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

 „Doar un singur lucru îl face pe om, om: conştientizarea 
inegalităţii sociale.”

- Culese de Tata  Aleksandr Blok (1880 - 1921) dramaturg rus
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E posibil de adus la
normalitate situația 
politică din Republica Moldova?
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SCRISOARE CU TAXĂ SCRISOARE CU TAXĂ 
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Ziua Instituției Ziua Instituției 
Prefectului, marcată pe Prefectului, marcată pe 
2 aprilie și în Prahova2 aprilie și în Prahova

Doamne, încerc să dau de Tine 
în fi ecare zi, în toate felurile 

și recunosc că nu mai știu ce să fac. 
Te-am căutat peste tot și...nimic. Nu 
Te-am găsit nici măcar în marea catedrală 
de la București, unde am auzit că Îți muți 
cartierul general. Am dat doar de niște 
popi cu chitanțiere în mână, unde am 
plătit o taxă de urgență la audiență, dar tot 
degeaba. M-am gândit chiar și la varianta 
călugăriei, dar mă tot uit la bieții călugări 
și-s mai triști ca mine, semn că nici ei nu 

Te-au găsit. Așa că m-am gândit să-Ți 
scriu aici, pe facebook, poate am vreun 
prieten care e prieten cu vreun prieten al 
unui sfânt cu care ești TU prieten și ajunge 
la Tine scrisoarea mea...SPER! Și, chiar 
dacă nu îi dai like, te rog, când ai timp, 
să arunci o privire la ce Îți scriu, poate 
pui vreun îngeraș, fi e el și începător în ale 
faptelor bune, să se ocupe de treabă. În 
primul rând vreau să știu dacă ești bine? 
Mă rog la Tine să nu fi  pățit și Tu ceva, 
că asta ne-ar mai trebui! Sper doar că ai 
alte lucruri mai importante de rezolvat în 
cealaltă parte a Universului și te întorci 
repede, pentru că...aici e GROASĂ. Iar ca 
să nu crezi că vorbesc prostii, încep prin 
a-Ți spune, din capul locului, ceea ce este 
cel mai grav. NE-AU OCUPAT DRACII! 
Și să vezi drăcia dracului, că au început să 
se certe între ei...Doamne, să-i vezi cum 
fac...Ca toți dracii! Și nu glumesc. Sunt 
draci unde nici nu Te-ai gândi. În vârful 
țării, în dealul morii, în valea nurorii, peste 
tot dai de câte unul sau de câte o gașcă de 
draci care joacă ţonţoroiu’, spurcând tot și 
pe oricine. În București e unul mare mare, 
cu vorbă molcomă și plin de ură, e unul 
cu mustață și zâmbet mefi stofelic, e unul 
bătrân cu multe neveste, unul ciacâr, care 
hăhăie ca din fundul iadului, e unul cu 
coc, care vorbește o limbă amestecată din 
neromână cu neengleză, e unul corcit cu 
draci străini...și nu îi înșir pe toți, că n-am 
foi și nici megabiți de memorie, la cât de 
mulți sunt peste tot prin țară...

Continuare în pagina 5

Continuare în pagina 5

ACTUALITATE  pagina 6

Veolia Energie îi joacă Veolia Energie îi joacă 
pe ofi cialii municipali pe ofi cialii municipali 
(și județeni) pe degete(și județeni) pe degete

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII, SORINA PINTEA, CONFIRMĂ CEEA CE NOI ȘTIM:MINISTRUL SĂNĂTĂȚII, SORINA PINTEA, CONFIRMĂ CEEA CE NOI ȘTIM:

Te-au găsit Așa că m-am gândit să-Ți

SJU E UN SPITAL AL GROAZEI

Pintea a mai solicitat ca 
Direcția de Sănătate 

Publică Prahova să facă un 
control amănunțit la Spitalul 
Județean de Urgență Ploiești. La 
două zile, referindu-se la aceste 

controale neanunțate, ministrul 
Sănătății a explicat de ce le-a făcut 
și va mai face și altele: „Nu a fost 
un exercițiu de imagine și nu va 
fi  pentru că voi face în continuare 
acest lucru. Pur și simplu m-am 

săturat să fi e arătate cu degetul 
doar autoritățile, pentru că 
până la urmă fi ecare dintre noi 
suntem parte a acestui sistem. 
Sistemul nu este ceva abstract la 
care ne uităm și spunem că nu 
merge, suntem noi, fi ecare (toate 

instituțiile de stat sau private din 
sistemul medical românesc). Nici 
următoarele incursiuni nu vor fi  
un exercițiu de imagine, pentru că 
încă am unele semnale negative 
din anumite zone.” 

intea a mai solicitat ca controale neanunțate minis

Luni, la prânz, estul Ploieștiului a 
fost acoperit de un fum negru, 

urmat la ceva timp de un miros greu, 
neplăcut. Chiar dacă noi am simțit un 
ușor disconfort, conducerea rafi năriei 
Lukoil zice că totul a fost sub control, 
că fumul n-a fost fum, că poluarea n-a 
fost poluare. Practic a existat un mic 
incident la repornirea instalației de 
cracare catalitică. Într-un comunicat 
de presă transmis mass-media locală, 
rușii de la rafi nărie au precizat: „Vă 
informăm că astăzi, 01.04.2019, ora 
13.05, în timpul operațiunilor de pornire 
anunțate, s-a decuplat compresorul de 
gaze din instalația cracare catalitică. 
Automat, sistemele de protecție au 

dirijat gazele către facla rafi năriei și, 
timp de aproximativ 12-15 minute, 
acestea au ars cu fumul negru sesizat. 
Pentru reducerea volumului de gaze, 
concomitent cu oprirea compresorului, 
s-au luat toate măsurile tehnice care s-au 
impus”. Anterior, compania a anunțat că, 
în perioada 30 martie-2 aprilie, rafi năria 
intră în procedură de pornire.

INCIDENT DE MEDIU LA PLOIEȘTI

Institutul Național de Statistică a 
publicat recent informații privitoare 

la totalul exporturilor și importurilor la 
nivel național și pe fi ecare județ din țară, 
pe primele 11 luni din 2018.  Astfel, în 
perioada defi nită, România a importat 
mărfuri în valoare de 76.545.475.000 
euro și a exportat bunuri de 
63.128.401.000 euro. Defi citul balanței 
comerciale este în acest interval pozitiv, 
de 13.417.074.000 euro. Argeș, Timiș, 
Olt, Sibiu și Alba au fost în topul județelor 
cu balanță pozitivă în ceea ce privește 
valoarea exporturilor și a importurilor, 
iar la polul opus se regăsește Bucureștiul, 
cu un defi cit export-import de aproape 
12 miliarde de euro, dar și alte județe 

precum Ilfov, Prahova sau Constanța. 
Cât privește Prahova, județul a importat 
mărfuri în valoare de 3.530.804.000 de 
euro și a exportat produse în cuantum 
de 2. 254. 505. 000 euro, defi citul fi ind de 
56,61% (-1.276. 299. 000 euro). Județele/
localitățile cu cel mai mare volum al 
exporturilor sunt București (10,4 mldr. 
euro), Timiș (6,4 mldr. euro) și Argeș (5,7 
mldr. euro). Cele mai puține exporturi 
au realizat județele Gorj ( 59,48 milioane 
euro) și Giurgiu (79,4 milioane euro). 
La importuri, în topul județelor se afl ă 
București, cu 22, 5 miliarde de lei, urmat 
de Ilfov (6,5 mldr. euro), Prahova (3,5 
mldr. euro) și Constanța (3,004 mldr. 
euro).

Vineri spre sâmbătă noaptea, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a 
descins la Spitalul Județean de Urgență Ploiești (SJU), să constate 

ceea ce noi acuzăm de mult: mizerie în secții, saloane, grupuri sanitare, 
lipsa de informare despre starea pacienților la Unitatea de Primiri 
Urgențe, lunga așteptare la aceeași UPU (cauza, medici insufi cienți, 
aveam să afl ăm). Lista noastră este mult mai lungă, plecând de la relația 
defectuoasă medic-pacient și ajungând la eterna șpăguță sau insufi cienta 
îngrijire de la ATI. Dar este foarte bine ceea ce a făcut Pintea! Este primul 
ministru din ultimii 30 de ani care, cel puțin pentru spitalul din Ploiești, 
„pică” în control la miezul nopții, vede, constată și propune sancțiuni. 
Printre acestea: ridicarea acreditării SJU și demiterea directorului de 
îngrijiri! Numai că, la patru zile de la control, directorul n-a fost demis 
(competență: Consiliul Județean Prahova), iar acreditarea nu a fost 
încă retrasă (competență: Autoritatea Națională pentru Management al 
Calității în Sănătate). 

PRAHOVA, BALANȚĂ COMERCIALĂ PRAHOVA, BALANȚĂ COMERCIALĂ 
NEGATIVĂ PE PRIMELE 11 LUNI DIN 2018NEGATIVĂ PE PRIMELE 11 LUNI DIN 2018

Prin desele modifi cări ale legilor Justiției, a 
Codului Penal și a Codului de Procedură 

Penală, în perspectiva adoptării altor modifi cări prin 
OUG, pe fondul înfi ințării unei secții speciale pentru 
infracțiunile magistraților, precum și al unor largi 
proteste ale judecătorilor și procurorilor, România 
a stârnit de ceva timp îngrijorarea europenilor 
prinvind respectarea statului de drept. Ca urmare, 
Comisia Europeană a anunțat că Executivul de la 
Bruxelles va discuta în regim de urgență despre 
starea statului de drept din România. Anterior, prim-
vicepreședintele CE, Frans Timmermans, a avut o 
convorbire cu premierul român, Viorica Dîncilă, pe 

tema OUG-urilor privind modifi carea Codurilor 
Penale. La București însă Guvernul pare a fi  surd 
la aceste atenționări. Ministrul Justiției, Tudorel 
Toader, a declarat că există o urgență a modifi cării 
acestor documente pentru a fi  armonizate cu decizii 
ale Curții Constituționale și alte directive europene. 
Cât de mult sunt „armonizate” s-a văzut ultima 
dată la OUG 7, care a scos magistrații la proteste 
nemaiîntâlnite în România!

t OUG il i i d difi C d il

STATUL DE DREPT STATUL DE DREPT 
DIN ROMÂNIA, DIN ROMÂNIA, 
DISCUTAT DE DISCUTAT DE 

COMISIA EUROPEANĂCOMISIA EUROPEANĂ
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Cazul Cazul 
Serghei Skripal(I)Serghei Skripal(I)
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OFERTĂ DE

Jurnalista Carmen Avram, în transă, în 
studioul DC News, în fața unui Val Vâlcu, 

manipulator până în măduva oaselor altfel, 
ușor uluit: „Momentul în care am zis da, aș vrea 
să fac asta, să mă implic mai mult, a fost după 

ce i-am urmărit pe... acum... colegii mei pesediști 
de doi ani și ceva cum se luptă... ca în poezii, prin 
foc, prin spăngi, prin baionete, urcăm acum sus... 
știi... era lupta asta îngrozitoare a lor, veneau 
din față, erau ca Ana lui Manole, erau furtuni, 
ninsori, vânt și ei se duceau înainte, vroiau să 
facă ceva, adică erau fericiți că au ajuns acolo 
și vroiau să facă ceva și din față... erau ca la 
Hollywood, cu ventilatoare, să-i oprească din a 
avansa”. Ops, dar ce ți-au dat să mănânci, fato? 
Să nu-mi zici că Amanita boletus cortinarius 
galerina russula, în traducere liberă bureți hai-
hui, că cu ăștia nu-i de glumă, te... tra-la-la pe 
loc! Deci zici așa:

-Ca în comuniste lupte,
Își umfl au ai lor bojoci
Și în cetele corupte
Ajungeau, prin foc, la șpăgi.
Și cum poft a era mare,
Se băteau pân` la apus,
Unii, cu ventilatoare,
Cică lor li s-a opus.
Tra-la-la și la-li-lu,
Să traduc ce ai spus tu:
Din toate, Carmen, câte-ai gavarit,
Un mare adevăr ai ciripit,
Cu meșterul Manole semănați...
Ce construim noi ziua, voi noaptea 

demolați!

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, i-a 
sfătuit pe pacienții cărora li se pretinde 

șpagă într-un spital să plece la o altă unitate 
medicală: „Celor ce li se cere șpagă le spun să se 
mute la un alt spital. Plățile informale au fost, 
până la urmă acceptate de toată lumea, dar este 
momentul să renunțăm, să facem actul medical 
așa cum trebuie“. Ei, bravo, Sorina! Și dacă se 
cere șpagă și acolo, ce facem, mergem din spital 
în spital, până nimerim la... morgă? N-ar fi  mai 
bine să-ți muți tu medicii șpăgari la naiba-n 
praznic? Că altfel povestea asta cu plicul n-are 
nicio oprire!

- Șpăguiești doctorii buni,
De sâmbătă până luni.
Șpaga iară o împarți,
De sâmbătă până marți.

Șpaga se dă și la cecuri,
De sâmbătă până miercuri.
Șpăgile se iau la noi,
De sâmbătă până joi.
Iau la plic medicii tineri
De sâmbătă până vineri.
Dăm bănetul cu lopata
Dintr-o sâmbătă într-alta.

Ministrul Răzvan Cuc s-a supărat pe 
ONG-uri, spunând că astea nu-l lasă să 

facă autostrăzi: „ONG-urile să se ducă și în alte 
state membre să se lupte cu dinții și să ne lase pe 
noi în România să facem autostrăzi cum trebuie 
să le facem, eu sunt ministrul Transporturilor, eu 
inițiez ordonanțele de urgență care cred că sunt de 
cuviință ca să ajute implementarea proiectelor.” 
Bine că ne-ai deșteptat, bre, Cuc și altă pasăre! 
Nu știam de ce nu faceți voi autostrăzi de 30 de 
ani încoace. Care va să zică vă încurcă românii 
ăștia din ONG-uri, neh? 

-Propostupul nupu-ipi propost depestupul
Dapacăpă nupu epe șipi fupudupul!

Ai înțeles ce-am zis? Nu? Nici eu n-am 
priceput argumentația ta Cucucească! Mă rog, 
îmblânzit, păsărească.

Actorul Vladimir Găitan (72 de ani) i-a 
criticat, la Antena 3 și în revista „Q 

Magazine”,  pe colegii lui care au demonstrat 
împotriva OUG 7: „La chemarea lui  Tudor 
Chirilă, mai mulți actori au ieșit ca oile în fața 
teatrului, să protesteze împotriva  Ordonanței 
7.  Ce treabă au ei? Dacă-i întrebi, habar n-au 
ce scrie în document (...) Le-aș aminti că, în 
nenorocirea lui, acest guvern, care este atât de 
înjurat și detestat – fără să se înțeleagă de ce - 
le-a triplat salariile. Așa cum sunt oamenii ăștia, 
îți triplează salariile. Iar tu, în loc să te gândești 
la asta, tu ești cu «Tudorele, abrogă!»… Eu nu-i 
înțeleg pe oamenii ăștia (...) Mă uit la  Victor 
Rebengiuc, i-au dat o foaie cu «Tudorel Toader, 
demisia!»… Cine e Victor Rebengiuc să-i ceară 
ministrului demisia?  Care e căderea lui? Dacă 
îl întrebi, habar nu are.” Товарищ Владимир, 
вы не знаете, как малы вы начинаете быть! 
Если бы все продавали за серебро, горе этой 
стране! Или, как КОШБУК сказал:

-Totuna e dac-ai murit

Flăcău ori moș îngârbovit;
Dar nu-i totuna leu să mori
Ori câine-nlănțuit.

Poșta Română, societate de stat, condusă 
de un director politic, a încheiat un 

contract de un milion de lei cu PSD pentru a 
distribui, odată cu pensiile, un material electoral 

care conține idei din programul partidului 
și atacuri la adresa PNL. Liberalii au luat foc: 
„Îi dăm în judecată! Poștașii sunt obligaţi, sub 
semnul amenințării pierderii locului de muncă, 
să înmâneze fi ecărui pensionar această mizerie 
ordinară plină de minciuni inimaginabile”. Nu 
știu de ce vă dați de ceasul morții! Oricum 
40% din destinatari sunt analfabeți funcțional, 
deci nu pricep o iotă din ceea ce citesc, iar alți 
40% vor folosi pliantele fi e la înfășurat șuncă și 
ceapă, fi e ca hârtie igienică, la WC-urile alea 
din fundul curții. Dacă vreți și voi să aveți un 
vot în rândul acestui electorat captiv, rugați-i 
pe colegii social-democrați să folosească la ziar 
o hârtie mai subțirică, fi nuță. Pe de altă parte, 
pensionarii oricum votează majoritar PSD, 
cu sau fără pliante, deci chiar nu vă înțeleg 
îngrijorarea!

-A trimis la fi ecare
PSD câte-o scrisoare.
Dar votanul a-njurat:
N-ai și ceva de mâncat?

Pe panourile electorale, Călin Popescu 
Tăriceanu (67 de ani) a pus să i se 

photoshopeze imaginea până când aproape 
că a devenit fl ăcău. Ce zic, dacă mai insistau, 
băieții ăia îl băgau direct în pampărși. Practic, 
între CPT din poze și cel din realitate nu există 

nicio asemănare, chestiune care-i de mare risc, 
întrucât oamenii vor crede că altcineva i-a furat 
identitatea și nu-l vor vota. Totuși, se aude că el 
intenționat a făcut asta, adică umblă acoperit, 
să nu fi e cumva recunoscut de nevestele trecute, 
să-i ceară pensii alimentare. 

-Să îl numim Photoshopeanu
Găsesc că-i foarte nimerit.
O fi  Călin? Să dăm cu banu`!
O fi  și el... acoperit?

