
Într-un articol publicat la 
începutul anului spuneam că 
România avea, în 2017, potrivit 
Institutului Național de Statistică, 
7.047 de unități de învățământ 
(preșcolar, gimnazial, liceal și 
universitar), din care 44,5% 
(3.140) sunt situate în mediul 
rural. Numărul de unități nu 
coincide cu cel al clădirilor; o 
școală cu personalitate juridică 
are în subordine mai multe 
structuri (clădiri), de obicei din 
învățământul primar (cu clase 
I-VI). Statistica nu oferă date certe 
sub acest aspect, dar deține o altă 
evidență, cea a infrastructurii 
școlare. Baza materială înseamnă 
așadar 146.977 săli de clasă ( din 

care 58.478 în mediul rural), 
26.526 de laboratoare școlare 
(5.451 în mediul rural), 4.845 săli 
de gimnastică (1.914 în mediul 
rural), 4.863 de ateliere școlare 
(558 în mediul rural), 5.494 de 
terenuri de sport (2.336 în mediul 
rural) și 51 de bazine de înot (3 în 
mediul rural). 
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“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20

 „Armele sunt teribile în mâinile acelora cărora 
nu le-a mai rămas nicio speranţă.”

- Culese de Tata  Titus Livius (58 i. Hr. - 17 d. Hr) istoric roman
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Cele mai vizitateCele mai vizitate
locuri dinlocuri din
RomâniaRomânia

De camere video are nevoie 
Ploieștiul ca de aer. Și ele 

nu sunt, pe arterele de circulație 
ori prin cartiere, de ani buni. 
Acolo unde a existat aparatură, 
aceasta și-a epuizat durata de 

viață, iar în alte locuri nu prea au fost bani pentru așa ceva. Dar acum 
Primăria Ploiești, deși are buget zero pentru investiții, disperată de 
mizeria din oraș, ar vrea să monteze camere video în așa-zisele puncte 
negre (zone în care se depozitează gunoiul de stradă), să-i afl e și 
autoritățile pe oamenii care aruncă deșeuri, eventual să-i sancționeze 
și apoi să-i lecuiască de acest nărav. Deocamdată, propunerea se afl ă 
pe masa Poliției Locale, care se ocupă de partea de legalitate a unui 
demers de acest fel.
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APROAPE 700 DE MILIOANE 
DE LEI, PRIN POR, PENTRU DE LEI, PRIN POR, PENTRU 

ȘCOLILE DE LA SATEȘCOLILE DE LA SATE

Bine ați venit la ZOO! Dragi copii, 
grădina noastră zoologică își redeschide 
porțile cu animale noi. 

În prima cușcă vă prezentăm un 
frumos exemplar de Cioară Vopsită 
(Ciumarum Roșiarum), o donație a 
unei grădini zoologice din Vrancea, 
care se distinge prin penajul de pe 
țeastă, colorat în galben-coc, și care 
prezintă o particularitate prin faptul 
că, spre deosebire de celelalte păsări 
din familia ei, a început să gângurească 
asemeni unui papagal, dar o face doar 
la comanda supraveghetorului. În rest 
are aceleași apucături ca cioara-roșie, 
și anume, fură grăunțele, găinățează 
vizitatorii și face cea mai mare gălăgie. 

A doua mare vedetă a grădinii noastre 
zoo este Maimuța Galbenă (Bogdanum 
Rareșitus) corcită cu Leneșul 
(Orbanicus). Exemplarul vine dintr-o 
donație particulară a unui cetățean 
german, mare iubitor de animale de 
case. Cum îi spune și numele, animalul 
nostru este deosebit prin faptul că are 
cerul gurii galben ca un șomoiog de 
paie și este atât de leneș încât nimeni 
nu îi închide cușca pentru că el oricum 
nu iese din ea. Cu toate acestea, vă rog 
să nu depășiți spațiul de protecție, mai 
ales dacă aveți batiste colorate la rever, 
întrucât maimuța corcită poate intra în 
depresie și chiar poate să moară... de 
invidie. Printre plăcerile ei, este să se 
cațere cât mai aproape de vârful antenei, 
să își arate fundul și dinții și să imite 
prostește orice nu trebuie.

Următoarele două exemplare noi sunt 
Ariciul Turbat (Useristum HaBarnistus) 
și Dihorul cu Ochi Albaștri (Cioloferus 
Daciferis) și le puteți admira în cușca 
numărul 13. Sunt două animăluțe 
primite de la un laborator de dezvoltare 
zoo din vestul Europei iar principala lor 

Ministrul Apelor și 
Pădurilor, Ion Daneș, a 

vizitat din nou Prahova, însoțit, 
evident, de o cohortă de demnitari 
de la București și din Prahova. 
Ofi cialul le-a prezentat gazdelor 
investițiile pe care MAP le are în 
Prahova, respectiv: regularizare 
(1,5 km) și consolidare (3,35 km) 
de mal pârâu Matița, în comuna 

Podenii Noi-7,1 milioane lei; 
reducerea riscului la inundații 
în Bazinul Hidrografi c Ialomița, 
aval acumularea Pucioasa-
Componenta II BH Prahova- 
268,649 milioane de lei (4 
acumulări nepermanente, canal 
de derivație, apărări de mal pe 9, 
5 km, regularizare albie 16 km, 
diguri 3 km); regularizare râu (1,7 
km) și consolidare mal (0,5 km) 
Cricovul Sărat, Comuna Sângeru, 
satele Sângeru și Mireșu Mare- 
3,3 milioane de lei; amenajare 
râu Lapoș și afl uenți în comuna 
Lapoș, satele Lapoș și Lapoșel -4,7 
milioane de lei. În ceea ce privește 

domeniul păduri, pentru 2019, 
ministrul Daneș a dat asigurări că 
Romsilva are în vedere lucrări de 
regenerare a pădurilor în valoare 
de aproximativ 3,8 milioane lei. 
Din Fondul de accesibilizare, 
care are un cuantum total de  
aproximativ 10,6 milioane lei, se 
vor realiza 17,54 km de drumuri 
forestiere noi (6 obiective), se 
vor reabilita 72,29 km (20 de 
obiective) de drumuri forestiere 

existente și se vor achita proiecte 
de reabilitare a altor 6 drumuri 
forestiere. De la bugetul de 
stat, din suma de 48.000 lei, se 
vor  reabilita și reface drumuri 
forestiere existente pe o lungime 
de 24, 68 km, se vor  actualiza 
documentațiile studiilor de 
fezabilitate pentru corectare 
torenți pe o lungime de  6,70 
km. În fi nal, ministrul Daneș a 
inspectat Centrul de colectare și 
refrigerare fructe de pădure, din 
cadrul Ocolului Silvic Ploiești, 
Păstrăvăria Moara Domnească 
și crescătoria de fazani de la 
Gherghița.

Aleșii ploieșteni nu înțeleg pentru nimic în lume că sunt chestiuni 
din care nu este normal și moral să  faci capital electoral. Iar unul 
din acele lucruri tabu este halul de mizerie în care este înmormântat 
orașul. Sau mai bine zis deciziile pe care le iau ei pentru a scoate 
municipiul din această stare.

ASTEA, DA ASTEA, DA 
ANIMALE!ANIMALE!

PRIMĂRIA PLOIEȘTI AR VREA PRIMĂRIA PLOIEȘTI AR VREA 
VIDEO PENTRU SUPRAVEGHEREA...   

                          GUNOAIELOR!
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GUNOAIELE, ÎN CONTINUARE...GUNOAIELE, ÎN CONTINUARE...
                    MIZĂ ELECTORALĂ!                    MIZĂ ELECTORALĂ!

Să explicăm. Pe data 
de 17 iulie, primarul 

Adrian Dobre a cerut demisia 
conducerii RASP (directorul 
general Raul Petrescu și 
directorul tehnic Vasile 
Ionescu), responsabili cu 
monitorizarea contractelor 
de salubritate. Tot pe 17 iulie,  

Dobre a solicitat Instituției 
Prefectului convocarea 
Comitetului pentru situații de 
urgență din cauza gunoiului, 
probabil pentru a simplifi ca 
birocrațiile ulterioare. De partea 
cealaltă, viceprimarul Cristian 
Ganea își poartă propriul război 
cu șeful său direct, susținând că 

domnia sa și colegii săi se ocupă 
să facă Ploieștiul curat, în timp 
ce primarul nu caută soluții, 
ci vinovați. În ultima ședință 
extraordinară a Consiliului 
Local Ploiești, după un scandal 
de vreo două ore, aleșii locali au 
picat de acord că este cazul să fi e 
întrerupt contractul cu Rosal. 

Ei au decis să-l împuternicească 
pe primarul Adrian Dobre să 
voteze, în ședința de mâine 
a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Deșeuri 
(ADI) rezilierea contractului 
cu operatorul de salubritate. 
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DE CE A VENIT MINISTRUL DE CE A VENIT MINISTRUL 
DANEȘ ÎN PRAHOVADANEȘ ÎN PRAHOVA
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Două noi proiecte Două noi proiecte 
europene pentru europene pentru 
PloieștiPloiești

Atacurile antisemite Atacurile antisemite 
se intensifi că pe mai se intensifi că pe mai 
multe continentemulte continente
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ACTUALITATE

ACCIDENT MORTAL PE DN1, 
LA BĂICOI

Accidentul rutier a avut loc 
pe DN1, la km74+600, în afara 
localității Băicoi, pe sensul către 
Brașov, după ce două auto au 
intrat în coliziune. Din primele 
verifi cări, se pare că un auto nu ar 
fi  păstrat distanța regulamentară 
față de mașina care circula în 
fața sa, intrând în coliziune 
față-spate cu acesta. Șoferul 
autoturismului care nu ar fi  păstrat 

distanța a fost găsit încarcerat. 
Din păcate, leziunile suferite de 
victimă au fost incompatibile cu 
viața, acesta fi ind declarat decedat. 

Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate cum s-a 
produs evenimentul rutier.

MOTOCICLIST RĂNIT PE 
DN1, ÎN BUȘTENI

Accidentul rutier se pare că 
s-a produs la intrarea în Bușteni, 
după ce o motocicletă a intrat 
în coliziune frontală cu un TIR. 
Astfel, motociclistul, care circula 
pe sensul către Brașov, la un 
moment, ar fi  efectuat manevra de 
depășire a mai multor autovehicule 
și a intrat în coliziune frontală cu 
un tir care circula pe celălalt sens 
de mers. În urma impactului, 

motociclistul, în vârstă de 58 de 
ani, a fost rănit grav și a necesitat 
transportul la spital. Trafi cul s-a 
desfășurat dirijat pe sensul de 
mers Ploiești către Brașov. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate cum s-a 
produs evenimentul rutier.

UN POLIȚIST DIN PLOIEȘTI 
A SALVAT UN TÂNĂR DE LA 

ÎNEC LA COSTINEȘTI
Afl at în concediu pe plaja de la 

Costinești, agentul de poliție din 
cadrul Biroului Rutier Ploiești, 
Lucian Lepădatu, a observat 
un tânăr care se îndepărtase de 

geamandură, se zbătea să rămână 
la suprafață și striga după ajutor. 
Fără să stea pe gânduri, polițistul 
ploieștean a sărit în mare și a înotat 
cât a putut de repede, luând cu el 
și un colac de salvare pe care l-a 
folosit pentru a-l aduce teafăr la 
mal pe tânărul în nevoie.

distanța a fost găsit încarcerat

geamandură se zbătea să rămână

Ziarul „Libertatea” scrie că ex-
premierul Sorin Grindeanu 

și consiliera sa, Cătălina Miriță, 
fostă miss Buzău, au efectuat o 
deplasare în Insulele Azore, pe bani 
publici, iar chestia interesantă e că 
au plecat separat de restul echipei și 
nu apar nici în fotografi a de grup de 
la plenara pe teme de comunicații, 
postată pe site-ul ANCOM. Sorinel 
a recunoscut că a fost în I-le Azore, 
că a mers cu Cătălina, dar a declarat 
că nu are nimic de ascuns. Normal 
că nu mai poți ascunde fapta de 
vreme ce presa v-a dat în gât, dar 
suntem curioși de-un lucru: la ce 
anume te-a consiliat Cătălina și 
cum te-a pregătit ea pentru poștă? 
Cum comunicați voi doi de obicei și 

ce ți-a transmis când ați lipsit de la 
foto de grup? Drăguță, lasă astea, zi: 
pe când divorțul? Aaa, uitasem, ce-a 
zis Missa când ai dus-o în Azore și a 
văzut că nu-i vorba despre un cățel 
Azor?

Cică în Parcul Național 
Cheile Nerei-Beușnița, din 

județul Caraș-Severin, există un 
lac, Ochiul Beiului se cheamă, cu 
formă de crater oval sau de ochi, 
care nu îngheață niciodată și atrage 
păsări precum stârci cenușii și rațe 
sălbatice. Magia locului ar fi  dată de 
faptul că, atenție, vindecă depresia. 
Întrebare: Cum? Se aruncă omul în 
lac?

Marin Oprea (23 de ani), 
fi ul fostului ministru 

de Interne Gabriel Oprea, a fost 
angajat temporar la Ministerul 
Agriculturii, obținând un salariu 
de aproximativ 1.000 de euro/lună. 
Surse anonime spun că beizadeaua 
„a fost angajată pe pile, venea când 
voia și pleca cu mult timp înainte 
de terminarea programului. Lucra 
direct cu secretarul general din 
minister, Constantin Ilie Aprodu, și 
el un apropiat al lui Gabriel Oprea”. 
Alții cred că tatăl Oprea l-a angajat 
pe fi u-său ca să-i bage mințile-n 

cap, tânărul remarcându-se până 
acum doar prin câteva mondenități. 
Auzi, dragă, ok, nu ești nici primul 
și nici ultimul șmecher care-și pune 
odrasla la păpat banii statului, dar 

n-am înțeles un lucru: MADR e 
sanatoriu sau centru de terapii 
pentru vindecat vagabondeala? 
Aaa, zici că l-ai dus în sectorul 
zoo... Așa mai vii de-acasă!

A fost Dănciloza la Ploiești. Iar 
ăștia locali s-au comportat 

de parcă ar fi  venit la ei cel puțin Bill 
Gates. La fi nal, provincialii au scris 
pe Facebook: „Alături de premierul 
României și colegii din conducerea 
PSD, dorim ca prin actul de 
guvernare națională și locală, să 
recâștigăm încrederea românilor, 
prin măsuri economice menite 
să aducă stabilitate și bunăstare 
pentru oameni. Ne-am asumat, de 
asemenea, să comunicăm mai mult 
și mai bine ceea ce realizăm!” Primul 
pas spre a recâștiga încrederea este 
să încetați voi, cei de la PSD, dar 
și de la alte partide, să vă angajați 
la stat copiii, amicii, nevestele, 
amantele, bărbații,  soacrele, cățeii, 
purceii, pilele, în general. Că dacă 
veți continua cu asta, o să fi e 
nevoie să le angajăm toturor câte 
un educator, să-i învețe adunarea, 
cititul și scrisul. Poate vom începe 
chiar cu Veorica voastră...

Primăriile din București au 
plantat zeci de mii de platani, 

prețul unui arbore fi ind între 200 și 
2.000 lei. Acestor costuri li se adaugă 
și cele de defrișare a arborilor vechi 
și scoatere a rădăcinilor, fi ecare 
operațiune ajungând până la 600 lei 
de arbore. Specialiștii atrag atenția 

însă că noi copaci vin la pachet cu 
tigrul de platan care transmite mai 
multe boli tropicale periculoase 
pentru om. Aha, deci v-ați prins 
de ce au făcut primarii chestia asta, 
să vă omoare cu gângania asta, 
fraierilor care sunteți. Apropo: 
tigrul a ajuns și la Ploiești; să 
înțelegem că au plantat și ai noștri 
platani?

Pe Bdul Republicii, în zona 
Caraiman, drumarii s-au 

luptat câteva zile să acopere niște 
gropi din carosabil, vreo 50-60 
m după decopertare. Chestia e că 
după ce au întins maclavaisul, la 
trei ore acesta s-a stricat, plus că 
apa de ploaie a făcut acolo o baltă 
cât toate zilele. Cu alte cuvinte v-ați 
prins și voi de ce s-au migălit atâta 
artiștii ăia: ei au executat o lucrare 
de artă, bre, au construit un iaz, 
înțelegeți? Au vrut să pună de-o 
fântână arteziană, dar n-au ajuns 
până la țeava de apă, așa că s-au 
mulțumit cu un jacuzzi... Oameni 
răi ce sunteți!

Codrin Ștefănescu, după ce 
Alianța USR-PLUS și-a 

anunțat candidatul la alegerile 
prezidențiale, în persoana lui 
Dan Barna, în tandem cu Cioloș-
premier: „Sistemul și-a anunțat 
astăzi decizia. Barna, candidat la 
prezidențiale și Cioloș premier! 
Totul decurge conform planului 
trasat. Ca sa ne ia dracu’ pe toți!”   
Pe toți nu, Codrine, dar pe tine și 
pe ai tăi, sigur-da! E limpede că o 
să vă duceți cu toții la Michiduță, la 
cât ați măcelărit țara asta!

