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

 „Cine are multe vicii, acela are mulți stăpâni.”
- Culese de Tata  Francesco Petrarca (1304 - 1374) gânditor italian
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După zece ani, ceasul 
dreptei judecăți să mai dreptei judecăți să mai 
aștepte? aștepte? 
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ÎȚI MULȚUMIM!ÎȚI MULȚUMIM!
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1.208 proiecte 1.208 proiecte 
pentru regiuneapentru regiunea
 Sud-Muntenia, prin PNDL II Sud-Muntenia, prin PNDL II

Continuare în pagina 5

SMILEY FACE = SMILEY FACE = 
STUPID FACE?STUPID FACE?

Nu mai zâmbiți! Râsul vă face 
proști! Simplul fapt că am ajuns 

să râdem la toate prostiile ne arată cât 
de proști suntem. Iar treaba asta cu 
făcutul hazului de necaz e cea mai mare 
prostie. Ne ascundem după ea ca să ce? 
Să trecem mai ușor peste prostia unora? 
Să ne arătăm superioritatea? Să ce?

Vă spun eu că e cea mai mare dovadă 
de prostie și, mai rău, de complicitate 
tacită cu ea, pentru a face răul și mai 
rău, pentru că nu degeaba se spune că 
prostul e rău. Și știți ce? Ăla sau aia la 
prostia căruia/eia râdeți vă va lua drept 
dușman...unul în plus pe lângă cel ca 
mine, care judecă în cel mai dur mod 
faptul că, în loc să te supere prostia, ea 
te face să zâmbești.

Vremurile pe care le trăim sunt pline 
de nemernici și nemernicie iar mizeria 
care se revarsă asupra noastră nu are 
nimic haios în ea. E ca și cum se disting 
fețele lui Stan și Bran într-un rahat întins 
pe asfalt. Oameni buni, rahatul tot rahat 
e, pute îngrozitor, arată oribil, e făcut de 
un prost sau de animal în mijlocul străzii 
și nu merită niciun zâmbet pentru că te 
poate împroșca, oricât de departe ai sta.

Vreți exemple de rahați bipezi? 
Uitați-vă din vârful societății până jos. 
Nu vă pute? Și știți de ce nu e de râs nimic 
aici? Pentru că acești rahați ne afectează 
viețile mai mult decât orice. Cred că 
trebuie să ne oprim din râs pe seama lor 
pentru că, de fapt,râdem de noi.

Avem destule alte motive să zâmbim: 
copii, animale, fl ori, iubiri, cer, prietenii, 
cafea, vacanțe, arta, gust bun, glume 
bune...DA, glume bune! Și iată una bună:

„Cândva, faptul că ne-am născut 
înaintea internetului o să stupefi eze 
câțiva strănepoți.”

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
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În timp ce ofi cialii se laudă În timp ce ofi cialii se laudă 
că  au prelungit contractul de că  au prelungit contractul de 
termofi care, Veolia le zice... pas!termofi care, Veolia le zice... pas!

FURTUNĂ ÎNTR-UN PAHAR CU APĂFURTUNĂ ÎNTR-UN PAHAR CU APĂ: 4 ÎNGRIJITOARE, : 4 ÎNGRIJITOARE, 
2 INFIRMIERE, UN ASISTENT ȘI UN ȘEF DE TURĂ, SINGURII 2 INFIRMIERE, UN ASISTENT ȘI UN ȘEF DE TURĂ, SINGURII 

VINOVAȚI PENTRU NEREGULILE DE LA SJU PLOIEȘTI
ECHIPA MANAGERIALĂ ȘI-A DEPUS DEMISIA. POSTUL 

DE DIRECTOR ORICUM ESTE VACANT DIN 25 MARTIE, 
DUPĂ EXPIRAREA CONTRACTULUI DE MANAGEMENTDUPĂ EXPIRAREA CONTRACTULUI DE MANAGEMENT

„Revoluția” de la Spitalul 
Județean de Urgență Ploiești, 

provocată de vizita intempestivă în 
miez de noapte a ministrului Sănătății, 
Sorina Pintea, s-a încheiat. Luni, la 
rugămintea sau cererea președintelui 
Consiliului Județean Prahova, Bogdan 
Toader, ofi cialul de la București a 
revenit la Ploiești, pentru a discuta cu 
medicii sau a detensiona situația creată 
de aceștia la unitatea spitalicească. 
În fi nal, la conferința de presă, deși 
ministrul a declarat că își păstrează 
punct cu punct constatările din timpul 

controlului, impresia generală a fost că 
s-a așternut, cumva, batista pe țambal, 
cum se zice. Acreditarea spitalului nu 
va mai fi  retrasă, ci doar se vor face 
niște reevaluări. În schimb, am avut 
sau avem niște țapi ispășitori pentru 
problemele de la SJU: 4 îngrijitoare, 2 
infi rmiere, un șef de tură și un asistent 
șef de tură de la secțiile Cardiologie 
și Neurochirurgie. Aceștia vor intra 
în Comisa de Disciplină, unde se vor 
alege cu niște sancțiuni mărunte. Sau 
poate nu.

Așa a fost dintotdeauna. 
Când am deschis ochii el 

era acolo. Îl priveam ca pe cel mai 
puternic om de pe pământ. Un 
magician căruia unii i-am spus 
tată, alții Ioane, ziaristule, șefu’, 
Nuță...și care putea să ne facă să 
zâmbim dar și să ne întristăm, 
ca printr-o vrajă, dintr-o privire 
sau prin cea mai iute mișcare 
a peniței lui magice, cu care a 
dat viață la două ziare locale, 

“Găzarul” și “Ploieștii”. Pe cel din 
urmă l-a însufl ețit atât de tare 
încât ni l-a impus ca frate. Un 
frate de care am avut grijă, pe care 
l-am ajutat să crească și care, la 
rândul lui, ne-a ajutat să fi m ceea 
ce suntem astăzi. Maturi, serioși, 
plini de energie, drepți...așa 
cum și-a dorit tot timpul să fi m. 
Iar motivul pentru care magia 
lui rezistă și astăzi este puterea 
crezului magicianului într-o presă 
dependentă doar de cititori. Și ce 
dovadă mai clară a puterii pe care 
a avut-o magicianul vreți, la cinci 
ani de la spectacolul în care ne-a 
făcut surpriza dispariției lui fi zice, 
ca magia numită “Ziarul Ploieștii” 
să continue!?

În rest...el este în noi...iar asta, 
DA magie!

Ioan Marinescu, îți mulțumim!

“Găzarul” și “Ploieș

NOI ALUNECĂRI DE NOI ALUNECĂRI DE 
TEREN ÎN PRAHOVATEREN ÎN PRAHOVA

EFECTELE CALAMITĂȚILOR DE ANUL TRECUT EFECTELE CALAMITĂȚILOR DE ANUL TRECUT 
LE MAI ÎNDEPĂRTEAZĂ/REPARĂ CINEVA?LE MAI ÎNDEPĂRTEAZĂ/REPARĂ CINEVA?

Dacă ne uităm în presa ultimilor 
15-20 de ani, subiectul care 

apare în fi ecare primăvară ori după 
fi ecare val de ploi este cel al alunecărilor 

de teren. Iar scenariul este aproape 
același: oamenii se plâng, primarii 
trimit scrisori la județ, la județ se fac 
comisii care evaluează pe teren situația, 
tot județul cere bani de la Guvern, 
Guvernul acordă sau nu sumele 
solicitate, banii pleacă în teritoriu (sau 
nu), iar cine și dacă se mai execută 
lucrările nu afl ăm decât episodic. 
Realitatea este că anul trecut, în mai 
multe localități, nu s-au alocat resursele 
fi nanciare pentru intervenții punctuale, 
deci acum reinventariem alunecările 
de teren vechi, pe cele noi sau altele 
agravate din pricina neexecutării la 
timp a lucrărilor. 

Judecătorii Curții Constituționale a României au 
decis, cu unanimitate de voturi, caz mai rar întâlnit 

la acest nivel, că inițiativa legislativă a USR de revizuire 
a Constituției, intitulată „Fără penali în funcții publice”, 
este constituțională. Inițiativa care a avut un solid 
sprijin popular, Uniunea Salvați România strângând 
un milion de semnături, propune ca la articolul 37 din 
legea fundamentală să fi e adăugat următorul alineat: 
„Nu pot fi  aleși în organele administrației publice locale, 
în Camera Deputaților și Senat și în funcția de președinte 
al României cetățenii condamnați defi nitiv la pedepse 
privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu 
intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură 
consecințele condamnării”. În urma deciziei CCR, 
inițiativa „Fără penali în funcții publice” va deveni 
proiect de lege care urmează să treacă prin dezbateri în 
comisii și vot în plenul Camerei Deputaților și Senat. 
După vot, referendumul decizional, care trebuie să aibă 
cvorum și vot majoritar, pentru revizuirea Constituției, 
va fi  organizat în termen de 30 de zile.

S-A DESCHIS SUCURSALA PRAHOVA A S-A DESCHIS SUCURSALA PRAHOVA A 
CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE 

ROMÂNIA-CHINAROMÂNIA-CHINA

Săptămâna trecută, la Camera de Comerț și 
Industrie Prahova a avut loc ceremonia de 

inaugurare a sucursalei Prahova a Camerei de 
Comerț și Industrie România-China, o inițiativă 

a mediului local de afaceri, susținută deopotrivă 
din Prahova și de la București. La festivitate au fost 
invitați să participe prefectul Mădălina Lupea, 
președintele CCIR-C, Nicolae Vasilescu, oameni 
de afaceri chinezi și prahoveni, amfi trioni fi indu-
le președintele CCI Prahova, Aurelian Gogulescu 
și președintele noului organism bicameral creat, 
tânărul antreprenor Marius Marinescu, care 
și-a propus să dezvolte parteneriate cu atât de 
puțin explorata și exploatata putere economică 
mondială din Asia.

INIȚIATIVA „FĂRĂ PENALI INIȚIATIVA „FĂRĂ PENALI 
ÎN FUNCȚII PUBLICE” ESTE ÎN FUNCȚII PUBLICE” ESTE 

CONSTITUȚIONALĂ!CONSTITUȚIONALĂ!
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OFERTĂ DE

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a 
informat că instituția pe care o conduce 

a elaborat un ordin prin care se elimină 
obligativitatea de revizuire periodică la termen 

de doi ani pentru persoanele încadrate în grad 
de handicap, care au suferit amputații ori s-au 
născut fără unul din membre: „Acestea nu vor 
mai fi  nevoite să se prezinte periodic la comisiile 
de evaluare”. Hai, musiu, nu-mi spune c-ați afl at 
și voi că un picior sau o mână tăiată nu cresc așa, 
ca lăstarii de pom! Că până acum, ce credeați, 
nu care cumva să le apară bandiților piciorul la 
loc și ei să-l ascundă pe cracul pantalonului și 
apoi să păcălească statul, luând ajutoare și tot 
felul de alte pomeni de la guvernașul nostru 
mult iubit. Bre, să știți voi că nici sânii nu cresc 
la loc, nici rinichii, absolut nimic din ce tai 
nu crește, nici măcar mintea voastră cheală, 
amputată de gloria de a fi  guvernanți!

Guvernul a aprobat un proiect de OUG 
care prevede ca Loteria Română să 

poată face parte din viitorul fond suveran de 
dezvoltare și investiții. Care va să zică ați pus 
ochii și pe jocurile de noroc. Nu v-a ajuns 
pokerul pe care-l jucați toată ziua cu Românica, 
acuma vi-l luați asociat și pe păcăliciul ăla de 
Joker. Atunci să vezi alba neagra cu țara: asta 
are, asta n-are, scoate banii frățioare, asta are, 
asta n-are, suntem tari la guvernare!

Într-o postare pe pagina sa de socializare, 
europarlamentarul Maria Grapini, 

maestră în gafe, a comis-o din nou, inventând 
țara „Letiția”: „Câțiva eurodeputați inimoși din 
România (n.n.-dacă n-ați priceput, inimoasa era 
chiar ea), Bulgaria, Ungaria, Polonia, Letiția, 
discută cum să salveze transportul internațional 
pentru țările din est”. În dovlecelul ei, Mărioara 
s-o fi  gândit la Letonia sau Lituania, dar cum 
acesta procesează geografi a cu o întârziere de 
câteva decenii, căpățâna ei a scos din adâncuri 

statul UE Letiția. Bine, Grapini, stai jos, ești 
Brassica oleracea. Hooo, stai, nu mă băga 
la trădători de neam și glie, care refuză să 
vorbească romanița în dialect grapinez, am zis 
varză! Curechi, pe limba ta!

Unul dintre inculpații în dosarul 
Revoluției, fostul vice prim-ministru 

Gelu Voican Voiculescu, în prezent consilier 
al premierului Viorica Dăncilă, s-a declarat 
stupefi at de  anunțul procurorului general 
Augustin Lazăr privind fi nalizarea dosarului 
Revoluției din 1989 și trimiterea acestuia în 
instanță: „Sunt așa de sugrumat de indignare 
că nu-mi găsesc cuvintele. Acest om compromis 
moral și profesional (aluzie la recentul scandal 
privind complicitatea lui Lazăr în dosarul unui 
fost deținut politic) are îndrăzneala să vină și 
să vorbească public despre Revoluție, care este 
practic evenimentul fondator al noii orânduiri și 
epoci în care trăim”. Păi, nea Gelule, cu gândul 
la ăia 1.104 copii și tineri morți, despre care 
nu se știe nici azi cine i-a ucis, am o singură 
vorbuliță pentru tine: sugrumă-te! 

Nemulțumiți de faptul că Guvernul 
României nu a elaborat o strategie 

pentru îmbunătățirea situației romilor și 
în general nu a făcut nimic pentru această 
etnie, mai multe organizații din Transilvania 

i-au cerut premierului să-și dea demisia: „La 
chere, doamnă!” În românește, „du-te acasă”. 
Hait, dacă ați reușit să-i zgândăriți și pe cei 
mai fi deli dintre votanți, ați dat-o de domnul 
Dracu! Mamă, când s-or porni toate etniile din 
România- shkoni në shtëpi, գնացեք տու ն, 
отидете у дома, jít domů, nach hause gehen, 
πηγαίνετε στο σπίτι, vai a casa, menj haza, иди 
домой, иди кући, eve git- o să crezi Veorico, 
fată,  c-a venit Babilonul peste tine: „Cine 
mi-a amestecat foile, că uite ce-am aici, mi-
au fost infi ltrate niște litere care parcă nu-s în 
teleormăneza mea”.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat 
lansarea unei noi cărți, „EU.RO - un 

dialog deschis despre Europa”, care va apărea 
în librării la jumătatea lunii aprilie. Este cel 
de-al treilea volum pe care șeful statului îl scrie 
în ultimii ani: în 2014 a publicat volumul „Pas 
cu pas”, iar în 2015, „Primul pas”. Herr Klaus, 
abia acum pricep de ce te miști cu repetiție, 
încetinitorul, în reluare: n-ai apucat să faci „Al 
doilea pas”, al treilea...! Matale ai trecut direct 
la Europa, deși n-ai terminat de măsurat nici 

sala mare de ședințe de la Cotroceni. În ritmul 
acesta, sper să revii în realitate cam peste vreo 
10.000 de ani, ok?

Apropo de cărți: și-a publicat cartea 
la Ploiești și un alt politician, îmi 

scapă numele, Pleșoianu ȘiNuMaiȘtiuCum, 
de la PSD, angajat pe post de sperietoare de 
ciori la A3 și RoTV. Cică s-a călcat lumea pe 
picioare la festivitatea de lansare, a fost o sală 
arhiplină, tra-la-la și bu-hu-hu. Mda, bre, și 
cu ce i-ați adus pe telectualii ăia din asistență, 
cu autocarul, cu punga, cu micul, cu țuica, cu 
ciolanul afumat sau cu... Aurel Vlaicu, poate 
chiar cu I.L.Caragiale? 