Parol, Mă doare-n băşcălie!
pamfl et de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

ACTUALITATE

PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
BĂNUITE DE FURTURI ȘI 

PROXENETISM
Polițiști din cadrul Serviciului 

de Investigații Criminale din 
cadrul IJP Prahova și cei ai Direcției 
Operațiuni Speciale au efectuat 
11 percheziții la domiciliul unor 
persoane bănuite de săvârșirea mai 
multor infracțiuni de furt califi cat 
și proxenetism. „Din cercetări a 
rezultat faptul că , începând cu 
luna noiembrie a anului trecut, 

persoanele bănuite ar fi  sustras, 
în repetate rânduri, bunuri din 
societăți comerciale situate 
într-un parc comercial”, a precizat 

IJP Prahova. Printre lucrurile 
furate se numără cabluri de cupru, 
piese de la diverse utilaje, unelte  
electrice, precum și 25 de tone de 
motorină. Prejudiciul estimat se 
cifrează, la acest moment, la 70.000 
de lei. Persoanele în cauză sunt 
bănuite și de acte de proxenetism  
săvârșite pe raza județului, atât 
„la stradă”, cât și prin plasarea 
prostituatelor direct la clienți. În 
urma perchezițiilor, nouă persoane 
au fost conduse la sediul Poliției, 
pentru audieri. Șapte persoane au 
fost reținute, iar ulterior au primit 
mandat de arestare preventivă 
pentru 30 de zile. 

MINOR ÎN VÂRSTĂ DE 15 
ANI, IMPLICAT ÎN DOUĂ 

ACCIDENTE
Primul accident rutier s-a 

produs la intersecția străzilor 
Șoseaua Vestului cu Mărășești. 
Potrivit primelor informații, 
după producerea accidentului, 
autoturismul implicat în 
evenimentul rutier și-a continuat 
deplasarea, a ajuns la intersecția 
străzilor Șoseaua Vestului cu 
Domnișori și ar fi  acroșat trei 
autoturisme parcate. După 
producerea celui de-al doilea 
accident, conducătorul auto a 

fugit de la locul faptei, dar a fost 
depistat de polițiști. Este vorba 
despre un minor în vârstă de 
15 ani din Ploiești, care ar fi  luat 
mașina părinților. În cauză a fost 
întocmit un dosar penal. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate cum s-au 
produs evenimentele rutiere.

fugit de la locul faptei dar a fost

ce i am urmărit pe acum colegii mei pesediști

Î Â Ă
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ACTUALITATE

PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
BĂNUITE DE TĂIERE ILEGALĂ 

ȘI FURT DE ARBORI
Polițiștii din cadrul Poliției 

Orașului Vălenii de Munte și 
secțiilor rurale arondate au 
efectuat 10 percheziții la persoane 
bănuite de tăiere ilegală și furt 
de arbori. Descinderile au avut 
loc în comuna Posești. „În urma 
cercetărilor a rezultat faptul că, 
pe parcursul ultimelor două luni, 
persoanele în cauză ar fi  tăiat, fără 

drept, și sustras, în repetate 
rânduri, arbori din fondul forestier 
național – pădure proprietate 
particulară din zona comunei 

Posești, fără contract prestări 
servicii cu Ocolul Silvic”, a precizat 
IJP Prahova. Potrivit cercetărilor se 
pare că materialul lemnos obținut 
era vândut direct benefi ciarilor, 
persoane fi zice care locuiesc în 
zonă. În urma perchezițiilor au 
fost puse în aplicate șapte mandate 
de aducere, persoanele depistate 
fi ind aduse la audieri la sediul 
Poliției. Totodată, IJP Prahova a 
anunțat că în urma perchezițiilor 
au fost indisponibilizate, în 
vederea continuării cercetărilor, 
28 mc lemn de foc și un mc 
cherestea, materiale depistate 
fără documente de proveniență. 
De la domiciliile unde au fost 

efectuate perchezițiile au mai 
fost ridicate mai multe topoare și 
unelte utilizate pentru săvârșirea 
infracțiunilor de tăiere ilegală și 
furt de arbori.
ACCIDENT PROVOCAT DUPĂ 
CE UN AUTOTURISM A LOVIT 

UN CAL
Accidentul a avut loc pe DN1A, 

la Teișani, pe sensul către Ploiești, 
după ce un autoturism a lovit 
un cal lăsat nesupravegheat. În 
urma impactului, un pasager din 
autoturism a necesitat asistență 
medicală de specialitate. Victima 
a fost transportată de o ambulanță 
la Unitatea de Primiri Urgențe 

a Spitalului Județean Ploiești. 
Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cum s-a produs 
evenimentul rutier. 
ACCIDENT ÎN PLOIEȘTI. TREI 

AUTOTURISME IMPLICATE
Accidentul rutier a avut loc la 

intersecția Bulevardul Republicii 
cu CD Gherea, după ce trei 
autoturisme au intrat în coliziune. 
O persoană a sunat la 112 și 
a anunțat evenimentul rutier. 
Trafi cul în zonă a fost îngreunat. 
Din fericire nicio persoană nu 
a fost rănită. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cum s-a 
produs evenimentul rutier.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Mi-a plăcut când am văzut pregătirile 
din Parcul „Nichita Stănescu” 

pentru ceea ce urma să fi e a XXXI-a ediție 
a Festivalului Internațional de Poezie 
„Nichita Stănescu”, mă rog, o secvență a 
acestuia, Târgul de carte și artă tradițională 
și contemporană „Ploieștiul citește”, ajuns la 
a IX-a experiență. Am intrat iute pe site-ul 
„Ploiești.ro”, să afl u programul. Ioc! Primele 
detalii au apărut pe 28 martie, în a patra zi de 
festival. Însă am dat roată centrului orașului 
și, coincidență, tot pe 28 martie, m-a izbit 
în urechi o muzică urlătoare, nu mi-am 
dat seamă c-o fi  fost populară sau etno. Și, 
într-un parc sărac în oameni, l-am văzut pe 
maestrul Alex Ștefănescu, oferind autografe 
pentru 2-3 inși. Iar standul de cărți din spate 

era chel de tot! Niciodată nu l-am văzut atât 
de gol. Festival sărac în oameni, sărac în 
cărți...Hait, mi-am zis, ce se întâmplă? Prin 
gând mi-a venit să dau vina pe primar, pe 
Primărie, pe organizator, adică pe Casa de 
Cultură „Ion Luca Caragiale” a municipiului 
Ploiești (chiar așa, ce au oamenii ăștia de scriu 
mereu „primar” și majusculă, „președinte de 
CJ” cu „P” mare de tipar, „municipiu” la fel, 
cu majusculă în mijlocul frazei?), dar mi-a 
trecut repede cheful de a găsi țapi ispășitori. 
La urma urmei e și aici o urmă de adevăr: 
așa o fi  citind Ploieștiul... Sau așa cred unii 
că citește! Când însă am consultat paginile 
de socializare (asta e, am mutat totul-cărți, 
viață, sarmale, lectură, politică, medicină, 
dialog-în spațiul virtual) ale ofi cialilor, 

mi-am dat seama că am greșit total, am fost 
la evenimente diferite. Unde eu am văzut 
apatie, ei au văzut succes. Festivalul așadar a 
fost o mare și epocală reușită! Au fost serate, 
recitaluri, concerte, concurs de poezie, show 
de caricatură, spectacol folcloric, Eugen 
Simion, scriitori basarabeni etc. Aaa, era să 
uit: „În ultima zi a Festivalului Internațional 
de Poezie „Nichita Stănescu”, am avut 
plăcerea să ofer „Marele Premiu pentru 
Poezie” domnului Dinu Flămînd, desemnat 
câștigător de către comisia Academiei 

Române.  La ceremonie, unde a fost prezent 
și academicianul Eugen Simion, scriitorul 
Valeriu Matei, Cetățean de Onoare al 
Municipiului Ploiești, a primit „Marea Carte 
a Ploieștiului”. Felicitări tuturor elevilor, 
profesorilor și artiștilor, care au participat la 
ediția din acest an! Creațiile dumneavoastră 
aduc un plus de valoare culturii ploieștene!”. E 
un citat din marele onorat de tot și de toate, 
Adrian Dobre, primarul municipiului, scris 
cu minusculă („m”), nu cu majusculă („M”), 
ca în textul de mai sus.

i a plăcut când am văzut pregătirile era chel de tot! Niciodată nu l am văzut atât

JURNAL DE...BĂGĂTOR DE SEAMĂJURNAL DE...BĂGĂTOR DE SEAMĂ

ZIUA INSTITUȚIEI PREFECTULUI, ZIUA INSTITUȚIEI PREFECTULUI, 
MARCATĂ PE 2 APRILIE ȘI ÎN PRAHOVAMARCATĂ PE 2 APRILIE ȘI ÎN PRAHOVA
Instituită anul trecut, 

prin Legea 348, Ziua 
Instituției Prefectului a fost 
sărbătorită, pe 2 aprilie, și 
la Ploiești, printr-o ședință 
festivă la care au fost invitați 
să participe o parte din cei 
17 prefecți pe care i-a avut 
județul în ultimii 30 de ani. Au 
răspuns invitației nouă foști 
demnitari, începând chiar 
cu primul prefect din 1990, 
Nicolae Bălănoiu, alături 
fi indu-i Romeo Hanganu, 
Georgică Diaconu, Corneliu 
Popescu, Nicolae Alexandri, 
Doru Nechiti, Adrian Semcu, 

Marius Sersea, Rodica 
Paraschiv și, se înțelege, 
prefectul în funcție, Mădălina 
Lupea. Adrian Dobre (primar) 
și Radu Oprea (ministru) au 
transmis mesaje de felicitare, 
cei doi neputând fi  prezenți la 
întâlnire, din diverse motive 
obiective. Un scurt istoric 
ne arată că, în România, 
denumirea de prefect ca atare 
apare pentru prima dată în 
Transilvania, în 1848, defi nind 
însă un conducător militar. În 
1859, termenul este instituit 
de Alexandru Ioan Cuza în 
Principatele Române. După 

Unirea din 1918, funcția a fost 
preluată și în Transilvania. În 
Legea 396 din 1864, prefectul 
era „cap al administrațiunei 
județene, dirigă toate lucrările 
acestei administrațiuni și 
execută hotărârile consiliului 
județean”. 

Prefectul reprezenta 
guvernul în județ, fi ind 
numit în funcție prin decret 
al domnitorului. El apăra 
înaintea justiției, prin 
avocatul statului, procesele 
contra județului. În același 
timp, prefectul era învestit cu 
largi prerogative de conducere 
politică și administrativă, 
exercitând astfel funcția de 
„Comisar al Guvernului 
pe lângă Consiliu”. În 
această calitate, asista la 
deliberările Consiliului care 
avea obligația de a-l asculta 
„oricând cere cuvântul”, 
propunerile prefectului 
fi ind obligatoriu analizate 
și supuse dezbaterilor. În 
cazul dizolvării Consiliului 

Județean și a „Delegațiunei 
județene”, prefectului 
îi revenea sarcina de a 
administra singur interesele 
locale. La 1 noiembrie 1892, 
atribuțiile și responsabilitățile 
prefectului au fost defi nite 
mai clar, prefecții fi ind numiți 
prin decret regal, la propunea 
ministrului de Interne. În 
1925, prin noua lege de 
organizare administrativă, 
prefectul rămânea „capul 
administrației județene”, 
executând toate hotărârile 
consiliului și ale delegației 
permanente județene, fi ind 
reprezentantul puterii 
centrale în teritoriu. Funcția 
de prefect a fost suspendată 
în 1944. Insituția ca atare 
a reapărut în 1990, fi ind 
reglementată prin Legea 
5 din 19 iulie, dar nu 
are aceeași putere ca în 
perioada interbelică, poziția 
dominantă într-un județ fi ind 
atribuită consiliilor județene.

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici și 
consilierul premierului, Darius Vâlcov, 

vorbesc din nou despre adoptarea, în luna aprilie, 
a unei amnistii fi scale, prin care s-ar putea șterge 
fi rmelor datorii de peste 17 miliarde de lei. Deși în 
spațiul public se discută despre faptul că această 
clemență vizează doar fi rmele de stat, ofi cialii de 
la București spun că în program, unul asumat 
politic de alianța PSD-ALDE, ar intra și fi rmele 
private românești. Deci nu și cele cu capital străin, 
să înțelegem. Teodorovici spune că în acest fel se 
restartează economia românească. Cât de mult se 
va întâmpla acest lucru nu se știe, fi indcă guvernele 
anterioare au mai șters datorii, iar companiile de stat 
tot nu au devenit profi tabile. Întrebarea care se pune 
ar fi  următoarea: de această amnistie benefi ciază și 
persoanele fi zice? Pentru că, în timp ce companiile 
sunt ajutate în acest fel, ANAF trimite notifi cări 
privind datori la CASS din 2014, calculate cumva 
retroactiv, după niște norme metodologice publicate 
în 2016!

GUVERNUL GUVERNUL 
PREGĂTEȘTE PREGĂTEȘTE 

AMNISTIA FISCALĂ AMNISTIA FISCALĂ 
PENTRU MARII PENTRU MARII 

DATORNICIDATORNICI
PERSOANELE FIZICE NU VOR FI PERSOANELE FIZICE NU VOR FI 
ÎNSĂ IERTATE DE RESTANȚELE ÎNSĂ IERTATE DE RESTANȚELE 

CALCULATE RETROACTIVCALCULATE RETROACTIV
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ACTUALITATE

INCENDIU LA O CASĂ DIN 
COMUNA VĂRBILĂU

Pompierii militari au fost în 
alertă după ce o persoană a sunat 
la 112 și a anunțat că focul a 
cuprins o locuință din satul Poiana 
Vărbilău, comuna Vărbilău. La 
fața locului s-au deplasat două 
autospeciale și o ambulanță 
Smurd. Pompierii militari au 
constatat că focul se manifesta pe 
o suprafață de 100 mp. Din cauza 

incendiului, o femeie în vârstă de 
71 de ani a făcut atac de panică și a 
necesitat monitorizare. Pompierii 
militari urmează să stabilească și 
care a fost cauza izbucnirii focului.

INCENDII DE VEGETAȚIE 
USCATĂ ÎN MAI MULTE 

LOCALITĂȚI DIN PRAHOVA
În ciuda avertismentelor date 

de Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență (ISU), în continuare 
Prahova s-a confruntat cu 

numeroase incendii de vegetație 
uscată. Unul dintre incendii a 
avut loc în comuna Păulești, lângă 
un hipermarket, după ce focul a 
cuprins aproximativ un hectar de 
teren cu vegetație uscată. Alte cinci 
astfel de evenimente au avut loc 
în satul Mălăeștii de Jos, comuna 
Dumbrăvești, la Valea Doft anei, în 
comuna Șotrile , dar și la Bucov și 
la Ploiești.

CONDUCTĂ DE GAZE 
FISURATĂ PE O STRADĂ DIN 

PLOIEȘTI. TRAFIC DEVIAT
Incidentul a avut loc pe 

strada Crivățului, din Ploiești. 
O persoană a sunat la 112 și a 

anunțat faptul că în zonă este o 
conductă de gaze fi surată. La fața 
locului s-au deplasat echipaje ale 
ISU Prahova pentru a asigura 
perimetrul de siguranță, până 
la venirea muncitorilor de la 
Distrigaz. IPJ Prahova a anunțat 
că trafi cul pe strada Crivățului a 
fost deviat. 

ACCIDENT ÎN ZONA 
METRO DIN PLOIEȘTI. TREI 

PERSOANE AU AJUNS LA 
SPITAL

Accidentul rutier a avut loc 
după ce două auto, dintre care 
unul era o autospecială a SAJ 
Prahova, au intrat în coliziune. În 
urma impactului trei persoane au 
fost rănite și au fost transportate la 
spital pentru acordarea de asistență 
de specialitate. În ambulanță nu 
s-a afl at niciun pacient. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate cum s-a 
produs evenimentul rutier.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

Nicolae Alexandri, 
directorul PNL și apoi 

PSD numit la conducerea TCE 
Ploiești, a anunțat că societatea 
va continua programul de 
montare în troleibuze și tramvaie 
a cititoarelor de carduri. Până 
acum, aparatele au fost fi xate în 60 
de mijloace de transport. Acestea 
permit, în afara metodelor clasice 
de procurare a tichetelor ( bilete 
de la tonete și chioșcuri, aparate, 
sms), plata cu cardul a biletelor 
de călătorie. Reamintim că 
programul a fost anunțat de anul 
trecut, dar numai în ianuarie 2019 
a început partea practică, prilej 
cu care directorul TCE explica: 
„În maximum două luni, în toate 
cele 140 de autobuze funcționale, 
22 de tramvaie și 18 troleibuze vor 
exista cititoare de carduri bancare. 
Practic, prin afi șarea cardului, se 
reține contravaloarea unui bilet 
de călătorie și se emite o chitanță, 
care poate fi  prezentată în cazul 
unui control. Această investiție se 

realizează în parteneriat cu BCR, 
care va încasa un comision de 

5% din fi ecare tranzacție, exact 
cum primesc și cei care vând 
biletele noastre la chioșcuri. În 
contrapartidă pentru comisioane, 
ei fac cea mai mare parte a 
investiției, noi ne vom ocupa doar 
de partea de cablaje”.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM 
NORMAL PE ALEEA LAURILORNORMAL PE ALEEA LAURILOR

CITITOARE DE CITITOARE DE 
CARDURI ÎN TRAMVAIE CARDURI ÎN TRAMVAIE 

ȘI TROLEIBUZEȘI TROLEIBUZE

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

anunțat faptul că în zonă este o

Prin Unitatea de Management 
a Proiectelor pentru 

Modernizarea Rețelei Școlare și 
Universitare (MEN-UMPMRSU), 
Ministerul Educației Naționale a 
anunțat că a fi nalizat procedura 
de achiziție de lucrări pentru 
construirea, la Ploiești, pe Aleea 
Laurilor, a unei grădinițe cu 
program normal. Firma care a 
câștigat licitația este SC Gatmat 

Prod SRL din Târgu Jiu. Din 
fondurile Ministerului Educației 
Naționale vor fi  executate lucrările 
de edifi care a clădirii și instalațiile 
interioare, iar din bugetul local 
ar urma să fi e realizate lucrările 
exterioare, sistematizarea verticală, 
amenajarea aleilor pietonale, 
platformă de gunoi, împrejmuire 
incintă, loc de joacă, spații verzi, 
branșamente la utilități (energie 

electrica, gaze, apa), instalație de 
utilizare gaze naturale și dotare cu 
echipamente-centrală termică. 