Și din nou Codrin Ștefănescu, 
după numirea lui Mircea 

Geoană în funcția de adjunct al 
secretarului general NATO:  „Un 
fost sef al ciumei roșii ajunge 
secretarul general adjunct NATO. Și 
atunci au amuțit toti. Șah mat!” N-ai 
ghicit, Codrine, PSD nu era atunci 
„ciumă”. Ea a devenit astfel numai 
după ce l-ați dat voi afară din partid 
pe Geoană și i-au luat locul niște 
falfabeți ca tine, Volguța, Liviuleț, 

Orlando, Genunche, Marean, Fifori, 
Gabriele și alte surcele. 

Apropo: cică s-a inventat 
în România „Asociația 

Victimelor Abuzurilor Direcției 
Naționale Anti-Coruptie din 
Romania (AVADNAR)”. Ea este o 
entitate care reprezintă interesele 
tuturor victimelor abuzurilor DNA, 
indiferent de categoria socială din 
care acestea fac parte (procurori, 
politiști, judecători, oameni politici 
etc). Am dat-o nabii! Care va să 
zică vă simțiți abuzați fi indcă niște 
magistrați și-au permis tupeul să 
se ia de viața voastră pentru vreo 
șpăguță de vreun milion de euro, 
neh? Dar ăștia care fac pușcărie 
pentru o găină ce să mai zică, bre?

Eugen Teodorovici, despre 
studenți: „Nu ar fi  corect 

ca după terminarea facultății să 
rămână să lucreze în țară?” Ba da, 
Orlando, ar fi  foarte-foarte corect, 
cu condiția să-ți ia locul ție! 

Și tot Orlando, despre legea 
pensiilor: „va fi  aplicată fără 

niciun fel de discuție, chiar dacă 
nu este un lucru ușor, dar oamenii 
trebuie să înțeleagă că poate deveni 
o nebunie frumoasă, dacă PSD 
rămâne în continuare la guvernare.” 
Aha, deci tu vrei să spui că pensiile 
nu vor mai fi  majorate dacă norodul 
alege pe altcineva în afară de voi 
la guvernare, nu? Păi, atunci, dacă 
e pe-așa, uite care e treaba, ne faci 
și nouă pensii speciale ca a ta, de 
cel puțin 10.000 lei/lună și jurăm, 
pensionar cu pensionar, că vă vom 
vota ca pe PCR...Marș, mă, că nu dai 
tu pensii de la tine de-acasă, ne luăm 
pensia pe munca noastră; voi n-ați 
făcut altceva decât să vă trageți vouă 
pensii grase ca porcii, iar pe fraieri 
să-i momiți cu 100-200! Ceee? Zici 
că v-am făcut porci? Vezi dacă nu 
știi gramatică? O virgulă nepusă 
schimbă tot chichirezul... „Nu, îl 
dați afară pe Orlando” nu e tot una 
cu „Nu îl dați afară pe Orlando”. Așa 
și cu porcii...

d l d l
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UN TÂNĂR S-A DUS CU 
UN PISTOL AIRSOFT LA 

ZILELE COMUNEI ARICEȘTII 
RAHTIVANI

Tânărul, în vârstă de 19 ani, a fost 
depistat de polițiștii și jandarmii 
prahoveni la manifestarea de la 
Ariceștii Rahtivani, în incinta bazei 
sportive unde avea loc evenimentul. 
Acesta avea un pistol AIRSOFT, 
prevăzut cu un încărcător cu 6 
bile din material plastic, calibrul 6 
mm. „În cauză, a fost întocmit un 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de port sau folosire 
fără drept de obiecte periculoase”, a 
precizat IPJ Prahova.

TÂNĂR ARESTAT 
PREVENTIV PENTRU 

TÂLHĂRIE CALIFICATĂ ȘI 
VIOLARE DE DOMICILIU
Polițiștii au fost sesizați cu 

privire la faptul că, la o pensiune 
din Florești, un bărbat a spart 
geamurile clădirii și ale mașinilor 
parcate în apropiere. „În timp ce se 
deplasau la fața locului, polițiștii 
au observat un grup de persoane 
care solicită ajutor. Una dintre ele 
le-a comunicat faptul că tocmai 
fusese tâlhărită de un necunoscut, 
care o lovise cu pumnul în zona 
feței și îi sustrăsese telefonul mobil 

și o bancnotă de 50 de lei. După 
agresiune, persoana în cauză 
pătrunsese în curtea unui imobil, 
unde a și fost găsit de polițiști”, a 
precizat IPJ Prahova. Persoana 
acuzată de faptă a fost identifi cată 
ca fi ind un tânăr în vârstă de 23 
de ani din comuna Filipeștii de 
Pădure. Asupra sa a fost găsit 
telefonul furat.  În urma primelor 
verifi cări, polițiștii au constatat că 
acesta era și autorul distrugerilor 
reclamate inițial. „Bănuitul a 
fost reținut pentru 24 de ore, sub 
aspectul săvârșirii infracțiunilor 
de tâlhărie califi cată și violare 
de domiciliu, iar în data de 21 

iulie a fost prezentat Judecătoriei 
Câmpina care a dispus arestarea 
sa preventivă, pentru 30 de zile”, a 
precizat IPJ Prahova.

 continuare din pagina 1

 continuare din pagina 1

iulie a fost prezentat Judecătoriei

GUNOAIELE, ÎN CONTINUARE...MIZĂ ELECTORALĂ!
Întreruperea acordului cu 
Rosal a fost oricum anunțată de 
președintele CJ Prahova, Bogdan 
Toader. De reținut: președintele 
ADI-Deșeuri este șeful CJ, 
indiferent cum s-ar numi el! Pe 
de altă parte, licitarea serviciului, 
dar și rezilierea, sunt apanaje ale 
ADI-Deșeuri, asociația având 
un director executiv și încă doi 
directori adjuncți, un comitet 
director, compartiment juridic și, 
ați ghicit, responsabili de contract! 
Deci ce treabă ar avea Dobre, în 
afară de a vota rezilierea, când 
subiectul va fi  supus dezbaterii 
plenului ADI? În fi ne, subiectul nu 
s-a terminat aici, ci a continuat pe 
rețelele de socializare.

Viceprimarul Ganea a postat 
triumfător: „Împreună cu 

colegii mei consilierii locali PSD-
ALDE nu putem accepta un nou 
furt din buzunarele ploieștenilor. 
După ce ne-am trezit cu un tarif 
majorat la gigacalorie, ne-am 
asigurat, în ședința Consiliului 
Local Ploiești, că nu vom asista la 
un nou furt și în situația rezilierii 
contractului cu Rosal. Am propus 
și am aprobat un amendament 
prin care viitorul tarif care va fi  
practicat de operatorul care ar 
urma să fi e adus în locul Rosal să 
nu fi e mai mare decât tariful actual. 
Amendamentul nu a fost votat și 
de liberalii primarului Dobre, care 
par mai interesați de bunăstarea 
operatorului de salubritate, decât 
de cea a ploieștenilor, plătitori de 
taxe și impozite. Ce să-i faci, unii 
fac politică, alții sunt interesați de 

problemele reale ale oamenilor!”

Tot pe Facebook, primarul 
expune varianta sa, dar îl 

și ironizează pe Ganea fi indcă îi 
pune în cârcă vinovății care-s de 
fapt, dacă sunt, ale ADI-Deșeuri: 
„Am cerut Consiliului Local votul 
pentru rezilierea contractului 
cu Rosal. Am primit, în schimb, 
o minciună marca PSD-ALDE 

împachetată în promisiune 
electorală. Baronii gunoaielor, 
Ganea și Botez, au fost preocupați 
mai mult de modalitatea în care 
putem să păstrăm contractul 
cu Rosal decât de reziliere. 
Amendamentul propus de ei, 
referitor la menținerea prețului, 
nu are nicio valoare, pentru că 
viitorul contract va fi  negociat 

de A.D.I. Deșeuri Prahova, 
nu de Primăria Municipiului 
Ploiești, lucru știut de cei doi. În 
realitate, coaliția PSD-ALDE nu 
dorește rezilierea contractului, ci 
urmărește menținerea acestuia 
și folosirea situației într-un 
mod meschin, electoral. Decizia 
rezilierii aparține ADI Deșeuri 
Prahova”.

problemele reale ale oamenilor!” împachetată în promisiune de A D I Deșeuri Prahova

calitate este că sunt jucăușe și neascultătoare 
dar trebuie să fi ți atenți la ele pentru că sunt și 
extrem de veninoase și agresive la un semnal 
care deocamdată nu am descoperit de unde 
vine. 

În cușca numărul 4 spre 5 se afl ă cunoscutul 
Șarpe Transilvănean (Lazlocis Tokeralis), un 
exemplar veninos, dar foarte colorat, care a 
fost găsit în resturile de păduri din Covasna, 
iar marea lui atractivitate este dată de faptul că 
face din ochi precum șarpele Ra, din Cartea 
Junglei, încât poate hipnotiza chiar și un Bivol 
Carpatin, pe care apoi să îl sugrume. De aceea 
am mutat Bivolul nostru în grajdul cu animale 
aduse din Africa.

Ultimul, dar nu cel din urmă punct de 
atracție al grădinii noastre, îl reprezintă 
zona cu acvarii, unde veți putea admira pești 
noi, precum: Bătrânul de Apă Tare (Băselis 
Wiskus), care trăiește într-un bazin special 
plin cu formol, pe care zilnic îl completăm; 
Fâța cu Față de Mâță (Pontis Acoperitus), un 
peștic mic, care stă acoperit de alge și iese să 
se hrănească doar din patru în patru ani și 
Sturionul Trist (Tăricianus Tristus), un pește 
foarte bătrân dar grațios, nesătul și, în ultima 
vreme, foarte trist.

Dacă am reușit să vă suscit interesul, dragi 
copii vă invit să începeți vizita, nu înainte însă 
să vă achiziționați biletul de intrare. 

Atenție! Accesul se poate face doar împreună 
cu părinții, care vor trebui să facă dovada că au 
citit povestea „Ursul pacălit de vulpe.”

Vă mulțumesc!

ASTEA, DA ASTEA, DA 
ANIMALE!ANIMALE!

LUPTĂ INEDITĂ CU ȘPAGA: MINISTRUL PINTEA A LUPTĂ INEDITĂ CU ȘPAGA: MINISTRUL PINTEA A 
TRIMIS ÎN SPITALE „PACIENȚI SUB ACOPERIRE”

Cum spuneam și săptămâna trecută, 
Ministrul Sănătății a luat o decizie 

care i-a scandalizat pe unii, dar i-a bucurat 
pe alții, aceea de a trimite „pacienți sub 

acoperire” în spitale, pentru a-i descoperi 
pe cei care condiționează actul medical de 
plicul de bani. Sorina Pintea a declarat că 
salariile personalului medical au ajuns la 
un nivel decent pentru ca „ pacienții să le 
completeze veniturile”:

„Am spus-o foarte clar, nu este o 
vânătoare de vrăjitoare, nu terorizăm pe 
nimeni, pur și simplu vrem să se respecte 
legea. Suntem sistemul public de sănătate, 
în care statul român investește: anul trecut 
în majorarea salarială, anul acesta, în 
dotarea cu echipamente medicale. Nu cred 
că mai putem vorbi despre condiționarea 
directă sau indirectă a actului medical (…) 

Eu sper să schimbăm mentalități. Salariile 
personalului medical au ajuns la un nivel 
decent, astfel încât nu mai este nevoie 
ca pacienții să le completeze veniturile”. 
Pintea a mai afi rmat că, înainte de a inventa 
„pacientul sub acoperire”,  a avut discuții 
cu corpul medical și  nu a simțit ostilitate 
din partea medicilor cu care s-a consultat: 
„De altfel, nu am simțit ostilitate la 90% 
din medicii cu care am povestit și cu care 
am discutat acest lucru. Vă imaginați că în 
momentul în care ministrul Sănătății ia o 
decizie adaptată strategiei anticorupție, 
nu o face nediscutând cu corpul medical 
înainte”. 

um spuneam și săptămâna trecută

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

CHIULUL ALEȘILOR NEAMULUI SE LASĂ CU SANCȚIUNI
Cică s-au supărat 

primarii și președinții 
consiliilor județene fi indcă 
noul Cod administrativ a 
introdus sancțiuni și în cazul 
lor, amenzile-aplicate de 
prefect-fi ind între 1.000 și 
5.000 lei. Noi le spunem să 
stea liniștiți, fi indcă astfel de 
contravenții există din 2014, 
introduse în Legea 2015 a 
administrației publice locale 
votată în 2001, și n-am auzit 
încă de vreun demnitar local 
tras la răspundere. Dar trebuie 
să le aducem aminte, în cazul 
în care vreun prefect vrea 
să-și facă treaba la modul 
serios, că sunt sancționate 

următoarele fapte: nepunerea 
în aplicare, cu rea-credință, a 
hotărârilor consiliului local/
județean de către primar/
președinte CJ; neprezentarea 

în termenul prevăzut de Legea 
fi nanțelor publice locale a 
proiectului bugetului unității 
a d m i n i s t r at iv - te r i tor i a l e 
de către primar, respectiv 
președintele consiliului 
județean, din culpa lor; 
neprezentarea de către primar 
sau președintele consiliului 
județean a rapoartelor 
prevăzute de lege, din culpa lor; 
neluarea măsurilor necesare, 
stabilite de lege, de către primar 
sau președintele consiliului 
județean, în calitatea acestora 
de reprezentanți ai statului 
în unitățile administrativ-
teritoriale etc. În schimb, 
consilierii județeni și locali 

ar avea motive de îngrijorare, 
fi indcă în cazul lor a fost 
aprobată o sancțiune ( 10% din 
indemnizație) în cazul în care 
lipsesc nemotivat de la ședințe. 
Iar „motivat” nu înseamnă că 
alesul pleacă la treaba lui de la 
fi rmă și nu merge la întrunirea 
forului legislativ local/județean. 
Colegii lor parlamentari 
au defi nit clar ce înseamnă 
„motivat”, respectiv: o boală 
care a necesitat spitalizarea 
sau o stare de sănătate pentru 
care s-a eliberat certifi cat de 
concediu medical; deplasare 
în străinătate; evenimente de 
forță majoră, cum ar fi  decesul 
în familie etc.

următoarele fapte: nepunerea
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RAZIE PE ȘOSELE. ZECI 
DE PERMISE REȚINUTE ȘI 
AMENZI ÎN VALOARE DE 

PESTE 145.000 DE LEI
Polițiștii Serviciului Rutier 

au desfășurat o serie de acțiuni 
pentru prevenirea și combaterea 
cauzelor generatoare de 
accidente. Scopul acțiunii a vizat 
și depistarea conducătorilor de 
autovehicule afl ați sub infl uența 
băuturilor alcoolice sau a 

substanțelor psihoactive, dar și 
a celor care nu respectă regimul 
legal de viteză și a pietonilor care 
încalcă normele rutiere. Pe durata 
acțiunii, polițiștii au verifi cat 
1460 de vehicule și au aplicat 690 
de sancțiuni contravenționale, 
valoarea acestora depășind 
suma de 145.000 de lei. „Dintre 
acestea, 233 de amenzi au fost 
aplicate conducătorilor auto 
care au depășit limita legală 
de viteză, 49 pentru pietonii 

care nu au respectat regulile de 
circulație și 9 sancțiuni au fost 
pentru conducătorii depistați sub 

infl uența alcoolului”, a precizat IPJ 
Prahova. Polițiștii au reținut 30 de 
premise, 2 pentru depășirea vitezei 
cu peste 50 km/h peste limita 
legală, 9 pentru conducătorii care 

au emanat o alcoolemie sub 0,40 
mg/l alcool pur în etilotest, iar alte 
19 permise pentru alte abateri. 
Pentru defecțiunile grave, precum 
și pentru lipsa inspecției tehnice 
periodice, polițiștii au retras 14 
certifi cate de înmatriculare.

S-A ALES CU DOSAR 
PENAL DUPĂ CE A FURAT 
UN PORTOFEL DINTR-O 

AUTOUTILITARĂ
Un tânăr în vârstă de 22 de 

ani, din Ploiești, s-a ales cu dosar 
penal după ce a furat, dintr-o 
autoutilitară, un portofel care 
conținea acte și bani. Mașina era 

parcată pe strada General Vasile 
Milea din Ploiești. La scurt timp 
după comiterea faptei, tânărul a fost 
identifi cat. „În urma verifi cărilor 
efectuate, s-a constatat că tânărul 
în cauză se afl a sub control judiciar. 
Tânărul s-a ales cu dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
furt”, a precizat IPJ Prahova. 

influența alcoolului” a precizat IPJ

Despre starea tehnică a clădirilor nu 
se cunosc prea multe detalii. Adică nu-s 
publice date referitoare la procentul de 
modernizare a spațiilor, fi e că vorbim 
despre mediul rural, fi e de urban. Dar 
știm că Guvernul și-a asumat și se laudă 
cu programe fără precedent în istoria 
postdecembristă cu referire la programul 
de reabilitare a clădirilor din rețeaua 
școlară. Autoritățile au avut la dispoziție trei 
instrumente fi nanciare pentru educație:

-Programul Național de Dezvoltare 
Locală (PNDL): În prima etapă s-au 
încheiat contracte de fi nanțare pentru 
834 de școli (din care, atenție, 540 nu au 
autorizație de funcționare!), în valoare 
cumulată de 1,117 miliarde de lei. Până la 
sfârșitul anului trecut s-au fi nalizat 384 de 
proiecte (46,04% din total program), pentru 
care statul a plătit 350 mil. lei (31,34% 
din suma estimată). Prin PNDL II, au 
fost depuse proiecte de fi nanțare pentru 
2.198 de unități de învățământ (795 fără 
autorizație de funcționare), în valoare totală 
de 3,5 miliarde de lei. Până la 31 decembrie 
2018 fusese decontată, în contul lucrărilor 
executate, suma de 188,61 mil. lei (5,3% din 
total). 

