoarea Cupei „Transilvania 

Hockey League” și cu Carta – Felsik 
SK, vicecampioana sezonului trecut.

Un egal, și la U 12, cu Kiraly 
Pingvinet Sfântu Gheorghe

Olimpia U 12, în frunte cu 
portarul Vladimir Stanciu și 
jucătorii Rareș Mihăilescu, Tudor 
Cercel, Ștefan Dănăilă, Alesia Badea, 
Ana Moinescu, Gabriel Moinescu, 
Rareș Tutunea, David Moga alături 
de ceilalţi colegi de la Viitorul, în 
cele două confruntări (3, 4.XI.2018) 
cu puternica echipă Kiraly Pingvinet 
Sfântu Gheorghe – Covasna, au 
reușit un prim joc spectaculos, cu 
răsturnări de scor, cu agonie și extaz 
și cu un preţios egal, 9-9… și cu 
un al doilea, cu înfrângere, 5-15… 
Dar vor veni ele și victoriile… Hai 
„Olimpia – Viitorul”!...
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O disciplină sportivă 
– „popice”, de mare 

tradiţie în Prahova, a 
adus minunatelor noastre 
meleaguri, în decursul anilor, 
numeroase succese, unele, 
nu puţine, chiar cu „aur” 
mondial. Arenele de popice 
din Prahova (majoritatea 
modeste, dar cochete, 
rămase în „legende”) – 
Petrolistul Boldești, Carpaţi 
Sinaia, Flacăra Câmpina, 
Petrolul Băicoi sau Petrolul, 
Petrolul Teleajen, Voinţa – 
transformată în moderna 
Conpet – din Ploiești, toate 
cele menţionate, au facilitat 
formarea și lansarea unor 
campioni și campioane 
mondiale…

Două din gloriile sportive 

prahovene, senioare la CS 
Conpet Petrolul Ploiești, 
Daniela Lăcătușu și Luminiţa 
Dogaru, au înregistrat recent 
(1-4.XI.2018), la Târgu Mureș 
(Arena Romgaz), un adevărat 
triumf la Campionatul 
României la Popice.

Daniela Lăcătușu (Ex-
Campioană Mondială, 
la junioare cu România, 
formată și lansată în Ploiești, 
de antrenoarea emerită 
Eleonora Ioan) a cucerit la 
Târgu Mureș „aurul” probei 
de individual clasic (573 
p.d.) și titlul de Campioană 
a României. Și în proba de 
tandem, Daniela Lăcătușu, 
în pereche cu colega sa 
de club, de la CS Conpet 
Petrolul Ploiești, maestra 

emerită a sportului prof. 
Luminiţa Dogaru (dublă 
Campioană Mondială 
la senioare cu echipa 
României și la „tandem” – 
ani mai târziu, împreună cu 
ploieșteanu Nicolae Lupu – 
acum la Victoria Bamberg 
– Germania, performera 
noastră, care cumulează 
și misiunea de antrenoare 
a prim divizionarei de 
senioare, fi ind formată și 
lansată din orașul natal 
Boldești-Scăeni) au cucerit 
medaliile de aur și onorantul 
titlu de Campioane ale 
României.

Remarcabil, Daniela 
Lăcătușu (Ofi cial sportiv – 
instructor la Clubul Sportiv 
Conpet Ploiești), și-a 

adjudecat la „Naţionalele” de 
la Târgu Mureș și „bronzul” 
probei de „sprint”, mândrie 
pentru Prahova reprezentând 
și „aurul” seniorilor, de la 
individual clasic (622 p.d.), 
cucerit de Petruţ Mihălcioiu, 
de la CFR Cluj (Ex Campion 
Mondial), format și lansat 
din Sinaia natală…

Preţioasele performanţe 
pe care structura feminină de 
popice CS Conpet Petrolul 
Ploiești le obţine, curent, 
necesită un sprijin constant 
și benefi c din partea marilor 
cluburi. Conpet (președinte 
ing. Radu Necșulescu) și 
Petrolul (director prof. 
Eduard Crîngașu), pe care, 
cu onoare, le reprezintă.

Daniela Lăcătuşu şi Luminiţa Daniela Lăcătuşu şi Luminiţa 
Dogaru, în onoare, la Târgu MureşDogaru, în onoare, la Târgu Mureş
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PETROLUL, SPRE PETROLUL, SPRE 
PRIMUL LOC…PRIMUL LOC…

Foto csolimpia.roFoto csolimpia.ro

„Olimpia-Viitorul” – U14, bucurie, mândrie, onoare…„Olimpia-Viitorul” – U14, bucurie, mândrie, onoare…

OLIMPIA PLOIEŞTI – HOCHEI PE GHEAŢĂ,OLIMPIA PLOIEŞTI – HOCHEI PE GHEAŢĂ,  

La bucuria golului…La bucuria golului…

ÎN ONOARE, ÎN ŢARĂ ŞI PESTE HOTAREÎN ONOARE, ÎN ŢARĂ ŞI PESTE HOTARE
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Fotbal, Liga 2, Etapa 16 (9.XI.2018)
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