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CRIZA GUVERNAMENTALĂ SE PRELUNGEȘTE

După demiterea 
ministrului Justiției, 

Stelian Ion și pentru că premierul 
Florin Cîțu n-a cedat presiunilor 
colegilor din coaliție în privința 

PNDL 3, toți miniștrii USR-
Plus, în frunte cu vicepremierul 
Dan Barna, și-au depus în bloc 
demisiile. În Parlament, aripa 
liberală Cîțu și PSD au boicotat în 

Biroul Permanent moțiunea de 
cenzură împotriva Guvernului 
Cîțu, inițiată, în mod straniu, de 
două partide antagonice, unul 
aflat la putere, USR-Plus și altul 
la extrema opoziției, AUR! În 
ultimele zile au fost încercări 
ale președinților Camerei 
Deputaților și Senatului, Ludovic 
Orban (PNL) și Anca Dragu 
(USR-Plus) de a pune moțiunea 
în circuitul parlamentar, ambii 
dorind debarcarea premierului 
Cîțu. Președintele Klaus 

Iohannis nu și-a jucat rolul de 
mediator-ori a făcut-o formal-
promițând doar, fără să existe 
soluții, că România are soluții 
constituționale de a ieși din 
această criză guvernamentală. 
O criză declanșată, după opinia 
noastră, artificial și din orgolii 
pur politice. Ce va fi de aici 
înainte? USR-Plus speră la o 
revenire la guvernare, dar fără 
premierul Cîțu, iar Cîțu se 
bazează pe partidul pe care nu-l 
agrea până deunăzi-vreme, PSD.

Mă doare-n 
băşcălie!

În timp ce Orban se dădea sfânt și se 
scărpina la scăfârlie, să afle de unde a picat 
năpasta, USR+ semna laolaltă cu AUR 
moțiunea de cenzură. Da, ați citit bine: USR 
și PLUS s-au aliat cu AUR, partidul ăla despre 
care spunea că-i extremist, în afara valorilor 
europene. Na, uite, de la Barna citire: „din 
punctul meu de vedere AUR este un partid 
extremist și eu nu voi negocia cu ei.”

Nu spera și nu ai teamă,
Tu mai sus n-o să ajungi,
Că nu știi, de bună-seamă,
Unde scuipi să nu mai lingi!

Vedem cu toții ce se întâmplă. N-are 
rost să despicăm firul în patru. 

Aceiași actori cu aceleași apucături. Așa 
că, de data asta, o să trag câteva concluzii 
scurte, ca să nu ne mai învârtim în jurul 
cozii:

1. Cu USR-PLUS nu se poate înțelege 
nimeni, nici chiar ei între ei nu sunt 
capabili s-o facă, pentru că sunt un club, nu 
un partid, unde fiecare membru este singur 
și liber să facă ceea ce îi dictează propria 
conștiință, nerespectând niciun alt cod. 
Ăsta este și motivul pentru care, dacă nu 
iese cum vrea “domnia sa”, nimic nu-i bine. 
De ce? Pentru că doar el știe. Are expertiză, 
este competent, merită, este superior și are 
auz selectiv. Pe scurt, doar useristul este cel 
care deține adevărul absolut!

2. PNL țipă după reformă. Una făcută 
cu orice risc. Și cum se face asta, dacă nu 
începând de la vârful partidului!? Repet, 
cu orice risc. Vezi bâlciul ieftin și lipsit de 
scrupule între Orban și Câțu. Pe amândoi 
natura i-a înzestrat cu chipuri ușor de 
caricaturizat. Apoi mai sunt de șters și 
urmele de pedelism băsescian din partid. 
Totul vine la pachet cu nevoia de a rupe din 
alegătorii useriști. Și cum să faci asta, dacă 
nu imitând comportamentul amintit mai 
devreme!? Pe scurt, cu cât ești mai lipsit de 
scrupule, cu atât ai șanse mai mari să furi 
din voturile lor.

3. PSD-ul încă face joc de glezne. Asistăm 
la un dans feciorelnic al unei balerine cu 
barbă, lipsit de nerv și plin de ezitări, al 
unui partid care a ales să se reformeze cu 
oameni, în marea lor majoritate, din liga 
secundă sau eșalonul doi, cărora le tremură 
genunchii nu doar în fața adversarului 
ci, mai grav, în fața colegilor de haită. 
Surprinzătoare pentru un partid atât de 
mare este lipsa de inspirație în alegerea 
liderului. Iar cel mai rău este că s-a ajuns 
ca acesta să fie suspectat de pactizare 
cu dușmanul. Un diagnostic pe scurt: 
paralizie cerebrală și șoc post traumatic 
prelungit nepermis de mult. Lucru care o 
să-i coste și acum, pentru că altcineva va 
culege roadele.

4. AUR sau tinichea!? Asta este 
întrebarea. Umbra palidă a Partidului 

NU NE MAI MIRĂM, 
CĂ-I MERITĂM!

Primăria Ploiești acordă elevilor 
și în acest an decontarea a 50% 

din valoarea tichetelor pe mijloacele 
de transport în comun. De această 
semigratuitate beneficiază nu doar 
școlarii domiciliați în oraș, ci și cei 
din afară, dar care studiază la una din 
unitățile de învățământ din municipiu. 
Abonamentele se acordă în baza 
carnetului de elevi, de la punctele de 
lucru ori de la sediul TCE, de pe strada 
Găgeni. Anul trecut, au beneficiat de 
această facilitate 3.500 de elevi, însă în 
2021 vor fi mai mulți, având în vedere 
extinderea programului. Reamintim că, 
în anul școlar 2021- 2022, și studenții 
vor avea o reducere la transport de 50%.

TRANSPORT 
DECONTAT 50% 
PENTRU ELEVI ȘI 

STUDENȚI

AJUTOR PENTRU CONSUMATORII VULNERABILI
În calitate de for decizional, Camera Deputaților 

a adoptat Legea consumatorului vulnerabil de 
energie, stabilind că aceasta va fi aplicată începând 
cu 1 noiembrie 2021. Măsurile constau în ajutoare 
pentru încălzirea locuinței, pentru consumul de 
energie, pentru acoperirea unei părți din consumul 
energetic al gospodăriei pe tot parcursul anului, 
dar și pentru achiziționarea de aparatură. Venitul 
mediu net lunar până la care se acordă ajutorul 
pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul 
familiei, și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

(Vom reveni cu amănunte)

Ieri, cu tot fastul de conjunctură, a fost 
inaugurat Palatul de Justiție, din Ploiești, 
în care vor funcționa, de aici înainte, Curta 
de Apel și Tribunalul Prahova. La festivități 
au participat oficialități locale, județene 
și din Capitală. Clădirea va rămâne în 
istorie drept unul dintre cele mai de durată 
proiecte publice din țară, aceasta fiind 
dată la cheie după un sfert de secol de la 
turnarea fundației.

La 31 iulie 2021, în 
evidențele Agenției 

Județene pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Prahova 
erau înregistrați 7.118 șomeri 
(din care 3.652 femei), rata 
șomajului fiind de 2,45%. 2.772 
erau beneficiari de indemnizație 
de șomaj, iar 4.346 erau șomeri 

neindemnizați, 4.648 șomeri 
provin din mediul rural și 
2.470 sunt din mediul urban. 
Pe categorii de vârstă, cei mai 
mulți șomeri provin din grupa 
40/49-2.903 de persoane, 
50/55 de ani-1.712, peste 55 
de ani-1.321 și 30/39 de ani-
1.125 de persoane. Șomerii 
cu studii gimnaziale, școli 
profesionale au ponderea cea 
mai mare în totalul celor fără 
un loc de muncă (68%), urmați 
fiind de cei cu studii liceale 

(25 %). Șomerii cu studii 
superioare sunt 7 % . Structura 
șomerilor înregistrați pe nivel 
de ocupabilitate, stabilit prin 
profilare, se prezintă astfel: 
1.325 persoane foarte greu 
ocupabile, 2.159 greu ocupabile, 
2.680 mediu ocupabile, iar 954 
sunt persoane ușor ocupabile. 
Încadrarea într-o categorie de 
ocupabilitate se realizează ca 
urmare a activității de profilare 
a persoanelor înregistrate în 
evidențele AJOFM.

2,45% - RATA ȘOMAJULUI ÎN PRAHOVA

A FOST 
INAUGURAT 
PALATUL DE 
JUSTIȚIE

Aproape 500 mii lei 
costă pavajul pietonal de 
la Casa Sindicatelor

Corespondentul nostru pentru Republica 
Moldova, Nicolae Misail, care, de mai bine de 
10 ani, ne aduce în fiecare joi „Țara de dincolo 
de Țară” mai aproape, a sărbătorit zilele acestea 
30 de ani de când, în calitate de deputat în 
Primul Parlament democratic de la Chișinău 
(1990-1994), a votat și semnat Declarația de 
Independență a Republicii Moldova. 

Interviu realizat de Vlad DARIE,
 jurnalist Moldpres, istoric

Ploieștiul 
are 20 de 
troleibuze noi!

Turcia şi 
Uniunea 
Europeană
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PERCHEZIȚII LA FILIPEŞTII DE 
TÂRG. BĂRBAT REȚINUT PENTRU 

FURT CALIFICAT

Polițiștii Secției de Poliție Rurală nr.2 
Florești au efectuat o percheziție domiciliară 
în comuna Filipeștii de Târg, la domiciliul 
unui bărbat în vârstă de 41 de ani, bănuit de 
furt calificat. „În fapt, la data de 31 august 
a.c., bărbatul ar fi sustras din curtea unei 
locuințe din Filipeștii de Târg, mai multe 
bunuri din material feros, prejudiciul cauzat 
fiind de aproximativ 3.000 de lei. În urma 

percheziției au fost identificate bunuri de 
interes ce au condus la probarea activității 

infracționale”, a precizat IPJ Prahova. 
În cauză, polițiștii au dispus reținerea 
bărbatului pentru 24 de ore, urmând ca 
acesta să fie prezentat Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Câmpina, cu propunerea 
de luare a unei alte măsuri preventive.

PERCHEZIȚIE ÎN 
PLOIEŞTI. BĂRBAT 

ACUZAT DE TENTATIVĂ 
DE TÂLHĂRIE

Polițiștii de investigații 
criminale din cadrul Secției 
de Poliție nr.2 Ploiești au 
identificat un bărbat în vârstă 
de 31 de ani din Ploiești, 

bănuit de comiterea infracțiunii de tentativă 
la tâlhărie. „În fapt, la data de 29 august 
a.c., în jurul orei 11.20, prin întrebuințare 
de violențe ar fi încercat să deposedeze de 
portofel, în scara unui bloc din municipiul 
Ploiești, un bărbat în vârstă de 81 de ani, 
fiind oprit din acțiunea sa de o persoană care 
se afla în apropiere, a precizat IPJ Prahova. 
În vederea probării activității infracționale, 
polițiștii au pus în executare un mandat de 
percheziție,  persoana bănuită fiind condusă 
la sediul unității de poliție. „În urma 
probatoriului administrat, față de bărbat 
a fost dispusă măsura reținerii și ulterior 
măsura arestării preventive pentru 30 de 
zile. Cercetările sunt continuate pentru 
stabilirea întregii activități infracționale”, a 
anunțat IPJ Prahova.
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ACTUALITATE

Un membru al partidului 
AUR, Mircea Gheorgheosu 

pe numele său, angajat la grupul 
parlamentar din Senat, a fost prins 
cu canabis la intrarea în Parlament. 
Acesta le-a spus polițiștilor că 
era pentru consumul propriu. 
Individul și-a dat demisia din 
toate funcțiile și ar putea face 
acum și închisoare pentru fapta 
sa. Noi avem mari dubii că nenea 
a predat toate drogurile. Alfel nu 
ne explicăm de ce, de când cu 
povestea asta, lumea politică din 
România a luat-o razna, s-a țăcănit 
de-a binelea.

Mircea-și râde-n barbă,
Că a dat din iarbă:
Nițel la Guvern,
Acolo-i infern!
Pe la deputați,
Că sunt mai ortaci.
Și la senatori,
Că nici ei nu-s domni.
Ce a mai rămas
A dus pe făraș
De la sibieni,
Dar la Cotroceni.

Dar Mirciulică nu e 
singurul care a provocat 

isteria politică din ultima vreme. 
Următoarea candidată la vinovăție 
este madama Raluca Turcan, cu 
lampa ei. Mă rog, nu a ei, ci a lui 
Aladin. Întrebată de scumpirile 
din energie, ministreasa a zis:              
„N-am o lampă a lui Aladin în care 
să privesc și să vă spun cum vor 
crește prețurile.” Bine, că cucoana a 
confundat oglinga cu lampa, asta-i 
altă poveste.

Așadar și prin urmare
Tu ești baba- vrăjitoare.
De când lampa ai furat
Și aceea s-a stricat.
Și-n loc de minuni
Are gărgăuni.

Și mai avem un candidat: 
George Niculescu, secretar 

de stat în Ministerul Energiei. 
Acesta a scos pe gură o inepție de 
a stat mâța în coadă și porcul în 
rât!  Auzi logică: „Cel mai ieftin 
megawatt de energie este cel pe 
care nu-l consumăm.” Pam-pam!

După asta... pătlăgică
Îți zic și eu una mică:
Demnitarul bun, admit,
Este ăla nenumit!

Bun.Toți cei de mai sus, ba 
cu drogul, ba cu lampa lui 

Aladin căzută în mâna vrăjitoarei, 
au intrat prima și prima dată în 
mintea premierului Florin Cîțu. 
Ăstuia i-a cășunat să aprobe pe 
repede- înainte programul ăla de 
50 de miliarde, un fel de PNDL 
pesedist cu numărul III. Știți, Măria 
aia cu altă pălărie. USR+ a refuzat 
să voteze proiectul în Guvern 
acuzându-l pe premier că-n acest 
fel vrea să-și cumpere voturile 
din PNL la congresul din 25 
septembrie. Comparând demersul 
cu OUG  13 a lui Ciordache, USR-
PLUS a tunat: „PNDL 3 este o 
hoție. Nu vom permite ca banii 
românilor să fie furați în acest fel.”

Cine dracu` a mai văzut

Iepure trăgând la plug,
Un măgar îndrăgostit
Și politician cinstit?
În ce lume, bre, trăiți,
Că doar știți să smiorcăiți!

Nervos, premierul l-a demis 
pe ministrul USR+ al 

Justiției, Stelian Ion, acuzându-l 
că a refuzat să dea avizul pentru 
această ordonanță de împrăștiat 
bani. Adică nu-i convine ceva, una-
doua, ieși afară, doar atât știe Cîțu 
Vasile Florin, să dea cu barosul.

O știi pe-aia, măi, Florine,
Cu ăla de-i este bine?
Când a ajuns împărat,
Pe tat-su l-a spânzurat!
Tu, când unul îți ia osul,
Asta știi: pac, cu barosul!

Și ce să vezi, USR+ s-a înfuriat 
rău de tot și a încercat să 

depună moțiune de cenzură 
împotriva Guvernului. A lui 
Cîțu, de fapt, dar neștiind cum să 
scape numai de premier, au scris 
moțiune împotriva Executivului, 
din care și ei fac parte. Adică băieții 
au dat în damblaua lui Dragnea, 
că numai acesta și-a dat jos două 
guverne puse tot de el. Deci Barna 
+ Cioloș sunt un fel de 2 în 1. Doi 
în Dragnea...

La așa inteligență
Nu am nicio reticență
Să întreb, că-i oportun:
Din voi care-i mai nebun?

Stând aparent departe 
de scandal, dar în 

realitate foarte-foarte aproape, 
președintele PNL, Ludovic Orban, 
crede că de fapt cineva și-a băgat 
coada în coaliție: „Sunt convins că 
un personaj foarte important din 
România a stat el și s-a gândit și 
a zis că poate trebuie să decreteze 
ca Orban să nu mai fie președinte 
al Partidului Național Liberal.” 
Apoi: „De câteva zile, cineva a 
dat cu piciorul la toată munca 
noastră și mi se rupe inima când 
văd cum, în câteva săptămâni, 
a fost distrusă unitatea PNL și 
a fost aruncată în aer coaliția.” 
Bineînțeles că Orban se referă la 
președintele Iohannis. Cum și 
USR+ ori AUR și PSD cred că tot 
Iohannis e de vină pentru tot. 

Pentru a voastră prostie,
Vinovații sunt, se știe,
Cerul, iarba, frunza, vântul,
Luna, stelele, pământul!
Clar că este noaptea minții
Să faceți iară pe sfinții.
Orbane, dar stai nițel:
Nu e statul paralel?

Dar ce să vezi și ce să 
vezi, în joc a intrat PSD, 

cu Ciolacu în rol de dirijor 
și în înțelegere cu premierul 
Cîțu, vai-vai!  Deși a promis 
că va vota o moțiune pentru 
demiterea „incompetentului 
și dezastruosului Guvern-
Zero-Cîțu”, PSD a boicotat, la 
rând cu PNL, trei ședințe ale 
Biroului Permanent unde urma 
să se stabilească data dezbaterii 
moțiunii. Și aici... gata, s-a stins 
becul.