-Programul Național de Dezvoltare 
Regională, submăsura 7.2 „investiții în 
crearea și modernizarea infrastructurii 
de bază la scară mică-infrastructura 
educațională și socială”: au fost depuse 444 
de proiecte, în sumă de 168, 74 mil. euro. 
Contracte de fi nanțare au fost semnate 
pentru 314 proiecte (70,72%), dar unul 
singur din toată țara era fi nalizat la data de 
10 ianuarie 2019! Tot în această perioadă 
sunt în execuție/fi nalizare alte 104 proiecte 
trasferate prin procedura de tranziție din 
exercițiul fi nanciar 2007-2013, valoare 
totală a lucrărilor ridicându-se la 6,1 mil. 
euro. 

-Programul Operațional Regional POR 
2014-2020: la nivel național au fost depuse, 
în cadrul  Axei prioritare 10-„îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale”, proiecte în 
valoare totală de 5,45 miliarde de lei. Foarte 
puține dintre contracte au fost însă semnate.

ÎNVESTIȚII ÎN ȘCOLILE DE LA SATE
Astăzi, am realizat o statistică la nivel 

de regiuni cu proiectele semnate pentru 
reabilitarea școlilor din mediul rural. Și 
începem prin a spune că, până la acest 
moment (a doua decadă a lunii iulie), 
Ministerul Educației Naționale (MEN) a 
parafat un prim contract de fi nanțare, în 
valoare de 110, 5 milioane de lei, pentru 
construirea unor școli noi. Suma este 
oarecum minoră dacă ne gândim că se 
referă la trebuințele sistemului la nivel 
național. Vorbind despre proiectele depuse 
de primării sau chiar de MEN, trebuie să 
știm că regiunea Sud-Muntenia se afl ă pe 
locul al doilea ca valoare contractată! Dar 
iată care este situația la nivelul țării:

-Regiunea Sud-Muntenia (148,94 mil. 
lei): Cel mai mare contract aparține tot 
MEN, care a obținut o fi nanțare pentru 
întreaga regiune de 90,48 mil. lei. Alte 13 
proiecte au fost depuse de primăriile din 13 
comune: Mănești și Berceni, din Prahova 
(10,8 mil. lei); Roata de Jos, Ghimpați, 
Colibași și Buturugeni, din Giurgiu (25 mil. 
lei); Vișina, Nucet, Hulubești, Gura Ocniței 
și Bezdead, din Dâmbovița (18,86 mil. lei); 
Domnești și Hârsești, din Argeș (3,8 mil. 
lei).

-Regiunea Ilfov-București (18,29 mil. 
lei): În regiune avem trei proiecte pentru 
infrastrucura din mediul rural, două ale 
Ministerului Educației Naționale, pentru 
satele Bălăceanca, Buda, Cornetu, Chitila, 
Dimieni și comuna Ghermănești, în 
valoare cumulată de 15,17 mil. lei, și unul 
al Primăriei Brănești, în valoare de 3,12 mil. 
lei.

-Regiunea Sud-Vest Oltenia (59,706 
mil. lei): Până acum au fost semnate 17 
contracte de fi nanțare. Cele mai multe 
provin din Vâlcea (13,8 mil. lei)-comunele 
Budești, Diculești, Stoenești, Alunu, 
Bujoreni și Lungești. Urmează:  Mehedinți 
(16,74 mil. lei)-com. Butoiești (2 proiecte), 
Dumbrava, Șimian (2 proiecte); Olt (10,71 
mil. lei)-com. Ianca (2 proiecte), Osica de 
Jos, Dobrosloveni și Dobrun; Dolj (6,3 mil. 

lei)-com. Podari și Ghidici; Gorj (1,5 mil. 
lei)-com. Urdari. Patru comune din Dolj 
au semnat contracte de reabilitare termică a 
școlilor: Afumați-3,6 mil. lei, Podari-2,8 mil. 
lei, Bratovoiești-1,2 mil. lei și Plenița-3,056 
mil. lei.

-Regiunea Vest (100,25 mil. lei): 
Ministerul Educației Naționale, în 
parteneriat cu UAT Apateu, Ineu,  Nădlac, 
Sântana și Secusigiu, a asigurat o fi nanțare 
de 52,89 mil. lei pentru construirea unor 
grădinițe. Județul Timiș are de departe 
cele mai multe proiecte care privesc școlile 
și grădinițele din mediul rural: Giroc, 
2 proiecte în valoare de 29,27 mil. lei, 
Moșnița Nouă-4,8 mil. lei, Mănăștiur-0,78 
mil. lei, Dumbrăvița-4,4 mil. lei și Dudeștii 
Vechi-3,8 mil. lei. Caraș-Severin și Arad au 
câte un proiect fi ecare, în com. Berliște-1,11 
mil. lei, respectiv, Vinga-3, 2 mil. lei.

-Regiunea Nord-Vest (4,988 mil. lei): 
până la această dată, au fost semnate 5 
contracte de fi nanțare pentru construirea 
a patru grădinițe în comunele Giulești 
(Maramureș), Săcuieu (Cluj) și Cociuba 
Mare (Bihor), în valoare cumulată de 4,3 

milioane de lei. Un alt proiect din comuna 
Vad (Cluj), în cuantum de 0,688 mil. lei, 
vizează modernizarea unei grădinițe.

-Regiunea Centru (104,25 mil. lei): 
Ministerul Educației Naționale a semnat 
un contract în valoare de 48,4 milioane 
de lei pentru modernizarea școlilor din 32 
de localități, din care 26 în mediul rural. 
Separat, sunt în implementare 13 proiecte 
depuse de primării: construire creșă (3,8 
mil. lei)-comuna Pănet (Mureș); construire 
grădinițe (6,3 mil. lei)-com. Ernei și 
Orga (Mureș); reabilitare, extindere, 
dotare grădinițe (2,23 mil. lei)-comunele 
Sărăteni (Mureș) și Roșia de Secaș (Alba); 
reabilitare, modernizare școli (43,52 mil. 
lei)-în com. Fântânele, Sânpaul, Lunca 
Bradului, Viișoara, Cristești (Mureș), Ciceu 
(Harghita), Valea Crișului (Covasna), 

Stremț (Alba). În lista de rezerve, adică 
proiecte declarate eligibile, dar care nu au 
sursă de fi nanțare, se regăsesc alte 16 școli 
din Zău de Câmpie, Păsăreni, Gănești, 
Eremitu, Gornești, Pănet, Fântânele, Deda, 
Adamuș (Mureș), Remetea, Corund, 
Joseni (Harghita), Estelnic (Covasna), 
Roșia de Secaș, Jidvei, Stremț (Alba) și 
Hoghilag (Sibiu).

-Regiunea Nord-Est (164, 27 mil. lei): 
Ministerul Educației Naționale a semnat 
un contract de fi nanțare pentru construire 
grădinițe, de fapt, cel mai mare suport 
fi nanciar dintre regiunile României, 
în valoare de 103,6 mil. lei. Primăriile 
au obținut și ele fi nanțare pentru 16 
proiecte pentru construire unități noi sau 
reabilitarea celor existente: Suceava (11,79 
mil. lei)-comunele Ciocănești, Poiana 
Stampei, Dumbrăveni și Moldovița; Iași 
(11,78 mil. lei)- în comunele Ciurea (2 
proiecte), Ungheni și Golăiești; Neamț 
(15,3 mil. lei)-com. Țarcău, Bicazu 
Ardelean și Pipirig; Bacău (13,2 mil. lei)-
com. Doft eana, Filipeni și Stănișești (2 
proiecte); Botoșani (0,9 mil. lei)-comuna 

Șendriceni. Alte cinci comune au obținut 
fi nanțare pe Axa 3.1 ( 7,7 mil. lei): 
Mărgineni, 2 proiecte (Bacău), Săvinești 
(Neamț), Moara (Suceava) și Grozești 
(Iași).

-Regiunea Sud-Est (110,8 mil. lei): 
Cele mai multe proiecte provin din 
județul Tulcea: com. Casimcea-2,86 mil. 
lei, Jijila-11 mil. lei, Valea Nucarilor-1,11 
mil. lei, Ceatalchioi-1,67 mil. lei și 
Luncavița-2,18 mil. lei. Celelalte județe 
au câte un singur proiect pentru mediul 
rural: Buzău, comuna Vadu Pașii -4,8 
mil. lei, Constanța, comuna Agigea-11,59 
mil. lei și Galați, comuna Tulucești-8,12 
mil. lei. Acestora li se adugă contractul 
Ministerului Educației Naționale, dar care 
cuprinde însă unități și din rețeaua școlară 
urbană, în valoare de 67,47 mil. lei.

APROAPE 700 DE MILIOANE DE LEI,APROAPE 700 DE MILIOANE DE LEI,  
PRIN POR, PENTRU ȘCOLILE DE LA SATEPRIN POR, PENTRU ȘCOLILE DE LA SATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro continuare din pagina 1
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 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

AU FĂCUT CUMPĂRĂTURI 
CU UN CARD CARE NU ERA 

AL LOR
Polițiști din cadrul Secției 

Rurale nr. 3 Blejoi au fost sesizați 
de un agent de securitate din 
cadrul unui centru comercial cu 
privire la faptul că trei persoane 
au efectuat cumpărături cu un 
card bancar ce nu le aparținea. 
„În urma verifi cărilor efectuate, 
s-a constatat că aceștia au efectuat 

cumpărături cu sume de bani 
de până în 100 lei cu cardul 
respectiv la diferite magazine 
din incinta centrului, prin 
contactless, nefi ind necesară 
utilizarea codului PIN. În 
momentul în care la unul 
dintre magazine au efectuat 
cumpărături cu valoare de peste 
100 lei, fi indu-le solicitat codul 
PIN, au devenit recalcitranți, 
motiv pentru care agentul de 

securitate a solicitat intervenția 
polițiștilor”, a precizat IPJ Prahova. 
Cei trei au fost identifi cați, iar în 
cauză a fost întocmit un dosar 
penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de însușirea bunului 
găsit sau ajuns din eroare la 
făptuitor, efectuarea de operațiuni 
fi nanciare în mod fraudulos și 

acces ilegal la un sistem informatic. 

LA VOLAN FĂRĂ PERMIS

Un tânăr în vârstă de 24 de ani, 
din Drajna, s-a ales cu dosar penal 
după ce a fost depistat la volanul 
unui autoturism, chiar dacă nu avea 
permis. Tânărul a fost depistat în 
trafi c la intersecția D.J. 102B cu D.J. 
230, în Drajna. Polițiștii au observat 
cum conducătorul unui autoturism 
care circula din direcția Posești către 
Vălenii de Munte, în momentul în 
care a observat echipajul, a întors 
auto și a încercat să fugă. „A fost 

necesară urmărirea sa, iar după 
aproximativ 500 de metri, polițiștii 
au reușit oprirea conducătorului. 
„În urma verifi cărilor efectuate, 
s-a stabilit că tânărul de 24 de ani 
din comuna Drajna, nu deținea 
permis de conducere pentru nicio 
categorie de vehicule. Mai mult, în 
urma testării cu aparatul etilotest 
a rezultat o concentrație de 0,54 
mg/l alcool pur în aerul expirat”, a 
precizat IPJ Prahova. Tânărului i-a 
fost întocmit dosar penal pentru 
ambele infracțiuni săvârșite.

Mariana PODEANU; www.ziarulploiestii.ro

”Se răscolesc de dor fântânile 
albastre și țipă un cocor în inimile 
noastre...”... E un refren care mi-a 
mers mereu la sufl et. Iar vocea 
unică, cu timbrul inconfundabil a 
maestrului George Nicolescu a fost 
întotdeauna printre preferatele 
mele. Și nu doar eu l-am iubit și îl 
iubesc pe marele artist, milioane 
de români l-au ascultat și l-au 
îndrăgit în atâtea decenii de viață 
trăită pe scenă.

De aceea, într-o frumoasă zi 
de vară mi-am luat inima-n dinți 
și l-am sunat. Cu emoții mari pe 

care nu știu dacă le pot cupride în 
cuvinte. M-a frapat căldura pe care 
am simțit-o la George Nicolescu. 
Tonul acela pe care-l admirasem în 
copilărie. Și mi-am zis că ăsta este 
unul dintre acele momente când 
mă bucur că am urmat această 
meserie. Îmi dă posibilitatea să-mi 
întânesc idolii și să-i cunosc, sa mă 
cunoască.

I-am fredonat nu doar 
șlagărul de mai sus, ci multe 
dintre melodiile care mi-au făcut 
adolescența romantică. Și simt 
fi ori și acum, de fi ecare dată când 
ascult piesa Eternitate. De fi ecare 
dată e ca prima dată. George 
Nicolescu îți pune atât de multe 
trăiri și emoții în palmă, cum 
puțini oameni reușesc.

I-a plăcut și maestrului vocea 
mea, așa că am avut privilegiul de a 
păși în curtea casei sale din Ploiești. 
Și am găsit un personaj fabulos. 
Un bărbat care nu a permis și nu 
permite încă nenorocirilor ăstora 
lumești, numite boli și bătrânețe, 
să-l subordoneze. E spirit tânăr și 
este un învingător.

INTERZIS DE CABINETUL 
NUMĂRUL 2 PENTRU CĂ ERA 

ORB!
La umbra copacului din 

grădinița din fața casei mă simt, 
femeie matură, ca o școlăriță în 
fața unui examen important. Dar 
asta până când intervine, cu un 
zâmbet larg, maestrul muzicii 
ușoare. Eternul romantic stă în 
fața mea și deapănă amintiri pe 
care le spune degajat ca pe niște 
glumițe.

George Nicolescu a reușit în 

lumea artistică chiar și în ciuda 
faptului că s-a născut orb. A reușit 
în muzică și a reușit și în viață, 
pentru că a avut o meserie, are o 
soție, doi copii și nepoți.Georgeta, 
jumătatea lui, a fost poate darul 
pe care Dumnezeu i l-a făcut în 
compensație. Îngerul trimis ca 
să-i fi e sprijin pentru totdeauna în 
această lume.

Cu marele artist, soarta nu 
a fost însă deloc generoasă și 
nici oamenii nu au avut cumva 
clemență cu un om cu dizabilități. 
Nici vorbă, iar ceea ce vă voi 
povesti vă va convinge că nu sunt 
exagerări ale unei minți exaltate.

În anul 1973, George Nicolescu 
a cunoscut consacrarea. Cu 
ceva premii cucerite la diverse 
festivaluri pentru tineret, artistul 
orb dădea lovitura cu ceea ce 
avea să devină și să rămână una 
dintre melodiile de referință ale 
muzicii ușoare românești. Hitul 
”Eternitate” a dat topurile peste 
cap și a constituit apariția unei 
stele. Succesul la public a fost 
răsunător, dar nu toată lumea avea 

să privească cu ochi buni capitalul 
de simpatie dobândit de tânărul 
cântăreț.

Artistul își amintește că lansarea 
piesei la televiziunea națională era 
să se lase cu un scandal imens. 
Regizorul Alexandru Bocăneț a 
încercat atunci o metaforă greu 
de înțeles de ”mințile luminate” 
ale epocii comuniste. Pe fundal, în 
spatele lui Nicolescu, folosise drept 
decor niște ochi care clipesc. Ochi 
care văd, cumva în contrapunct cu 
infi rmitatea interpretului.

Au urmat telefoane de la 
cabinetul numărul 2 
și li s-a sugerat mai 
marilor televiziunii 
naționale să rărească 
oarecum aparițiile 
îndrăgitului solist. Care 
a simțit apoi, mai exact, 
ceea ce înseamnă. 
Când celebrul 
muzician George 
Grigoriu, mentorul lui 
Nicolescu, a mers la 
Elena Ceaușescu să-i 
propună ca tânărul 
solist să reprezinte 
România la un 
festival de tradiție 
din străinătate, s-a 
lovit de refuzul total. 

Replica ”tovarășei! a fost una 
pe care George Nicolescu nu o 
poate uita niciodată.”Ia-ți orbul și 
pleacă de aici cu el”, i-a spus soția 
dictatorului,  lui Grigoriu. 

 
MARELE REGRET AL UNUI 

ARTIST INEGALABIL
Zâmbește indulgent. Cumva 

oferă chiar el explicația pentru 
gestul urât al Elenei Ceaușescu: 
ar fi  ”stricat” imaginea promovată 
de comuniști. Ideea aceea a unui 
popor viguros, sănătos, frumos, 
fără defecte sau, Doamne-ferește, 
cu ceva dizabilități. Și îl umfl ă 
râsul când aude despre legenda 
cum că era cântărețul preferat al 
dictatorilor.

