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ATENȚIE, PRIMĂRIA PLOIEȘTI:

NUMAI MÂINE NU-I POIMÂINE!
VEOLIA ENERGIE REAMINTEȘTE CĂ
PE 1 APRILIE EXPIRĂ CONTRACTUL
DE FURNIZARE A APEI CALDE ȘI A CĂLDURII

Punctul pe

Marius MARINESCU

,

FĂRĂ CIRCUMVOLUȚIUNI!
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Pe principiul „sunt inundații pentru că
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
plouă”, nu pentru că nu sunt diguri sau
ori aleși și directori PSD-ALDE, ca să nu li se pară a glumă alea care au fost sunt distruse, s-a trezit un
plus Consiliul Județean, în celor care lucrează (pentru noi nene pesedist să dea o explicație aglomerației
de pe șoselele
d
calitatea sa de parte în contract, cică) la Primăria Ploiești (și
patriei, cum
p
nu au o soluție rapidă pentru o iar accentuăm: indiferent de
ccă ăsta e
altă formulă de asigurare a apei partidul din care fac parte):
ssemn că țara
calde și căldurii pentru 120.000 „Contractul de concesiune dintre
sse dezvoltă.
Veolia
Energie
Prahova
(VEP)de locuitori ai urbei, e posibil
ȘȘi nu oricum,
municipiul
Ploiești
și
județul
ca orașul să intre într-o maredatorită
cci
mare criză. De altfel, operatorul Prahova (concedentul) expiră la
politicilor
data
01.05.2019,
orele
24.00,
iar
onsiliul Local,
Local Primăria pentru serviciul de producere,
producere a trimis un comunicat de presă după această dată, operatorul
PSD-ALDE.
P
Ploiești, RASP sunt clar transport și distribuție agent prin care avertizează că pe data nu mai are dreptul de a furniza
ȘȘi să știți că
omul chiar
o
pe picior greșit. Peste 24 de zile termic.
Cum
autoritățile de 1 aprilie va începe acțiunea serviciul public de alimentare
aare dreptate.
expiră contractul de concesiune executive și legislative-toate de predare a gestiunii serviciului cu energie termică (apă caldă și
Economia
pe care operatorul Veolia Energie la un loc, fie el primar sau de alimentare cu energie căldură).
pesedistoContinuare în pagina 3
l-a încheiat cu Primăria Ploiești consilieri PNL sau viceprimari termică. Îl redăm și noi integral,
a l d i s t ă
duduie.
Firmele lor
F
scot lla foc
f continuu profi
fit si duc
d țara asta pe
culmile dezvoltării si civilizatiei.
Pe principiul „ai mașină deci ai și bani
DOUĂ FIRME DIN PRAHOVA I S-AU ALĂTURAT
de parcare”, un alt nene pesedist, de data
mul de afaceri sucevean, Ștefan că pe 15 martie, la ora 15. 00, tot în semn de asta local, a găsit soluția pentru rezolvarea
Mandachi, a inițiat un protest absolut protest, va întrerupe lucrul timp de 15 minute problemei lipsei locurilor de parcare, mărind
fabulos față de lipsa de apetit a autorităților de în firma sa, invitând alți oameni de afaceri să prețul pentru ora de staționare de la 2 la 5 lei.
a realiza drumuri de mare viteză în România. se solidarizeze protestului. Din Prahova, două Și aici omul are dreptate pentru că alegătorii
El a construit, pe banii săi, primul și singurul firme din Câmpina-Soceram și Neptun- au lor nu prea au nevoie de parcări deoarece
metru de autostradă din Moldova, declarând reacționat pozitiv, patronii anunțând că vor fac naveta cu microbuzele spre oraș sau au
și puțin hâtru: „Anii trec, mă tem că mă ajung întrerupe activitatea în aceeași zi și la aceeași gratuități la transportul în comun iar cei care
au mașină sigur nu se plâng pentru că le-a
bătrânețile și nu mai apuc să văd autostradă oră: „și noi avem și vrem autostrada Ploiești- mărit Guvernul salariile până la cer și înapoi.
la noi, așa că am construit eu un metru în Brașov, despre care se vorbește de zeci de ani și
Pe principiul „dacă se târăște înseamnă
Moldova”. Tânărul antreprenor a mai declarat nu se face nimic.”
că totuși înaintează”, un alt nene, de
data asta primar penelist, a ajuns la concluzia
târgoțigănia de tarabe cu mărțișoare, cu
PSD FACE UN PAS ÎNAPOI ÎN PRIVINȚA că
cât sunt mai multe și mai urâte și puse moț
SCUMPIRII PARCĂRILOR DIN PLOIEȘTI în centrul orașului, cu atât mai clar este că
ploieștenii sunt mai fericiți și că le place, iar
p
a precedenta ședință zona C (cartierele mărginașe).
lla anul tot așa le va face. Și, cu părere de rău,
a Consiliului Local Hotărârea a fost cumva
vvă spun că și ăsta are dreptate și zic chiar că
Ploiești,
aleșii PSD-ALDE- mascată sub o denumire care
P
merită un cântecel:
m
„Ai pus mărțișor în piept,
PMP
au votat un proiect n-ar anunța nimic: „HCL nr. 30
P
Ploieștene spune drept,
de viceprimarul Cristian privind aprobarea modificării
i
chipa
hi
C
Centrului
t l i JJudețean
d ț
d
de inițiat
Ăsta n-are capul sec,
Excelență Prahova, pregătită de Ganea, prin care tarifele pentru și completării Regulamentului
Dacă îți place țigănia,
pentru
înfi
ințarea,
organizarea
parcările
din
oraș
au
fost
prof. Daniela Lica, a obținut primul
Ploiești,
Ploiești aprobat prin HCL nr.
nr
Îi mai votezi scăfârlia!”
și
exploatarea
parcărilor
publice
scumpite
la
5
lei/oră,
pentru
loc pe țară și s-a calificat la Olimpiada
263/2013, cu modificările și
Pe principiul „am fost prost o dată, a
cu
plată
afl
ate
pe
domeniul
zona
A
(centru),
la
4
lei/oră,
Internațională de Informatică pe
completările ulterioare”.
doua oară nu-i mai votez pe ăștia”, vă
Echipe 2019, care se va desfășura la pentru zona B și la 3 lei/oră, în public și privat al municipiului
Continuare în pagina 4 spun că...chiar așa e!
Moscova-Rusia. Echipa este formată
din elevii: Alexa Tudose și Theo
PLOIEȘTIUL, VĂZUT PRIN OCHII CRISTINEI COCHINESCU,
Cristea, de la Colegiul Național „Ion
VICEPREȘEDINTE AL ASOCIAȚIEI „PRAHOVA ÎN ACȚIUNE”
Luca Caragiale” Ploiești, Matei Banu
și Alex Ilași, de la Colegiul Național
ți văzut vreodată să primească frumosul? Cristinei Cochinescu, o să faceți același lucru
„Mihai Viteazul” Ploiești. Rezervele,
Ploieștiul vesel, în Eu recunosc că nu. Nu în persoană care nu obosește parcurgând povestea în
care au ajutat din plin la acest rezultat culori, chipeș, cu energie totalitate sau nu doar astfel. să caute, să afle, să inventeze
culori a unui om care a
excepțional, sunt Andrei Onuț și bună, cu oameni mulți Dar e posibil să fiu pe și să creeze lucruri pentru
Andru Ștefănescu, de la Colegiul și minunați, dedicați, punctul de a-mi schimba o comunitate și o urbe din ales să fie foarte implicat în
Național „Ion Luca Caragiale”.
deschiși,
dornici
la părerea fie și parțial, care spune că n-ar pleca viața Ploieștiului!
Continuare în pagina 6
privind orașul prin ochii niciodată. Vă invit astăzi
Continuare în pagina 7 rându-le să dăruiască și

C

PROTESTUL ANTREPRENORULUI SUCEVEAN
REZULTAT
MANDACHI FACE ÎNCONJURUL LUMII!
EXCEPȚIONAL
REUȘIT
O
DE ELEVII
PRAHOVENI!
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Să nu țină Ministerul Mediului,
condus de o ploieșteancă,
cu orașul?

MINTE, TRUP, SUFLET

Puterea
P
CEAIURILOR la
C
vvreme de iarnă

www.ziarulploiestii.ro
https://facebook.com/ZiarulPloiestii/; https://facebook.com/Casa de Presa Ploiestii
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Moscova, supărată
rău pe relațiile dintre
Washington și Chișinău
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SPORT

pagina 12

Patinatorii viteză
de la Petrolul,
Strălucitori la Inzell

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”

Psalm 49,20
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Mă doare-n băşcălie!
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

înțeles foarte bine prevederile actului normativ.”
Bre, nea Buzatule, dacă matale ești mai încet la
minte, mai îmbrobodit, asta nu înseamnă că
toată lumea are nevoie de lecturi aprofundate ca
să înțeleagă că voi îi apărați pe hoți. Deci rămâi
în continuare aplecat; e poziția de săru`mâna,
conașule!, aia ce vă place vouă cel mai mult și
pe care actorii, iată, n-o au.
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V

eorica a pus-o la punct pe Raluca Turcan
când aceasta din urmă a întrebat-o dacă
a picat primul examen de admitere la liceu,
treaptă și facultate, legând aceste eșecuri de
faptul că premierul a semnat „nenorocirea”
de OUG 114 a lăcomiei: „Legat de jignirile
dumneavoastră, nu vă răspund, aruncați atâta
venin în jur că ați face invidioasă și o viperă.”
Bravo, Dănci, bine ai zis-o, dar am o curiozitate:
ți-a scris textul cineva și l-ai citit de pe hârtie

Octavian BĂLTEANU,
Roxana TĂNASE,
Miruna BOGDĂNESCU,
Victor COBĂSNEANU
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h capull tău
ă a emanat treaba
b cu invidia
d și
sau chiar
vipera? Fiindcă, la naiba, e cea mai tare chestie
pe care ai scos-o pe gură de când ești premierița
Românicii!

Ș

i tot Veoricuța Dăncilă a fost de pomină.
Ea a declarat, la „Ora premierului”, din
Parlamentul României: „Decât să vorbesc liber
și să spun prostii, mai bine să am o hârtiuță în
Editor: SC Sprinten Infomar SRL față și să spun lucruri corecte”. Nu te contrazic,
dragă, deja vorbind liber ai scăpat prostia
Potrivit art. 206 COD PENAL,
asta mare și pufoasă cât tine. Dar am și eu o
răspunderea pentru conţinutul
textelor publicate aparţine autorilor.
curiozitate: acasă, cu bărbatul tău, citești de
pe hârtiuță când îl chemi la culcare? Sau când
OFERTĂ DE
te duci la piață faci la fel? Dacă ți se întâmplă
să încurci foițele ce faci, ceri de la farmacie
PUBLICITATE ÎN
cartofi și de la mercerie carne de bivoliță?
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D

eputatul Mitralieră, zis și Cătălin
Rădulescu, vrea să pună de-un miting:
„Mie îmi vin ideile așa, noaptea, iar a doua zi
le spun. Și mi-a venit această idee. Hai să vedem
o altă inițiativă (decât cea a Rezist), să iasă și
cealaltă populație a României de multe milioane
la un miting de susținere a Secției pentru
magistrați”. Rădulescule, mă, Mitralieră, dacă
tot zici că te prăpădești de dragul țărișoarei
ăsteia, n-ai face mai bine să dormi? Nu lua
de bună chestia aia cu „noaptea e el mai bun
sfetnic”, că tot atunci și pe Lună Plină umblă și
vârcolacii! Bagă de seamă deci cu ideile astea...
idioate!

2

anunțat IGPR
IGPR. Arma respectivă se
pare că ar fi fost achiziționată din
străinătate. În urma percheziției,
polițiștii au găsit și ridicat în

mul de afaceri sucevean Ștefan
Mandachi a construit pe banii lui
primul și singurul metru liniar de autostradă
din regiune: „Anii trec, mă tem că mă ajung
bătrânețile și nu mai apuc să văd autostradă
la noi, așa că am construit eu un metru de
autostradă în Moldova”. El i-a îndemnat pe
alți antreprenori ca, pe 15 martie, să întrerupă
activitatea timp de 15 minute, ca semn de
protest față de autoritățile care „ne iau de
proști” neconstruind, vreme de 30 de ani,
mult promisele drumuri de mare viteză peste
Carpați. Ștefane, pe lângă alea 40 de restaurante
pe care zici că le ai, eu îți mai dau o idee de
business: fă neapărat muzeu din metrul acela
de autostradă, că altul n-o să mai vezi prea
curând în Moldova!

L

iviu Dragnea s-a enervat că „Evenimentul
zilei” a publicat o știre cum că și-a găsit
o nouă iubită, motiv pentru care Irinuca l-a
părăsit. El s-a rățoit, de la tribuna partidului, la
prietenul său Dan Andronic: „Nu-i ușor să ai
copiii hăituiți, fata cu care trăiești și pe care o
iubesc... Și apropo, domnule Andronic, termină
cu mizeriile! Oprește-te la mine, lasă-mi oamenii
pe care îi iubesc în pace! Dacă ești bărbat. Ceea ce

P

reședintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, a
declarat că actorii, printre care Mariana
Mihuț, Marius Manole, Mihai Călin și Victor
Rebengiuc, n-au habar pentru ce au demonstrat
sâmbătă, pe treptele Teatrului Național,
împotriva OUG 7: „M-am aplecat cu foartefoarte mare atenție asupra acestei OUG 7 și am
văzut că e destul de complexă, adică trebuie ceva
timp, cultură juridică, aș zice chiar și îndrumare
în cazul unui om care nu se ocupă cu lucrurile
astea, ca să pricepi toate aspectele respective. Nu
sunt foarte convins că actorii care au protestat au

ălin file de neveste dixit: „Eu am
o părere absolut execrabilă despre
calitățile profesionale ale lui Kovesi. Ea e bună
de procuror de Putin, de mâna dreaptă a lui
Putin, e foarte bună, acolo ar face treabă foarte

Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro
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nspirat de liderul său suprem, Liviu Zeus
Dragnea, deputatul Ioan Narcis Chisăliță
le-a explicat pesediștilor din Caraș-Severin
de ce șoseaua de la București la Reșița este
aglomerată: „Dacă în guvernarea tehnocrată
făceam drumul în 6 ore, acum fac acest drum în
8 ore. Pentru că PSD a luat măsuri care au dus
la creștere economică, sunt foarte multe camioane
și alte mașini care au făcut ca aceste drumuri să
fie mult mai circulate”. Păi, măi băiete, când erai
tu cu turul în țărână, purtai niște izmenuțe care
azi ți-au rămas mici, nu? Că, deh, naiba, între
timp ai crescut și tu (în regiunea capului nu
sunt sigură)! Dar nu îmbraci acum pantalonașii
de-acum 45 de ani, frate, ți-ai cumpărat alții noi,
pe măsură ce ți-ai dilatat gușa și burta, ok? Așa
și cu drumurile astea, chestia e că voi n-ați făcut
altele noi (extins, modernizat) de 30 de ani, deaia durează mult să circuli pe ele, că au petice,
gropi și altea alea, nu că duduie camioanele! Na,
trage și tu de nădragii de la un an, să vezi dacă
te mai încap acum, păcăliciule! Mă rog, dacă tu
insiști să fii... chisăliță (n.n.-borș sau zeamă de
poame), ce-am eu cu pofta ta?!!

C

Săptămâna pe scurt
PERCHEZIȚII LA O
PERSOANĂ BĂNUITĂ
DE NERESPECTAREA
REGIMULUI ARMELOR
Polițiștii din Câmpina au
efectuat o percheziție în localitatea
Valea Doftanei, la domiciliul unei
persoane bănuite de nerespectarea
regimului armelor și munițiilor.
„Din cercetările efectuate, au
rezultat indicii că persoana în cauză
ar fi deținut ilegal o armă letală,
cu scopul de a o comercializa”, a

bună” Pagubă-n
Pagubă n ciuperci,
ciuperci Tăricene: și Codruța
bună”.
are o părere absolut execrabilă despre tine! Ea
a declarat că ar fi încercat să fie procurorul
lui Vladimir Putin, dar nu prea a avut loc de
tine la Moscova...Cum se pregătea să se suie în
avion, cum dădea cu ochii de tine. Așa că ea a
cotit-o spre UE, acolo unde matale nu prea ești
frecventabil, bre!

O

vederea cercetărilor o armă de
vânătoare. Persoana în cauză a fost
condusă la sediul poliției pentru
audieri și dispunerea măsurilor
legale. Cercetările continuă pentru
stabilirea cu exactitate a situației
de fapt.
DOSAR PENAL PENTRU FILE
CEC „CU PROBLEME”
Polițiști din cadrul Serviciului
de Investigare a Criminalității
Economice au efectuat cercetări
într-un dosar penal privind un
bărbat de 33 de ani, domiciliat în
municipiul Ploiești. Acesta este
bănuit de comiterea infracțiunilor

nu cred”. Hopa, de unde știi că Dan nu e bărbat?
L-ai chemat și pe el în baie, ca pe Alex Dima,
iar ăsta chiar a venit? Cât despre iubita ta de
25 de ani, bre, Moșule, ne scutești cu poveștile
astea? Ai grijă, dacă insiști să micșorezi vârsta
gagicilor, poate te bagă ăștia la pedofilie! Și mai
ziceai că ești cu familia tradițională... Care, aia
dintre bunic și fecioarele despletite?