Marcele, fără secrete,
Îi cam joci pe degete.
Întrebare-ngrozitoare:
Veniți iar la guvernare?

0244.546.501
ziarul_ploiestii@yahoo.com

EDITURĂ şi TIPOGRAFIE
OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 

flyere,   pliante,   broşuri,   reviste,   ziare,  cataloage,   mape de prezentare,   
cărţi de vizită,   foi cu antet,   plicuri,   afişe,  orice tip de formular 

financiar-contabil personalizat,   agende şi calendare personalizate!
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TÂNĂR ÎN VÂRSTĂ DE 17 ANI, 
REȚINUT PENTRU FURT

Politiștii din cadrul Secției Rurale de 
Poliție Blejoi efectuează cercetări într-o 
cauză penală privind săvârșirea infracțiunii 
de furt. „În fapt, la data de 1 septembrie a.c., 
în jurul orei 16.30, polițiștii au fost sesizați 
de către o femeie din Bărcănești cu privire la 
faptul că, persoane necunoscute i-ar fi sustras 
din locuință suma de aproximativ 30.000 de 
lei și bijuterii, valoarea prejudiciului total 
fiind de 90.000 de lei. În urma activităților 
investigativ-operative desfășurate de 

către polițiștii din cadrul Secției Rurale 
de Poliție Blejoi, cu sprijinul polițiștilor 
din cadrul Poliției Municipiului Tecuci, 
s-a reușit depistarea persoanei bănuite 
de comiterea faptei, pe raza municipiului 
Tecuci, județul Galați, fiind vorba de un 
tânăr în vârstă de 17 ani”, a precizat IPJ 
Prahova.  În baza probatoriului administrat, 
potrivit IPJ Prahova, față de acesta a fost 
dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, 
ulterior fiind prezentat unității de parchet 
cu propunere de luare a unei alte măsuri 
preventive. „Cercetările sunt continuate 
de către polițiștii din cadrul Secției Rurale 

de Poliție Blejoi în vederea documentării 
întregii activități infracționale”, a anunțat 
IPJ Prahova.

PRINŞI LA VOLAN FĂRĂ PERMIS DE 
CONDUCERE 

Polițiștii din cadrul orașului Băicoi 
au oprit pentru control un autoturism 
care circula pe strada Învățător Mihail 
Frânculescu din sat Țipărești, condus de un 
bărbat în vârstă de 37 de ani, din Ilfov. „În 
urma verificărilor efectuate s-a constatat 
faptul că bărbatul figurează cu permisul 
de conducere cu restricții- suspendat. În 
cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de conducere a unui 

vehicul de către o persoană cu dreptul 
de conducere suspendat”, a precizat IPJ 
Prahova. Acesta nu a fost însă singurul caz 
de acest fel. Polițiștii din cadrul Poliției 
orașului Mizil, în timp ce-și desfășurau 
atribuțiile de serviciu, au procedat la 
legitimarea a doi conducători auto care se 
aflau în două autoutilitare, oprite în afara 
părții carosabile, la intersecția străzilor 
Ștefan cel Mare cu 22 Decembrie. „Din 
verificări a rezultat faptul că, unul dintre 
bărbați nu deținea permis de conducere 
pentru nicio categorie de vehicule. În 
cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de conducerea pe 
drumurile publice a unui vehicul de către 
o persoană care nu posedă permis de 
conducere”, a precizat IPJ Prahova.

 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

APROAPE 500 MII LEI COSTĂ PAVAJUL 
PIETONAL DE LA CASA SINDICATELOR

PODURILE DE PESTE DÂMBU 
FAC ȘI ELE 700 MII LEI

Consiliul Local 
Ploiești a adoptat 
hotărârile prin care s-au 
aprobat documentația 
tehnică, faza DALI și  
indicatorii tehnico-
economici pentru mai 
multe investiții din 
Ploiești: reamenajare 
pavaj pietonal în zona 
cuprinsă între Casa de 
Cultură a Sindicatelor și 
magazinul Winmarkt; 
pod peste pârâul 
Dâmbu, pe strada 
Muzelor; pasarele peste 
Dâmbu, în dreptul 
străzilor Neajlov și 
Cometului.

Cele mai mari costuri sunt, evident, la părculețul din proximitatea Primăriei Ploiești. 
Potrivit studiului întocmit de firma Sat CCH Development, refacerea pavajului, pe o 
suprafață de 1.735 mp, ar costa 499. 957 lei (cu TVA). Lucrările presupun: desfacerea 
placajelor existente; refacerea stratului de fundare prin turnare de balasat stabilizat cu 
grosime de 8-10 cm și a unui strat de nisip de 5 cm;  realizare pavaj nou; demontare borduri 
existente și înlocuirea cu altele noi; placarea treptelor (desfacere placaj vechi, returnarea 
treptelor și replacarea cu material antiderapant colorat); refacerea aticelor (placaje verticale 
și orizontale) cu granit colorat.

Pentru podul de pe strada Muzelor este recomandat scenariul potrivit căruia construcția 
existentă va fi demolată, realizându-se o alta având structura din prefabricate din beton, 
cu suprabetonare și asfalt, balustradă metalică și trotuare pe ambele părți. Podul nou va 
avea 10 m lungime și 4 lățime, costurile fiind estimate la 350. 578 lei (cu TVA). Durata de 
realizare este de 3 luni. Pasarela de pe Neajlov este estimată la 213.429 lei (cu TVA), iar cea 
de pe strada Cometului, la 188.963 lei.

PROIECT PILOT PRIVAT DE 1 MILION DE EURO, LA PLOIEȘTI

A FOST SEMNAT CONTRACTUL 
PENTRU REȚEAUA DE MONITORIZARE 

A AERULUI DIN PLOIEȘTI

În 2019, a fost lansat unul 
dintre cele mai mari proiecte 

private, România Eficientă, 
derulat de Energy Policy Group 
(EPG), cu finanțarea sponsorului 
oficial OMV Petrom. Una dintre 
primele investiții selectate și care 
se află acum în execuție vizează 
o clădire publică din Ploiești, 
respectiv, corpul C10 al Liceului 
Tehnologic Energetic „Elie Radu”, 
unde funcționează săli de clasă și 
cămin-internat, la etaj. Lucrările 
de renovare, estimate la un milion 
de euro, s-ar realiza, se spune 
într-un comunicat de presă,  în 
premieră națională, la standarde 
nZEB (clădiri cu un consum 
de energie aproape de zero). 
Acest lucru va duce la realizarea 
unor economii substanțiale de 
energie și implicit la diminuarea 
semnificativă a facturilor, precum 
și la îmbunătățirea radicală a 
condițiilor de utilizare a școlii, cu 

beneficii directe pentru starea de 
bine a elevilor și a profesorilor. 
Printre lucrările ce vor fi realizate 
de echipa România Eficientă se 
află modernizarea sistemului 
de iluminat, prin înlocuirea 
corpurilor de iluminat fluorescent 
și incandescent existente cu unele 
corpuri de iluminat cu eficiență 
energetică ridicată și durată mare 
de viață, oferite de sponsorul 
Signify, precum și introducerea 
echipamentelor de producere a 
energiei din surse regenerabile. În 
prezent, unitatea de învățământ 
se confruntă cu numeroase 
probleme care țin de izolarea 
termică și fonică, de sistemul de 
iluminat, precum și de calitatea 
scăzută a aerului interior. De 
rezultatele investiției vor beneficia 
în jur de 250 de elevi și 60 de cadre 
didactice. La începerea lucrărilor, 
partenerii în proiect au declarat 
următoarele:

Christina Verchere, CEO al 
OMV Petrom: „Putem contribui 
cu toții la un viitor sustenabil și 
un mediu mai curat, printr-un 
consum energetic mai eficient. 
România are un potențial uriaș să 
obțină, prin eficiență energetică, 
reduceri semnificative ale 
consumului de energie. Renovarea 
clădirilor publice și a locuințelor 
va avea un rol esențial în creșterea 
standardului de viață și pentru o 
dezvoltare economică sustenabilă, 
conform agendei climatice”;

Radu Dudău, director EPG și 
coordonator al proiectului 
România Eficientă: „Să investești 
în școli înseamnă să investești în 
viitor. De aceea, ne bucurăm să vă 
anunțăm că am demarat lucrările 
de renovare aprofundată la această 
școală din Ploiești, investiție cu rol-
pilot”;

Andrei-Liviu Volosevici, primarul 
municipiului Ploiești: „Suntem 

recunoscători proiectului România 
Eficientă că prima clădire școlară pilot 
selectată pentru renovare la standarde 
nZEB este din municipiul Ploiești. 

Sperăm ca acest proiect să aducă 
o contribuție solidă la declanșarea 
<<Valului de Renovare>> de care 
România are atâta nevoie.”

• BENEFICIAR: 
LICEUL TEHNOLOGIC 
ENERGETIC „ELIE RADU”

Primăria Ploiești  a 
semnat  contractul  pentru 
înființarea rețelei de 
microstații cu senzori 
pentru determinarea/
monitorizarea indicatorilor 
de calitate a aerului în 
oraș, cu firma care a 
câștigat licitația, la prețul 
de 126.000 lei, fără TVA, 
SC Elconet SRL, din Cluj. 
Proiectul face parte din 
Planul Integrat de Calitate 
a Aerului (2021-2022) 
din zonele neacoperite 
de Rețeaua națională de 
monitorizare a calității 
aerului (RNMCA). 
Termenul de livrare, 
instalare și punere în 
funcțiune a sistemelor este 
de 90 de zile lucrătoare de 
la emiterea ordinului de 
începere a lucrărilor.

Rețeaua va avea 16 
stații ce vor fi amplasate în 
următoarele puncte: Școala 
„H.M. Berthelot”, Liceul 
Tehnologic de Transporturi 
Ploiești, Școala Gimnazială 
„Anton Pann”, Grădinița 
cu program normal nr.8, 
Școala Gimnazială „Sf. 
Vineri”, Liceul Tehnologic 
Energetic „Elie Radu”, 

Liceul Tehnologic „Anghel 
Saligny”, Școala Gimnazială 
„I.A. Bassarabescu”, 
Grădinița cu program 
normal „Cheița de Aur”, 
Colegiul Național „Regina 
Maria”, Școala Gimnazială 
„Ioan Grigorescu”, 

Liceul Tehnologic 1 Mai, 
Școala Gimnazială nr.19, 
Școala Primară Mitică 
Apostol, Primăria Ploiești 
și Cantina Socială. O 
microstație va conține un 
număr suficient de senzori 
pentru monitorizarea 
a minim 12 parametri, 
printre care temperatură, 
presiune, umiditate, 
compuși organici volatili, 

nivel de zgomot, dioxid 
de sulf, dioxid de azot etc. 
Sistemul informatic va 
înregistra și stoca datele, 
va permite crearea bazei de 
date analitice, crearea de 
rapoarte specifice pentru 
fiecare indicator și/sau 

cumulat pentru fiecare 
microstație, în regim 
continuu. Prezentarea 
rezultatelor se va realiza 
tabelar și/sau grafic, 
urmând ca valorile 
înregistrate de senzori să 
fie stocate pentru a se putea 
genera rapoarte de analiză 
pentru diferite perioade de 
timp, în funcție de selecția 
utilizatorului.
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Arzătorul cu NOx redus la cazanul 
nr. 5, de la CET Brazi, nu va 

mai fi înlocuit anul acesta, ci la anul. Și 
nu va mai costa 12, 31 mil. lei, cum se 
afirmă în anexa HCL 16/ianuarie 2021 
(contractare împrumut), ci 11,9 mil. lei. 
Și banii nu vor mai fi puși în totalitate 
de Consiliul Județean Prahova, ci 
majoritar din bugetul Ministerului 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației. Cel puțin așa înțelegem 
din HCL 176/31 august 2021 privind 
aprobarea participării județului 
Prahova la Programul Termoficare, 
precum și a eșalonării multianuale a 
implementării proiectului „înlocuire 
arzătoare cu NOx redus la cazanul 
nr. 5, CET Brazi.” În referatul de 
aprobare și raportul de aprobare a 
proiectului se arată: „Județul Prahova 
are în vedere pregătirea documentație 
privind „înlocuire arzătoare cu 
NOx redus la cazanul nr. 5, CET 
Brazi” prin Programul Termoficare, 
finanțat de Ministerul Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării și Administrației. 
Programul asigură cofinanțarea 
obiectivelor/proiectelor promovate 
de autoritățile administrației publice 
locale pentru sistemele de alimentare 
centralizată cu energie termică a 
localităților. Acesta se implementează 
în perioada 2019-2027 și finanțează atât 
proiectele de investiții noi cât și pe cele 
aflate în derulare. Cheltuielile eligibile 
sunt finanțate în cuantum de maxim 

85% din fonduri provenite din bugetul 
MLPDA și de minim 15% din fonduri 
proprii ale unităților administrativ-
teritoriale beneficiare. Prin HCJ nr. 
152/28.07.2021 a fost aprobat studiul 
de fezabilitate și indicatorii tehnico-
economici aferenți investiției. Valoarea 
totală a investiției este de 10.036.393,75 
lei, fără TVA și de 11.929.515,27 lei, cu 
TVA. Contribuția proprie a județului 
Prahova va fi de 1.789.427,29 lei.”

Direcția Silvică Prahova gestionează un fond forestier 
în suprafață de 91. 229 ha, cele mai frecvente fiind 

pădurile de fag (42,67%) și de rășinoase (23.78%). Ca 
subdiviziuni, codrii proprietate de stat sunt în sarcina 
ocoalelor silvice de la Azuga-4.183 ha, Câmpina-11.219 ha, 
Doftana-10.618 ha, Măneciu-18.926 ha, Ploiești-8.082 ha, 
Sinaia-10.248 ha, Slănic-9.865 ha, Vălenii de Munte-8.363 
ha, Verbila-9.625 ha. În patrimoniul prahovean sunt incluse 
pepiniera de la Beizadele-300 ha și crescătoria de fazani de 
la Gherghița. Puțini știu însă că, în păduri, în afară de tăieri 
sau plantări, amenajare drumuri forestiere, se fac și o serie 
de alte lucrări, cum ar fi captarea apelor sau realizarea unor 
baraje de corectare a torenților. Prahova are în jur de 250 de 
construcții de acest tip pe Valea Prahovei, Valea Doftanei, 
Valea Vărbilăului și Valea Teleajenului. Cele mai multe sunt 
concentrate, se înțelege, pe Valea Prahovei, în jur de 140-
150. Ultima investiție de acest fel a fost realizată la Ocolul 
silvic Doftana, pentru corectarea torenților din bazinul 
hidrografic Ermeneasa. Ordonator principal de credite în 
acest caz a fost Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 
iar beneficiarul- Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA, 
Direcția Silvică Prahova, prin Ocolul Silvic Doftana. O 

astfel de lucrare presupune realizarea unui baraj care are 
următoarele efecte tehnice, așa cum sunt ele descrise de 
reprezentanții DSP Prahova: diminuarea undei de viitură 
și regularizarea debitului lichid; asigurarea secțiunii de 
scurgere pentru evacuarea în condiții optime a debitului 
lichid; reținerea și consolidarea aluviunilor care au dus la 
distrugerea căilor de transport (platforma drumurilor și 
a podeţelor); reinstaurarea echilibrului eco-hidrologic în 
zonă prin consolidarea malurilor și indirect a versanților; 
înfrumusețarea peisagistică a terenurilor degradate. În acest 
caz, evident, beneficiari sunt locuitorii din Valea Doftanei.

TRAGEDIE LA VADU SĂPAT. UN 
BĂRBAT A MURIT CARBONIZAT 

DUPĂ CE LOCUINȚA SA A LUAT FOC
Pompierii militari au fost solicitați să 

intervină după ce focul a cuprins o locuință 
din Vadu Săpat. Un bărbat în vârstă de 
60 de ani a murit din cauza incendiului. 
Trupul bărbatului a fost găsit carbonizat 
de către echipajele de pompieri. Incendiul 
s-a manifestat la întreaga locuință, pe 
o suprafață de aproximativ 30 mp. „La 
fata locului s-au deplasat două mașini 
de stingere și o ambulanță. Din păcate, 

pentru bărbatul cu probleme locomotorii 
nu s-a mai putut face nimic”, a precizat ISU 
Prahova.

BĂRBAT ACUZAT CĂ A TĂIAT 
ILEGAL 42  DE ARBORI

În baza unei informații, polițiștii 
Postului de Poliție Măgureni au depistat 
un bărbat care, cu ajutorul unui 
motoferăstrău, ar fi tăiat fără drept și 
ar fi sustras un număr de 42 de arbori 
dintr-o pădure situată pe raza comunei 
Măgureni. „Întreg materialul lemnos 
a fost identificat în curtea altui bărbat, 

care a declarat polițiștilor că nu el este 
cel care a sustras lemnele ci un altul, 
indicând datele de identificare ale 
acestuia”, a anunțat IPJ Prahova. Bărbatul 
a fost găsit de polițiști și condus la sediul 
unității, ocazie cu care și-a recunoscut 
faptele comise, declarând că 
le-a săvârșit singur, în data 
de 2 septembrie a.c., între 
orele 09.00 - 13.30. „Cu 
ocazia cercetărilor, au fost 
identificate cele 42 de cioate 
rezultate ca urmare a tăierii 
și sustragerii arborilor, care 
au fost măsurate în prezența 
unui pădurar din cadrul 

Ocolului Silvic Câmpina, constatându-
se că arborii erau de mici dimensiuni. 
În cauză s-a întocmit dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere 
fără drept de arbori și furt de arbori”, a 
precizat IPJ Prahova.