Dar chiar și cu aceste restricții 
și cu toate necazurile îndurate, 
George Nicolescu a continuat. 
A cântat și ne-a încântat bunicii, 
părinții și pe mulți dintre noi. 
Și după Revoluție a fost deschis 
la tot ceea ce a fost nou. A avut 
colaborări cu tineri artiști și și-a 

onorat invitațiile la concerte și 
spectacole. A avut în sânge muzica 
și cum să fi e altfel, când a fost parte 
integrantă a Cenaclului Flacăra. A 
fost unul dintre artiștii preferați ai 
celebrului poet Adrian Păunescu.

Dincolo de cariera muzicală, 
ne poate preda tuturor o lecție 
de viață. Și ca o potriveală a 
destinului, asta este și meseria 
lui de bază, de profesor. După ce 
a terminat școala de nevăzători 
și apoi facultatea, artistul a fost o 

vreme dascăl la o școală specială 
din Buzău. Profesor de franceză.

A avut norocul, îmi spune fără 
cuvinte mari, cu soția pe care a 
cunoscut-o în liceu și care i-a 
stat mereu alături. Nu are nevoie 
să o vadă ca să știe că este cea 
mai frumoasă femeie din lume, 
pentru el. Și cea mai devotată. 

Ea l-a ajutat de fi ecare dată ca 
să ajungă la spectacole chiar și 
după ce vârsta și bolile i-au făcut 
probleme. A putut, grație ei, să 
depășească momentele teribile de 
după accidentul vascular cerebral 
sau perioadele când făcea atacuri 
de panică în mulțime. E drept, 
se deplasează din ce în ce mai 
greu și spectacolele s-au rărit. S-au 
împuținat și banii pe care-i primește 
și puțini au fost cei care i-au sărit în 
ajutor, drept recunoștință pentru 

bucuria pe care ne-a produs-o.
Și dacă ar fi  să aibă un regret, 

spune că acesta ar fi  doar unul 
singur: nu și-a putut vedea 
niciodată copiii și nepoții. Are o fată 
și un băiat, care trăiesc de ani buni 
în Spania și pe care i-a vizitat de 
câte ori a putut. Îi așteaptă mereu cu 
drag și dor în casa lor din Ploiești.

”ETERNITATEA” MAESTRULUI GEORGE NICOLESCU ”ETERNITATEA” MAESTRULUI GEORGE NICOLESCU 
ȘI VIAȚA DE FILM A UNUI ARTIST FABULOS

Lecție de viață predată de profesorul-solist: a reușit în muzică, în ciuda faptului că s-a născut nevăzător, și 
ne lasă drept moștenire un tezaur de șlagăre cu parfum de epocă

onorat invitațiile la concerte și Ea l a ajutat de fiecare dată ca
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Conducerea Consiliului Județean 
a semnat mai multe contracte 

de fi nanțare pentru proiectele depuse 
de organizațiile non-guvernamentale. 
Bugetul rezervat de CJ Prahova a fost 
de 1 milion de lei, dar săptămâna 
trecută au fost încheiate înțelegeri 
pentru 626.000 de lei. Dacă aveți 
curiozitatea să vedeți pe ce se duc 
banii dvs., iată care sunt și proiectele 
fi nanțate:

- Cultură și Învățământ, buget 
alocat-150.000 de lei: „Dezvoltăm 
competențe, ne implicăm în 

comunitate” (Asociația Alianța 
Franceză Ploiești) -10.000 de lei; 
„Teatru la noi în sat” (Asociația Centrul 
european pentru politici educaționale 
și formare interdisciplinară Interedu, 
Ploiești) -17.732,4 lei; „Spune nu 
fenomenului de bullying” (Asociația 
Viitorul Tinerilor) - 24.930 de lei; „Când 
iubirea de țară poartă cu mândrie IE 

românească” (Asociația „Împreună 
pentru Aluniș”)-25.000 de lei; „Tabără 
culturală pentru copiii defavorizați 
din județul Prahova” (Protoieria 
Ploiești)-22.500 de lei; „Talk Garden” 
(Asociația ARCHE București)-25.000 
de lei; „Reîntoarcerea la tradiții-
Prahova, mândră grădină!” (Asociația 
Folclorică „Doina Prahovei”)-22.000 
de lei.

- Sănătate, buget alocat-100.000 
de lei: „Prahova spune DA pentru 
sănătatea TA”(Asociația Diabeticilor 
din Prahova Ploiești)-21.470 de 
lei; „Timpul nu așteaptă! Tu ce 

aștepți?”(Asociația Pacienților 
Oncologici România)-24.314 
lei; „Donează sânge, salvează o 
viață!”(Protoieria Ploiești Nord)-
22.500 de lei; „Vrem respect” (Asociația 
Uniunea Democrată a Romilor din 
România Florești, Prahova)-24.600 de 
lei.

- Social, buget alocat-100.000 de 

lei: „O școală cât o vară și un an școlar 
cât o  vacanță” (Fundația „Bucuria 
Ajutorului”, Filiala Urlați)-20.940 de lei; 
„Integrare socială pentru copiii afl ați 
în situații de difi cultate” (Organizația 
Umanitară Concordia)-24.950 de lei.

- Tineret, buget alocat-100.000 
de lei: „Dezvoltarea voluntariatului 
la Fundația Cantacuzino 
Florești” (Fundația Cantacuzino 
Florești)-25.000 de lei; „Voluntariat 
pentru dezvoltare”(Asociația „Viitorul 
Tinerilor”)-24.860 de lei.

- Sport de performanță, buget 
alocat-350.000 lei: „Grație și 
performanță prin gimnastică ritmică” 
(Puiu Simona)-47.755 de lei; „Drumul 
spre performanță” (SC Aurora 
Băicoi)-49.100 de lei;  „Susținerea și 
dezvoltarea scrimei în Prahova” (Club 
Sportiv Petrolul Ploiești)-39.311 lei; 
„Campionatul județean minihandbal 
și juniori IV fete și băieți” (Asociația 
Județeană de Handbal Prahova)-25.000 
de lei; „Dezvoltarea durabilă în mediul 
rural a activității sportive în cadrul 
Clubului Sportiv Școala de fotbal 
Emil Costea-Fotbal pentru toți copiii” 
(Clubul Sportiv Școala de fotbal Emil 
Costea)-50.000 de lei; „O echipă, 
o familie!” (Asociația Club Sportiv 
Muntenia Blejoi)-17.073 de lei.

- Sportul pentru toți, buget 
alocat-150.000 de lei: „Campionatul 
național de fotbal UNSR 2019” 
(Asociația Liga Studenților din 
Centrul Universitar Ploiești)-22.382 
de lei; „Hai să te îndrăgostești de 
sport” (Asociația Club Sportiv ISports 
Ploiești)-17.190 de lei; „Comunitate, 
hai la Mișcare” (Asociația „Întoarce-te 
la Sport”)-22.500 de lei.

SE REIAU LUCRĂRILE LA STAȚIA SE REIAU LUCRĂRILE LA STAȚIA 
DE MĂSURARE A RADIOACTIVITĂȚII DE MĂSURARE A RADIOACTIVITĂȚII 

DE PE PLATOUL BUCEGIDE PE PLATOUL BUCEGI

Vicepremierul Grațiela 
Gavrilescu a anunțat că 

Ministerul Mediului, prin unitatea 
sa din Prahova, va relua lucrările la 
Stația Regională de Supraveghere 
a Radioactivității Mediului, situată 
pe Platoul Bucegi, în vecinătatea 
telecabinei și cabanei Babele. Lucrările, 
începute în 2007, au fost întrerupte în 
2011, pe fondul unui litigiu apărut 
între constructor, dirigintele de șantier 
și benefi ciar. Așa se face că, între timp, 
construcțiile realizate s-au degradat, 
astfel că acum este nevoie și de 
reabilitarea a ceea ce „s-a conservat” 
vreme de opt ani, dar și de fi nalizarea 
în sine a proiectului. Ministerul 
Mediului a alocat în acest scop suma 
de 1,32 mil. lei. Vor fi  executate, 
potrivit anunțului de achiziție publică, 
„lucrări de structură, lucrări electrice 
interioare și exterioare (paratrăsnet), 
lucrări interioare și exterioare de 
fi nisaje și tencuieli, lucrări interioare 
de instalații termice, lucrări interioare 
de instalații sanitare, alimentare cu 
apă, lucrări de branșare la sistemul 
de distribuție gaz natural, lucrări de 
reabilitare termică”. La fi nalizare, 
construcția va avea, la parter, trei 
încăperi destinate pregătirii probelor, 
analizei și măsurătorilor alfa, beta 
globale și gamma spectometrice, 
iar la etaj și mansardă, două 
apartamente pentru personal.  Pe 

teritoriul județului  Prahova  există 
două  stații  de supraveghere  și 
măsurări  de  radioactivitate  beta 
globală pentru toți factorii de mediu, 
una pentru zona de câmpie, denumită 
stația Ploiești, și o alta pentru zona 
de munte, la Babele. Dacă este să ne 
referim la importanța acestora, în 
2011, stația de la Babele a depistat 
iod radioativ în norul care a traversat 
România în zilele de 29 și 30 martie, 
după accidentul nuclear de la 
Fukushima.

AUTOSTRADA COMARNIC-BRAȘOV, AUTOSTRADA COMARNIC-BRAȘOV, 
LA SFÂNTUL AȘTEAPTĂ!

Afl ată săptămâna trecută 
la Ploiești, unde a 

participat la ședința Comitetului 
Executiv al PSD Prahova, 
Viorica Dăncilă a anunțat că 
autostrada Comarnic-Brașov 
nu va mai fi  realizată prin 
parteneriat public-privat, ci 
din fonduri guvernamentale, 
însă numai după ce obiectivul 
va fi  considerat „de importanță 
națională”. Domnia sa a 
recunoscut că s-au purtat niște 
discuții cu un concern din 
China, dar aceștia din urmă au 
afi rmat ulterior că au afl at din 
presă că autoritățile au întrerupt 
negocierile: „Autostrada 
Comarnic-Brașov este în 
parteneriat public-privat. Am 
avut solicitări din partea unei 
societăți chinezo-turce. Eu 
am luat hotărârea, împreună 
cu colegii mei, să scoatem 
din parteneriat public-privat, 
iar în prima ședință de CSAT 
această autostradă să devină 
de importanță națională sau 
de infrastructură critică, astfel 
încât să putem să demarăm cât 
mai repede lucrările la această 
autostradă”. Deși stă în putința 
Guvernului să elimine anumite 
complicații din legi inclusiv prin 
ordonanță de urgență –a mai 
făcut-o și pentru alte lucruri 
deloc urgente!- premierul s-a 
văitat de procedurile greoaie de 

la licitații: „La noi s-a format 
această instituție a contestațiilor 
și pentru a trece de toate aceste 
obstacole cred că soluția este 
ca această autostradă să devină 
de importanță națională, astfel 
încât să începem execuția 
cât mai repede din fonduri 
guvernamentale”. Anul trecut, 
Dăncilă declara că autostrada 

se va termina cel mai devreme 
în 2024 și că în acest an vom 
avea constructorul, procedura 
de fi nanțare fi ind parteneriatul 
public-privat. De altfel nicio 
surpriză: în ultimii 10 ani, 
fi ecare premier a venit cu câte 
o soluție și tot de-atâtea ori 
am avut și rateuri în privința 
edifi cării drumului.

la licitații: La noi s a format se va termina cel mai devreme

UNDE SE (MAI) DUC BANII DUMNEAVOASTRĂ DOUĂ NOI PROIECTE DOUĂ NOI PROIECTE 
EUROPENE PENTRU EUROPENE PENTRU 

PLOIEȘTIPLOIEȘTI
Au fost semnate două noi contracte cu fi nanțare 

europeană pentru Ploiești, desfășurate în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020. Primul, în 
valoare de 28 de milioane de lei, a fost parafat de rectorul 
UPG, prof. univ. dr. ing. Mihai Coloja și directorul ADR 
Sud Muntenia, Liviu Mușat, și se referă la reabilitarea și 
modernizarea universității ploieștene. Mai exact, potrivit 
managerului de proiect, conf. univ. dr. Daniela Popovici, 
vor fi  modernizate și dotate sălile de curs și laboratoarele 
din Corpul I, care aparține Facultății Tehnologia Petrolului 
și Petrochimie. Un al doilea proiect, în valoare de 4,5 mil. 
lei, a fost semnat de primarul Adrian Dobre și are în vedere 
„Efi cientizarea energetică a Colegiului Național Alexandru 
Ioan Cuza”. Lucrările, cu termen de fi nalizare de 11 luni de 
la încheierea contractului, presupun reabilitarea termică și 
realizarea unor sisteme de producție de energie termică și 
energie electrică din surse regenerabile.

ANUNȚURI • ANUNȚURI • ANUNȚURI
Pierdut Certifi cat Constatator nr. 15958 / 23.03.2015 

(Terţi) eliberat pentru PFA Tudor A Gheorghe - comerţ cu 
produse industriale. Îl declar nul!
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ACTUALITATE

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

0244.546.501

PRODUCȚIE PUBLICITARĂPRODUCȚIE PUBLICITARĂ

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

GHINION LA PLOIEȘTI...GHINION LA PLOIEȘTI...

Când a fost votată HCL 216/10 iulie 2017, proiect inițiat 
de primarul Adrian Dobre, cu privire la achiziția a 50 

de autobuze Diesel Euro VI, consilierii locali au votat, printre 
altele, cumpărarea mijloacelor de transport în baza unui acord 
cadru încheiat pentru o perioadă de doi ani, iar ca surse de 
fi nanțare erau indicate bugetul local, creditul furnizor și 

creditul bancar. Autobuzele urmau să ajungă la Ploiești în două 
tranșe, una în 2017, alta în 2018. Bineînțeles că termenul a fost 
dat peste cap, iar primele 10 autobuze noi, livrate de fi rma 
SC BMC Truck &BUS SRL., au fost cumpărate în 2018, iar în 
2019... pas! În 2019 nu mai sunt bani la bugetul local. De fapt, 
ca să prindă fi nanțarea, cu gândul la o rectifi care ulterioară, 
Primăria Ploiești a trecut la acest capitol suma de 1.000 lei. 
Dar cum nimic nu merge la Ploiești...Ei bine, consilierii 
locali au respins în vreo trei rânduri, anul trecut, solicitarea 
executivului ploieștean, de a contracta un nou credit bancar. Ei 
au făcut acest lucru în mai 2019, dar să vedeți ghinion, fi x când 
să fi e efectuate procedurile pentru angajarea împrumutului, 
Ministerul de Finanțe s-a trezit să interzică accesarea de credite 
pentru perioada 2019-2020! Iar un credit furnizor, dacă vă 
gândiți la această variantă, se face tot în baza unui împrumut 
la bancă! Așa că, asta e, trebuie să ne luăm adio de la cele 40 de 
autobuze până în 2021, an în care Teodorovici dă iar drumul la 
împrumuturi. Reamintim că valoarea contractului de achiziție 
se ridică la 38,2 de milioane de lei fără TVA. Și ar mai fi  ceva: 
între timp expiră și contractul-cadru cu fi rma care a câștigat 
achiziția!

VIORICA DĂNCILĂ, VIORICA DĂNCILĂ, 
PREZIDENȚIABILUL PSD
Doar două 

v o t u r i 
împotrivă (Paul 
Stănescu și 
Gheorghe Buzatu) 
a avut premierul 
Viorica Dăncilă 
la CEx-ul PSD, 
reunit special pentru a desemna candidatul partidului 
la alegerile prezidențiale din toamnă. Între timp,  Firea, 
Fifor, Teodorovici și-au retras candidatura din cursa 
internă, iar conducerea centrală n-a avut altceva de 
făcut decât să aprobe candidatul unic, în persoana 
președintelui PSD, Viorica Dăncilă. Aceasta a afi rmat 
că fi ind prima femeie premier din istoria României, 
speră să ajungă și prima femeie șef de stat. Deocamdată 
însă candidatul PSD este creditat de sondaje cu a treia 
șansă, după actualul președinte, Klaus Iohannis și 
prezidențiabilul USR, Dan Barna.