Ș

erban Nicolae, Vâlcov, Teodorovici și
tataie Liviu au pus ochii pe aurul țării și
vor să-l aducă de la Londra la București. Dar
ce-ați pățit, frate, nu mai aveți ce jongla și v-a
cășunat pe ultimele rezerve de bogăție ale țării?
Sau nu mai are astâmpăr geniul ăla condamnat
și vrea să pitească lingourile prin cimitire?!!
Nu mai bine, ca români mândri ce vă aflați și
patrioți, să repatriați tezaurul de la Moscova
sau măcar să vă duceți învârtindu-vă după el?
de: emitere a unui cec fără a avea
la tras disponibil suficient sau
dispunerea în tot ori în parte de
disponibilul avut mai înainte de
trecerea termenelor fixate pentru
prezentare; emiterea unui cec cu
dată falsă sau căruia îi lipsește

unul dintre elementele esențiale.
„Din actele de urmărire penală
efectuate în cauză, au rezultat
indicii că bărbatul ar fi emis către
8 agenți economici 19 file CEC,
în valoare de 137.156 lei, fără a
avea la tras disponibil suficient
mai înainte de trecerea termenelor
fixate pentru prezentare, acestea
fiind completate cu alte date decât
cele efective ale eliberării, respectiv
se treceau date de emitere la 15-30
de zile de la înmânarea efectivă, în
acord cu beneficiarii filelor CEC”,
a anunțat IPJ Prahova. Dosarul
penal a fost înaintat unității de
parchet pentru a dispune în cauză.
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ÎNCEP LUCRĂRILE DE ASFALTARE PRIN PNDL II

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
u început și în Prahova lucrările finanțate
prin Programul Național de Dezvoltare
Locală, etapa a II-a. Contractele au fost semnate
încă din 2017, dar abia în 2018 sau în 2019 s-au
parafat câteva dintre contractele de proiectare
și execuție a lucărilor. O astfel de investiție, în
valoare de 12,177 milioane de lei, va debuta
la Mizil, unde vor fi asfaltate 22 de străzi din
pământ. Reamintim că suma alocată județului
Prahova prin PNDL II este de 767, 85 milioane
de lei. Pentru asfaltarea sau modernizarea
drumurilor de interes local, inclusiv trotuare,
poduri și podețe, au depus proiecte și au semnat
ori vor semna contracte următoarele localități:
Adunați-1,69 mil. lei; Apostolache-6,29 mil. lei;
Ariceștii Zeletin-1,55 mil. lei; Baba Ana-4,89
mil. lei; Bălțești-7,04 mil. lei; Bănești-0,6 mil.
lei; Bătrâni-5,7 mil. lei; Bertea-21,164 mil. lei;
Blejoi-9,1 mil. lei; Boldești-Grădiștea-7,43 mil.
lei; Brebu-0,9 mil. lei; Cărbunești-4,37 mil. lei;
Cocorăștii Mislii-0,8 mil. lei; Cornu-3,4 mil.
lei; Cosminele-4,73 mil. lei; Drajna-8,49 mil.
lei; Fântânele-8,027 mil. lei; Gornet-3,87 mil.
lei; Gura Vitioarei-5,59 mil. lei; Lapoș-9,74 mil.

A

onsiliul Județean Prahova
a semnat un contract de
asociere cu localitățile din estul
județului
pentru
înființarea
Asociației
de
Dezvoltare

lei; Măgureni
Măgureni-18,084
mil. lei; Câmpina
Câmpina-2,41
18 084 mil
2 41
mil. lei; Olari-8,8 mil. lei; Azuga-10,85 mil.
lei; Bușteni-9,9 mil. lei; Sinaia-0,5 mil. lei;
Slănic-0,86 mil. lei; Vălenii de Munte-0,9
mil. lei; Poienarii Burchii-3,676 mil. lei;
Posești-10,68 mil. lei; Provița de Sus-4,5 mil.
lei; Râfov-1,47 mil. lei; Sângeru-5,04 mil. lei;

Intercomunitară „GAZ
GAZ 2018”
Prahova. Parteneri în această
formulă sunt Tomșani, Fulga,
Colceag,
Sălciile,
BoldeștiGradiștea, Baba Ana, Gura

Secăria-1,38
mil. lei; Starchiojd
Starchiojd-9,65
mil. lei;
Secăria
1 38 mil
9 65 mil
Surani-1 mil. lei; Șirna-5,59 mil. lei; Șoimari-3,6
mil. lei; Șotrile-8,317 mil. lei; Ștefești-3,57
mil. lei; Talea-5,34 mil. lei; Tătaru-1,5 mil. lei;
Târgșoru Vechi-7,5 mil. lei; Valea Doftanei-3,1
mil. lei; Vâlcănești-3 mil. lei.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro
Vadului, Fântânele și Vadu Săpat. cotizațiile și alte contribuții de
ADI Gaz 2018 va avea ca obiectiv la bugetele locale ale unităților
realizarea în comun a unor administrativ-teritoriale membre,
proiecte de investiții publice de dobânzile rezultate din plasarea
interes zonal destinate înființării, sumelor disponibile, donații,
modernizării și/ sau dezvoltării, sponsorizări sau legate, cofinanțări
după caz, a sistemelor de utilități din fonduri interne și/sau externe.
publice de alimentare cu gaze Interesant este însă momentul în
naturale. Asociația nu are calitatea care se lansează această asociere,
de operator și nu va desfășura deși problema gazelor pentru
activități economice, oferind doar această zonă se pune de vreo 12cadrul legal pentru demararea 15 ani: fix în precampania pentru
procedurilor de introducere a alegerile europarlamentare și în
alimentării cu gaze în aceste anii electorali 2019 și 2020! Între
comune, investiția picând pesemne noi fie vorba, dacă e să se realizeze
în sarcina unui privat. Sursele de de-adevăratelea investiția, trecem
venit sunt contribuțiile asociaților cu vederea inclusiv această
la formarea patrimoniului inițial, strategie de adunat voturi!

APĂ LA ROBINETE DIN LUNA MAI 2019, LA POSEȘTI!
R
ețeaua de alimentare cu apă din comuna
Posești este finalizată în proporție de
80%. Întregul proiect, finanțat prin Programul
Național de Dezvoltare Locală, etapa I, va
fi încheiat în luna august, așa cum de altfel
prevede și autorizația de lucrări. Sistemul
de alimentare cu apă, precizează primarul
Valentin Spătărelu, va fi pus în funcțiune în
două etape, în luna mai și august 2019: „În
prezent se lucrează în satele Poseștii Pământeni
și Poseștii Ungureni, unde am montat căminele și
urmează să instalăm și apometrele. Rugămintea
mea ar fi ca locuitorii să realizeze lucrările de
branșament la sistem, în interiorul proprietății,
pentru a se putea bucura fiecare de confortul de

a avea apă în casă! Împreună cu reprezentanții
Hidro Prahova, operatorul sistemului, am

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

ACCIDENT RUTIER LA
URLETA
Accidentul rutier a avut loc
după ce trei autoturisme au intrat
în coliziune. Potrivit primelor
cercetări, accidentul rutier s-a

ATENȚIE,
PRIMĂRIA
PLOIEȘTI:
NUMAI MÂINE
NU-I POIMÂINE!
ccontinuare din pagina 1
va demara acțiunile
necesare în vederea
ppredării gestiunii ce a fost
îîncredințată pe o perioadă de 15 ani
((01.05.2004-01.05.2019), în baza
ccontractului de concesiune încheiat
ccu municipiul Ploiești și județul
Prahova, la data de 29.04.2004.
P
După 15 ani în care compania a
D
aasigurat furnizarea de servicii de
calitate pentru aproximativ 60%
din locuitorii orașului, aceasta
va preda gestiunea sistemului
centralizat către autoritățile locale
sub responsabilitatea cărora se află
serviciul public. Am fost, suntem și
ne dorim să rămânem un partener
pentru Ploiești. În ciuda eforturilor
susținute de a ajunge la un acord
pentru a continua acest contract, am
constatat eșecul negocierilor. Refuzul
autorităților locale de echilibrare
a contractului și actualizarea sa la
realitățile economice încă din 2011,
a generat pierderi semnificative
operatorului, care a fost nevoit să
finanțeze activitatea sa de zi cu
zi pentru asigurarea apei calde și
căldurii, pentru ploieșteni, prin
împrumuturi de la compania
mamă. În următoarea perioadă,
se vor efectua toate demersurile de
informare a autorităților competente
cu privire la expirarea contractului
și activitățile necesare pregătirii
predării- primirii bunurilor ce
compun sistemul. De asemenea, vor
fi depuse de către actualul operator
toate diligențele necesare pentru
punerea în practică a preluării
salariaților de către noul operator,
conform contractului de concesiune.
Ne-am asumat acum 15 ani un
angajament față de Ploiești pe
care l-am respectat permanent cu
strictețe. Prin integrarea unui proces
amplu de modernizare și digitalizare,
am înregistrat nivele de eficiență
și performanțe tot mai mari. VEP
rămâne în contact cu autoritățile
locale pentru asigurarea unei
gestionări cât mai fluide a procesului
de predare a gestiunii serviciului,
pentru a minimiza impactul
asupra celor 122.000 de locuitori ai
Ploieștiului. De asemenea, până la
încetarea contractului de concesiune
vom continua să acționăm pe baza
acelorași valori și principii de
profesionalism, ca și până acum”.

VEP

ASOCIERE PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE
A 9 LOCALITĂȚI DIN ESTUL JUDEȚULUI

C
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produs pe fondul neacordării
de prioritate. O persoană a fost
rănită și a necesitat transportul
la Unitatea de Primiri Urgențe
a Spitalului Județean Ploiești.
Victima, un bărbat în vârstă de 61
de ani, prezenta un traumatism la o
mână. Poliția continuă cercetările
pentru a stabili cu exactitate cum
s-a produs evenimentul rutier.
ACCIDENT PE DN1, LA
SINAIA
Accidentul rutier s-a produs pe

stabilit ca, începând cu luna mai, să se facă
recepția parțială a lucrării, astfel încât să dăm
drumul la rețea în satele Poseștii Ungureni,
(Vlădari și Onari), parțial Valea Stupinii și
Poseștii Pământeni (100%), iar în Nucșoara
de Jos și Nucșoara de Sus, în proporție de 70%.
În zonele de deal din cele două sate Nucșoara,
respectiv Valea Râncezului și Plai, urmează să
montăm stațiile de pompare. Până în august se
vor finaliza lucările și în satele Valea Plopului
(până acum s-au montat conducta și căminele)
și Valea Screzii (avem conductă, dar nu și
căminele). Deci în Valea Râncezului, Plai, Valea
Plopului și Valea Screzii vom pune rețeaua în
funcțiune în august 2019”.

DN1, în zona Gura Pădurii, către
Bușteni, după ce două autoturisme
au intrat în coliziune față – spate.
Cel mai probabil, potrivit primelor
cercetări, accidentul rutier s-a
produs pe fondul nepăstrării
distanței regulamentare în mers.
Din fericire nicio persoană nu a
necesitat transportul la spital.
ACCIDENT LA DUMBRAVA
Accidentul rutier a avut loc pe
DJ 101 F, după ce un autoturism
a intrat într-un copac. În urma
impactului, trei persoane au fost
rănite și au necesitat transportul
la spital. Victimele, doi bărbați în
vârstă de 50 de ani, respectiv 54

de ani, precum și o adolescentă în
vârstă de 15 ani, au fost transportate
la Unitatea de Primiri Urgențe
a Spitalului Județean Ploiești.
Poliția continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate cum s-a
produs evenimentul rutier.
ACCIDENT FEROVIAR
MORTAL, LA SINAIA
Accidentul feroviar s-a produs
la ieșire din Halta CF Sinaia, în
zona Mefin. Un copil în vârstă de
aproximativ 3 ani a fost lovit de o
locomotivă. Din primele cercetări
se pare că minorul ar fi fost lăsat
fără supraveghere. Acesta a ieșit
din curtea casei și a mers la calea

ferată care era în apropierea
locuinței, moment în care a fost
lovit de o locomotivă. Copilul a
suferit leziuni incompatibile cu
viața. Poliția a întocmit un dosar
penal pentru ucidere din culpă, iar
cercetările sunt continuate pentru
stabilirea cu exactitate a cauzelor
și
împrejurărilor
producerii
incidentului.
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ANRE I-A ACREDITAT PE „BĂIEȚII
DEȘTEPȚI” DIN ENERGIE
C

omitetul de reglementare
al Autorității Naționale de
Reglementare în Energie (ANRE)
a desemnat furnizorii de ultimă
instanță opționali care pot livra
consumatorilor casnici energie
electrică în regim reglementat.
Potrivit ANRE, asta înseamnă că
un client casnic poate schimba
furnizorul de energie tradițional
cu alți furnizori acreditați din
zona sa de rețea, fără a ieși din
piaţa reglementată. Furnizorii
de ultimă instanță opționali
agreați de ANRE sunt: societatea
Electrica
Furnizarepentru

zonele de reţea Banat, Dobrogea,
Moldova,
Muntenia
Sud,
Oltenia; CEZ Vânzare-pentru
Banat, Moldova, Muntenia Sud,
Transilvania Nord; E.ON Energie
România-Banat,
Dobrogea,
Muntenia Nord, Muntenia Sud,
Oltenia,
Transilvania
Nord,
Transilvania Sud; Enel Energie
Muntenia-Moldova,
Muntenia
Nord, Oltenia, Transilvania Nord,
Transilvania Sud; Enel EnergieMoldova, Muntenia Nord, Oltenia,
Transilvania Nord, Transilvania
Sud; Engie România -Dobrogea,
Muntenia Nord, Muntenia Sud,

Oltenia, Transilvania Sud; Getica
95 Com -Moldova, Muntenia Sud.
Și alți furnizori în afară de cei
clasici au devenit de ultimă instanță
opționali: Hidroelectrica-pentru
zona de rețea Muntenia Sud;
MET România Energy -Moldova,
Muntenia
Sud,
Transilvania
Sud; Restart Energy One-Banat,
Moldova, Muntenia Sud, Oltenia,
Transilvania Sud; Tinmar EnergyBanat,
Dobrogea,
Moldova,
Muntenia Nord, Muntenia Sud,
Oltenia,
Transilvania
Nord,
Transilvania Sud. Oficialii ANRE
au mai spus: „Clienții casnici care

ROMÂNIA, LOCUL
AL 8-LEA ÎN UE LA
PRODUCȚIA DE MAȘINI

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

R

omânia s-a aflat, anul trecut, pe
poziția a 8-a la producția de mașini
în UE, depășind Polonia și Ungaria, dar
situându-se sub
Slovacia și Cehia.
Potrivit raportului European Automobile
Manufactures Association (ACEA), pentru
industria auto europeană, Japonia și Turcia
sunt piețele de unde vin cele mai multe
autoturisme importate de UE, în timp ce SUA
și China sunt principalele destinații de export.
La autobuze și vehicule comerciale, Turcia este
principala țară care exportă în UE. În UE, în
2018, s-au produs 16,1 milioane de mașini, iar
România este pe locul opt, cu 471.000 unități,
creștere de 30% față de 2017, datorată primului
an de producție a lui EcoSport la Craiova,
dar și cererii mari pentru Duster. Germania
rămâne cel mai mare producător din Europa,
cu 4,9 milioane mașini, iar Spania este pe locul
doi, cu 2,1 milioane. Statele UE au importat

3,65 milioane de automobile, în valoare de 46
miliarde euro și au exportat 5,4 milioane, în
valoare de 127 miliarde euro. Cele mai multe
mașini importate de Uniune au fost din Turcia,
peste 780.000, în timp ce Japonia, Coreea de
Sud, China și Maroc au completat top 5.
Importurile din China au crescut cu 142%,
iar cele din Maroc, cu 18%. La export, cele
mai multe mașini au luat drumul SUA (1,15
milioane), urmată la mare distanță de China
(545.000) și de Turcia (291.000). La vehicule
comerciale, producția din UE a crescut cu 3%,
spre 2,8 milioane unități. Importurile au fost
de 8 miliarde euro, iar exporturile, de 10,8
mld. euro. Cele mai multe vehicule comerciale
vin din Turcia (5,5 miliarde în 2018), Africa
de Sud (809 milioane euro) și Thailanda (532
milioane euro). Topul destinațiilor de export
este format din Norvegia, Elveția, Australia,
SUA și China.

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

MINORĂ, DATĂ DISPĂRUTĂ,
DUPĂ CE A PLECAT
DINTR-UN CENTRU DE
PLASAMENT
Polițiștii Secției 3 Ploiești au fost
sesizați de către un reprezentant
al unui centru de plasament din
Municipiu, cu privire la faptul
că minora Sdrelea Florentina
Adriana, în vârstă de 14 ani, a plecat
în mod voluntar din centru și nu
a mai revenit „Au fost demarate
PAGINA
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au încheiat un contract negociat
cu un furnizor de energie electrică
desemnat furnizor de ultimă
instanță obligat sau opțional în
zona de rețea în care se află locul

de consum, la data de 1 martie
2019, și care doresc să beneficieze
de tarife reglementate pot încheia
un contract reglementat numai cu
acesta”.