Grădinița va avea capacitate 
funcțională de 2 săli, a câte 20 copii 
pe grupă. Clădirea va dispune, în 
plus, de un spațiu multifuncțional 
luminat și ventilat, conceput și 
mobilat astfel încât să asigure și 
desfășurarea de activități sportive.
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ÎN TREI ANI, COSTURILE PENTRU ÎN TREI ANI, COSTURILE PENTRU 
ȘCOALA SPECIALĂ NR. 1 S-AU DUBLAT!
Consilierii județeni au 

reactualizat indicatorii 
tehnico-economici pentru 
reluarea lucrărilor la Școala 
Specială nr. 1 din Ploiești. 
Proiectul are deja o vechime 
de șapte ani. Mai exact, în 
2012 s-a purces la partea de 
documentație (studii, avize, 
proiectare), fi nalizată în 2014. 
Peste alți trei ani, în 2017, 
a fost semnat contractul 
de lucrări cu o fi rmă din 
Ploiești, care a realizat 8,48% 
din volumul lucrărilor, 
suma decontată fi ind de 
479.650 lei. La acea vreme, 
investiția era estimată la un 
cost de aproximativ 1 milion 
de euro. În 2018, pentru 
neîndeplinirea obligațiilor 
contractuale, înțelegerea a 
fost reziliată unilateral de 
către Consiliul Județean 
Prahova, iar șantierul a intrat 
în „conservare”. Cum școala 
este mai mult decât necesară 
pentru această categorie 
defavorizată de elevi, CJ 

Prahova a decis că lucrările 
trebuie să continue. Numai că 
a fost nevoie de reactualizarea 
prețurilor, așa cum, de altfel, 
se specifi că în Raportul de 
specialitate anexat la proiectul 
de hotărâre: „având în vedere 
că la data întocmirii studiului 
de fezabilitate și aprobarea 
indicatorilor economici 
și până în prezent s-au 
modifi cat substanțial prețurile 
la materiale și manoperă 
este necesară actualizarea 
devizului general, conform 
H.G. 907/2016, cu modifi cările 
și completările ulterioare și 
aprobarea noilor indicatori 
tehnico-economici”. Cam cât 
vă imaginați că au...„zburat”, 
în trei ani, prețurile? Fix atât 
cât costurile să se dubleze! 
Noii indicatori vorbesc 
acum despre o investiție de 
8.651.032,46 (inclusiv suma 
achitată până acum pentru 
lucrările executate), față de 
4.500.000, în 2016. Banii 
vor fi  asigurați din bugetul 

județului (3.828.825,46 lei) 
și prin Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
(4.822.207,00 lei). Clădirea, 
estimată a se fi naliza prin 
anul 2022 (!), va dispune de: 
13 săli de clasă, vestiar fi ltru 
pentru grupa de preșcolari,  
cabinete medicale (terapie 
logopedică, psihodiagnoză, 
kinetoterapie), izolator, baie, 
laborator Ael, bibliotecă, sala 
de educație fi zică cu vestiare 

și grupuri sanitare, sală 
de relaxare, sală de terapii 
educaționale, sală de mese 
cu ofi ciu, birou director și 
director adjunct, secretariat, 
cancelarie, birou contabilitate 
și administrator,  spații de 
depozitare (magazii, arhiva), 
atelier mecanic,  grupuri 
sanitare și vestiare pentru elevi 
și angajați, spații de circulație 
și de recreație (holuri, scări, 
terase). 

județului (3 828 825 46 lei) și grupuri sanitare sală

O ZI A O ZI A 
TEATRULUI LA... TEATRULUI LA... 
FILARMONICĂ!

Zi u a 
Mondială 

a Teatrului a 
fost fi xată pe 
27 martie.  E 
o sărbătoare 
celebrată din 
1962, în cel 

puțin 100 de țări afi liate la Institutul Internațional 
de Teatru. Evenimentul ca atare dorește să fi e un 
moment de recunoaștere a forței de comunicare 
pe care o are teatrul, dincolo de toate frontierele 
geografi ce sau culturale, lingvistice, religioase sau 
politice. Mesajul scenei în 2019 a fost semnat de 
regizorul, dramaturgul și prof.univ. cubanez Carlos 
Celdrán. De-a lungul timpului și doi români au 
fost invitați să scrie acest mesaj: în 1976- Eugene 
Ionesco, iar în 1977, Radu Beligan. La Ploiești, în 
acest an, Ziua Mondială a Teatrului a fost marcată 
printr-un eveniment realizat la... Filarmonica 
„Paul Constantinescu”! Da, nu vă mirați, așa s-au 
aliniat astrele și artele! Pentru că spectacolul adus 
la Ploiești, „Poveste de dor și lumină”, spusă de 
soprana Mădălina Constantin, de la Filarmonica 
„George Enescu” București, pianistul Alexandru 
Mihai Burcă și actorul Marius Bodochi, a fost 
o inițiativă sută la sută privată. Sincere felicitări 
organizatorilor! E foarte bine că s-a întâmplat 
așa! Altfel, orașul ar fi  lipsit din calendarul 
evenimentelor dedicate acestei sărbători!
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puțin 100 de țări afiliate la Institu
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 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

RAZIE AMPLĂ PE ȘOSELE 
DIN PRAHOVA

Polițiștii rutieri au efectuat 
ample verifi cări pe DN1, DN1A și 

DN1 B, dar și în zona rurală 
adiacentă municipiului Ploiești 
și în orașele Mizil, Urlați, Sinaia, 
Bușteni, Azuga, Slănic și Boldești 
Scăeni. Pe timpul controlului 
au fost vizate, în principal, 
nerespectarea regimului legal de 
viteză, siguranța pietonilor și a 
bicicliștilor, dar și dacă persoanele 
care s-au urcat la volan au consumat 
alcool. Pe timpul acțiunii, pentru 
identifi carea vitezomanilor a fost 
folosit aparatul TruCam. „Pentru 

neregulile constatate, polițiștii 
au aplicat 1.220 de sancțiuni, din 
care 627 au fost aplicate pentru 
nerespectarea regimului legal de 
viteză”, a anunțat IJP Prahova. Pe 
timpul acțiunii au fost reținute 
29 de permise de conducere și 
au fost retrase 22 de certifi cate 
de înmatriculare. La acțiune au 
participat polițiști și din județele 
Brașov, Buzău, Dâmbovița, 
Ialomița și Ilfov.
ACCIDENT MORTAL PE DN1

Accidentul rutier a avut loc pe 
DN1, în zona Haltei Nistorești, 
după ce un autoturism a acroșat 
un bărbat care se deplasa pe partea 

carosabilă. O persoană a sunat la 
112 și a alertat autoritățile. Medicii 
ajunși la fața locului nu au mai 
putut face altceva decât să constate 
decesul. Cadavrul a fost transportat 
la Serviciul de Medicină Legală 
pentru efectuarea necro psiei și 
stabilirea cu exactitate a cauzei 
morții. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate cum 
s-a produs accidentul.

ACCIDENT RUTIER 
PE STRADA GH. GR. 

CANTACUZINO DIN PLOIEȘTI
Accidentul rutier s-a produs 

după ce un autoturism a acroșat 
o femeie în vârstă de 79 de ani. 

Potrivit primelor cercetări se 
pare că accidentul rutier s-a 
produs pe fondul unei traversări 
neregulamentare. O persoană 
a sunat la 112 și a anunțat 
evenimentul rutier. La fața locului 
s-au deplasat echipaje ale Poliției 
și ale Serviciului de Ambulanță 
Prahova. Femeia rănită a necesitat 
asistență medicală. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cum s-a 
produs evenimentul rutier.

Potrivit primelor cercetări se

Marius MARINESCU ,Punctul pe
La noi, la Ploiești, să știi că sunt tot dracii 

ăia vechi dar nu mai ies în față decât 
prin draci noi și...sunt mai răi ca înainte. 
Aaa...am uitat să Îți spun că sunt draci roșii, 
galbeni, albi, verzi...toate culorile...chiar 
și căcănii. Și toți put a iad. Iar acum e mai 
rău ca niciodată. Sunt alegeri pentru dracii 
europeni și zici că...au intrat dracii în ei. Se 
scuipă, se zgârie, scot fl ăcări pe nas, gură, 
ochi si fund, de ard totul în jur. Unii duc 
aurul din țară, alții îl aduc ca să-l topească 
și să-l facă tichii de mărgăritar aurite, unii 
mută ambasadele, unii vor corupție, alții o 
vor în constituție, unii dau cu o mână ca să 
îți fure sufl etul cu două mâini, sunt draci 
procurori, draci judecători, draci în servicii, 
draci care îi contolează pe dracii care au 
făcut drăcii, draci polițiști, draci jandarmi, 
draci manifestanți, draci moderatori tv, 
draci care ne omoară rapid și draci care ne 
omoară lent, în chinuri, în spitale, în şcoli...
draci, draci, draci!

Așa că Te rog din tot sufl etul meu, cât a 
mai rămas nemurdărit, să Îți întorci privirea 
și către noi, să ne scapi de ei. Poate, într-o 
zi, Îl vei învia pe Vlad Țepeș, pentru că doar 
unul de-al lor poate să le vină de hac și, după 
ce îi nimicește, să te duci în Maramureș, să iei 
un băiat și o fată și să repopulezi țara asta cu 
români curați și cu frică de Tine, Doamne!

SCRISOARE CU TAXĂ DE SCRISOARE CU TAXĂ DE 
URGENȚĂ CĂTRE DUMNEZEUURGENȚĂ CĂTRE DUMNEZEU
 continuare din pagina 1

 continuare din pagina 1

SJU E UN SPITAL AL GROAZEI

Cât despre retragerea acreditării 
spitalului, aceasta nu este o 

competență directă: „Voi propune 
Agenției Naționale pentru Management al 
Calității în Sănătate retragerea acreditării 
Spitalului Județean de Urgență Ploiești. 
Voi face o informare către agenție vizavi 
de neregularitățile pe care le-am constatat 
vizitând spitalul și sunt convinsă că vor lua 
măsurile care se impun referitor la anumiți 
indicatori care posibil în momentul evaluării 
să fi e conformi, nu mai sunt. Ministrul 
Sănătății nu poate să ceară imperativ, poate 
să propună. Asta am să fac!” 

BOGDAN TOADER ÎI AMENINȚĂ PE 
CEI DIN CONDUCEREA SPITALULUI 

CU PIERDEREA FUNCȚIILOR
Bogdan Toader, președintele Consiliului 

Județean Prahova, instituție care are în 
gestiune clădirile SJU și în subordine 
unitatea ca atare, a însoțit-o pe ministrul 
Sorina Pintea în acest control. Ulterior, 
acesta a făcut un rezumat al impresiilor și 
constatărilor: „Controlul inopinat efectuat 
la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, în 
noaptea de vineri spre sâmbătă, de către 
ministrul Sănătății, doamna Sorina Pintea, 
a scos la iveală unele abateri de la norme 
în zona Unității de Primiri Urgențe, dar și 
pe secțiile vizitate. Sunt profund dezamăgit 
de faptul că- în ciuda alocărilor fi nanciare 
considerabile de la bugetul județului, în 
scopul îmbunătățirii condițiilor din acest 
spital-mai există probleme legate de modul 
în care se întreține curățenia în unitatea 
medicală cu cea mai mare adresabilitate din 
Prahova. Am sesizat, împreună cu doamna 
ministru Sorina Pintea, defi ciențe legate atât 
de asigurarea curățeniei în incinta spitalului, 
cât și de modul în care sunt folosite materialele 
sanitare. O altă problemă întâmpinată a 
fost aceea că, în timpul controlului, existau 
aparținători în sala de așteptare de la Unitatea 
de Primiri Urgențe care nu fuseseră informați 
de circa trei ore despre starea pacientului 
care fusese programat pentru un examen 
imagistic la computer tomograf. Acesta este 
un aspect care trebuie rezolvat de urgență, fi e 

prin asigurarea unei comunicări directe cu 
familiile pacienților care așteaptă vești despre 
bolnavi, fi e prin intermediul unui sistem 
electronic de informare. Pe de altă parte, există 
și problema lipsei de personal din Unitatea de 
Primiri Urgențe, având în vedere că, dintre 
cele 24 de posturi existente, doar opt sunt 
ocupate în această zonă fi erbinte a Spitalului 
Județean, fapt care îngreunează activitatea 
pe acest sector. Pentru a găsi soluții la aceste 
probleme, am convocat, în această dimineață 
(n.n.-sâmbătă), conducerea spitalului. Le-am 
solicitat celor prezenți, să ia măsuri pentru 
a rezolva problemele constatate. Îi asigur 
pe prahoveni că voi urmări îndeaproape 
măsurile care vor fi  luate de urgență în 
cadrul acestui spital. Controalele inopinate 
vor continua, iar cei vinovați de apariția unor 
situații similare celor constatate în noaptea de 
vineri spre sâmbătă vor trebui să plătească 
imediat cu funcția!”

DE CE TOTUȘI CJ ȘI CA N-AU VĂZUT 
PÂNĂ ACUM NEREGULILE?

Acum, noi trebuie să știm că numirile 
în posturile de conducere, pardon, 
concursurile, sunt organizate de Consiliul 
Județean Prahova. În prezent, din echipă 
fac parte: managerul Marius Niculescu, 
directorul medical Florin Pușcariu, 
directorul de îngrijiri Manuela Dobre și 
directorul fi nanciar Ion Florea. Însă SJU este 
condus și de un consiliu de administrație: 
Daniel Sepsi, președinte, reprezentant 
al Consiliului Județean Prahova, Adrian 
Tomoșoiu și Cristian Popescu, de la CJ 
Prahova și Marius Cardaș și Elena Banciu, 
de la Direcția de Sănătate Publică Prahova. 
Ei bine, de ce aceștia din urmă n-au văzut 
până acum nimic din neregulile constatate 
de ministrul Pintea? Sau de ce conducerea 
CJ Prahova nu s-a dus în astfel de controale 
„surpriză” în unitatea spitalicească, să vadă 
ceea ce a avut ochi să observe ofi cialul de 
la București? Asta în afară de momentele 
fotografi ate în care se taie fundițele 
inaugurale după nu știm care lucrări. 
Un posibil răspuns ar fi  că, în calitate de 
pacienți, când și dacă o au, acești oameni nu 
trec prin calvarul de la UPU; dau un telefon 
și sunt preluați pe traseul scurt, sunt plasați 

în rezerve, nu la grămadă cu alți bolnavi, 
fi ind apoi tratați cu maxim interes și atenție. 
Deci ei nu au cum să observe tratamentul 
aplicat unui pacient fără pile, ca s-o zicem 
pe-a dreaptă. Pe urmă, între oamenii de la 
conducerea SJU și cei la la CJ există afi nități, 
nu și-or da în cap unii celorlalți. Ca atare 
nici nu pot pretinde ca echipa de conducere 
să impună o disciplină de fi er în spital, cu 
tot ceea ce înseamnă acest lucru: curățenie, 
acordarea medicamentației complete, 
eliminarea șpăgilor, lenjerie curată, program 
fi x de vizitare, informarea bolnavului 
despre maladie și tratament, revizuirea 
modului în care medicii, asistentele, 
infi rmierele se adresează pacienților, 
reducerea timpilor de așteptare de la UPU, 
informarea aparținătorilor despre bolnavul 
intrat la UPU, modul în care bolnavii sunt 
supravegheați la ATI etc. Acum, poate că 
membrii CA sau CJ Prahova nu cunosc 
faptul că uneori, la UPU, bolnavul stă și câte 
6-7 ore pe o targă ori într-un scaun rulant 
fără să-l întrebe nimeni de sănătate, iar 
aparținătorii nu pot grăbi lucrurile, fi indcă 
nu pot intra pe culoarele sau camerele UPU, 
acestea fi ind păzite de niște oameni ai unor 
fi rme de pază. Miracolul: un telefon dat cui 
trebuie și lucrurile încep să se miște! Altfel, 
e de groază. Cum e de groază și faptul că 
medicul te ia la pertu sau țipă la tine. Și se 
„îmblânzește” doar când îi strecori plicul. 
Sau asistenta nu-ți face o injecție până nu-i 
„torni” ceva în buzunar. Și, și, și...

PRIMARUL DOBRE SPECULEAZĂ 
POLITIC SITUAȚIA DE LA SJU

Deși ar fi  mai util să se uite în curtea 
Primăriei Ploiești, la Spitalul Schuller sau de 
Pediatrie, unde lucrurile nu stau deloc mai 
bine, Adrian Dobre a speculat momentul 
pentru a deschide un nou confl ict politic: 
„Sorina Pintea (PSD) l-a „desfi ințat” pe 
șeful CJ Prahova, Bogdan Toader, din cauza 
mizeriei de la Spitalul Județean. Până și 
ministrul Sănătății s-a îngrozit când a văzut 
incompetența managerială de la SJU, afl at în 
administrarea Consiliului Județean, condus 
de PSD-istul Bogdan Toader. Culmea e că 
aceste constatări dramatice ale ministrului 
Pintea vin la doar câteva zile după ce 
majoritatea toxică PSD-ALDE din Consiliul 
Local Ploiești, în frunte cu Botez și Pană, a 
refuzat, încă o dată, preluarea terenului de 
la MApN, unde putem construi un Spital 
Municipal de Urgență și un Centru de 
radioterapie profundă. Pentru ca ploieștenii 
să benefi cieze de servicii medicale de bună 
calitate, soluția rămâne cea pe care am 
oferit-o eu: Spital Municipal de Urgență. 
Le cer consilierilor locali să uite de jocurile 
politice și de ordinele venite de la partid, 
să dea dovadă de responsabilitate pe acest 
subiect și, la următoarea ședință, să aprobe 
proiectul pe care ploieștenii îl doresc”.