CEI CARE LUCREAZĂ CU COPIII, CEI CARE LUCREAZĂ CU COPIII, 
OBLIGAȚI SĂ PREZINTE ADEVERINȚE OBLIGAȚI SĂ PREZINTE ADEVERINȚE 

DE NON-INFRACȚIUNI SEXUALEDE NON-INFRACȚIUNI SEXUALE
A intrat în vigoare legea prin care 

angajatorii privați sau publici care 
intră în contact cu copiii, persoanele cu 
dizabilități, vârstnici sau alte categorii 

vulnerabile să solicite/prezinte un 
certifi cat prin care angajații fac dovada că 
nu sunt înscriși în registrul persoanelor 
care au comis infracțiuni sexuale. În 
acest sens va fi  întocmit  Registrul 

național automatizat cu privire la 
persoanele care au săvârșit astfel de fapte, 
descris drept „un mijloc de cunoaștere, 
supraveghere și identifi care operativă a 
persoanelor care au comis fapte precum 
viol și agresiune sexuală, act sexual cu un 
minor și corupere sexuală a minorilor, 
trafi c de persoane și trafi c de minori, 
proxenetism și folosire a prostituției 
infantile, pornografi e infantilă, incest 
ș.a.m.d.” „Scopul acestuia este de a 
preveni recidiva, nu de a pedepsi 
suplimentar infractorul” a precizat Oana 
Bîzgan, inițiatorul modifi cărilor Legii 
76 privind organizarea și funcționarea 
Sistemului Național de Date Genetice 
Judiciare (SNDGJ), promulgată de șeful 
statutului. Până la operaționalizarea 
registrului, Poliția poate elibera, la 
cererea persoanelor fi zice interesate sau 
a instituțiilor, adeverințe din care să 
rezulte dacă persoana verifi cată a săvârșit 
infracțiunile descrise mai sus.

vulnerabile să solicite/prezinte un

MIRCEA GEOANĂ, SECRETAR MIRCEA GEOANĂ, SECRETAR 
GENERAL ADJUNCT AL NATO
Cea mai mare victorie 

obținută de diplomația 
română este numirea de către 
secretarul general al NATO, 
Jens Stoltenberg, în funcția de 
secretar adjunct al Alianței, a 
fostului ministru de Externe 
și lider PSD, Mircea Geoană. 
Acesta a avut, dincolo de 
diferendele politice interne, 
susținerea totală a președintelui 
Iohannis, a premierului Dăncilă și a Ministerului Afacerilor Externe, condus 
până deunăzi vreme de Teodor Meleșcanu. La numire, Geoană a spus, printre 
altele: „Sunt profund onorat să fi u desemnat pentru această poziție cheie ce 
reprezintă o recunoaștere a importantei contribuții a României în cadrul NATO. 
Este o uriașa provocare și o oportunitate de a reprezenta interesele Alianței 
noastre, care asigură securitatea a peste 1 miliard de cetățeni. Apreciez, în mod 
deosebit, susținerea politică și instituțională trans-partinice de care s-a bucurat 
candidatură mea.”

UN FOST CONSILIER DIN DUMBRAVA, UN FOST CONSILIER DIN DUMBRAVA, 
DECLARAT INCOMPATIBILDECLARAT INCOMPATIBIL

Agenția Națională de Integritate a 
stabilit că fostul consilier local din 

Dumbrava, Marin Brăileanu, s-a afl at în stare 
de incompatibilitate. Inspectorii spun că, „în 
perioada exercitării mandatului de consilier 
local (2016 – 2020), o societate comercială în 
cadrul căreia fi ul persoanei evaluate deține 
calitatea de asociat/ administrator, a desfășurat 
activități comerciale prin achiziții directe, 
a încheiat și derulat un contract de servicii 
cu Primăria comunei Dumbrava și a emis 
o factură fi scală în valoare de 10.162,60 lei”. 
Prin această faptă, fostul consilier ar fi  încălcat 
dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea 

nr. 161/2003, care sună cam așa: „Consilierii 
locali (...) care au funcția de președinte, 
vicepreședinte, director general, director, 
manager, administrator, membru al consiliului 
de administrație sau cenzor (...) acționar sau 
asociat la societățile comerciale cu capital 
privat (...) nu pot încheia contracte comerciale 
de prestări de servicii, de executare de lucrări, 
de furnizare de produse sau contracte de 
asociere cu autoritățile administrației publice 
locale din care fac parte (...) Prevederile se 
aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile 
respective sunt deținute de soțul/soția sau 
rudele de gradul I ale alesului local.”

NUMIRE CU CÂNTEC LA CNAS
Gestul premierului de a cere urgent 

demisia președintelui interimar al Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate, Răzvan 
Teohari Vulcănescu, pe fondul crizei provocate 
de blocarea platformei online care gestionează 
cardurile naționale de sănătate, a fost salutat 
de români. Dar ce a urmat... Viorica Dăncilă 
nu l-a mai dat pe acesta afară, ci l-a plasat în 
funcția de președinte al CNAS, numind în 
schimb la conducerea instituției  un personaj 
controversat, respectiv, pe Vasile Ciurchea, 
care a mai deținut această poziție de două 
ori, februarie 2007-ianuarie 2009 și iunie 
2014-martie 2016.  Ciurchea este anchetat 
de DNA într-un dosar de corupție ce vizează 
contractele privind sistemul informatic, în care 
prejudiciul se ridică la peste 16 milioane de 
euro. Atenție, dosarul este legat fi x de CNAS, 

instituție pe care acum este pus s-o scoată din 
necaz. Întrebată de jurnaliști despre acest fapt, 
premierul a invocat dreptul la prezumpția 
de nevinovăție. De acord, dar dreptul 
contributorilor la sistem, care poate ar vrea 
ca banii lor să nu fi e gestionați de un suspect, 
unde o fi ?

instituție pe care acum este pus s o scoată din

PROCURORUL ONEA, SUSPENDAT DIN MAGISTRATURĂ
După ce a fost trimis în 

judecată, la pachet cu 
Mircea Negulescu, fostul șef al 
DNA Ploiești, Lucian Onea, a 
fost suspendat din magistratură, 
printr-o decizie a Secției 
pentru Procurori a Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
Acesta a fost detașat, după ce 
și-a pierdut funcția de șef al 
DNA Ploiești, la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Câmpina și 
nu va mai avea voie să profeseze 
până la o proximă decizie. Onea 

a mai fost suspendat odată, în 
momentul în care au început 
cercetările împotriva sa și ale 

fostului subaltern Negulescu. 
Reamintim că asupra celor 
doi a fost imusă și măsura 
preventivă a controlului 
judiciar. Onea este judecat 
pentru represiune nedreaptă și 
cercetare abuzivă etc. în dosarul 
pe care DNA l-a întocmit 
împotriva fostului deputat 
Sebastian Ghiță, unde martor 
a fost și ex-parlamentarul Vlad 
Cosma, acesta din urmă fi ind, 
la rândul său, cercetat în alte 
cauze penale.

a mai fost suspendat odată, în
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MINTE, TRUP, SUFLET

UN PRESTIGIOS FESTIVAL INTERNAȚIONAL DE UN PRESTIGIOS FESTIVAL INTERNAȚIONAL DE 
MUZICĂ CLASICĂ ȘI CONTEMPORANĂ ȚINTEA MUZICĂ CLASICĂ ȘI CONTEMPORANĂ ȚINTEA 
MUZICALĂ – EDIȚIA A XI-A. 5-9 IULIE 2019 - MUZICALĂ – EDIȚIA A XI-A. 5-9 IULIE 2019 - 

BUCUREȘTI, CÂMPINA, PLOIEȘTI

SĂ RESPECTĂM SĂ RESPECTĂM 
CUVINTELE CREDINȚEI!CUVINTELE CREDINȚEI!PUBLICITATE • PUBLICITATE

Ioan B; Tg. Jiu

Păcat. Nu orice greșală e păcat, dar orice păcat e greșală. Păcat 
că n-am câștigat meciul, că l-am pierdut, că am driblat și n-am 
dat gol, că îs puțini oameni pe stadion etc. Acestea îs și minciuni 
și păcate, că se scrie și se vorbește așa. Tristețe, pagubă, mâhnire 
etc., e cel mai bine. Cam prin anul 1998 doi crainici transmiteau 
la radio meciul de fotbal, parcă Rapid – Dinamo, în  București. 
Până cam prin minutul 30 au spus multe minciuni, făcând 
păcat, adică: noroc, a avut noroc, cu puțin noroc, păcat, păcat 
etc. Aproape de sfârșitul reprizei întâi galeriile au rupt gardul și 
s-au bătut de curgea sânge. Aici n-au zis că e păcat ci s-au încins 
spiritele, s-au liniștit spiritele etc. „Vai de cei ce zic răului bine și 
binelui rău, care numesc lumina întuneric și întunericul lumină, 
care socotesc amarul dulce și dulcele amar” (Isaia 5 : 20).
Prenume. Mare defăimare numele de Botez să fi e prenume! În 
Biblie, e trecut doar un nume și acesta e numele de Botez. În 
multe feluri e defăimarea: unele străzi au o singură literă (N. 
Iorga, N. Bălcescu etc.), e cel mic, se pun puține nume de Botez, 
de Sfi nți și acestea nu se respectă (Gheorghe e gigel, Constantin 
e costică, Elena e nuța etc.). Numele de familie e bine să fi e de 

ajutor, dar nu e așa, ci el e important, acestea și alte defăimări. 
Numele de familie nu e defăimat, pentru că nu e pentru spălarea 
păcatelor. „Sculându-te, botează-te și spălați păcatele chemând 
numele Lui” (Fapte 22 : 16).
Pomană. Făcută la oamenii care s-au despărțit de această lume 
trecătoare, ajutătoare, deșartă, nu e degeaba, ci e pentru iertarea 
unora sau toate păcatele. Cine vorbește și scrie în alt fel face 
păcat. Pomeni electorale, minte de om fără gândire. „Un om 
din Cipru a fost robit de Perși patru ani. Părinții îl considerau 
mort cu trupul și-i făceau pomană la Biserică în: zilele Pogorârii 
Sfântului Duh, Botezului și Învierii Domnului. În aceste zile în 
temniță era eliberat de legături. După patru ani a venit acasă” (V. 
Sf. 11.203.93).
Populație, locuitori, vând teren. Cum putem să populăm, 
locuim și mai ales să vindem pământul, dacă noi, oamenii, n-am 
contribuit cu nimic la facerea lui? „Pământul să nu-l vindeți pe 
veci că pământul este al Meu iar voi sunteți străini și venetici 
înaintea Mea” (Leveticul 25 : 23). „Acesta va fi  moștenirea 
voastră” (Numerii 34 : 2). Mare gâlceavă e pe pământ (deci e 
păcat) între frați, familii, țări, animale etc. Cuvinte potrivite îs: 
oameni, trăim, viețuim etc.

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

CELE MAI BUNE TRATAMENTE 
CONTRA RINITEI ALERGICE

După cum sper că se știe, începând 
din luna iulie 2009, pe harta  muzicală 
și cultural-artistică a României, 
a apărut o nouă și prestigioasă 
manifestare muzicală de rezonanţă 
naţională și internaţională, sugestiv 
intitulată ŢINTEA MUZICALĂ.

Datorăm această lăudabilă 
iniţiativă, celor două surori – 
eminente pianiste și compozitoare 
Dana Cristina Probst și Adina 
Dumitrescu, două fi ice de excepţie ale 
familiei inginer Gheorghe Teodorescu 
din fosta comună Ţintea – judeţul 
Prahova, localitate care din 1968 a 
făcut parte din structura teritorială a 
orașului Băicoi.

Întrucât după revoluţia din anul 
1989, localitatea Ţintea nu mai 
face parte din evidentele repere 
ale tradiţionalei noastre industrii 
petroliere, Dana Cristina Probst, 
stabilită de peste două decenii, în 
urma căsătoriei, în celebra metropolă 
a muzicii internaţionale – orașul Viena 
și Adina Dumitrescu, domiciliată în 
orașul Tampere, din nordul Finlandei, 
s-au gândit și au izbutit, după uriașe 
eforturi, să realizeze în localitatea 
natală, în care au învăţat studii 
primare și apoi în orașele apropiate 
studii secundare, o manifestare 
muzicală de referinţă internaţională, 
care să aducă în prim plan o seamă 
de creaţii de incontestabilă valoare 
din patrimoniul muzicii clasice 
universale și operei compozitorilor 
contemporani, cu deosebire din ţara 
natală.

Prima ediţie a avut loc în luna 
iulie 1989, în localitatea Ţintea – în 
casa familiei inginer Teodorescu, în 
București la Universitatea Naţională 
de Muzică și la Muzeul „Paul 
Constantinescu” Ploiești.

Ulterior, unele concerte au fost 
găzduite și de Casa de Cultură din 
orașul Băicoi. 

Printre muzicienii oaspeţi s-au afl at 
compozitori, muzicologi și ziariști, 
precum și soliști-concertiști din 
Austria, Elveţia, Germania, Franţa, 
Anglia, Italia, România etc.

Actuala ediţie a XI-a, s-a desfășurat 
în perioada 5-9 iulie a.c.. Concertul 
inaugural a avut loc în renumita 
sală Auditorium a Universităţii 
Naţionale de Muzică din Capitală, 
iar următoarele trei, sâmbătă, 6 
iulie, ora 12.00 la Muzeul Memorial 
„Paul Constantinescu” din Ploiești, 

duminică 7 iulie la Parohia 
Sf. Nicolae – sala Praznicală 
din Câmpina, iar concertul de 
închidere „Lăudate Dominum”, 
la Biserica Romano-Catolică 
din Municipiul Ploiești.

Programul actualei ediţii a 
fost dedicat aniversării unor 
personalităţi marcante ale 
muzicii clasice universale și 
contemporane printre care: 
300 de ani de la nașterea 
vestitului compozitor, dirijor 
și animator al vieţii muzicale 
vieneze – Leopold Mozart 
(1719-1787), genialului său 
fi u W.A. Mozart (1756-1791), 
Christoph Forster (1693 - 
1745), renumit compozitor german 
din perioada barocului târziu, Carl 
Philipp, Emanuel Bach (1714-1788), 
cel mai cunoscut și probabil cel mai 
talentat fi u al celebrului muzician J. 
S. Bach (1685-1750), Bella Bartok 
(1881-1945), considerat unul dintre 
cei mai mari compozitori ai secolului 
XX, renumit pianist și culegător de 
folclor, născut în orașul Sânicolau 
Mare din România, judeţul Timiș, 
Kurt Shwertsik (Viena, 1935), Adina 
Dumitrescu (1964, București).

La realizarea celor patru concerte 
prevăzute în program (5, 6, 7 și 9 iulie), 
și-au dat concursul nume sonore ale 
artei interpretative din  Viena: Joana 
Lewis, vioară, prof. Raluca Stratulat 
– șef catedră vioară de la Colegiul 
Naţional de Muzică George Enescu 
București, Sorin Lupașcu, solist corn 
de la Filarmonica George Enescu 
București, mezosoprana Antoanela 
Bârnat de la Opera Naţională 
București și Otto Probst –pian, de la 
Academia de Muzică din Viena.

Programul concertelor a fost 
prezentat de compozitoarea Dana 
Cristina Probst, prof. dr. Al. I. 
Bădulescu și pianista și compozitoarea 
Adina Dumitrescu.

Au rostit alocuţiuni introductive 
prof. dr. Al. I. Bădulescu la concertul 
de la Muzeul Memorial Paul 
Constantinescu, preotul Meșteroaie 
Grigore la Biserica Sf. Nicolae din 
Câmpina și preot Iosif Imbrișcă la 
concertul fi nal de la Biserica Romano-
Catolică din Ploiești.

Printre lucrările românești în 
prima audiţie absolută, am  remarcat 
și opusul Laude scris de renumita 
compozitoare și pianistă Adina 

Dumitrescu pentru voce și pian pe 
texte din P.S. 147, 148 și 18, admirabilă 
creaţie interpretată de mezosoprana 
Antoanela Bârnat și pianistul Otto 
Probst. 

Numeroasa asistenţă ce a onorat 
și în acest an cele patru concerte din 
programul ediţiei, a remarcat, fără 
echivoc, talentul și măiestria artei 
interpretative ale soliștilor concertiști 
afl aţi pe scenele de concert, temeinica 
lor pregătire de specialitate și nu în 
ultimul rând eforturile depuse pentru 
ca programele ediţiei să fi e realizate la 
cote performante cât mai înalte. 

Călduroase felicitări se cuvin, 
pe lângă realizatorii amintiţi, celor 
două coorganizatoare: Dana Cristina 
Probst și Adina Dumitrescu, care 
au pus și baza constituirii Asociaţiei 
Culturale ŢinteaFest, precum 
și sponsorilor și partenerilor 
tradiţionali, care au susţinut moral 
și material acest prestigios Festival 
Muzical Internaţional: ŢinteaFest, 
Forumul Cultural Austriac București, 
Universitatea Naţională de Muzică 
București, Muzeul Memorial „Paul 
Constantinescu” Ploiești, Radio 
România Muzical, Parohia Sf. Nicolae 
Câmpina, Biserica Romano-Catolică 
Christos Rege Ploiești, Centrul de 
Informare Muzicală din România, 
Allgemeine Deutsche Zeitung fur 
Rumanien.

Sperăm ca și ediţiile viitoare ale 
acestei manifestări muzicale de 
rezonanţă naţională și internaţională 
să cunoască, cu fi ecare ediţie, un 
drum ascendent, înscriindu-se la 
loc de cinste în agenda culturală 
internaţională, cu care Prahova și 
România se pot afi rma și mândri în 
context spiritual european și mondial.

Dumitrescu pentru voce și pian pe

În rinita alergică sezonieră, tratamentul 
trebuie început cât mai devreme. Una dintre 
cele mai importante măsuri este evitarea, pe cât 
posibil, a alergenului incriminat.