PSD FACE UN PAS
ÎNAPOI ÎN PRIVINȚA
SCUMPIRII PARCĂRILOR
DIN PLOIEȘTI
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

continuare din pagina 1

I

mediat,
primarul
Adrian Dobre a anunțat
că va ataca hotărârea în
contencios-administrativ,
lansând și un atac la adresa
celor care au votat: „o
nouă ședință a Consiliului
Local, un nou „cadou” oferit
ploieștenilor de majoritatea
PSD - ALDE: prețul parcărilor
din Ploiești a ajuns la 5 lei/
oră în zona centrală. Prin
societățile pe care le conduce
(n.n. societăți publice, aflate în subordinea
CL, unde directorii au fost plasați politic),
majoritatea PSD-ALDE nu încearcă
altceva decât să acopere găurile din buget și
prostul management al acestora pe seama
pploieștenilor. Cum poți să ceri majorare
de tarif și să o aprobi, fără a prezenta o
soluție de creștere a calității serviciilor, de
a aduce un plus de valoare acestora? La
ffel au procedat și în cazul majorării
pprețului la biletul TCE, în cazul prețului
la serviciile de salubritate și la gigacalorie
(...) Voi solicita instituției Prefectului să
verifice dacă această hotărâre respectă
normele legale sau nu”. Majoritatea PSDALDE nu a întârziat prea mult răspunsul.
Numai că acesta nu a venit din partea
liderului consilierilor municipali sau a
viceprimarilor, ci a președintelui CJ și al
PSD, Bogdan Toader, care chiar nu are cu
parcările din Ploiești nici în clin și nici în
mânecă! Pur și simplu și-a asumat un rol
care seamănă a amestec în treburile care
nu-l privesc: „Dragi ploieșteni, HCL 30

toate activitățile procedurale,
polițiștii efectuând investigații
pentru găsirea persoanei în cauză”,
a anunțat IPJ Prahova. Minora
are înălțimea de aproximativ 1,58
m, greutate aproximativ 55 kg,
constituție robustă, păr negru, de
lungime medie, ochi căprui și are
un tatuaj reprezentând o floare
pe exteriorul palmei stângi. La
momentul plecării era îmbrăcată
cu o fustă scurtă de culoare albă,
bluza de culoare albă, geacă din
piele de culoare neagră, pantofi
sport. „Persoanele care pot oferi
informații despre minora în
cauză sunt rugate să anunțe cea

din 27 februarie 2019, prin care tarifele
practicate în parcările administrate de
SGU Ploiești S.R.L. se majorează cu
150% va fi anulată! Această hotărâre va fi
abrogată în primul rând din respect pentru
ploieșteni și, în al doilea rând, pentru că
am fost și vom rămâne întotdeauna adepții
unui comportament complet asumat
față de problemele cetățenilor. În acest
sens, pe fondul lipsei de comunicare între
reprezentanții SGU Ploiești și consilierii
locali, consider că este obligatorie
concretizarea unui nou proiect de hotărâre
prin care această majorare tarifară să
se realizeze gradual, într-o manieră
coerentă și suportabilă pentru cetățeni,
având în vedere necesitatea modernizării
acestui serviciu public”. Întrebarea care
se pune, dincolo de poveștile politice de
genul „grijă față de ploieșteni”, „prost
management” (e clar că este foarte
prost, nu prost, dar această chestiune se
tranșează în CL): atât de nepricepuți sunt
viceprimarii și consilierii locali încât a
fost nevoie de intervenția cuiva din afară?

mai apropiată unitate de poliție
sau să sune la 112”, a anunțat IPJ
Prahova.
INCENDIU LA
BOLDEȘTI – SCĂENI
Mai multe echipe de pompieri
au fost mobilizate la Boldești
– Scăeni, după ce o persoană a
sunat la 112 și a anunțat că, pe
strada Fagului, focul a cuprins
mai multe anexe gospodărești.
„La sosirea pompierilor militari la
locul evenimentului, incendiul se
manifesta violent pe o suprafață de
aproximativ 150 mp”, a precizat ISU
Prahova. Forţele de intervenţie au
acționat cu o autospecială de lucru

cu apă și spumă pentru stingerea
incendiului.
PRINȘI LA FURAT ÎNTR-O
FOSTĂ MOARĂ
Polițiștii din Mizil au surprins,
în flagrant, doi tineri, care ar fi
încercat să sustragă mai multe
materiale lemnoase tip placaj și
obiecte feroase din tablă dintr-o
clădire dezafectată aparținând
fostei mori. „Bunurile găsite
asupra celor doi au fost ridicate în
vederea continuării cercetărilor”,
a anunțat IPJ Prahova. În cauză
a fost întocmit dosar penal sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de
tentativă de furt calificat.
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SĂ NU ȚINĂ MINISTERUL
ÎNCĂ NU
MEDIULUI, CONDUS DE O
S-A MIȘCAT
PLOIEȘTEANCĂ, CU ORAȘUL? UN PAI LA
M
MOARA
WARTHIADI,
DIN DRAJNA
inisterul Mediului, condus de o
ploieșteancă get-beget, nu a aprobat
cererea de finanțare depusă de Primăria Ploiești
pentru achiziția a 11 autobuze electrice în
cadrul Programului european de reducere a
emisiilor gazelor cu efect de seră, derulat de
Fondul de Mediu, a afirmat primarul Adrian
Dobre. În schimb, este în derulare parteneriatul
semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice (fonduri europene), prin
care vor fi cumpărate, pentru oraș, 20 de tramvaie,
20 de troleibuze și 9 autobuze electrice. Primarul
a mai spus că nu a primit o explicație pe tema
refuzului cererii de finanțare, dar că nici nu a
existat o comunicare oficială pe această temă între
Primăria Ploiești și Ministerul Mediului. Mda,
ce să zicem, departe rău distanța dintre Grațiela
Gavrilescu și Adrian Dobre, amândoi ploieșteni,
ca să nu fi putut schimba măcar o vorbă!

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

S

puneam, anul trecut, parcă prin luna martie,
că a fost semnat contractul de finanțare pentru
reabilitarea, conservarea, protejarea și promovarea
monumentului istoric Moara de Apă- Warthiadi
de la Drajna. Valoarea investiției, derulată prin
Programul Operațional Regional 2014-2020, se
ridică la 3,487 milioane de lei. Ei bine, vreme de un

DEPUTATUL DAN RĂDULESCU A REALIZAT
UN CALENDAR AL POLUĂRII DIN PLOIEȘTI
D

eputatul
USR
Dan
Rădulescu,
profesor
la Colegiul de Artă „Carmen
Sylva”, a publicat o informație
prin care le arată ploieștenilor
cât de otrăvit a fost aerul anul
trecut în oraș și câte noxe
le-au intrat în plămâni. Dacă e
să ne uităm pe calendarul atașat,
e chiar motiv să ne îngrijorăm.
Adică din 365 de zile, să respirăm
aer curat numai 90 de zile?
Iată textul integral al tânărului
parlamentar: „În ultimii doi ani,
am depus zeci de interpelări către
autoritățile locale și naționale,
prin care am atras atenția asupra
gradului de poluare masivă al
Ploieștiului și al zonelor din
împrejurimi (Incendii. Depășiri
zilnice, peste limita maximă
admisă, ale concentrațiilor de
benzen, 1.3 butatidenă, PM
10 etc. Depozite neautorizate.
Batale neecologizate). Am primit
răspunsuri vagi, translatarea
responsabilității între instituții
făcând parte din programul
zilnic, de opt ore, de luni până
joi, că vinerea se pleacă la 14:30,
limbajul de lemn fiind înălțat
la rang de artă. Nicio asumare.
Nicio măsură drastică. Doar
amenzi simbolice, mai mici
decât fondurile de protocol ale
poluatorilor. Prin declarațiile

politice din plenul Camerei
Deputaților, am atras atenția
asupra incompetenței celor care
trebuiau să aibă grijă de sănătatea
noastră, prin respectarea dreptului
constituțional la „un mediu
înconjurător sănătos și echilibrat
ecologic (Constituția României,
art. 35 1)”. Am mobilizat
ploieștenii pentru susținerea unui
proiect de lege care să pună dreptul
la viață mai presus de afaceri, fără
să fie afectate interesele marilor
companii! În campania „STOP
poluării orașului Ploiești!” s-au
strâns peste 5.000 de semnături,
s-au distribuit mii de calendare
ale poluării, iar presa, căreia
îi mulțumesc din nou, s-a
mobilizat exemplar, dând dovadă
că interesul pentru sănătatea
publică este mai presus de cel
politic. Nu același lucru l-au făcut
ceilalți reprezentanți politici ai
prahovenilor, din coaliția PSD
-ALDE, care, in corpore, au votat
împotrivă! Ploieștenii trebuie să
știe că, anul trecut, dintre cele 365
de zile, în 275 au fost depășite
concentrațiile maxime admise
pentru benzen și 1.3 butatidienă!
Că am respirat aer curat doar
90 de zile... Atât! Restul, cancer,
alergii, diabet, boli ale căilor
respiratorii.”

Săptămâna pe scurt
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

ZECI DE INCENDII DE
VEGETAȚIE USCATĂ ÎN
PRAHOVA
Pompierii militari au fost
în alertă în ultimele zile, când
în mai multe localități din
Prahova au fost înregistrate zeci
de incendii de vegetație uscată.
Incendiile, potrivit ISU Prahova,
au izbucnit, cel mai probabil, din
cauza utilizării focului deschis în
spații deschise fără respectarea

normelor de apărare și din cauza
fumatului în locuri nepermise
sau neprotejate corespunzător,
suprafața afectată fiind de 183 de
hectare. Astfel de incendii s-au
înregistrat în localitățile Urlați (6),
Boldești Scăieni (3), Măgurele,
Lipănești, Gura Vitioarei, Poienarii
Burchi, Dumbrăvești, Ploiești
(3), Bărcănești (4), Ceptura (2),
Băicoi (3), Gornet Cricov, Mizil,
Călugăreni, Valea Călugărească

an, nu s-a mișcat un pai! Deocamdată se derulează
procedura de achiziție publică pentru proiectare și
execuție. Întârzierile sunt explicate deoarece s-au
făcurt modificări ale legislației. Moara de apă a fost
construită în secolul al XVII-lea, fiind mai apoi
administrată de Dumitru Kretzulescu-Warthiadi,
proprietarul Castelului Filipescu, fiul Elenei
Kretzulescu și al generalului Panait Warthiadi.
Este realizată din piatră de râu, având un acoperiș
în patru ape, din șindrilă (forma actuală datează
de la mijlocul secolului trecut). Construcția este o
instalație tărănească monumentală prin proporții,
soliditate, organizare, materiale folosite și arhitectură
în general. Imediat după moară, în vremuri de
demult, se ridica un vechi portic de piatră, ce indica
drumul spre castel și care avea gravate în chirilică
numele lui Alexandru N. Filipescu și anul 1851,
data la care el a început reconstrucția conacului.
De la portic, o alee traversa satul, conducând
până la dealul pe care se înalță zidurile groase ale
curții de la Drajna. Moara are o lungime de 12m
și lățimea de 8,5 m, iar roata de lemn-un diametru
de 2 m. Pietrele au fost aduse din dealul Istriței.
Mecanismul de măcinat era format din 2 pietre
de moară, una fixă și una mobilă, iar grăunțele se
măcinau prin efectul pietrei mobile; din păcate
însă acesta a fost distrus de-a lungul anilor. Prin
reabilitarea acestui monument, autoritățile vorbesc
despre o reintegrare a ansambului într-un circuit
turistic al Văii Teleajenului.
( ) Plopu
l
((2),
) Măgurele,
l Jugureni,
(3),
Bucov, Mănești, Blejoi, Breaza (2),
Apostolache, Vălenii de Munte (2),
Posești, Teișani, Predeal Sărari,
Bănești, Balta Doamnei, Podenii
Noi și Vadu Săpat.
PLOIEȘTEAN ACUZAT CĂ
ȘI-A ÎNSUȘIT SALARIILE
COLEGILOR
Polițiștii din cadrul Serviciului
de Investigare a Criminalității
Economice au efectuat cercetări
într-un dosar penal în care
este cercetat un ploieștean sub
aspectul săvârșirii infracțiunii
de delapidare. „Din actele de
urmărire penală efectuate în cauză

l indicii
d
au rezultat
că acesta - în
calitate de angajat la o societate
comercială – și-ar fi însușit
ilegal suma de 49.154 de lei,
reprezentând salariile angajaților,
pe care trebuia să le achite având
atribuții în acest sens conform fișei
postului”, a precizat IPJ Prahova.
TÂNĂR DAT DISPĂRUT LA
FLOREȘTI
Polițiștii din Florești au fost
sesizați cu privire la faptul că
Piperea Vasile Adrian, în vârstă de
27 ani, a plecat în mod voluntar de
la locuința conjugală și nu a mai
revenit. Poliția a anunțat că au fost
demarate activitățile procedurale

și investigații pentru găsirea
persoanei în cauză. Bărbatul are
înălțime de aproximativ 1,70
m, greutate aproximativ 64 kg,
constituție atletica, păr saten,
ochi căprui, ten deschis. La
momentul plecării era îmbrăcat cu
o geacă din fâș de culoare neagră,
pantaloni de culoare bleumarin,
cămașă cu mânecă lungă de
culoare vișinie, pantofi de culoare
neagră. „Persoanele care pot oferi
informații despre bărbatul în cauză
sunt rugate să anunțe cea mai
apropiată unitate de poliție sau să
sune la 112”, este apelul Poliției.
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PLOIEȘTIUL, VĂZUT PRIN OCHII CRISTINEI COCHINESCU,
VICEPREȘEDINTE AL ASOCIAȚIEI „PRAHOVA ÎN ACȚIUNE”
continuare din pagina 1

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

C

ristina Cochinescu este
absolventă a Colegiului
de Artă „Carmen Sylva”, a urmat
Dreptul și un master în probleme
de constituționalitate la București,
a predat ca profesor de pian tot la
„Carmen Sylva”, a fost magistratasistent vreme de 13 ani la Curtea
Constituțională a României, a pus
bazele unei grădinițe private și a
unei firme de evenimente (Great
Events România), s-a alăturat
echipei „Prahova în Acțiune”,
unde este vicepreședinte și crează
evenimente unice în peisajul
ploieștean. „Ploieștiul în culori”,
„Bazarul copiilor”, „Târgul urban
de ateliere”, „Tocuri pe biciclete”
sunt doar câteva dintre acțiunile
care se leagă de numele Cristinei
Cochinescu.
-Intuiesc faptul că fiecare idee pe
care ați transpus-o în realitate are
în spate o poveste. Și ați început
prin a pune bazele unei grădinițe
private.
-Eu am patru copii, trei fetițe și
un băiat. Împreună cu o prietenă
a mea am creat o grădiniță,
„Ploieștiul în culori” se numește,
care să corespundă criteriilor
și valorilor mele despre ceea ce
înseamnă educația. Eu sunt foarte
exigentă din acest punct de vedere,
inclusiv al alimentației, iar acolo
se consumă, de exemplu, produse
bio. Ulterior am cedat acțiunile,
dar toți copiii mei, care între timp
au devenit elevi ai Colegiului
de Artă „Carmen Sylva”, băiatul
tocmai a fost admis, sunt înscriși la
această grădiniță, fiindcă unitatea
este exact ce-mi doresc eu de la
învățământul românesc.
-Apoi ați creat o firmă de
evenimente.
-Organizarea evenimentelor,
lucru de care mă ocup și în cadrul
Asociației „Prahova în Acțiune”,
este domeniul meu de activitate
preferat. Am înființat deci o
firmă și am început să organizez
evenimente oficial-neoficial fac
așa ceva de 25 de ani: spectacole,
concerte, evenimente adresate
copiilor, mediului de business etc.
Am adus la Ploiești lucruri foarte
noi, eu sunt, de pildă, singurul
organizator
de
evenimente
senzoriale din România...
- Pe urmă ați creat „Bazarul
copiilor”.
- Da, e un concept unic în
România, de altfel dețin și marcă
înregistrată. Ideea a venit de la
sora mea, care locuiește în Franța;
ea a participat acolo la un astfel
de eveniment cu câteva zeci de
copii, mi s-a părut extraordinar
de frumos totul și am zis că e
momentul să aducem și-n România

un astfel de concept
concept. La prima
ediție am avut 15 copii, cu tot cu ai
mei și ai prietenei mele, Mădălina
Corciu, care este la fel de mult ca
mine implicată în organizarea
evenimentului. Țin minte că mă
uitam la tot spațiul acela de la Sala
Sporturilor „Olimpia”, de la Turnul
Parașutiștilor, și mi-am zis că nu
mă las până nu umplu toată zona
cu copii. Și s-a întâmplat întocmai,
am ajuns la 400 de participanți.
-După primele ediții nu v-ați
descurajat?
-Structura mea e să nu mă las
descurajată. Toate lucrurile în
viață avansează în momentul în
care există eșecuri, neîmpliniri,
frustrări... De-acolo creștem!
Uneori un rateu este o binefacere
pentru noi fiindcă învățăm alte
lucruri, evoluăm practic foarte
mult.
-Care a fost următoarea idee
pusă în practică?
-Am organizat un concurs
de talente, se numește chiar așa,
„Cel mai talentat copil”, am avut o
singură ediție, totul este în stand
by, nu am renunțat la idee. Un
alt eveniment este „Târgul urban
de ateliere”, ajuns la a treia ediție,
o concepție sută la sută proprie.
Știți, eu fiind foarte implicată în
comunitatea ploieșteană și mai ales
în zona de parenting, motiv pentru
care ne-a fost și foarte ușor să
deschidem și să umplem grădinița
instataneu cu copii, având mulți
prieteni și conexiuni în oraș, m-am
gândit că mi-ar plăcea să-i aduc pe
toți în același loc. La prima ediție
am chemat inclusiv SMURD-ul,
să facă gratuit (totul a fost gratuit)
lecții demonstrative de prim
ajutor pentru copii. La acțiunea
din toamnă, care s-a desfășurat
sub umbrela Asociației „Prahova
în Acțiune”, au fost câteva sute de
participanți și 30 de ateliere. La
următoarea ediție, programată
pentru 26 mai 2019, îmi doresc
să avem implicate 50 de ateliere și
1.000 de copii.