 Săptămâna pe scurt 
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Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

BARAJ PENTRU CORECTAREA 
VIITURILOR LA VALEA DOFTANEI47 DE CLĂDIRI DIN 

REȚEAUA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
NU AU AUTORIZAȚIE ISU

47 de clădiri ale unor școli din Prahova nu dețin, în 
prezent, autorizația de securitate la incendiu. Din acest 
grup fac parte 7 licee (internat, săli de sport, corpuri de 
clădiri și clădirea școlii), 26 de școli primare și gimnaziale 
(săli de sport, clădiri sau toată școala în ansamblu) și 
14 grădinițe. Biroul de Presă al Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență Prahova arată că, din cele 834 de 
clădiri cu destinația de unități de învățământ din județ,140 
au obținut autorizația de securitate la incendiu, 47 nu 
dețin acest act administrativ, iar alte 647 nu fac obiectul 
obținerii documentului. De asemenea, din 2020 și până 
în prezent s-au înregistrat 52 solicitări de emitere a 
avizului de securitate la incendiu și 8 solicitări de emitere 
a autorizației de securitate la incendiu. 36 de unități au 
primit avize (17 la grădinițe, 15 la școli, 4 la universitate) și 
6  dețin autorizații de securitate la incendiu (3 la școli și 3 
la grădinițe); alte 18 cereri au fost respinse.

SPITALUL MUNICIPAL 
CÂMPINA REDEVINE 

UNITATE SUPORT COVID

DE
CE

S

Abia ce-și reluase de la 1 iulie activitatea normală, că 
Spitalul municipal Câmpina redevine unitate suport Covid. 
Deja, în contextul creșterii numărului de îmbolnăviri 
în Prahova, unitatea a sistat internările în secțiile de 
Chirurgie și de Boli interne. Decizia a fost luată în urma 
unei ședințe la care au participat autorităţi județene și 
care a hotărât că unitatea de la Câmpina va asigura 76 de 
paturi Covid, din care 10 la secția de Anestezie-Terapie 
Intensivă (ATI). Potrivit directorului Călin Tiu, decizia 
vine în contextul în care în presiunea pe Spitalul Județean 
de Urgență Ploiești, care a tratat aceste cazuri, este foarte 
mare. Totuși, la Câmpina, rămân deschise patologiei 
non-Covid secția de Recuperare medicală, care va primi 
doar pacienți neinfectați și secția de Pediatrie, care nu are 
ATI, dar care dispune de circuite separate și poate primi 
și pacienți Covid, dar și copii care suferă de alte afecțiuni. 

ARZĂTORUL DE LA CET BRAZI NU VA MAI FI 
PLĂTIT DE CJ PRAHOVA ÎN TOTALITATE

S-A SCHIMBAT... SCHIMBAREA!

Cu adâncă durere în suflet ne luăm rămas bun de la apreciata noastră mamă și soacră, Elena Moroianu. 
Vei fi mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace! Cu multă iubire, Iolanda și Adrian.

  Regrete profunde pentru plecarea dintre noi a celei care a fost  un om de o mare valoare morală și noblețe 
sufletească, Elena Moroianu.  Îi vom păstra în suflet o veșnică și pioasă amintire. 

Sincere condoleanţe familiei îndoliate! 
Colectivul  S.C. Calliope S.R.L. Ploiești
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Pentru acest demers 
deocamdată s-a 

efectuat un prim pas: 
Consiliul Județean 
Prahova a aprobat 
schimbarea destinației 
imobilului situat în 
Ploiești, strada Predeal 
nr. 28, din spațiu pentru 
activități medicale, în 
spațiu de învățământ. 
Este vorba, în fapt, 
despre clădirea în care 
a funcționat, cândva, 
Creșa nr.2 Ploiești. Prin 
Hotărârea Guvernului 
n r . 8 6 7 / 1 6 . 0 8 . 2 0 0 2 , 

acest imobil a 
trecut din domeniul 
privat al statului și 
din administrarea 
Ministerului Sănătății 
și Familiei, în 
domeniul public al 
județului Prahova 
și în administrarea 
Consiliului județean 
Prahova. Ulterior, 
prin HCJ nr.86 /2004, 
clădirea a fost dată spre 
administrare Spitalului 
Județean de Urgență 
Ploiești. Aici a funcționat, 
până în 2019, Școala 

Postliceală Sanitară 
„Thoma Ionescu”. În 
2020, Consiliul Local 
Ploiești a solicitat, prin 
HCL 345, modificată prin 
HCL 424, transmiterea 
clădirii din domeniul 
public al Județului 
Prahova în domeniul 
public al municipiului 
Ploiești, în vederea 
desfășurării de activități 
educaționale din 
domeniul învățământului 
preșcolar și școlar. Având 
în vedere că Spitalul 
Județean de Urgență 

Ploiești a declinat 
orice utilitate pentru 
acest imobil de altfel 
degradat, CJ Prahova 
a adoptat primii pași 

pentru transformarea 
spațiului într-o creșă sau 
grădiniță, urmând ca mai 
apoi județul să cedeze și 
dreptul de proprietate.

ACTUALITATE

BĂRBAT REȚINUT DUPĂ CE A 
PROVOCAT UN ACCIDENT RUTIER

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului 
Breaza au fost sesizați de către un bărbat 
despre faptul că a ieșit cu autoturismul în 
afara părții carosabile, intrând în coliziune 
cu un cap de pod,  în timp ce conducea 
pe raza comunei Talea, pe DJ 206. „Din 
cercetări a reieșit faptul că bărbatul care a 
sesizat poliția era de fapt pasager pe locul din 
dreapta, iar conducătorul autoturismului 
fiind sub influența alcoolului, i-a propus 
acestuia să facă schimb de locuri. În urma 
testării cu aparatul etilotest a bărbatului care 

a condus autoturismul, a reieșit o valoare 
de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, 
fiind transportat la o unitate medicală atât 
în vederea acordării de îngrijiri medicale 
cât și pentru recoltare de mostre biologice 
de sânge”, a precizat IPJ Prahova. În 
cauză, potrivit IPJ Prahova, polițiștii au 
întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de vătămare corporală 
din culpă, conducerea unui vehicul fără 
permis de conducere și conducerea unui 
vehicul sub influența băuturilor alcoolice. 
În baza probatoriului administrat, față de 
conducătorul autoturismului a fost dispusă 

măsura reținerii pentru 24 de ore.
ACCIDENT PE STRADA 

DEMOCRAȚIEI DIN PLOIEŞTI
Accidentul rutier s-a produs după ce 

două autoturisme au intrat în coliziune 
pe strada Democrației din 
Ploiești. Potrivit primelor date, 
un bărbat în vârstă de 82 de 
ani, care se afla la volanul unui 
autoturism, a intrat în coliziune 
cu o mașină condusă de un 
bărbat în vârstă de 52 de ani. 
Conducătorul auto în vârstă de 
82 de ani a fost transportat la 
Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești. Potrivit IPJ Prahova, 

conducătorul auto în vârstă de 52 de ani 
a fost testat cu aparatul etilotest, acesta 
indicând o valoare de 0,18 mg/l alcool pur 
în aerul expirat.

Celălalt conducător auto a fost testat 
negativ la alcool.

 Săptămâna pe scurt 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Ce face Consiliul Județean 
Prahova? Se păzește de 

hoți. De cei din afară, evident! La 
ultima ședință, consilierii județeni 
au aprobat un proiect care sună 
cam așa: „Implementarea unui 
sistem inteligent de monitorizare 
și supraveghere a clădirilor aflate 
în patrimoniul Județului Prahova.” 
Dar ca să știe ce și cum să facă, 
evident că instituția a comandat o 

documentație tehnico-economică 
care livrează soluții de integrare 
a celor 474 camere video deja 
existente, dar multe nefuncționale, 
la un dispecerat central și la 
alte 1.823 de echipamente. 
Aceste „alte echipamente” ar 
înseamna: camere video IP 
exterior și interior, licențe aplicații 
software, licențe analiză video 
avansată, server local, server 

enterprise + aplicații/ analiză, 
echipament local-tip RouterVPN, 
encodere digitale, echipament de 
comunicație securizată, sistem 
de securitate pentru datacenter 
și dispecerat etc. Toate acestea 
vor fi instalate în 50 de clădiri 
din gestiunea CJ Prahova. Și 
acum vine partea frumoasă: 
valoarea totală a proiectului are 
un cuantum de 6.950.266 lei, fără 
TVA  și  8.270.816,54 lei, cu TVA. 
De ce ar fi nevoie de acest proiect 
aflăm din studiul de fezabilitate 
realizat de firma Adora SyncCity, 
din București. Ei bine, cică 
Prahova are al treilea cel mai mare 
coeficient de infracționalitate, 
după București și Iași. Uneori 
ne plasăm pe poziția a 4-a, după 
București, Iași și Constanța. 
Această predispoziție la hoție, 
risc de securitate, în termeni mai 

ușor de digerat (coeficientul de 
infracționalitate, în 2020, despre 
care nu știm cum se calculează și 
nici nu se povestește în SF, este de 
165,42%) se spune că e generată 
de: numărul mare al populației, 
densitate crescută a locuitorilor, 
poziția în proximitatea 
Bucureștiului, gradul mare de 
urbanizare, traficul auto intens 
(ipotetic în unele mașini ar 
putea circula infractori) și, ei 
da, numărul redus de mijloace 
tehnice de securitate. Se mai 
spune în studiu că localitățile 
cu predispozie spre hoție ar fi 
Ploiești, Blejoi, Breaza, Câmpina, 
Măneciu, Mizil, Păulești, Plopeni, 
Sinaia, Târgșoru Vechi, Urlați și 
Vălenii de Munte.

În fine, ca să n-o mai lungim, 
efectul acestui proiect, se arată 
în documentele anexate la 

HCJ 183/31 august 2021, ar 
trebui să fie: creșterea gradului 
de siguranță a cetățeanului 
și funcționarului public prin 
reducerea criminalității în zonele 
publice aferente clădirilor; 
creșterea încrederii în sprijinul 
asigurat de administrația publică; 
creșterea gradului de protecție a 
proprietății; creșterea eficacității 
activităților de pază și protecție a 
bunurilor din zonele menționate; 
creșterea eficacității intervenției și 
a restaurării ordinii publice pe baza 
imaginilor înregistrate centralizat 
în dispecerat; asigurarea de 
probe pentru justiție pe baza 
imaginilor înregistrate centralizat 
în dispecerat; asigurarea de date/
imagini către alte instituții ale 
statului; prevenirea și reducerea 
infracțiunilor și actelor de 
vandalism.

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA CHELTUIE VREO 
8 MIL. LEI CA SĂ SE APERE DE HOȚI

PRIMĂRIA PLOIEȘTI VA PRELUA 
FOSTA CREȘĂ DIN STRADA PREDEAL

PLOIEȘTIUL ARE 20 DE TROLEIBUZE NOI!

Au ajuns la Ploiești ultimele 3 troleibuze 
din contractul încheiat cu SC 

Solaris Bus&Coach sp. z.o.o., în valoare de 
39.900.000,00 lei, fără TVA. Cu alte cuvinte, 
ne așteptăm ca, în timpul cel mai scurt, să 
avem pe străzile din Ploiești, pe traseele 202 
și 44, 20 de troleibuze noi, parte a proiectului 
finanțat prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020, denumit „Achiziție 
mijloace de transport public-troleibuze 12 
m, Ploiești și Tg. Jiu.” Obiectivul general al 
proiectului, se arată în comunicatul de presă 
al Primăriei Ploiești, derulat în parteneriat 
cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației, este „îmbunătățirea 
transportului public, reducerea emisiilor de 
carbon și creșterea atractivității transportului 
public în comun, prin asigurarea de condiții 
superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, 
100% electrice, cu zero emisii, mai rapide, mai 
puțin zgomotoase, cu facilități STI-sisteme 
tehnice inteligente), respectiv prin oferirea 
alternativelor de transport, descurajarea 
deplasărilor cu autoturismul personal și 
creșterea numărului de persoane care vor 
utiliza transportul public.”

România Mare, dacă este să facem comparație 
între liderii de azi și Vadim, dar extrem de 
ancorați în realitate. Speculează tot și mânâncă 
și merele căzute din pom în balegă, doar ca 
să arate că nu se dau înapoi de la nimic. Un 
fel de a se comporta, greu de digerat de către 
moderați, dar cu mare priză la oameni sătui de 
30 de ani de NIMIC fardat. Ei bine, umila mea 
părere este că un astfel de partid se aseamănă 
la nivel de structură umană cel mai mult cu 
USR. Cu alte cuvinte, nu poți face “casă” cu ei 
dacă nu faci ca ei. Tocmai de aceea vor câștiga 
simpatie doar din crize, ca cea de azi. Dar 
cum nu suntem o țară de crizați, nu-i văd prea 
repede la putere.

5. În ceea ce privește UDMR, nu avem alt 
exemplu de rău necesar mai mare, pentru a 
guverna în liniște. Și cu asta am spus tot.

6. Iar la final l-am lăsat pe Iohannis, un 
președinte devenit jucător pe față, lucru asumat 
din ce în ce mai clar în ultimele săptămâni, iar 
implicarea fără perdea în lupta cu Orban, cu 
PSD și acum cu USR-Plus este foarte posibil 
să îl coste tot capitalul de imagine strâns anii 
ăștia. Merită însă, pentru că miza este foarte 
mare. Partidul lui trebuie să fie la butoane și 
când n-o mai fi președinte fără imunitate!

Concluzia la concluzie!?
Zilele astea avem ocazia să îi vedem, în 

toată splendoarea lor, pe cei care stau pitiți sub 
cearșaful ros de 30 de ani de incompetență 
și interese meschine. Nu ne rămâne decât să 
ne minunăm și să-i mai votăm, pentru că-i 
merităm!

NU NE MAI MIRĂM, 
CĂ-I MERITĂM!
Marius MARINESCU, www.ziarulploieştii.ro

 continuare din pagina 1
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CASTELUL POEȚILOR                
DE LA CIUCEA

Situată chiar pe DE 60, la 72 km față 
de Cluj-Napoca și 78 km de Oradea, la 
limită cu Bihor, pe Valea Crișului Repede, 
comuna Ciucea, din județul Cluj, aparține 
zonei etnografice Țara Călatei, dar numele 
a intrat în atenția unui anumit public 
grație „castelului poeților”, în fapt, Muzeul 
Memorial  „Octavian Goga” de astăzi. 
Despre obiectiv, monument istoric, se spune 
că este unul dintre cele mai interesante din 
Cluj. 

O incursiune în trecutul locului aduce 
o încărcătură emoțională aparte. Să ne 
imaginăm, de exemplu, că suntem la sfârșitul 
secolului al XIX-lea și-l vedem pe avocatul 
Miklos Boncza, din Huedin, ridicând aici un 
castel, la insistențele nepoatei de soră, ce-i 
va deveni ulterior soție! Din acest mariaj 
atipic se naște Berta, cea care se va mărita 
cu poetul maghiar Endre Ady. Cuplul va 
locui doi ani la Ciucea, dar ulterior se 
stabilește la Budapesta. După ce poetul se 
stinge din viață la 42 de ani, văduva îi oferă 
poetului Octavian Goga castelul și terenul 
spre vânzare. Cu toată opoziția soției, în 
numele prieteniei ce l-a legat de Endre Ady, 
Goga se împrumută la bancă și cumpără 
domeniul cu 280.000 de coroane. La acea 
vreme, proprietatea era formată din castel 
și „casele albe” (corpuri de clădire văruite 
în alb, formate din Casa Ady Endre, cu 2 
anexe și Casa Albă). Urmează o perioadă 
de restaurare a castelului (etajat, extins 
și restructurat în stil brâncovenesc), apoi 

a Caselor Albe, va fi ridicată Casa de pe 
stâncă (de vânătoare) și va fi construit un 
zid de piatră de împrejmuire. De asemenea, 
soția poetului, Veturia, aduce, în 1939, o 
biserică de la Galpâia, iar alături deschide 
o mănăstire de maici (închisă de comuniști 
în 1947 și redeschisă în 1994). Când s-au 
mutat la Ciucea, soții Goga au decis ca 
mormântul lor să fie pe acest domeniu. 
Planul nu îl mai pune în aplicare fiindcă, în 

1938, poetul dispare la vârsta de 57 de ani. 
Văduva Veturia are grijă să construiască 
mausoleul  după anul 1956, realizat din 
marmură și mozaic de Murano; ca să aibă 
bani, a vândut 15 ha de teren localnicilor. 
În 1966, Veturia Goga oferă statului român 
ca donație întregul complex, cu condiția 
ca locul să devină muzeu, iar în 1967 va 
avea loc deschiderea oficială a Muzeului 

Memorial „Octavian Goga”. Muzeul este și 
astăzi, fiind închinat deopotrivă poetului 
român Goga, dar și amicului său maghiar, 
Endre Ady. Astăzi, clădirea „mănăstire”, 
biserica și Casa de pe stâncă au fost donate 
Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului”,  
Castelul de devenit memorialul  Goga, 
Casa Albă găzduiește Muzeul de Artă 
Etnografică, Casa Mică sau Casa Ady 
Endre este dedicată poetului maghiar... 