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII, SORINA PINTEA, CONFIRMĂ CEEA CE NOI ȘTIM:MINISTRUL SĂNĂTĂȚII, SORINA PINTEA, CONFIRMĂ CEEA CE NOI ȘTIM:

continuare din pagina 1 prin asigurarea unei comunicări directe cu

t l

ț ș
Anunţ  public privind decizia etapei de 

încadrare  ,,Construirea unui pod peste 
Pârâul Sărăţelu din Comuna Podenii 

Noi, sat Podenii Noi, judeţul Prahova’’

Primăria comunei Podenii Noi, titular al 
proiectului ,,Construirea unui pod peste Pârâul 
Sărăţelu din Comuna Podenii Noi, sat Podenii 
Noi, jud. Prahova’’ anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de 
către A.P.M. Prahova din Ploieşti, str. Gh. 
Gr. Cantacuzino nr. 306,  în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului*), 
pentru proiectul “Construirea unui pod peste 
Pârâul Sărăţelu din Comuna Podenii Noi, 
sat Podenii Noi, judeţul Prahova” propus a fi  
amplasat în Comuna Podenii Noi,sat Podenii 
Noi, judeţul Prahova.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele 
care o fundamentează pot fi  consultate la 
sediul autorităţii competente pentru protecţia 
mediului APM Prahova din Ploieşti, str. 
Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, în zilele de 
luni-vineri, între orele 9-13, precum şi la 
următoarea adresă de internet http://apmph.
anpm.ro.

 Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 10 zile de la data publicării 
anunţului pe pagina de internet a autorităţii 
competente pentru protectia mediului.
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EDITURĂ  și TIPOGRAFIEEDITURĂ  și TIPOGRAFIE
OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 

fl yere, pliante, broşuri, reviste, ziare fl yere, pliante, broşuri, reviste, ziare 
cataloage, mape de prezentare, cărţi de vizită, foi cu antet, plicuri, afi şe, 

orice tip de formular fi nanciar-contabil personalizat, agende şi calendare personalizate!

VEOLIA ENERGIE ÎI JOACĂ PE OFICIALII VEOLIA ENERGIE ÎI JOACĂ PE OFICIALII 
MUNICIPALI (ȘI JUDEȚENI) PE DEGETE

PRIMARUL DOBRE SE 
LAUDĂ CĂ A REZOLVAT 
TERMIA PLOIEȘTIULUI

Primarul Adrian Dobre a 
anunțat pe Facebook că a rezolvat 
problema agentului termic la 
Ploiești, asta după aproape o 
lună de scandal și în condițiile 
în care contractul de concesiune 
expira la sfârșitul lunii aprilie, 
deci s-ar fi  putut intra într-un 
blocaj major: „Victorie pentru 
Ploiești-se prelungește contractul 
cu Veolia la un preț de 237 de lei! 

Dragi ploieșteni, mi-am respectat 
angajamentul pe care mi l-am luat 
față de dumneavoastră de a negocia 
la sânge un preț corect pentru 
tariful la apa caldă și căldură! 
Astfel, am ajuns la un acord de 
prelungire a contractului cu Veolia 
la un preț de 237 de lei (+TVA), în 
condițiile în care, vă reamintesc, 
solicitarea era de 404 lei (340 de lei 
+ TVA). Nu rămâne nimeni fără 
apă caldă sau căldură, așa cum 
alarmist anunțau unii. Am reușit 
această negociere în ciuda opoziției 
unora. Vă asigur de faptul că nu 
vor crește costurile cu apa caldă și 
căldura în sistemul centralizat din 
Ploiești.  Înțelegerea de astăzi este 
valabilă atât timp cât Guvernul și 
majoritatea parlamentară a PSD-
ALDE nu modifi că reglementările 
privind tariful gazului pentru 
consmul casnic sau pentru 

producerea energiei termice în 
sistem centralizat”.

PSD SARE CA ARS ȘI-ȘI 
ADJUDECĂ INTEGRAL 

MERITELE
Iritați la culme de această 

„laudă” pe rețelele de socializare, 
reprezentanții PSD și ALDE n-au 
avut răbdare să riposteze prin 
intermediul consilierilor locali, ci 
s-au dus cu problema la partid. 
Ca urmare, PSD și ALDE Prahova 
au intervenit într-o chestiune 
pur administrativă de la sediile 

formațiunilor lor politice, amestec 
ce vorbește clar despre tentativa 
de a transforma totul în subiect 
electoral. Ca și Arian Dobre, de 
altfel. Într-un comunicat de presă 
arțăgos, egal de arțăgos precum 
cel al primarului Dobre, PSD își 
revendică toate meritele pentru 
această victorie „de etapă”, de 
parcă asta era important. Redăm 
părți din comunicatul de presă, 
cu precizarea că am intervenit în 
text sub aspect gramatical: „Nu 
mai este deloc surprinzătoare 
dezinformarea la care apelează 
primarul Adrian Dobre, în relația 
pe care o are cu ploieștenii! Acesta 
nu se dezminte și o întoarce ca 
la Ploiești în privința situației 
generate de tariful gigacaloriei. 
Când, până mai ieri, se împăuna 
cu faptul că nu este de acord cu 
continuarea negocierilor cu Veolia 
Energie Prahova, a venit astăzi 

cu o nouă minciună, anunțând 
că a repurtat o victorie și că se 
prelungește contractul cu operatorul 
actual. Da, este o victorie parțială, 
„de etapă”, pentru că trebuie să 
fi m cinstiți față de ploieșteni și să 
îi informăm corect: prețul cu care 
a venit Veolia Energie Prahova, de 
237 de lei plus TVA/gigacalorie, ar 
putea să fi e renegociat peste cinci 
luni (...) Propunerea acestui tarif 
a venit de la Veolia și nu de la 
dumneavoastră, domnule primar! 
De altfel, tariful propus vine ca 
urmare a plafonării prețului la 
gaze pentru consumatorii casnici 
și pentru CET-uri la prețul de 68 
de lei pe MWh, plafonare decisă 
de Guvernul României, la fi nalul 
săptămânii trecute. Datorită 
acestei decizii, luată de Guvernul 
PSD-ALDE, practic, se clarifi că 
situația furnizării agentului 
termic la Ploiești, cel puțin pentru 
următoarele cinci luni, când ar 
urma să fi e refăcută formula de 
calcul. Astfel, și-au găsit ecou 
favorabil eforturile depuse de către 
președintele Consiliului Județean 
Prahova, Bogdan Toader, și de 
către reprezentanții PSD-ALDE 
din cadrul Consiliului Local 
Ploiești, de rezolvare a problemei 
sistemului public de termofi care”. 
În comunicat se mai arată că aleșii 
locali PSD-ALDE vor propune 
și vor susține ca municipalitatea 
să subvenționeze căldura. Cu ce 
bani, în condițiile în care bugetul 
orașului e cârpit ca vai de el?

VEOLIA ENERGIE 
TOARNĂ APĂ RECE 

PESTE POLITICIENI: „NU 
ZICEȚI HOP PÂNĂ NU 

TRECEȚI PUNTEA”
Operatorul francez spune că de 

fapt primarul Dobre s-a precipitat; 

în realitate nu s-a ajuns la nicio 
formulă fi nală a prelungirii 
contractului: „Declarația recentă 
a primarului municipiului Ploiești 
se dovedește a fi  precipitată, în 
acest moment părțile neajungând 
la un acord fi nal. Preocuparea 
operatorului, precum și punctul său 
de vedere, constant manifestate pe 
parcursul negocierilor, sunt acelea 
de obținere a unei reechilibrări 
contractuale. Ținând cont de noile 
modifi cări ale OUG 114/2018, 
care reglementează pentru o 
perioadă de 3 ani prețul gazelor 
pentru producătorii de energie 
termică ce livrează apă caldă și 
căldură populației, pe parcursul 
negocierilor cu reprezentanții 
autorităților locale, VEP a prezentat 
un plan de extindere a duratei 
contractului de concesiune pentru 
diferite perioade, respectiv, 3, 5 și 7 

ani. În acest moment, părțile încă 
analizează diferitele variante. În 
vederea efi cientizării sistemului 
de alimentare cu energie termică 
sunt necesare investiții majore 
aproximate la 150 milioane lei, din 
partea tuturor părților implicate. 
Operatorul se poate angaja la 
realizarea de investiții de 84 
milioane lei în contextul prelungirii 
contractului de concesiune pentru o 
perioadă de 7 ani, varianta optimă 

pentru toți partenerii, în special 
pentru consumatori”.

FRANCEZII NE AU LA 
DEGETUL MIC

Veolia Energie este însă pe cai 
mari, știe că a prins Ploieștiul 
la ananghie, deci joacă dur. Dar 
într-un fel îi pune la încercare 
pe aleșii locali și județeni întru-
iubirea lor nemăsurată și clamată 
pentru ploieșteni, dându-le teme și 
termene de împlinit și îndeplinit. 
După ce afi rmă că a ajuns la 
un oarecare acord cu Primăria 
Ploiești, dar n-a prea ajuns, 
operatorul francez impune condiții 
pentru continuarea negocierilor: 
„Cu mai puțin de 30 de zile înainte 
de data expirării contractului, 
reprezentanții operatorului 
reamintesc că au anunțat ca și 
condiţie prealabilă a continuării 
negocierilor adoptarea până la data 
de 05.04.2019 a unei hotărâri din 
partea Consiliului Local Ploiești, 
respectiv, Consiliului Județean 
Prahova, prin care să se aprobe: 
prelungirea duratei contractului 
de concesiune în condițiile ce vor 
fi  stabilite printr-un act adițional 
ce va fi  supus aprobării Consiliului 
Local și Consiliul Județean până 
la data de 25.04.2019; aplicarea 
începând cu data 05.04.2019, pe 
o perioadă limitată, a tarifului de 
237,35lei/Gcal  + TVA (aprobat în 
luna ianuarie de Consiliul Local 
Ploiești), respectiv, până la avizarea 
de către ANRE a noii formule de 
ajustare a tarifului precum și a 

noului preț estimat la 340lei/Gcal + 
TVA, recuperarea rattrapage-ului 
în valoare de 39,97 milioane lei, 
într-o perioadă de maxim 3 ani”. În 
același timp, Veolia anunță că e 
oricând pregătită să o zbughească 
din Ploiești, continuând în paralel 
și acțiunea necesară predării 
gestiunii. Tradus, înseamnă așa: 
„ori jucați cum vreau eu, ori vă las 
orașul fără apă caldă și căldură”!

D i pl i t i i p t t f i il l li i

cu o nouă minciună anunțând în realitate nu s a ajuns la nicio

p

p

ani În acest moment părțile încă noului preț estimat la 340lei/Gcal +

DICTARE PENTRU CONSILIERII LOCALI ȘI JUDEȚENI 
CU PROBLEMELE DE APROBAT/REZOLVAT. ÎN 

CAZ DE REFUZ, RISC PE CARE NU ȘI-L PERMIT ALEȘII, 
OPERATORUL ARE BAGAJUL LA UȘĂ ȘI AR PUTEA LĂSA 
TERMOFICAREA PLOIEȘTIULUI BALTĂ

După consultarea publică de săptămâna trecută și o ședință de 
consiliu local cu scântei, luni, primarul Adrian Dobre a anunțat că a 
ajuns la un acord cu Veolia Energie în sensul prelungirii contractului de 
concesiune privind producerea și livrarea agentului termic în Ploiești, 
la un preț convenabil, mai mic cu 122 lei/gCal decât tariful pretins la 
prima rundă de negocieri. Cum Dobre n-a răbdat să nu trimită săgeți 
înspre PSD-ALDE, aceștia din urmă au izbucnit și l-au acuzat de niscai 
minciuni. Ba chiar și operatorul francez a fost prins în mijlocul luptei 
politice.
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ACTUALITATE

0244.546.501

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Impreună vom găsi soluţii inovatoare, Impreună vom găsi soluţii inovatoare, 

capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 
• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • fi rme luminoase

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

PRODUCȚIE PUBLICITARĂ

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

ÎN 2030, ROMÂNIA VA AVEA CEL MAI LUNG ÎN 2030, ROMÂNIA VA AVEA CEL MAI LUNG 
ÎNVĂȚĂMÂNT OBLIGATORIU DIN EUROPA

Ordonanța de Urgență 114, 
supranumită taxa pe lăcomie, 

începe să-și producă efectele. Iar 
acestea nu se văd neapărat la acele 
fi rme pe care Guvernul României 
a crezut că le pune la respect, prin 
suprataxare, storcând de la ele niște 
venituri în plus la bugetul de stat, ci 
în facturile pe care le plătesc cetățenii 
României. Pentru că, așa cum era de 
așteptat, companiile au vărsat cea mai 
mare parte din impactul produs de 
actul guvernamental în buzunarul 
clientului. Deci toată această afacere 
gândită de ministrul Finanțelor, Eugen 
Teodorovici, este pusă în cârca noastră, 
a cetățenilor. De pildă, operatorii de 
telefonie-și vor urma cât de curând 
cabliștii- și-au informat clienții în 
legătură cu creșterea costurilor. Și vă 
oferim o mostră de la Vodafone: „În 
contextul creșterii majorității costurilor 
legate de operațiunile pentru furnizarea 
serviciilor de telecomunicații, începând 
cu 6 mai 2019, prețul pachetului de 
servicii aferent acestui număr crește cu 
0,83 euro (TVA inclus).” Operatorul îți 
oferă și o cale de ieșire la care, sincer, ai 
un zvâcnet de mulțumire pentru faptul 
că ești tratat, ca partener de contract, 
cu respect: „Dacă nu ești de acord cu 
modifi carea, poți denunța unilateral 
contractul de servicii în 30 de zile de la 
primirea acestei modifi cări, fără plata 
vreunor penalități sau despăgubiri”.  În 
acest punct, îți freci mâinile de bucurie, 
gata, trec la un operator mai ieft in sau 
fac un contract mai avantajos fi nanciar. 
Dar urmarea îți taie toată bucuria 
și-ți dai seama că ești captiv oricărui 
serviciu de telefonie. Iar telefonul 
este o necesitate, nu un lux: „ Dacă ai 
achiziționat un telefon în rate, tranșele 
lunare neplătite aferente acestuia devin 
scadente la ultima factură emisă”. Și-
acum: arătați-mi un singur client care 
nu și-a luat un telefon pe puncte ori 
o tabletă. Concluzia: sub perspectiva 
plății la o singură factură a 1.000 de lei 
(am luat un exemplu aleatoriu), îți mai 
arede să denunți unilateral contractul?

Președintele Klaus Iohannis a promulgat 
actul normativ pentru modifi carea 

Legii educației naționale nr.1/2011. Potrivit 
acestuia, elevii români ar urma ca, din 
2030, să petreacă cea mai lungă perioadă 
la școală din întreaga Europă, nu doar din 
Uniunea Europeană. În prezent, în România, 
învățământul obligatoriu este de 11 ani; școala 
începe cu clasa pregătitoare, la vârsta de 6 ani 
și se încheie cu clasa a  X-a inclusiv, la 16 sau 
17 ani. Prin noua lege, timpul obligatoriu 
petrecut la școală se va mări progresiv, 
după cum urmează: până cel târziu în 2020, 
devin obligatorii grupa mare și clasele a 
XI-a și a XII-a, până în 2023, se introduce 
obligativitatea și pentru grupa mijlocie, iar cel 
târziu în 2030, va deveni obligatorie și grupa 
mică. Copiii vor intra la școală în jurul vârstei 
de 3 ani și vor ieși la 19, totalizând 16 ani de 
prezență în sălile de clasă.  Potrivit raportului 
„Compulsory Education in Europe 2018-
2019”,  Ungaria este statul unde școala începe 
cel mai devreme, la 3 ani, aceasta fi ind urmată 
de câteva țări unde învățământul debutează 
la 4 ani: Grecia, Luxemburg, Marea Britanie, 
Elveția. În Letonia, elevii merg la școală la 

7 ani. În 16 țări, școala începe la 6 ani, așa 
cum este acum și în România. Să vedem 
care este durata de școală în Europa: 9 ani-
Estonia, Croația, Polonia, Albania, Bosnia-
Herțegovina, Liechtenstein, Muntenegru, 
Rusia; 10 ani-Cehia, Danemarca, Irlanda, 
Spania, Franța, Italia, Cipru, Lituania, 

Austria, Slovacia, Finlanda, Suedia, Islanda, 
Norvegia; 11 ani-Bulgaria, Grecia, Letonia, 
Malta, Marea Britanie, Elveția; 12 ani-Belgia, 
Luxemburg, Portugalia; 13 ani- Ungaria, 
Olanda. În Germania, școala durează 12-13 
ani, în funcție de land, iar în Fosta Republică 
Yugoslavă Macedonia, între  11 și 13 ani.

7 ani În 16 țări școala începe la 6 ani așa Austria Slovacia Finlanda Suedia Islanda

PROIECT PENTRU PREVENIREA SEPARĂRII PROIECT PENTRU PREVENIREA SEPARĂRII 
COPILULUI DE FAMILIA NATURALĂ

Direcția Generală de 
Asistență Socială și 

Protecția Copilului, instituție 

afl ată în subordinea Consiliului 
Județean Prahova, pregătește un 
proiect cu fi nanțare europeană 

care are ca scop dezvoltarea de 
servicii de prevenire a separării 
copilului de familie. Denumit chiar 
așa, „Prevenirea separării copilului 
de familia naturală”, proiectul, a 
cărui valoare este aproximată la 1,3 
mil. euro, urmărește trei obiective 
specifi ce: identifi carea, la nivelul 
județului Prahova, într-o perioadă 
de 3 ani, a noi cazuri de copii expuși 
riscului de separare de familii din 
considerente economico-sociale și 
soluționarea punctuală a acestora; 
furnizarea de servicii integrate 
de sprijin în vederea asigurării 
tranziției de la servicii de îngrijire 
instituționalizate către servicii la 
nivelul comunității/prevenirea 
instituționalizării; dezvoltarea 
de programe de identifi care și 

monitorizare a copiilor afl ați în 
risc de separare de familie și de 
acompaniere a copilului expus 
riscului și a familiei în vederea 
asigurării dreptului copilului la 
identitate, sănătate și educație. 
DGAPSC a prezentat și câteva 
date: dintre cei 455 de copii afl ați 
la fi nalul lunii februarie în sistemul 
public de protecție, cei mai 
mulți erau găzduiți de centrul de 
plasament din cadrul Complexului 
de Servicii Comunitare Sf. 
Maria Vălenii de Munte (86 de 
copii) și Centrul de Plasament 
pentru Copilul cu Handicap 
al Complexului de Servicii 
Comunitare Sf. Andrei din Ploiești 
(55 de copii). În afara acestor 
centre de plasament și a celorlalte 

unități destinate protejării copiilor 
proveniți din familii cu probleme 
sau abandonați de părinți și de 
rude, în Prahova există în prezent 
puțin peste 200 de asistenți 
maternali profesioniști, care au 
în grijă 373 de copii. Proiectul 
vine în completarea reformelor 
aplicate: închiderea instituțiilor 
mari, cu peste 100 de copii, a 
leagănelor (pentru copii cu vârsta 
mai mică de 3 ani) și a căminelor-
spital pentru copiii cu handicap; 
reintegrarea copilului în familia 
naturală; protecția copiilor prin 
alternative de tip familial (rude, 
alte familii/persoane, asistentul 
maternal profesionist), protecția 
copilului în case de tip familial sau 
apartamente. 

irecția Generală de aflată în subordinea Consiliului

MULȚUMIM MULȚUMIM 
DIN INIMĂ DIN INIMĂ 

PARTIDULUI!PARTIDULUI!