EDITURĂ și TIPOGRAFIE

-Și
Și ajungem la „Tocuri
Tocuri pe
biciclete”,
eveniment
marca
„Prahova în Acțiune”.
-Această idee a tocurilor pe
bicicletă a venit de la un prieten,
Daniel Chelsoi; eu am rezonat
pe loc cu ideea, am propus
evenimentul
președintelui
asociației, Răzvan Stănciulescu,
iar el de asemenea a agreat imediat
sugestia, deci am dat drumul la
treabă. La prima ediție am avut 100
de participanți înscriși, asta pentru
că am limitat noi numărul, iar la
ediția următoare, fiindcă totul a
mers foarte bine și am început să
creăm o rețetă, intenționăm să
avem 300 de participanți. Deja
s-au înscris 220-230 de persoane,
iar noutatea este că data aceasta
avem și bărbați (îmbrăcați cu
pantalon lung, cămașă și pantof).
Denumirea rămâne un brand și o
să și înregistrăm marca.

- Pe seniori i-ați avut în vedere?
-Avem un program nou,
săptămâna trecută a pornit, se
numește „O cafea, un ceai, o
poveste cu Ada”. Ada este picătura
de energie, o doamnă cu o cultură
vastă și o energie puternică, iar
întâlnirile cu dumneaei au loc
la sediul asociației, pe strada
Democrației, în fiecare miercuri,
începând cu orele 17,30. Subiectele
de discuție sunt diverse, de la rețete
de gătit până la cărți inteligente
pe care le-au citit doamnele, iar
participarea este deschisă tuturor
femeilor din Ploiești.

-Sunt
receptivi/deschiși
pploieștenii la astfel de acțiuni?
-Da, sunt foarte deschiși. Noi
mai avem un eveniment (n.m.-tot
ideea Cristinei Cochinescu) pe
11 mai 2019, sub egida „Prahova
în Acțiune”, „Picnic în parc”,
pe care-l vom organiza tot la
„Turnul parașutiștilor” din Parcul
„Olimpia”. Am lansat o invitație
ploieștenilor pentru 500 de locuri,
dar surpriza a fost să constatăm
că, în 24 de ore, s-au înscris 600
de persoane. O dovadă suficientă
de deschidere, nu? Scenariul ar fi
că oamenii aduc de-acasă pătura și
coșul cu merinde, iar noi le oferim,
prin intermediul partenerilor,
niște kit-uri de participare la
eveniment, în baza cărora pot
beneficia de apă, cafea, limonadă.
La următoarea ediție intenționăm
să avem 1.000 de participanți. Alt
exemplu: avem acum un program,
Coder Dojo, prin care îi învățăm
pe copii, cu ajutorul unor mentori,
să programeze pe calculator.
În câteva zile de la anunțarea
proiectului s-au ocupat 60 de
locuri. Oamenii află despre noi, ne
urmăresc, ei știu ce facem.
-Cum îi percepeți pe ploieșteni
vizavi de acțiunile dvs. și orașul, în
general?
-Oamenii vor să experimenteze
stări frumoase, să simtă că aparțin
comunității, că pot contribui
ei înșiși la ceva anume. Noi, în
asociație, am pornit de la un
grup de prieteni, iar pe parcurs
ni s-au alăturat foarte mulți

oameni frumoși, care au idealuri
comune cu noi, care gândesc
ca noi, au aceeași viziune, avem
mulți voluntari...Așa am reușit să
creștem spectaculos într-un timp
foarte scurt. Locuitorii ne susțin
financiar și emoțional și simțim
că, pe zi ce trece, latura asta
frumoasă a oamenilor ia amploare.
Ploieștiul nu este deci un oraș
mort, eu văd foarte multă culoare
în el de ani de zile; important este
să avem deschidere. E foarte ușor
să spunem că aici nu se întâmplă
nimic. În primul rând că se face,
în al doilea rând, pentru a mișca

lucrurile, trebuie să faci și tu ceva!
-Comunitatea
de
afaceri
ploieșteană reacționează pozitiv la
toate aceste acțiuni?
-Pot spune că sunt motorul,
sunt primii care au venit alături
de noi. Avem parteneri consacrați
care
sprijină
evenimentele
organizate de mine și, de curând,
de asociație, unii au dorit să
devină partenerii noștri oficiali
pentru toate evenimentele pe care
le organizăm. De altfel, eu sunt
activă și în comunitata de business.
La Ploiești există Bizz. Club de
vreo patru ani, el reprezintă
antreprenorii din Ploiești, unde
aceștia se întâlnesc săptămânal;
este o comunitate foarte activă, cu
oameni de calitate!
-Care este relația dvs. cu
autoritățile?
-Eu personal sunt într-o relație
de colaborare foarte bună. La
urma urmei, instituțiile sunt și
ele formate din oameni, iar relația
este strict de natură umană. Ca
magistrat-asistent la CCR, legea
mi-a interzis să-mi exprim opiniile
politice ori să am conexiuni cu
lumea politică. Ca urmare, o iau
ca un defect profesional cu efecte
târzii, nu m-a interesat niciodată
ce apartenență politică au oamenii
cu care colaborez; în momentul de
față, toate autoritățile sunt foarte
deschise cel puțin în legătură cu
evenimentele organizate de mine
și totul s-a creat exact pe baza
relației interumane.
-Și nu cochetați deloc cu ideea de
a trece această barieră și să mergeți
în zona politică?
-Nu m-a atras niciodată
această idee. Momentan activez
în cadrul asociației ca membru
al comunității ploieștene, însă
porțile pentru mine sunt deschise
spre această zonă din clipa în care
am conștientizat că este nevoie de
o implicare din partea noastră,
a tuturor, pentru ca societatea
să mergă înainte. Iar această
conștientizare a apărut atunci
când am participat la cursurile
organizate de conf.univ.dr. Mihai
Apostolache, „Pregătit pentru a
realiza ceva măreț”, un program
în cadrul căruia este irelevantă
apartenența politică, ci primează
numai dorința noastră, ca locuitori
ai orașului, de a face ceva, de a
construi ceva împreună pentru
comunitate. Nu pot răspunde
deocamdată la întrebarea aceasta,
nu rezonez cu vreun partid politic.
Știu foarte clar că o implicare
politică este necesară din partea
noastră, a tuturor, iar primul pas
pe care putem să-l facem în această
direcție este să mergem la vot!

OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET:

flyere, pliante, broşuri, reviste, ziare

cataloage, mape de prezentare, cărţi de vizită, foi cu antet, plicuri, afişe,
0244.546.501 orice tip de formular financiar-contabil personalizat, agende şi calendare personalizate!
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DANIELA LICA, ȘLEFUITORUL DE TALENTE DIN PLOIEȘTI

continuare din pagina 1
-am să mă întrec, astăzi, în
cuvinte.
CV-ul
directorului
Centrului Județean de Excelență Prahova,
prof. titular la catedra de informatică
a Colegiului Național „I.L. Caragiale”,
DANIELA LICA, este dincolo de oricare
încercare jurnalistică de a meșteri
superlative. Așa că vom lăsa discuția să
curgă liber, simplu, natural, sincer. Vom
spune doar-citând poate 5% din CVcă prof. Lica a fost distinsă cu Ordinul
Meritul pentru Învățământ în grad de
Cavaler, diploma Gheorghe Lazăr clasa a
II-a, este membru în Comisia Națională
de Specialitate a Ministerului Educație
Naționale, expert în Managenentul
Educațional, profesor Mentor, disciplina
informatică, înscris în corpul profesorilor
mentori, profesor MERITO pentru
excelență în educație, membru în
comisiile de pregătire a loturilor naționale
lărgite/restrânse de informatică, coautor
de manuale, că numără 59 de medalii
obținute de elevii pregătiți de domnia sa la
olimpiadele internaționale de informatică,
că zeci de elevi care i-au trecut prin mână
au fost admiși la cele mai prestigioase
universități din lume (Cambridge, Oxford
etc.), iar foștii absolvenți lucrează la cele
mai mari corporații din Europa, America
și Asia...
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

N

DE LA RUGINOASA, LA CENTRUL
JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ
-Am citit zeci de interviuri cu
dumneavoastră, iar aprecierile sunt fabuloase,
de la „antrenorul de genii”, la „omul care
a adus Silicon Valley la Ploiești”. Eu o să
vă întreb altfel: profesoara care asigură azi
pregătirea de performanță a elevilor, cu
rezultate formidabile, a fost la rândul său
olimpică?
-Eu am absolvit Colegiul Național „Mihai
Viteazul” în 1985, când olimpiadele școlare
se opreau la nivel național; concursurile
internaționale au fost introduse în 1991. Da,
am participat la competițiile de matematică,
dar numai la faza pe județ.
-De pe băncile facultății ați venit direct la
CN „I.L.Caragiale”?
-Nu! După ce am terminat Facultatea
de Matematică (Universitatea București)
am primit repartiție la Ruginoasa, Iași. Știți
cum ne aruncau atunci în toată țara...Am
făcut acolo un trimestru, pe urmă a venit
Revoluția și am obținut în Prahova o catedră
de suplinire la Vărbila, am stat un an în
concediu pentru creșterea copilului, iar în
1991 am fost detașată la Colegiul Tehnic
„Elie Radu”. Numai că atunci am descoperit
că orele erau de informatică, motiv pentru
care am decis că e nevoie să urmez o a
doua facultate (UPG Ploiești) cu această
specializare. Între timp am luat concursul de
titularizare pe informatică la „I.L. Caragiale”,
iar până la absolvirea facultății am fost plătită
ca necalificat!
-Cum s-ar zice, ați trecut prin toată
aventura aceea a debutanților.
-Sigur că da. Numai că acum 30 de ani se
muncea de-adevăratelea pentru o titularizare,
nu este ca acum, simpluț de obținut un loc.

„PROFESORUL NU TREBUIE SĂ
FIE DOAR UN TRANSMIȚĂTOR DE
INFORMAȚIE”
-Și când ați ajuns profesor la acest liceu
de elită din Ploiești au început dintr-o dată
să curgă rezultatele pentru care v-ați căpătat
această faimă, de șlefuitor de talente?
-Drept să spun, cam da. Am avut o primă
clasă foarte-foarte bună, le-am fost acelor
elevi și dirigintă, mi-a ajuns primul copil
la o olimpiadă internațională. Am mai spus
treaba asta, eu am crescut și am învățat
odată cu elevii mei.
-Ce-i trebuie unui profesor pentru a avea
la catedră rezultate de excepție?
-Dacă mă gândesc la învățământul de
excelență, unde profesorul lucrează numai
cu elevi care au aptitudini deosebite și care
știu ce vor, e un alt gen de muncă, efort,
sprijin pe care îl acorzi. În mediul rural
în schimb, profesorul trebuie să-și simtă
elevul ca pe propriul copil, să i se dedice
lui, să empatizeze. Și credeți-mă, nu sunt
vorbe mari, totul se bazează pe acel gen
de afecțiune profesor-elev; acesta creează
minuni. Dascălul, am spus-o de multe
ori, nu trebuie să rămână la stadiul de
transmițător de informație. Relația care se

America așa cum e, alt...continent!
-Înțeleg. Ce spun elevii, se mai întorc în
țară?
-80% dintre copii merg afară cu
convingerea că se duc numai la studii. Nu
e o fugă din țară. Doar că, atunci când
termină universitatea, ajung la concluzia că
nu prea au la ce să se întoarcă. În fine, acolo
prind gustul de a lucra în mari corporații,
e altă viață, altă mentalitate, oamenii sunt
respectați, tratați cu demnitate. Poate sunt
influențați și de părinți, care doresc tot ceea
ce e mai bun în lume pentru copilul lor...
Știu și eu ce să zic? E o temă la care ar trebui
să mediteze toată societatea.
PREMIUL MERITO, PROFESORI
CARE SCHIMBĂ ROMÂNIA
-Dvs. ați fost răsplătită cu foarte multe
distincții pentru meritele profesionale de
excepție. V-am văzut la Cotroceni, faceți
parte din clubul select al celor 31 de profesori
MERITO, ați fost „Profesorul anului” la
Ploiești, aveți și statutul de profesor-Mentor.
Care a fost momentul în care ați simțit că ați
fost așezată unde se cuvine?
-Când mi s-a decernat premiul MERITO.
Romanian Business Leaders, o comunitate

construiește între profesor și elevi e mult
mai solidă decât nivelul cognitiv al cadrului
didactic.
-Vă pun acum o întrebare incomodă, ea
circulă: dacă nu ați fi predat la un liceu de
elită, ați mai fi obținut rezultatele profesionale
uriașe, care stau acum în CV-ul dvs.?
-Păi am răspunsul. La începutul carierei
mele am fost doi ani la „Elie Radu”. Iar de
acolo-și țineți cont că eram și eu la început
de carieră-am obținut locul al III-lea pe
județ la info, cu un elev pregătit de mine.
E ușor să punem etichete. Dar eu nu cred
foarte mult nici în tipul acesta de evaluare
care triază elevii. Copii buni sunt peste tot,
important este să-i descopere profesorul.
„AȘ PLECA SĂ STUDIEZ LA
CAMBRIDGE”!
-Mulți dintre olimpicii internaționali
pregătiți de dvs. -59 la număr-dar nu numai
ei, au ajuns la universități din întreaga lume,
printre care și celebrele Cambridge, Oxford.
Înțeleg că și fiica dvs. a urmat acest traseu.
-Eu la liceu am clasă de matematicăinformatică, intensiv informatică și mare
parte dintre elevi aleg să plece în străinătate,
să urmeze studii de informatică (computer
science-engleză) și inginerie. Mai sunt și cei
care rămân acasă și dau la Drept, Medicină.
Sunt niște clase extraordinar de bune și nu
doar la materia mea. Fiica mea a fost prima
mea elevă admisă la Cambridge, pe urmă s-a
creat un fel de modă și mulți au fost admiși
apoi la această prestigioasă universitate din
Marea Britanie.
-Doamna profesoară, dacă ați fi astăzi
elevă, ce ați face, ați pleca să studiați afară?
-Cred că și eu aș alege să plec în Anglia,
probabil tot la Cambridge și apoi aș face
masterul la Oxford, așa cum a procedat fiica
mea (n.n.-acum lucrează în SUA, la Google).
Evident că mi-ar plăcea și SUA, am reușit să
văd viața de acolo prin ochii copilului meu
și apoi am mers la ea în vizită și am simțit

formată din 500 de antreprenori, manageri
și profesioniști români din diverse domenii,
a creat proiectul MERITO, unde sunt
premiați, spun ei și eu citez, „profesorii
exemplari, care schimbă România în
bine.” Când am primit această recunoaștere
din partea lor a fost poate unul din cele mai
minunate momente pe care le-am trăit între
adulți. Pentru că eu trăiesc momente la fel
de speciale cu fiecare performanță a elevilor
mei. A fost o stare de emoție profundă și,
știu și eu, mă gândesc că sunt o mulțime de
profesori foarte buni, nedescoperiți încă...
-Ei bine, cu toată recunoașterea aceasta
națională, ați fost vreodată consultată în
legătură cu reforma din educație?
-N-aș vrea să greșesc, în proiectul acesta
MERITO există un curent prin care se
încearcă identificarea soluțiilor prin care să
fie redefinit/schimbat învățământul. Nu?,
să ai 40% analfabeți funțional, înseamnă că
există o mare problemă în sistem! În rest, eu
sunt în Comisia Națională de Informatică,
dar să mă întrebe pe mine cineva cum aș
vedea reforma, nu s-a întâmplat. Pot să spun
că am participat la câteva din programele
școlare naționale pe planul-cadru care
există acum, dar mai mult de-atât nu m-a
întrebat nimeni nimic.
REZISTENȚA LA SCHIMBARE VINE
IN INTERIOR. DAR ȘI SCHIMBAREA
TOT IN INTERIOR SE VA PRODUCE”
-Văzând rezultatele acestea grozave ale
copiilor și profesorilor, ele nu se împacă de fel
cu sintagma „educația e praf, e la pământ”. Și
atunci unde să așezăm starea învățământului
de astăzi?
-Între elite și cei 40% analfabeți
funcțional! Ambele ipostaze sunt o realitate!
Învățământul s-a polarizat, avem partea
aceasta extraordinară, iar dincolo, elevii poate
n-au parte de educație de calitate și pesemne
nici de cadre didactice bine pregătite.