Mausoleul Iubirii rămâne însă al 
soților Goga. Iar istoria scurtă a 
acestuia este înduioșătoare. De 
fapt, poartă în sine o zbatere, o 
trăire de două decenii a Veturiei 
Goga, care  se străduiește să 
lase veacurilor poate o iubire, 
poate dor, poate o mărturisire. 
Într-un jurnal, aceasta notează: 
„În primavara anului 1938 ne 
plimbam prin grădină când, 
după o hotarâre definitivă, am 
desemnat locul unde să ridicăm 
mormântul.” Cu doi ani înainte 
a se sfârși, poetul lasă testament 
locul unde ar dori să-i fie locul de 
odihnă: „Doresc sa fiu îngropat 
la Ciucea, dacă nevasta mea va 

putea să facă o criptă, unde să se așeze și ea 
spre odihnă de veci.” Iar Veturia s-a ținut de 
promisiune. Întâi l-a rugat pe Constantin 
Brâncuși să realizeze lucrarea, dar pentru 
că marele sculptor nu avea timp suficient, 
iar Veturia nu a avut răbdare să aștepte, 
monumentul va fi în cele din urmă proiectat 
de arhitectul George Matei Cantacuzino, 
lucrat de zidarul maramureșean Iosif 

Kuczka, iar decorurile îi aparțin Norei 
Steriade. Placarea cu mozaic a edificiului 
este chiar opera Veturiei: „Douăzeci de ani 
am lucrat la acest mozaic și eram într-o 
luptă continuă… Luam mâinile de pe lucru 
și cădeam în disperare și oboseală (...) Nu 
doresc altceva decât, făcându-mi datoria 
aici, să trec și eu împacată dincolo, în somnul 
cel mare.” Mausoleul a fost inaugurat oficial 
în 1958, când rămâșițele poetului au fost 
depuse în sarcofag, iar mai târziu, în 1979, 
după o viață uneori nedreaptă, Veturia a 
mers să se întâlnească în mausoleul iubirii 
cu soțul său, după 41 de ani de despărțire... 

CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA

Pagină realizată de Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

MĂNĂSTIREA ANINOASA TRĂIEŞTE A 
DOUA SA PERIOADĂ DE GLORIE

Istoria Mănăstirii Aninoasa-Argeș vine din anul 1677, 
când clucerul Tu doran Vlădescu a ridicat bise ri ca pentru 
curtea sa boierească. Dar s-a întâmplat ca în acel an să-i 
moară soția, Alexandra, dar și cumnata Safta, ambele 

înmormântate în pronaosul bisericii. Și tot în acel an s-a 
mai abătut o năpastă asupra sa: domnul țării (n.n. probabil 
Gheorghe Duca) l-a condamnat la moarte pentru o datorie a 
unui prieten pentru care se pusese chezaș. Boierul s-a rugat 
lui Dumnezeu să scape cu viață, promițând că se va călugări; 
iar clemența chiar a venit cu puțin timp înainte de execuție. 
Tu doran Vlădescu și-a lăsat copiii în grija rudelor, s-a 
călugărit sub numele Teodosie și a înființat mănăstirea în 
jurul bisericii, pe care a înzestrat-o cu toată averea sa. Se 
afirmă că Ani noa sa a devenit una dintre cele mai bo gate 
mâ năstiri româ nești, cu mii de vite, nenu mărate me tocuri, 
mo șii în tinse în șapte ju dețe și sute de robi țigani. De altfel 
toată istorioara este povestită în pisania bisericii, așezată 
deasupra ușii de la intrare: „Cu vrerea Tatălui și Fiului și 
cu săvârșirea Sfântului Duh, ziditu-se-au această sfântă 
biserică den temelia, cu îndemnarea cinstitului marelui 
arhiereu părintele nostru Sfântul Nicolae cutotvoret, ca să 
fie biserica de mir, dentru osteneala robului lui Dumnezeu 
Tudoran biv vel Clucer i Jupanița ego Alexandra. Iar când 
au fost la sfârșitul sfintei biserici, despărțindu-l Dumnezeu 
de soție de s-au pristăvit, primit-au cinul îngeresc de s-au 

călugărit și-i fu numele Teodosie monah. Și au numit sfânta 
biserică să fie mănăstire de obște de călugări, în zilele 
luminatului Domn Io Duca Voievod. M-ta Septevrie, din 
20, leat 7186 (1677). Pis popa Stan ot Băjești.” Pridvorul 
bisericii, zidurile împrejmuitoare, groase de 1,5-2m, 
chiliile și celelalte anexe de trebuință au fost realizate 
mai târziu, între anii 1722-1730, prin grija episcopului 
Daniil, mitropolitului Ungro-Vlahiei. Pictura îi aparține 
renumitului Pârvu Mutu și se pare că este prima după 
întoarcerea de la studii, mai inainte de a deveni zugravul 
familiei Cantacuzino. Paraclisul mănăstirii a fost 
construit prin anul 1773. După secularizarea averilor, 
mănăstirea se închide. Biserica este folosită ca lăcaș 
de mir, iar anexele folosesc drept sediu de jandarmi și 
apoi de CAP. Ansamblul a fost redeschis în 1993, iar 
prin truda măicuțelor trimise de la mănăstirea Robaia, 
așezarea a recăpătat strălucirea de altădată. În plus, aici 
tocmai a fost finalizat un proiect cu finanțare europeană, 
în valoare de peste 17 milioane de lei, ceea ce ar putea 
fi socotit drept a doua perioadă de glorie din istoria 
lăcașului.

 
„DĂM TOATE PEISAJELE DIN LUME PE CELE DE ACASĂ” 
CAMPANIA ZIARUL PLOIEȘTII:

CRIŞAN, LOCUL CUNOSCUT 
GRAȚIE LEGENDARULUI 

PATZAICHIN
Comuna Crișan, formată 

din satele  Caraorman (canalul 
Caraorman), Crișan (brațul Sulina) și Mila 
23 (Dunărea Veche), se întinde pe o arie 
administrativă de 380,7 km², având o 
populație totală de 1.228 de locuitori. 
Localitatea datorează mare parte din 
popularitate multiplului campion 
mondial, olimpic și european, legendarul 
canoist Ivan Patzaichin, care sprijină, 
prin asociația care-i poartă numele, 
dezvoltarea durabilă și protejarea zonei, 
mai cu seamă a satului Mila 23. În 1894, 
satul Crișan apare pentru prima dată 
în documente, sub numele de Carmen 
Sylva, pseudomimul reginei Elisabeta 
a României, dar probabil că, aidoma 
Caraormanului și a majorității spațiilor 

rurale din Deltă, a fost fondat mai timpuriu 
fie de descendenții cazacilor refugiați în a 
doua jumătate a sec. al XVIII- lea, fie de 
lipovenii ce au părăsit Rusia în timpul 
represiunii regilioase țariste. Mila 23 apare 
mai târziu, la începutul secolului trecut 
existând aici 2 sau 3 case de pescari. Dacă 
inițial cătunele erau locuite în totalitate 
de ruși lipoveni și ucraineni, astăzi 
populația românească este majoritară 
(65,13%). Accesul înspre cele trei sate se 
face exclusiv pe apă, iar între Crișan și 
Caraorman și Mila 23 fie pe apă, fie pe 
un drum pietruit (DC7, 12 km) sau din 
pământ (DC 8, 7 km). Rețeaua stradală 
din intravilanul localităților comunei 
însumează 25,0 km, multe din drumuri 
fiind în stare foarte rea. Distanța mare 
dintre sate și transportul dificil (pe timp de 
iarnă, uneori localitățile rămân complet 
izolate, din cauza sloiurilor de gheață) a 
făcut ca, într-un fel sau altul, fiecare să 

aibă propria infrastructură, respectiv, 
câte o școală gimnazială, un dispensar, 
un cămin cultural, o biserică și sistem 
de alimentare cu apă. Ocupația de bază a 
locuitorilor se rezumă la pescuit, creșterea 

animalelor și cultivarea legumelor strict 
pentru necesarul gospodăriei. Viitorul, 
evident, este legat de turism, deja existând, 
mai cu seamă la Mila 23 și Crișan, peste 35 
de capacități de cazare turistică.

Mausoleul Iubirii
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ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

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

 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei,   însă este mai important 
că putem spune clientului: „fii liniştit,   am fost acolo şi am verificat totul pentru tine!”

0372.032.313

PROGRAMUL „LAPTE, CORN ȘI FRUCTE” 
CONTINUĂ ȘI ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

GUVERNUL A ALOCAT ȘI BANI PENTRU 
MASA CALDĂ ÎN 150 DE ȘCOLI

Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 881/2021 
prin care se alocă, pentru anul școlar 2021-2022, suma 

de 501.553.000 lei pentru Programul pentru școli al României. 
Banii se utilizează după cum urmează: 76.305.000 lei pentru 
acordarea gratuită de fructe și legume și 38.077.000 lei pentru 

derularea măsurilor educative aferente; 167.870.000 lei pentru 
acordarea gratuită de lapte de consum și produse lactate 
fără adaos de lapte praf și 38.077.000 lei pentru derularea 
măsurilor educative aferente; 181.224.000 lei pentru acordarea 
gratuită de produse de panificație. Ajutorul financiar european 
pentru fiecare stat membru prevăzut în Decizia de punere 
în aplicare (UE) 2021/462 a Comisiei este de 6.866.848 euro 

pentru fructe și legume și de 10.399.594 euro pentru lapte și 
produse lactate. Pentru produsele de panificație, suma este 
asigurată de la bugetul de stat. În Prahova, în anul școlar 2021-
2022, vor beneficia de acest program 66.580 de elevi, iar suma 
totală alocată pentru anul școlar este următoarea: 2.669.000 
lei- pentru fructe și legume proaspete+ măsuri educative; 
5.872.000 lei-pentru lapte de consum și produse lactate fără 
adaos de lapte praf + măsuri educative; 3.795.000 lei- pentru 
produse de panificație.

De asemenea, Guvernul a adoptat OUG ce prevede că, 
în semestrul I al anului școlar 2021-2022, până la data de 
31 decembrie 2021, în perioada desfășurării cursurilor, 
preșcolarilor și elevilor din 150 de unități de învățământ 
preuniversitar de stat, denumite unități-pilot, li se acordă, 
cu titlu gratuit, un suport alimentar constând într-un pachet 
alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori 
zilnice de 10 lei/ beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. 
Banii pentru finanțarea programului se alocă bugetelor locale 
ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în 
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 
orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București. 
Bugetul alocat se ridică la 46,4 milioane de lei. În Prahova va 
fi repartizată suma de 1.150.000 lei pentru școlile din Posești 
(beneficiari-413 elevi), Șotrile (295 elevi), Valea Doftanei (660 
elevi ) și Târgșoru Vechi (350 elevi).

REVINE 
„BAZARUL 

COPIILOR”!

Asociația Mozaic Comunitar Ploiești 
anunță că se va relua Bazarul Copiilor, 

organizat de câțiva ani la Sala Sporturilor - Zona 
Turnului Parașutiștilor. Într-un comunicat de 
presă al asociației se dau principalele detalii ale 
evenimentului: „Vă anunțăm cu bucurie că ediţia a 
XXI-a de toamnă a Bazarului Copiilor se apropie! 
Bazarul va aduna în același loc peste 400 de copii 
care vor vinde și vor cumpăra la prețuri decente, vor 
face schimb și vor dona jucării, haine, CD-uri, cărți, 
accesorii etc. Calitatea obiectelor puse în vânzare 
sau donate trebuie să fie una bună sau foarte bună, 
aceasta fiind o condiție esențială pentru participarea 
la bazar. Toți copiii din Ploiești sunt invitați în calitate 
de cumpărători la Bazarul Copiilor. Participarea 
expozanților este liberă, aceștia având însă obligația 
de a păstra reguli elementare de bun-simț (prețuri 
mici, curățenie, comportament și limbaj decente 
etc.).

Îi invităm pe toți micii vânzători și pe voluntari 
să ridice diplomele de participare/voluntariat de 
la masa organizatorilor, oricând pe parcursul 
desfășurării evenimentului. Atragem atenția 
părinților că fumatul este interzis în zona unde copiii 
își expun lucrurile spre vânzare. De asemenea, este 
interzisă comercializarea băuturilor și produselor 
alimentare de orice natură fără acordul expres al 
organizatorilor. Pentru o mai bună organizare, 
vă rugăm să urmați recomandările voluntarilor 
prezenți la eveniment. Vă așteptăm cu veselie!” 
Asociația a făcut și o precizare: „Bazarul Copiilor 
este marcă înregistrată. Folosirea denumirii de către 
persoanele neautorizate în scop comercial, publicitar, 
strângere de fonduri sau de altă natură decât aceea 
de a face public acest eveniment este strict interzisă 
și se supune rigorilor legii.”

ÎNCEP LUCRĂRILE DE MODERNIZARE 
A ȘCOLILOR DIN SINAIA

Primăria Sinaia anunță 
că a început prima 

etapă a proiectului Sinaia 
3.0, în valoare totală de 
4.599.703,49 euro, prin care 
se va reface mare parte din 
infrastructura educațională 
din localitate. Prima dată, 
lucrările vizează Școala 
„George Enescu”, acestea 
fiind estimate la 2.525.178 de 
euro. Într-un comunicat de 
presă se arată: „Construim 
o piscină la parterul școlii, 
iar la etaj- o sală de sport. 
Vom executa multe tipuri de 
lucrări, precum și dotarea cu 
mobilier, material didactic 
de specialitate, bază sportivă 
cu o infrastructură modernă, 
precum și TIC. Reabilitarea 
termică a clădirii existente 

este necesară și se va realiza 
prin izolarea plăcii de sub pod 
și a pereților exteriori cu vată 
minerală. În școala existentă 
se vor aduce următoarele 
modificări: accesul profesorilor, 
copiilor, vizitatorilor se va face 
printr-un hol și o sală de așteptare 
cu birou de informații. În 
aceeași zona se va amenaja 
un spațiu de așteptare 
acoperit pentru părinți; 
refacem curtea interioară 
pentru pauzele copiilor, cu 
un spațiu acoperit, dar și cu 
spații descoperite, inclusiv 
terenul de sport și gradenele; 
amenajăm locuri de parcare 
pentru autoturismele 
părinților; cabinetul medical 
și izolatorul vor avea 
ieșire separată, direct în 

exterior; construim rampe 
de acces pentru persoane 
cu dizabilități, o clasă 
specială parter, grup sanitar 
dedicat acestora și un lift 
care să permită accesul 
la laboratoarele aflate la 
ultimul etaj; amenajăm 2 
clase pentru grupa 0 (zero), 
cu grupuri sanitare speciale 
pentru copiii de 6-7 ani, la 
parterul școlii; o sală de mese 
pentru copiii care servesc 
masa la școală, dar și o zonă 
dedicată procurării hranei.” 

Intervin și alte modificări 
în procesul de învățământ: 
ora de curs se reduce la 40 
de minute, pauza mică va fi 
de 5 minute, iar pauza mare 
la 10 minute; elevii de la 
Școala „George Enescu” vor 
învăța la Școala „Principesa 
Maria” și Colegiul „Mihail 
Cantacuzino”, până la 
finalizarea lucrărilor; 
transportul elevilor este 
gratuit, iar cursele autobuzelor 
se vor adapta în funcție de 
fluxurile de persoane.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

FESTIVAL INTERETNIC LA PLOIEȘTI
Municipalitatea a organizat achiziție directă pentru închirierea unei scene, a sistemului de 

sonorizare și suportului tehnic pentru organizarea celei de a VIII-a ediție a Festivalului 
Interetnic. Evenimentul este programat pentru 24-26 septembrie, urmând a se desfășura pe 
Bulevardul Independenței, cu o scenă 
amplasată la Monumentul Vânătorilor de 
la Gara de Sud. Valoarea contractului este 
de 42.000 de lei fără TVA, adică aproape 
10.000 de euro. Așa cum ne-am obișnuit, 
cu acest prilej vor avea loc concerte și 
spectacole susținute de reprezentanții 
minorităților participante, de Orchestra 
populară „Flacăra Prahovei” a Filarmonicii 
„Paul Constantinescu” Ploiești, dar vor fi 
organizate și standuri de prezentare ori cu 
produse culinare specifice.