Alexandru Mălăncuș, agent în cadrul 
Poliției Rutiere Vaslui, n-a avut de lucru 

într-o zi și a prins un hoț: „Am văzut ieșind din 
magazin doi bărbați și, din urma lor, o femeie 
țipând după ajutor. Au luat-o la fugă printre 
blocuri. Am alergat după unul dintre ei și, după 
aproximativ 500 de metri, am reușit să-l prind. 
L-am pus la pământ, dar cum nu aveam cătușele 
la mine, iar el se zbătea să scape, l-am imobilizat 
la pământ și i-am legat mâinile la spate cu 
cureaua de la pantaloni. L-am dus apoi la sediul 
IPJ Vaslui și de acolo a fost preluat de o altă 
patrulă (...) Vânzătoarea a început să plângă de 
bucurie când  și-a recuperat marfa furată”. Ce-i 
rău în toată afacerea asta? Nimic, veți spune! 
Dimpotrivă. Ei, șocați-vă, uluiți-vă, polițistul 
a fost obligat de instanță să plătească hoțului 
despăgubiri fi indcă, atenție, „i-a lezat dreptul la 
imagine”! Da, da, ați auzit bine! Deci polițistul 
o pățește fi indcă a prins un tâlhar! Păi, ce-ați 
vrea, într-o țară cu susul în jos, unde avem 
muuulți condamnați defi nitiv în Parlament sau 
prin Guvern, nu e cazul să se răzvrătească și 
hoții mărunți, că nu li se respectă dreptul de a fi  
lăsați să fure? Așa arată dictatura infractorilor! 
Bravo, bine ați venit în noul stat de drept din 
România!

Într-un interviu acordat publicației 
Mediafax și vorbind despre valul de 

susținere de care se bucură Laura Codruța 
Kovesi la nivel european,  al doilea om în stat, 
Căcălin File de Neveste, a gavarit: „Aproape 
că aș fi  tentat să le zic: o vreți? Luați-o! Să vă 
nenorocească și vouă Justiția așa cum a făcut-o 
în România!” Bre, stai așa, confunzi lucrurile, nu 

ne afl ăm pe centură! Și nici la casa de moravuri 
ușoare de la Palatul Parlamentului. Dacă tu 
ți-ai schimbat nevestele ca pe șosete și așa 
înțelegi să faci și cu Justiția, asta nu înseamnă 
că chiar toată planeta e curvă, da?

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

ACTUALITATE

ACCIDENT MORTAL PE 
DN1A, LA STĂNCEȘTI

Accidentul rutier s-a produs 
după ce două autoturisme au 
intrat în coliziune frontală. Potrivit 

primelor cercetări, unul dintre 
autoturisme, care circula dinspre 
Ploiești ar fi  intrat în coliziune cu 
o altă mașină care se deplasa din 
sens opus. La volanul primului 
autoturism se afl a un bărbat în 
vârstă de 65 de ani, din Târgșorul 
Vechi, iar cealaltă mașină era 
condusă de un bărbat în vârstă 
de 64 de ani. În urma impactului, 
bărbatul în vârstă de 65 de ani 
a decedat din cauza leziunilor 
incompatibile cu viața. Cea de a 

doua victimă, respectiv bărbatul în 
vârstă de 64 de ani, a fost preluat de 
un elicopter Smurd și transportat 
la spital. Trafi cul în zonă a fost 
blocat timp de mai multe minute. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate cum s-a 
produs evenimentul rutier.

MICROBUZ IMPLICAT 
ÎNTR-UN ACCIDENT LA 

NISTOREȘTI
Accidentul rutier s-a produs 

pe DN1A, pe raza localității 
Nistorești, după ce un microbuz 
care transporta mai multe 
persoane a intrat într-un parapet. 
O persoană a sunat la 112 și a 

alertat autoritățile. La fața locului 
s-au deplasat echipaje ale Poliției, 
ale Serviciului de Ambulanță și 
ale ISU Prahova. În momentul 
impactului, în microbuz se afl au 
19 persoane, două dintre ele 
fi ind rănite. Pe durata efectuării 

cercetărilor la fața locului, trafi cul 
în zonă a fost dirijat. 

TREI PERSOANE AU FOST 
RĂNITE ÎNTR-UN ACCIDENT 

LA COCORĂȘTII COLȚ
Accidentul rutier s-a produs pe 

DN1A, după ce două autoturisme 
au intrat în coliziune. În urma 
impactului, două persoane au 
rămas încarcerate, iar trafi cul în 
zonă a fost îngreunat. La fața locului 
s-au deplasat echipaje ale Poliției, 
ale Serviciului de Ambulanță și ale 
ISU Prahova. Persoanele rănite au 
fost transportate la spital, pentru 
acordarea de asistență medicală 
specializată

2

de doi ani pentru persoanele încadrate în grad

i i l i ă i d d i i L

ne aflăm pe centură! Și nici la casa de moravuri
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ACTUALITATE

TRANSPORT ILEGAL DE 
PERSOANE PE DN1 A

Polițiștii din cadrul Biroului 
Drumuri Naționale și Europene, 
în timp ce acţionau pentru 
combaterea transportului ilegal 
de persoane, pe D.N.1A, au 
identifi cat două autovehicule 
care efectuau, în mod repetat, 
transport rutier de persoane, 
contra cost. În cele două mijloace 
de transport au fost identifi cați 
cinci pasageri. „În cauză au fost 

întocmite procese-verbale de 
constatare a contravenţiei, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
38/2003. De asemenea, s-a dispus 
măsura suspendării dreptului 

de utilizare a autovehiculelor pe 
o perioadă de 6 luni, respectiv 
reţinerea certifi catelor de 
înmatriculare și retragerea 
plăcuţelor de înmatriculare”, a 
anunțat IPJ Prahova. Totodată, 
polițiștii au aplicat două sancțiuni 
contravenționale, în valoare de 
2.000 de lei. 
PREJUDICIU DE PESTE 90.000 

DE LEI LA O ASOCIAȚIE DE 
PROPRIETARI DIN PLOIEȘTI

O femeie, în vârstă de 49 de 
ani, este bănuită de săvârșirea 
infracțiunii de delapidare de la 
o asociație de proprietari.  „Din 

cercetările efectuate, au rezultat 
indicii că femeia și-ar fi  însușit 
din gestiunea unei asociații de 
proprietari suma de 93.831 lei”, 
a precizat IPJ Prahova. Dosarul 
penal a fost înaintat unității de 
parchet pentru a dispune în cauză.

BĂRBAT CERCETAT PENTRU 
EVAZIUNE FISCALĂ

Un bărbat este acuzat că ar fi  
prejudiciat bugetul de stat cu peste 
180.000 de lei. Astfel, polițiști din 
cadrul Serviciului de Investigare 
a Criminalităţii Economice au 
efectuat cercetări într-un dosar 
penal privind un bărbat bănuit 

de săvârșirea infracțiunii de 
evaziune fi scală.  „Din actele 
de urmărire penală efectuate 
în cauză  au rezultat indicii că 
persoana în cauză, în mod repetat, 
ar fi  organizat desfășurarea unei 
activități neautorizate, în numele 
unei societăți comerciale radiată 
din anul 2013, constituită în 
scopul nedeclarării veniturilor 
și implicit al sustragerii de la 
plata obligațiilor fi scale aferente 
acestora, cauzând un prejudiciu 
total în cuantum de 180.577 lei”, 
a precizat IPJ Prahova. Dosarul 
penal a fost înaintat unității de 
parchet pentru a dispune în cauză.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

1.208 PROIECTE PENTRU REGIUNEA 1.208 PROIECTE PENTRU REGIUNEA 
SUD-MUNTENIA, PRIN PNDL IISUD-MUNTENIA, PRIN PNDL II

Începând cu anul 2013, la nivel 
național, Guvernul României a alocat, 

prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală, 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 3.342 de 
investiții.

PNDL I, 3.129 DE INVESTIȚII 
FINALIZATE

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 (818 proiecte 
depuse, 281 fi nalizate, 1,9 miliarde de lei 
decontate). 

PNDL II, 213 OBIECTIVE 
RECEPȚIONATE

PNDL II, pentru care s-a alocat aproape 

o sumă dublă, a inclus la fi nanțare 7.171 de 
obiective (213 sunt deja fi nalizate). 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).

SISTEMUL DE CANALIZARE ÎN 
MEDIUL RURAL, LA PĂMÂNT!

Vorbind despre regiunea Sud-Muntenia, 
nu știm dacă există vreo logică în acordarea 
sumelor. Teoretic, ar trebui ca banii cei 
mai mulți să meargă înspre județele care 
au o infrastructură precară. Noi am luat 
în analiză doar doi indicatori, alimentarea 
cu apă și canalizarea. Potrivit datelor 
Institutului Național de Statistică, în 2017, 
în regiunea Sud Muntenia, dispuneau de 
sistem de alimentare cu apă 378 de comune, 
dintr-un total de 519 (72,83%). Cel mai slab 
racordate la această utilitate sunt localitățile 
rurale din Giurgiu (35,29%) și Teleorman 
(36,95%). Cât despre sistemul de canalizare, 
aici lucrurile sunt catastrofale: doar 95 din 
519 localități rurale (18,30%) dispun de 
sistem de colectare și epurare a apelor uzate! 
Cele mai multe localități cu canalizare, dar 
oricum sub 30%, sunt în județele Prahova 
și Argeș, iar cele mai puține, în Teleorman, 
Giurgiu, Ialomița și Călărași.(vezi tabel 1)

Ei bine, după acești doi indicatori, 
normal ar fi  fost ca banii cei mai mulți să 
plece înspre județele Giurgiu, Teleorman- 

pentru alimentarea cu apă și Teleorman, 
Giurgiu, Ialomița și Călărași-pentru 
sistemul de canalizare. Ori, din tabelul 
de mai jos, rezultă că județele Călărași și 
Ialomița au primit sume mai mici decât, să 
zicem, Teleorman și Giurgiu! Asta ne duce 
cu gândul la anumite favoritisme de ordin 
politic. În regiunea Sud-Muntenia, prin 
PNDL II au fost acceptate la fi nanțare 1.208 
proiecte, în valoare de 5, 456 miliarde de 
lei. Cea mai mare sumă va ajunge în județul 
Teleorman, iar cea mai mică, în Argeș. 
Cele mai multe obiective de investiții se 
regăsesc în Dâmbovița, iar cele mai puține, 
în Ialomița. (vezi tabel 2)

PRAHOVA, AL PATRULEA CA NUMĂR PRAHOVA, AL PATRULEA CA NUMĂR 
DE INVESTIȚII ȘI SUMĂ ALOCATĂ!DE INVESTIȚII ȘI SUMĂ ALOCATĂ!

Județ Număr 
comune

Nr. comune 
cu rețea de 
alimentare cu apă

% Număr comune 
cu rețea de 
canalizare

%

Argeș 95 87 91,57 28 29,47
Călărași 50 45 90,00 8 16,00
Dâmbovița 82 62 75,60 17 20,73
Giurgiu 51 18 32,29 5 9,80
Ialomița 59 53 89,83 6 10,16
Prahova 90 79 87,77 27 30,00%
Teleorman 92 34 36,95 4 4,30%

Județ Număr 
proiecte

Sumă alocată
(mil.lei)

Argeș 149 727, 808
Călărași 128 764,069
Dâmbovița 276 729, 437
Giurgiu 194 779, 507
Ialomița 130 813, 407
Prahova 160 768, 019
Teleorman 171 873, 907

pentru alimentarea cu apă și Teleorman

Tabel 1
Tabel 2

OUG ÎMPOTRIVA CONTESTATARILOR OUG ÎMPOTRIVA CONTESTATARILOR 
MARILOR PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ
Ministrul Răzvan Cuc a 

declarat că, la nivelul 
Ministerului Transporturilor, 
a fost inițiat un proiect de 
ordonanță de urgență prin 
care se dorește să fi e rezolvată 
problema contestațiilor, care 
blochează marile lucrări de 
infrastructură din România: 
„Recent, am inițiat un 
proiect de OUG, prin care 
venim să rezolvăm problema 
contestațiilor, astfel încât, după 
cele 30 de zile de deliberare la 
CNSC, când avem o hotărâre, 
să putem semna contractul și să 

lăsăm mai departe contestatarii 
de meserie, care vor să blocheze 
proiectele, să se ducă în 
instanță, dar noi să fi nalizăm 
proiectele. Nu se mai poate să 
așteptăm tot timpul, după tot fel 
de contestații. Sunt nenumărate 
proiecte mari de infrastructură 
licitate în 2015, pentru care  a 
trebuit să așteptăm doi ani și 
jumătate hotărârea instanței, ca 
să putem să începem contractul 
de proiectare și execuție. Așa 
ceva e inadmisibil!” Întrebarea 
pe care ar trebui să o punem ar 

fi  de ce ministerul, Guvernul 
sau Parlamentul n-au modifi cat 
până acum această legislație, că 
doar le-a stat în putință acest 
lucru, au avut și au majoritate 
politică pentru a putea opera 
orice fel de schimbare care să 
deblocheze proiectele. Așa, să 
te plângi că e „inadmisibil”, ca 
și cum alții ți-ar pune piedici, 
e ușor! Asta mai ales că Răzvan 
Cuc a mai deținut portofoliul 
de la Transporturi în 2017, deci 
putea de atunci că termine cu 
această bătaie de joc.
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ACTUALITATE

PRINȘI LA FURAT DE FIER 
VECHI DE LA FOSTA 

UZINĂ 1 MAI
Cinci persoane au fost surprinse 

de jandarmii din cadrul I.J.J. 
Prahova, la ieșirea din fosta uzina 
de utilaj petrolier 1 Mai Ploiești, 
în timp ce sustrăgeau diferite 
componente metalice, de la uși și 
grilaje până la cadre metalice sau 
tubulatură. „Bunurile sustrase de 
către aceștia urmau a fi  vândute la 
centre de colectare a fi erului vechi 

de pe raza localității Ploiești”, a 
precizat IJJ Prahova. Persoanelor 
în cauză le-au fost întocmite acte 
de sesizare pentru infracțiunea 

de furt care au fost înaintate 
organelor de urmărire penală 
pentru continuarea verifi cărilor.
BILETE LA ORDIN REFUZATE 
LA PLATĂ DE CĂTRE BANCĂ

Polițiștii prahoveni au efectuat 
cercetări într-un dosar penal 
privind un bărbat în vârstă de 45 
de ani din județul Satu Mare. „Din 
cercetările efectuate, au rezultat 
indicii că bărbatul, în urma unor 
comenzi telefonice, folosindu-se 
de nume și calități mincinoase, 
s-ar fi  prezentat la punctul de 
lucru al unei societăți comerciale 
din comuna Bucov, precizând 
că este delegat al unui agent 

economic și ar fi  ridicat marfa 
comandată (anvelope industrial)”, 
a anunțat IPJ Prahova. Pentru 
plata mărfurilor achiziționate, 
potrivit sursei citate, bărbatul ar fi  
prezentat două bilete la ordin, în 
valoare de 17.860,66 lei, respectiv 
12.962,42 lei. La data scadentă, 
când instrumentele de plată au fost 
introduse în circuitul bancar, au 
fost refuzate la plată de către bancă 

cu motivul ,,clientul nu recunoaște 
emiterea”. Dosarul penal a fost 
înaintat unității de parchet pentru 
a dispune în cauză.

AUTOTURISM ÎN FLĂCĂRI 
LA ALUNIȘ

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină după ce un 
autoturism a luat foc, în comuna 
prahoveană Aluniș. La sosirea 
echipajelor la locul evenimentului, 
incendiul se manifesta cu fl acără 
deschisă la întreg autoturismul, 
a anunțat ISU Prahova, care a 
precizat că focul ar fi  izbucnit, 
cel mai probabil, din cauza unui 
scurtcircuit electric.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

FURTUNĂ ÎNTR-UN PAHAR CU APĂ: 4 ÎNGRIJITOARE, 2 FURTUNĂ ÎNTR-UN PAHAR CU APĂ: 4 ÎNGRIJITOARE, 2 
INFIRMIERE, UN ASISTENT ȘI UN ȘEF DE TURĂ, SINGURII INFIRMIERE, UN ASISTENT ȘI UN ȘEF DE TURĂ, SINGURII 

VINOVAȚI PENTRU NEREGULILE DE LA SJU PLOIEȘTIVINOVAȚI PENTRU NEREGULILE DE LA SJU PLOIEȘTI

economic și ar fi ridicat marfa

Nu mai reluăm fi rul poveștii. Ne 
amintim doar că, la controlul-fulger 

al ministrului Sorina Pintea, de acum 13 
zile, aceasta a declarat că a găsit la SJU, în 
diferite secții, defi ciențe majore, cum ar 
fi  mizerie, aspect pentru care spune că are 
toleranță zero, iar la Unitatea de Primiri 
Urgențe, aparținătorii nu erau informați 
cu orele despre starea bolnavilor. Ministrul 
Sorina Pintea a susținut mai apoi că va 
propune retragerea acreditării spitalului, 
dar între timp s-a răzgândit, apreciind că 
este nevoie de unele reevaluări și un plan de 
măsuri de conformare.