-Și cum ați vedea dvs. învățământul
schimbat?
-Eu nu spun că am o privire de ansamblu
asupra întregului sistem, dar aș putea emite
păreri despre domeniul meu. Eu cred că e
foarte necesar să ne mișcăm un pic. Cred
că elevii nu mai trebuie să stea în bănci 5
zile pe săptămână, ei cu fața la tablă, iar
profesorul cu spatele la ei și fața la tablă. E
imperativ să ieșim din șablonul acesta în
care profesorul transmite informația, elevul
ascultă; aș fi curioasă care ar fi rezultatele
dacă elevul ar sta 3 zile în bancă și 2 zile
ar avea un proiect prin care ar putea să-și
atingă competențele la mai multe materii.
Aș scoate băncile acelea înșirate în clasă
și le-aș așeza câte patru, ca pentru grupe
de proiect. E ceva care ne oprește să ne
mișcăm și să fim în ritmul vremurilor de
azi. Eu intuiesc că așa cum vor dispărea
sute sau mii de meserii, sigur școala va fi
schimbată din temelii. Eu sper să ajungem
și la momentul în care profesorul nu va
mai trebui să dea note, facem un alt gen
de evaluare, prin concursuri, prin proiecte,
să-și ofere elevii ei între ei premii. Noi, la
Centrul de Excelență, într-un context nonformal, unde nu dăm note, copiii vin, învață,
acumulează, iar rezultatele se văd prin toate
acele premii internaționale obținute de elevi
și prin faptul că sunt admiși în învățământul
mondial de elită. Bun, o evaluare trebuie să
existe, dar profesorul, având pixul și nota,
nu trebuie să mai fie asimilat cu...sfântul
care intră pe ușă! El are cu totul alt rol! Iar
catalogul n-ar trebui să mai existe. Știu că
par vise, dar mai știu că se poate, trebuie să
venim cu învățământul înaintea vremurilor,
să anticipăm schimbările, să facem puțin
pionierat, fiindcă ne vom trezi apoi că
suntem complet pe dinafară.
- Și rezistența la schimbare de unde vine,
nu tot din interiorul sistemului?
-Schimbarea trebuie să vină din interior,
după cum rezistența la schimbare tot din
interior vine. Schimbare înseamnă să te
pregătești, să înveți mereu, să fii vizionar, să
fii la curent cu toate noutățile. Și e posibil
să nu fie pe placul tuturor. Eu sunt cooptată
acum, împreună cu 10-15 elevi, într-un
proiect de robotică, cel mai cronofag la care
am participat, dar este fabulos. E incredibil
ce valențe pot să aibă pe partea educativă
aceste proiecte realizate din tot sufletul. Cât
de mult se pot implica părinții, ca parteneri
în proiect, lucrează cot la cot cu mine.
Unde mai există așa ceva? Noi trebuie pur
și simplu să renunțăm la sistemul de acum
60-70 de ani, e necesar să ținem pasul cu
lumea!
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Remedii de casă simple şi eficiente: PUTEREA CEAIURILOR LA

Cămara cu plante
DECOCT MĂNĂSTIRESC PENTRU
CALMAREA TUSEI
Frunzele de PĂTLAGINĂ se
recoltează din iunie până în septembrie,
având grijă ca florile să nu fie deschise
în timpul recoltării. Acestea sunt folosite
atât la uz intern, cât și extern, fiind
eficiente și proaspăt culese, și uscate. Cele
uscate sunt folosite mai ales în infuzii sau
extracte lichide.
Puterea terapeutică a frunzelor de
pătlagină este dată de conţinutul bogat de
aucubină, dar și de flavonoide și substanţe
cu acţiune antibiotică. Tratamentele
naturiste cu frunze de pătlagină sau cu
tincturi, infuzii sau macerate acţionează
aproape identic, facilitând vindecarea
tusei cu expectoraţie, a laringitei,
faringitei, bronșitelor, dar și a rănilor
deschise, ulceraţiilor, abceselor sau altor
infecţii generate de factorii externi.
Preparare. În 500 ml de apă de izvor
se fierb, la foc mic, o mână de frunze de
pătlagină uscată, timp de 30 de minute.
Apa care se evaporă în timpul fierberii
trebuie completată, apoi se mai lasă
în câteva clocote și se ia de pe foc. Se
strecoară imediat printr-un tifon umed
și se lasă acoperit.Se consumă întreaga
cantitate pe tot parcursul zilei, cu
înghiţituri mici.
Acest decoct preparat de monahi din
planta uscată este benefic mai ales în
tratarea plămânilor și a căilor respiratorii,
fiind cel mai eficient antidot pentru tuse.
Călugării care trăiesc în locuri
mai izolate au grijă întotdeauna ca în
preajma chiliilor să aibă și câteva fire
de pătlagină, aceasta fiind foarte utilă
în anotimpurile reci.
INFUZIE DE CIMBRIȘOR PENTRU
AFECŢIUNILE RESPIRATORII
Această plantă puternic aromată,
care crește mai mult în sălbăticie, are o
îndelungată istorie în medicina populară,
fiind folosită mai ales la tratarea
afecţiunilor respiratorii precum astmul,
bronșitele, răgușeala și tusea convulsivă.
Cimbrișorul este expectorant și
calmant al tusei, antibacterian, antiviral,
stomahic (stimulează secreţia sucurilor
gastrointestinale), coleretic (stimulează

secreţia biliară), carminativ (ajută
la eliminarea gazelor intestinale),
antiseptic intestinal, antihelmintic și
diuretic. Principiul amar în asociere
cu celelalte componente ale planei
conferă cimbrișorului și efecte benefice
în tratarea anemiilor. De asemenea,
având și o acţiune antiseptică puternică,
infuzia de cimbrișor acţionează și asupra
ficatului și a rinichilor, diminuând
efectele supărătoare ale litiazelor.
Infuzia de cimbrișor este una dintre
licorile tămăduitoare ale iernii și se
obţine foarte simplu.
Preparare. Peste 1 linguriţă de plantă
de cimbrișor se toarnă 200 ml apă
fierbinte, după care se lasă la infuzat timp
de 5 minute. Se strecoară apoi și se bea cât
mai cald, pentru ca efectele substanţelor
volatile să nu se diminueze.
Cimbrișorul mai este cunoscut în
popor și sub numele de „antibioticul
săracului”.
Adăugând 1 linguriţă de miere și
câteva picături de zeamă de lămâie,
vom obţine o licoare plăcută la gust și
frumos mirositoare.
PAGINA
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VREME DE IARNĂ (II)
DECOCT DE SCORUȘ CALMEAZĂ
GANGLIONII INFLAMAŢI
Încă de acum câteva sute de ani, pe
când leacurile erau singurele forme de
tratament pentru orice boală, florile,
frunzele și fructele de scoruș erau folosite
sub formă de infuzie, suc, decoct sau
tinctură.
Fructele au o compoziţie chimică
extrem de bogată, care amplifică însușirile
curative: tanin, zaharuri naturale, acizi
organici, carotenoide, ulei eteric, săruri
minerale și vitaminele C, E și K.
Preparare. Într-o mașină de măcinat
electrică sau manuală se pune 1 lingură
cu flori uscate de scoruș și 1 linguriţă
cu scoarţă mărunţită din același arbust
și se macină bine până la obţinerea unei
pulberi. Se adaugă apoi 20 de boabe de
scoruș (uscate sau proaspete) și se pune
totul la fiert în 500 ml apă de izvor sau
plată, timp de 10 minute, după care se ia
de pe foc și se strecoară.
Administrare. Ceaiul se bea pe
parcursul unei zile, iar tratamentul
durează 3 luni: 10 zile da, 10 pauză
și tot așa până la sfârșitul a 90 de zile
calendaristice.
Cea mai eficientă formă de
administrare este pulberea obţinută
din scoarţă de scoruș, din care se
prepară un decoct.
Acest decoct ajută la micșorarea
ganglionilor inflamaţi și la ameliorarea
durerilor generate de aceștia.
DECOCTUL DE GUTUI REFACE
CELULELE HEPATICE
Dacă infuzia din flori de gutui
calmează accesele de tuse, decoctul din
fructe de gutui ameliorează inflamaţiile
gastrointestinale datorită pectinei, care are
rolul de a stabiliza și menţine activitatea
tractului intestinal și a florei microbiene.
Cunoscute încă din Antichitate, gutuile
au fost dintotdeauna apreciate datorită
proprietăţilor astringente ale fructelor și
frunzelor ajunse la maturitate și efectelor
hemostatice, emoliente, hidratante și
tonice ale seminţelor fructului.
Dezvoltarea microorganismelor care
declanșează hepatita poate fi inhibată
prin consumul cojilor de la 2-3 gutui
zilnic, în stare proaspătă sau sub formă
de decoct.
Preparare. Se pun într-un ibric 300
ml apă rece de izvor și câteva bucăţi de
gutuie cu tot cu coajă (aproximativ 200 g)
și se lasă la foc potrivit timp de 10 minute.
Decoctul se acoperă alte 5 minute, după
care se strecoară și se bea imediat.

TREBUIE SĂ FACEM
DIFERENŢA ÎNTRE INFUZIE
ȘI DECOCT
Pentru prepararea ceaiurilor se
comandă întotdeauna folosirea de flori
proaspete sau uscate, frunze, seminţe sau
rădăcini atent selecţionate sau procurate
din magazinele de profil. Apa pe care o
folosim nu trebuie să conţină impurităţi,
motiv pentru care e bine să folosim apă
de izvor sau apă filtrată.
Este bine să conștientizăm diferenţa
între INFUZIE și DECOCT pentru
că sunt plante care doar se infuzează,
turnând apă fierbinte peste ele, așa
cum sunt și plante care se fierb. Așadar
infuzia se obţine prin opărirea plantelor,
iar decoctul prin fierberea acestora.
Numai respectând aceste reguli vom
putea obţine un ceai de calitate.
Bolnavii care au afecţiuni ale
ficatului sau pancreasului trebuie să
consume gutui zilnic, ajutând astfel la
regenerarea celulei hepatice.
Gutuile fierte rămase după
prepararea decoctului se consumă cât
încă mai sunt calde.

CARAGIALE, EMINESCU
ȘI VERONICA MICLE UN

TRIUNGHI
AMOROS

D

espre Mihai Eminescu
Eminescu, II.L.
L
Caragiale auzise înainte de
a-l întâlni, iar când l-a cunoscut
personal a simţit că multe lucruri îl
leagă de acest tânăr frumos, coborât
parcă ”dintr-o veche icoană”, cu ochii
mari, în care se citeau frământări
adânci și visuri măreţe. Prietenia
dintre ei a fost una profundă, dar
departe de a fi liniștită și armonioasă.
Erau firi diametral opuse. Totuși,
apropierea dintre ei s-a datorat
aplecării amândurora spre literatură
și respectului ce și-l purtau unul
altuia. Cu timpul prietenia de tinereţe,
exuberantă și inconstantă, a trecut la
un alt nivel, devenind o colaborare
statornică și o apreciere reciprocă.
Aceasta, până la ruperea cu totul a
legăturilor… O primă ciocnire dintre
cei doi, pe teme afective, s-a făcut
destul de timpuriu. Știm deja că după
moartea tatălui, Caragiale s-a mutat
cu mama și sora sa la București și, o
vreme, cei trei au stat la o verișoară
a mamei, Cleopatra Lecca. Aceasta
divorţase de colonelul Poenaru, iar
Eminescu, după ce a cunoscut-o, a
făcut o pasiune pentru ea. Cleopatra
se înfiinţa ostentativ la ședinţele
„Junimii”, ce se ţineau în casa lui Titu
Maiorescu, stârnind rumoare prin
faptul că apărea extrem de machiată,
lucru care nu-l deranja pe Eminescu;
ba dimpotrivă, îl atrăgea și mai tare.
Se pare, de altfel, că ea a fost cea care
i-a inspirat poezia „Pe lângă plopii
fără soţ”. Bănuind că prietenul său
Caragiale îi făcea curte Cleopatrei ,
Eminescu, care avea o fire impulsivă
și era extrem de gelos, l-a ameninţat,
pare-se, cu moartea – iar Caragiale a
reușit cu mare greutate să-i spulbere
bănuielile și să-l liniștească.
Prietenia celor doi scriitori
a cunoscut destule perioade
tensionate, uneori provocate chiar
de către Caragiale, care îl stârnea
pe Eminescu într-o controversă de
dragul controversei și din plăcere
de a-l vedea pe poet înflăcărat,
apărându-și din răsputeri punctul
de vedere, ca mai apoi tot Caragiale
să restabilească armonia cu o
vorbă de duh. Pe lângă discuţiile
literare, politice, filosofice pe care le
dezbăteau pe când lucrau împreună
la „Timpul” ca redactori, e posibil
să-și fi mărturisit unul altuia și
ceva amănunte ale vieţii lor intime.
Probabil, astfel a aflat Caragiale de
legătura prietenului său cu Veronica
Micle, aflată la Iași, și căruia marele
poet îi trimitea scrisori pasionale.

O LEGĂTURĂ AMOROASĂ CU
MULTE NECUNOSCUTE
Numit revizor școlar în judeţele

Suceava, Caragiale o
Neamţ și Suceava
cunoaște și el, la Iași, pe Veronica
Micle și între ei se înfiripă o prietenie,
urmată de o întreagă corespondenţă.
Legătura cu Veronica Micle destramă
însă planurile de căsătorie ale lui
Eminescu – și face cu totul dispărută
puternica amiciţie ce-l lega de
Caragiale.
Posibil ca I.L. Caragiale să nu fi
văzut legătura dintre Eminescu și
Veronica Micle ca pe una serioasă,
știind cât de temperamental și
desprins de realitate era, de multe
ori, prietenul său, iubind mai mult
idealul de femeie decât femeia în
sine. Sau poate că revizorul Caragiale
a fost pur și simplu curios să afle
cum e femeia de care vorbea cu atâta
înflăcărare prietenul său. Cert e că,
întâlnind-o pe Veronica la Iași, în
cadrul unui cenaclu al „Junimii”,
Caragiale nu și-a pus problema
că-i poate face vreun rău poetului,
considerând-o doar o toană, care
putea să ia repede forma altei femei.
Un factor important al implicării
Veronicăi în relaţia cu Caragiale se
poate să fi fost și lipsa lui Eminescu
din Iași, prins cu problemele ziarului
„Timpul”, lipsă pe care Veronica a
resimţit-o acut, ca pe o părăsire.
Urmarea acestei istorii o aflăm de la
Titu Maiorescu. Personaj extrem de
sobru și de serios, Maiorescu își nota,
în general, tot ce se întâmpla în jurul
lui, dar se pare că a omis, voit sau nu,
să scrie despre nefericirea acestui trio
amoros. Cu toate acestea, Maiorescu
i-a mărturisit lui Al. BrătescuVoinești, în iunie 1892, împrejurările
distanţării celor doi scriitori și amici,
iar Brătescu-Voinești a concluzionat
că „Luceafărul” s-ar fi născut din
suferinţa pe care i-o provocase lui
Eminescu legătura lui Caragiale
cu iubita sa Veronica. Pentru buna
informare a cititorilor noștri, să
reţinem că există două finaluri ale
acestei istorii, foarte apropiate în
esenţă.
În prima dintre variante, Caragiale
află de la Eminescu despre planurile
poetului de a o lua de nevastă pe
Veronica Micle și, neștiind cum să
procedeze, se duce la Maiorescu și
îi povestește deschis despre istoria
lui cu Veronica Micle, dar și despre
intenţiile prietenului său. Caragiale
conchide că Eminescu ar trebui
împiedicat, Veronica având mai
mulţi pretendenţi intimi, printre
care și pe el. Maiorescu, uluit, nu
știe ce hotărâre să ia. Primind și
vizita lui Eminescu, care, încolţit,
recunoaște că se gândește serios la
căsătorie, Maiorescu încearcă să-l
abată de la planul lui, scoţând în

evidenţă
ţă soiul de considerente
morale și materiale: căsnicia necesită
un fond material substanţial, ei
sunt amândoi săraci etcetera. Cum
Eminescu rezistă în faţa invaziei
de argumente, Maiorescu îi spune
că poezia, cea care l-a ridicat unde
e acum, ar avea de suferit – dar
Eminescu e decis s-o lase deoparte:
poezia nu-i adusese nimic bun.
Neputând să-l convingă altfel,
Maiorescu îi spune de-a dreptul ce-i
povestise Caragiale – și, astfel, tot
universul clădit pe iubire sinceră al
poetului se prăbușește brusc.
În varianta pe care-o prezintă
în cartea sa Șerban Cioculescu,
desfășurarea
evenimentelor
e
mult condensată în vizită la
Titu Maiorescu – tot fondatorul
„Junimii” e confidentul – Caragiale îi
povestește pur și simplu de relaţia sa
cu Veronica Micle. Primind și vizita
lui Eminescu, aflând de hotărârea
acestuia de a se căsători cu aceeași
Veronica, Maiorescu e perplex nu știe
ce să facă și înșiră contraargumente
pentru ca, în final, să recurgă la
argumentul suprem: legătura femeii
cu Caragiale.
De aici încolo cale de întoarcere
nu mai e: ruptura cu Caragiale e
definitivă. Pe Veronica însă, poetul
o iartă – după o corespondenţă
incriminantă și întâlniri și explicaţii
dureroase. Și îndepărtarea de
Maiorescu vizibilă: Eminescu publică
„Luceafărul” în almanahul Societăţii
„România Jună” din Viena, și nu în
„Convorbiri”, ca până atunci.
INDISCREŢIILE LUI
CARAGIALE
Un lucru e cert. Dacă I.L.
Caragiale i-ar fi spus despre relaţia
sa cu Veronica numai lui Titu
Maiorescu poate că secretul s-ar
fi păstrat mai bine între cei patru,
deoarece maestrul era recunoscut
ca un om de cuvânt. Deliberat sau
nu, Caragiale s-a lăudat pare-se, cu
legătura lui cu Veronica și de faţă cu
Scipione Bădescu – și, astfel, istoria
a fost cunoscută de toţi prietenii
comuni, iar Eminescu și-a văzut și
mai mult întinată marea dragoste.
Odată împăcat cu Veronica, la
începutul anului 1882, Eminescu
îi cere să păstreze tăcerea asupra
acestui fapt. Desigur, de căsătorie
nu mai poate fi vorba. Dar Caragiale
se mai întâlnește cu Veronica – mai
mult ca să afle ce face și ce gândește
vechiul său prieten – și e, din nou,
ameninţat cu moartea. Într-una
dintre scrisori, Veronica îi spune
lui Eminescu că Ion Luca Caragiale
a acuzat-o că ea i-ar fi mărturisit
păcatul ei doar ca să le strice lor
prietenia. De cealaltă parte, scrisorile
Veronicăi către Caragiale nu i-au
fost restituite femeii niciodată, chiar
dacă ea le-a cerut insistent, și nici nu
se mai știe nimic de soarta lor. Întrun final, pentru a pune capăt unei
situaţii devenite penibile, Caragiale
cere mutarea sa ca revizor școlar la
Argeș și Vâlcea.
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POVESTEA ÎNTÂLNIRII
LUI JESSE OWENS CU
ADOLF HITLER