MAI MARE DARAUA DECÂT OCAUA!
Cam așa am putea spune, privind 

suma atribuită de CJ Prahova 
organizațiilor non-guvernamentale, pentru 
activități nonprofit de interes județean: 

200.000 lei, cu o valoare minimă pe proiect 
de 5.000 lei și una maximă de 40.000 lei. Mai 
mare deranjul cu redactarea proiectului de 
hotărâre, a rapoartelor anexate și a ghidului 
solicitantului decât volumul banilor 
alocați pentru proiectele care vizează 
domenii precum cultură, învățământ, 
sănătate, tineret, protecția mediului și 
sport. Și mai mare deranjul ONG-urilor 
să scrie proiecte, mai cu seamă că multe 
dintre ele intuiesc că nu vor fi selectate. 
Dacă ne uităm bine, suma echivalează cu 
veniturile unui magistrat sau medic pe 
6-8 luni. Sau cu leafa guvernatorului ori a 
viceguvernatorilor BNR pe 3 luni.
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Interviu realizat de Vlad DARIE, jurnalist Moldpres, istoric

MOLDPRES: Stimate Nicolae Misail, 
cunoaștem că aproape nimeni din 
deputații Primului Parlament nu a inclus 
în programele sale electorale obiectivul 
Independenței Republicii Moldova. Cum 
vedeați Dvs. lucrurile în startul activității 
acestui legislativ, la 17 aprilie 1990?

Nicolae Misail:  Nu aș fi întru totul de 
acord, deoarece încă în campania electorală, 
unii candidați la mandatul de deputat aveau 
în programele lor sugestii de suveranitate și 
independență. În toamna lui 1989, până în 
februarie 1990, când au avut loc alegerile, 
la „Moldova Socialistă” eram în grupul 
de jurnaliști care redactau programele 
(noi le numeam platforme) electorale ale 
candidaților, așa încât  majorității celor 
publicate le-am cunoscut conținutul. 
Acum nu-mi mai amintesc concret cine 
s-a încumetat să introducă în conținutul 
platformei acest obiectiv, inclusiv sugestiv, 
dar au existat câteva (pare-mi-se la Gheorghe 
Ghimpu, la Vasile Nedelciuc, posibil și alții). 
Ori, „Moldova Socialistă” mai era încă pe 
atunci oficiosul PCM, al Sovietului Suprem 
și al Sovietului Miniștrilor, iar cei de la CC 
al PCM nu oboseau să ne supravegheze la 
sânge. Ne-a salvat epoca glasnosti că ne-am 
permis, în 60-90 de rânduri, coloniță de ziar, 
să punem idei mai curajoase. Altminteri, 
și programul subsemnatului includea un 
punct în care se conținea această idee, 
alături de sugestia întregirii: „Suveranitatea 
economică și politică a Moldovei – condiție 
iminentă a libertății națiunii băștinașe. 
Garanția dreptului la dezvoltare național-
culturală a tuturor conlocuitorilor. NU! 
– noilor tentative de fărâmițare teritorială 
a Moldovei”. Ulterior, având norocul și 
surpriza să fiu inclus în unul dintre grupurile 
de pregătire a primei ședințe, am îmbrățișat 
această idee, deja în haina independenței, 
grație colegilor de grup Gheorghe Efros și 
mai ales a regretatului Andrei Vartic. Ambii 
pledau pentru reforme radicale, libertatea 
de opinie, economia de piață, independența 
economică de centru, în contrapunere cu 
comunista Larisa Pocotilova, care ridica în 
slăvi și sta zid pentru economia planificată și 
conservarea URSS. Am devenit adeptul ferm 
deja al independenței în timpul „chinurilor 
facerii” a Declarației privind susținerea 
Independenței Lituaniei. Așa încât adoptarea 
Declarației Suveranității din 23 iunie 1990, 
deși am fost bucuros să o votez, nu m-a 
entuziasmat din cale-afară. Și cu totul 
altceva a fost în ziua votării Declarației de 
Independență.

MOLDPRES: Dar cum a fost posibilă o 
alianță a deputaților Frontului Popular cu 
agrarieni la prima etapă?

N.M.: Hai să ne exprimăm mai diplomatic. 
La începutul lucrărilor Parlamentului-90, 
membrii Clubului „Viața Satului” nu aș zice 
că erau toți agrarieni get-beget, în sensul de 
după 1994. Unii președinți de colhoz erau 
chiar membri ai Clubului Democraților 
(Vladimir Agachi, bunăoară). Și ar fi să mai 
luăm în considerare un moment: împreună 
cu deputații susținuți de Frontul Popular sau 
care simpatizau cu platforma Frontului (că 

nu chiar toți erau frontiști), ei constituiau 
partida națională în contrabalanță cu 
interfrontiștii și unii nomenclaturiști ai 
PCM. Dacă mai coroborăm atitudinea, 
simpatiile cu evenimentele care au anticipat 
primii doi ani de activitate a legislativului 
de atunci – Sesiunea a XIII-a a Sovietului 
Suprem, care a declarat statalitatea limbii 
române și a restabilit alfabetul latin, 
amploarea și elanul sincer al Mișcării 
de Renaștere Națională, Marea Adunare 
Națională din 27 august 1989 etc. – toate 
acestea nu erau străine multora dintre ei și 
nu puteau să nu influențeze, mai mult sau 
mai puțin, conștiința națională a celor de la 
„Viața Satului”. Așa îmi explic acea unitate de 
acțiuni – că nu putem vorbi de o alianță (?!). 
În definitiv, membrii Clubului „Viața Satului” 
erau protivnici Frontului Popular, dar nu 
Mișcării de Eliberare Națională. Și în această 
ordine de idei – fiindcă veni vorba de alianțe 
– ași opera cu o succintă statistică, mai ales 
în atenția foștilor politicieni din AIE-1, 
AIE-2 și alte alianțe mai puțin fericite ce au 
urmat după 2009. La începutul lucrărilor 
Parlamentului Independenței – îmi place 
să-i zic așa – și până la votarea Tricolorului, 
Stemei de Stat, Declarației de susținere a 
Independenței Lituaniei, „tabloul” politic al 
celor 371 de deputați (unii operează cifra de 
374) era următorul: 315 membri ai PCUS; 70 
înalți funcționari de partid (prim-secretari, 
secretari II ai CR ai PCM, președinți ai 
executivelor raionale, secretari sau șefi de 
direcție la CC al PCM); 80 de președinți 
de colhozuri și sovhozuri sau unități 
agroindustriale (asociații intergospodărești 
de creștere a juncilor etc., pe care societatea, 
nu fără ajutorul unor deputați din primul 
parlament, i-a botezat agrarieni). În 
plus, peste 40 de deputați din regiunea 
transnistreană, teritorial nu și ideologic 
(apropo, după Declarația Suveranității 
majoritatea au părăsit legislativul de la 
Chișinău și au făcut congresele de constituire 
al rmn); doar 56 de deputați fără de partid, 
inclusiv cei șase preoți. Un motiv de cugetat, 
pentru „politicienii” de după 2009-2010 
asupra acestei diversități social-ideologice și 
unități de acțiune până pe la 1993.

MOLDPRES: Care să fi fost adevărata 
cauză a scindării majorității după 
proclamarea Independenței – unionismul 
radical al Frontului Popular sau interesele 
agrarienilor de a păstra „orânduirea 
colhoznică”?

N.M.: Da, unul dintre motive ar putea fi 
considerat unionismul radical al Frontului 
Popular versus interesele agrarienilor de a 
păstra „orânduirea colhoznică”. Plus, mulți 
dintre colegii noștri reclamă ca unul dintre 
argumente controversele apărute odată cu 
dezbaterile asupra Codului funciar. Personal 
înclin să cred că o cauză mai adâncă a fost 
o luptă în subteran dintre Petru Lucinschi 
(laolaltă cu susținătorii lui dintre foști 
nomenclaturiști de partid și o bună parte 
din – deja pot accepta termenul dumitale! – 
agrarieni) și Mircea Snegur și simpatizanții 
săi. Prin asta îmi explic și victoria efemeră, de 
o singură legislatură, a Partidului Democrat 
Agrar. Legislatură în care au început primele 
trădări: anularea imnului „Deșteaptă-te, 
române”, cedările privind funcționarea limbii 
române în instituțiile de stat ș. a.

MOLDPRES: Credeți că putea fi evitat 
conflictul sângeros din raioanele de est 
ale Moldovei sau am fost  antrenați într-
un scenariu bine pus la punct de fosta 
metropolă sovietică?

N.M.:  Există voci care cred că putea fi 
evitat, eu unul nu împărtășesc această opinie, 
chiar o consider eronată. Noi într-adevăr 
am fost antrenați într-un conflict sângeros, 
putem spune război, după scenarii din 
Kremlin. Cine crede altfel, să mai cerceteze 
un șir de publicații, gen memorii, ale lui 
Lukianov, Ruțkoi, Rogozin, ale unor ofițeri 
participanți la conflictul de pe Nistru sau 
la „apărarea” Republicii Sovietice Socialiste 
Găgăuze, acum UTA Găgăuzia. Și regimul 
autoproclamat din stânga Nistrului și 
Bender, este unul instaurat și susținut de 
Moscova și azi, și destul de sângeros. Am 

avut ocazii să discut cu oameni simpli, 
neimplicați nemijlocit în operații de luptă în 
timpul conflictului. Se tem și azi să vorbească 
despre ororile acelor timpuri, spun adevărul 
doar pe jumătate. Dar și așa, pe cât e de crud 
și sângeros, nu lasă loc de îndoieli.    

MOLDPRES: În calitate de redactor-șef 
al ziarului „Sfatul Țării”, ați avut parte 
de libertate de expresie, care atunci era 
declarată de la înaltele tribune?

N.M.: Mi-ați atins o strună din cele mai 
sensibile… Da, am avut parte de libertate 
de expresie, dar nu ne-a oferit-o nimeni de 
la înaltele tribune, decât poate numirea mea 
în funcția de redactor-șef al cotidianului 
Parlamentului „Sfatul Țării”. Dimpotrivă, 
foarte curând personal am avut a înfrunta 
multe reproșuri, foarte puține întemeiate, 
dar mai ales situații de presiune politică, 
morală, iar în ultimă instanță un soi de 
cenzură financiară. Dar abia după ce i-a 
fost pusă „cahla”, la câțiva ani, peste toate 
acestea s-a așternut plapuma satisfacției că 
„Sfatul Țării” a fost un prim exemplu – și 
unicul ca organ al unei instituții atât de 
înalte cum este legislativul unei țări – de 
o veritabilă presă liberă. Peste ani, ba chiar 
și azi, mulți mă recunosc ca redactor-șef al 
„Sfatului Țării” decât ca deputat în Primul 
Parlament. Dar oprește-mă, rogu-te, din 
laude. Nu-mi asum prea mari merite (am 
comis și greșeli suficiente) decât că am 
reușit să adun o echipă sănătoasă și să le dau 
membrilor echipei șansa de a gândi și scrie 
liber. E drept că cei mai mulți dintre ei – și 
mai buni! – nu veneau din redacțiile unor 
publicații în care să fi cunoscut cenzura și 
să fi rămas anchilozați de această meteahnă. 
Mihai Fusu era un actor care a învățat a scrie, 
Anatol Urecheanu, actualmente diplomat, 
până la „Sfatul Țării” era mai degrabă un 
pictor decât jurnalist, Iulian Munteanu 
făcuse Filozofia în Cuba până să ajungă 
comentator politic la cotidianul parlamentar, 
Fidel Galaico nu apucase să fie contaminat de 
stilul presei sovietice. În paginile cotidianului 
și-au netezit întrucâtva, cu articole tematice, 
calea spre diplomație Iurie Leancă, Ștefan 

Gorda, Iurie Reniță. Și nici pe departe nu 
i-am numit pe toți… O amintire frumoasă 
păstrez și pentru suplimentul de literatură 
și cultură, unde l-am avut ca redactor pe 
Eugen Lungu, iar în calitate de colaboratori 
pe Grigore Chiperi, Viorica Meșină ș. a. 
O altă performanță a fost digitalizarea 
procesului de editare a ziarului, ceea ce ne-a 
permis succesul operativității. Până la asta, 
materialele redacțiilor urmau calea culesului 
la mașinile cu plumb, ceea ce impunea să 
„închidă” numărul zilei următoare pe la orele 
12 de zi. Digitalizarea ne-a permis să plasăm 
ultimele știri chiar pe la orele 20:00, uneori 
21:00, seara târziu. Ca a doua zi cititorul 
să le aibă proaspete. Îmi amintesc un caz: 
Constantin Antoci, ministrul de interne, 
ținea de la tribuna Parlamentului un raport 
despre situația la zi privind conflictul de la 

Nistru. La un pasaj din raport, s-a ridicat un 
deputat și i-a reproșat: „Domnul ministru, 
cum v-au informat subalternii? Uitați-vă ce 
scrie „Sfatul Țării”, ați rămas în urmă!” Era 
vorba de niște date mai proaspete pe care 
le aduseseră colegii mei în ajun seara… 
Altminteri, reporterii Fidel Galaico și Mihai 
Călin erau practic în fiecare zi pe platourile 
conflictului, ținând la curent cititorul cu 
situația la zi despre războiul de pe Nistru.

MOLDPRES: Astăzi presa are mai multă 
libertate decât 30 de ani în urmă?

N.M.: Are atâta libertate câtă își asumă… 
Dar vai de presa noastră de astăzi. Pe lângă 
faptul că a devenit una copy paste – puzderie 
de agenții, site-uri ale căror fluxuri practic 
conțin aceleași știri – mai abundă și de fake-
news-uri. Cele mai multe surse media sunt 
vândute partidelor, obediente guvernărilor 
la zi. Sunt prea puține cărora le-ai putea 
atribui calificativul de presă liberă. Personal 
ași atribui acest calificativ redacțiilor 
„Ziarul de Gardă”, „Gazeta de Chișinău”, 
iar dintre cele regionale – „Observatorul 
de Nord”, „Cuvântul”… În proporție de 50-
60 la sută postului Național de Radio, fidel 
valorilor naționale veritabile. Ceea ce nu 
pot spune despre TVM-Moldova 1. Avem 
câteva posturi cu coloană vertebrală – 
TVR Moldova, Radio Chișinău, dar aria de 
difuzare este limitată. (Apropo, la începutul 
anilor ’90, ministrul telecomunicațiilor de 
atunci, Timofei Andros, reușise să aducă 
postul TVR la Chișinău, acoperind peste 
95 la sută din teritoriul republicii.) Peste 
toate acestea, dacă mai suprapunem un 
nivel scăzut al profesionalismului și lipsa de 
inspirație a celor mai mulți dintre jurnaliștii 
tineri, precum și necunoașterea gramaticii și 
stilisticii (cât de mult ne lipsește un Valentin 
Mândâcanu!), un Consiliu al Audiovizualului 
obedient guvernărilor la zi, plus propaganda 
rusească la multe posturi TV și unele agenții 
de presă, dar și publicații (Komsomoliskaia 
Pravda v Moldove, Argumentî i factî), 
avem un tablou cu totul dezolant. O slabă 
speranță este trezirea electoratului și implicit 
a populației băștinașe din somnul nostalgiei 

sovietice, dar greu se trezesc oamenii 
noștri… Oricum, starea presei de la noi 
merită o discuție mult mai amplă.  

MOLDPRES: Totuși, cu ce realizare ale 
primului Parlament vă mândriți cel mai 
mult și ce regretați că nu ați făcut?

N.M.:  Cel mai mult m-am bucurat – și 
mă mândresc – cu votul pozitiv, din a treia 
tentativă, pentru Declarația de susținere a 
Independenței Lituaniei. Si, desigur, votarea 
Declarației de Independență, a imnului 
„Deșteaptă-te, române”. Și de un șir de legi, 
decizii ce au adus și au făcut cunoscută 
Republica Moldova în spațiul european, la 
ONU. Ce regret? Că nu s-a reușit, nici pe un 
mal, nici pe altul al Prutului, să fie eliminat 
Ion Iliescu din ecuația Unirii. Aici e mult de 
spus, nu încape într-un interviu de 2-3 pagini. 
Mai degrabă într-o carte de memorii…

NICOLAE MISAIL: ASTĂZI PRESA ARE ATÂTA LIBERTATE, CÂT ÎȘI ASUMĂ
 continuare din pagina 1
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PRODUCŢIE PUBLICITARĂ

După ce Abbas a amânat pe termen 
indefinit alegerile palestiniene, 

temându-se că Fatah va pierde puterea, 
violenţa a crescut în intensitate. Lumea se 
aștepta ca Fatah să piardă acele alegeri, primele 
organizate după aproximativ un deceniu. 
Hamas nu avea cum să nu câștige, ca și alte 
partide independente mai noi. Pentru Fatah, 
pierderea puterii înseamnă pierderea abilităţii 
sale de a plăti zecile de mii de susţinători 
ai Fatah care sunt angajaţi de Autoritatea 
Palestiniană. E aceeași poveste a corupţiei 
prezentă pretutindeni, din nou și din nou. 
Puterea care în numele celor mulţi îi servește 
pe cei puţini.

În consecinţă, Hamas a decis să se facă 
remarcată. Cum? Prin violenţă. Știind că 
Israelul va trece la represalii, făcând-o astfel 
să pară puternică. În Cisiordania, s-a tras 
înspre oameni nevinovaţi care așteptau 
autobuzul în staţie. Înjunghieri, aruncat cu 
pietre și cocktailuri Molotov: toate acestea se 
întâmplau frecvent în Cisiordania.