MEDICII SE PLÂNG DE 
SUPRAAGLOMERARE ȘI DEFICIENȚE 

ORGANIZATORICE
Acasă, la Ploiești, după trei zile 

de acalmie de la vizita ministrului, 
președintele Consiliului Județean Prahova, 
Bogdan Toader, le-a cerut directorilor de 
la Spitalul Județean de Urgență Prahova 
demisia. Medicii șefi  de secție s-au revoltat, 
declarând că își vor da în bloc demisia, 
dacă echipa managerială va fi  dată afară. 
Doar dr. Marian Albu, șeful Secției de 
Cardiologie, a făcut însă acest lucru, dar 
deocamdată cererea sa nu a fost discutată în 
Consiliul de Administrație. Și s-ar putea să 
fi e refuzată. Joia trecută, medicii de la SJU 
au depus la Consiliul Județean un memoriu, 
prezentat și mass-media locală, în care 
arată situația difi cilă în care se găsește 
cel mai mare spital din județul Prahova, 
din cauza supraaglomerării. Ei au lăudat 
investițiile efectuate de CJ Prahova pentru 
modernizarea secțiilor, dar au spus că sunt 
și niște defi ciențe organizatorice. Vorbind 
despre supraaglomerare, de exemplu, anul 
trecut, în Unitatea de Primiri Urgențe au 
ajuns aproape 100.000 de pacienți, 30.000 
de bolnavi au benefi ciat de internare de o zi, 
iar 42.000 au fost spitalizați mai multe zile. 
Rezultă a medie zilnică de 273 de pacienți 
sosiți la UPU și 197 de internări. Cel puțin 
la UPU este acuzată lipsa acută de medici, 
cei existenți neputând face față volumului 
uriaș de muncă. 

COLEGIUL MEDICILOR SARE ÎN 
APĂRAREA CORPULUI MEDICAL
Colegiul Medicilor Prahova a sărit 

imediat în apărarea colegilor de la spital: 
„Colegiul Medicilor Prahova este alături de 
membrii săi, profesioniști de înaltă califi care 
la nivel județean, medici în cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești, în încercarea 
lor de a rezolva defi ciențele organizatorice 
existente la nivelul unității, prin memoriul 
adresat conducerii Consiliului Județean. 
Respingem cu fermitate orice intenție de 
a transfera întreaga responsabilitate cu 

privire la situația existentă la nivelul unității 
spitalicești asupra corpului medical, conștienți 
fi ind că medicii sunt cei care schimbă în 
bine, zi de zi, prin munca lor, viața miilor 
de pacienți care trec pragul acestei instituții.
Numărul bolnavilor care apelează la ajutorul 
medicilor din cea mai mare unitate cu paturi 
din județul Prahova este în continuă creștere, 
pe fondul unei crize de personal care se 
acutizează de la an la an. În acest context, 
apariția unor defi ciențe în comunicarea cu 
pacienții și aparținătorii este inevitabilă și 
este necesară luarea unor măsuri complexe 
pentru înlăturarea acestor probleme 
privind relația medic-pacient, dar și cele 
privind paza și protecția personalului expus 
frecvent unor agresiuni verbale și fi zice. 
Pentru a asigura un act medical corect, de 
înaltă calitate și pentru a rezolva birocrația 
excesivă, personalul sanitar face de multe 

ori rabat de la comunicare, lucru care se 
evidențiază și în numărul important de 
plângeri înregistrate la nivelul organizației 
noastre, care au ca principal motiv carențe 
de comunicare. Considerăm că unitatea, 
precum și personalul medical, trebuie să fi e 
un punct de reper de încredere în domeniul 
sănătății nu doar pentru ploieșteni, dar și 
pentru întreaga populație a județului nostru. 
Sprijinim demersul colegilor noștri și ne vom 
implica activ în rezolvarea problemelor cu 
care se confruntă, conștienți fi ind că imaginea 
lor ca profesioniști nu trebuie să fi e afectată 
de astfel de situații extraprofesionale”.

PREȘEDINTELE CJ ACUZĂ 
REZISTENȚĂ LA SCHIMBARE. 
DOMNIA SA DUCE CULPA ÎN 
RÂNDUL...INFIRMIERELOR!

În aceeași zi, adică tot joi, președintele 
Consiliului Județean Prahova, Bogdan 

Toader, a acuzat că există, la spital, o 
rezistență la schimbare: „Mă lupt din 
răsputeri cu schimbarea din temelii a 
Spitalului Județean de Urgență din Ploiești. 
Am făcut, până în prezent, tot ceea ce a fost 
posibil din punctul de vedere al autorității 
județene pentru a moderniza acest spital (...)
Există, însă, unele probleme care întâmpină 
o rezistență destul de mare în privința 
schimbării unui sistem, pentru că-dincolo de 
investițiile în infrastructură și în aparatură-
trebuie să asistăm și la o schimbare a 
atitudinii personalului. Până nu se va înțelege 
faptul că trebuie să plece oamenii care nu 
își îndeplinesc sarcinile de serviciu conform 
fi șei postului, persoanele care nu fac cinste 
acestui colectiv și care atrag ca un magnet 
petele negre asupra acestui spital, lucrurile 
nu se vor îndrepta așa cum se cuvine. Este 
regretabil că, în ciuda faptului că medici 

de renume, care trăiesc pentru acest spital 
și care au reușit performanțe de excepție, 
fără a le trâmbița în afara spitalului, mai 
există cadre medicale, mai există infi rmiere 
sau îngrijitoare care nu fac deloc cinste 
colectivului acestei unități medicale (...) Însă, 
când sesizările se repetă la infi nit privind 
atitudinea personalului medical sau a celui 
auxiliar, trebuie luate măsuri. Iar aceste 
măsuri înseamnă și plecarea unor oameni!”.

POSTUL DE DIRECTOR, LIBER 
DINAINTEA CONTROLULUI 

MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII
În tot acest schimb de replici, directorul 

spitalului, ec. Marius Niculescu, a anunțat 
(n.n. -joi, 4 mai) că echipa de conducere 
(domnia sa, directorul medical-Florin 
Pușcariu și directorul de îngrijiri medicale-
Manuela Dobre), mai puțin directorul 
fi nanciar-contabil, Ion Florea, și-a dat 

demisia: „Opinia mea personală este că 
neconformitățile precizate de doamna 
ministru sunt reale și corecte, având în vedere 
standardele de calitate pe care spitalul public 
trebuie să le îndeplinească la furnizarea 
serviciilor medicale”. Cererile vor fi  însă 
discutate în Consiliul de Administrație. 
Nu știm dacă vor fi  sau nu acceptate. 
Directorul nu a ratat ocazia de a lăuda 
investițiile CJ Prahova în modernizarea 
secțiilor Cardiologie, Interne, Ortopedie, 
Neurologie, Chirurgie Vasculară, Chirurgie 
Plastică, Chirurgie I. 

Ceea ce trebuie să spunem ar fi  că, de 
fapt, directorul general nu prea are de 
unde demisiona întrucât contractul său de 
management a expirat la data de 25 martie 
2019, fi ind prelungit cu încă trei luni, prin 
înțelegere cu CJ Prahova, până pe 25 iunie. 
De altfel, postul a și fost scos la concurs!

ACALMIE TOTALĂ DUPĂ A DOUA 
VIZITĂ LA PLOIEȘTI A 
MINISTRULUI PINTEA

În tot acest climat, care se poate să fi  
perturbat activitatea SJU și care îmbrăcase, la 
început, un aspect de „revoluție”, a survenit 
a doua vizită a ministrului Sorina Pintea, 
de data aceasta nu în control, ci pentru a 
discuta cu medicii de la spital despre toată 
această situație. Unii spun că ofi cialul a 
încercat să detensioneze starea creată la 
SJU, din cauza revoltei medicilor, care nu 
admit că ar putea purta și ei vreo culpă în 
tot acest angrenaj, dând totul pe defi ciențele 
organizatorice, lipsa personalului de 
specialitate, birocrație excesivă etc. Bun, cu 
regret întrebăm: despre șpăgi s-o fi  vorbit 
ceva? În fi ne, ce s-a discutat în spatele ușilor 
închise nu știm. La conferința de presă s-au 
prezentat doar câteva impresii sau măsuri, 
gen: mentalitatea poate fi  schimbată doar 
prin măsuri coercitive; controalele de la 
Direcția de Sănătate Publică nu au fost 
tocmai în regulă, dacă defi ciențele nu au 
fost eliminate înainte de vizita ministrului; 
lipsa, în Prahova, a unui Centru de asistență 
permanentă, care să preia cazurile ușoare; 
analizarea situației spitalelor suport care ar 
trebui să rezolve mare parte din cazuistică, 
astfel încât adresabilitatea către SJU să 
scadă; realizarea unui nou corp lângă 
actuala clădire a SJU; desemnarea unei 
persoane care să-i informeze din oră în oră 
pe aparținători despre pacienții afl ați la UPU 
etc. În fi nal aveam să afl ăm că Ministerul 
Sănătății va aloca SJU Prahova, pentru 
dotări cu aparatură medicală, 14,7 mil. de 
lei. Și mai aveam să afl ăm că managerii 
de la SJU au găsit țapii ispășitori pentru 
întreaga dandana niște îngrijitori și câteva 
infi rmiere. În rest, nici gura nu miroase, nici 
usturoi n-a servit nimeni!
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 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

INCENDIU LA O CASĂ, ÎN 
LOCALITATEA

 BORDENII MARI
Pompierii militari au fost 

solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu care a 
izbucnit la o casă particulară 
din localitatea Bordenii Mari. 
Dat fi ind informațiile conform 
cărora incendiul se manifestă 
violent și generalizat, la întreaga 
locuință, la fața locului, potrivit 
ISU Prahova, au intervenit patru 

autospeciale de stingere. După 
localizarea și stingerea focului, 
pompierii militari au stabilit faptul 
că incendiul a izbuncit, cel mai 
probabil, din cauza unor aparate 
electrocasnice lăsate sub tensiune. 
Din cauza focului au ars imobilul 
pe o suprafață de aproximativ 
150 mp, compus din demisol 
cu două camere, șase camere de 
la parter, aparatura electronică 
și electrocasnică, bunuri de uz 
casnic, tâmplărie și obiecte de 
îmbrăcăminte.. Din cauza apei 

refulate s-au degradat și pereții 
locuinței învecinate care se afl au la 
o distanță foarte mică de locuința 
care a luat foc. 

INCENDIU LA O LOCUINȚĂ 
DIN BUȘTENI

Pompierii din cadrul 
Detașamentului  Sinaia au 
intervenit pentru localizarea și 
lichidarea unui incendiu izbucnit 
la o locuință particulară din 
localitatea prahoveană Bușteni, 
în cartierul Poiana Țapului. „La 
sosirea celor patru echipaje de 
stingere, incendiul se manifesta 
violent la acoperiș pe o suprafață 
de aproximativ 250 mp”, a anunțat 
ISU Prahova. Cauză probabilă a 

evenimentului a fost un scurtcircuit 
electric. „Ca urmare a incendiului, 
au ars materiale din lemn, bunuri, 
mase plastice, mobilier, aparatura 
electrocasnică, acoperișul și 
mansarda pe o suprafață de 
aproximativ 250 mp. Totodată, 
echipajul SMURD a asistat medical 
o femeie de 77 de ani care prezenta 

un atac de panică”, a mai anunțat 
ISU Prahova.

CONDAMNAT LA 
ÎNCHISOARE, DEPISTAT DE 

POLIȚIȘTI
Un tânăr în vârstă de 21 de 

ani, condamnat la închisoare 
pentru infracțiunea de furt, a fost 
depistat în Ploiești de polițiștii de 
investigații criminale din cadrul 
Secției nr. 4. De precizat este 
faptul că, pe numele tânărului 
a fost emis, de către Judecătoria 
Ploiești, un mandat de executare a 
pedepsei cu închisoarea de 3 ani și 
o lună. Tânărul a fost încarcerat în 
Penitenciarul Mărgineni. 

 continuare din pagina 1
NOI ALUNECĂRI DE TEREN ÎN PRAHOVA
Recent, o comisie mixtă de la 

Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență și Prefectura Prahova a fost în 
comuna Cerașu, pentru a vedea la fața 
locului fi e cum pământul o ia la vale, 
fi e cum alte lucrări specifi ce (ziduri 
de sprijin, apărări de mal) au fost 
deteriorate. Au mai anunțat pagube-
iar comisia se va deplasa și în aceste 
perimetre- primarii localităților Breaza, 
Poiana Câmpina, Gornet, Posești, 
Comarnic, Bertea, Drajna, Predeal-
Sărari. Se cunoaște foarte bine faptul 
că mai toate localitățile din jumătatea 
de nord a județului sunt larg expuse 
acestui fenomen de eroziune a solului. 
Consiliul județean Prahova a întocmit, 
între anii 2013-2016, hărți de risc 
pentru 36 de orașe și comune: Breaza, 
Sinaia, Brebu, Cornu, Secăria, Șotrile, 
Telega, Adunați, Poiana Câmpina, 
Provița de Jos, Provița de Sus, Talea, 
Slănic, Aluniș, Bertea, Cosminele, 
Vâlcanești, Ștefești, Ariceștii Zeletin, 
Cărbunești, Chiojdeanca, Drajna, 
Izvoarele, Posești, Salcia, Sângeru, 
Surani, Șoimari, Teișani, Vălenii de 
Munte, Bătrâni, Călugăreni, Gura 
Vitioarei, Jugureni, Lapoș și Predeal 
Sărari. Din arealul recunoscut cu risc 
de alunecări de teren vedem că lipsesc 
o serie de așezări: Măneciu, Cerașu, 
Starchiojd, Gornet, Apostolache, 
Iordăcheanu, Plopu, Podenii Noi, 

Bălțești, Gornet Cricov, Boldești-
Scăeni, Valea Doft anei etc. Realitatea 
este că, în România, de ani buni nu se 
mai fac mari lucrări hidroameliorative, 
ca parte a unor planuri zonale, cum ar 
fi : împădurirea versanților, drenarea 
apelor din pânzele freatice existente 
(captări de apă, redirijarea torenților), 
colectarea  apelor  de  suprafață, 
consolidarea bazei versanților (ziduri 
de sprijin), regularizări ale râurilor, 
apărări de mal, amplasarea de stăvilare 
intermediare. Noi ne mulțumim să 
intervenim după ce alunecarea de teren 
s-a produs, dar lucrările sunt cam după 
„ureche”. Sau, mai rău, nu intervenim 

deloc. Și vă ofer un exemplu de la Vălenii 
de Munte, nu de la o alunecare de teren, 
ci de la avarii produse gospodăriilor 
de un pârâiaș umfl at în luna iulie anul 
trecut, în urma unor ploi torențiale: 
deși au existat sesizări, deși a venit la 
fața locului o comisie, nici în ziua de azi 
nu s-a mișcat un băț. Primăria a rămas, 
așa cum spunea în iulie sau august anul 
trecut, să identifi ce surse de fi nanțare 
pentru studii, proiecte etc. Înțelegem 
de aici că nu și pentru consolidarea 
malurilor și refacerea podețelor 
(construite pe cheltuiala proprietarilor) 
avariate!

f l t d d t i ții i t l i

Situația absurdă prin care persoanele cu membrele 
amputate erau chemate periodic la comisiile de 

evaluare, ca și cum acestora le-ar fi  crescut între timp 
mâinile sau picioarele (!), e posibil să înceteze. Ministrul 
Muncii, Marius Budăi, a explicat, în felul său greoi, că au 
început demersurile în acest sens: „Luni (n.n.-8 aprilie), 
iese din transparență decizională ordinul ministrului 
Muncii, prin care se elimină obligativitatea de revizuire 
periodică la termen de doi ani pentru persoanele încadrate 
în grad de handicap, care au suferit amputații ori s-au 
născut fără unul din membre. Aceste persoane nu vor mai 
fi  nevoite să se prezinte periodic la comisiile de evaluare. 
Voi publica săptămâna viitoare acest ordin, iar după 
publicarea în Monitorul Ofi cial, intră în vigoare”. Bădăi 
a mai precizat că, în România, sunt în jur de 88.000 de 
persoane încadrate în gradele 1 și 2 de handicap, dar 
cei care vor benefi cia de acest ordin sunt cam 18.000. 
Între noi fi e vorba, ordinul ar trebui extins și pentru alte 
afecțiuni. De pildă, nici sânii extirpați nu cresc la loc, 
nici rinichii, după cum e greu de presupus că bolnavii 
în scaun cu rotile (tetrapareză spastică, de pildă) sau 
imobilizați la pat (accidente cerebrale) și-ar mai putea 
reveni vreodată. 

