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„Ucide-i pe toți! Dumnezeu îi va recunoaște pe ai săi.”
- Culese de Tata  Arnaud Amalric - stareț romano-catolic
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50 de ani de la vernisarea Colecției 50 de ani de la vernisarea Colecției 
muzeale permanente de artă și istorie muzeale permanente de artă și istorie 
medievală „Curtea Domnească” Brebumedievală „Curtea Domnească” Brebu

Cum se atribuie Cum se atribuie 
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CEREMONIAL MILITAR LA CRUCEA CARAIMAN
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Indiferent ce subiect abordăm astăzi, 
totul se reduce la un singur lucru…

la bani. Au dispărut, aproape în totalitate, 
situațiile în care nu este în centrul atenției, 
în spatele crizei, ori motiv sau scuză altceva 
decât banul.

Infecția cu COVID are un puternic 
substrat fi nanciar. Vaccinuri de bilioane de 
dolari, teste de triliarde de euro și măști de 
miliarde de lei.

Ruperea guvernării are în spate un 
război de zeci de miliarde de euro de la 
UE, bani care nu ajung decât pentru unii, 
nu și pentru alții.

Lupta din PNL este pe bani mulți 
și sifonați de noul val în detrimentul 
vechiului val, mufat și el de ani de zile la 
pușculița bugetară.

Liberalizarea pieței energiei are ca scop 
îmbogățirea și mai și a deja bogaților din 
energie.

Cățărarea la putere a PSD are ca scop 
aceeași acaparare a banilor publici, 
nicidecum bunăstarea noastră. Vedem 
istoria liderilor lor, mai mici sau mai mari, 
de la nivel central sau local, multimiliardari 
ajunși, din prea multă lăcomie, la pușcărie.

Privatizările fabricilor, listările la 
bursa inexistentă, studiile de fezabilitate, 
retrocedările, reformele administrative, 
planurile de dezvoltare din economie, 
transport, sănătate ori învățământ au fost 
mari tunuri fi nanciare. Nimic bun pentru 
societate.

Refugiații, năpăstuiții, alungații de 
războaie, de foc și boală sunt surse de 
bani pentru călăuze, polițiști, vameși, 
politicieni…

Construcțiile de drumuri, deszăpezirile, 
gunoaiele, dezinfecțiile, planurile de 
urbanism nu au fost și nu sunt altceva 
decât surse de bani, nu de civilizație.

Năstase, Vântu, Hrebenciuc, 
Stefan, Voiculescu, Cocoș, Dragnea, 
Olteanu, Luca, Tender, Timiș, Nicolae, 

d b l

Statutul de școală cu zero abandon 
școlar, de unitate care a reușit 

digitalizarea totală, administrativ și în 
procesul educațional, performanță care 
a adus aici premiul „Directorul anului 
2020 pentru inovare” i-au determinat pe 
șeful statului,  Klaus Iohannis și ministrul 
Educației, Sorin Câmpeanu, să aleagă 
Liceul Tehnologic „Carol I”, de la Valea 
Doft anei, pentru deschiderea anului școlar. 
Președintele le-a vorbit elevilor despre 
Proiectul România Educată și a declarat 
că „va rămâne un partener de nădejde 

al tuturor școlilor care își propun să ofere 
condiții mai bune de învățare, să promoveze 
excelența și echitatea, să pună elevul în 
centrul activității educaționale.” Ministrul 
Educației a fost prezent apoi la Bucov, unde 
s-a inaugurat SmartLab, primul laborator 
cu tehnologie de ultimă generație care va 
funcționa într-o școala din mediul rural. Cel 
mai real și puternic mesaj a venit însă de la 
Sinaia: sistemul suntem noi, Copil + Părinte 
+ Profesor + Primărie = COMUNITATE. 
Egal școală bună, am zice noi!