Între timp, în Israel, o dispută imobiliară 
în cartierul Sheikh din Ierusalimul de Est, 
unde toţi locuitorii deţin sau sunt eligibili 
pentru cetăţenia israeliană (act de identitate 
albastru), se soldase cu un verdict al 
tribunalului districtual. Mai multe familii 
urmau a fi evacuate, iar proprietarii, evrei 
care cumpăraseră imobilele, urmau să-și 
exercite dreptul de proprietate după cum 

credeau ei de cuviinţă. Localnicilor nu le-a 
plăcut decizia, dar nici altora, care consideră 
că ea servește drept provocare ce periclitează 
echilibrul delicat din Ierusalimul de Est. 
Dar o hotărâre legală există, iar noi suntem 
cetăţeni care respectă legea, respectă statul 
de drept și autoritatea judiciară. A o ignora 
înseamnă anarhie. Cu toate acestea, au început 
manifestaţii contra verdictului.

Pe de altă parte, pentru a complica lucrurile 
și mai mult, niște arabi din Ierusalim au lovit 
un tânăr ultraortodox într-un tren, au filmat 
incidentul și l-au pus pe TikTok, unde a 
ajuns viral. Toţi cei implicaţi au fost arestaţi 
și condamnaţi. Atât acest incident, cât și 
manifestaţiile din Sheikh Jarrah au constituit 
pretextul de care avea nevoie dreapta evreiască 
radicală. Conduși de parlamentarul extremist 
Itamar Ben-Gvir, ei s-au dus în Sheikh Jarrah 
și au demonstrat în favoarea controlului 
evreiesc asupra pământului, cerând toleranţă 
zero pentru actele de violenţă ocazională și 
solicitând ca arabii să se supună legislaţiei 
israeliene. Această provocare le-a servit 
extremiștilor din ambele tabere și toată lumea 
a luat-o razna.

Hamas a exploatat situaţia și, împreună cu 
aliaţii ei din Mișcarea Islamică din Israel, a 
decis să radicalizeze lucrurile. Ultimele câteva 
săptămâni au reprezentat luna Ramadanului, 
și ceea ce ar fi trebuit să fie o mare sărbătoare 
care celebrează respectul și viaţa în comun a 

musulmanilor și evreilor s-a transformat în 
terenul unui joc politic. Timp de mai multe 
nopţi, după rugăciunile de la moscheea al-
Aqsa, tineri palestinieni au început să arunce 
cu pietre și petarde în poliţiști. Trebuie puse 
întrebările de ce au intrat ei în moschee cu 
petarde? Cărui scop i-au servit aceste revolte? 
Când poliţia a trecut la represalii, ei s-au 
baricadat în moschee. Poliţia a reacţionat în 
forţă. A fost cea mai bună idee? Probabil că nu.

Invocând necesitatea unui răspuns la o 
„agresiune” contra moscheei al-Aqsa și a 
cartierului Sheikh Jarrah, Hamas a decis 
să lanseze rachete asupra Ierusalimului și a 
altor orașe. Israelul a declanșat represaliile, 
Mișcarea Islamică din Israel a început să 
incite populaţia. Revolte, evrei linșaţi, sinagogi 
și instituţii arabo-evreiești incendiate de 
arabi. Toate acestea în vreme ce peste 2000 
de rachete erau lansate împotriva Israelului. 
Peste trei milioane de oameni nu pot să 
meargă la muncă, la școală sau în vacanţă – 
trebuie să stea lipiţi de adăposturile lor anti-
bombardament, în caz că le au. Sirenele urlă 
în nord, la graniţă cu Libanul. Hezbollah și 
organizaţii palestiniene libaneze încearcă 
să inflameze frontiera nordică. Sunt lansate 
rachete și gardul de frontieră e compromis.

În Iordania, câteva mii de manifestanţi pro-
palestinieni încearcă să treacă forţat graniţa 
cu Israelul. Bilanţul morţilor ia amploare. 
Israelieni, atât evrei, cât și arabi, sunt omorâţi 

de rachetele Hamas și în revolte. Palestinienii 
– atât luptători Hamas, cât și civili – sunt uciși 
cu zecile. Așa arată războiul. Așa se desfășoară 
o tragedie. Acesta e preţul corupţiei și al setei 
de putere, al radicalizării și al extremismului.

Propaganda palestiniană mondială cere 
dreptate pentru Palestina. Unii revendică un 
singur stat. Alţii cer desfiinţarea Israelului. 
Alţii nu vor decât să se termine cu violenţa. 
Palestinienii ar trebui să aibă propria lor 
ţară, aici nu încape nicio îndoială. Dar, 
dacă voi vreţi dreptate, mai întâi spuneţi-le 
conducătorilor voștri să înceteze definitiv 
cu violenţa. Spuneţi-le familiilor voastre și 
verilor voștri să se revolte împotriva corupţiei 
și să ceară o democraţie care să le asigure 
drepturi civile pe propriile lor pământuri. 
Povestea, de data aceasta, nu este despre Israel. 
E despre conducerea palestiniană coruptă, 
bună de nimic. E despre Hamas și Autoritatea 
Palestiniană, care tot continuă să mărească 
miza, imaginându-și că, de data aceasta, 
pariul va da roade. Ele riscă să distrugă ţesutul 
vieţii evreiești și arabe în Orientul Mijlociu. 
Moderaţii ar trebui să se opună unei asemenea 
conduceri.

În Israel, noi demonstrăm de mai bine de un 
an contra guvernului nostru corupt și e posibil 
să vedem o schimbare. Aţintiţi-vă mânia către 
conducerea voastră, cereţi schimbare pe plan 
intern și daţi-i afară pe cei care optează pentru 
violenţă și măsuri antidemocratice.

E aceeași poveste a corupţiei prezentă pretutindeni, din nou și din nou. Puterea care în numele celor mulţi îi 
servește pe cei puţini. 

Actuala rundă de violenţă începe cu corupţia palestiniană. Corupţia are multe versiuni, iar cea de faţă are de-a 
face cu amânarea la nesfârșit a alegerilor palestiniene de către președintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud 
Abbas. În săptămânile care au urmat deciziei sale, Hamas a căutat modalităţile de a-și dovedi influenţa asupra 
întregii populaţii palestiniene. Hamas e un start-up, o companie urmărind să-și conserve puterea politică, cea care 
le va oferi membrilor ei bani și influenţă asupra împrejurimilor. Prin urmare, această rundă de violenţă nu are 
de-a face cu ocupaţia și nici cu libertatea religioasă. Are de-a face cu modul în care o conducere coruptă face tot ce-i 
stă în putinţă pentru a-și păstra puterea și influenţa, scrie Nimrod Dweck (cofondator al Darken, „cea mai mare 
mișcare civică din Israel, reprezentând majoritatea moderată”), pentru The Jerusalem Post, într-o ediţie recentă.

TRAGEDIA UNOR REGIMURI CORUPTE

În ultimul număr al prestigioasei reviste 
LUMEA, am avut plăcerea să lecturez un 

articol deosebit de interesant și chiar incitant 
(în sensul bun), intitulat „Echilibrul mondial 
are nevoie de un nou Imperiu Otoman?!. În 
articol, printre alte afirmaţii pertinente și 
la obiect, se spune că, dacă Turcia ar fi fost 
admisă în Uniunea Europeană, s-ar fi putut 
realiza, printre altele, „un echilibru dinamic 
între protagoniști”, „o disciplinare a vieţii 
acestei regiuni relevante pentru stabilitatea 
politică și economică a lumii” și multe alte 
aprecieri.

Probabil că așa ar fi fost, cel puţin din 
punct de vedere teoretic. Cu alte cuvinte, UE 
(prin ţările care o compun) ar fi avut numai 
de câștigat din această posibilă admitere 
a Turciei. Așa cum am spus, din punct de 
vedere teoretic, argumentele sunt corecte 
și de bun simţ. Dar eu vreau să vă supun 
atenţiei câteva probleme ce s-ar fi putut (sau 
s-ar putea) isca, dacă Turcia ar fi fost admisă 
în UE. Și acestea, în opinia mea ar putea fi:

• Probabil, Turcia ar fi dorit să aibă acelaşi 
statut precum Franţa sau Germania (având în 
vedere populaţia, dar și puterea economică), 
adică să hotărască împreună, din punct de 
vedere politic și economic, viitorul UE și 

implicit al unor ţări din cadrul Uniunii;
• Pe de altă parte, nu văd cum Turcia ar 

fi acceptat tutela franco-germană (în varianta 
că nu ar fi obţinut același statut ca acestea); 
nu cred că s-ar fi supus „ordinelor” venite 
de la Bruxelles, așa cum o fac unele ţări 
membre, fără să șovăie (cum, de altfel, o face 
și România);

• Odată intrată în UE, Turcia ar fi fost 
obligată să mai „răcească” relaţiile cu Rusia și, 
mai nou, chiar și cu China, ceea ce nu cred că 
ar fi acceptat;

• I s-ar fi impus anumite limite şi restricţii 
în comerţul cu China, concurentă serioasă la 
acest capitol al UE;

• Toate proiectele, în special de 
infrastructură, pe care ar fi încercat să le 
implementeze în propria ţară, conform 
procedurilor UE, ar fi trebuit avizate de 
aceasta;

• Ar fi acceptat Turcia să-şi supună 
propriul buget spre analiza experţilor de la 
Bruxelles sau să i se impună cât și cum să-și 
cheltuiască banii? Mă îndoiesc că Erdogan ar 
fi admis așa ceva;

• Ar fi acceptat o invazie de mărfuri şi 
bunuri din UE pe piaţa ei, așa cum acceptă 
unele ţări membre UE, în dauna celor proprii?

• O cooperare, pe picior de egalitate în 
cadrul UE, între Turcia și Grecia, având în 
vedere orgoliile, interesele și istoriile celor 
două ţări, nu cred că ar fi acceptată de niciuna 
dintre părţi, cu toată posibila mediere a UE;

• Odată cu admiterea Turciei în UE, ar fi 
trebuit să intre și Republica Turcă a Ciprului 
de Nord, deci ar fi existat două Republici ale 
Ciprului:

• Ca să poată să fie admisă, ar fi trebuit 
să-și rezolve problema cu minoritatea kurdă. 
Ar fi acceptat aceasta ca UE să se implice în a 
rezolva această spinoasă problemă, căreia nu 
i se găsește rezolvare de ani buni?

• Şi, în final, orgoliul de fost mare imperiu 

dar și de actuala putere regională s-ar fi 
„topit” în interiorul UE, acum când Turcia 
se manifestă în plan regional tot mai mult 
(în Siria, Libia etc).

Având în vedere aceste considerente, 
apreciez că avantajele și beneficiile UE, 
dacă Turcia ar fi fost admisă (sau dacă va fi, 
într-un viitor mai apropiat sau îndepărtat), 
sunt umbrite, după părerea mea, de cele 
prezentate anterior. Cred că Turcia, cel 
puţin în acest moment, nu și-ar dori o nouă 
invitaţie din partea UE, având în vedere și 
problemele cu care se confruntă aceasta. Pe 
de altă parte, nici UE nu se mai grăbește să 
o facă.

TURCIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ
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ACTUL V: UNIUNEA EUROPEANĂ
Banca centrală a Uniunii Europene (BCE) a fost înfiinţată 

în 1998. Toate băncile centrale din statele membre ale UE 
participă la capitalul său în funcţie de populaţia și PIB-ul 
fiecărei ţări. Guvernanţii băncilor centrale din ţările din 
Zona euro sunt membri ai Consiliului de administraţie al 
BCE. Atât BCE, precum și băncile naţionale centrale din 
ţările membre, sunt independente faţă de guvernele ţărilor 
lor. Statutul Băncii Centrale a Uniunii Europene și Statutul 
sistemului european al Băncilor Centrale afirmă clar că 
„Băncile centrale nu pot solicita sau accepta instrucţiuni 
din partea instituţiilor, organelor Uniunii sau ale guvernelor 
statelor sau ale oricărui alt organism”. Deciziile Consiliului 
guvernatorilor cu privire la politica monetară sunt transferate 
direct către Băncile Naţionale Centrale din ţările membre.

Importanţa Consiliului guvernatorilor din BCE în Uniunea 
Europeană se evidenţiază și din procesul dificil de schimbare 
a guvernatorului unei bănci naţionale centrale înainte de 
sfârșitul mandatului său: pentru ca acest lucru să se întâmple, 
trebuie adoptată o nouă lege europeană care trebuie votată 
de Parlamentul European. Chiar și în Rusia există voci care 
cer schimbarea guvernatorului Băncii Centrale, astfel încât 
ţara să revină la o politică financiară independentă, cu toate 
acestea, Putin nu a încercat o asemenea acţiune, deoarece 
consecinţele economice ar fi dezastruoase pentru ţara care a 
luat împrumuturi uriașe de la FMI.

Puterea Băncii Centrale a unei ţări este reprezentată în 
mod emblematic de fraza lui Rothschild, care transmite 
foarte clar esenţa relaţiilor dintre Banca centrală și stat: 
„Daţi-mi controlul asupra banilor unei naţiuni și nu-mi pasă 
cine face legile”.

Astăzi, în UE, BCVE emite moneda (euro), controlează 
inflaţia și stabilitatea preţurilor, stabilește politica fiscală 
și controlează rezervele monetare, complet independent 
de guvern. În ultimii 10 ani,  Quantity Easing a urmărit o 
politică de canalizare a banilor către piaţă prin cumpărarea 
de obligaţiuni de stat ale ţărilor membre, cu scopul creșterii 
economice. Cu toate acestea, deși dobânzile la împrumuturi 
sunt foarte mici, chiar negative (în cazul Germaniei), 
rata de creștere economică este mai mică decât se aștepta, 
probabil pentru că persistă o încredere redusă în sistem. 
Recapitalizarea marilor bănci cu banii contribuabililor, 
împrumuturile cu rate restante ale întreprinderilor mici 
și mijlocii, evaziunea fiscală a companiilor offshore (listele 
Lagarde, Panama etc), datoriile crescute ale statelor care nu 
pot fi plătite nici prin memorandumuri, nici prin politica de 
austeritate – toate acestea au creat un climat de nesiguranţă.

Odată cu pandemia provocată de Covid-19, motorul 
economiei s-a oprit și nu va mai reveni niciodată acolo unde 
era înainte de pandemie. Lucrurile se vor schimba și doar 

generaţiile vechi își vor mai 
aminti de micile magazine 
de cartier, micii producători, 
clădirile mari cu numeroase 
birouri, relaţiile de lucru 
ale colegilor de muncă, 
colaborările și schimburile de 
păreri. Era post-pandemică 
aduce o concentrare excesivă 
a activităţilor, reducerea 
spaţiului de birouri și a 
personalului, munca de 
acasă și relaţii de serviciu 
impersonale.

Bigtech, Bigfarm, Bighank 
etc – corporaţii multinaţionale 
cu personal selectat și extrem 
de calificat, cu tehnologie 
înaltă și inteligenţă artificială 
– ne vor face viaţa mai ușoară, 
dar ne vor și controla fără să 
ne dăm asentimentul.

Când 32% din populaţia mondială utilizează Facebook, 
adică s-a „autoîndosariat”, milioane de date personale au 
devenit produs disponibil pe piaţă, un produs căutat nu doar 
de companiile private, ci și de agenţiile guvernamentale. 
Guvernele se confruntă deja cu o dilemă dificil de abordat: 
pe de o parte, vor să impună controale și taxe pentru Bigtech, 
precum Google, Microsoft, Apple etc., pe de altă parte însă, 
au nevoie să folosească tehnologia lor și mai ales datele pe 
care le-au dobândit.

La nivel financiar, există acum zvonuri care vorbesc 
despre „resetarea” economiei, deoarece datoria globală la 
nivel mondial depășește cu mult produsul intern brut la nivel 
mondial, deci nu mai  este gestionabilă. Pur și simplu, valoarea 
nominală a diferitelor documente bancare (obligaţiuni, 
acţiuni, garanţii, contracte de împrumut etc.) care circulă 
în lume este mult mai mare decât valoarea banilor reali. 
Aceasta înseamnă că, dacă la un moment dat, într-o stare de 
panică, deţinătorii de documente bancare vor să le lichideze, 
sistemul financiar global se va prăbuși, deoarece pur și simplu 
nu sunt atât de mulţi bani pentru a răscumpăra toate aceste 
hârtii. Acest lucru ar duce la prăbușirea sistemului financiar 
mondial cu consecinţe necunoscute.