ÎN FINE, ÎN FINE, 
BOLNAVII CU BOLNAVII CU 

MEMBRELE MEMBRELE 
AMPUTATE NU AMPUTATE NU 

VOR MAI FI VOR MAI FI 
REEVALUAȚI DIN REEVALUAȚI DIN 
DOI ÎN DOI ANIDOI ÎN DOI ANI

Ploieștenii au avut de 
ierarhizat nouă investiții 

majore, propuse pentru Ploiești 
sau județ, în valoare cumulată de 
517 milioane de euro. Având în 
vedere aspectele de care locuitorii 
se lovesc zi de zi, nu este nicio 
surpriză că pe primele poziții 
au fost proiectele care țin fi e de 
infrastructura de sănătate, fi e de 
cea de transport. Cu precizarea 
că UrbanizeHub Romania a 
transpus eronat, în fi gura alăturată, 
a noua prioritate, să vedem 
care a fost ordinea proiectelor, 

în opinia votanților: investiții 
în infrastructura de sănătate 
(extinderi/modernizări la Spitalul 
Județean de Urgență, Spitalul de 
Pediatrie și Spitalul Municipal 
Schuller - clădiri și echipamente); 
construirea Autostrăzii A3 (Ploiești  
- Comarnic); modernizarea /
reabilitarea rețelelor termice 
primare și secundare în zonele 
cu avarii mari; energia din 
deșeuri și linia de producere SRF-
construire unitate de valorifi care 
energetică a deșeurilor; lărgirea la 
4 benzi a DN 72 și pasaj peste cale 

ferată; asigurarea accesibilității 
în zona industrială Ploiești 
Sud, a campusului universitar, 
prin realizarea pasajului rutier 
peste calea ferată Gara de Sud; 
construirea Drumului Expres 
Ploiești - Târgoviște - Găești 
(Muntenia Expres); modernizarea 
Gării Ploiești Vest; Creșterea 
accesibilității în partea de Est 
a Municipiului Ploiești, către 
Coridorul pan-european TEN-
IX, prin realizarea pasajului rutier 
peste cale ferată, în partea de Sud-
Est a Municipiului.

PLOIEȘTENII VOR SPITALE, PLOIEȘTENII VOR SPITALE, 
AUTOSTRADĂ ȘI REȚELE DE 
TERMOFICARE REABILITATE

m
sa
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a
c

Campania „Priorităţile Orașului Tău” (POT), inițiată de Banca Mondială și 
UrbanizeHub Romania, în parteneriat cu Federația Zonelor Metropolitane și 

Aglomerărilor Urbane din România și cu sprijinul autorităților publice județene și locale, s-a 
încheiat. Pentru București și alte 40 de reședințe de județ unde s-a desfășurat acest proiect 
au votat în jur de 100.000 de români, care au stabilit, într-un fel, prioritățile de dezvoltare 
pentru localitățile lor. Majoritatea investițiilor despre care votanții spun că trebuie musai 
pornite țin de infrastructura de transport, educație și sănătate. 
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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!
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S-A DESCHIS SUCURSALA PRAHOVA A CAMEREI S-A DESCHIS SUCURSALA PRAHOVA A CAMEREI 
DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ROMÂNIA-CHINA

Evenimentul de înfi ințare a 
celei de-a 32-a sucursale a 

CCIR-C are loc, deloc întâmplător, 
în anul în care se împlinesc 
șapte decenii de relații bilaterale 
România-China. Prahova, din 
câte se cunoaște, a dezvoltat, în 
ultimii 27 de ani, numeroase punți 
de prietenie și relații economice 
cu China, mare parte din merite 
revenindu-i președintelui CCI 
Prahova, Aurelian Gogulescu, 
despre care colegul său Nicolae 
Vasilescu spunea că este unul 
dintre cei mai respectați români în 
cancelariile provinciilor chineze 
sau la Ambasada Republicii 
Populare Chineze la București.

DE CE O SUCURSALĂ LA 
PLOIEȘTI?

Motive ar fi  sufi ciente, dar 
amintim doar două dintre 
ele: China reprezintă o foarte 
importantă piață de desfacere 
pentru produsele românești, 
inclusiv pentru cele din agricultură; 
oamenii de afaceri chinezi ar 
putea umple golurile din România 
pe diverse segmente de producție 
defi citare sau în infrastructura 
publică. În fi ne, o sucursală la 
Ploiești vine în completarea și/sau 
prelungirea foarte bunelor relații 
inițiate și statornicite cu cea mai 
populată țară de pe glob și una 
dintre cele mai puternice economii 

mondiale de președintele CCI 
Prahova, Aurelian Gogulescu:  
„Evenimentul de astăzi este unul 
important, în care se consolidează 
o relație specială pe care am creat-o 
cu China. Îmi doresc foarte mult ca 

sucursala să reprezinte o poartă cât 
mai larg deschisă în colaborarea 
cu China, iar nivelul schimburilor 
comerciale să crească. CCI Prahova 
are o relație privilegiată cu China, 
născută undeva, prin 1992. O 
statistică a acțiunilor noastre ar 
arăta cam așa: am primit 115 
delegații ofi ciale din Republica 
Populară Chineză; am organizat 
42 de misiuni ofi ciale în China; 
avem 30 de participări la târguri 
și expoziții; am semnat 12 acorduri 
din cele 92 pe care instituția noastră 
le are cu organizații similare din 
întrega lume, ceea ce înseamnă 
un procent de 13%; 5 localități 
din Prahova-Ploiești, Câmpina, 

Breaza, Azuga și Mizil-sunt 
înfrățite cu localități din China; CCI 
Prahova a deschis o reprezentanță 
la Shanghai” (președintele CCI, 
Aurelian Gogulescu). În plan 
economic, cel care contează cu 
precădere, de departe, cea mai 
importantă investiție din Prahova 
o reprezintă Parcul Industrial 
de la Băicoi, primul de acest fel 
deschis de chinezi în România. La 
nivel național, există peste 12.000 
de societăți comerciale chineze, 
reprezentând 5,75% din totalul 
fi rmelor cu participare străină, cu 
un capital social subscris total de 
281,4 milioane euro (0,66% din 
totalul capitalului străin subscris).

BALANȚA COMERCIALĂ 
FAVORIZEAZĂ NET 

CHINA
Președintele CCIR-C, Nicolae 

Vasilescu, a arătat și o altă 
dimensiune a relațiilor bilaterale. 

Unele care nu favorizează România, 
deși oportunități sunt multiple, 
dar pesemne avem foarte multă 
inerție instituțională. Dar e bine că 
mediul de afaceri a luat-o înainte; 
în ultima vreme, antreprenorii 
români au speculat piața, 
deschizând fi liale ale afacerilor lor 
în China (de exemplu, trotinetele 
electrice E-Twow, inventate de 
un inginer român). În afară de 
CCIR-C, un suport solid pentru 
relațiile economice bilaterale 
l-a reprezentat „Cooperarea în 
format 16+1”, inițiată în 2012, 
între țările central și est-europene 
cu China, schimbul comercial 

dintre București și Beijing 
ajungând, în 2017, la 5,6 miliarde 
de dolari. Din păcate, însă, spunea 
președintele Vasilescu, balanța 
este net favorabilă chinezilor, 
aproape 90-92% din cifra de mai 
sus reprezentând importurile. Iar 

la exporturi, și tot din nefericire, 
acesta este dominat de lemn! Pe 
urmă vin componentele auto, 
carnea de porc, vinul și lucerna. 
Vestea bună este că s-au deschis 
și alte dosare pe produse de nișă, 
cum ar fi  mierea, carnea de vită 
și cereale! Și pentru că am vorbit 
despre inerția instituțională, vă 
dăm un motiv de refl ecție: China 
are capacitatea de a construi mii 
de kilometri de autostradă/an. 
De ce statul român nu stabilește 
parteneriate în infrastructura 
publică, să ne umplem și noi de 
autostrăzi? Oricum, după atâtea 
contacte diplomatice la nivel înalt, 
China a câștigat primul proiect 
public în România, una dintre 
etapele de amenajare a zonei 
costiere! Vasilescu a mai spus că 
CCIRC este de departe cea mai 
puternică structură bilaterală 
camerală la nivel național: „avem 5 
reprezentanțe în China și acordăm 
suport Guvernului României pentru 
consolidarea relațiilor diplomatice 
cu această țară, care datează de 70 
de ani. Anul trecut am acordat 20 
de burse de studii la Universitatea 
de Afaceri din Beijing, iar în acest 
an vom organiza 20 de misiuni 
economice în China”.

AȘTEPTĂRI MARI DE LA 
CCIRC PRAHOVA

Prefectul Mădălina Lupea, 
conducător de instituție venit din 
mediul de afaceri, deci cu o bună 

cunoaștere a acestuia, a apreciat 
din nou importanța activităților 
și rolul CCI Prahova în atragerea 
investițiilor străine, exprimându-și 
întreaga susținere pentru sectorul 
antreprenorial: „Aveți în mine un 
partener și mă bucur că relația 

România-China este una veche, 
care va căpăta sigur valențe noi, 
prin existența acestei sucursale”. 
Președintele Marius Marinescu 
speră ca, după un an, să prezinte 
o notă de activități favorabilă 
Prahovei: „Mă bucură foarte 
mult că aici sunt mulți oameni 
de afaceri, care știu ce înseamnă 
să facă bani, să facă profi t și să 
caute soluții. Înfi ințarea sucursalei 
cred în primul rând că reprezintă 
o oportunitate pentru businessul 
fi ecăruia dintre oamenii de afaceri 
prahoveni; dacă și cât o să reușim 
în a întări sau participa la relațiile 
economice cu China, vom vedea. 
Noi acest lucru ni-l propunem. 
Mulțumesc dnei prefect Mădălina 
Lupea  pentru susținerea pe care 
o manifestă de fi ecare dată pentru 
mediul de afaceri, mulțumesc dlui 
Nicolae Vasilescu pentru că ne-a 
sprijinit să deschidem o fi lială la noi 
acasă și mulțumesc dlui Aurelian 
Gogulescu, pe sprijinul căruia 
mă voi bizui, ca întotdeauna, și 
de aici înainte”. La fi nal, ca semn 
de apreciere pentru activitatea 
de până acum desfășurată 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
colaborare dintre România și 
China, președintele CCI Prahova 
a primit o plachetă din partea CCI 
România-China. Sediul CCIRC 
a fost deschis în incinta clădirii 
Camerei de Comerț și Industrie 
Prahova, strada Cuza Vodă nr. 8, 
Ploiești.

l t i i t t di f i i R â i Chi t hcontinuare din pagina 1 mondiale de președintele CCI
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Fostul procuror al DNA 
Ploiești, Mircea Negulescu, 

a fost exclus defi nitiv din 
magistratură, printr-o decizie a 
unui complet de cinci judecători de 
la Înalta Curte de Casație și Justiție. 
Instanța supremă a menținut astfel 
decizia din 2018 a Secției pentru 
procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii, prin care s-a admis 
acțiunea Inspecției Judiciare, atunci 
dispunându-se excluderea lui 

Negulescu din magistratură pentru 
săvârșirea a cinci abateri disciplinare. 
Negulescu și fostul său șef de la 
DNA, Lucian Onea, sunt anchetați 
penal de Secția pentru investigarea 
infracțiunilor din Justiție pentru 
represiune nedreaptă și cercetare 
abuzivă. În opinia noastră, prin felul 
abuziv în care au condus cercetările, 
cei doi au compromis mai multe 
cauze penale ale unor politicieni și 
oameni de afaceri din Prahova.

PROCURORUL MIRCEA NEGULESCU, PROCURORUL MIRCEA NEGULESCU, 
EXCLUS DEFINITIV DIN MAGISTRATURĂEXCLUS DEFINITIV DIN MAGISTRATURĂ

Pompierii militari au 
fost în alertă după ce 

au fost solicitați să intervină 
la aproximativ 30 de incendii 
de vegetație uscată. Pe lista 
localităților unde au izbucnit 
astfel de incendii fi gurează 
Mănești, Bucov, Olari, Vadu 
Săpat, Mizil, Iordăcheanu, Lapoș, 
Păcureți, Boldești – Scăeni, 
Măneciu, Brazi, Tinosu, Ploiești, 
Bălțești, Gornet Cricov, Șirna, 

Băicoi, Păulești, Vâlcănești, 
Breaza și Brebu. În unele 
localități, pompierii militari au 
fost solicitați să intervină pentru 
stingerea a două sau chiar trei 
incendii. Cauza probabilă de 
producere a acestor evenimente o 
constituie, potrivit ISU Prahova, 
„utilizarea focului deschis 
în spații deschise, cetățenii 
efectuând igienizarea terenurilor 
prin arderea vegetației uscate, 

fără a respecta normele de 
apărare împotriva incendiilor”. 
Incendiile au vizat o suprafață de 
aproximativ 40 de hectare.

ZECI DE INCENDII DE VEGETAȚIE ZECI DE INCENDII DE VEGETAȚIE 
USCATĂ ÎN PRAHOVAUSCATĂ ÎN PRAHOVA
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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 PUBLICITARĂPRODUCȚIE PUBLICITARĂ

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Ministrul Turismului, Bogdan 
Gheorghe Trif, s-a întâlnit, 

marți, la Ploiești, cu președintele 
Consiliului Județean Prahova, 
parlamentari, operatori și primari din 
mai multe localități consacrate turistic 
sau altele care au potențial de dezvoltare 
în acest sector. Vizita a fost subsumată 
prezentării Programului de guvernare în 
domeniul turismului, temele abordate 
axându-se pe posibilitățile de fi nanțare, 

promovare și atragere a turiștilor, fi ind 
acordată o atenție deosebită stațiunilor 
balneoclimaterice.   Pesemne în acest 
context a fost reluată o propunere mai 
veche, dar nematerializată, aceea de 
trecere a Minei „Unirea”, din Slănic, din 
administrarea Companiei Naționale 
a Sării în cea a Consiliului Județean 
Prahova, cu scopul de a obține fi nanțare 
pentru modernizare, prin accesarea 
unor proiecte guvernamentale. 

Reabilitarea acestui obiectiv ar putea 
duce la creșterea numărului de turiști 
pe Valea Slănicului și implicit la 
dezvoltarea întregii zone. Ministrul 
Trif a anunțat că Guvernul României 
are în vedere să deschidă 10 birouri de 
promovare externă a României (pentru 
facilitarea legăturii cu tur-operatorii), 
iar bugetul de promovare din acest an 
este de aproape 4,5 milioane de euro. 

Negocierile pentru 
prelungirea contractului 

de delegare a gestiunii serviciului 
public de alimentare cu energie 
termică a Ploieștiului s-au purtat 
în trei: Primăria Ploiești, Consiliul 
Județean Prahova și Veolia 
Energie. Cele două instituții 
publice au transmis că înțelegerea 
a fost stabilită pentru trei ani, 
iar termenii privind prelungirea 
contractului vor fi  statuați prin 
intermediul unui act adițional, 
votat în legislativul județean 
și local. Prețul gigacaloriei a 
rămas la 237,35 lei +TVA, dar 
acesta va fi  valabil până când 
va intra în vigoare formula de 
calcul aprobată de Autoritatea 
Națională de Reglemenentare în 
Domeniul Energiei. Ca urmare, 
tariful fi ind în viitor pesemne 
mai mare, Primăria Ploiești și 
Consiliul Județean Prahova au 
promis că vor aloca bani pentru 
acordarea subvențiilor (de la 
prețul local de referință la cel de 
producere, transport și furnizare). 
De asemenea, în actul adițional  se 
va regăsi obligativitatea ca  Veolia 
Energie Prahova  să investească 
17 milioane de lei și să efectueze 

lucrări de mentenanță de 10 
milioane de lei, care au ca scop 
scăderea nivelului pierderilor din 
sistem. 