 Prin Programul Național 
de Dezvoltare Locală, 

început în 2013, Guvernul 
României a alocat fonduri totale 
de la bugetul de stat în valoare 
cumulată de 47,325 miliarde 
de lei:  17,609 miliarde pentru 
etapa I (2013-2019) și 29, 716 
miliarde de lei, pentru etapa 
a II-a (2017-2020).  Ultima 
statistică din 2019 publicată de 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice, cel care 
gestionează întregul program, 
arată că au fost fi nalizate și 
recepționate, la nivel național, 
3.342 de investiții.

Prin PNDL I, au fost acceptate 

la fi nanțare 5.502 de obiective; 
în luna ianuarie 2019, fuseseră 
fi nalizate 3.129 de investiții. În 
tot intervalul de aplicare, statul 
a decontat 13,140 miliarde de 
lei în contul lucrărilor executate. 
Cele mai multe proiecte vizează 
investițiile în drumuri, în special 

în mediul rural (2.408 proiecte 
depuse, 1.619 recepționate, 
8,3 miliarde de lei decontate), 
alimentările cu apă (995 proiecte 
depuse, 595 fi nalizate, 1,7 miliarde 
de lei decontate) și unitățile de 
învățământ (88 proiecte depuse, 
281 fi nalizate, 1,9 miliarde de lei 

decontate). PNDL II, pentru care 
s-a alocat aproape o sumă dublă, 
a inclus la fi nanțare 213 obiective 
(213 sunt deja fi nalizate, cu o 
sumă decontată de 2,8 miliarde 
de lei). Cele mai multe proiecte 
vizează drumurile (2.109 de 
obiective, cu o sumă rezervată de 
14,8 miliarde de lei), unitățile de 
învățământ (1.386 de obiective, cu 
2,44 miliarde de lei), alimentarea 
cu apă (545 de obiective, cu 2,26 
miliarde de lei) și canalizarea (520 
de proiecte, cu 4,091 miliarde de 
lei). În Prahova, prin PNDL II, 
au fost incluse la fi nanțare 160 de 
proiecte, în valoare de 768, 019 
milioane de lei.

GUVERNUL A DECONTAT PÂNĂ ACUM GUVERNUL A DECONTAT PÂNĂ ACUM 
15,94 MILIARDE DE LEI ÎN CONTUL PNDL15,94 MILIARDE DE LEI ÎN CONTUL PNDL

VREI U
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MINTE, TRUP, SUFLET

Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:

Cămara cu planteCămara cu plante
În China, remediile pe 

bază de ginkgo biloba sunt 
utilizate de mii de ani. În 
medicina tradiţională chineză, 
frunzele plantei sunt intens 
folosite pentru îmbunătăţirea 
capacităţii de concentrare la 
tineri și tratarea tulburărilor de 
memorie la vârstnici. 

ÎMBUNĂTĂŢEȘTE 
ATENŢIA

O cercetare efectuată pe copiii 
diagnosticaţi cu tulburarea 
de hiperactivitate cu defi cit 
de atenţie (ADHD) arată că 
administrarea 80-200 mg pe 
zi de ginkgo biloba într-o cură 
de 6 săptămâni îmbunătăţește 
circulaţia la nivelul creierului. 
Principiile active ale plantei sunt 
ginkgolidele și polifenolii – în 
special fl avonoidele, antioxidanţi 
care tonifi că vasele de sânge de 
la nivelul creierului, facilitând în 
acest fel oxigenarea și alimentarea 
lui. Acest efect de stimulare a 
atenţiei durează până la 2,5 ore 

după administrarea extractului.

PROTEJEAZĂ INIMA
Potrivit oamenilor de 

știinţă, extractul de ginkgo biloba 
are efect vasodilatator, scăzând 
tensiunea arterială și riscul unui 
atac de cord la persoanele cu 
probleme cardiace. Mai mult, 
fl avonoidele, substanţele care 
se găsesc în frunzele acestui 
arbore, împiedică depunerea 
colesterolului și a trigliceridelor 
pe pereţii arterelor. Specialiștii 
subliniază că planta este 
recomandată și în profi laxia 
accidentelor vasculare și 
aterosclerozei. În acest sens, se 
administrează câte 1 comprimat 
(40-60 mg de extract), de 3 ori pe 
zi, în cure de 3 luni, urmate de 1 
lună de pauză. Tratamentul se 
poate repeta ulterior.

REDUCE DECLINUL 
COGNITIV

Ginkgo biloba este utilizată 
pe scară largă în Europa pentru 
tratarea demenţei, studiile recente 
indicând că îmbunătăţește funcţia 
cognitivă și protejează creierul 
de leziuni neuronale. Planta are 

capacitatea de a reduce anxietatea, 
stresul și alte simptome asociate 
cu boala Alzheimer, cât și 
declinul cognitiv care apare pe 
măsură ce îmbătrânim. În plus, 
îmbunătăţește capacitatea de 
concentrare și memorare, atât la 
persoanele tinere, cât și la cele de 
vârsta a treia, și reduce tulburările 
de dispoziţie. Pentru rezultate 
optime, se recomandă o cură de 
4-18 săptămâni, timp în care se 
administrează câte 1 comprimat 
(40-60 mg de extract), de 3 ori pe 
zi.

ARE ȘI 
CONTRAINDICAŢII

Dacă urmezi un tratament 
cu ibuprofen, evită extractul de 
ginkgo biloba, căci poate crește 
riscul de hemoragie internă. 
Pacienţii cu tulburări de circulaţie 
a sângelui sau cei care iau 
anticoagulante se pot confrunta 
cu greaţă, diaree, ameţeală, dureri 
de cap sau vărsături. Totodată, 
extractul de ginkgo biloba nu 
trebuie administrat de cei care 
iau psihotrope de sinteză, precum 
prozac, zoloft , paxil etc., deoarece 
poate da probleme cardiovasculare 

și neurologice.

ATENUEAZĂ 
ZGOMOTELE ÎN URECHI

În urma analizării a 8 studii, 
oamenii de știinţă au ajuns la 
concluzia că zgomotele în urechi 
(tinitus) pot fi  tratate cu succes 
cu ginkgo biloba. Tinitusul este 
adesea numit „sunet în urechi” 
și poate fi  perceput ca un șuierat. 
Într-un studiu efectuat de oameni 
de știinţă germani, 60 de pacienţi 
cu tinitus cronic au primit 10 zile 
perfuzii cu 200 mg de ginkgo 
biloba. Apoi, aceștia au fost 
împărţiţi în 2 grupuri. Unul dintre 
ele a primit placebo, iar celălalt 80 
de mg de ginkgo biloba, de 2 ori 
pe zi, 12 săptămâni. Cercetătorii 
au descoperit că simptomele 
tinitusului s-au ameliorat la 
bolnavii care au primit ginkgo 
biloba. Și într-o cercetare 
efectuată în Franţa pe 103 pacienţi 
cu tinitus, extractul de ginkgo 
biloba s-a dovedit benefi c pentru 
bolnavi. Dacă te confrunţi cu 
această problemă, poţi lua câte 1 
comprimat (40 mg de extract de 
ginkgo biloba, de 4 ori pe zi, în 

curs de 60 de zile, urmate de 30 de 
zile de pauză.

TRATAMENT NATURAL 
PENTRU VITILIGO

Vitiligo este o tulburare în care 
melanocitele, celulele care conferă 
culoare pielii, sunt distruse. Astfel, 
apar pete albe, pe diferite zone ale 
corpului.

Se consideră că stresul 
oxidativ este unul dintre factorii 
favorizanţi ai acestei probleme 
dermatologice. Oamenii de știinţă 
spun că antioxidanţii din ginkgo 
biloba încetinește evoluţia bolii.

Pentru o repigmentare parţială 
a pielii, se consumă 1 comprimat 
de extract de ginkgo biloba, de 
3 ori pe zi, în cure de 90 de zile, 
urmate de 30 de zile pauză.

curs de 60 de zile urmate de 30 de

GINKGO BILOBA: 5 BENEFICII DE CARE NU ȘTIAI

OMAGIU MARELUI MAESTRU AL MUZICII CORALE ROMÂNEȘTI OMAGIU MARELUI MAESTRU AL MUZICII CORALE ROMÂNEȘTI 
CONTEMPORANE IOAN D. CHIRESCUIOAN D. CHIRESCU, ARTIST AL POPORULUI, ARTIST AL POPORULUI

Cu ceva timp în urmă, respectiv la 5 
ianuarie a.c., s-au împlinit 130 de ani 

de la nașterea celebrului compozitor, profesor 
universitar și dirijor IOAN D. CHIRESCU, Artist 
al Poporului, personalitate de excepţie a muzicii 
corale românești contemporane.

A văzut lumina zilei și minunatele raze 
ale soarelui în casa părintească a unei familii 
de intelectuali din străvechiul oraș românesc 
Cernavodă din judeţul Constanţa. 

După ce a absolvit cursurile școlii primare din 
localitate și cele secundare, în perioada 1910-
1914, dovedind reale vocaţii pentru studiul artei 
sonore, a urmat cursurile Conservatorului de 
Muzică din București, unde a avut fericitul prilej 
de a benefi cia de îndrumarea celor mai mari 
maeștri ai muzicii românești din acea vreme: 
Dumitru Georgescu Kiriac (teorie - solfegiu, 
armonie, dirijat coral), Ion Nonna Otescu 
(contrapunct), Alfonso Castaldi (armonie), 
Dimitrie Dimitriu (pian), În paralel a urmat 
Facultatea de Teologie din București, obţinând 
licenţa în anul 1914. Ulterior, în anii 1922-
1927, a frecventat cursuri de perfecţionare, la 
vestita Schola Cantorum din Paris, cu excelentul 
compozitor și profesor francez Vincent’d, Indy, 
Guy de Lioncourt. 

Ampla și prestigioasa sa activitate în 
domeniul muzicii corale a început încă din 
perioada studiilor universitare, în calitate de 
dirijor de cor la Biserica „Enei” din București 
(1910-1912), la Biserica „Visarion” și „Cuibul 

cu barză” din București (1916-1918). Urmând 
exemplul marilor săi înaintași, tânărul muzician 
Ioan D. Chirescu se dedică cu întreaga sa fi inţă și 
nobilei activităţi didactice, în calitate de profesor 
de muzică la Liceul Sf. Sava din București 
(1916-1918), la Gimnaziul Al. Donici, la Școala 
Secundară de Fete, Școala Profesională de Fete și 
Școala Normală Nicu Gane din orașul Fălticeni 
(1918-1922). La revenirea din capitala Franţei, a 
preluat catedra de muzică de la Liceul Gh. Șincai 
din București și importanta funcţie de dirijor de 
cor la Societatea Carmen din București până în 
anul 1950.

Începând din 1927, face parte din corpul 
didactic al Conservatorului din București în 
funcţia de profesor teorie-solfegiu, timp de 
peste trei decenii (1928-1964). În perioada 
1950-1955, maestrul Ioan D. Chirescu s-a afl at 
și la cârma Conservatorului de Muzică din 
București (director), iar între anii 1964-1974, a 
fost numit de către Ministerul Învăţământului – 
profesor universitar emerit, consultant la catedra 
de Teorie-solfegiu din cadrul conservatorului 
bucureștean. În acei ani, maestrul Ioan D. 
Chirescu a fost solicitat să îndeplinească și funcţia 
de director artistic și dirijor de cor la Biserica 
Domniţa Bălașa din Capitală (1928-1976), 
profesor de solfegiu-comparat la Academia de 
Muzică Religioasă din București (1933-1939). 

Bogata sa agendă de lucru cuprinde și 
prezentarea a numeroase conferinţe, prelegeri, 
concerte - lecţii, comunicări știinţifi ce la 
importante manifestări cultural-știinţifi ce 
din ţară și de peste hotare (Franţa, precum și 
la posturile de radio și televiziune). A scris și 
publicat în reviste de specialitate din București, 
din alte centre culturale românești dar și din 
străinătate o seamă de studii, articole, cronici 
unanim apreciate. 

A întreprins o seamă de culegeri de folclor, 
a transcris și prelucrat melodii populare, iar în 
cadrul concursurilor naţionale ale formaţiilor 
muzicale din România, a fost numit de către 
Ministerul Educaţiei Naţionale și Ministerul 
Culturii în importanta funcţie de președinte 
al juriilor de specialitate. În această calitate a 
participat și la unele jurii internaţionale de profi l. 

Presa vremii a remarcat și turneele artistice pe 
care le-a întreprins peste hotare – în calitate de 
dirijor de cor (Polonia, Franţa), iar la solicitarea 
Ministerului Culturii a coordonat cursuri de 
perfecţionare cu dirijorii formaţiilor corale de 
amatori din ţara noastră. 

În paralel cu această îndelungată și 
excepţională activitate didactică universitară 

și de dirijor de cor, maestrul Ioan D. Chirescu 
s-a impus în cultura muzicală românească ca 
un excelent compozitor, fi ind pe bună dreptate 
numit încă din timpul vieţii Patriarhul muzicii 
corale românești contemporane.

Pe lângă câteva opusuri în domeniul muzicii 
simfonice și muzicii de cameră, maestrul Ioan D. 
Chirescu a îmbogăţit de-a lungul vieţii, începând 
din anul 1919, patrimoniul muzicii corale 
românești cu câteva sute de lucrări inspirate, în 
primul rând, de bogatele tradiţii ale cântecului 
nostru popular. 

Din marea carte a creaţiei sale, ţin să 
reamintesc numai câteva titluri de lucrări 
care s-au afl at în repertoriul formaţiilor corale 
profesioniste și de amatori din ţara noastră și 
care unele dintre acestea sunt cântate, cu deosebit 
succes și în zilele noastre, atât de ansamblurile 
corale din școli dar și din sistemul așezămintelor 
culturale: Cântecul cucului (1919), prelucrare 
pentru cor mixt, versuri populare. Bulgăraș de 
gheaţă și În grădina lui Ion (1919), Foaie verde 
bobule (1920), Secerătorii, Păstorașul, Viorica, 
Hora noastră (1920), Primăvara ne-a sosit (1921), 
Plugușorul (1926), Trei cântece de stea (1925, 
1926), Toamna (1930), Mama (1933 – pentru 
solist și cor bărbătesc pe versuri de G. Roiban), 
Trăiască România, Hai, leliţo în deal la vie (1935), 
Ardealul (1942), Stea frumoasă, luminoasă 
(1946), Frunză verde foaie fragă (1946), Mândră, 
mândruliţa mea (1945), Hora lui 1 Mai (1949), 
Doruleţ, doruleţule, Viteazul pandur (1951), 
Măreţ pământ al Patriei iubite (1952), Sub al 
păcii stindard (1953), Ţară dragă (1954),Pomul 
libertăţii (1954), Cântecul partizanilor păcii, 
Oaste din popor (1955), Slăvită fi e munca pe 
pământ (1956), Fata din Carpaţi (1957), La luptă 
și unire (1958) ș.a. 

A scris de asemenea multe cântece pentru 
copii și tineri, precum și o întreagă literatură 
pentru principalele slujbe specifi ce Bisericii 
Ortodoxe Române, care au fost cântate de către 
corul mixt al Patriarhiei Române, dar și de alte 
formaţii similare din Bisericile Catedrale de la 
Mitropolii, Eparhii și Episcopii.

Pentru uzul școlilor secundare – în special cele 
de învăţători dar și pentru nenumăratele formaţii 
corale din cadrul așezămintelor culturale de la 
sate și orașe, a întocmit culegeri de coruri pentru 
formaţii mixte și de voci egale, a coordonat în 
cadrul Ediţiilor critice volumul de G. D. Chiriac: 
Opere alese, Ion Vidu: Coruri alese, Culegerile: 
Coruri de compozitori români înaintași – 
transcripţie pentru două și trei voci egale, D.G. 
Chiriac, Cântece și coruri pentru copii etc.

Pentru întreaga sa activitate – didactică, de 
compozitor și dirijor, a fost distins cu Premiul 
de Stat cl. I (1955), cu titlul  de Maestru Emerit 
al Artei (1954) și de Artist al Poporului (1959), 
Ordine și medalii ale Statului Român, cu Diploma 
de Onoare a Consiliului Mondial al Păcii (1959), 
cu Marele Premiu al Uniunii Compozitorilor și 
Muzicologilor din România (1980).

În urma unei scurte dar grele suferinţe a trecut 
în eternitate la 25 martie 1980, în Capitala ţării.

Pentru cinstirea memoriei și a operei 
sale, forurile de conducere ale orașului natal 
Cernavodă, la numai un an după plecarea în 
lumea cea veșnică a maestrului Ioan D. Chirescu, 
au instituit Festivalul Coral Internaţional Ioan 
D. Chirescu, ce are loc în fi ecare an în luna 
noiembrie în orașul Cernavodă, la care participă 
cele mai prestigioase ansambluri corale din 
România și din diverse ţări europene și chiar din 
spaţiul american. În acest an, va avea loc cea de 
a 37-a ediţie, în juriul căreia sper să fi u prezent și 
eu, întrucât în anul trecut din motive de sănătate 
nu am putut onora invitaţia primită din partea 
Asociaţiei Naţionale Corale din România.