Desensibilizarea
Cunoscută și ca imunoterapie specifi că sau vaccinarea 

antialergică, desensibilizarea poate aduce vindecarea, mai 
ales dacă este administrată în primii ani de la debutul 
alergiei. De asemenea, dacă imunizarea se începe în 
copilărie, probabilitatea de vindecare a alergiei este 
crescută. Este efi cientă faţă de o singură substanţă alergenă. 
Terapia presupune administrarea unor extracte alergenice 
standardizate, care au capacitatea de a modula răspunsul 
imun al subiectului alergic. Tratamentul poate dura între 3 
și 5 ani, perioadă în care se administrează doze din ce în ce 
mai mari de alergen, până se ajunge la valori de întreţinere, 
ce se iau lunar. Vaccinul este sub formă injectabilă sau orală. 
Cel injectat se administrează lunar, iar cel sublingual se ia 
zilnic. Vaccinul antialergic are și posibile efecte secundare, 
printre care înroșirea la locul injectării, senzaţia de arsură pe 
limbă și tusea. Este contraindicat celor cu boli autoimune, 
cu cancer, gravidelor și celor cu afecţiuni cardiace severe.

Ce îţi mai poate fi  de ajutor
Persoanelor cu rinită alergică sezonieră li se mai pot 

prescrie:
• Descongestionante nazale – în asociere cu 

antihistaminicele, acestea reduc secreţiile nazale. Sunt 
disponibile sub formă de comprimate, siropuri sau spray-
uri. • Corticosteroizi nazali. Dacă terapia cu antihistaminice 
nu are efect, medicul poate recomanda corticosteroizi 
nazali, care blochează reacţia alergică.

Antihistaminicele
Tratamentul de bază în alergii este cel cu antihistaminice. 

Aceste medicamente acţionează asupra histaminei, proteina 
implicată în apariţia reacţiilor alergice. Prin urmare, după 
administrarea acestor medicamente, se reduc manifestările 
specifi ce precum mâncărimea nazală, strănuturile, rinoreea 
și conjunctivita alergică.

Există histaminice de generaţie veche, care, deși sunt 
efi ciente, au ca reacţie adversă principală somnolenţa, și cele 
de generaţie nouă, create în anii ’80, care nu au acest efect 
secundar. Cele mai populare sunt cele de generaţie nouă, 
din care se ia, de regulă, 1 comprimat pe zi. Se administrează 
de preferat după masă, efectul lor menţinându-se variabil 
(4-6 ore până la 12-24 de ore). În general, își fac efectul 
după o jumătate de oră de la administrare. Cel mai potrivit 
moment pentru a le lua este dimineaţa, alergia la polen 
fi ind mai pronunţată pe parcursul zilei. Antihistaminicele 
nu sunt indicate gravidelor și nici femeilor care alăptează.

Antialergice din farmacia verde
Unele plante și-au arătat efi cienţa în reducerea 

simptomelor rinitei alergice. Poţi încerca infuzia de Trei 
fraţi pătaţi: 1 linguriţă de plantă la 250 ml de apă clocotită, 
se infuzează 7-8 minute, se beau 3 căni pe zi, 3 luni.

De folos, mai ales pentru mâncărimea ochilor, este 
infuzia din coacăz-negru – se prepară dintr-o linguriţă de 
plantă la 250 ml de apă clocotită. Se infuzează 12 minute și 
se consumă 2 căni pe zi, 10-15 zile, chiar dacă mâncărimea 
a dispărut.

Contra secreţiilor nazale, sunt indicate inhalaţiile de 
cimbrișor – 1-2 linguriţe de plantă la 1 litru de apă fi erbinte. 
Se fac inhalaţii 5 minute, seara, zilnic, până când secreţiile 
dispar.

Antihistaminicele
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CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA

De unde numele de Bârsana, 
veți întreba. Pentru asta 

călătorim în timp, în 1326, când 
regele Carol Robert de Anjou l-a 
înnobilat pe viteazul cneaz Stan 
(Stanislau) Bârsan cu ținuturile de 
pe Valea Izei pentru fapte de eroism. 
De la el a împrumutat localitatea 
denumirea. Mai târziu, prin 1390, 
într-un document din 21 iulie 
care vorbește despre proprietățile 
familiei voievodale Dragoș 
(descendent al cneazului Bârsan), 
se face referire la un drum care se 
bifurcă, unul ducând în sat, iar altul 
înspre biserică sau mănăstire. Dar 
primul lăcaș s-a pierdut în negura 
vremurilor, despre el neștiindu-se 
exact unde a fost ctitorit. Interesant 
este că istoricii susțin c-au existat 
două vetre monahale. Cea de astăzi 
ar proveni din 1739, an în care ar 
fi  fost strămutată biserica realizată 
în 1711 la „Părul Călugărului” 
de preotul nobil Ioan Ștefanca, 

împreună cu fi ii săi și alți săteni, 
pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu 
pentru protecție în timpul  ciumei 
mari  din anul anterior. Dar la 
12 iulie 1791, ocupația străină a 
confi scat, desfi ințat și devastat 
mănăstirea Bârsana și i-a alungat 
pe călugări, care s-au refugiat în 
Moldova, la Mănăstirea Neamț.  Însă 
cum Maramureșul a fost și a rămas 
o cetate a ortodoxiei și pentru a feri 
biserica cu hramul „Intrarea Maicii 
Domnului în Biserică” de profanare, 
în anul 1803, sătenii au mutat-o  în 
sat, în locul denumit „Podurile 
Jbârului”, unde poate fi  văzută și 
astăzi. Dar vatra mănăstirii, cu tot ce a 
mai rămas din ea, a fost bine îngrijită 
mai apoi de parohia comunei. Preoții 
și sătenii au dorit întotdeauna 
să zidească o altă mănăstire, dar 
ocupația străină, războaiele mondiale 
și apoi comunismul au împiedicat 
acest vis să se împlinească. El a 
devenit posibil după 1990. La 

reconstrucție, supravegheată de 
parintele Gheorghe Urda și stareța 
Filoft eia Oltean, au participat cei 
mai mari artiști populari ai zonei, 
păstrându-se cu sfi nțenie tehnica 
de demult al construcțiilor care 
îmbină lemnul și piatra de râu. 
Ansambul cuprinde biserica in 
stil maramureșean, altarul de 
vară, aghiasmatarul, stăreția, Casa 
Voievodală, Casa maicilor, Casa 
artistului, Casa duhovnicului, 
arhondaricul, praznicarul cu 
trapeza, Muzeul de icoane și carte 
veche Gavril de Bârsana, Turnul- 
clopotniță, poarta maramureșeană. 
Despre noua biserică, care măsoară 
57 de metri, se spunea, până 
deunăzi vreme, că este cea mai 
înaltă construcție creștină din lemn 
din lume. Iar vizitatorul, întrând în 
acest complex unic în felul său, va 
avea sentimentul că a pășit în rai, 
atâta frumusețe întâlnind oriunde 
ar privi.

Ca să nu cădem în extremă, 
în România se face turism, 

dar suntem foarte departe de a 
atinge dimensiunile unei industrii 
turistice, așa cum au Grecia, 
Turcia și Croația. Sau Bulgaria, că 
tot suntem noi țări luate la pachet 
pentru orice în Europa. Adevărul 
este că nici nu avem cum măsura 
turismul, la câtă evidență gri o fi  în 
sector. Sau la câte case de vacanță 
sunt puse incognito la dispoziția 
amicilor proprietarilor. Ori la 
cât turism se face fără cazare. De 
aceea nu cred foarte mult în datele 
colectate de INS. Anul trecut 
scriam așa, utilizând date statistice: 
la nivelul anului 2017, turiștii 
români și străini au petrecut 27 de 
milioane de nopți  în structurile 
de cazare. Destinațiile preferate 
au fost Bucureștiul și celelalte 
capitale de județ (10, 341 milioane 

de înnoptări), litoralul Mării 
Negre (4,316 mil. ), stațiunile 
balneoclimaterice (4,204 mil. ), 
stațiunile montane (4, 178 mil. ), 
alte localități, însemnând zonele 
unde se practică agroturismul 
(3,841 mil.) și Delta Dunării 
(0,210 mil.). Cele mai vizitate au 
fost zonele și obiectivele turistice 
din Regiunea Centru, Sud-Est și 
Bucureștiul. Sau, vorbind despre 
orașe/județe,  București și județele 
Constanța, Brașov, Prahova, 
Suceava, Sibiu, Mureș, Cluj, 
Vâlcea, Bihor (peste un milion de 
nopți de cazare fi ecare). Aceste 
date ne indică faptul că destinațiile 
turistice cele mai căutate sunt 
litoralul Mării Negre, Poiana 
Brașov, Predeal și Brașov, Valea 
Prahovei (Sinaia, Bușteni, Azuga), 
mănăstirile din nordul Moldovei 
și din Maramureș, Clujul și 

salina Turda, Sibiu, 
precum și stațiunile 
balneoclimaterice din 
Vâlcea, Bihor, Mureș.

Dar foarte interesante 
sunt și statisticile 

realizate de diferite ONG-uri ori 
site-uri specializate. Și vă oferim 
numai câteva exemple: 

- cele mai vizitate 8 locuri 
din România de turiștii străini: 
Castelul Bran, Salina Turda, 
Biserica Neagră Brașov, Castelul 
Peleș Sinaia, Sighișoara, 
mănăstirile UNESCO din nordul 
Moldovei, Transfăgărășanul și 
Delta Dunării;

- cele mai spectaculoase 
destinații din România: Delta 
Dunării, Transfăgărășan, peșterile 
din Munții Apuseni, Salina Turda, 
Sarmizagetusa Regia, Mănăstirea 
Bârsana, Lacul Sf.Ana, Cheile 
Bicazului și Cimitirul vesel de la 
Săpânța;

- cele mai mai vizitate obiective 
turistice: Castelul Peleș, urmat de 
Castelul Huniazilor (Corvinilor), 

Salina Turda, cetatea Alba 
Carolina și Transalpina;

- cele mai frumoase locuri 
naturale de vizitat: Podul lui 
Dumnezeu-Mehedinți, Cazanele 
Dunării, Roșia Montana, Cascada 
Bigăr, Delta Dunării, Lacul Sfânta 
Ana, Cascada Cailor;

- cele mai frumoase orașe din 
România: Alba Iulia, Oradea, 
Sighișoara, Iași, Timișoara, Piatra 

Neamț, Brașov, Sibiu, Cluj Napoca, 
Târgu Mureș;

- cele mai pitorești sate: Biertan 
(Sibiu), Moieciu (Brașov), Fundata 
(Brașov), Ciocănești (Suceava), 
Valea Zălanului (Covasna), Viscri 
(Brașov), Bârsana (Maramureș), 
Colibița (Bistrița Năsăud), Poiana 
Mărului (Suceava), Rimetea 
(Alba), Pleșa (Suceava), Șirnea 
(Brașov).

Scrie Andrei Pleșu undeva: <<Alt miracol: avem o mare concentrare de „atracții turistice” și n-avem 
turism. Turismul n-ar da rezultate la noi decât dacă s-ar generaliza un mod de teleportare a turiștilor, 
așa încât ei să ajungă în fața frumuseților patriei fără să aibă nevoie de drumuri, de hoteluri și de servicii 
în general. Paradox colateral: suntem ospitalieri, dar umfl ăm grosolan nota de plată, pe baza ideii că 
„străinul” trebuie jumulit>>. Da, îmi zic, e ca aia cu „corupție fără corupți”! Pe de altă parte, omul are 
dreptate: asta cu jumulitul o puteți experimenta pe pielea dvs., chiar și ca turiști din interiorul țării, iar 
ca servicii, dacă nu vă duceți la hoteluri de „fi țe”, aia e, puteți încerca toate experiențele din lume. Dar 
nu la prețuri vreau să mă refer astăzi, ci la paradoxul acesta al nostru, „avem locuri, dar n-avem turism”. 

a să nu cădem în extremă de înnoptări) litoralul Mării
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CELE MAI VIZITATE LOCURI DIN ROMÂNIACELE MAI VIZITATE LOCURI DIN ROMÂNIA

Pagină realizată de Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

În depresiunea Brad-Halmagiu, la întretăierea Munților Bihorului 
cu Munții Zarandului, se întind, prin păduri, văi, cărări neștiute, 

pante abrupte de munți, cele nouă sate ale comunei Bulzeștii de Sus. 
Cu nume predestinat, satul Tomnatec mai are doar 6 locuitori...De 
un pitoresc aparte, localitatea este nominalizată printre cele mai 
frumoase cinci trasee turistice din județ. De neratat este călătoria 
prin cheile Uibărești și Ribicioarei. În treimea superioară a Cheilor 
Uibărești se afl ă Podul Grohot,în lungime de 20 m,  monument al 
naturii, unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice,  format 
prin prăbușirea, în timp, a tavanului unei vechi peșteri. Pe sub acest 
pod natural, despre care se spunea că ar fi  fost, cândva, un punct de 
pază al aurului Apusenilor, curge pârâul Grohot. Alături se întinde 
o rezervație de liliac alb și mov. În pereții versanților din Cheile 
Uibăreștilor  s-au dezvoltat  peșterile Calea Cicerii, Piatra Șoimului 
și Fruntea Grohotului. Mai departe, traseul traversează Cheile 
Ribicioarei, cu peșterile Toplița și Izvorul Topliței și cu o altă rezervație 
naturală, Peștera Cizmei, care adăpostește formațiuni stalagmitice, 
depozite paleofaunistice și desene rupestre neolitice. În fi ne, ar mai 
fi  de văzut și Bulzul Păuleștilor, o uriașă stâncărie golașă, colorată în 
albastru-cenușiu. Dar cea mai de legendă prezență ar putea fi  legată 
de Târgul de fete de pe Muntele Găina, unde bulzeștenii sunt, sub 
numele de moți crișeni, alături de confrații din Vidra (Alba), delegați 
pentru organizarea târgului de pe coama muntelui.

SighișoaraSighișoara

Com. Ciocănești - SuceavaCom. Ciocănești - Suceava

MONUMENTELE NATURALE DE PE MONUMENTELE NATURALE DE PE 
CHEILE UIBĂREȘTI ȘI RIBICIOAREICHEILE UIBĂREȘTI ȘI RIBICIOAREI

ISTORII VECHI ȘI NOI, LA BÂRSANAISTORII VECHI ȘI NOI, LA BÂRSANA

Câți turiști vor ști oare că Mănăstirea Bârsana poartă cu sine istorii de aproape 630 de ani, dar nu tot trecutul 
este legat de locul în care se afl ă lăcașul astăzi? Parte din clădiri, inclusiv biserica afl ată sub protecția celor 12 
apostoli, afl ată în curtea lăcașului actual, este ridicată după 1990. De unde atunci, veți întreba, toată această istorie 
încărcată? Ei bine, biserica veche din lemn, mutată în sat, a făcut ca întreg patrimoniul să fi e trecut în lista UNESCO.
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DEMISII PE CENTRU-DREAPTA, 
DAR NU ȘI PE STÂNGA

Încă din ziua în care a preluat funcția, 
prim-ministrul Maia Sandu i-a cerut 
demisia procurorului general, considerat 
unul dintre oamenii-cheie ai lui Plahotniuc. 
Totuși, primele demiteri pe care le-a operat 
noua majoritate parlamentară, încă până 
la retragerea PDM de la guvernare și 
demisia guvernului Filip, preponderent a 
demnitarilor de pe segmentul centru-dreapta 
a eșichierului politic, și nici una de pe stânga 
lui. Prima a fost cea a lui Bogdan Zumbreanu, 
directorul Centrului Național Anticorupție 
(CNA), pe motiv că acesta nu ar fi  fost numit 
în funcție în mod legal și că la momentul 
numirii nu s-ar fi  bucurat de o reputație 
ireproșabilă (?!). Ca probe au servit rapoartele 
unor organizații neguvernamentale care îl 
criticau pe Zumbreanu, chiar dacă înainte 
de a fi  numit director era unul dintre cei mai 
prezenți la activitățile acelorași organizații 
neguvernamentale. În tandem cu directorul 
CNA a fost demis și Vasile Botnari din funcția 
de director al Serviciului de Informare și 
Securitate (SIS) în legătură cu pierderea 
încrederii. Motive cam trase de urechi, dar 
cum aceștia fi gurau printre primii în lista 
neagră agreată de cele două componente ale 
noii coaliții de guvernare, acțiunile dintâi s-au 
dorit să fi e cele ce țineau de dezoligarhizarea 
în numele căreia se constituise această alianță 
nefi rească și care dezoligarhizare fusese 
promisă electoratului. Dar și acțiuni care 
trebuiau să demonstreze celor ce nu se dădeau 
duși din vârful piramidei că, în special Blocul 
ACUM, și-a luat treaba și promisiunile în 
serios.

Dacă directorul SIS s-a conformat demisiei 
odată cu plecarea in corpore a guvernului 
Filip, fostul deja director al CNA, Bogdan 
Zumbreanu, s-a mai reținut o lună în cadrul 
instituției unde activa, revenind în funcția 
pe care a ocupat-o anterior desemnării sale 
de către Parlament în fotoliul de șef al CNA 
– cea de șef al Direcției Generale Urmărire 
Penală. La scurt timp însă s-a resemnat și a 
depus cerere de demisie și din acest fotoliu, 
chipurile din motive personale.  