„PRIETENI” DE OCHII 
LUMII

Pe site-ul ofi cial al Primăriei 
Ploiești, cu privire la prelungirea 
contractului cu Veolia, șefi i 
celor două instituții, primarul 
Ploieștiului, Adrian Dobre și 
președintele CJ Prahova, Bogdan 
Toader, sunt citați cu niște 
declarații echilibrate, așa cum șade 
bine unor oameni responsabili:

Adrian Dobre:„Așa cum am 
promis, cele două obiective asumate 
vor fi  atinse: nu se oprește apa 
caldă de la 1 mai, la fel cum prețul 
gigacaloriei va fi  subvenționat de 
Primărie și Consiliul Județean, 
pentru a nu afecta facturile plătite 
de ploieșteni. Nu a fost o negociere 
simplă, ba dimpotrivă, dar interesul 
ploieștenilor a fost reprezentat și 
protejat, iar la fi nal am ajuns la un 
consens”. 

Bogdan Toader:„Este bine 
că s-a ajuns, într-un fi nal, la un 
acord care să asigure continuarea 
serviciului de furnizare a apei calde 

și căldurii în Ploiești. Consiliul 
Județean a fost în permanență un 
partener corect de discuție atât 
cu Primăria, cât și cu operatorul 
Veolia. În calitate de președinte CJ, 
voi susține acordarea din partea 
instituției pe care o conduc a unei 
subvenții care să contribuie, alături 
de suma acordată de Consiliul 
Local Ploiești, la o factură cât mai 
mică pentru ploieșteni”.

DUȘMANI 
PE FACEBOOK

Miracolul n-a ținut însă prea 
mult: cum și-au dezbrăcat haina de 
primar/președinte și au „scăpat” în 
mediul virtual, cei doi, plus ALDE 
Prahova, prin viceprimarul George 
Pană, au trecut la atacuri reciproce, 
fi ecare revendicându-și meritele 
exclusive pentru prelungirea 
contractului.

Primarul Adrian Dobre: 
„Mi-am respectat promisiunile: 
ploieștenii vor avea apă caldă și 
căldură, iar facturile nu vor crește. 
Așa cum am spus de fi ecare dată, 
am negociat un contract nou cu 
Veolia, de data aceasta corect 
și pentru ploieșteni. Consiliul 
Local tocmai a aprobat, cu mici 

amendamente, propunerea de 
hotărâre inițiată de mine privind 
prelungirea contractului cu Veolia 
până în 15 mai 2022. Ploieștenii 
trebuie să știe: apa caldă nu se va 
opri așa cum alarmist anunțau 
cei de la PSD-ALDE (...) valoarea 
fi nală a prețului gigacaloriei va fi  
stabilită de ANRE, dar aceasta va fi  
subvenționată de Consiliul Local și 
Consiliul Județean”.

Viceprimarul George Pană, 
de la sediul ALDE: „La Ploiești, 
rămâne valabil tariful la termie 
propus de PSD-ALDE. Se va aplica 
subvenție așa cum au propus 
consilierii PSD-ALDE (...) Primarul 
Dobre nu a reușit să ne spună ce a 
negociat cu Veolia. Astăzi (n.n.-
marți), primarul Dobre a ascuns 
adevărul cu privire la tariful nou pe 
care îl va propune până la sfârșitul 
anului și creșterea tarifului din 
pricina unei clauze care dă dreptul 
operatorului să își acopere cheltuieli 
legate de prețul combustibilului”.

Președintele CJ Ph, Bogdan 
Toader: „Primarul Ploieștiului 
a afi rmat săptămâna trecută că 
municipiul Ploiești va subvenționa 
gigacaloria, dar miniciuna edilului 
a ieșit la iveală repede. Având 
în vedere faptul că primarul a 
respins varianta de aprobare a unei 
subvenții pentru prețul de producție 
a gigacaloriei, motivând că nu există 
fonduri la bugetul local, trebuie 
găsită o soluție în acest sens. Tocmai 
de aceea, voi propune consilierilor 
județeni asigurarea pentru 
municipiul Ploiești a fi nanțării 
necesare acoperirii diferențelor de 
tarif dintre prețul de producție a 
gigacaloriei și prețul pe care îl va 
achita populația, într-un cuantum 
anual de 10 milioane de lei.”

VEOLIA JOACĂ TARE ȘI 
ANUNȚĂ CĂ S-AR PUTEA 
SĂ NU SEMNEZE NICIUN 

CONTRACT
Ca să le taie tuturora cheful 

de laude, acuzații reciproce și 
încercarea de a da subiectului 
valențe politice, conducerea Veolia 
Energie, printr-un comunicat 
de presă, toarnă apă rece peste 
ofi ciali. Aproape că le spune 

direct: hopa, stați, că poate nu 
vreau condițiile voastre! Asta vă 
spuneam și noi cu câteva ediții 
în urmă: Primăria Ploiești, mai 
puțin Consiliul Județean Prahova, 
sunt strânse cu ușa, iar operatorul 
francez joacă tare și s-ar putea să 
obțină tot ceea ce vrea: „În cadrul 
întâlnirilor avute, compania a 
înaintat către Consiliul Local și 
Consiliul Județean un  calendar de 
acțiuni care nu a fost respectat până 
în acest moment. Astfel, presiunea 
timpului a devenit foarte mare, 
ceea ce conduce la imposibilitatea 
respectării termenului de semnare 
a prelungirii contractului (...)   
Compania a propus o nouă formulă 
de ajustare a prețurilor atât pentru 
populație, cât și pentru agenții 
economici, ce include un tarif de 
referință de 340 lei / gigacolarie 
+ TVA (care a fost omis din HCL 
votat astăzi) și care reprezintă 
un element de bază și obligatoriu 
pentru prelungirea contractului 
(...) Un alt element de bază a fost 
recuperarea diferențelor ca urmare 
a creșterii prețurilor combustibilului 
(denumit rattrapage) și care, prin 
hotărârea de Consiliu Local votată 
astăzi, 09.04.2019, a fost amânată 
(...) În situația în care se va semna 
un act adițional de prelungire a 
contractului de termie, tariful 
aprobat de 237,35 lei/ gigacalorie 
este valabil pe o perioadă limitată și 
se va aplica doar până la aprobarea 
noului preț de către Autoritatea de 
Reglementare în Domeniul Energiei 
(ANRE). Noul preț este obligatoriu 
a fi  aprobat prin Hotărâre de 
Consiliu Local, în maxim 30 de 
zile de la avizarea sa de către 
ANRE,  fi ind o clauză de încetare 
unilaterală a contractului. Modul 
în care s-a respectat calendarul de 
acțiuni propuse a dus compania 
în situația puțin probabilă de a 
mai putea ajunge la un acord în 
perioada rămasă până la expirarea 
prezentului contract de termie. În 
paralel, Veolia Energie Prahova 
continuă toate demersurile 
de informare a autorităților 
competente și de implementare a 
acțiunilor de   predare-primire a 
bunurilor ce compun sistemul”.

PERSONAL DE PREZENTARE?

fi

ÎN TIMP CE OFICIALII SE LAUDĂ ÎN TIMP CE OFICIALII SE LAUDĂ 
CĂ  AU PRELUNGIT CONTRACTUL DE CĂ  AU PRELUNGIT CONTRACTUL DE 

TERMOFICARE, VEOLIA LE ZICE... PAS!TERMOFICARE, VEOLIA LE ZICE... PAS!

Primăria Ploiești, pe de o parte și Consiliul Județean Prahova, pe de altă parte, au anunțat că 
au fi nalizat negocierile cu Veolia Energie și a fost prelungit contractul de furnizare a energiei 

termice cu 3 ani și 14 zile, până pe 15 mai 2022. Prețul gigacaloriei va fi  de 237,35 lei + TVA, până 
la aprobarea unui nou tarif, conform formulei de calcul agreate de  Autoritatea Națională de 
Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Cele două instituții vor aloca sumele necesare pentru 
subvenționarea căldurii și a apei calde pentru populație, astfel încât consumatorii să nu resimtă 
scumpirile. În timp ce primarul Adrian Dobre, ALDE Prahova și PSD Prahova se lăudau pe Facebook 
cu marea realizare, Veolia Energie a transmis un comunicat de presă care aproape că răstoarnă 
totul: „modul în care s-a respectat calendarul de acțiuni propuse a dus compania în situația puțin 
probabilă de a mai putea ajunge la un acord în perioada rămasă până la expirarea prezentului 
contract de termie”. 

MINISTRUL TURISMULUI A VIZITAT PRAHOVAMINISTRUL TURISMULUI A VIZITAT PRAHOVA
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Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:

Cămara cu planteCămara cu plante PROFITĂ DE VERDEŢURILE DE SEZON! (I)

O scriere misterioasă, 
într-un alfabet necunoscut 

și fără corespondent în istorie, 
imagini ale unor plante inexistente 
pe Pământ, semne zodiacale 
complexe și siluete feminine 
scăldându-se în bazine diforme, 
pline cu un lichid ciudat - acestea 
sunt doar câteva dintre elementele 
care i-au determinat pe cercetători 
să declare Manuscrisul Voynich  
drept cel mai bizar document 
descoperit vreodată.

Nimeni nu a reușit să dezlege, 
în cei peste 500 de ani care se 
presupune că ar fi  trecut de la 

redactarea manuscrisului 
Voynich, misterele care 
înconjoară neobișnuitul 
document: origini, autori, 
scriere, imagini sau limba 
în care a fost redactat. 
Și asta după ce numai în 
secolul XX, o întreagă 
armată de paleografi , 
inclusiv specialiștii 
americani care au descifrat 
codul german „Enigma”, 
au eșuat lamentabil.

Originalul se 
păstrează în biblioteca 
Beinecke Rare Book and 
Manuscris Library de la 
Yale University din New 
Haven, Connecticut, SUA, 
, sub numărul de catalog 
MS 408 (începând din 
1969). Are forma unei 

cărţi ilustrate cu 232 de pagini. 
Textul este scris cu caractere 
neidentifi cate, fără greșeli, tăieturi 
sau corecturi. Conţine ilustraţii cu 
plante, oameni, animale și teme 
astronomice.

Iniţial, decriptarea se părea o 
sarcină ușoară pentru lingviștii 
contemporani, atâta vreme cât 
textul era format din cuvinte ce 
se repetau și păreau să urmeze 
o linie inteligibilă, asemenea 
tuturor limbilor cunoscute. 
Entuziasmul acestora însă avea să 
pălească la scurt timp. Alfabetul 
necunoscut părea să semene cu 

majoritatea limbilor de circulaţie 
internaţională din sec. XVI-XVII 
și totuși să nu aibă corespondent 
în niciuna dintre ele.

Manuscrisul pare scris de două 
persoane diferite, care folosesc  
sisteme distincte de redactare, 
specialiștii împărţind textul în 
două categorii de scriere. Voynich 
A și Voynich B, fără nicio altă 
evoluţie însă, în descifrarea 
acestora. Iar ca misterul să fi e 
complet, niciunul dintre cuvinte 
nu are mai puţin de trei litere sau 
mai mult de zece, fapt neîntâlnit în 
nicio limbă cunoscută, semnele de 
punctuaţie lipsesc cu desăvârșire, 
motiv ce i-a determinat pe 
paleografi  să creadă că este vorba 
de un document cifrat, un fel de 
cod medieval, accesibil numai 
iniţiaţilor.

Documentul, care acum se afl ă 
în biblioteca Universităţii Yale din 
Statele Unite, a fost redescoperit 
în 1912 de către anticarul polonez 
Wilfried Michael Voynich, de 
unde și numele manuscrisului. 
Acesta l-a găsit „într-un vechi castel 
din Europa”, mai precis la Colegiul 
Iezuit Mondragone di Frascati, 
afl at la sud de Roma, unde se 
pare că manuscrisul fusese dat 
uitării câteva secole. Specializat în 
analiza și evaluarea documentelor 
vechi, Voynich a remarcat imediat 
caracterele misterioase și imaginile 
cel puţin bizare ce ilustrau cele 246 
de pagini îngălbenite de vreme.

De curând, Stephen Bax, 
profesor de lingvistică aplicată 
la Universitatea Bedfordshire, 
susţine că a folosit analiza 
lingvistică pentru a încerca să 
descifreze manuscrisul literă cu 
literă. „Am pornit de la ideea de a 
identifi ca substantivele proprii din 
text, urmând abordările mai vechi 

care au dus la succesul descifrării 
hieroglifelor egiptene și a altor 
scrieri misterioase și am folosit apoi 
acele substantive pentru a descifra 
parţial manuscrisul. Cartea are 
foarte multe ilustraţii reprezentând 
stele și plante. Am putut identifi ca 
unele dintre acestea și numele 
lor, studiind manuscrise botanice 
redactate în arabă și în alte limbi și 
apoi am început decodifi carea, cu 
unele rezultate foarte interesante”, 
a spus Bax conform Daily Mail.

Printre cuvintele identifi cate 
se numără cel ce denumește 

constelaţia Taurul, alăturat unui 
desen ce reprezintă șapte stele, care 
ar putea fi  Pleiadele și cuvântul 
KANTAIRON, scris lângă desenul 
ce reprezintă o plantă numită 
ţintaură, o plantă medicinală 
binecunoscută și utilizată în Evul 
Mediu.

Profesorul Bax susţine că a mai 
recunoscut cuvintele ce denumesc 
plante ca ienupăr, coriandru, 
spânz, bumbac, negrilică, șofran, 
precum și cuvântul Chiron 
(numele unui corp ceresc, în 
astrologie).

edactarea manuscrisului

CEL MAI BIZAR MANUSCRIS DIN CEL MAI BIZAR MANUSCRIS DIN 
ISTORIE AR PUTEA FI DESCIFRAT

Primăvara este sezonul crudităţilor, 
mai ales al verdeţurilor. Bogate în 
clorofi lă, vitamine, minerale și fi bre 
vegetale, consumate cât mai proaspete, 
aceste alimente-medicament curăţă 
sângele și combat astenia. Campioane la 
acest capitol sunt: urzica, spanacul, leurda 
și loboda.

URZICA REVIGOREAZĂ 
ORGANISMUL

Bogată în carotenoide (provitamina A), 
în vitamine (B2, C, K), acid folic, fl avonoizi, 
taninuri, uleiuri volatile siliciu, acid galic, 
mucilagii și lecitină, urzica are proprietăţi 
diuretice, astringente, antiseptice, 
depurative, emoliente, expectorante, 
revitalizante, detoxifi ante. Cu suc de frunze 
proaspete de urzică se poate face o cură 
revitalizantă a organismului, iar infuzia 
de urzică este un bun tonic: stimulează 
apetitul, furnizează fi er și alungă oboseala. 
Aceasta din urmă se prepară astfel: pune la 
fi ert în 250 ml de apă 2 linguri de urzică 
uscată și mărunţită. După ce amestecul dă 
în clocot, ia-l de pe foc și lasă-l la infuzat 
jumătate de oră. Strecoară-l și bea-l călduţ, 
îndulcit cu miere. Se consumă câte 3 căni 
de ceai pe zi, 14 zile.

Are acţiune DEPURATIVĂ
Preparatele pe bază de urzică elimină 

toxinele și alte substanţe nocive din corp. 
În acest sens, ţine o cură de 4 săptămâni cu 

ceai de urzică (1 linguriţă cu vârf de plantă 
se opărește în 400 ml de apă fi erbinte, 
după care se ţine la infuzat 2 minute). Se 
consumă 1 ceașcă de ceai dimineaţa, pe 
stomacul gol, cu o jumătate de oră înainte 
de masă. Pe parcursul zilei, se mai beau alte 
2 cești de ceai.

Ţine BOLILE DE INIMĂ la distanţă
Specialiștii în domeniu spun că decoctul 

de urzică este un leac dovedit în combaterea 
hipertensiunii arteriale și tahicardiilor. 
Fibre în 2 căni de apă 4 linguri de rădăcină 
de urzică uscată și tăiată groscior. Dacă apa 
se evaporă, completeaz-o la fi nal. Filtrează 
decoctul prin tifon și bea-l îndulcit cu 
miere. Preparatul este util și în diabet, 
afecţiuni hepatice și biliare, deranjamente 
stomacale și intestinale, infl amarea căilor 
respiratorii.

Efi cientă pentru TEN și PĂR
Compresele cu ceai de urzică sunt utile 

în tratarea acneei și a eczemelor. Toarnă 
o cană fi erbinte de apă peste un pumn de 
frunze de urzică, după care lasă preparatul 
la infuzat 10 minute. Strecoară, îmbibă 
un tifon curat în amestec și aplică-l pe 
zona cu probleme. Lasă-l să acţioneze 15 
minute. Repetă procedeul 30 de zile. Pentru 
revigorarea podoabei capilare și stimularea 
creșterii părului, limpezește-ţi șuviţele cu o 
fi ertură din frunze de urzică. Se pun într-
un vas 100 g de frunze proaspete de urzică, 
1/2 oţet de mere și 500 ml de apă rece. 