Referindu-se la locul și rolul operei maestrului 
Ioan D. Chirescu în muzica românească, 
eminentul om de știinţă muzicală Viorel Cosma 
– Doctor Honoris Causa al Universităţii de Artă 
din Iași și Chișinău, în Lexiconul Muzicieni din 
România, vol. I (a.c.) din 1989, menţiona:

„Ioan D. Chirescu – exemplu caracteristic de 
creator patriotic perfect ancorat timp de peste 
șapte decenii în istoria poporului român, și-a 
legat numele și creaţia de toate evenimentele 
social-politice, culturale și artistice importante 
pe care le-a trăit la tensiunea fi erbinte a marilor 
spirite contemporane. Dispunând de experienţa 
exemplară a forului Carmen, veritabil laborator 
profesional al creatorilor noștri de muzică 
vocală, a preluat de la precursorii D. C. Khiriac 
și Gh. Cucu, atât fl acăra melosului popular cât 
și tradiţia spiritului creativ românesc. Meritul 
compozitorului constă nu numai în asimilarea 
tradiţiei, în însușirea formelor și genurilor 
muzicale, arhaice: colind, baladă, cântec de stea, 
melos bizantin și psaltic, ci și în deschiderile 
largi spre viaţa nouă a Patriei, în transformările 
revoluţionare din societatea noastră de la mijlocul 
veacului XX.  

Sutele de piese corale realizate de Ioan D. 
Chirescu, orânduite într-o cronologie calendaristică 
riguroasă ar oferi ascultătorilor imaginea concretă 
a succesiunii tuturor evenimentelor ce au devenit 
astăzi istorie”.

130 de ani de la naștere

u ceva timp în urmă respectiv la 5
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Încă din Antichitate, otrăvirea este o 
metodă folosită pentru eliminarea 

unor adversari politici sau personalităţi 
incomode. Istoricii încă încearcă să afl e dacă 
Alexandru cel Mare, Cleopatra și Napoleon 
au fost uciși în acest fel.

Scandalul Skripal a izbucnit duminică 4 
martie 2018, când poliţia britanică a anunţat 
că un „incident major a avut loc în centrul 
comercial Maltings din centrul orașului 
Salisbury, afl at la circa 100 de kilometri vest 
de Londra. Un bărbat identifi cat ulterior în 
persoana lui Serghei Skripal, în vârstă de 66 
de ani, și fi ica sa Yulia, în vârstă de 33 de ani, 
au fost găsiţi prăbușiţi pe o bancă și au fost 
transportaţi la spital, ambii în stare critică.

Fost colonel în „Directoratul Principal 
de Informaţii al Statului Major General al 
Forţelor Armate ale Federaţiei Ruse” (GRU). 
Skripal fusese condamnat în august 2006 la 
13 ani închisoare pentru „înaltă trădare”.

Serghei Skripal a fost recrutat la 
recomandarea serviciilor de informaţii 
spaniole, în iulie 1995, de către M16, pe 
când avea 44 de ani și lucra ca ofi ţer acoperit 
GRU în Spania. Până la arestarea sa, în 2006, 
el le-a oferit britanicilor identitatea a nu mai 
puţin de 300 de spioni ruși, plus întreaga 
agendă telefonică a GRU. Numele său de 
cod era „Forthwith” („Imediat”). Skripal și 
alţi trei spioni afl aţi în slujba Occidentului 
au fost schimbaţi în 2010 cu un lot de zece 
spioni ruși arestaţi în Statele Unite, printre 
care și celebra Anna Chapman, „Mata 
Hari din Manhattan”. După schimbul de 
spioni și sosirea în Marea Britanie, Skripal 
a continuat să aibă contacte cu serviciile 
secrete britanice, „oferind expertiză” în 
ceea ce privește „metodele și structurile 
operaţiunilor de spionaj ale Rusiei”.

Așa cum menţiona „New York Post” 
într-o analiză recentă, singura explicaţie 
pentru care Skripal a fost ţinta unui atac  
cu agent neurotoxic este că acesta era încă 
spion activ. Or, tot mai multe elemente vin 
să confi rme această ipoteză. Martori oculari 
au dezvăluit pentru presa britanică faptul că 
Serghei Skripal se întâlnea cu regularitate, 
o dată pe lună, în restaurantul „Cote 
Brasserie”, din orășelul britanic Salisbury, 
cu un cetăţean englez, ulterior dezvăluit 
de CNN ca fi ind Pablo Miller, ofi ţer M16 

pensionat în 2015, specialist în problemele 
fostei URSS, Rusiei și ţărilor est-europene.

Serghei Skripal a fost contaminat cu 
neurotoxină de uz militar novichok, agent 
toxic care ar fi  fost plantat în valiza fi icei 
sale, Yulia, care a zburat din Moscova spre 
Londra pe 3 martie. Neurotoxina ar fi  fost 
impregnată într-un articol de îmbrăcăminte 
sau într-o trusă de cosmetice, iar cei doi 
s-ar fi  contaminat când fi ica fostului agent 
și-a desfăcut bagajul în casa lui Skripal din 
Salisbury, Novichok (care înseamnă „nou 
venit” în rusă), a fost dezvoltat de Uniunea 
Sovietică timp de câteva decenii ca un tip de 
armă chimică mai greu de depistat  de 100 
de ori mai letal decât gazul sarin!

Dean Haydon, șeful Departamentului 
antiterorist din cadrul poliţiei londoneze 
a declarat presei: „Experţii au stabilit 
că cea mai mare concentraţie de agent 
neurotoxic s-a afl at pe ușa de la intrarea 
acestui domiciliu. Până în acest moment al 
investigaţiei, credem că Serghei Skripal și 
fi ica acestuia, Yulia, au intrat pentru prima 
oară în contact cu agentul neurotoxic chiar la 
intrarea în propriul domiciliu. Prin urmare, 
investigaţiile noastre se vor concentra pe zona 
din apropierea domiciliului familiei Skripal. 
Urme de agent neurotoxic au fost găsite și 
în alte locuri unde anchetatorii au lucrat în 
ultimele săptămâni, dar la concentraţii mai 
mici decât cea găsită la domiciliul acestuia”.

Cazul otrăvirii lui Serghei Skripal se 
adâncește tot mai mult în ceaţa londoneză. 
Marţi 3 aprilie, directorul executiv al 
Laboratorului pentru Apărare, Știinţă 
și Tehnologie din Porton Down (Marea 
Britanie), Gary Aitkenhead, a declarat 
într-un interviu acordat postului de 
televiziune „Sky News” că acest centru nu 
a putut să dovedească faptul că agentul de 
tip militar cu care a fost otrăvit luna trecută 
spionul rus Serghei Skripal provine din 
Rusia. „Am reușit să stabilim că este vorba 
despre novichok, să identifi căm că este un 
agent neurotoxic de tip militar”. Cotidianul 
britanic „Th e Times” a citat surse din 
serviciile de securitate britanice care au 
declarat că agentul neurotoxic militar folosit 
pentru otrăvirea fostului spion rus a fost 
conceput la Șihani, un oraș închis, unde nu 
se poate intra fără autorizaţie ofi cială, din 

regiunea Saratov (sud-vest), în apropiere 
de Volga. „Th e Times” a comparat Șihani 
cu un „Porton Down rus”, de la numele 
laboratorului militar britanic specializat în 
cercetare chimică și biologică.

Ancheta cu privire la otrăvirea de 
la Salisbury, coordonată de Direcţia 
pentru combaterea terorismului din 
Scotland Yard, este una dintre cele mai 
complexe abordate de serviciile antitero. 
Cei 250 de specialiști examinează toate 
probele și verifi că fi abilitatea întregului 
lanţ de colectare a acestora. Experţi ai 
Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor 
Chimice (OIAC) urmează să prezinte o 
concluzie ofi cială și pur factologică privind 
compoziţia chimică a probelor selectate de 
specialiștii Secretariatului tehnic al OIAC 
cu respectarea procedurilor prevăzute de 
Convenţia privind interzicerea armelor 
chimice, asigurând integritatea probelor 
materiale (așa-numitul „chain of custody”).

„Nu au existat niciodată programe cu 
numele de novichok în Rusia sau în fosta 
URSS”, este versiunea susţinută de la 
început de autorităţile de la Moscova în faţa 
acuzaţiilor că Rusia ar fi  implicată direct în 
otrăvirea lui Skripal. Omul de știinţă Leonid 
Rink, care susţine că a făcut parte din 
echipa care a creat novichok în anii 1970-
1980 în URSS, a declarat pentru „Reuters”, 
pe 12 martie, că tehnologia de fabricare a 
agentului neurotoxic este cunoscută astăzi 
în multe ţări, inclusiv Marea Britanie, 
Statele Unite sau China, toate fi ind capabile 
să realizeze „versiuni” ale acestuia. De 
asemenea, Rink afi rmă că are cunoștinţă de 
„vreo cinci” oameni de știinţă ruși, la curent 
cu tehnologia de fabricare a novichok, care 
au plecat din Rusia după anii 1990. „Faptul 
că li s-a permis să plece a provocat o mare 
surpriză la institutul nostru”. Vladimir 
Uglev, care se ocupa cu dezvoltarea armelor 
chimice în timpurile Uniunii Sovietice, îi 
contrazice și el pe actualii ofi ciali ruși, care 
încearcă să se apere în marele scandal care 
a captat atenţia comunităţii internaţionale 
la începutul lunii martie. „Dacă întrebaţi de 
cel care a făcut substanţa care i-a otrăvit pe 
cei din familia Skripal, numele lui și ţara lui, 
este posibil să fi  fost făcută de mâinile mele. 
Dar este puţin probabil să afl ăm de asta, cel 
puţin conform informaţiilor pe care le am 
eu în acest moment”, le-a spus cercetătorul 
jurnaliștilor de la „Th e Guardian”.

Atacul cu neurotoxină escaladează la 
un nivel fără precedent tensiunile dintre 
Marea Britanie și Rusia. Întrucât ofi cialii 
ruși au replicat ultimatumului Londrei 
cerând lămuriri fi e într-o manieră evazivă, 
fi e negând cinic orice implicare. Londra 
a trecut la contramăsuri, expulzând 23 
de diplomaţi ruși, prezentaţi ca agenţi de 
informaţii „nedeclaraţi”. În plus, Londra 
va tăia toate legăturile la nivel înalt cu 
Rusia și nu va fi  reprezentată la Cupa 
Mondială de niciun ministru sau membru 
al Casei Regale. Rusia a răspuns anunţând 

expulzarea aceluiași număr de diplomaţi 
britanici, plus închiderea British Council. 
Urmare a concluziilor Consiliului European 
din 23-24 martie 2018, 23 state ale blocului 
comunitar plus SUA, Canada și Ucraina au 
anunţat expulzarea într-un mod coordonat 
a peste 150 de diplomaţi ruși, într-un gest 
de solidaritate cu Marea Britanie  după 
otrăvirea lui Serghei Skripal și a fi icei 
acestuia.Administraţia americană a plusat, 
expulzând nu mai puţin de 60 de diplomaţi: 
46 de la ambasada de la Washington, 2 de la 
New York, alţi 12 de la Misiunea permanentă 
a Rusiei la ONU și a închis consulatul de 
la Seattle. Faptul că UE nu a putut acţiona 
unitar, după abţinerile Austriei, Ciprului, 
Sloveniei, Bulgariei și Greciei, aruncă mai 
degrabă o umbră asupra întregii acţiuni.

Dacă asta este capacitatea de reacţie 
a statelor membre la o alertă majoră de 
securitate, cum poate fi  estimată valoarea 
angajamentelor tradiţionale de a acţiona 
solidar faţă de acţiunea destabilizatoare sau 
ostilă a unui inamic comun? Este posibil 
să fi e doar o întrebare teoretică, asta dacă 
„Afacerea Skripal” a fost într-adevăr creată 
de Kremlin în scopul de a testa reacţia 
lumii occidentale și pentru a ridica mizele 
pentru negocierea în curs între superputeri, 
fi ecare numărându-și aliaţii pe care se 
poate bizui la nevoie. Și totuși, reţinerea 
câtorva ţări nu poate șterge impresia că, 
după ani întregi de acţiuni agresive ale 
Rusiei, ţările democratice din estul și din 
vestul continentului nostru au găsit în 
sfârșit un răspuns comun. Nu trebuie să 
interpretăm, excesiv numărul de expulzări 
operat de fi ecare stat în parte: una sau 160, 
aceste cifre nu contează în sine în politica 
internaţională – mult mai importantă este 
valoarea simbolică a acestor măsuri. În valul 
de expulzări au fost cuprinse inclusiv state 
ca Ungaria sau Italia, ale căror guverne au 
avut tot mereu un comportament prietenos 
faţă de Rusia. În istoria diplomatică a 
Războiului Rece sunt multe episoade de 
expulzări de diplomaţi, dar nu-mi amintesc 
nimic asemănător.

PUŢINĂ ISTORIE RECENTĂ
Oricât ar părea de dramatică, tentativa 

de eliminare a lui Skripal este doar ultima 
dintr-o lungă listă de evenimente similare, 
în care otrava s-a dovedit o armă deosebit 
de redutabilă, folosită atât în lumea 
serviciilor secrete, cât și pentru eliminarea 
unor adversari politici incomozi. Să ne 
reamintim câteva dintre acestea.

PALESTINIANUL OTRĂVIT
În septembrie 1997, în Amman, agenţi ai 

Mossad au încercat să-l asasineze pe Khaled 
Mashal, șeful Biroului Politic al mișcării 
islamiste Hamas, injectându-i otrava în gât. 
Intrat în comă, ofi cialul palestinian a scăpat 
cu viaţă în urma intervenţiei regelui Hussein 
al Iordaniei, care a obţinut antidotul din 
partea Guvernului israelian în schimbul 
eliberării a doi agenţi Mossad.

Va urma

ncă din Antichitate otrăvirea este o pensionat în 2015 specialist în problemele

Colonel (r) Liviu GĂITAN

Cea mai bine 
conservată navă 

antică naufragiată a fost 
descoperită în Marea Neagră, 
pe coasta bulgară, precizează 
site-ul Motherboard. Nava 
greacă comercială, de 22 
de metri lungime, a stat 
pe fundul mării deloc 
deranjată mai bine de 2400 
de ani, îngropată la un 
kilometru adâncime. De 

obicei, corăbiile de lemn 
sunt distruse de animale 
subacvatice și bacterii în 
câteva sute de ani, dar, 
datorită nivelului extrem 
de scăzut al oxigenului din 
Marea Neagră, viaţa acvatică 
nu se susţine. S-a prelevat o 
mică bucată din navă, pentru 
a-i putea fi  confi rmată 
vechimea.

Nava a fost descoperită 

în cadrul Proiectului de 
arheologie maritimă al Mării 
Negre, un efort de cercetare 
de trei ani dedicat căutării 
naufragiilor de pe fundul 
Mării Negre. În principal, 
așa s-a efectuat cu sonare 
și submarine operate de la 
distanţă.

„Când vehiculul cu 
telecomandă coboară pe 
coloana de apă și vezi cum 

apare în lumină nava, atât 
de bine păstrată, e ca și cum 
te-ai întors în timp”, a spus, 
pentru BBC, Helen Farr, un 
arheolog marin care lucrează 
la proiect.

Nava greacă este doar 
una dintre cele peste 60 de 
nave descoperite de echipă 
în ultimii trei ani. Cele mai 
recente datează din secolul al 
XVII-lea.
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Europa Liberă: Stimată 
doamna Stela Jantuan, alegerile 
au trecut, dar compatibilitate 
nu există între forțele care au 
ajuns să reprezinte alegătorii în 
Parlament. Ce se așteaptă?

Stela Jantuan:  Ce înseamnă 
compatibilitate în politică? Dacă e să 
vorbim de relațiile interpersonale, 
da, compatibilitatea foarte mult 
contează, pe ea se construiesc 
sau încetează niște relații de 
perspectivă. Dacă vorbim despre 
politicieni, pentru că au ieșit din 
campania electorală și ar trebui 
să se comporte ca politicieni, 
această compatibilitate capătă 
de-acum un alt conținut. 
Frustrările personale deja se dau 
la o parte și începe adevărata 
activitate politică. La noi, de fapt, 
din patru în patru ani, se păstrează 
practic aceleași trenduri politice și 
nimeni nu lucrează pentru a lărgi 
bazinul electoral. Noi nu suntem 
ca cei din țările europene, care au 
o tradiție politică, unde din bunel 
în tată, din tată în fi u ș.a.m.d. se 
transmite, de exemplu, doctrinar 
liberalismul, conservatorismul, 
social-democrația. La noi nu 
există partide politice tradițional-
doctrinare, de-aceea nu există 
și tradiția de a negocia politic. 
Adică atunci când partidul, 
având un program electoral bine 
stabilit, un proiect pentru țară, 
venind în Parlament, începe 
să-l realizeze. Cum? Dacă are 
majoritatea parlamentară, e bine, 
dacă nu, atunci caută parteneri. 
Nu există partid politic care vine 
în Parlament să stea în opoziție, 
pentru că lupta politică presupune 
venirea la putere.

Europa Liberă: Și există 
mediatori, negociatori, cum se 
aude din culisele scenei politice 
că în fi ecare formațiune există 
câte un exponent al partidului 
care oricum poartă discuții cu 
colegi din alte formațiuni? Și 
se știe foarte clar ce zace, ce se 
vorbește, despre ce se pune la 
cale în fi ecare din formațiunile 
care au ajuns în Parlament?

Stela Jantuan:  Chiar și dacă 
se cunosc și comunică între ei 
– asta e normal, s-a comunicat 
întotdeauna – ei încă nu pot 
presupune un scenariu concret. 
El este în permanentă schimbare, 
permanent se negociază, se 
schimbă situația, partenerii, se 
schimbă infl uențe. Iată de ce a 
începe un dialog cu parteneri 
compatibili în ceea ce îți propui 
să faci este normal. Dacă se va 
înțelege că acum este o șansă 
de a începe schimbarea situației 
politice, în perspectivă de jumătate 
de an deja vom vedea un alt design 
politic atât în Parlament, cât și în 
Republica Moldova. În jumătate 

de an se va prolifera acest trend 
politic, în cazul în care anumiți 
jucători vor conștientiza acest 
lucru. Ori ei spun că au venit să 
facă altfel de politică. E deja timpul 
de făcut altfel de politică.