J

esse Owens a fost un faimos atlet afro-american care a participat la Jocurile
Olimpice de la Berlin. Dintre toţi atleţii care au participat la Jocurile Olimpice
de-a lungul timpului, puţini au impresionat mai mult ca Jesse Owens, tânărul
american de 22 care a câștigat patru medalii de aur la Jocurile Olimpice din 1936 de
la Berlin.

C

onducătorul nazist Adolf Hitler a
dorit să folosească Jocurile Olimpice
de la Berlin pentru a dovedi supremaţia
rasei așa-zise ariene, însă Jesse Owens a
demonstrat contrariul. Prin modul în care
a câștigat patru medalii de aur în capitala
Germaniei naziste, Jesse Owens a devenit

un simbol al sfi
dării politicii xenofobe a lui
sfidării
Hitler. Unul din miturile istorice care au
marcat istoria este faptul că Adolf Hitler a
refuzat să-l salute pe Jesse Owen. Numai că
adevărul pare să fie altul.
Autorul cărţii „Triumph: The Untold
Story of Jesse Owens and Hitler’s Olympics”,
a dezvăluit în 2007 într-un interviu acordat
Naţional Public (NPR), care este adevărata
poveste a întâlnirii lui Jesse Owens cu Adolf
Hitler la Jocurile Olimpice de la Berlin.
- NPR: Există o poveste pe care mulţi o
spun și este o poveste diferită despre cum,
după ce a câștigat medaliile sale de aur,
Jesse Owens a fost ocolit de Adolf Hitler.
Este adevărat?
- SCHAAP: Nu este adevărat. Aţi putea
spune că Adolf Hitler ar fi putut găsi o
modalitate de a-l felicita pe Jesse Owens
pentru a recunoaște faptul că domina aceste

Jocuri Olimpice. Dar ceea ce s-a întâmplat
este mult mai nuanţat, ca majoritatea
miturilor care s-au ridicat din aceste jocuri.
Ce se întâmplă și voi încerca să fie succint:
în prima zi a jocurilor, doi germani câștigă
medalii de aur. Hitler îi felicită din loja sa
în faţa tuturor, peste 110.000 de oameni pe
stadion. El îi felicită și pe finlandezii care
au terminat unul, doi, trei la cei 10.000 de
metri, care de fapt, arătau mai blonzi și
arieni decât germanii.
Până când coechipierul lui Jesse, săritorul
la înălţime afro-american Cornelius
Johnson, câștigă medalia de aur în acea
seară, Hitler a părăsit stadionul. Dacă
cineva ar fi avut dreptul să spună că a fost
ocolit, atunci a fost Cornelius Johnson.
Chiar dacă germanii încearcă să-l scuze
spunând că Hitler avea un program foarte
strict și a trebuit să părăsească stadionul. Și,

de fapt, competiţia de sărituri la înălţime
a durat mai mult decât se estimase. Dar
președintele Comitetului Internaţional al
Jocurilor Olimpice este atât de supărat de
ideea că, poate, Hitler îl ocolise pe Cornelius
Johnson, încât îi spune lui Hitler: Fie îi
feliciţi pe toţi, fie pe niciunul!
Și până când Jesse Owens câștigă prima
sa medalie de aur, a doua zi, Hitler își
onorează angajamentul, credeţi sau nu,
faţă de președintele Comitetului Olimpic
Internaţional. Acesta este momentul în care
Hitler dorește să se facă plăcut, să fie prieten
cu cât mai mulţi oameni posibil. Și, de fapt,
este forţat să îl felicite pe Jesse Owens. Iar
Jesse Owens le spune tuturor celor care
vor asculta, Adolf Hitler nu m-a ocolit.
Dar nimeni nu a vrut să audă acea poveste.
Și povestea s-a dovedit a fi remarcabil de
durabilă și persistă până în ziua de azi.

„A PLECAT LA VÂNĂTOARE AGARICI/
A PLECAT CA SĂ VÂNEZE BOLȘEVICI…”

C

u siguranţă, căpitanul Horia Agarici
a intrat în legendă. A devenit un
mit, iar miturile trebuie să trăiască. La
urma urmei, nici nu pot fi atinse de colbul
timpului. Notorietatea celebrului aviator
a fost păstrată și datorită cântecului lui
Gherase Dendrino, pe versurile lui Păstorel
Teodoreanu din vara anului 1941: „A plecat
la vânătoare Agarici / A plecat ca să vâneze
bolșevici…” Un șlagăr la modă între 19411944, o perioadă în care România ducea o
cruciadă împotriva comunismului.
În linii mari, viaţa lui Horia Agarici a
fost accesibilă marelui public, după 1989, ea
figurând parţial până și pe ultra-mediatizată
Wikipedia. Dar cele mai multe amânunte
le-au adus, după cum era firesc, ziarele
comuniste.
Horia Agarici (n.6 aprilie 1911,
Lausanne, Elveţia, d.1982, Constanţa,
România) a fost un maior aviator al Forţelor
Aeriene Române, unul dintre aviatorii de
elită ai celui de Al-Doilea Război Mondial
ai Armatei Române, poet și autor român.
Pentru faptele sale extraordinare de vitejie
a fost supranumit și Salvatorul Constanţei.
Horia Agarici și-a petrecut copilăria
la Iași. După începerea cursurilor liceale
în acest oraș, familia s-a mutat la Brașov,
unde Horia a terminat Liceul Doctor Ioan
Meșotă. După un an de studii la Politehnica
din Timișoara, a decis să devină ofiţer de
aviaţie, urmând cursurile Școlii de aviaţie
militară de la Cotroceni. După obţinerea
brevetului de pilot de război, la 16 aprilie
1914, proaspătul aviator militar va activa
în cadrul mai multor escadrile, zburând pe
diferite tipuri de avioane. A participat, cu
gradul de locotenent aviator, la manevrele
regale din anul 1938.
La 22 iunie 1941, la ordinul (rămas în
istorie) lui Ion Antonescu, trupele române
au trecut Prutul. Începea o lungă campanie,
al cărei obiectiv era eliberarea unor teritorii
aparţinând României, ocupate samavolnic
de Uniunea Sovietică.
Primii care au intrat în luptă au fost, în
ambele tabere, aviatorii. Formaţiunile de
bombardament au survolat linia frontului,
în căutarea unor ţinte care să afecteze

decisiv puterea de luptă și economică
a inamicului. Astfel, în primele ore ale
dimineţii, o formaţie de șase bombardiere
sovietice s-au apropiat, peste Marea Neagră,
de instalaţiile portuare ale Constanţei.
Escadrila 53, afectată apărării litoralului,
era plecată în misiune. Numai locotenentul
Horia Agarici, cu rezervoarele de carburant
perforate, a rămas pe aerodromul Mamaia.
Totuși, conjunctura a făcut din Agarici un
adevărat simbol al aviaţiei de vânătoare.
În 1941, el primește comanda escadrilei
53, dislocată pe aerodromul Mamaia,
afectată apărării litoralului. Unitatea era
dotată cu avioane Hurricane. În dimineaţa
de 23 iunie 1941, piloţii escadrilei au
primit ordinul de a însoţi o formaţiune
de bombardiere. Horia Agarici a decolat
în fruntea escadrilei, dar, din cauza unor
scurgeri de combustibil a fost nevoit să
revină la bază, și, imediat tehnicienii au
încercat să remedieze defecţiunea.
La ora 12 s-a dat alarma: au fost semnalate
bombardiere sovietice, care, după toate
aparenţele, se îndreptau spre Constanţa
cu misiunea probabilă de a ataca portul.
În ciuda tuturor regulamentelor, Agarici
decolează fără ordin, fără coechipier, cu un
singur rezervor plin, pornind „la vânătoare”.
Norocul și simţul său de orientare îl ajută
și, în curînd apare în faţa sa, zburând la
altitudinea de 600 de m, un grup de 5
avioane de bombardament, de vânătoare,
neînsoţite (lipsă de orientare strategică?
Dispreţ pentru capapcitea de reacţie a
românilor?) Profitând de poziţia favorabilă
(deasupra și în spatele ţintei), Agarici
atacă. Întâi trage în bombardierul din
capul formaţiei. Îl lovește decisiv. Avionul
sovietic cade în mare și explodează odată
cu bombele pe care le transporta. Printr-o
ranversare și un semitonou, Agarici revine
la atac, trăgând în avionul din dreapta,
care cade. Apoi atacă și al treilea inamic
care se îndreaptă spre sol, deși nu are
incediu la bord. Probabil că echipajul a ales
prizonieratul... În acel moment al doilea
avion lovit de Agarici este luat în primire
și de artileria antiaeriană română.

Celelalte două avioane sovietice au
dispărut în acest timp, abandonând
misiunea, iar Agarici a revenit pe Mamaia,
în limită de benzină. Rezultatul primei
lupte aeriene din acest război a fost: trei
bombardiere sovietice doborâte, dintre care
două atribuite locotenentului Horia Agarici
și al treilea, în comun, aviatorului și A.C.A.
Iată cum își reamintește acele momente
comandorul de aviaţie Vasile Reghintovschi:
„România a cerut Angliei 12 avioane de
vânătoare și 40 de bombardiere, dar pe căi
oficiale nu am reușit să le obţinem, ci doar
printr-un atașat român la Londra”.
Acestea au fost aduse cu vaporul până
la Constanţa și apoi cu trenul la Pipera.
În timpul antrenamentelor, unul dintre
avioanele de vânătoare a căzut și așa am
rămas cu 11. 23 iunie, ziua Z. Pe 22 iunie
1941, escadrila de la Mamaia Sat a primit
ordin să se deplaseze la Galaţi, pentru o
misiune specială. Au plecat toate avioanele
cu excepţia unuia: cel al tânărului aviator
Horia Agarici, care avea 30 de ani. Aparatul
său de zbor avea o defecţiune. era vorba
de un Hawker Hurricane cu numărul 32.
A doua zi, pe 23 iunie, aviatorul a zărit
deasupra mării șapte bombardiere: trei în
faţă și alte patru în formaţie de câte două.
Imediat s-a dat alarma, iar Horia Agarici a
decolat, chiar dacă avea avionul defect. A
luat înălţime, a pornit în picaj și a atacat
avionul din centrul formaţiei. L-a doborât
în mare. Apoi a atacat alte două aparate de
zbor din faţa formaţiei. Unul a căzut în zona
unde astăzi se află Valul lui Traian, iar altul
mai la sud. Evenimentele din acea zi i-au
fost povestite comandorului Reghintovschi

de către un martor. În aceeași zi, avioanele
din Escadrila de la Mamaia a mai doborât
în lupte aeriene alte patru aparate de zbor
rusești”.
Remarcabila victorie a fost citată prin
ordin de zi pe armată, fiind apoi preluată și
amplificată de ziare și de Radio România.
Din păcate, probabil ca urmare a invidiei
unor superiori, la 3 august 1941 Horia
Agarici a fost mutat de la Escadrila 53 la
I.A.R. Brașov, ca pilot essayuer, deși între
timp fusese decorat cu: Medalia „Virtutea
Aeronautică” clasa a treia, Ordinul
„Coroana României” cu spade și cu spade
și panglica Medaliei Virtutea Militară clasa
a cincea și cu Crucea de Fier germană, fiind
avansat la gradul de căpitan aviator. Mai
târziu a revenit în luptă, reușind ca, până la
sfârșitul războiului să mai doboare încă trei
avioane inamice, cu toate că firea lui poetică
și nostalgică îl arăta superiorilor ca pe un tip
incapabil să lupte.
După război, căpitanul aviator Horia
Agarici este trecut în rezervă, pentru a
presta diferite activităţi fără nicio legătură
cu meseria și pasiunea lui, zborul. Ca o
consecinţă a servitudinii faţă de Moscova
a regimului comunist din România, în anul
1955, el este degradat, ca și alţi aviatori
care se distinsese pe frontul de est. A fost
întemniţat la Aiud ca deţinut politic, fiind
condamnat la 25 de ani de muncă silnică,
și eliberat prin graţierea generală din 1964.
A fost reabilitat și i-a fost redat gradul de
căpitan de abia în 1965.
A murit în 1982, la Constanţa, fiind
înmormântat cu onoruri militare.
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MOSCOVA, SUPĂRATĂ RĂU
PE RELAȚIILE DINTRE
WASHINGTON ȘI CHIȘINĂU

C

u nici două săptămâni până la parlamentarele din acest an de la Chișinău, Rusia acuza SUA
de implicare în treburile interne ale Republicii Moldova, cu predicții de posibilă replicare a
maidanului ucrainean. Într-un comunicat de presă al Ministerului rus de Externe, Moscova imputa
Washingtonului că și-ar fi pus în plan aceleași scenariu, aplicat în Venezuela sau Siria. Învinuirile se
„bazau” pe o impresie inventată despre atitudinea Ambasadorului SUA la Chișinău, Dereck J. Hogan,
că acesta ar susține public un candidat în defavoarea altuia, dar mai ales că „împarte recomandări în
legătură cu alegerile parlamentare”. În rândurile de mai jos ne-am propus o analiză comparativă nu
numai a mesajelor, declarațiilor, dar și a acțiunilor venite din cele două capitale ale celor mai mari
puteri de pe mapamond.
Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro
CE-ȘI DOREA SUA DE
LA ALEGERILE DIN
REPUBLICA MOLDOVA
Chiar la prezentarea scrisorilor
de
acreditare
președintelui
Igor Dodon, pe 2 noiembrie
2018, noul ambasador al SUA,
Dereck J. Hogan, menționa că
Washingtonul rămâne un puternic
susținător al Republicii Moldova
și că va continua „să conlucreze
cu Guvernul și poporul Moldovei
pentru construirea unei bune
guvernări”. Oficialul american
sublinia că alegerile parlamentare
din februarie reprezintă o
oportunitate majoră de a consolida
încrederea că Chișinăul va face
față reformelor democratice
și va consolida rezistența
împotriva influenței maligne
străine. O săptămână mai târziu,
diplomatul reitera același mesaj
premierului Pavel Filip: „SUA
rămân un partener de nădejde
și un prieten pe termen lung al
Republicii Moldova”. . Hogan
încuraja eforturile autorităților
de a construi o țară mai puternică
și mai independentă. Peste încă
o săptămână – întâlniri, rând
pe rând, cu liderii partidelor
politice cu potențială accedere
în parlament: Zinaida Greceanîi,
PSRM, Andrei Năstase, PPDA,
Vlad Plahotniuc, PDM și Maia
Sandu, PAS. Întâlniri la care
oficialul american preciza pentru
fiecare în parte că „viitoarele
alegeri parlamentare marchează
un moment critic pentru relațiile
bilaterale dintre SUA și Republica
Moldova” și că „Statele Unite nu
încearcă să influențeze cine câștigă
sau pierde în ziua alegerilor,
aceasta este o decizie ce aparține
exclusiv alegătorilor. Dar Statele
Unite sunt foarte interesate să vadă
că și campania, și alegerile din
Moldova corespund standardelor
internaționale și fac parte
dintr-un proces politic corect și
transparent”.
Ceea ce i-a scandalizat pe
ruși nu a fost atât faptul că,
într-un discurs ținut public în fața
studenților, diplomatul american
i-a îndemnat pe tineri să iasă
masiv la vot „în condițiile în care
aceste alegeri sunt un test crucial
pentru dezvoltarea democrației
în Republica Moldova”, cât faptul
că i-a informat pe aceștia că
„Guvernul Moldovei a primit
o listă de recomandări privind
desfășurarea alegerilor conform
standardelor și am încurajat
guvernul să urmeze acele
recomandări”. Întrebat dacă SUA
vor susține Moldova și în cazul
în care la conducere vor veni
forțele pro-ruse, ambasadorul
PAGINA
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american a declarat că țara sa va
lucra cu orice guvern dacă acesta
le va cere ajutorul.
Dar
de
fapt
nici
„recomandările” nu au fost
adevăratul motiv al replicii acide
venite de la Moscova, chiar dacă
anume la ele se făcea trimitere
în comunicatul Ministerului rus
de Externe. „Suntem convinși că
poporul Moldovei va fi capabil să se
determine independent în ceea ce
ține de preferințele sale la alegerile
parlamentare din 24 februarie,
fără sfaturile Washingtonului,
care, așa cum arată experiența
tristă internațională din ultimele
decenii, se conduce exclusiv de
ambițiile geopolitice proprii,
ignorând interesele naționale
ale altor țări”. Ministerul rus
mai puncta că în cazul în care
partidul învingător la alegeri nu
va fi convenabil Washingtonului,
atunci va exista amenințarea
privind ruperea relațiilor Moldovei
cu Occidentul și chiar repetarea
maidanului ucrainean la Chișinău.