Amestecul se fi erbe 5 minute, după care se 
lasă la răcit. La fi nal, se strecoară.

LOBODA COMBATE ASTENIA
În afară de ciorbele, omletele, sufl eurile și 

plăcintele delicioase din frunze de lobodă, 
planta poate fi  consumată și în stare crudă, 
ca salată sau suc. Specialiștii spun că în felul 
acesta frunzele au efecte terapeutice mult 
mai intense. Dacă te numeri printre cei care 
primăvara se simt obosiţi, ușor iritabili, fără 
putere, din cauza asteniei, include loboda 
în meniul zilnic.

Îmbunătăţește DIGESTIA
Ca multe legume cu frunze verzi, 

loboda este bună pentru stimularea 
digestiei, datorită fi brelor și mineralelor 
din compoziţia sa. Asta înseamnă că 
ai mai puţine riscuri să te confrunţi cu 
constipaţie, precum și cu alte probleme 
gastrointestinale, cum sunt ulcerul gastric 
și cancerul de colon, dacă mănânci frecvent 
lobodă.

Previne CANCERUL
Loboda are în compoziţie antioxidanţi 

care previn apariţia cancerului și 
neutralizează radicalii liberi care provoacă 
stres oxidativ în organele și celulele 
organismului. În plus, antocianii și carotenii 
din frunzele de lobodă ajută la reducerea 
semnelor de îmbătrânire prematură, 
îmbunătăţesc sănătatea cardiovasculară și 
ţin cancerul la distanţă.

Calmează GÂTUL INFLAMAT
Când ai gâtul iritat și tușești, fi erbe în 

500 ml de apă câteva frunze de lobodă, 
5 minute. Acoperă și lasă la infuzat 15 
minute, apoi strecoară amestecul. În 
preparatul rezultat pune 1 linguriţă de oţet, 
una de miere și 1 praf de sare. Bea soluţia 
obţinută de 3 ori pe zi după masă, până vezi 
că te simţi mai bine.

Cataplasme pentru VINDECAREA 
RĂNILOR

Arsurile minore, tăieturile superfi ciale, 
zgârieturile, juliturile – toate trec mai 
repede după ce aplici frunze de lobodă, sub 
formă de cataplasme. Fierbe într-un vas 
cu apă câteva frunze de lobodă. Ţine vasul 
pe foc până când amestecul dă în clocot. 
Așteaptă 10 minute, după care ia o frunză 
de lobodă, înfășoar-o în tifon și ţine-o 30 
de minute pe zona cu probleme. Repetă 
procedeul până când vezi îmbunătăţiri.

Va continua

care au dus la succesul descifrării constelaţia Taurul alăturat unui
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INEDIT

DIOXINA DE 
DESFIGURATOARE

În septembrie 2004, în plină 
campanie prezidenţială, Viktor 
Iușcenko, candidat al opoziţiei 
ucrainene, a căzut grav bolnav. 
Contracandidatul său era Viktor 
Ianukovici, favoritul Moscovei. 
O echipă de medici din Austria 
a stabilit trei luni mai târziu că 
Iușcenko fusese otrăvit cu dioxină, 
o substanţă chimică ce conţine 
clor. Medicii vienezi care l-au tratat 
au descoperit diverse simptome 
de infecţie virală, pancreatită, 
dureri de spate și alterarea 
activităţii rinichilor. Faptul că 
s-a internat după patru zile de la 
apariţia simptomelor nu a permis 
identifi carea vreunei substanţe 
toxice ingerate, deși Iușcenko a 
declarat încă de atunci că oamenii 
puterii au încercat să-l otrăvească. 
Ameninţările primite de unul 
din medicii austrieci și faptul că 
dosarul medical al politicianului 
a fost sigilat și predat procuraturii 
austriece a alimentat și mai mult 
suspiciunile. Medicii de la clinica 
vieneză au presupus de la bun 
început că toxinele descoperite în 
organismul lui Iușcenko nu puteau 
să fi  fost absorbite în mod natural 
și au cerut sfatul lui John Henry, 
toxicolog clinic la spitalul St. Mary 
din Londra și consultant al MI5 
în problema otrăvirilor. Potrivit 
opiniei acestuia, bazată pe simpla 
examinare a fotografi ilor lui 
Iușcenko, coșurile care mutilează 
faţa liderului politic ucrainean 
constituie mărturia otrăvirii lui cu 
dioxină.

CEAI „ALTOIT” CU POLONIU
În urmă cu aproape 12 ani, 

pe 1 noiembrie 2006, Aleksandr 
Litvinenko, în vârstă de 43 de ani, 
fost agent KGB și opozant al lui 
Vladimir Putin, s-a întâlnit cu doi 
cetăţeni ruși, cu care a băut un ceai 
la hotelul Millennium din centrul 
Londrei. Pe atunci, Litvinenko 
făcea o investigaţie al cărei obiect 
erau posibilele legături dintre 
regimul de la Kremlin și o serie 
de reţele mafi ote. În același timp, 
colabora și cu serviciile secrete 
britanice. La scurt timp după ce 
a băut acel ceai, el a început să se 
simtă din ce în ce mai rău. Internat 
de urgenţă, rusul a murit după 
câteva săptămâni de chinuri. După 
autopsie s-a constatat că acesta 
a fost otrăvit cu Poloniu-210, o 
substanţă radioactivă extrem de 
toxică, produsă în Rusia. Atunci, 
ancheta realizată de serviciile 
secrete britanice a ajuns la 
concluzia că președintele Vladimir 
Putin „a aprobat probabil” 
uciderea fostului spion rus. O 
acuzaţie extrem de gravă, pe care 
regimul de la Moscova a califi cat-o 
drept o „glumă”. Moartea lui 
Aleksandr Litvinenko a provocat 
o criză diplomatică majoră între 
Marea Britanie și Rusia, iar acesta 
din urmă a refuzat cu îndârjire să-l 
extrădeze pe principalul suspect în 
acel caz.

OTRĂVIT CU „VX”
La 13 februarie 2017, fratele 

vitreg al dictatorului nord-
coreean Kim Jong-un, Kim 
Jong-nam, a murit pe aeroportul 
internaţional din Kuala Lumpur 
(Malaysia) după ce i s-a aplicat 

pe faţă un material textil îmbibat 
cu o substanţă toxică, acţiune 
descrisă de Poliţia din Malaysia 
drept asasinat. Poliţia a anunţat că 
două femei de origine vietnameză, 
respectiv indoneziană, au folosit 
agentul interzis. Medicii legiști au 
descoperit că rebelul Kim Jong-
nam căzuse victima substanţei VX, 
clasată drept armă de distrugere 
în masă. Doar 10 miligrame din 
această substanţă sunt letale și se 
presupune că a fost folosită o doză 
mai mare. Anchetatorii nu au 
reușit să stabilească modalitatea 
prin care cele două femei au intrat 
în posesia acestei substanţe.

Surse din serviciile speciale 
sud-coreene susţin că liderul nord- 
coreean ar fi  comis în urmă cu mai 
mulţi ani ordinul de lichidare a 
fratelui său vitreg, având în vedere 
că un agent nord-coreean capturat 
în 2010 a mărturisit că plănuia 
asasinarea lui Kim Jong-nam.

O NOUĂ ARMĂ ÎN 
„RĂZBOIUL ASIMETRIC”?
Între timp apar tot mai 

multe elemente, dar acestea nu 
clarifi că în sine cazul Skripal, ci 
înmulţesc întrebările. Întrebări 
care, abordate cu echilibru și 
cu deschidere logică, pot duce 
la unele concluzii lămuritoare. 
Evident, oricare ar fi  concluziile 
raţionamentelor deductive, pentru 
a fi  validate va trebui să existe și 
probe certe. În primul rând, cazul 
Skripal nu poate fi  nicidecum 
interpretat ca un episod izolat 
(în plus, semi-eșuat într-un mod 
ciudat) îndreptat împotriva unui 
spion pensionar găzduit de Marea 
Britanie ca recompensă pentru 
servicii trecute, dar, practic, 
nereprezentând demult niciun fel 
de ameninţare directă pentru noile 
reţele operative create după ce el 
predase serviciilor occidentale 
lista tuturor colegilor săi care 
acţionau pe teritoriul UE. Prinși 
în vâltoarea altor „știri fi erbinţi”, 
nu percepem gravitatea mesajului 
din spatele tentativei de omor din 
Regatul Unit. Sunt unele chestiuni 
pe care nu le știm. Deocamdată 
toţi îi credem pe britanici. Cum 
nimeni (în măsura în care și-a 
păstrat bunul simţ și luciditatea) 
nu poate spune acum cu fermitate 
care este adevărul, vă propun să 
analizăm împreună doar câteva 
întrebări legate de elementele pe 
care le știm până acum despre 
acest caz:

Christine Blanshard, director 
medical la Spitalul din Salisbury a 
anunţat recent că Serghei Skripal 
„răspunde bine la tratament, se 
recuperează rapid și nu mai este 
într-o stare critică”. Așa că apar 

mai multe întrebări având în 
vedere puterea otrăvii, cum au 
supravieţuit cei doi, ba mai mult, 
s-au putut deplasa până la barul 
din apropierea casei și apoi în 
parcul în care au fost găsiţi pe 4 
martie? De ce un fost spion, stors ca 
o lămâie și de ruși și de britanici, e 
omorât cu o armă care duce direct 
spre criminal? Criminalii încearcă 
să ascundă, aruncă arma… De 
ce ar fi  folosit serviciul respectiv 
soluţia cu dâre indicatoare spre 
Moscova, când aveau la îndemână 
glontele, accidentul auto, 
răpirea și ascunderea lor pentru 
totdeauna, variante care nu lăsau 
indicii privind o mână criminală 
rusă? Moscova a denunţat lipsa 
de transparenţă a autorităţilor 
britanice și a solicitat dovezi 
concrete prin testarea animalelor 
din casa fostului agent rus. Potrivit 
unor informaţii credibile, în casa 
din Salisbury a lui Serghei Skripal, 
unde autorităţile britanice susţin 
că a avut loc atacul chimic, erau 
animale. Unde sunt animalele? 
În ce stare sunt? Este vorba de 
creaturi vii; dacă a fost folosită o 
substanţă chimică de acest gen în 
casă, aceste creaturi vii ar fi  trebuit 
să fi  fost rănite. De ce l-ar mai 
lichida rușii pe Skripal, după ce 
l-au avut în pușcărie și puteau să-l 
facă pierdut oricând, fără nici un 
pic de tărăboi?

Dar ceea ce a trecut oarecum 
neobservat este faptul că tentativa 
de eliminare a fost extraordinar de 
„zgomotoasă” și de riscantă. Să fi m 
serioși, pentru eliminarea fi zică 
a unei persoane nu este necesară 
folosirea unui gaz toxic de război. 
Simplul fapt că în tentativa de 
asasinat a agentului dublu a fost 
folosită o armă chimică – ce 
e drept „în doză de pipetă” – 
este mai degrabă o declaraţie 
de putere decât o dovadă de 
efi cienţă. La prima vedere am 
fi  tentaţi să credem că această 
metodă sinistră de asasinare 
este un mesaj către alţi spioni 
ruși. Fals. Dacă ai de comunicat 
către un număr mic de oameni, 
nu ai nevoie să „tragi cu tunul” 
pentru a-ţi face auzit mesajul. 
Mai mult, tentativa de asasinat 
cu o armă chimică a implicat 
incertitudine – tocmai de aceea 
vorbim despre o tentativă și despre 
un asasinat. „De ce și-ar asuma 
o ţară riscul unui megascandal 
creat în jurul eliminării unui 
ins indezirabil?” Tocmai pentru 
că scopul este declanșarea 
scandalului și transmiterea unor 
mesaje foarte „ascuţite”. Cel mai 
probabil, eliminarea fi zică a lui 
Serghei Skripal nu a fost scopul 
operaţiunii. Faptul că în tentativa 

de asasinat a fost folosită o armă 
chimică transmite câteva mesaje: 
(a) puterea aduce arme chimice 
pe teritoriul vostru, UK/NATO; 
(b) nu ne ascundem că putem face 
asta; (c) suntem dispuși să folosim 
arme chimice și să punem în 
pericol populaţia civilă. Apoi este 
întrebarea: de ce Marea Britanie? 
Răspunsul simplist ar fi  că acolo 
s-a afl at ţinta sau pentru că în UK 
(?) (UE) sunt „pensionaţi” mulţi 
foști spioni ruși deveniţi agenţi 
dubli. Însă poate că mai este un 
motiv suplimentar distribuţiei 
geografi ce a spionilor ruși care au 
schimbat tabăra. Marea Britanie 
va ieși din UE și este pusă într-o 
poziţie internaţională foarte 
difi cilă. Spus mai simplu, Regatul 
Unit este mai vulnerabil decât alţi 
membri NATO. Din  nefericire, 
cred că atentatul cu armă chimică 
la scară redusă este doar un 
exemplu de „următor pas” pe care 
inamicii UE și NATO îl pot face. 
Ce s-a întâmplat în Marea Britanie 
nu este o declaraţie mascată de 
război, ci un test al efi cienţei 
demersurilor de slăbire a UE și 
NATO. Iar Marea Britanie a fost 
terenul acestui test tocmai pentru 
că acolo demersurile de divizare 
au avut cel mai răsunător succes, 
dovadă votul pentru Brexit.

Dacă este ceva de învăţat în 
urma tentativei de asasinat prin 
metode sinistre a lui Serghei 
Skripal, atunci acel ceva este că 
inamicii UE și NATO nu se vor 
opri la slăbirea societăţilor prin 
acţiuni de propagandă și adâncirea 
controverselor deja existente în 
societăţi. Reprezentanţii Moscovei 
și agenţii săi de infl uenţă din 
vest nu obosesc să pună, locvace, 
întrebări sugerând prezumţia 
implicare a unor spioni lucrând 
pe cont propriu, ori o presupusă 
„lipsă de interes” a Rusiei în 
a comite un act de natură să-i 
deterioreze grav relaţiile cu vestul. 
„De ce ar fi  făcut-o?”, se întreabă , 
în context, occidentali naivi, cot la 
cot cu politicienii cumpăraţi.

Din punctul meu de vedere, 
răspunsul la chestiunea 
mobilurilor Rusiei nu e, totuși, 
greu de identifi cat. Infl uenţa și 
intervenţia Rusiei în treburile 
europene va crește prin folosirea 
presiunii politice de către 
partidele naţionaliste și extremiste 
europene. Crearea zâzaniei este 
doar primul pas dintr-un foarte 
lung șir de acţiuni ofensive. 
Deocamdată asistăm la escaladă. 
Și nimeni nu știe ce se pregătește 
cu adevărat. Noutate? Una dintre 
ţintele majore este desigur, 
Europa…

Colonel (r) Liviu GĂITAN

DIOXINA DE CEAI ALTOIT” CU POLONIU

CAZUL SERGHEI SKRIPALCAZUL SERGHEI SKRIPAL(II)(II)

CIPURI IMPLANTABILE, 
ÎN LOC DE CARDÎN LOC DE CARD

Microcipurile de 
mărimea unui bob 

de orez, implantate sub piele, 
sunt alegerea a mii de oameni 
din  Suedia, pentru  a înlocui 
cardurile de identitate și 
cardurile de credit.

Cipurile, implantate sub 
piele între degetul mare și 

arătător, utilizează tehnologia 
de comunicaţie contactless și 
pot înlocui toate tipurile de 
carduri.