Cea mai rușinoasă și sonoră demisie, hai 
să-i zicem benevolă, a fost însă să fi e la Curtea 
Constituțională. Îndată după retragerea PDM 
de la guvernare și demisia executivului, CC 
și-a revizuit, de asemenea rușinos, propriile 
decizii adoptate cu câteva zile în urmă, fără să 
mai aștepte verdictul Comisiei de la Veneția 
(care a fost unul destul de tăios) . Era și de 
așteptat ca printre primii demisionari să fi e 
și membrii CC, care au și decis volens-nolens 
prăbușirea regimului Plahotniuc. Concluziile 
formulate în avizul Comisiei de la Veneția 
(numărul și viteza adoptării – două zile 
de  week-end; în lipsa reprezentanților 
președinției și Parlamentului; modul fără 
precedent în care CC a calculat termenul 
de trei luni ș. a.), criticile mai multor 
experți autohtoni, dar și internațional, l-au 
determinat întâi pe președintele „înaltei” 
Curți Mihai Poalelungi să-și dea demisia 
(deloc de onoare) din funcția de judecător și 
de Președinte al CC, iar peste tocmai 6 zile și 
ceilalți judecători ai Curții Constituționale au 
demisionat și ei, in corpore. 

CURĂȚENIE DE LA VLĂDICĂ, DAR 
NU CHIAR PÂNĂ LA OPINCĂ     

Întreaga paradă a demisiilor pare a 
fi  circumscrisă „salutului” premierului 

Maia Sandu adresat populației cu ocazia 
retragerii PDM de la guvernare: „Acum 
începem curățirea instituțiilor”. Căci 
ulterior demisiilor executate de legislativ 
și celor „benevole”, curățenia a cuprins 
multiple instituții de stat și subdiviziuni ale 
lor – de la parlament și guvern, până și la 
primăria capitalei. Deși angajații aparatului 
legislativului se conformaseră majorități 
parlamentare chiar a doua zi după alegerea 
spicherului și premierului (inclusiv pe site-
ul legislativului Zinaida Greceanîi apare în 
calitate de președintă) și cu toate că tot Zinaida 
Greceanîi declara că a avut o discuție cu șefi i 
direcțiilor și secretariatului și le-a mulțumit 
pentru colaborare și înțelegere  („toți rămân 
în funcție, cei profesioniști și care își exercită 
onest funcțiile; ei au luat decizia să rămână 
cu noi”), l-a numai câteva zile după aceasta 
secretarul general al Parlamentului, Ala 
Popescu, și adjunctul ei, Igor Klipii, au scris 
cerere de demisie. A demisionat și secretarul 
general al Guvernului, Lilia Palii. A plecat 
din funcție directorul Întreprinderii de Stat 
„Poșta Moldovei” Serghei Nastas, benevol, 
dacă e să credem cererii. Dar de fapt urmărit 
de învinuiri că este unul dintre funcționarii 
publici cu cele mai mari salarii primite de la 
stat, iar anterior un fost angajat dezvăluise o 
schemă de contrabanda cu anabolizante și 
de trafi c cu țigări prin Posta Moldovei. Tot 
în baza cererii de demisie este eliberat din 
funcție șeful Poliției de Frontieră, Fredolin 
Lecari. Dânsul pare că și-ar fi  dorit să evite 
anticipat învinuirile că cei doi principali 
oligarhi fugari, Vlad Palhotniuc și Ilan Șor, 
au părăsit republica „fără știrea” serviciilor 
corespunzătoare de frontieră. 

De cealaltă parte, executivul i-a demis din 
funcții pe șeful Inspectoratului General al 
Poliției, Alexandru Pânzari, și pe șefa Casei 
Naționale de Asigurări în Medicină, Tamara 
Andrușca, pe șeful Agenției Naționale pentru 
Siguranța Alimentelor, Ion Sula, Directorul 
Agenției Proprietăți Publice, Vladimir 
Baldovici, a aprobat cererea de demisie 
ale Ambasadoarei Republicii Moldova în 
SUA, Cristina Balan etc. Demisii la MAI, 
demisii la primăria Chișinău. La 12 zile de 
la constituirea noii guvernări, proaspătul 
ministru de interne Andrei Năstase se lăuda 
la un post TV că are pe masă cel puțin 10 
cereri de demisie și că „încetul cu încetul 
acest sistem a început să se purifi ce”.  Iar 
la primărie demisionează în aceeași zi doi 
șefi  de subdiviziuni – al Direcției generale 
fi nanțe și al Direcției transport public și căi 
de comunicație. Mai mult, la doar câteva zile 
Consiliul Municipal Chișinău acordă vot de 
blam și implicit votează eliberarea din funcții 
a capilor primăriei – primarul interimar 
Ruslan Codreanu și viceprimarul Nistor 
Grozavu. 

Demisionează secretari de stat, șefi  de 
agenții, șefuleți mai mărunți, sunt rechemați 
ambasadori și consuli. Demisiile se țin lanț, 
curățenia fi ind în toi. Dar cine-i vor înlocui și 
cum va resimți efectul opinca țării? 

UNDE E TRANSPARENȚĂ ȘI 
PRINCIPIUL DEPOLITIZĂRII LA CEC?

 Recent s-au anunțat alte trei demisii sonore, 
capii Comisiei Electorale Centrale, ele fi ind 
de fapt așteptate, după un șir de modifi cări 
operate în legislația electorală: președintele 
CEC, Alina Russu, vicepreședintele, Rodica 
Ciubotaru și membrul-veteran și ex-
președinte al CEC, Iurie Ciocan. Primii doi 

au anunțat că își depun mandatul fi ind în 
dezacord cu modifi cările pe care urmează 
să le facă Parlamentul la legislația electorală. 
Apropo, modifi cările propuse de legislativ 
prevăd că membrii CEC vor putea fi  demiși de 
deputați, și nu în baza unei decizii de judecată, 
cum este în prezent. În opinia demisionarilor, 
se atentează la independența exercitării 
mandatului de membru al Comisiei și 
subminează autoritatea instituției electorale. 
Ar fi  să ne întrebăm cât de independenți au 
fost pe parcursul ultimelor scrutine electorale 
și cu ce imagine demisionează tocmai aceștia 
trei. Dar și cât de independenți vor fi  de 
noile alianțe politice cei trei proaspăt numiți: 
din partea PPDA,  Dumitru Pavel, avocatul 
liderului PPDA, dar și apărătorul intereselor 
membrilor formațiunii, ales de membrii 
CEC vicepreședinte, Maxim Lebedinschi, 
reprezentantul PSRM și tot dânsul consilier în 

probleme juridice al președintelui Igor Dodon, 
desemnat secretar, și doctorul în drept Dorin 
Cimil, un jurist fără apartenență de partid 
propus de PAS și ales în funcția de președinte 
al CEC. Toți trei membri noi au devenit din 
prima șefi . Majoritatea parlamentară PSRM-
PAS-PPDA proclamă sus și tare, la tot pasul, 
intenția de depolitizare a instituțiilor statului, 
promovarea în funcții a unor profesioniști 
aleși transparent, în baza meritocrației. Va 
îndreptăți noua componență a CEC aceste 
noi „principii și valori”, mai democratice, 
chipurile, ca ale democraților Marian Lupu și 
Vlad Plahotniuc, se va vedea la prima probă: 
alegerile locale din 20 octombrie curent. 
Deocamdată, opoziția (că doar pentru ce 
e opoziție?!), prin vocea democraților de 
serviciu Sergiu Sârbu și Andrian Candu, 
reproșează că prin această desemnare nu 
a fost respectat principiul de reprezentare 
proporțională a majorității și a opoziției și 
că afi rmațiile alianței PSRM-ACUM despre 
depolitizarea instituțiilor statului nu sunt 
decât declarații goale, urmărindu-se de fapt 
instalarea în funcții a exponenților actualei 
puteri. Și că de s-ar fi  dorit cu adevărat o 
transparență, ar fi  fost organizat un concurs 
pentru selectarea celor mai buni candidați 
pentru CEC. Așa cum s-a anunțat concurs 
pentru alegerea noii componențe a Curții 
Constituționale și a procurorului general. 

JURAȚII NU SE LASĂ DUȘI 
CU UNA - CU DOUĂ

Curățenia cea mai difi cilă se anunță a fi  
în sistemul judecătoresc, unde tradițional în 
lume, dar mai ales în Republica Moldova, sub 
umbrela legalității și infailibilității se menține 
cu îndărătnicie de oțel un clan semi-mafi ot 
sau chiar mafi ot. Aici primul care a dat 
cep puținelor demisii juridice a fost Viorel 
Morari, șeful Procuraturii Anticorupție (PA). 
Plecarea sa părea să anunțe și alte demisii 
din PA, unde se afl ă în mare parte dosarele 
mai multor funcționari publici din Moldova, 

afl ați sub urmărire penală, inclusiv dosare 
ce țin de furtul miliardului. Este prima 
persoană cu funcție cheie în Procuratură, 
care a demisionat după ce numele său a 
apărut în diferite materiale mass-media în 
contextul reglării de conturi sau preluării 
de afaceri, implicării într-un atac raider 
asupra companiei „Molinart Grup” etc. Dar 
deocamdată nimeni dintre colegii săi nu s-a 
grăbit să-i urmeze exemplul. 

Greu s-a dat înduplecat și procurorul 
general al Republicii Moldova, Eduard 
Harujen, considerat un apropiat al lui 
Plahotniuc, demisia căruia a survenit printre 
ultimele la acest moment, acesta susținând că 
în ultimele zile instituția pe care a condus-o a 
fost supusă unui atac fără precedent. Printr-un 
comunicat de presă dânsul a acuzat presiuni 
ce au provocat zile dintre cele mai zbuciumate 
din istoria Procuraturii Republicii Moldova, 

care, „în pofi da contestațiilor de ultima oră, 
lucrează în interesul cetățeanului, și nu al 
politicienilor”. Dânsul a mai acuzat încercarea 
de subordonare politică a Procuraturii.

Ultimul care a fost revocat din funcție 
este Președintele Consiliului Superior al 
Magistraturii, Victor Micu. O decizie în 
acest sens a fost luată chiar de membrii CSM: 
pentru au votat (prin buletine de vot secret) 
9 din cei 10 membri prezenți la ședință. 
După ce a fost demis, Victor Micu a anunțat 
că rămâne membru al structurii. Se pare că 
jurații nu se prea dau duși cu una – cu două. 
Aceștia și-au ales drept scut legea, fi rește în 
propria interpretare. Se pregătesc de un atac 
la momentul potrivit asupra noii guvernări 
sau se baricadează, sub scutul legii, zic, de un 
lung asediu? Președintele Igor Dodon le mai 
face din deget, dar se pare că nu prea este luat 
în seamă. Maia Sandu însă îi încurajează pe 
cei „de la talpă” să nu se ascundă prin birouri 
și să înceapă să lucreze, pentru că au toate 
pârghiile necesare. „Sunteți 660 de procurori. 
Și dacă veți aplica legea, nu veți executa 
indicațiile ilegale ale lui Harunjen și Bețișor, 
veți deveni independenți, vă asigur că țara va 
fi  de partea voastră”. 

Două concluzii, până una alta, sunt la 
suprafață. Primo: zeci de șefi  de instituții 
publice își dau demisia. Benevol sau sub o 
dublă presiune – a noii guvernări, acuzați că 
ar fi  deservit politic fosta guvernare controlată 
de partidul oligarhului Vlad Plahotniuc, pe 
de o parte, și de cei pe care i-au servit până 
acum și îi învinuiesc de trădare. Secundo: Va 
constitui weekend-ul din 7-9 iunie 2019 un 
soi de 9 aprilie 2009 de catifea? S-ar putea ca 
acest week-end să constituie una dintre cele 
mai spectaculoase faze în istoria Republicii 
Moldova, dacă aceste acțiuni vor sfârși și cu 
demisia președintelui Igor Dodon, un penal 
al fi nanțării PSRM și scrutinelor electorale (și 
nu numai), așa încât actul instaurării statului 
de drept și al legitimității per ansamblu să 
triumfe la Chișinău? 

660 DE PROCURORI, ȘI DOAR VREO 660 DE PROCURORI, ȘI DOAR VREO 
ZECE MAGISTRAȚI DE VÂRF DEMISIONAȚIZECE MAGISTRAȚI DE VÂRF DEMISIONAȚI

La o lună și jumătate de la preluarea puterii de către alianța formată din Blocul 
ACUM și socialiștii lui Igor Dodon, zeci de șefi  din mai multe instituții publice, 
acuzați că ar fi  deservit politic fosta guvernare controlată de partidul oligarhului Vlad 
Plahotniuc, își prezintă demisiile sau sunt demiși, rând pe rând. „Parada” demisiilor 
mai continuă și în aceste zile, dat fi ind că este mult de curățit, vorba premierului Maia 
Sandu, dar și din motiv că nu toți se dau duși de bună voie, ba unii nici chiar forțați. 
Mulți experți nu se întreabă când se va sfârși această rotație politică cât mai degrabă 
cu ce va fi naliza, care va fi  efectul. 
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ATACURILE ANTISEMITE SE INTENSIFICĂ ATACURILE ANTISEMITE SE INTENSIFICĂ 
PE MAI MULTE CONTINENTEPE MAI MULTE CONTINENTE
Șef rabinul Argentinei Gabriel Davidovich, se afl ă în spital cu răni grave în urma unui atac comis de agresori 

necunoscuţi în propria sa casă. Este cel mai recent dintr-o serie de incidente antisemite petrecute pe mai multe 
continente, constată Petru Clej de la RFI.

Atacul împotriva rabinului 
Daviodovich a avut loc, potrivit 

presei argentiniene, în casa acestuia din 
Buenos Aires. Soţia sa a fost martor la acest 
atac violent și, potrivit presei, agresorii, în 
număr de șapte, ar fi  strigat „știm că ești 
rabinul AMIA”, după care au furat bani 
și obiecte din casă și au fugit.  AMIA este 
comunitatea evreilor din Argentina, care 
numără circa 180.000 de persoane, cea 
mai mare comunitate iudaică din America 
Latină.

Atacuri antisemite au avut loc în trecut 
în Argentina, iar anul trecut un tribunal 
federal a decis că moartea procurorului 
Alberto Nisman, în 2015, a fost rezultatul 
unui asasinat. Nisman, care era evreu, 
investiga rolul fostei președinte Cristina 
Fernandes Kirchner în mușamalizarea 
complicităţii statului argentinian cu Iranul, 
acuzat de organizarea și executarea celui mai 
mare atentat terorist din istoria Argentinei 
împotriva Centrului comunitar AMIA de la 
Buenos Aires, din 18 iulie 1994, soldat cu 
moartea a 85 de persoane și rănirea altor 
peste 300.

Fostul partid de guvernământ, Justiţialist, 
a avut relaţii privilegiate cu statele 
musulmane, iar fondatorul partidului, Juan 
Peron, a acordat refugiu multor naziști 
fugiţi din Europa după cel de-al Doilea 

Război Mondial.
Atacuri antisemite au fost semnalate 

și în Statele Unite, unde trăiește cea mai 
numeroasă comunitate evreiască din 
diaspora. La New York, poliţia investighează 
apariţia unor svastici în cartierul Brighton 
Beach, din sectorul Brooklyn, în timp ce 
cotidianul New York Times cita surse ale 
poliţiei care afi rma că, până la 17 februarie 
a.c., au fost semnalate 36 de acte antisemite 
de la începutul anului în cel mai popular 
oraș american, faţă de 21 în perioada 
corespunzătoare din 2018.

Anul trecut, pe 27 octombrie, a avut loc 
cel mai sângeros atac antisemit din istoria 
Statelor Unite, când un bărbat înarmat a ucis 
11 evrei și a rănit alţi șapte care asistau la un 
serviciu religios în sinagoga din Pittsburgh.

EUROPA – ÎNTEŢIREA 
ANTISEMITISMULUI

În Europa, atacurile antisemite sunt din 
ce în ce mai numeroase. De pildă, în Franţa, 
unde trăiește cea mai mare comunitate 
evreiască de pe vechiul continent, 
președintele Emmanuel Macron a anunţat 
recent măsuri de înăsprire a legislaţiei 
de pedepsire a actelor antisemite, după 
profanarea mai multor zeci de morminte 
într-un cimitir evreiesc din Alsacia.

Mișcarea de protest a Vestelor Galene 

a fost acuzată de 
antisemitism, mai 
ales după insultarea 
pe stradă, de către 
unii membri ai 
acesteia, a fi losofului 
Alain Finkielkraut, 
iar statisticile arată 
o sporire cu 74%, în 
2018, a incidentelor 
antisemite înregistrate 
în Franţa, în raport cu 
2017.

Cotidianul israelian 
Ynet semnala și 
recrudescenţa unor 
acte antisemite, 
precum grafi tti, în 
ţări ca Spania și Grecia, unde comunităţile 
evreiești nu sunt numeroase, ca și în Polonia, 
ţară unde s-a produs o reacţie vehementă la 
afi rmaţiile unor demnitari israelieni, care au 
spus că unii polonezi au cooperat cu naziștii 
împotriva evreilor în timpul Holocaustului.

În Germania a fost semnalată o creștere 
cu 10%, în 2018, a atacurilor antisemite, 
faţă de 2017, dar, când e vorba de atacuri 
violente, aici creșterea a fost de 60%, 
potrivit unor date prezentate de guvern, la 
o interpelare a unei deputate din opoziţie.