Europa Liberă: Dar ce 
priorități poate să aibă actuala 
legislatură, când fi ecare partid 
le vede în mod diferit? Unii cred 
că principial ar fi  să se creeze 
o majoritate parlamentară, să 
fi e desemnată o candidatură 
pentru funcția de premier, 
creat Guvernul și să continue 
dezvoltarea Republicii Moldova, 
alții cred că mai întâi trebuie 
de încercat tentativa demiterii 
celor ce țin în captivitate statul, 
a capilor unor instituții pe care 
anumiți actori politici îi văd 
neefi cienți. 

Stela Jantuan:  Punând la 
o parte emoțiile – pentru că, 
într-adevăr, foarte multe investiții 
emotive, așteptări au fost făcute 
în partidele care s-au arătat ca 
simbol al rezistenței, al protestului 
– tentativa este de o mare 
responsabilitate. Dar să vedem 
dacă aceste partide sunt gata 
acum sau au un scenariu oarecare 
postelectoral. Eu văd că numai 
democrații au scenarii, numai ei 
știu concret ce vor – să rămână la 
guvernare cu orice preț! Și vor face 
asta! Indiferent cu cine. Mizând pe 
imposibilitatea Blocului ACUM și 
a PSRM de a negocia măcar niște 
momente ce pot crea o platformă 
comună de acțiune pentru 
eliberarea instituțiilor statului din 
captivitate.

Europa Liberă: Dar Dvs. 
ați văzut oferta Partidului 
Socialiștilor?

Stela Jantuan:  Am văzut-o 
și mi s-a părut foarte generală, 
evazivă, parcă scrisă pe genunchi 
în ultimul moment. Lipsesc 
principalele momente ce ar putea 
să unească pe o platformă aceste 
formațiuni. Poate din cauză că nu 
au experiența negocierii. Creează 
impresia că sunt scrise ca să nu 
fi e acceptate. Dar nici PSRM nu e 
în poziții prea bune, fi ind marele 
perdant al acestui scrutin.

Europa Liberă: Dar de fapt 
cine decide – acești 35 de deputați 
care au venit pe lista PSRM sau 
liderul neformal, Igor Dodon?

Stela Jantuan:  Eu cred că în 
această relație empatică între fostul 
lider al socialiștilor Igor Dodon și 
PSRM este o perioadă cam glacială. 
Vedem că socialiștii sunt frustrați 
după ce au văzut ce rezultat au 
obținut, comportamentul lor și al 
șefului statului diferă foarte mult. 
Dodon încearcă să pară optimist, 
să se plaseze deasupra marii 
bătălii, dar nu-i prea reușește – are 
niște angajamente și față de Putin, 

căruia i-a promis că introducerea 
votului mixt îi va favoriza pe 
socialiști și când colo, după atâtea 
investiții, Rusia vede cu ce s-au 
ales aceștia. PSRM nu are prea 
mult teren de a manevra și cred că 
pozițiile lor se vor schimba.

Europa Liberă: Și dacă până 
la urmă socialiștii și deputații 
din Blocul ACUM ajung la 
un consens, credeți că Vlad 
Plahotniuc, jucător important, 
se va împăca cu rolul de perdant?

Stela Jantuan:  Sigur că nu! 
PD și liderul lui niciodată nu vor 
permite și nu vor admite această 
situație. Dar asta nu înseamnă 
că nu pot ieși perdanți, totul 
depinde de ceilalți doi jucători. 
Nu trebuie să credem că situația 
este deja scrisă undeva și nu 
poate fi  schimbată. Chiar și dacă 
este negociată o situație oarecare, 
ea oricum poate fi  schimbată, 
infl uențată. Pentru PD acum 
este cel mai bun moment de a 
înainta și folosi, ca întotdeauna, 
instrumentul său și maniera sa 
tradițională de a crea o situație, de 
a se plasa deasupra acesteia, de la 
care să înceapă negocierile. Și va 
face tot posibilul ca aceste două 
formațiuni să nu se înțeleagă și să 
nu poată vota, să nu admită un vot 
împotriva democraților.

Europa Liberă: Dar dacă aceste 
două formațiuni – blocul ACUM 
și PSRM – nu se înțeleg, cineva 
oricum va merge cu democrații 
să constituie majoritatea 
parlamentară?

Stela Jantuan:  Aceste partide 
trebuie să fi e foarte atente. Da, e 
difi cil, dar trebuie să-și calculeze 
toate oportunitățile, pentru că așa 
se face într-un joc politic. Dacă 
nu vor folosi această posibilitate 
sau nici nu vor încerca, atât Blocul 
ACUM, venit în Parlament cu 
altă paradigmă, cât și PSRM, 
o fracțiune parlamentară, vor 
suporta pierderi de imagine foarte 
mari. Platforma DA a venit pe valul 
de proteste, PAS și Blocul ACUM 
sunt un simbol al rezistenței. 
Începând cu 2015, protestele 
nu sunt doar ale electoratului 
de dreapta, dar și ale celui de 
stânga. Ambele partide au venit 
în legislativ practic cu mesajul 
„Demafi otizarea și deoligarhizarea 
Republicii Moldova”. Și acum, 
când socialiștii încearcă să le pună 
stângaci – haideți să vorbim de 
chestii care nu țin de corupție, care 
nu țin de demafi otizare – vor fi  și 
ei taxați de electoratul lor.

Europa Liberă: Și Dvs. 
excludeți o coaliție PDM-PSRM?

Stela Jantuan:  Vreau să spun 
că nu trebuie să facem calcule și 
analize reieșind din situația care a 
fost acum doi ani sau chiar un an. 
Ea a fost diferită. PLDM și PL-ul, 

făcând alianță cu PDM, credeau 
că vor fi  la guvernare la nesfârșit, 
dar vedem ce s-a întâmplat cu 
liderii lor și cu aceste partide. În 
plus, înțelegerea dintre Dodon și 
Plahotniuc nu înseamnă că mai 
este real a fi  transpusă în viață în 
situația de acum. 

Europa Liberă: Ce șanse 
sunt ca Vlad Plahotniuc să 
ademenească totuși un număr 
sufi cient de deputați pentru 
o coaliție, ce să propună un 
premier și un Guvern?

Stela Jantuan:  Situația 
este foarte complicată, iar 
PD acționează întotdeauna 
contra oricărei reguli pe care o 
așteaptă societatea sau partenerii 
politici. PD, prin Sergiu Sârbu, 
înaintează către CC o sesizare de 
a atribui Guvernului competențe 
suplimentare pentru a adopta 
legi. Și – atenție! – nu numai legi 
ordinare, dar și organice. Dacă CC 
va da curs acestei idei, atunci PD 
va avea Guvernul său. Democrații 
cer 18 luni, un an și jumătate, 
pentru orice eventualitate, așa 
că și după alegeri anticipate 
situația se poate păstra. Or, PDM 
se pregătește pentru asemenea 
situație. Sunt oare gata și Blocul 
ACUM, PSRM? Dacă PDM 
obține un Guvern democrat care 
emite legi, dă pensii, mărește 
salarii și obținem un Parlament 
nefuncțional, care nu poate să 
se înțeleagă pentru majoritatea 
parlamentară? Conform 
regulamentului Parlamentului, 
prima ședință este moderată de 
către cel mai în etate deputat, dar 
de obicei la prima sau la a doua 
ședință deja se alege conducerea 
Parlamentului, se formează 
organele lui de lucru. Spicherul se 
alege prin vot secret și asta poate fi  
o schemă pe care o va folosi PD ca 
să prindă într-o capcană politică 
atât Blocul ACUM, cât și PSRM. 
Este nevoie de 51 de voturi și cei 
ce vor intra în cabine, votând un 
spicher democrat, se vor prinde în 
această capcană. Și atunci ce vor 
face aceste două partide? 

Europa Liberă: Dar ce pot 
face aceste două entități – blocul 
ACUM și socialiștii – dacă PD îi 
lasă să decidă ei ce vor? 

Stela Jantuan:  În primul 
rând, ei pot re-vota legea privind 
sistemul mixt.

Europa Liberă: Ceea ce e puțin 
probabil să dorească și socialiștii...

Stela Jantuan:  Eu cred că 
socialiștii acum vor dori să 
schimbe această lege, pentru 
că îi defavorizează. Dar 
împreună ele ar putea schimba 

componența Comisiei Electorale, 
a tuturor instituțiilor subordonate 
Parlamentului. Conform legii 
acestea le decide Parlamentul. 

Europa Liberă: Da, dar, dacă 
situația este „situativă”, asta nu 
înseamnă că ei vor accepta și să 
guverneze împreună.

Stela Jantuan: Dar nu este vorba 
neapărat să guverneze, pentru că 
aceste partide sunt foarte diferite 
ca și conținut. Această „majoritate 
situativă” ar putea să schimbe, am 
zis, componența tuturor sau măcar 
a multor instituții subordonate 
legislativului. 

Europa Liberă: Și se 
ajunge la anticipate, acesta e 
deznodământul?

Stela Jantuan:  Se ajunge la 
anticipate, pentru că altfel situația 
nu poate fi  readusă în albia legii.

Europa Liberă: Dar se 
vehiculează că dacă ajungem la 
anticipate, cel mai probabil vor 
avea loc în aceeași zi cu alegerile 
locale și perdante vor fi  anume 
aceste două partide.

Stela Jantuan: Da, concomitent 
cu alegerile locale, dar cine 
trebuie să le numească? Dacă 
se schimbă această paradigmă a 
guvernării și aceste două partide, 
PSRM și Blocul ACUM, se înțeleg 
ce ar putea să voteze pentru a 
scoate aceste instrumente de la 
PD, atunci ele decid când vor fi  
alegerile. Deja din ecuația dată va 
fi  scos PD. Dacă schimbăm această 
paradigmă, se schimbă deja tot – 
PD nu va mai avea atâtea pârghii 
pentru a controla situația. Dacă 
au venit să facă altfel de politică, 
nu trebuie să fi e cu gândul că 
niciodată nu vor putea scoate PD 
din ecuația politică, pentru că, 
vedeți, ei au venit aici pe ani. Când 
începe demolarea deja se scot 
multe instrumente din construcția 
actuală a Partidului Democrat.

Europa Liberă: Și dacă prin 
absurd se ajunge la anticipate și 
în Parlament ajung iarăși cei care 
sunt astăzi, ce se schimbă?

Stela Jantuan:  Noi vedem 
că societatea este gata și cere 
aceste schimbări. Și dacă ele nu 
vor fi  făcute, clasa politică va fi  
taxată. Deci pentru a face aceste 
schimbări este necesar a le dori, 
 a gândi cu trei pași înainte, a face 
asemenea scenarii. Este totuși 
o oportunitate și ea nu trebuie 
ratată. Pentru jucătorii actuali pe 
scena politică există posibilități 
de a aduce la normalitate situația 
politică din Republica Moldova, 
îndeplinindu-și promisiunile lor 
electorale.

Pentru conformitate: Valentina Ursu, Europa Liberă

făcând alianță cu PDM credeau componența Comisiei Electorale

Prima ședință a legislativului de la Chișinău nu a limpezit apele tulburi în care se „scaldă” 
clasa politică din Republica Moldova. Stela Jantuan, fostă deputată PD, încearcă să 

creioneze, într-un interviu pentru Europa Liberă, un scenariu care ar putea aduce situația 
complicată la un anumit liman. Cât e de optimist și realizabil nu ne putem pronunța categoric, 
de-aceea am considerat să-l propunem judecății cititorilor publicației „Ziarul Ploieștii”. 
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APELUL AMERICII PENTRU 
GERMANI

„Germani,împotriviţi-vă proiectului Noul 
Stream 21”, sună un apel mai puţin obișnuit 
al ambasadorului SUA la Berlin, publicat de 
Th e Wall Street Journal. Este un apel pentru 
germani, mai degrabă decât pentru guvernul 
federal, unde această cauză pare pierdută 
pentru Washington. Guvernul Angelei 
Merkel, așa-zisul „lider al lumii libere” după 
încheierea președinţiei lui Barack Obama, 
nu vrea să audă de încetarea unui proiect 
care ar crește dependenţa Europei de gazele 
rusești. Cancelaria de la Berlin nu vrea să 
strice relaţiile cu SUA și se spală de mâini, 
spunând mereu că nu este vorba despre 
un proiect cu mari implicaţii strategice, 
ci de unul pur comercial, în care nu este 
implicat statul german, ci companii private 
– Wintershall și Uniper (din Germania), 
Engie (Franţa), Royal-Dutch Shell (Olanda, 
Marea Britanie) și OMV (Austria). Partea 
leului, de 51% din proiect, este deţinută 
de Gazprom. „Acţiunile rușilor au arătat 
cât de periculos este ca Moscova să aibă 
mai multă infl uenţă asupra aprovizionării 
cu energie a Germaniei. În 2017, germanii 
au importat din Rusia peste 50% din gazul 
natural necesar. Dacă este construit Nord 
Stream 2, ocolindu-i pe aliaţii din Est, va 
crește dependenţa Germaniei de Rusia și mai 
mult. Alături de gaz, pe conductă va curge 
și infl uenţa rusă. Ce va curge în sens invers? 
Miliarde de euro care vor susţine politica 
externă destabilizatoare a Moscovei, inclusiv 
postura agresivă în Flancul Estic al NATO”. 

NORD STREAM 2, UN PROIECT 
PUR ECONOMIC?

Desigur, pentru administraţia Trump, 
care l-a numit în postul de la Berlin, „alte 
opţiuni” înseamnă gazul natural lichefi at din 
Statele Unite, mai scump și care presupune 
și terminale de regazeifi care în porturile 
germane, așa cum au apărut deja terminale 
de acest fel în Polonia sau Lituania. Gazele 
lichefi ate americane sunt mai scumpe. Chiar 
și transportate până în India, gazele din 
Rusia sunt acum cu 1-1,5 dolari mai ieft ine 

la miliardul de unităţi termice britanice faţă 
de cele aduse din SUA sau Qatar, potrivit 
site-ului Oil Price. Decizia Berlinului de 
a continua proiectul Nord Stream 2 este 
justifi cată din punct de vedere comercial. 
De altfel, construcţia la partea germană a 
gazoductului a început încă din luna mai 
2018, înainte ca ultimul hop să fi e trecut, 
avizul de mediu din partea Danemarcei, 
prin ale cărei ape de la Marea Baltică ar 
trebui să treacă o parte din conductă. Este 
cel puţin ipocrită afi rmaţia Deutsche Welle, 
cum că, „în ciuda eforturilor UE de a opri 
proiectul, Rusia construiește Nord Stream 2”, 
ca și cum Germania nu ar avea vreun rol în 
toată această uriașă afacere.

Să fi e prezenţa fostului cancelar Gerhard 
Schroder în funcţia de manager al Nord 
Stream 2 AG (compania care construiește 
gazoductul) doar o chestiune pur 
comercială? Să fi e prezenţa lui Schroder 
în Consiliul de administraţie al gigantului 
rus Rosneft  o urmare a aceleeași logici a 
„pieţei”? Cel mai bine a prezentat situaţia 
unei „Europe germane” deputatul german 
Norbert Rottgen: „Nord Stream 2 a divizat 
UE și asta nu e în interesul naţional al 
Germaniei. Rolul Germaniei e să unească 
Europa, nu să o scindeze. Însă fără Germania 
nu ar mai exista diviziune”.

URIAȘA IPOCRIZIE A UE ȘI A 
GERMANIEI

Și, chiar dacă acest proiect este unul 
pur comercial și este și avantajos, atunci 
ar trebui să ne întrebăm de ce nu a fost 
construit proiectul omolog din sudul UE 
– South Stream, care ar fi  trebuit să aducă 
gaze din Rusia via Marea Neagră, Turcia 
și apoi Bulgaria, Serbia, Ungaria, Austria, 
cu ramifi caţii către celelalte republici ex-
iugoslave. Este simplu: pentru că executivul 
UE, Comisia Europeană (CE), a considerat 
că acest proiect este geostrategic, nu unul 
comercial și l-a ucis în 2014. „Guvernul și 
Merkel au fost implicaţi în oprirea South 
Stream. Nu este cazul cu Nord Stream 2, 
unde statele UE care se opun sunt prea slabe”, 
spunea, în urmă cu un an, Stefan Meister, 

de la Consiliul german pentru Afaceri 
Internaţionale. Cu alte cuvinte, poziţia 
Comisiei Europene este poziţia Germaniei 
și refl ectă interesele Berlinului.

Mai mult, Comisia Europeană 
semnalează că va continua aplicarea 
dublelor măsuri și în cazul urmașului 
proiectului South Stream. Turcia și Rusia 
au început recent construirea gazoductului 
Turkish Stream, pe sub Narea Neagră. 
Faza a doua ar urma să aducă conducta în 
Grecia, apoi în Macedonia, Serbia, Ungaria, 
cu același punct fi nal, în Austria. Însă, la 
ultima sa vizită la Moscova, pe 7 decembrie 
2018, premierul Greciei, Alexis Tsipras, 
a declarat că Bruxelles-ul „împiedică” 
extinderea conductei în Grecia. Apoi, avem 
un deja-vu în cazul Bulgariei, care încearcă 
să se insereze în proiect – recent, CE a 
anunţat că „nu va susţine proiectul”, dacă 
nu va îndeplini condiţiile.
UN SECRET AL PRODUCTIVITĂŢII 

GERMANE
Rămânând în aceeași logică germană, 

împiedicarea unor asemenea proiecte 
și susţinerea unuia similar, de care să 
benefi cieze doar Germania, înseamnă 
crearea unei concurenţe economice 
neloiale. Astfel, în prima jumătate a anului 
2018, preţul kilowatului oră produs cu 
gaz în Germania era mai ieft in decât 
în orice alt stat occidental, cu excepţia 
Marii Britanii, și aproape la același nivel 
cu preţul din Polonia, Slovacia, Estonia, 
mai ieft in decât în Slovenia, Serbia. Asta 
înseamnă productivitate mai mare pentru 
giganţi energofagi precum BASF, bucuroși 
să facă afaceri cu Rusia și să-și îngroape 
concurenţa europeană. Să mai amintim că 
marile companii europene ce fac afaceri cu 
Nord Stream 2 sunt prezente în România: 
OMV, Wintershall, Uniper (deţinută de 
E.ON, Engie).

DUBLA MĂSURĂ A FRANŢEI
Și nu este vorba doar despre Germania. 