Această practică este 
introdusă de ceva ani și câștigă 
tot mai mulţi adepţi, pentru 
că li se pare mai comod, deși 
siguranţa datelor este și în 

acest caz precară (datele pot fi  
accesate de alte persoane, cum 
se petrece în cazul cardurilor 
contactless). Potrivit wavy.com, 
există atât de  mulţi suedezi 
care doresc să folosească cipul 
implantabil, încât furnizorul 
principal nu poate răspunde 
solicitării.
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

UN 7 APRILIE CE A ZGUDUIT 
O ȚARĂ ÎNTREAGĂ. DAR 
NU ÎNDEAJUNS ȘI CLASA 

POLITICĂ 
Fragmentul din capo acestui 

articol e din mesajul celui, căruia 
îi place să-și zică șeful statului. 
Adică Igor Dodon, de pe contul 
său de Facebook, metoda preferată 
de a comunica cel mai des cu 
poporul. Mai drept cu cei care 
nu sunt socialiști, căci cu PCRM 
comunică de fi ecare dată face to 
face. E mai degrabă un reproș, o 
regurgitare politică, ca să nu-i zic 
râcă, ce alimentează, o dată în plus, 
discordia dintre generația Twitter 
și actuala clasă politică. Discordie 
ce a spulberat visul de libertate, de 
schimbare al miilor de tineri, care 
au ieșit în 7 aprilie la proteste, nu 
atât contra fraudării alegerilor de 
către regimul Voronin (așa și-au 
motivat politicienii care au inițiat 
protestele), cât împotriva însuși 
regimului comunist al lui Voronin. 
Azi mulți dintre ei ar da averi 
numai să scape de amintirile negre 
ce-i urmăresc și după zece ani, dar 
mai ales de ce s-a ales din visul lor 
de libertate și dezrobire social-
politică. Atunci, în altercațiile cu 
poliția, au fost răniți peste 50 de 
demonstranți și 270 de polițiști, 
cel puțin 600 de tineri au fost 
arestați, preponderent studenți 
(nu toți neapărat implicați în 
altercații). Majoritatea bătuți 
cu bestialitate și maltratați în 
comisariatele de poliție în cel 
mai degradant și inuman mod 
– înainte de a păși pe coridorul 
morții, tinerii erau dezbrăcați 
până la jumătate, ca să simtă mai 
usturător loviturile de bastoane și 
curele late, cu catarame la capăt; 
fete interogate noaptea de polițiști 
și judecători în pielea goală… 
Ca să nu mai zicem de torturile 
și manipulările psihologice – 
că vor fi  exmatriculați, că nu 
vor ieși niciodată de acolo, că 
vor face de la 7 până la 15 ani 
închisoare, dacă nu recunosc că 
au aruncat cu pietre în polițiști 
etc. O persoană omorâtă în bătăi 
chiar în fața Arcului de Triumf, în 
noaptea de 7 spre 8 aprilie, Victor 
Boboc. Șapte „sinucideri” ale 

participanților la proteste, între 8 
și 15 aprilie, învăluite de mister și 
având cauzele decesului eronate. 
Ulterior, la Procuratura Generală 
au fost înregistrate 108 plângeri, 
dar numai 58 dintre ele au ajuns 
în judecată, majoritatea rămase 
fără sentințe. Mai puțin de 20 au 
ieșit cu câștig la Chișinău, decât 
că un câștig mai mult moral, fără 
a condamna măcar un  torționar. 
Și numai vreo 2-3 la CEDO, care 
au ajuns până acolo, s-au lăsat cu 
despăgubiri.  

Polițiștii răniți au fost internați 
și tratați în spitalul Ministerului 
de Interne; nici un protestatar 
nu a fost internat în vreo unitate 
spitalicească de stat. Singura 
instituție care, din a doua zi și până 
în prezent, a acordat și acordă 
ajutor este Centrul de Reabilitare 
a Victimelor Torturii „Memoria” – 
circa 150 de tineri maltratați i-au 
trecut pragul. Unii mai au nevoie și 
azi de asistență – acuză insomnii, 
coșmaruri, probleme de sănătate 
fi zică, psiho-somatice. Au rămas 
profund marcați pentru tot restul 
vieții, refuză să vorbească, nu 
doresc să-și amintească, încearcă 
să uite… 
AMINTIRILE CA ARGUMENT 

AL CONȘTIINȚEI. NU ȘI 
PENTRU INSTANȚĂ 

Dacă nu am fost arestat, bătut 
și maltratat de organele ce nu 
se rușinează să afi rme că sunt la 
straja ordinii publice, amintirile 
nu-mi sunt povară neagră, ci 
mai degrabă mărturie, argument 
într-un oprobiu public, pe care nu 
mi-l poate anula nici o instanță, 
nici o Curte de Apel sau alt soi de 
tribunal. E judecata conștiinței, 
ultima instanță.

Pe la amiază, cele două șefe ale 
mele m-au întrebat dacă nu doresc 
să le însoțesc până în Piața Marii 
Adunări Naționale, de unde se 
auzeau bubuituri de tun și larmă 
de voci (ofi ciul nostru e la doar 
trei străzi de centrul capitalei). 
Am acceptat, nu doar că eram 
singurul bărbat într-un colectiv 
de femei, dar și pentru că eram 
curios ce se întâmplă – cu doar 
două ore înainte traversasem 
centrul și chiar mă strecurasem 

printre rândurile demonstranților, 
ce urmau organizat, într-un marș 
pașnic și în tăcere, tradiționalul 
itinerar, de la Academie până 
la celălalt capăt al bulevardului 
Ștefan cel Mare, principala arteră a 
capitalei. Rămăsesem impresionat 
ce rânduri drepte și liniște în 
coloanele fără capăt. La ora când 
eram solicitat de colege…

Ajunși în preajma edifi ciilor 
Președinției și Parlamentului 
(afl ate față-n față), nu pot să zic 
că m-a zguduit tabloul, dar am 
rămas contrariat de ce se întâmpla 
la doar câteva ore după. Mulțime 
de tineri care aruncau cu pietre 
în cordoanele de scutierii ce 
înconjurau Parlamentul. Nu păreau 
a fi  cei de dimineață – mulți inși 
tunși chilug printre protestatari, 
cu fețe crispate, departe de a 
semăna a studenți. Cineva ne 
invită să pășim pragul Președinției 
– mulțimea lăsase în pace edifi ciul 
ei, dat fi ind că pe cupolă fusese 
deja arborate drapelul UE și al 
României. Eram pe punct să 
intru, să văd sala unde votasem 
cu ani în urmă Independența 

Republicii Moldova, dar colegele 
m-au convins să mă las păgubaș. 
Ne-am îndreptat spre Piață, 
unde reprezentanți ai partidelor 
proeuropene se străduiau, de la 
tribuna improvizată, să mențină 
cu discursuri simpatizanții mai 
departe de locul violențelor. La 
un moment dat câțiva tineri 
împing spre tribună un camion 
militar, cum se vede dezamorsat. 
Apoi prind a-l „legăna”, cu gând 
evident de a-l răsturna. Împreună 
cu Constantin Tănase, viitorul 
ministru al justiției și președinte al 
CC, le explicăm că nu dezordinile 
sunt scopul protestelor. Cu greu 
se lasă convinși și, până la urmă, 
se îndreaptă într-acolo de unde 
se aud în continuare bubuituri de 
tun – organele de forță încercau să 
liniștească mulțimea înfuriată cu 
gaze lacrimogene. 

…Două săptămâni la rând 
soția mă telefona din 2-3 ore 
să afl e dacă nu am fost cumva 
arestat. Mulți jurnaliști (din cei 
ce au fi lmat sau fotografi at în 
vâltoarea evenimentelor, nu din 
spatele cordoanelor de poliție) 
într-adevăr au fot reținuți sau citați 
la comisariatele morții (cum le 
numeam). Frica pusese stăpânire 
nu numai pe părinții celor arestați. 

DUPĂ UN DECENIU – 
SCHIMBAREA SAU UITAREA? 

ORI NEPĂSAREA?
Cu aceste amintiri încerc să 

măsor gradul de democrație după 
un deceniu de la acel 7 aprilie 
2009, dar mai ales gradul de 
moralitate a actualei clase politice. 
Nici o reacție, până azi, din partea 
autorităților privind drepturile 
acestor persoane, nici o scuză 
ofi cială față de victimele cruzimii 
din comisariate. Dezamăgiți, mulți 
tineri au plecat peste hotare, chiar 
părăsind studiile, și nu doresc să 
se mai întoarcă. Clasa politică 
face plocoane cu regularitate față 
de participanții la războiul din 
Afganistan (trimiși în acel război 
de regimul sovietic), față de 
participanții la lichidarea avariei 
de la Cernobîl (mobilizați de 
același regim), față de combatanții 
la confl ictul de pe Nistru. Departe 
de mine gândul că nu ar trebui 
să-i aibă în atenție. Dar tinerii care 
au avut curajul să iasă în stradă și 
să-și apere votul și, într-un fi nal, 
au devenit victimele torturii nu 
merită și ei o atenție pe măsură? 
Ei și-au dorit SCHIMBAREA, 
iar partidele politice aduse la 
putere pe acest val au promis-o 
cu generozitate. Sloganul cel mai 

popular „Moldova fără comuniști, 
Moldova fără Voronin!” a scos și 
după 7 aprilie cetățenii în număr 
mare la alegerile anticipate. Cu 
puterea votului lor comuniștii 
au fost înlăturați treptat de la 
guvernare, iar partidele de opoziție 
au încropit alianțe pro-europene și 
au preluat conducerea statului. 

Dar la 10 ani de la acele 
evenimente încă nu se cunoaște 
cine au fost provocatorii și 
coordonatorii din spate, cu ce 
scop a fost vandalizată Președinția 
și incendiat (selectiv) Parlamentul, 
care era rostul și cine sunt autorii 
ordinului de a dezlănțui teroarea 
împotriva protestatarilor. Pentru 
că nu se dorește. Adevărații 
organizatorii ai fațetei negre 
se ascund, iar marionetele lor, 
politicienii și activiștii care au 
„mobilizat” și ghidat tinerii la 
proteste își declină răspunderea. 
Dacă a fost „tentativă de lovitură 
de stat”, cum titra atunci Marian 
Lupu și repetă azi ca papagalul Igor 
Dodon, de ce nu s-a soldat chiar 
în acele zile cu căderea clanului 
paralizat de frică și nedispus să 
apere instituțiile supreme ale 
statului? Dacă protestatarii au 
intrat în Parlament și Președinție, 
ce i-a împiedicat pe coordonatorii 
din umbră să comande asaltul 
Guvernului, a televiziunii publice 
și a altor instituții importante ale 
statului? Cine și de ce a fost interesat 
să ardă arhiva primului parlament, 

Declarația de Independență (a ars 
sau e în posesia unuia dintre cele 
două persoane vehiculate și azi – 
Marian Lupu sau Mark Tcaciuc)? 

UNDE-S AZI CEI VINOVAȚI? 
ÎN CE FOTOLII? 

Guvernarea „proeuropeană” 
de după  2009 a simulat 
interesul constituind o comisie 
parlamentară, dar nu a investigat 
cu adevărat „misterele” zilelor de 
6-8 aprilie. Ce ne ascundem după 
deget? „Noii” politicieni veniți la 
putere pe valul „revoluției Twitter” 
nu a îndreptățit așteptările, a 
abandonat lozinca „Moldova fără 
Voronin, Moldova fără comuniști”. 
O lozincă pe cât de frumoasă, 
pe atât de fățarnică, populistă? 
Altminteri de ce până azi nimeni 
nu e pedepsit – nici cei care au 
provocat vandalizarea celor două 
edifi cii, nici cei care au torturat 
protestatarii? 

În dosarul 7 aprilie a fost găsit 
vinovat doar fostul ministru 
de interne, Gheorghe Papuc, și 
polițistul Ion Perju, care i-a aplicat 
lovitura fatală lui Valeriu Boboc. 
Papuc a fost condamnat la 4 ani 
de închisoare, Perju – la 10 ani 
de detenție. Niciunul nu e după 
gratii, ambii au dispărut din sală 
înainte de pronunțarea sentinței. 
Dimpotrivă, liderul partidului 
care a inițiat protestele, Vlad Filat, 
este astăzi la închisoare. Principalii 
șefi  ai torționarilor (poate și ei 
torționari) Alexandru Jizdan, șef 
Departament Serviciu Operativ 
al MAI, astăzi este nimeni altul 
decât ministrul de interne, 
iar locțiitorul său, Alexandru 
Pânzari, azi e șeful Inspectoratului 
General de Poliție; Valeriu 
Zubic, viceminstru de interne 
în 2009 astăzi este directorul 
Agenției de pază „Argus-S”, 
afi liată lui Vlad Plahotniuc, iar 
poetul rus și consultantul politic 
Eduard Baghirov, învinuit că ar 
fi  fost unul dintre organizatorii 
provocatorilor din mulțime, după 
ce i se preschimbă pedeapsa 
în arest la domiciliu, a doua zi 
părăsește Republica Moldova 
prin Transnistria, iar în prezent, 
deși e anunțat în urmărire 
internațională, este bine-merci 
redactor-șef adjunct al site-ului 
„Russkaia literatura” și plasează 
foto și secvențe video din Bali, 
Th ailanda, Hong-Kong, Cipru, 
Marea Britanie. Lista acestora, 
odată continuată, ar depăși o 
pagină de ziar.    

Partidele în care tinerii au avut 
încredere, pentru care au optat și 
pe care le considerau atunci un 
fel de eroi al  lor, foarte curând 
au dezamăgit – nu și-au asumat 
responsabilitatea de a demola 
acel regim. Azi la putere e o clasă 
politică ce provine din aceeași 
tulpină – comunistă. Mai mult, la 
un deceniu de la acele evenimente, 
consideră 7 aprilie 2009 mai 
degrabă o fi lă neagră din istoria 
Republicii Moldova, iar tinerii 
care practic au adus-o la putere 
sunt tratați ca infractori, autori 
ai unei lovituri de stat și vandalii 
edifi ciilor statului.

DUPĂ ZECE ANI, CEASUL DREPTEI DUPĂ ZECE ANI, CEASUL DREPTEI 
JUDECĂȚI SĂ MAI AȘTEPTE? JUDECĂȚI SĂ MAI AȘTEPTE? 

7 APRILIE 2009: 7 APRILIE 2009: 

„Îi întreb pe concetățenii noștri, pe tineri, pe toți cei care sincer 
au ieșit în stradă, au protestat în speranța că lucrurile se vor 

schimba spre bine și au adus dreapta la guvernare: Sunteți mulțumiți 
de rezultat? S-a transformat Moldova într-un loc de trai mai bun? Vă 
place că după 2009 s-a furat miliardul din sistemul bancar, că oamenii 
sunt cuprinși de deznădejde, că au plecat sute de mii de moldoveni, 
că satele sunt depopulate și distruse, că s-a înrădăcinat și mai tare 
corupția, că aveți o clasă politică de care vă e rușine, care s-a compromis 
într-un hal fără de hal, iar idealurile voastre au fost călcate în picioare 
de politicienii care v-au folosit atunci și au venit la guvernare?”
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

Actriţa Natalie Portman este de 
părere că legea care defi nește 

Israelul exclusiv ca „stat-naţiune al 
poporului evreu”, adoptată în iulie anul 
trecut, este rasistă.

Într-un interviu acordat ziarului Al-
Quds Al-Arabi din Londra, tradus de Al. 
Jazeera și Haaretz, actriţa a descris legea 
drept „rasistă”: „Este o greșeală și nu 
sunt de acord cu ea… vieţile oamenilor 
sunt afectate la nivel personal de decizii 
luate de politicieni”. „Sper doar că vom fi  
capabili să ne iubim cu adevărat vecinii 
și să colaborăm”, a mai spus ea. Legea 
stipulează că limba ebraică este singura 
limbă ofi cială, renunţându-se la limba 
arabă, care avea același statut din 1948 
(anul formării statului evreu), și că 
așezările evreiești reprezintă interes 
naţional. În plus, „întregul Ierusalim 
unit este considerat capitala ţării. În 
Israel, trăiesc 1,8 milioane de arabi, 
care reprezintă aproximativ 20% din 
populaţie. Legea a fost contestată la nivel 
naţional și internaţional, fi ind criticată 
inclusiv de președintele turc, Recep 
Erdogan, care a caracterizat Israelul 
drept „cea mai sionistă, fascistă și rasistă 
ţară din lume”.

Comentariul lui Portman, care 
are dublă cetăţenie (americană și 
israeliană), vine după jumătate de an de 
când a stârnit nemulţumirile în rândul 
israelienilor, pentru că a refuzat premiul 
Genesis și l-a criticat pe premierul 
Benjamin Netanyahu.