CUI ȘI CÂT DE „PRIETENĂ”
ESTE MOSCOVA?
Și unii analiști politici se
întreabă dacă nu cumva acuzele
Moscovei vin ca replică la aceeași
întâlnire a ambasadorului cu
studenții de la Bălți, cu o zi
înainte de comunicat, la care
Hogan avertiza bălțenii că
Federația Rusă s-ar putea implica
în alegerile din 24 februarie de la
Chișinău cum a făcut-o în 2016
în SUA. „Vrem să informăm
despre
experiența
noastră,
pentru că este absolut posibil ca
acest lucru să se întâmple aici.
După cum ați observat, acest
lucru s-a întâmplat și în SUA…
Așa că, lucrăm foarte activ cu
autoritățile de toate nivelurile,
cu partidele politice, pentru a
le informa despre experiența
noastră”, a subliniat la Bălți
ambasadorul SUA.
Așa sau altfel, dar toate acestea
de fapt se întâmplau pe fundalul
altor scandaluri în context
electoral, în care tocmai Moscova
era „actorul” principal al unor
acțiuni exact inverse celor de care
învinuia Washingtonul. Exact
între aceste declarații președintele
Dodon se întorcea de la Moscova
cu 20 milioane de dolari pentru a
organiza alegerile în Transnistria
și UTA Găgăuzia. Și tot atunci
anunța eroic că numai cu două zile
în urmă au fost eliberați cei doi
piloți, Lionel Buruiană și Mihai
Crihan, luați în vara lui 2015 de
talibani ostatici în Afganistan și că
eliberarea lor a fost posibilă numai
grație implicării autorităților din
Rusia. Lauda lui Dodon a stârnit

un duel electoral între președinție
și spicherul Andrian Candu,
duel ce va scoate la lumină nu
numai aspecte de moralitate în
sânul puterii de la Chișinău, ci și
aranjamente, mecanisme din cele
mai negre din culisele campaniei
electorale. În eliberarea piloților
se avântase și un alt pretendent la
saloanele puterii de la Chișinău –
Renato Usatîi. În plină păruială
dintre primii doi acesta vine cu
invective și mai grave. „Dodon
va face pușcărie, pentru că a
ținut acești oameni zece luni în
captivitate”. Liderul „Partidului
Nostru” a dezvăluit că aflase despre
locul unde sunt deținuți încă în
toamna lui 2017 și convenise cu
talibanii, printr-un mediator,
eliberarea lor. Cum era anunțat în
căutare internațională, nu putea
merge până în Uzbekistan, unde
să aibă loc schimbul, și le-a oferit
serviciilor speciale din Moldova
schema eliberării. Dar la acel
moment, afirmă Usatîi, „am aflat
că cei doi (Dodon și Plahotniuc
– N.M) aveau propria viziune
privind soluția eliberării.
Dar totuși duelul liderilor
politici de la Chișinău pe patetica
paternitate a eliberării ostaticilor a
scos la suprafață mai multe forme și
acțiuni de amestec al Kremlinului
în afacerile interne ale Chișinăului
prin intermediul cozilor de topor
din cele mai de lux.

IGOR DODON ȘI IGOR
CEAIKA, O PRIETENIE CU
IZ PENAL
„Eliberarea” celor doi piloți
moldoveni a pus pe jar autoritățile
de la Chișinău. Spicherul Andrian
Candu i-a cerut președintelui
Dodon să oprească imediat
„toată această batjocură”, să
elibereze cetățenii moldoveni
„din captivitate electorală” în care
îi ținea deja în Federația Rusă.
Guvernul a trimis la Moscova
o delegație alcătuită din Mihail
Căpățână, secretar general de stat
al MAEIE, și Evgheni Vasiliev,
medic-șef al spitalului Cancelariei
de Stat, să acorde asistență medicală
și să confirme sau să infirme dacă
starea de sănătate permite ca ei
să fie aduși acasă. Delegația a
fost purtată o săptămână și mai
bine pe la multe uși, până să i se
comunice oficial că piloții nu se
află în custodia autorităților ruse,
ci a unui ONG. De fapt se poate
spune că în prizonieratul lui Igor
Ceaika (cel cu „sprijinul” căruia
Dodon i-ar fi eliberat pe piloții
moldoveni), președinte al ONGului în cauză și tot el președinte
al Asociației „Delovaia Rossia”.
Și fiul procurorului general al

Federației Ruse,
Ruse Iurie Ceaika.
Ceaika
Zicem „prizonierat”, pentru că a
fost nevoie de tratative îndelungate
și purtate la greu, pentru a li se
permite celor doi o vizită de fix 10
minute, în prezența agenților de
pază ai ONG-ului și sub jurământ
că nu vor pune nici o întrebare, nu
vor sufla o vorbă despre eliberarea
și perioada de deținere a lor în
„custodia” ONG-ului.
Vom trece peste mute detalii
referitoare la personalitatea lui Igor
Ceaika (implicarea lui în scheme
de corupție, inclusiv la Chișinău
și Tiraspol, relațiile cu Dmitrii
Rogozin, că activitatea ONG-ului
său este cea mai importantă parte a
activității familiale a procurorului
general, controlând companii cu o
cifră de afaceri de 300 miliarde de
ruble (aproximativ 4,39 miliarde
de euro), precum și numeroasele
întrevederi ale lui Igor Dodon
cu acesta). Ne vom referi doar la
„prietenia de suflet” dintre Dodon
și Ceaika, prietenie care i-a adus
„din suflet”, pentru viitoarea
campanie electorală, cel puțin
70.000 de euro, intrate în contul
fundației „Din suflet” a primei
doamne Galina Dodon.

AMBASADA MOLDOVEI
LA MOSCOVA, CENTRU DE
AGITAȚIE A PSRM
Să zicem că prietenia dintre
cei doi nu e amestec al Moscovei
oficiale în treburile interne
ale Chișinăului. Dar faptul că
PSRM, împreună cu președintele
lor neformal, Igor Dodon, și
ambasadorul Andrei Neguța, au
transformat Ambasada Republicii
Moldova la Moscova într-un
centru de comandă electorală, nu
a fost cu știrea Ministerului rus
de Externe? Verificările MAIE
de la Chișinău au scos la iveală
că Ambasada a oferit în chirie
spații în care activa o organizație
ce pretindea că se ocupă cu
problemele diasporei, în realitate
fiind o organizație de tineret a
PSRM. Condusă de o oarecare
Olga Cebotari, pe tot parcursul
activității a făcut agitație electorală
pentru PSRM, tot ea coordonând
activitatea unui centru de apel
pentru diaspora din Moldova. Mai
mulți studenți care solicitau să
efectueze practica la Ambasadă
erau plasați într-un birou separat

și toată practica lor se rezuma
la acțiuni de voluntariat pentru
crearea de organizații ale diasporei
pe teritoriul Federației Ruse și
studierea zonelor unde se află cei
mai mulți moldoveni. Zone în care
PSRM a propus ulterior deschiderea
secțiilor de votare. Tot de aici
Tatiana Boghină, originară din
Moldova și finanțată de structuri
din Federația Rusă, călătorea
în regiuni și crea organizații ale
diasporei moldovenești. Tot la
ambasadă mergea zilnic cetățeanul
moldovean Vadim Ciubară, un
fel de coordonator al oamenilor
de afaceri moldoveni aflați pe
teritoriul Rusiei; acesta a finanțat
unele cheltuieli ale delegațiilor
PSRM la Moscova și tot el apare în
investigația RISE Moldova privind
finanțări tenebre a PSRM. În
sfârșit, tot în cadrul misiunii
diplomatice se concentrau stocuri
de foi volante de agitație pentru
PSRM, ulterior transmise în
regiuni liderilor organizațiilor
diasporei. Toate aceste activități
erau coordonate cu ambasadorul
Neguță, întrunirile cu diaspora
fiind puse în slujba lui Igor Dodon
și efectuate nemijlocit de Olga
Cebotari și de domnul ambasador.
Practic misiunea se transformase
într-o filială a PSRM în Federația
Rusă. Zeci de oameni, care veneau
zilnic la ambasadă, întrebați de
colaboratori sau paza misiunii
unde merg, ofereau parolarăspuns: „coordonat cu domnul
Ambasador”, iar ambasadorul
confirma. Așadar, până la urmă
cine se implică în treburile interne
ale Republicii Moldova, altminteri
așa sau poate nu chiar așa cum
ar fi făcut-o însăși Moscova în
Venezuela sau Siria?
…La o săptămână de la
închiderea urnelor de votare CEC
declară valid scrutinul și anunță
cine și câte mandate vor avea în
legislativ. Presimțind că socialiștii
par să fi pășit pe cărarea „fratelui
mai mare”, PCRM, Dodon nu
mai cheamă populația să apere
președinția și valorile democrației
socialiste de pe malurile Bâcului,
ci optează pentru o coaliție de
consens național, cu PSRM,
PDM și ACUM, fără ȘOR și
candidații independenți. Pare
să se fi resemnat cu înfrângerea
usturătoare.
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SCANDALURILE ÎN CARE ESTE
IMPLICAT MINISTRUL NETANYAHU

P

rim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu se află în pericolul de a
fi dat jos, posibil în curând, din cauza a ceea ce pare mai mult decât o
pasiune imprudentă pentru ţigările cubaneze și șampania roz. În realitate însă,
acuzaţiile la adresa lui Netanyahu dezvăluie mult mai mult decât defectele
sale personale sau înclinaţia pentru viaţa de lux. Ele plasează o lumină rară
asupra legăturii corupte dintre lumea politică a afacerilor și a presei din Israel,
adâncită de influenţa perversă a banilor evreiești de peste hotare, susţine,
într-un comentariu pentru site-ul http: mondoweiss.nedt, analistul Jonathan
Cook.
Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro
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intre cele două anchete ale poliţiei
care îl vizează pe Netanyahu
(mai sunt unele în curs de pregătire), cea
cunoscută sub numele de Cazul 1000,
privind cadourile în valoare de sute de mii
de dolari primite de prim-ministru de la
diverși oameni de afaceri, are șansele cele
mai mari de a produce căderea acestuia.
Dar cea de-a doua investigaţie, Cazul
2000, și relaţia încă neguroasă dintre cele
două cazuri, sunt elementele care expun mai
pe larg putreziciunea din inima sistemului
politic israelian. Acest al doilea caz este
construit în baza unor înregistrări în care
Netanyahu complotează ca un magnat
media israelian, pentru a falsifica articolele
din presă în favoarea sa. Pistele ambelor
cazuri sugerează că Netanyahu se poate să
se fi amestecat, împreună cu prietenii săi
miliardari, în lumea obscură a spionajului
internaţional.
IGĂRI ȘI ȘAMPANIE
Apetitul lui Netanyahu pentru un
prânz gratuit este un lucru binecunoscut în
Israel încă de la primul său mandat ca primministru, la sfârșitul anilor 1990. Atunci a
fost investigat de două ori pentru fraudă,
deși în niciun caz nu i s-au adus acuzaţii.
Poliţia a descoperit că el, împreună cu soţia
lui, Sara, au strâns multe dintre cadourile
pe care le-a primit Bibi în timpul vizetelor
de stat. Peste 100 dintre cadouri nu au fost
recuperate niciodată.
Clarificările făcute în urmă cu mai bine
de 15 ani, ca rezultat al acelor investigaţii,
fac să-i fie greu lui Netanyahu să pretindă
acum că nu a înţeles regulile. Potrivit sfatului
Ministerului Justiţiei din 2001, miniștrii
și oficialii de stat nu pot păstra cadouri ce
valorează peste 100 dolari, fără a risca să
încalce legea israeliană. Darurile primite
de Netanyahu de la unul dintre afaceriștii
implicaţi în Cazul 1000 – producătorul
de filme hollywoodiene Arnon Milchan
– însumează aproximativ 180.000 dolari.
Netanyahu a susţinut că aceste cadouri,
de la ţigări la bijuterii, sunt expresia unei
prietenii strânse, nu o mită oferită lui ca
prim-ministru.
Problema este însă că Netanyahu i-a întors
aceste favoruri, folosindu-se de poziţia sa
de șef al guvernului israelian, pentru a face
lobby pe lângă John Kerry, fostul secretar de
stat american, pentru a-i obţine lui Milchan