Dar există și evoluţii mai noi pe piaţă: monedele digitale, 
care au început să circule alături de monedele clasice. 
Acești bani digitali, virtuali sau criptomonede, sunt emiși 
de companii private, cu sau fără licenţă. Această situaţie 
amintește de epoca „băncilor libere” din SUA din secolul 
al XIX-lea, când băncile, companiile, orașele și-au emis 

propriile bancnote. Diferenţa faţă de atunci este că monedele 
digitale sunt complet descentralizate, adică ocolesc băncile 
centrale și guvernele, deci nu există comisioane, impozite, 
nu trebuie declarate. Tranzacţiile we fac prin intermediul 
unui software complex, sunt tranzacţii de la egal la egal 
(peer to peer), nu au o valoare specifică, deoarece valoarea 
variază în funcţie de cerere. Cu alte cuvinte, este un produs 
de tip bursier necontrolat, ca o acţiune care nu are nimic 
de-a face cu piaţa de valori. Este un produs imprevizibil cu 
care se pot câștiga sau pierde bani, procentul de risc fiind 
foarte mare: oricine poate fi victima fraudei, dezinformării, 
mai ales dacă nu cunoaște bine mecanismele complexe prin 
care operează sistemul. Nu există garanţii, iar o defecţiune 
a computerului sau pierderea parolei duc la pierderea 
investiţiei fără posibilitatea recuperării. Banii digitali, chiar 
sub formă de criptomonede, sunt urmăriţi nu individual, ci 
în bloc (blochchain), de aceea crima organizată continuă să 
folosească numai banii anonimi.

Poate că banii virtuali simulează dorinţa înnăscută a 
omului pentru profit, sindromul căutătorului de aur. Poate 
că acesta este un test pentru a vedea dacă oamenii se vor 
familiariza cu banii virtuali sau poate asistăm la convulsiile 
ce marchează sfârșitul epocii banilor așa cum îi știm. 
Următorul pas poate fi emiterea de monede digitale numai 
de către băncile centrale și astfel se va pune capăt banilor 
anonimi și sentimentului pe care îl avem atunci când îi avem 
în mână și-i numărăm. Viitorul va arăta dacă va fi spre binele 
nostru sau nu.
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ACTUL IV: BRETTON WOODS
La 6.06.1944, anglo-americanii au deschis al doilea front 

în Normandia. Imediat după, între 3-22.07.1944, a avut loc 
conferinţa internaţională de la Bretton Woods. La început, au 
semnat înţelegerea 44 de ţări, care până azi au devenit 188. În 
acea perioadă, Statele Unite aveau rezerve de aur foarte mari, 
datorită politicii cashercarry, aplicată exporturilor de utilaje 
militare Aliaţilor, în special în Anglia și Uniunea Sovietică. În 
aceste condiţii, dolarul american a devenit de facto moneda cea 
mai puternică, singura care putea fi preschimbată în aur, însă 
numai pentru guverne și bănci centrale. În consecinţă, celelalte 
ţări trebuiau să aibă rezerve în dolari, pentru a putea face 
importuri. Acordul Bretton Woods, care este valabil și azi, nu 
prevede stricta obligaţie a echivalenţei dolarilor emiși de SUA cu 
rezerva de aur a SUA. Dolarul american a devenit moneda cea 
mai puternică și toate preţurile în relaţiile comerciale dintre ţări 
se stabilesc și azi în dolari.

Stalin nu a semnat acordul Bretton Woods, pentru că nu 
vroia să piardă independenţa financiară a Uniunii Sovietice și, 
la sfârșitul războiului, a creat zona rublei pentru schimburile 
comerciale între ţările socialiste, zonă care s-a terminat odată cu 
destrămarea URSS semnată de Elţîn.

În URSS, banca centrală era sub controlul statului: guvernul 
stabilea politica financiară și valoarea băncilor în circulaţie. În 
1990, Gorbaciov a schimbat statutul Băncii Centrale a URSS, 
care a devenit independentă faţă de guvern și participa la 
structura băncilor centrale aflate sub îndrumarea Fondului 
Monetar Internaţional. Sub Elţîn, în 1995, s-au vândut marile 
întreprinderi rusești cu sistemul „credit pentru acţiuni”: 
guvernul obţinea credite de la bănci internaţionale, pentru 
care dădea garanţii acţiuni ale unor întreprinderi profitabile. 
Dacă creditul nu putea fi onorat la timp, băncile deveneau 
proprietare ale întreprinderilor, pe care apoi le-au vândut la 
licitaţii obligarhiei  de azi.

La Bretton Woods s-au menţinut ratele de schimb așa cum 
erau înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, când dolarul  
era subevaluat în raport cu valoarea lui de piaţă, pe când 
celelalte monede, datorită inflaţiei deveniseră supraevaluate 
în raport cu puterea lor de cumpărare. În aceste condiţii, era 
ușoară emiterea de dolari peste acoperirea lor în aur și SUA 
au optat pentru o politică financiară inflaţionistă (tipărirea de 
bancnote), ceea ce a dus în timp, treptat la micșorarea puterii 
de cumpărare a dolarului.

În acest mod, SUA au putut să aplice Planul Marshall 
pentru reconstrucția Europei și Japoniei (existau bani cât era 
nevoie). Planul, între altele, prevedea ca statul american să 
recompenseze producătorii care exportau în ţările distruse de 
război, compensându-le diferenţa dintre preţul valorii reale a 
produselor și preţul plătit de respectivele ţări cu valoarea de 
schimb oficială a monedei lor, care era mult sub valoarea de 
cumpărare reală. În următoarele decenii, avântul economic 
datorat reconstrucţiei a făcut ca Europa și Asia să se bucure 
de monede mai stabile, cu valoare de cumpărare crescută. Cu 
alte cuvinte, pentru a cumpăra dolarii necesari importurilor, 
trebuiau să dea, cu rata de schimb oficială, monede naţionale 
mai puternice. Raportul de piaţă real dolar/alte monede s-a 
modificat în detrimentul dolarului.

Prima ţară care a cerut, în 1965, răscumpărarea în aur a 
dolarilor pe care îi avea în rezervă a fost Franţa lui de Gaulle. 
SUA au refuzat și Franţa a evacuat bazele militare americane de 
pe teritoriul ei. În final, SUA au fost nevoite să dea Franţei aurul 
cerut. Au urmat și alte ţări: Japonia, Germania, Canada, având 
ca rezultat micșorarea rezervei de aur a SUA și mărirea datoriei 
externe.

După Bretton Woods, sistemul FED – banca centrală și bănci 
sistemice – a fost copiat  de statele naţionale semnatare. Teoretic, 
un stat trebuia să emită atâta monedă naţională câtă rezervă 
de dolari avea, ca să poată funcţiona normal sistemul financiar 
internaţional: aurul devenise dolari americani.

Dar cum putea să existe un control la atâtea ţări? Așa încât, 
în 1945, s-au instituit Fondul Monetar Internaţional și Banca 
Mondială de Reconstrucţie și Dezvoltare. FMI are rolul de a 
controla politica financiară a statelor membre, politica financiară 
la nivel mondial, dă credite și suport tehnic statelor.

Voturile ţărilor membre sunt în funcţie de capitalul cu care 
participă. La FMI, SUA și Anglia au participat cu capitalul cel 
mai mare și domină în hotărârile luate de instituţie.

Banca Mondială oferă credite pentru infrastructură în 
special ţărilor subordonate, care, de regulă, nu fac faţă plăţii 
împrumutului și sunt nevoite să ia alte credite, pentru a plăti 
numai dobânzile. Acest cerc vicios mărește datoria publică la 
nivelul la care nu mai poate fi gestionată.

În 1963, John E. Kennedy a semnat ordinul prezidenţial 
„11110”, care dădea dreptul Ministerului de Finanţe, Tresury 
Department, să emită o nouă monedă, cu acoperire în  argint, 
fără aprobarea FED. Aceasta însemna o lovitură dată pentru 

bancnotele fără acoperire emise de FED. După numai cinci luni, 
J.F. Kennedy a fost asasinat din motive necunoscute.

Drastica micșorare a rezervelor de aur și mărirea datoriei 
guvernamentale l-au determinat pe președintele Nixon să 
devalorizeze dolarul și, în 1971, să renunţe la echivalentul în aur, 
adică la cantitatea de aur care echivala cu un dolar.

Renunţarea oficială la echivalentul aur-dolar s-a hotărât 
în 1973. tot atunci s-a renunţat și la rata de schimb fixă dolar/
alte monede naţionale, care fusese hotărâtă la Bretton Woods. 
De atunci, toate  monedele au valori de schimb variabile, iar 
valute de rezervă pentru schimburile comerciale internaţionale 
nu mai sunt numai dolarul american și lira engleză, ci și francul 
elveţian, yenul japonez, francul francez și marca germană, 
ultimele două devenind mai apoi euro. Ţările a căror monedă 
are statut de valută emit bancnote în funcţie de nevoile interne și 
de cererea internaţională, având în vedere că celelalte ţări plătesc 
împrumuturile în valută.

Cu aceste schimbări esenţiale, practic înţelegerea de la 
Bretton Woods a rămas nefuncţională. Fluctuaţia dolarului, 
fără echivalență în aur, și deficitul balanţei de plăţi din SUA 
au continuat nestingherit. Emiterea de bancnote negarantate 
a creat datorii ireparabile, deoarece obligaţiunile de stat emise 
de Departamentul de Trezorerie al SUA au fost achiziţionate și 
deţinute de ţări străine cu rezerve valutare. Dacă aceste ţări cer 
o răscumpărare a obligaţiunilor, FED nu va putea face faţă și 
sistemul financiar global va fi aruncat în aer (azi, China deţine 
o rezervă imensă de dolari, ceea ce îi permite să nu răspundă la 
cererea SUA de a reevalua moneda proprie).

Un exemplu de cât de cât de dur reacţionează sistemul bancar 
mondial este România. Între 1975-1987, Ceaușescu a împrumutat 
32 miliarde de dolari, dintre care zece miliarde de la SUA, cu plata 
între 1990-1996. Deoarece preţul petrolului a scăzut,. Ceaușescu 
a luat hotărârea să plătească datoria mai devreme. Începând din 
1983, România a micșorat împrumuturile și a extins exporturile, 
în special cele de produse agricole, în detrimentul pieţei interne.

Până în 1989, ţara își rambursase aproape toate datoriile. 
România a fost însă pedepsită pentru asta: și-a pierdut statutul 
de „naţiune cea mai favorizată” în comerţul cu Statele Unite, 
Canada, Germania, Franţa, Japonia, Italia și Anglia și s-a 
confruntat cu un gen de embargou comercial. În același timp, 
Ceaușescu nu a fost de acord cu perestroika lui Gorbaciov. Tot 
acest complex de neînţelegeri a dus la căderea și la executarea 
lui imediată.

POVESTEA BANILOR ŞI SFÂRŞITUL LOR PROBABIL (II)

Banca centrală a Uniunii Europene
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 BERBEC
Este o perioadă perfectă 
pentru a învăţa lucruri 
noi, pentru a vă 
autodepăşi. Pe planul 

personal, ar fi bine să reluați legătura cu 
prieteni sau rude pe care nu le-ați văzut 
de ceva vreme. Veți descoperi lucruri 
neștiute. Aveți multe probleme de 
rezolvat atât la serviciu, cât și acasă. Ați 
lăsat multe sarcini pe ultima sută de 
metri, iar acum sunteți destul de 
aglomerat. 
 

 TAUR
Plănuiți de mai mult 
timp să vă luați o 
vacanță binemeritată 
alături de familie și 

prieteni apropiați. Sunteți foarte 
organizat și entuziasmat. Profitați de 
timpul pe care îl aveți la dispoziție și 
relaxați-vă. Este posibil să cheltuiți 
foarte mult, așa că nu vă uitați 
cumpătarea acasă!

          GEMENI
Aveți nevoie să faceți o 
schimbare urgentă și 
ideal ar fi să cereți sfatul 
persoanelor apropiate 

înainte de a lua o decizie. La locul de 
muncă, o situaţie tensionată vă poate 
schimba viitorul. Orice noutate este 
bine-venită și va avea efecte benefice în 
viaţa dumneavoastră. Nu vă lăsați luat 
prin surprindere și fiți cât mai 
perspicace!

 RAC
Vă doriți să faceți 
anumite schimbări în 
viața personală și în 
relația de cuplu, dar, din 

păcate, nu vă bucurați de susținerea 
celor dragi. Familia vă poate considera 
nepregătit pentru planurile pe care vi le-
ați întocmit. Este indicat să explicați cu 
lux de amănunte ce perspectivă de viitor 
aveți, astfel vă veți face înțeles cu 
ușurință.

 LEU
Oportunităţile apar de 
pretutindeni în această 
perioadă. Poate fi vorba 
de o nouă asociere în 

afaceri, de un proiect nou care vi se va 
propune sau de un eveniment neașteptat 
pe planul personal. Aveți grijă de cine 
vă înconjurați, pentru că persoanele 
apropiate vă pot ajuta sau vă pot pune 
obstacole!

                       FECIOARĂ
Deși instinctul vă spune 
că trebuie să lăsați garda 
jos, cel puțin pentru 
moment, continuați să 

trăiți în tensiune și stres. La locul de 
muncă rezultatele sunt cele așteptate, 
dar vă doriți mai mult. Sunteți într-o 
goană absolută după autodepășire și 
evoluție. Ca să ajungeți la cea mai bună 
formă a dumneavoastră, este indicat să 
vă acordați și timp de relaxare.

                         BALANȚĂ
A sosit o perioadă 
extrem de productivă 
din toate punctele de 
vedere. Astfel, la locul de 

muncă veți avea capacitatea de a termina 
cu succes proiectele amânate de ceva 
vreme, iar colaborarea cu colegii va fi la 
cote maxime. Pe planul personal, 
comunicarea va fi elementul-cheie care 
va detensiona atmosfera.

                 SCORPION
Perioada următoare va fi 
caracterizată de nevoia 
de a fi util. Vă doriți să 
fiți de ajutor, să rezolvați 

situații și să fiți cât se poate de util. 
Familia va aprecia foarte mult această 
atitudine, căci sunt multe lucruri de 
făcut. Și prietenii vă vor lăuda și nu vor 
ezita să vă ceară ajutorul. Sentimentul 
de utilitate va evolua în unul de 
mulțumire personală.

           SĂGETĂTOR
Aveți tendința de a fi 
nehotărât și nu vă puteți 
decide asupra mai 
multor lucruri. La nivel 

mic, acest lucru nu vă va dăuna, dar în 
cazul unor decizii importante, ați putea 
fi vulnerabil. Trebuie să vă dezvoltați 
spiritul analitic și rațional. Încercați să 
luați decizii corecte și rapide, să nu vă 
pripiți!

                 CAPRICORN
Încercați să faceți mai 
multe lucruri în același 
timp, iar de cele mai 
multe ori acest lucru vă 
reușește. Este indicat 

totuși să vă organizați mai bine timpul și 
să faceți totul la momentul oportun. În 
caz contrar riscați să vă aglomerați și 
veți fi epuizat. Fermitatea și deciziile 
categorice vă vor ajuta să treceți peste 
orice eveniment neașteptat.
   
               VĂRSĂTOR

Nu vă mai vedeți capul 
de treabă, pe toate 
planurile, deci ideal ar fi 
să vă ocupați pe rând de 

tot ce apare. La locul de muncă veți fi 
aglomerat cu tot felul de proiecte, iar 
acasă vei avea susţinerea partenerului 
de viaţă pentru a reamenaja locuinţa. 
Este probabil să apelați și la o schimbare 
de look, una care să vă dea mai multă 
încredere în propria persoană.

 PEŞTI
Sunteți foarte preocupat 
de relația de cuplu 
pentru că ați primit 
câteva reproșuri din 

partea partenerului de viață. Vă faceți 
timp pentru ieșiri în doi, dar și pentru 
discuții serioase. Nu este exclus să faceți 
și o schimbare majoră spre binele relației 
– o locuință nouă sau un automobil. 
Aveți nevoie de o schimbare și nu duceți 
lipsă de idei creative pentru a pune 
lucrurile în practică.

Horoscop săptămânal

23 august -22 septembrie

FECIOARĂ

Editorial de 
Mariana PODEANU; 
www.ziarulploieştii.ro

QUO VADIS, PETROLUL?

Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi eficiente:

Încă o rundă de 
discuții între autoritățile 
locale și conducerea 
echipei-fanion de fotbal 
a orașului Ploiești s-a 
încheiat, practic, cu 
înfrângere pentru toată 
lumea.

Săptămâna trecută, 

după ședința Consiliului 
Local al Primăriei 
Ploiești, s-a emis 
notificare către ACS 
Petrolul 52, care nu mai 
are dreptul să folosească 
mărcile până când 
licitația va fi finalizată.

Anunțul a fost făcut 
chiar de primarul 
Andrei Voloșevici, care 
a mai anunțat și că 
legislativul ploieștean 
va decide dacă  mărcile 
vor fi scoase la licitație 
separat!

Astfel că, până 
când situația nu se 
va clarifica între cele 
două entități, Petrolul 
nu va mai fi... Petrolul, 
practic, nemaivând voie 
să evolueze cu sigla pe 
piept și nici sub numele 
actual.

Nu cu mult timp 
în urmă, conducerea 
ACS Petrolul 52 a 
anunțat că a trimis către 
primărie o propunere de 
asociere, reprezentanții 
municipalității  s-au 
arătat nemulțumiți de 
condițiile în care s-ar fi 
făcut respectiva asociere. 