Președintele Emmanuel Macron a întreprins 
o vizită în Rusia, în luna mai 2018, iar 
alături de el au fost șefi i a patru mari 
companii energetice din Franţa. Franţa, 
ca și Germania și întreaga UE, a impus 
sancţiuni Rusiei pentru anexarea Crimeii 
și pentru susţinerea războiului din Ucraina. 
Însă asta nu a împiedicat compania Total 
să se implice în proiectul de gaze naturale 
lichefi ate Yamal LNG și Arctic LNG 2, 
alături de China. Compania parteneră a 
francezilor este Novatek din Rusia, care 
a reușit să ocolească la limită sancţiunile 
impuse de SUA, trecând la tranzacţii în 
euro. Ce a făcut președintele Macron este 
similar gestului Angelei Merkel în acest 
an: cancelaria a condamnat tentativa de 
asasinare a spionului rus Skripal în Marea 
Britanie, a expulzat diplomaţi ruși, dar la 24 
de ore, a semnat un contract pentru gaze cu 
Gazprom, în valoare de 10 miliarde de euro.

LOVITURĂ DE PALAT GERMANĂ 
LA BRUXELLES

De ajuns cu dublele măsuri energetice. 
Să ne îndreptăm atenţia către malaxorul 
birocratic de la Bruxelles. Pentru majoritatea 
analiștilor europeni, adevăratul șef al 
Comisiei Europene nu este Jean-Claude 
Juncker, ci șeful său de cabinet, germanul 
Martin Selmayr. La începutul acestui an, 
Selmayr aproape că s-a autonumit secretar 
general al CE, ajungând la un cumul de 
funcţii fără precedent și „cumpărându-și” 
susţinerea comisarilor, pe care îi domină, 
fi ind mâna dreaptă a președintelui Juncker. 
Aceasta este Comisia care critică România 
prin MCV și care apără „valorile europene”în 
Ungaria sau Polonia.

A urmat un adevărat război, ce nu a făcut 
decât să demonstreze impotenţa singurei 
instituţii europene democratice.

Parlamentul European a încercat în 

zadar să anuleze această lovitură de palat 
de la Bruxelles, dar nu a putut vota decât 
un șir de rezoluţii fără vreo putere juridică. 
Ultima, chiar în aceste zile. „Selmayr trebuie 
să demisioneze din funcţia de secretar 
general”, arată rezoluţia votată de 71% 
din eurodeputaţi, care adaugă că alegerea 
trebuie să se facă respectând criteriul 
transparenţei.

Efectul acestei rezoluţii este același cu al 
rezoluţiei privind Nord Stream 2, adică nul. 
Rezoluţia Nord Stream 2 a fost adoptată 
recent, iar eurodeputaţii condamnă acest 
proiect ce ar duce la pierderi uriașe pentru 
Ucraina și la o dependenţă mai mare de 
Rusia în UE. Așadar, germanul Selmayr 
numit și „Rasputin”, „prinţul întunericului” 
sau „șeful școlii de management Ho Chi Min” 
de la Bruxelles – va rămâne pe mai departe 
să tragă sforile în capitala UE. Iar tot mai 
multe voci susţin că Angela Merkel are mari 
șanse să devină președintă a Consiliului 
European, după încheierea actualului 
mandat de cancelar, consolidând ideea 
„Europei teutone”. 

SFIDAREA KOSOVARĂ
Umilirea proiectului european vine 

nu numai din interiorul UE. Parlamentul 
autoproclamatei Republici Kosovo tocmai ce 
a votat pentru crearea unei armate naţionale, 
încălcând astfel Constituţia în vigoare și 
Rezoluţia 1244 a Consiliului de Securitate 
ONU din 1999, privind forţele de securitate 
din Kosovo. Cu o săptămână înaintea votului 
de la Pristina, secretarul general NATO, Jens 
Stoltenberg, declara că este „un moment 
nepotrivit” pentru crearea unei armate. 
Stoltenberg vorbea însă mai mult în numele 
aliaţilor din Europa, care au fost umiliţi 
de deputaţii kosovari. O dată, pentru că au 
sfi dat apelul NATO (care asigura securitatea 
în Kosovo prin misiunea KFOR) și, a doua 
oară, pentru că, în acest fel, au ruinat practic 
procesul de mediere între Serbia și Kosovo, 
iniţiat de ani buni de UE.

De ce a fost posibilă această sfi dare 
kosovară? Pentru că mișcarea de a crea o 
armată cu încălcarea Rezoluţiei ONU și a 
Constituţiei a fost susţinută de SUA. „Este 
fi resc pentru Kosovo, ca ţară suverană și 
independentă, să aibă o capabilitate de 
autoapărare”, a spus ambasadorul SUA în 
Kosovo. 

BELGRAD: „V-AM ARĂTAT CE AŢI 
CREAT”

În Serbia și Rusia, transformarea 
actualelor forţe de securitate kosovare 
în armată regulată înseamnă, practic, 
reînfi inţarea Armatei de Eliberare din 
Kosovo, UCK, dezarmată prin Rezoluţia 
ONU și prin Constituţie. Deputaţii kosovari 
nu au modifi cat Constituţia, lipsindu-le 
voturile esenţiale ale comunităţii sârbe, dar 
au scurtcircuitat procesul prin amendarea 
unor legi organice. Ce garanţii sunt că 
fosta UCK, implicată în crime de război, 
nu va reînvia? Kosovo independent a avut 
până acum trei premieri, dintre care doi au 
fost lideri ai UCK (Hashim Th aci, actualul 
președinte, și Ramush Haradinaj). În plus, 
fostul premier Agim Ceku a fost și el lider 
UCK. Carla del Ponte, fosta procuroare 
a Tribunalului Penal Internaţional, scria 
că acești lideri au fost implicaţi în trafi c 
de organe prelevate de la prizonieri sârbi, 
în 1999, și în alte crime de război. Ceku 
este acuzat, în Serbia, de crime de război. 
Haradinaj, actualul premier susţinut de 
SUA și Germania, a fost chiar judecat la 
Haga de două ori și achitat, însă apoi arestat 
în baza unor mandate internaţionale emise 
de Serbia. 

„Le-am arătat ce au creat”, a fost replica 
premierului sârb Aleksandar Vucici, după 
ce a informat Consiliul de Securitate al 
ONU că Serbia și-a îndeplinit obligaţiile 
ce decurg din Acordul de la Bruxelles cu 
Kosovo, pe când kosovarii nu au făcut-o.
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UMILIREA EUROPEI CENTRALE ŞI DE ESTUMILIREA EUROPEI CENTRALE ŞI DE EST

În Uniunea Europeană, cea care cere statelor central și est-europene să respecte „valorile 
europene” și politizează bugetul UE pentru a le pedepsi, Germania face afaceri în stil 

mare cu Rusia, în detrimentul acestor state (care s-au opus în cvasitotalitate proiectului 
Nord Stream 2), împiedicându-le să dezvolte proiecte similare. Rezultatul este un avantaj cel 
puţin economic, creat în mod neloial de gigantul economic german.

Aceeași Germanie, alături de Comisia Europeană, omoară din fașă orice iniţiativă de 
cooperare a Chinei cu statele central și est-europene (în cadrul așa-numitei Cooperări 
16+1), pentru că astfel s-ar permite Chinei să-și stabilească un cap de pod strategic în UE, 
dar și pentru că aceste state europene ar fi  mai greu de șantajat prin intermediul bugetului 
UE. Însă Germania se simte liberă să aibă China drept a treia piaţă de export și drept cel mai 
mare partener, când vine vorba de importuri.

La o scară mai redusă, lucrurile arată la fel în privinţa Franţei, care condamnă agresiunile 
Rusiei, însă oferă garanţii de stat pentru proiectele energetice ale unor companii rusești vizate 
de sancţiuni exact din cauza acelor agresiuni. Guvernul francez este însă foarte deranjat, 
pe de altă parte, de „dumpingul social” al statelor est-europene, la a căror vulnerabilitate 
energetică și strategică contribuie prin relaţia cu Rusia.

Iar aceasta este UE de acum, în care încă mai există Marea Britanie ca factor ponderator 
al exceselor și ipocriziei franco-germane. Ieșirea Londrei din UE va face tehnic imposibilă 
constituirea unei minorităţi de blocaj în Consiliul UE, care să împiedice măsuri europene 
în detrimentul ţărilor centrale și estice, dacă Berlinul și Parisul reușesc să coopteze voturile 
Olandei, ale Spaniei sau ale Italiei.

Dublul standard german și francez, alături de falia creată între UE și SUA de administraţia 
Trump, anunţă vremuri negre pentru ţările Europei Centrale și de Est, vremuri peste care 
se poate trece nu doar cu lideri anticorupţie, ci cu lideri naţionali și care observă o mare 
necesitate – coalizarea statelor mici în faţa unor excese tot mai evidente.
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  FC Petrolul Ploiești – 
Universitatea Cluj Napoca 1-0 (1-0)

Marcator: Robert Moldoveanu 
(29). Petrolul (antrenor Gigi 
Mulţescu): Lungu – Borţa, 
Ghinga, Pușcaș, Ţigănașu – Bucșa, 
Kozoronis (46 Chindriș) – Saim 
Tudor, Marinescu (84 Sarris), 
Moldoveanu - Arnăutu (79 Rusu). 
* Într-un moment difi cil, după o 
umilitoare înfrângere în Banat (0-3 
cu ASU Politehnica Timișoara), 
într-un derby de tradiţie și de 
maximă importanţă pe drumul 
plin de speranţe al revenirii în elita 
fotbalului românesc, benefi ciind 
de „șocul” venirii unui antrenor 
de renume (poreclit „Smurdul” – 
semnifi cativ…) – Gigi Mulţescu 
și al susţinerii la greu a unui mare 
număr de fani, Petrolul a reușit 
o splendidă și mare victorie… 

Toţi „Lupii Galbeni” de pe gazon, 
cât și cei din tribune și peluze au 
fost admirabili, dar o remarcă 
aparte o merită din plin tânărul 
petrolist Robert Moldoveanu, 
autorul preţiosului gol al victoriei, 
după o reușită tehnico-tactică de 
excepţie (reluare a unei centrări 
de la Saim, de pe dreapta, printr-o 
foarfecă din lateral stânga de la 10 
m, prin care a trimis mingea în 
„vinclul” opus al porţii clujene), 
de „generic” pentru televiziunile 
sportive ale lumii…

În celelalte jocuri ale etapei: * 
CS Mioveni – ASU Politehnica 
Timișoara 1-0 * Academica 
Clinceni – Luceafărul Oradea 
5-0 * ACS Poli Timișoara – CS 
Balotești 3-1 * Ripensia Timișoara 
– Pandurii Târgu Jiu 2-1 * Dacia 
Unirea Brăila – Metaloglobus 

București 2-2 * Daco Getica 
București – Energeticianul 
Petroșani 0-0 * FC Argeș Pitești 
– Aerostar Bacău 2-1 * Farul 
Constanţa – Chindia Târgoviște 
1-0 * UTA Arad – Sportul Snagov 
3-1.

În clasament, în cursa 
promovării se afl ă: Academica 
Clinceni 61p, Sportul Snagov 59p, 
U Cluj 57p, Chindia Târgoviște 
57p, Petrolul Ploiești 56p, apoi, 
fără griji, FC Argeș 47p, CS 
Mioveni 42p, UTA 38p, Ripensia 
35p, în continuare cu griji 
Energeticianul 33p, Metaloglobus 
33p, Pandurii 32p, Luceafărul 31p, 
ASU Politehnica 30p, Daco Getica 
29p și apoi în zona „fi erbinte”, 
retrogradabilă Farul 29p, Aerostar 
26p și CS Balotești 22p, ACS Poli 
18p și Dacia Unirea 16p.

Lupta competiţională, aprigă, 
continuă în următoarele 11 etape, 
decisive.

În etapele viitoare (28 și 29) 
sunt programate și jocurile: 
Aerostar Bacău – FC Petrolul 

Ploiești (duminică 7.IV.2019, ora 
15.00, Digi Sport 1 TV) și FC 
Petrolul Ploiești – FC Argeș Pitești 
(miercuri, 10.IV.2019, ora 19.00, 
Digi Sport 1 TV).

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

SPORT

PETROLUL, VICTORIE MARE, PE DRUMUL SPERANŢELOR…PETROLUL, VICTORIE MARE, PE DRUMUL SPERANŢELOR…

ATLETISM 
  Atletica Slănic (Alexandru Ciontoiu, 

Cristian Balint, Dragoș Negoiţă, Irinel 
Tăbăraș – antrenor Gheorghe Mușat) a 
devenit Campioana României la Cros 
(Copii 1, 30.III.2019, Pădurea Rediu – 
Botoșani), devansând în proba de 2000 m 
echipele similare de la CSM Danubiu Tulcea 
și CSM Bistriţa. 

  Campionatul României (Indoor, 
23, 24.III.2019, Sala de Atletism, „Ioan 
Soter” București, Copii 1 – U14) a prilejuit 
structurii Atletico Slănic (antrenor 
Gheorghe Mușat) triumf în proba de 1500 
m în care reprezentantul acesteia Dragoș 
Mihai Negoiţă, cu timpul de 4.32.26 min. a 
cucerit medalia de aur și a devenit Campion 
al României, iar colegul său de club Cristo 
Balint, cu 4.36.95 min. și-a adjudecat 
„argintul”. În aceeași competiţie, în proba de 
800 m, clubul nostru, prin atletul Alexandru 
Ciontoiu Schiau a obţinut „bronzul”. 

  Performer pentru Atletico Slănic s-a 
dovedit a fi  și Mihăiţă Rusu, cu „argint”  la 
3000 m și bronz la 1500 m la Campionatul 
Naţional al Juniorilor 3 de la Bacău (16, 
17.III.2019). 

  Tot la Juniori 3 (și tot la Bacău), Clubul 
Sportiv Școlar Ploiești (antrenori profesori 
Maria Andrei și Florin Andrei), prin Ștafeta 
feminină 4x400 m (Lorena Gherman, 
Denisa Pavel, Laura Manolescu, Rossana 
Ristulescu) cu timpul de 4.26.03 min. a 

cucerit „aurul” și a devenit Campioana 
României * CSȘ Ploiești a cucerit „argint” 
și la „C 1” (București, 23, 24.III.2019), cu 
Ștafeta masculină 4x200 m (Andrei Zincă, 

Teodor Datcu, Luca Moisoiu, Gabriel 
Boboc).

  CSȘ „Constantin Istrati” Câmpina a 
cucerit cinci noi preţioase medalii (3 aur, 2 
argint), în cadrul Campionatului României 
(Aruncări lungi / Juniori 1 și 2 / Stadion 
Gloria Arad / 29, 30.III.2019). În proba de 
aruncare a discului, atletul nostru Marius 
Vasile (antrenor - prof. Nicolae Pavel) și-a 
adjudecat medalia de aur atât la „Juniori 2”, 
cât și la J1. În aceeași probă – disc; Andreea 
Lungu (antrenoare – prof. Mihaela Marin) 
a cucerit aur la J2 și argint la J1, iar Denisa 
Lepuș (antrenor N. Pavel) – argint la C1.

BOX
  CSM Ploiești (antrenor emerit Titi 

Tudor, antrenor Adrian Pârlogea), prin 
pugilistul Alin Sandu (80 kg) și-a adjudecat 
medalia de bronz în Cupa României 
(Juniori, Pitești, 17.III.2019), competiţie 
în care aproape de „podium” s-au situat 
colegii săi Iulian Dumitrescu, David Ion, 

Alexandru Călin, Marian Ghinoiu, Eduard 
Cristea, în timp ce vicecampionul european 
Alexandru Constantin și tripleţii Cătălin, 
Lory și Alexandru Neagu, toţi cu șanse, au 
fost indisponibili datorită unor teste școlare.

BADMINTON
  Clubul Sportiv Comuna Berceni 

(antrenor Adrian Basarabeanu), având în 
componenţă tinerii sportivi Dinu Pandele, 
Luca Pandele, Daniel Tingirică, Denisa 
Muscalu, dar, regulamentar, și pe junioara 
Daria Jitaru de la CS Botoșani, s-a situat, 
onorant, pe podiumul Campionatului 
României (Echipe / Juniori U 15 /București 
/16, 17.III.2019). „Aur” – Sportul Studenţesc 
București, „argint” – CSȘ 6 București, 
„bronz” – CSC Berceni și CSM Timișoara… 

  În aceeași perioadă, prin aceiași 
sportivi CSC Berceni a strălucit și în Cupa 
României U15: Dinu Pandele (medalie de 
aur la dublu împreună cu Andrei Coman – 
CSȘ 6 București și „argint” la simplu), Luca 
Pandele (2 - bronz, la dublu mixt cu Denisa 
Muscalu - CSC Berceni și la dublu băieţi 
cu Vlad Deheleanu – CSUVT Timișoara), 
Denisa Muscalu (2 bronz, mixt și simplu), 
Daniel Tingirică (bronz la dublu împreună 
cu Puiu Matei – Aztek București). 

  Prezent și la Cupa României U11 (Galaţi, 
22-24.III.2019), CSC Berceni a cucerit o 
medalie de bronz prin Matei Pandele în 
proba de dublu în care l-a avut partener 
pe Iacob Maxim de la Transilvania Brașov. 
Ceilalţi competitori ai clubului prahovean 
– Ruxandra Filip, Izabela Dragomir, Delia 
Putaru și Tudor Petre s-au bucurat de prima 
experienţă competiţională naţională.

ATLETISM cucerit aurul” și a devenit Campioana

DIN BUCURIILE SPORTULUI JUVENIL PRAHOVEANDIN BUCURIILE SPORTULUI JUVENIL PRAHOVEAN

FOTBAL (LIGA 2 / ETAPA 27 / 30.III.2019 / STADION „ILIE OANĂ” / 10.000 DE SPECTATORI…)

Robert Moldoveanu, de „10”…Robert Moldoveanu, de „10”…
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Atletico Slănic, cu „aur”Atletico Slănic, cu „aur”

CSŞ Ploieşti, ştafetă campioană (J3)CSŞ Ploieşti, ştafetă campioană (J3)

CSC Berceni U15CSC Berceni U15

CSC Berceni U11CSC Berceni U11
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