Ţ

o viză americană pentru 10 ani. Este posibil
să fi făcut mai mult, dar vom reveni mai
târziu asupra subiectului.
Sub investigaţie se află și legăturile
familiei sale cu un prieten al lui Milchan,
miliardarul australian James Packer, care a
făcut avere din industria media și a jocurilor
de noroc. Packer a împărţit și el cu dărnicie
cadouri familiei Netanyahu, mai ales lui Yair,
fiul cel mai mare.
În același timp, Packer, care acum este
vecin cu familia Netanyahu în orașul
Cezareea, de pe coasta mediteraneană,
a căutat să obţină statut permanent de
rezidenţă și beneficiile enorme de pe urma
sistemului de taxe din Israel. Ca non-evreu,
Packer nu ar fi putut să spere să fie răsplătit
cu rezidenţă permanentă. Sunt suspiciuni
că Netanyahu ar fi tras niște sfori în numele
australianului.
Multe dintre aceste cadouri se pare că nu
au fost oferite gratuit. Familia Netanyahu
le-ar fi cerut. Indicând că el știa că ar putea
exista ceva probleme cu legea, Netanyahu a
folosit cuvinte codificate „foi” pentru ţigări
și „roz” pentru șampanie – pentru a-și
deghiza ordinele către Milchan.
Poliţia se pare că este încrezătoare: după
ce l-a interogat pe Netanyahu de trei ori,
ar avea, se pare, destule dovezi pentru a-l
pune sub acuzare. Dacă se va întâmpla acest
lucru, va exista o presiune uriașă asupra lui
Netanyahu, pentru a demisiona.
IPARE ALE CORUPŢIEI
Oricât ar fi de tulburătoare aceste
presupuneri de corupţie, Cazul 2000
sugerează că există mai multe legături
dubioase între prim-ministru și patronii
bogaţi. David Ansalen, un aliat politic al lui
Netanyahu, observa recent pe Facebook: „În
ultimii 30 de ani, niciun prim-ministru nu a
fost investigat de poliţie”. Ansalem sugera că
legile israeliene privind mita și frauda sunt
prea stricte și că pot prinde oricând în ofsaid
un politician naiv. Dar este mai probabil ca
reversul să fie adevărat: politicienii devin
rapid corupţi în lupta lor pentru putere.
Predecesorul lui Netanyahu în funcţia
de prim-ministru, Ehud Olmert, a fost și el
subiectul câtorva anchete și, în momentul de
faţă, este în închisoare, ispășind o pedeapsă
pentru fraudă din cauza implicării sale în
afaceri imobiliare uriașe, în vremea când era
primar al Ierusalimului. A fost condamnat
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și pentru că a primit plicuri cu bani de la
un afacerist american, Morris Talansky, în
schimbul unor favoruri politice.
Înainte de Olmert, Ariel Sharon s-a
aflat în centrul unor investigaţii în legătură
cu niște relaţii financiare dubioase cu
oameni de afaceri, inclusiv managerul
israelian al imobiliarelor, David Appel, și
afaceristul britanic Cyril Kern. Sharon a
căzut într-o comă îndelungată și ulterior a
decedat, înainte ca investigaţiile să ducă la
o condamnare. Recent a fost abandonată
o investigaţie de corupţie a liderului
opoziţiei, Isaac Herzog, deși contradicţiile
din mărturia sa au fost criticate aspru de
procurorul general al Israelului. Investigaţia
a dus la punerea sub acuzare a managerului
de campanie al lui Herzog.
Tot recent, un fost rabin-șef al Israelului,
Yona Metzger, a fost condamnat pentru
mită, la trei ani și jumătate de închisoare.
DE FAMILII SUPER-BOGATE
Corupţia este excesivă, parţial
din cauza concentrării extreme a bogăţiei
Israelului. Aceasta este o tendinţă în mare
parte din lumea dezvoltată, dar efectele sale
sunt accentuate în Israel de dimensiunea
mică a economiei. Cercetările arată că nu
mai mult de 20 de familii controlează grosul
bogăţiei ţării, mai ales în sectoare ca cel
imobiliar, al băncilor, al comerţului en detail,
al transportului și cel al securităţii interne.
Se pare că aceste familii foarte bogate se
așteaptă să cumpere și influenţă politică.
Dar există și combinaţie a acestor condiţii,
specifică Israelului, care estompează
diferenţele dintre personal și instituţional și
care a asigurat înflorirea corupţiei. Climatul
a fost stabilit probabil în 1948, când Israelul a
fost întemeiat pe ruinele unei alte societăţii.
Construirea de către elitele Israelului a
unei societăţi noi, presupus mai egale, în
comunităţile agricole ale chibuţului și
moșavului a fost posibilă numai prin furtul
integral al pământului și caselor palestiniene.
Legea Proprietăţii Absenţilor din 1950 a
sprijinit o orgie a prădării din partea claselor
superioare și de mijloc ale Israelului. Acea
cultură fondatoare este greu de eradicat.
Mai mult, societatea puternic militarizată
a Israelului descurajează rezistenţa faţă de
practicile autoritariste. Un sondaj de opinie
din 2014, realizat de Institutul Democraţiei
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din Israel
Israel, a descoperit că numai unul din trei
evrei israelieni consideră foarte important
caracterul democratic al Israelului.
Acest trend este întărit de „inviolabilitatea”
sectorului securităţii în Israel, care cuprinde
nu doar armata, ci și multe servicii de
informaţii, inclusiv agenţia de spionaj
Mossad, fabricanţii israelieni de arme,
securitatea internă și firmele ce se ocupă
cu războiul cibernetic, dar și industrii mai
convenţionale.
Încrederea în armata israeliană este de
90% și jumătate din publicul israelian crede
că serviciile de securitate ar trebui să poată
opera împotriva terorismului fără vreo
supraveghere juridică, potrivit unui sondaj
de anul trecut. Caracterul secret al acestui
sector – și definiţia extinsă a conceptului
de „terorism” – inoculează un consens în
favoarea camuflării și un set de valori în care
corupţia are condiţii optime de dezvoltare.
Mecanismele de protecţie sunt subminate
suplimentar de structura socială fracturată
a Israelului – religios vs. seculari, așkenazi
vs. sefarzi, veterani vs. emigranţi, liberali
vs. coloniști. Tribalismul rezultat creează
grupuri de interese opuse căutând favoruri
și patronaj, nu răspundere și transparenţă.
Corupţia este mai ales flagrantă în afacerile
cu terenuri, atât în Israel, cât și în teritoriile
ocupate. În Neghev, în sudul Israelului, de
exemplu, bucăţi vaste de teritoriu au fost
confiscate, adesea de la proprietari beduini
care oficial sunt cetăţeni ai statului și au
fost realocate ca ferme private familiilor
evreiești, într-un proces de sistematizare
netransparent. Instituţionalizarea corupţiei
este evidentă în comportamentul oficialilor
din funcţiile de conducere, mai ales în
domeniul aplicării legii. Șeful poliţiei, Roni
Alsheikh, și un judecător al Curţii Supreme,
Noam Schlberg, amândoi au dosare groase
de încălcare a legii, locuind în colonii
ilegale în Teritoriile Ocupate, violând legea
internaţională.
Chiar mai evident este faptul că Avi
Cohen, oficialul guvernamental responsabil
cu monitorizarea și aplicarea legii
sistematizării în Israel, vizându-i îndeosebi
pe cetăţenii palestinieni, trăiește în colonia
– „avanpost” Palgei Mayim din Cisiordania,
lucru care violează chiar și legea israeliană
nu doar pe cea internaţională.

„ATOMII PENTRU PACE” AU DEVENIT „ATOMI PENTRU RĂZBOI”

D

e câteva decenii, Statele Unite
încearcă să împiedice Iranul să
dezvolte
arme nucleare. Însă, ca o ironie
d
a sorţii, motivul pentru care Iranul are
astăzi
tehnologia necesară construirii
a
acestor
arme de distrugere în masă se
a
datorează
în primul rând SUA care le-a
d
oferit
iranienilor, între 1957 și 1979,
o
asistenţă
în dezvoltarea tehnologiei
a
nucleare,
în cadrul unui program
n
cunoscut
sub numele „Atomi pentru
c
pace”.
p
Numele strategiei provine de la
discursul
„Atomii pentru pace” al lui
d
Dwight
Eisenhower, rostit în faţa
D
Adunării
Generale a Naţiunilor Unite
A
din
d 1953. Acesta a sugerat că promovarea
utilizării
non-militare a tehnologiei
u

nucleare ar putea descuraja ţările să-l
folosească pentru a crea arme nucleare,
sau „Atomii pentru război”.
A existat și o altă dimensiune a
strategiei „Atomilor pentru pace”, mai
puţin pașnică. Statele Unite au considerat
că furnizarea către alte ţări a tehnologiei
este de ajuns pentru crearea de noi alianţe
și influenţe în acea parte a lumii – să nu
uităm că în acea perioadă omenirea se
afla în plin Război Rece. În acest scop,
SUA au acordat asistenţă nucleară ţărilor
pe care dorea să le influenţeze sau de care
credeau că au nevoie în caz de conflict
cu rușii, și anume statelor Israel, India,
Pakistan și Iran. În acea vreme, Statele
Unite erau în relaţii bune cu Mohammad
Reza Șah Pahlavi, ultimul monarh al

Iranului. Atât de apropiate erau relaţiile,
încât, de fapt, când iranienii au răsturnat
monarhia și și-au ales în mod democratic
un prim-ministru, CIA a organizat în
1953 o lovitură de stat care l-a readus pe
șah la putere. SUA aveau nevoie de Iran
ca aliat, datorită poziţiei sale strategice,
iar, în prima parte a Războiului Rece,
americanii au creat o bază în Iran, pentru
a monitoriza activitatea sovietică.
În acest context, cooperarea nucleară a
Statelor Unite cu Iranul „a fost, în parte,
un mijloc de a susţine relaţia dintre aceste
ţări. Cooperarea a durat până în 1979,
când Revoluţia iraniană a înlăturat șahul
și SUA au pierdut ţara ca aliat”, susţine
Mattew Fuhrmann, profesor de știinţe
politice la Universitatea Texas A&M.
PAGINA
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Trei generaţii…
Tezaur sportiv de Moreni, și
spre „Orașul Aurului Negru”…

O

Strălucitori, la Inzell, în Campionatul României…
Pagină realizată de Prof. Octavian
BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro

Foto: CSŞ ploieşti.ro

admirabilă familie, cu trei generaţii, Mihai Stănescu
– 74 ani, Silviu Stănescu – 45 ani și Andrei Stănescu
– 19 ani, cu valoare sportivă de tezaur, dobândită în orașul
de „reședinţă” – Moreni și-n Dâmboviţa și amplificată în
handbalul și sportul românesc, s-a ancorat benefic și-n Prahova
noastră frumoasă, bogată și dragă, în „Orașul Aurului Negru”
– Ploiești. Direct sau indirect, cei trei se implică la două din
cele mai importante structuri sportive ale Prahovei, Clubul
Sportiv Municipal Ploiești (director Cristian Nica, director
adjunct Lucian Rădulescu) și Clubul Sportiv Școlar Ploiești
(director Silviu Stănescu, director adjunct Doru Munteanu).

PATINATORII VITEZĂ
DE LA PETROLUL PLOIEŞTI,

Patinatorii Petrolului, strălucitori, la
„Max Aicher Arena”…

C

De la stânga la dreapta:
Mihai, Silviu şi Andrei Stănescu…
CÂTEVA CUVINTE ALE INIMII,
INIMII DESPRE CEI TREI.
TREI
Andrei Stănescu (din cea mai tânără generaţie, 19 ani,
născut la 20.II.2000, la Ploiești), elev în clasa a XII-a la
Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Ploiești, pregătește cu grijă
bacalaureatul și desfășoară, cu efortul specific, activitatea de
handbalist performer (centru sau extremă) la C.S.M. Ploiești
(Vicecampioana României, în 2018, la Juniori 2), competitoare
în prezent în Campionatul Naţional J 1, dar și în Divizia A a
seniorilor, în care acumulează experienţă și valoare cu gândul
promovării, cât mai curând, în Liga Zimbrilor, primul eșalon
handbalistic masculin, naţional. În paralel cu toate acestea
Andrei Stănescu a pătruns și în lumea „cavalerilor fluierului”,
cu prestaţii oficiale, în handbalul juvenil naţional…
Silviu Stănescu (tatăl lui Andrei, 45 de ani, n. 17.VI.1973,
Moreni), profesor de educaţie fizică (licenţiat al Academiei
Naţionale de Educaţie Fizică și Sport București – 1996), titular
ca profesor antrenor la Catedra de Handbal a Clubului Sportiv
Școlar Ploiești (de cinci ani) și director (prin concurs) din
2017, antrenor al Vicecampioanei României (handbal, Juniori
2) – CSM Ploiești, cu gânduri măreţe de viitor… Arbitru de
elită naţională și internaţională, cu sute de prestaţii, Silviu
Stănescu a avut în aceste zile delegare la un joc în Germania…
Mihai Stănescu (bunicul lui Andrei, tata lui Silviu…,
74 ani, n. 18.V.1945, Vintileanca – Buzău, stabilit de peste
cincizeci de ani, la Moreni, Dâmboviţa), om de învăţământ,
de sport, de handbal, cu o strălucită carieră, mentor al multor
personalităţi. Profesor de biologie (licenţiat la Universitatea A.I.
Cuza Iași – 1975), cât și de educaţie fizică (I.E.F.S. București –
1980), director de liceu sau de gimnaziu, o perioadă inspector
școlar, temporar Primar de Moreni, periodic consilier local,
iar în prezent consilier judeţean. Profesorul Mihai Stănescu
(acum cu statutul de pensionar) a slujit și slujește cu pasiunea
vieţii handbalul, un timp și antrenor federal, președinte (și
în prezent) al Asociaţiei Judeţene de Handbal Dâmboviţa,
„sufletul” Sălii Sporturilor din Moreni și câte alte onorante
misiuni. Reputatul profesor antrenor Mihai Stănescu se
mândrește cu fiul Silviu, cu nepotul Andrei și cu marii sportivi
ce i-au trecut prin mână, precum Eliodor Voica (handbalist
internaţional, profesionist în Germania, Croaţia, Franţa,
antrenor federal și al echipei naţionale, a campionilor de la
Dinamo, format în orașul natal Moreni, ca sportiv și om…),
Doru Simion (acum senior manager, la Federaţia Europeană
de Handbal, la Viena – Austria), sau Andrei Ivan (fotbalist
internaţional, lansat de Flacăra Moreni, promovat de U
Craiova, acum la Rapid Viena și la „Romania”…).
Preţuire familiei Stănescu!... Și tuturor familiilor, „celule de
bază” și ale sportului!...

a și în alte discipline sportive
(bob,
sanie,
snowboard,
skeleton, ciclism pe pistă…), fără
suprastructura sportivă necesară în
ţară, patinajul viteză își desfășoară
competiţiile
naţionale
majore,
peste hotare, cu un efort deosebit al
cluburilor.
După ce, în final de 2018, patinatorii
viteză de la Clubul Sportiv Petrolul
Ploiești (antrenori Ion Opincariu
și Dorin Zărnescu) au triumfat
la Zakopane în Polonia, unde au
cucerit Cupa României, cu aceiași
mare dificultate privind participarea,
graţie implicării celor din conducerea
marelui nostru club (director – prof.
Eduard Crîngașu, expert sportiv
prof. Liviu Panait), a colegelor de la
contabilitate (Steliana Mihai, Gabriela
Dobrogeanu, Carmen Manta, Rodica
Leontescu), și
L
în mod special
aal statornicilor
ssponsori,

tinerii noștri performeri (19
(19…)) au
putut fi prezenţi la Inzell în Germania,
la Campionatul României de Patinaj
Viteză (probe și poliatlon), desfășurat
în condiţii optime, pe pista acoperită
(15-21.II.2019, acomodare și 22-24.
II.2019 – concursuri), de pe „Max
Aicher Arena”…
În disputele sportive cu celelalte
competitoare din România – CSM
Dunărea Galaţi, Corona Brașov, CSU
Brașov, Societatea de Patinaj Sibiu,
CSȘ Sibiu, CSM Mureșul Târgu Mureș,
CS Viitorul Cluj Napoca, CSM Ploiești,
tinerii patinatori de la CS Petrolul
Ploiești au fost strălucitori cucerind,
la diferite categorii de vârstă și probe,
32 de medalii (11 aur, 10 argint, 11
bronz. Medalii de aur (11) și titlurile
de Campioni ai României: Irina Felea
- Copii III („C III”), în proba de 300
m, cu timpul de 32.24 secunde, nou
record al României la C III; Alexandru
Mereuţă, C III, 100 m și în clasamentul
general („cl. gen.); Andrei Harabagiu –

C II, 300 m, cl. gen.; Teodora Pârvu
– C I, 1000 m și cl. gen.; Sebastian
Mihalache – Juniori III („J III”), 500
m, 1000 m, 1500 m, cl. gen.
Medalii de argint (10): Irina Felea
– C III, 2 medalii, Alexandru Mereuţă
– C III, 1; Alexandru Oblu – C II, 3;
Teodora Pârvu – C I, 1; Darius Bodor
– C 1, 3. Medalii de bronz (11) Luca
Șerban – C II, 2; Andrei Harabagiu – C
II, 1; Andreea Moise – C I, 3; Damian
Panait – J II, 5 medalii la 500 m, 1000
m, 1500 m, 3000 m și la clasamentul
general.
Ca și toţi patinatorii de la Petrolul
Ploiești, în progres de la Zakopane
la Inzell, aproape de medalii, cu real
potenţial de viitor s-au aflat tinerii:
Thea Mocescu, Maria Arsene, Ilinca
Zaharia, David Mereuţă, Carmen
Mănescu, Maria Brândău, Bruno Ilie,
Teodor Vișinescu, Bianca Moise.
Performanţele patinatorilor de la
CS Petrolul, instruiţi cu competenţă
de bravii lor antrenori Ion Opincariu
și Dorin Zărnescu, impun preţuire
și recunoștinţă pentru cei ce i-au
susţinut cu generozitate: Mabel Auto
Skoda Ploiești (manageri – Mircea
Cioată, Jana Cioată), SC Pecef Tehnica
(Florin Purghel), Amalind (Cristian
Vișoiu), Modpack System (Valentin
Mălăescu)), Kauf Electromeister
(Cristian Mărgăritaru), Romconsult
Tech (Costin Păun), Asociaţia Prahova
în Acţiune (Răzvan Stănciulescu),
Tihe Serv. (Romeo Staicu), Grupo
Marmi Import Export (Gabriel
Purcăroiu), Frăţia Ortodoxă „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe – purtătorul
de biruinţă” (Fratele Dan Ciprian
Grăjdeanu) și ca întotdeauna, pentru
părinţii și bunicii sportivilor noștri.
Multe
mulţumiri
tuturor!
Dumnezeu să-i răsplătească!

Imagine: cspetrolul.ro

Irina
Felea
PE SCURT

La Inzell, în bucurie, mândrie, onoare…

DEZILUZIA „LUPILOR GALBENI”…

FOTBAL (Liga 2 / Etapa 23 / 3.III.2019 / Stadion „Ilie
Oană” / Circa 7000 de spectatori): FC Petrolul Ploiești –
Metaloglobus București 1-1 (1-1). Egal cât un eșec… Echipa
victorioasă, nu se schimbă, eroare a antrenorilor petroliști,
ce-a influenţat dezamăgirea finală și pasul greșit pe drumul
promovării… Dar „lupta” continuă…
Marcatori: Marinescu (11, penalti) / Cl. Herea (4).
Petrolul: Brânză (46 Lungu) – Borţa, Sorris, Cazan,
Ţigănașu – Pușcaș – Marinescu, Kozoronis – Moldoveanu,

Rusu (64 Arnăutu), Malakyan (46 Saim Tudor). * În
clasament, în lupta promovării, în frunte se află: Sportul
Snagov 52p, Academica Clinceni 51p, U. Cluj 50p, Chindia
Târgoviște 50p, Petrolul Ploiești 49p… apoi, FC Argeș
Pitești 41p…
În etapa viitoare (24), duminică, 10.III,.2019, de la ora
15.00 (Digi Sport 1 TV), „examen” în Dâmboviţa: Chindia
Târgoviște – FC Petrolul Ploiești.
Ca întotdeauna: Hai Petrolul!

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

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