Natalie Portman, născută pe 9 iunie 
1981, s-a remarcat încă de la primul ei rol, 
în thrillerul de acţiune „Leon” (1994), în 
care a jucat alături de Jean Reno. A fost 
distribuită apoi în rolul Padme Amidala 
din trilogia „Star Wars”. A câștigat un 
Glob de Aur și a fost nominalizată la 
Oscar pentru interpretarea din „Closer” 
(2004) și a impresionat în alte fi lme, 
precum „V for Vendetta (2006), „Goya’s 
Ghosts” (2006), „Th e Other Boleyn Girl” 
(2008) și „Th or” (2011). În 2010, Natalie 
Portman a jucat rolul principal în drama 
psihologică „Black Swan”, de Darren 
Aronofsky. Criticii au fost entuziasmaţi 
de evoluţia actriţei americane, care a 
câștigat cu acest rol, în 2011, premiul 
Oscar, al doilea Glob de Aur din carieră, 
SAG Award și premiul BAFTA.

Actriţa a fost premiată la Palm Springs 
International Film Festival, pentru 
interpretarea fostei prime doamne a 
Statelor Unite ale Americii, Jacqueline 
Kennedy Onassis, în fi lmul biografi c 
„Jackie”, care i-a adus și o nominalizare 
la Oscar.

Lumea se schimbă rapid, iar 2019 
promite să fi e un nou an difi cil și haotic. 

În contextul ascensiunii Chinei în Orient și 
al intensifi cării populismului în Orient, la 
jumătatea anului 2018, economiile conduse de 
formaţiuni democratice clasice au reprezentat 
doar o treime din PIB-ul comun al Grupului 
G20, comparativ cu 83% în 2017”, conform 
unui studiu realizat de Bloomberg Economics. 
„Iar această situaţie era înainte de alegerea a 
încă doi președinţi populiști, Andres Manuel 
Lopez Obrador, în Mexic, și Jair Bolsonaro, 
în Brazilia”, comentează editorialistul Marc 
Champion într-un articol publicat de agenţia 
de presă Bloomberg, sub titlul „Principalele 
crize politice de urmărit în 2019 / Se pare că 
viitorul an va fi  unul chiar mai dur”.

„În 20 de ani, nu am activat niciodată
într-un mediu de acest fel, întrucât existau 
mereu zone sigure, ţări despre care credeam 
că erau ușor de anticipat sunt acum greu 
de analizat”, afi rmă Claire Simpson, expert 
la grupul de asigurări de risc Willis Tower 
Warson Plc.

Indiferent dacă problemele sunt generate 
de o revoluţie tehnologică, de inegalităţile 
veniturilor, de ciocnirea civilizaţiilor ori de 
revoluţia tehnologică, actualele tendinţe vor 
continua. În 2019, tranziţiile de la perioada 
post-război Rece au potenţialul de a se încheia, 
dar fi ecare comportă riscuri de genul „cel mai 
grav scenariu”.

O NOUĂ CURSĂ A ÎNARMĂRII
Pe 4 decembrie anul trecut, administraţia 

Donald Trump a oferit Rusiei 60 de zile 
pentru a se conforma Tratatului Forţelor 
Nucleare Intermediare (INF), în caz contrar 
Washingtonul ameninţă că se retrage din 
acordul care interzice fabricarea de sisteme de 
rachete cu raze de acţiune între 500 și 5.500 de 
kilometri. Rusia susţine că nu încalcă Tratatul 
INF, dar problema o reprezintă China, care nu 
a semnat acordul și a fabricat deja rachete de 
acest tip.

Cel mai grav scenariu: Statele Unite ies 
din Tratatul INF, iar Rusia îndreaptă rachete 
nucleare spre vecinii occidentali, intensifi când 
cursa înarmării și provocând o criză politică 
în Alianţa Nord-Atlantică, în contextul în 
care există deja disensiuni între Statele Unite 
și aliaţii europeni. Riscul anulării Tratatului 
INF este unul ridicat, iar cel al izbucnirii unei 
noi curse a înarmării atomice în Europa este 

la nivel mediu.
RUSIA

În 2018, cele mai mari riscuri pentru marile 
fi rme de asigurare au fost în Rusia, cel mai 
frecvent din cauza sancţiunilor internaţionale. 
Cel mai probabil, Kremlinul a renunţat la 
relaţiile bune cu Donald Trump, după ce 
președintele SUA a anulat recent întrevederi cu 
omologul său rus, Vladimir Putin. Ingerinţele 
ruse în afacerile politice externe, eforturile de 
extindere a infl uenţei în Balcani și în fostele 
republici sovietice probabil vor continua, iar 
Statele Unite vor reacţiona prin impunerea de 
sancţiuni. Un summit la Washington, evocat 
ca posibilitate pentru 2019, pare a fi  acum în 
pericol, dar Donald Trump și Vladimir Putin 
probabil vor avea o întrevedere la viitoarea 
reuniune G20, programată în iunie, în Japonia.

Cel mai grav scenariu: relaţiile SUA-
Rusia ajung la ostilitate deschisă, afectând 
controlul asupra armamentului și domeniile 
de cooperare. Riscul unei situaţii de acest fel 
este ridicat.

CONFLICTE COMERCIALE
Acordul de suspendare a taxelor vamale, 

semnat de președintele SUA, Donald Trump, 
cu omologul său din China, XI Jinping, ar 
urma să expire anul acesta. Dacă negocierile 
nu vor da rezultate, Washingtonul va impune 
tarife vamale de 200 de miliarde de dolari 
pentru produsele din China.

 Cel mai grav scenariu: războiul comercial 
se va amplifi ca, transformându-se într-o 
competiţie deschisă pentru dominaţie 
strategică, afectând creșterea economică 
și securitatea la nivel mondial. Riscul unei 
asemenea crize este ridicat. Tot anul acesta 
Departamentul American al Comerţului 
va stabili dacă importurile de automobile 
constituie o ameninţare naţională. 
Introducerea de noi taxe la importurile auto va 
afecta fi rmele europene, în principal germane.

Cel mai grav scenariu: Statele Unite 
introduc taxe suplimentare la importurile 
auto, generând un confl ict comercial cu 
Uniunea Europeană.

CONFLICTE MILITARE
Presiunile Statelor Unite asupra Iranului 

se vor intensifi ca, în contextul în care 
președintele Donald Trump a decis retragerea 
din Acordul nuclear semnat de marile puteri 
cu Teheranul, în 2015. Strategia, susţinută 

de Israel, Arabia Saudită și Emiratele Arabe 
Unite, este de a forţa Iranul să revină la 
masa negocierilor și de a nu se mai implica 
în confl ictele din Yemen, Siria, Liban și Irak. 
Potenţialul de escaladare a crizei cu Iranul este 
evident, notează Bloomberg.

Cel mai grav scenariu: Iranul reia producţia 
de combustibil nuclear, situaţie care ar 
conduce rapid la escaladarea crizei. Pe fondul 
presiunilor, Iranul ar putea bloca Strâmtoarea 
Hormuz, prin care sunt transportate zilnic 
30% dintre resursele de petrol utilizate la nivel 
mondial. Riscul acestui scenariu este mediu.

Coreea de Nord ar fi  fost cea mai mare 
ameninţare de securitate la începutul anului 
2018, dar summitul din iunie 2018, dintre 
președintele Donald Trump și liderul 
nord-coreean Kim Jong-un, a condus la 
detensionarea crizei. Situaţia rămâne calmă, 
dar Kim Jong-un nu pare a renunţa la 
programele nucleare și balistic. 

Cel mai grav scenariu: eșecul summitului 
poate conduce la reluarea ameninţărilor și la 
escaladarea crizei. Riscul este totuși redus.

Confl ictul din estul Ucrainei s-a amplifi cat 
din nou în noiembrie 2018, după incidentul 
naval dintre Rusia și Ucraina din Marea 
Azov. Tensiunile persistă și după alegerile 
prezidenţiale ucrainene, care au avut loc pe 31 
martie 2019.

Cel mai grav scenariu: instabilitatea 
politică și un nou incident pot conduce la un 
confl ict ruso-ucrainean. Riscul este la nivel 
mediu.

În Afganistan, sunt programate alegeri 
prezidenţiale în aprilie, anul acesta. Statele 
Unite vor găsirea unei soluţii la confl ict, astfel 
că se va intensifi ca probabil ritmul negocierilor 
de pace cu insurgenţii talibani. Washingtonul 
exercită presiuni pentru a coopera și asupra 
Pakistanului. În Siria, războiul probabil va 
continua, iar Turcia va juca un rol din ce în ce 
mai important, în contextul retragerii trupelor 
americane.

DISENSIUNI ÎN CADRUL UNIUNII 
EUROPENE

Situaţia economică a Italiei, criza politică 
din Spania și ascensiunea unor formaţiuni 
de extremă-dreapta riscă să genereze criza 
în Uniunea Europeană. Ieșirea Marii Britanii 
din UE, fără un Acord pe tema Brexit, ar 
putea avea efectul unor costuri semnifi cative 
pentru ambele părţi, deși riscul este redus. 
O altă problemă o reprezintă scrutinul 
europarlamentar, programat în luna mai. 
Steve Bannon, fostul consilier pentru strategii 
politice al președintelui american Donald 
Trump, a anunţat că va coordona campaniile 
partidelor populiste din Uniunea Europeană. 
Popularitatea președintelui Franţei, Emmanuel 
Macron, este în scădere, la fel și infl uenţa 
cancelarului Germaniei, Angela Merkel. Există 
riscul ca formaţiuni populiste să înregistreze 
rezultate bune în scrutinul europarlamentar.

DONALD TRUMP
Președintele Statelor Unite este vizat de 

investigaţia efectuată de procurorul special, 
Robert Mueller, privind ingerinţele ruse în 
scrutinul prezidenţial și presupusa colaborare 
a echipei de campanie a lui Donald Trump 
cu Moscova. Rezultatele investigaţiei sunt 
așteptate în prima parte a anului 2019, 
existând riscuri mari să izbucnească o criză 
politică de amploare la Washington.

PRINCIPALELE CRIZE POLITICE PRINCIPALELE CRIZE POLITICE 
CARE AR PUTEA IZBUCNICARE AR PUTEA IZBUCNI

O LEGE O LEGE 
RASISTĂRASISTĂ

Anul 2019 ar putea fi  unul difi cil, în contextul ascensiunii Chinei, al intensifi cării populismului, al amplifi cării 
confl ictelor comerciale și izbucnirii unei noi curse a înarmării nucleare, comentează Bloomberg, citat de 

Mediafax, menţionând printre riscuri și crize politice în Uniunea Europeană și în SUA.
Pagină coordonată  de Grigoraş NIŢĂ; Pagină coordonată  de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.rowww.ziarulploiestii.ro
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Transferându-se la 
începutul acestui 

sezon, la Campioana 
României de Baschet – Sepsi 
Sfântu Gheorghe - Covasna, 
tânăra noastră ploieșteancă 
(22 de ani) Ioana Ghizilă 
a reușit cel mai bun  an 
competiţional al său având 
în cele 18 partide disputate 
medii de 13,6 puncte, 3,8 
recuperări, 4,1 pase decisive, 
1,6 intercepţii și coefi cient de 
efi cacitate de 13,7… După 
ce a contribuit la califi carea 
echipei sale în marea fi nală 
a Cupei României, Ioana 
Ghizilă, datorită unei 
accidentări (care, din păcate, 
face uneori parte din viaţa 
sportivă…) n-a putut să 
evolueze.

Au făcut-o însă cu mare 
dăruire colegele sale de 
echipă de la Sepsi Sfântu 
Gheorghe care și-au 
adjudecat „Cupa României” 
(69-65 cu CSM Satu Mare).

Ioana Ghizilă (formată 
la CSȘ Ploiești), s-a bucurat 
din plin în fi nal, de-o sală 
fericită, de trofeu, de Sepsi, 
de Covasna, dar și pentru 
Prahova natală…
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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

VICTORIE LA BACĂU, CU DEDICAŢIE... VICTORIE LA BACĂU, CU DEDICAŢIE... 
 AEROSTAR BACĂU – FC PETROLUL PLOIEȘTI 0-2 (0-2)

FOTBAL 
(LIGA  2/ ETAPA 28 / 7.IV.2019)

Marcatori: Saim Tudor (30), Dan 
Bucșa (38). Petrolul (antrenor Gigi 

Mulţescu): Lungu – Borza, Ghinga, Pușcaș, 
Ţigănașu – Chindriș, Bucșa (90+1 Cazan) 
– Saim Tudor, Marinescu (79, Kozoronis), 
Moldoveanu – Arnăutu (88 Rusu).

Splendidă victorie a Petrolului la Bacău, 
dar mai ales o prestaţie excelentă, cu 
acţiuni ofensive și oportunităţi din primul 
până-n ultimul minut de joc, cu o dăruire 
exemplară susţinută cu înfl ăcărare de bravii 

„Lupi Galbeni” din tribună.
Preţioasa victorie, obţinută în ziua 

aniversară a președintelui onorifi c al 
Petrolului – Mircea Dridea afl at la „bornă” 
82 i-a fost dedicată, cu drag și acestuia… Și 
noi, încă o dată: La Mulţi Ani! Cu preţuire și 
recunoștinţă… 

* În celelalte jocuri:  * Chindia 
Târgoviște – Dacia Unirea Brăila 3-0 * 
Luceafărul Oradea – FC Argeș Pitești 1-2 * 
Energeticianul Petroșani – Farul Constanţa 
1-2 * Metaloglobus București – Ripensia 

Timișoara 1-1 * Pandurii Târgu Jiu – ACS 
Poli Timișoara 1-1 * CS Balotești – UTA 
Arad 1-3 * ASU Politehnica Timișoara – 
Daco Getica București 1-1 * U Cluj – CSM 
Mioveni 1-2 * Sportul Snagov - Academica 
Clinceni 0-2.

În clasament, în lupta promovării se 
afl ă: Academica 64p, Chindia 60p, FC 

Petrolul 59p, Sportul 59p, U Cluj 57p, apoi 
FC Argeș 50p, CS Mioveni 45p, UTA 41p, 
Ripensia 36p, Metaloglobus 34p, Pandurii 
33p, Energeticianul 33p, Farul 32p, ASU 

Politehnica 31p, Luceafărul 31p și în zona 
fi erbinte Daco Getica 30p, Aerostar 26p, CS 
Balotești 22p, ACS Poli 19p, Dacia Unirea 16p.

Aseară (10.IV.2019, după închiderea 
ediţiei săptămânalului Ploieștii), în 

cadrul etapei a 29-a a fost programat jocul 
FC Petrolul – FC Argeș.

În etapa 30-a, duminică, 14.IV.2019, de 
la ora 14.00, în Bihor este programat 

jocul Luceafărul Oradea – Petrolul Ploiești.
Să auzim de bine…

DIN PRAHOVA, DIN PRAHOVA, 
PENTRU COVASNA…PENTRU COVASNA…

Victorie lângă Aeroport…Victorie lângă Aeroport…

www.fc petrolul.rowww.fc petrolul.ro

Bucurie maximă…Bucurie maximă…

Mircea DrideaMircea Dridea

Ioana Ghizilă, fericită…Ioana Ghizilă, fericită…

Ioana, în acţiuneIoana, în acţiune

În organizarea impecabilă a Asociaţiei 
Judeţene de Tenis de Masă Prahova 

(președinte George Iancu – preţuit polisportiv), 
„Indoor Table Tennis” (Ploiești, str. Văleni 
141, șase mese de concurs de cea mai bună 
calitate, palete și mingii din cele mai bune…), 
a găzduit o confruntare în cel mai popular 
sport care este tenisul de masă, a jurnaliștilor 
sportivi ploieșteni. Competiţia, ca de obicei, 
pe grupe preliminare, în sistemul „cel mai bun 
din trei seturi” și cu semifi nale și fi nale… Dar 
mai mult a contat desfășurarea acesteia, „sub 

semnul prieteniei”…
În fotografi a de album, de la stânga la dreapta 

jurnaliștii sportivi prahoveni – Ionuţ Pană (FC 
Petrolul Ploiești), Mihai Toma (Libertatea 
București), Marian Pușcaș (Realitatea TV… 
„Găzar pe viaţă”…), Daniel Cosarek (CSM 
Ploiești, mereu „cel mai bun”…), Cristi Chircă 
(FC Petrolul TV), Dragoș Trestioreanu (Gazeta 
de Prahova), Gabriel Popescu (Gardianul 
București), Ion Vișan (Gardianul București), 
Adrian Făgărășanu (Valea Prahovei TV), în 
bucurie și onoare… 

Foto – Marian Bogdan - PloieştiFoto – Marian Bogdan - Ploieşti

SUB SEMNUL SUB SEMNUL 
PRIETENIEI…PRIETENIEI…

La fl acăra pasiuniiLa fl acăra pasiunii
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