Practic, spun surse 
din interior, că primăria 
ar fi urmat să vină cu 
mărci, stadionul Ilie 
Oană, plus mare parte 
din bugetul echipei și ar 
fi primit în schimb un 
singur loc din cele nouă 
care au compus consiliul 
de administrație 
al clubului din liga 
secundă.

Așadar, Petrolul nu 
știe momentan în ce apă 
se scaldă. În sensul în 

care dacă la următorul 
meci de campionat, 
va evolua cu sigla pe 
piept, riscă sancțiuni 
în condițiile în care ca 
entitate privată folosește 
ceva ce nu-i aparține 
și care este practic în 
proprietatea statului.

Mare păcat, spun 
fanii ploieșteni, care 
au încercat să discute 
şi ei cu administrația 
locală și au cerut ca să 
fie scoasă la licitație o 
singură marcă, în timp 
ce conducerea clubului 
n-a avut nicio reacție.

”Lupii galbeni” 
începuseră bine 
campionatul, bifând 
numai victorii la scor, 
4 la număr, și o singură 
înfrângere, în deplasare, 
la limită.

PĂSTREAZĂ CODIŢELE 
DE VIŞINE ŞI CIREŞE!

Ce conţin
Codiţele de cireșe și vișine 

sunt bogate în săruri de potasiu 
(care ajută la reglarea ritmului 
cardiac și stimulează funcţia 
rinichilor), taninuri, acid salicilic, 
dar și preţioși antioxidanţi care, 
la rândul lor, au efect benefic 
asupra rinichilor și în plus, reduc 
inflamaţia, combat alergiile, 
previn bolile de inimă, stimulează 
imunitatea.

Preparate și mod de 
administrare

• Sub formă de decoct: într-
un litru de apă rece, adaugă o 
lingură plină de cozi de cireșe (sau 
vișine) uscate. Pune pe foc și lasă 
să clocotească 5 minute, oprește 
focul, acoperă vasul și așteaptă 
alte 10 minute. Strecoară. Bea 

trei căni de ceai pe zi, între mese, 
îndulcite cu miere. Pentru un gust 
mai bun, imediat ce iei vasul de pe 
foc adaugă 250 g cireșe curăţate de 
sâmburi și un măr decojit și tăiat 
cubuleţe. Acoperă, lasă la infuzat 
20 de minute, apoi strecoară 
ceaiul, dar și fructele.

• O altă reţetă: fierbe un pumn 
de codiţe într-un litru de apă timp 
de 30 de minute. Îndulcește ceaiul 
și soarbe-l călduţ, pe parcursul 
zilei. Frunzele de mesteacăn, 
mătase de porumb, merișorul, 
coada-calului și seminţele de 
măceșe sporesc acţiunea diuretică 

a codiţelor de cireșe și vișine.
• Codiţele uscate pot fi 

măcinate cu râșniţa electrică de 
cafea, iar pulberea obţinută poate 
fi administrată pentru scăderea 
tensiunii arteriale, a glicemiei 
sau în cure depurative – câte o 
linguriţă de 2-3 ori pe zi, dizolvată 
în apă.

• Extractul uscat din cozi de 
cireșe, pe care îl găsim la magazine 
naturiste sub formă de capsule, 
conţine de 5-6 ori mai multe 
principii active decât pulberea 
obţinută prin măcinarea codiţelor 
uscate, fiind o modalitate la 
îndemână de a profita de avantajele 
terapeutice ale codiţelor.
Cistită, pietre la rinichi, retenţie 

de apă?
Ceaiul preparat din cozi de 

cireșe sau vișine are proprietăţi 

diuretice de excepţie, dar și 
antiinflamatoare și antifebrile, 
fiind de mare ajutor în inflamaţii 
și infecţii ale căilor urinare, cistită, 
colici renale, valori crescute ale 
ureei și creatininei, litiază urinară, 
retenţie de apă, hipertensiune 
arterială, celulită, crize de gută.

În caz de sindrom premenstrual
Dacă în preajma menstruaţiei 

sânii tăi devin dureroși, te 
balonezi și reţii apă, încearcă să 
bei cu câteva zile înainte ceai din 
cozi de cireșe – cel mai probabil 
neplăcerile vor dispărea sau se vor 

atenua simţitor.

Pentru picioare umflate
Tot ceaiul din cozi de cireșe sau 

vișine te ajută și în cazul în care 
te confrunţi des cu senzaţia de 
picioare grele, în special la finalul 
zilei, sau ţi se umflă picioarele din 
cauza căldurii.

În caz de diaree
Fiind un bun remediu împotriva 

diareei, datorită taninului, codiţele 
de cireșe și vișine au proprietăţi 
astringente, sub formă de ceai 
pudră ori extract.

Bune și în diabet
Potrivit unui studiu recent, 

antioxidanţii prezenţi în codiţele 
cireșelor ajută la scăderea secreţiei 
de insulină cu 80%, permiţând 
astfel stabilizarea glicemiei și 
reducerea apetitului. Dacă ai 
diabet, cu acordul medicului care 
te tratează, poţi încerca pentru o 
perioadă și tratamentul cu cozi 
de cireșe, sub formă de ceai, 
pulbere sau extract, cu condiţia 
să îţi monitorizezi atent glicemia 
și să-ţi informezi medicul 
privind valorile, pentru ca acesta 
să-și poată ajusta dozele de 
medicamente.

Cum le recoltezi și păstrezi 
Imediat după ce ai cules cireșele 

și vișinele, spală bine cozile, lasă 
la scurs, apoi întinde-le în strat 
foarte subţire pe o suprafaţă 
curată și uscată, la umbră, ferite 
de ploi și umezeală. Vei ști că sunt 
suficient de uscate atunci când 
codiţele devin rigide și se rup cu 
un pocnet sec. Păstrează-le în 
pungi de hârtie sau saci de pânză, 
într-un loc uscat și răcoros.

Ceaiul ajută la eliminarea 
toxinelor din organism, fiind 
recomandat și persoanelor 
sănătoase, în cure de detox de 10-
14 zile, în special după perioade 
de excese alimentare sau  dietă 
dezechilibrată.
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Gimnastică Ritmică

Baschet

Pagină realizată de Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro

Fotbal

Fotbal

VICTORII PENTRU PETROLIȘTII DE LA U17 ȘI U 19
Formațiile „U19” și „U17” ale clubului Petrolul 52 Ploiești 

au debutat cu victorii în ediția 2021-2022 a Campionatului 
Național. Duminică, la Tărglungeni, în jocurile cu AS SR 
Brașov, tinerii fotbaliști galben-albaștri s-au impus cu 2-0 
(„U19”), respectiv 7-1 („U17”).

Pentru echipa „U19”, la care golurile au fost reușite de 
către David Ilie (min. 43) și Sebastian Oprea (min. 73), au 
jucat: Alex Radu – Juan Pătrașcu, Daniel Andrei, Sebastian 
Oprea, Mario Alecsandru, Sebastian Bălașa (80 Andrei 
Sârbu), Nicholas Stănescu (80 Eduard Vuță), Andrei Petre 
(80 Iulian Duță), Cristian Vrăjitoarea (65 Lucian Iancu), 
Radu Dumitru (56 Gabriel Stoica) și David Ilie. Rezerve 
neutilizate: Darius Barbu, Alexandru Cazan, Mario 
Gheorghe și Cristian Voinea.

Pentru echipa de juniori “U17”, pregătită de către 
Laurențiu Tureac, au punctat Albert Dima (15, 31), 
Mihnea Rădulescu (10, 54), Alex Mitran (74), Augustin 
Giamănu (65) și Mario Ioniță (70). Iată și jucătorii care au 
intrat pe teren: Andrei Jercălău – Sebastian Alexandrescu, 
Andrei Giamănu (70 Damian Ioniță), Vlad, Balea, Denis 
Ardeleanu, Mario Ioniță, Adelin Dinu (60 Eduard Nicolae), 

Leonard Preda (45 Augustin 
Giamănu), Mihai Terțea 
(45 Alex Mitran), Mihnea 
Rădulescu și Albert Dima 
(60 Alex Huiban). Rezerve 
neutilizate: Eduard Stan, 
Robert Coman, Alex 
Dumitrache.

Pentru petroliști 
urmează dubla cu CSM 
Făgăraș, partidele urmând 
să se dispute sâmbătă, 11 
septembrie, la Brazi (ora 
12.00 – „U19”; ora 14.00 – 
„U17”).

În weekend s-au derulat 
și partidele contând pentru 
etapa a treia a Ligii Elitelor 
„U16”. Din păcate, Petrolul a suferit o nouă înfrângere, 
cea de-a treia, 0-4 în meciul disputat, la Brazi, cu Farul 
Constanța. Elevii lui Victor Roșca rămân, astfel, fără punct, 

iar în etapa viitoare vor juca, 
în deplasare, cu LPS Iolanda 
Balaș Soter Buzău (sâmbătă, 
ora 10.00).

La sfârșitul acestei 
săptămâni vor porni la drum 
și Campionatele Județene 
juvenile. Iată programul 
meciurilor în care sunt 
angrenate reprezentantele 
clubului ploieștean:

Juniori „C” (2007): Seria 
I, Etapa 1: CSO Tricolorul 
Breaza – Petrolul Ploiești; 
Seria II, Etapa 2: Akademika 
Ploiești – Petrolul Ploiești

Juniori „D” (2009): Seria 
”Elite”, Etapa 1: Athletic 

United Ploiești – Petrolul Ploiești
Juniori „E” (2011): Etapa 1: FC Astra Ploiești – Petrolul 

Ploiești.

VICTORIE PENTRU JUNIORII DE LA 
CSM LA DRACULA FOOTBALL CUP
Echipa de fotbal juniori „2011-2012” a CSM Ploieşti a câştigat, 

la categoria ei de vârstă, cea de-a 8-a ediţie a „Dracula 
Football Cup”, de la Cheile Grădiştei, 

Ploieștenii au câştigat toate cele trei meciuri din faza grupelor, 
după care s-au dovedit extrem de inspiraţi la loviturile de 
departajare, reuşind să se impună atât în semifinală, cât şi în finală, 
la „loteria” penaltiurilor.

În grupă, CSM Ploieşti a trecut cu 12-1 (4-0) de Steagul Roşu 
Braşov, cu 3-0 (0-0) de Şcoala de Fotbal Valea Frumoasă Sebeş şi 
cu 3-1 (1-0) de Delta Tulcea, după care s-a impus, în semifinală, în 
faţa celor de la Academia Germană cu scorul de 3-2 la loviturile de 
departajare (în timpul regulamentar 1-1), iar în finală a dispus de 
Kinder Braşov, cu 2-0 la penalty-uri, după ce a fost 1-1 (1-0) după 
cele 50 de minute regulamentare.

Lotul de jucători folosit de Lucian Catinca pe perioada turneului 
a fost următorul: Vlad Tronaru, Gabriel Tot Coman, Andrei Erik 
Bontaş, Robert Cibotaru, Eduard Zaharia, Ianis Voinea, Filip 
Dincă, Eric Constantin, Andrei Erik Radu, Matei Otavă, Elisei 
Ioan, Robert Mihalcea, Florin Ciobanu, Alexandru Stroie, Gabriel 
Voicilă, Alexandru Catinca, Ianis Feraru şi Alexandru Neagu.

PETROLUL MERGE MAI DEPARTE ÎN 
CUPĂ - SUCCES CU 5-0 LA PLOPENI
Petrolul 52 Ploiești s-a calificat în turul 3 al Cupei României 

la fotbal, după ce a învins, la mijlocul săptămânii trecute, cu 
scorul de 5-0 (3-0) la Plopeni, pe CSO din localitate, care evoluează 
în Liga a treia.

Meciul a început 
abrupt și „găzarii” 
aveau 3-0 după 
numai 19 minute 
de joc, golurile 
fiind reușite de 
Silviu Pană, de 
2 ori (unul din 
penalty) și Mihai 
Constantinescu, 
portarul gazdelor, Octavian Stanciu, având pe conștiință două 
dintre acestea. După pauză scorul s-a majorat la 5-0, cu largul 
concurs al goal-keerper-ului care a mai gafat de două ori, la 
golurile lui Silviu Pană și Simon Măzărache.

În runda următoare a Cupei, Petrolul va fi jucat miercuri, 8 
septembrie, la Brăila, cu Dacia Unirea din localitate, echipă pe 
care a surclasat-o în campionat, pe arena „Ilie Oană”, cu 4-0, toate 
golurile fiind reușite de către atacantul Sorry Diarra.

PLOIEȘTIUL A GĂZDUIT CAMPIONATUL NAŢIONAL 
DE GIMNASTICĂ RITMICĂ PENTRU JUNIOARE

Elena Murărescu, de la CSM 
Ploiești, a cucerit medalia de 

bronz la măciuci la Campionatul 
National de Gimnastică Ritmică 
pentru Junioare II si III (12, 11, 10 
si 9 ani), competiţie desfășurată în 
Sala Olimpia din Ploiești și la startul 
căreia s-au înscris 113 gimnaste de 
la 19 cluburi din ţară.

CSM Ploieşti a fost reprezentat 
de şase sportive, patru junioare III 
– Ştefania Puiu (9 ani), Delia Stroe, 
Ingrid Gavril şi Raisa Dinu (10 ani) – 

şi două junioare II, Elena Murărescu 
şi Eva Popescu (12 ani).

La junioare III, CSM Ploieşti a 
ocupat locul al 7-lea în clasamentul 
pe echipe, iar, la individual, 
Ştefania Puiu a fost a 19-a la “9 
ani”, Delia Stroe a venit pe 14 şi 
Ingrid Gavril pe 17, la “10 ani”. 
La categoriile lor de vârstă, s-a 
concurat cu cerc şi panglică (9 
ani), respective cerc, minge şi 
panglică (10 ani), clasamentul pe 
echipe întocmit însumând cele mai 

bune patru punctaje obţinute de 
ambele categorii de vârstă, la cerc 
şi panglică. La junioare II, Elena 
Murărescu a ocupat locul al 8-lea 
la individual compus (locul 3 la 
măciuci, locul 8 la cerc şi panglică 
şi locul 9 la minge), în timp ce Eva 
Popescu a fost a 17-a.

În competiţia echipelor, 
podiumul junioarelor III a fost 
1. CS Victoria Cumpăna; 2. CSM 
Cluj-Napoca; 3. CSM Arad, iar, la 
junioare II, clasamentul a fost 1. CS 
Sportul Studenţesc Bucureşti; 2. CS 
UNEFS Bucureşti; 3. ACS Dandri 
Bucureşti.

Cele 19 cluburi prezente la Ploieşti 
au fost: ACS Dandri Bucureşti, ACS 
ProAktiv Bucureşti, ACS Ritmic 
Aly Gym Braşov, CS Gloria 2018/
LPS Bistriţa, CS Olimpia Bucureşti, 
CS Sportul Studenţesc, CS UNEFS 
Bucureşti, CS Victoria Cumpăna, 
CSM Arad, CSM Cluj-Napoca, CSŞ 
Nr. 2 Baia Mare, CSŞ 1 Constanţa, 
CSŞ Nr. 1 Timişoara, CSŞ Reşiţa, 
CSŞ Triumf Bucureşti, CSŞ Unirea 
Iaşi, LPS Bihorul Oradea, LPS 
Târgu Mureş şi CSM Ploieşti.

SELECȚIE PENTRU U14 LA PLOIEȘTI
Federația Română de Baschet a organizat, cu 

sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, 
în perioada 3-10 septembrie a.c., pe terenurile din 
incinta Parcului Municipal Vest din Ploiești, Programul 
Național de Selecție pentru sportivii din categoria de 
vârstă U14, masculin și feminin (născuți 2008). 

Cu acest prilej, Primăria Municipiului Ploiesti și 
Federația Română de Baschet au organizat luni, 6 
septembrie, o conferință de presă la care au participat 
Primarul Municipiului Ploiești - Andrei Liviu 
Volosevici, Președintele Federației Române de 
Baschet – Emilia Carmen Tocală, Managerul 
General al Federației Române de Baschet - fostul 
mare internațional Cătălin Burlacu, dar și o tânără 
speranță împătimită de baschet, micuța sportivă 
Maia Mircioagă.

Cu această ocazie, edilul-șef al municipiului 
Ploiești și-a exprimat dorința de a sprijini cât mai 
mult posibil performanța sportivă, cât și sportul 
practicat în rândul copiilor: ”Mă bucur că, prin 
această inițiativă, putem să scoatem cât mai mulți 
copii pe terenurile de sport. Deși apreciez foarte 
mult și preocupările lor pentru IT, consider că 

mișcarea este primordială și vitală în dezvoltarea 
armonioasă a acestora. Un exemplu elocvent în acest 
sens, este și tânăra Maia Mircioagă care, pentru a își 
împlini visul, baschetul fiind viața ei, parcurge zilnic o 
distanță considerabilă pentru a ajunge la antrenamente, 
fără a-și neglija îndatoririle școlare”. 

În cadrul procesului de selecție, au fost aleși 90 de 
copii din cei 200 prezenți, un număr reprezentativ de 
copii fiind ploieșteni.