În sfârșit, deși nu e singura supusă 

persecuţiei religioase, mica comunitate 
evreiască din Kaifeng, care numără mai 
puţin de 1.000 de membri, a simţit din plin 
braţul de fi er al autorităţilor comuniste 
chineze. Comunitatea, veche de mai multe 
sute de ani, a fost vandalizată, potrivit 
cotidianului Jerusalem Post, de agenţi 
guvernamentali, care au înlăturat steaua 
lui David de pa Centrul comunitar, au rupt 
citate biblice în ebraică afi șate pe pereţi și au 
umplut baia rituală cu pământ și pietre.

Numărul estimat al evreilor din China 
este de circa 2.500, la o populaţie totală de 
1,3 miliarde de locuitori.

RUSIA, PREGĂTITĂ MILITAR 
PENTRU UN CONFLICT DE TIPUL 
CRIZEI RACHETELOR, DIN 1962
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că Rusia este pregătită din punct 

de vedere militar pentru o nouă criză, precum cea a rachetelor cubaneze din 1962, 
dacă Satele Unite vor acest lucru, consemnează Reuters, preluată radio.ro.

Criza rachetelor cubaneze a izbucnit 
în 1962, când Moscova a trimis 
rachete balistice în Cuba ca răspuns 
la desfășurarea de rachete ale SUA în 
Turcia, generând o criză care a adus 
lumea în pragul unui război nuclear.

Tensiunile cresc în prezent, pe 
fondul temerilor Rusiei că SUA ar putea 
desfășura rachete nucleare cu rază 
medie de acţiune în Europa și pe fondul 
posibilei disoluţii a Tratatului privind 
controlul armelor nucleare, semnat în 
timpul Războiului Rece.

Declaraţiile președintelui Putin, 
făcute recent presei 
rusești, survin după 
ce anterior a avertizat 
că Moscova va imita 
orice intenţie a SUA 
de a desfășura noi 
rachete în apropiere 
de Rusia, staţionând 
rachete în apropiere 
de SUA.

Este pentru prima 
dată când Vladimir 
Putin își detaliază 
avertismentul, 
afi rmând că Rusia 
poate să desfășoare 
rachete hipersonice 
instalate pe nave sau 

submarine, vase care pot să se apropie 
de apele teritoriale ale SUA, dacă 
Washingtonul va instala rachete nucleare 
cu rază medie de acţiune în Europa. 
„Vorbim de vehicule navale de transport, 
vase sau submarine, și le putem instala, 
având în vedere viteza și raza de acţiune 
a rachetelor, în apele noastre. În plus, 
ele nu vor fi  staţionate, se pot mișca și 
ei vor trebui să le găsească. Să facă un 
calcul: mach 9 (viteza rachetelor) și peste 
1.000 km (raza de acţiune)”, a declarat 
Vladimir Putin, conform unui transcript 
difuzat de Kremlin.

UNIUNEA AFRICANĂ, UNIUNEA AFRICANĂ, 
SUPERSTRUCTURA CREATĂ 

PE MODELUL UE
Pe continentul african există 56 de state. De 

fapt, 54 de state recunoscute și două state a 
căror independenţă este contestată (Sahara de 
Vest și Somaliland).

Conform estimărilor, există 1.250-3.000 de 
limbi și dialecte vorbite pe întregul continent, 
iar unele dintre cele mai mari orașe ale Africii 
sunt Cairo, Khartoum, Accra, Jahannesburg, 
Casablanca, Lagos, Nairobi și Alger.

Continentul ocupă aproape 15 milioane 
de kilometri pătraţi, cuprinzând și insulele 
adiacente. Marea Mediterană separă Africa și 
Europa în timp ce Istmul Suezului o separă de 
Asia. Distanţa dintre punctul cel mai sudic, 
Capul Agulhas, și cel mai nordic, Ras Ben 
Sakka, din Tunisia, este de 5.700 de km.

Africa este considerată de majoritatea 
paleoantropologilor cel mai vechi teritoriu 
locuit de om și locul de unde specia noastră 
a început să populeze planeta. Acești primi 
oameni moderni au părăsit Africa și au populat 
restul lumii în timpul unei migraţii care a avut 
loc acum aproximativ 50.000 de ani.

Romanii și grecii au fost primii europeni 
care au explorat Africa. Creștinismul a intrat 
în Africa prin Egipt, din Iudeea, în timp ce 
expansiunea arabă în Egipt, în secolul al VII-
lea, a introdus islamul pe continent.

Înainte de colonizare, Africa găzduia 
aproximativ 10.000 de triburi. Sclavia a fost 
practicată și în Africa, începând cu secolul al 
VII-lea până în secolul al XX-lea. La sfârșitul 
secolului al XIX-lea, puterile europene se 
luptau pentru diferite regiuni din Africa, 
numai Liberia și Etiopia erau scutite de 
colonialism. După cel de-al Doilea Război 
Mondial, teritoriile coloniale au început să 
se lupte pentru independenţă. Majoritatea 
naţiunilor suverane din Africa de astăzi au 
graniţe trasate de fostele lor puteri coloniale.

Peste 1.000 de arii protejate, dintre care 198 
de zone marine, se găsesc astăzi pe continentul 

negru. Din păcate, bogăţia biodiversităţii este 
ameninţată de confl ictele civile, creșterea 
populaţiei, distrugerea habitatelor, lipsa unei 
protecţii adecvate, braconajul, degradarea 
solului și tăierea pădurilor.

La nivel politic, în Africa există o încercare 
de realizare a unui suprastat, similar cu 
Uniunea Europeană. Uniunea Africană (UA) 
este o federaţie formată din toate statele Africii. 
Sediul central este la Addis Abeba, Etiopia, iar 
uniunea a fost înfi inţată ofi cial la 9 iulie 2002. 
Uniunea Africană este condusă de președintele 
Uniunii și de șeful statului care găzduiește timp 
de un an, prin rotaţie, președinţia organizaţiei.

Principalele obiective ale Uniunii Africane 
sunt promovarea unităţii și solidarităţii între 
statele din Africa, coordonarea și intensifi carea 
cooperării în scopul dezvoltării, al apărării 
suveranităţii și integrităţii teritoriale a statelor 
membre, precum și promovarea cooperării 
internaţionale în cadrul Organizaţiei 
Naţiunilor Unite.

Uniunea Africană a creat, de asemenea, 
trei instituţii fi nanciare, în încercarea de a 
facilita schimburile comerciale în cadrul 
continentului. Banca de Investiţii din Africa, 
cu sediul central la Tripoli, Libia. Fondul 
Monetar African, cu sediul central la Yaounde, 
Camerun, și Banca Centrală Africană cu sediul 
în Abuja, Nigeria.

negru Din păcate bogăţia biodiversităţii este
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Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că Rusia este pregătită din punct 
de vedere militar pentru o nouă criză, precum cea a rachetelor cubaneze din 1962, 
dacă Satele Unite vor acest lucru, consemnează Reuters, preluată radio.ro.

Criza rachetelor cubaneze a izbucnit 
în 1962, când Moscova a trimis 
rachete balistice în Cuba ca răspuns 
la desfășurarea de rachete ale SUA în 
Turcia, generând o criză care a adus 
lumea în pragul unui război nuclear.

Tensiunile cresc în prezent, pe 
fondul temerilor Rusiei că SUA ar putea 
desfășura rachete nucleare cu rază 
medie de acţiune în Europa și pe fondul 
posibilei disoluţii a Tratatului privind 
controlul armelor nucleare, semnat în 
timpul Războiului Rece.

Declaraţiile președintelui Putin, 
făcute recent presei 
rusești, survin după 
ce anterior a avertizat 
că Moscova va imita 
orice intenţie a SUA 
de a desfășura noi 
rachete în apropiere 
de Rusia, staţionând 
rachete în apropiere 
de SUA.

Este pentru prima 
dată când Vladimir 
Putin își detaliază 
avertismentul, 
afi rmând că Rusia 
poate să desfășoare 
rachete hipersonice 
instalate pe nave sau 

submarine, vase care pot să se apropie 
de apele teritoriale ale SUA, dacă 
Washingtonul va instala rachete nucleare 
cu rază medie de acţiune în Europa. 
„Vorbim de vehicule navale de transport, 
vase sau submarine, și le putem instala, 
având în vedere viteza și raza de acţiune 
a rachetelor, în apele noastre. În plus, 
ele nu vor fi  staţionate, se pot mișca și 
ei vor trebui să le găsească. Să facă un 
calcul: mach 9 (viteza rachetelor) și peste 
1.000 km (raza de acţiune)”, a declarat 
Vladimir Putin, conform unui transcript 
difuzat de Kremlin.
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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!”
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FOTBALIŞTII „MASTERS” DIN DÂRVARI – VALEA CĂLUGĂREASCĂ, FOTBALIŞTII „MASTERS” DIN DÂRVARI – VALEA CĂLUGĂREASCĂ, 
PREŢUIRE ŞI RECUNOŞTINŢĂ, SUB SEMNUL PRIETENIEI…

Ca și în alte minunate locuri din 
Prahova noastră dragă și în frumoasa 

și bogata comună Valea Călugărească (cu 
15 sate componente – Valea Călugărească, 
Arva, Coslegi, Dârvari, Pantazi, Rachieri, 
Radila, Schiau, Valea Largă, Valea Mantei, 
Valea Nicovani, Valea Poienii, Valea Popii, 
Valea Urșoii, Vârfurile), educaţia fi zică 
și sportul (cu fotbalul - „rege”…), sunt 
tratate cu adevărat de interes naţional și 
datorită primarului – Vasilică Neacșu, a 
viceprimarului Augustin Moga, cât și a 
distinșilor consilieri locali - Nicolae Ion, 
Ion Bumbănac, Ionuţ Ion, Daniela Sârbu, 
Daniel Niţu, Ion Cernat, Th eodor Dulmagiu, 
Adrian Ghica, Marcel Ivan, Alexandru 
Petre, Anton Ion, Ion Alexe, Fănuţă Neagu, 
Gabriel Petre, Gabriel Vasile, Elena Moșoiu.

SĂRBĂTOARE LA DÂRVARI, CU 
PREŢUIRE ȘI RECUNOȘTINŢĂ

Reîntâlnirea tradiţională a fotbaliștilor 
„masters” (veterani sau „old-boys”) din 
Dârvari – Valea Călugărească (duminică 14 
iulie 2019, de la ora 11.00), s-a transformat 
într-o frumoasă sărbătoare sportivă, 
onorată de prezenţa primarului comunei – 
ing. Vasilică Neacșu, și a vicepreședintelui 
Asociaţiei Judeţene de Fotbal Prahova – 

Teodor Negoiţă, în cadrul căreia cochetului 
„stadion” local (teren de fotbal cu excelent 
gazon, anexe utile, inclusiv un recent amenajat 
teren de fotbal-tenis, situat într-un admirabil 
decor natural, lângă Căminul Cultural și 
Școala Gimnazială, aproape de lanurile de 
porumb și de pădure…) i s-a dat denumirea 
ofi cială „Baza Sportivă Vasile Alexandru”. 
O formă onorantă prin care forurile locale 
și-au arătat preţuirea și recunoștinţa pentru 
statornicul slujitor al fotbalului și sportului 
local și prahovean – Alexandru Vasile, „Nea 
Sandu”, cum este cunoscut și preţuit de 
consătenii săi…

FOTBAL, SUB SEMNUL PRIETENIEI
Mereu la fl acăra pasiunii, cu tinereţe 

fără bătrâneţe, fotbaliștii „masters”, în ciuda 
vârstei (unii chiar „septuagenari”…), echipaţi 
ca de „A”, s-au încins la o dispută fotbalistică 
cu veleităţi tehnico-tactice și moral-volitive 
și mai puţin fi zice, cu goluri multe, cu lovituri 
de departajare… Dar scorul n-a contat…, ci 
doar fairplay-ul și bucuria fotbalului…

În fotografi a de album, în rândul de 
sus, de la stânga la dreapta: Aurel Vasile, 
Irinel Arsente, Constantin Grigore, Adrian 
Bratu, Constantin Nae, Nicolae Ion, Marian 

Voinea, Ion Mocanu, Aurel Popa, Aurel 
Arsente, Tudor Dumitrache, Vasile Neagu, 
apoi, în rândul de jos, tot de la stânga: Marcel 
Andrei, Gheorghe Șerban, Valeriu Ghiţă, 
ing. Vasilică Neacșu (primarul comunei 
Valea Călugărească), Dan Enache, ing. 
Vasile Cârstea (director general – Filiala 
Ploiești a RomGaz…), Nicolae Ivașcu 
(fotbalist adevărat, ce putea fi  de Petrolul 
sau de „A”…), Alexandru Vasile (onorat și 
premiat, de ofi cialităţi și de colegii săi…), 
Ilie Anastase, Cătălin Ivașcu (antrenor 
principal – A.S. Dârvari), Dumitru 
Ion, Tudor Negoiţă (vicepreședinte AJF 
Prahova), Damian Boroș.

REPRIZA A TREIA…
Într-o ambianţă sărbătorească, la 

Pensiunea „Feteasca Neagră” din Valea 
Călugărească a continuat „repriza a treia” cu 
comentarii din disputa fotbalistică și din ani 
și ani de pasiune… Fairplay total din partea 
fostului coechipier – Vasile Cârstea din 
Radila, pe care munca și viaţa l-au propulsat 
„sus” în ierarhia socială, care și-a răsplătit 
pentru efortul lor, foștii colegi de echipă, 
„sponsorizând” repriza a treia…

„NEA SANDU”, CUVINTELE INIMII…
Prezent cu dragoste și emoţii, doar 

la primele două reprize (cele de la 
Dârvari…), de la frumoasa sărbătoare a 
„sportului rege” – fotbalul, am  reţinut cu 
plăcere reacţia sufl etească a animatorului 
sportiv – „Nea Sandu”, mândru că „Baza 
Sportivă” îi poartă numele și prenumele, 
„VASILE ALEXANDRU” – Dârvari, Valea 
Călugărească: „Fericit că am văzut lumina zilei 
în urmă cu 72 de ani pe minunatele meleaguri 
din Valea Călugărească, în satul de poveste 
Dârvari, în care locuiesc de-o viaţă, pe care, în 
paralel cu preocupările de familist, gospodar, 
meseriaș, am dedicat-o fotbalului… Mă bucur 
mult pentru pasiunea sportivă a colegilor 
mei vârstnici, dar și a tinerilor fotbaliști de la 
Sportul Valea Călugărească, Progresul Coslegi, 
Viitorul Pantazi și de la Asociaţia Sportivă 
Dârvari care ne reprezintă în AJF Prahova, 
prilej să mulţumesc celor ce ne conduc comuna 
pentru sprijinirea sportului și personal, pentru 
onoarea ce mi-au făcut-o, că baza sportivă din 
satul meu drag, să-mi poarte numele…”

La Dârvari, și-n Valea Călugărească, 
dragostea de sport și de fotbal, mereu 
fi erbinte…

FINAL DE STAGIU, 
ÎN TURCIA…

În cantonamentul doi din 
Turcia (10-22.VII.2019), în 
paralel cu pregătirile specifi ce, 
Petrolul a efectuat cinci utile 
teste (o victorie, trei egaluri și 
un eșec, 9-9 golaveraj…). În 

ultimele două (în program, 
obiectiv, modifi cat…): • FC 
Petrolul Ploiești – FK Ahal 
(Liga 1 Turkmenistan) 3-1 (1-
1). 19.VII.2019, Kazilcahamam. 
Marcatori: Pozo Venta (43), 
Walace (59), Ștefănescu (90)/
Annayev (37). Petrolul (antrenor 
Flavius Stoican): Apostolachi – 

Zaharia, Racu, Sîrghi, Manolache 
– Fabio Vieira, Meza Colli: - 
Munteanu, Marinescu, Pozo 
Venta – Arnăutu (Lungu, Avram 
– Bărboianu, Walace, Enache, 
Ștefanovici, Ștefănescu, Ţicu, 
Cracea, Saim Tudor, Bratu, Stoica, 
Compagno).

• FC Petrolul Ploiești – FK 

Sumqayit (L 1, Azerdbaijan) 2-2 (1-
2), 21.VII.2019, Kazilcahamam. 
Marcatori: Manolache (4), 
Andrea Compagno (80) / 
Aliyev (20), Abdullazada (40). 
Petrolul: Avram – Bărboianu, 
Walace, Manolache, Ţicu – Meza 
Colli, Mihăescu - Munteanu, 
Marinescu, Ștefănescu - Arnăutu 

(Lungu-Zaharia, Enache, 
Ștefănescu, Cracea, Pozo Venta, 
Saim, Bratu, Stoica, Compagno). 
Pregătirile Petrolului continuă 
la Ploiești. Primul joc ofi cial 
de fotbal al Petrolului în noul 
sezon din Liga 2 este programat 
pe 3.VIII.2019, la București, cu 
Metaloglobus…

La Dârvari, cu fotbalul, în bucurie, mândrie, onoare…La Dârvari, cu fotbalul, în bucurie, mândrie, onoare…
Imagini: Georgiana Andrei şi Imagini: Georgiana Andrei şi 
Eusebio Mocanu – DârvariEusebio Mocanu – Dârvari

Fotbal-tenis şi la Dârvari…Fotbal-tenis şi la Dârvari…
„Nea Sandu”, „Nea Sandu”, 

lângă terenul său drag…lângă terenul său drag…
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