În chiar ziua marii sărbători a ortodoxiei, Înălțarea Sfi ntei 
Cruci, Ministerul Apărării Naționale a organizat un 

ceremonial militar și religios la Crucea comemorativă a Eroilor 
români din Primul Război Mondial de pe Caraiman. Cu acest 
prilej s-a marcat și încheierea operațiunilor majore de restaurare, 
reabilitare, conservare și reintroducere în circuitul valorilor 
naționale a acestui monument. La manifestare a fost prezent 
ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, care a declarat: „Am primit, 
în 2016, o misiune de onoare, aceea de a restaura acest monument 
înnobilat de istoria neamului. Și iată dovada că militarii au reușit să 
se ridice la înălțimea misiunii primite și să putem fi  astăzi, din nou, 
mândri de Monumentul Eroilor de pe Caraiman, cea mai înaltă 
cruce din lume amplasată pe un vârf montan.” 
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MINUNEA S-A PRODUS: MINUNEA S-A PRODUS: 

ROSAL,OUT ROSAL,OUT 
DIN PLOIEȘTI!DIN PLOIEȘTI!
ADI Deșeuri a hotărât, marți, prin 

votul membrilor din sectoarele de 
salubritate 2 și 6, că nu aprobă eșalonarea 
datoriilor Rosal și, mai mult, primarii înclină 
în unanimitate să rezilieze contractul pentru 
deșeurile menajere cu acest operator care 
a menținut inclusiv Ploieștiul, vreme de 
aproape doi ani, sub imperiul gunoaielor. 
Determinant în luarea acestei decizii a fost 
președintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, 
care a găsit portița oportună pentru reziliere 
fără ca localitățile să riște în vreun fel plata 
unor despăgubiri. Dumitrescu le-a solicitat 
primarilor ca, în termen de două săptămâni, 
să obțină mandate de la consiliile locale 
pentru rezilierea în toate localitățile a 
contractelor încheiate cu societatea Rosal, 
acolo unde activitatea s-a desfășurat defi citar. 
Reamintim că Primăria Ploiești a denunțat 
contractul cu Rosal pentru curățenia căilor 
publice, iar în cel mai scurt timp ADI Deșeuri 
va adopta aceeași decizie.

ROMÂNIA NU ESTE DISPUSĂ SĂ ACCEPTE 
CĂSĂTORIA ÎNTRE PERSOANELE DE ACELAȘI SEX

Parlamentul European a emis, la 
începutul săptămânii, o rezoluție (act 

politic cu efect de recomandare) prin care 
căsătoriile între persoanele de același sex 
ar trebui recunoscute în toate statele UE. 
În acest context, eurodeputații consideră 
că România, Polonia și Ungaria ar trebui 
sancționate în cazul în care guvernele nu 
actualizează legislația națională pentru a 
refl ecta această hotărâre a PE. În România, 
lucrurile sunt deocamdată foarte clare: 

Codul civil nu recunoaște căsătoriile între 
persoane de același sex și nici parteneriatele 
între persoane de sex diferit sau de același 
sex, chiar dacă acestea s-au încheiat în state 
care permit aceste mariaje în mod ofi cial. 
În plus, CCR a decis că, în țara noastră, 
căsătoria privește doar relația barbat + 
femeie (paragraful 42 din Decizia 580/2016 
a CCR). Prin urmare, niciun alt tip de 
uniune nu va putea purta denumirea de 
„căsătorie”.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI A PREȘEDINTELE ROMÂNIEI A 
FOST LA VALEA DOFTANEIFOST LA VALEA DOFTANEI
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TÂNĂR ACUZAT DE AMENINȚARE, 
DISTRUGERE ȘI TULBURAREA 
ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE

Polițiștii Secției nr.2 de Poliție Ploiești 
au fost sesizați de către o femeie din 
municipiu despre faptul că un client al 
unității în care lucra, i-a distrus geamurile 
și capota autoturismului. „La fața locului 
s-a deplasat echipa operativă care din 
verifi cări a constatat faptul că, în jurul 
orei 19.45, în incinta unei săli de jocuri a 
intrat un bărbat, care, la un moment dat, a 
devenit recalcitrant, lovind în aparatele de 

joc, fapt pentru care angajata societății a 
solicitat fi rma de pază să îl scoată afară pe 
respectivul client. Ulterior, după plecarea 
fi rmei de intervenție, clientul a revenit 
cu un obiect tăietor și a spart geamurile 
autoturismului angajatei, parcat în fața 
sălii de jocuri, fugind de la fața locului”, a 
precizat IPJ Prahova. Polițiștii au reușit 
identifi carea acestuia, în persoana unui 
tânăr de 24 de ani, din Ploiești. În cauză, se 
efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de amenințare, distrugere și 
tulburarea ordinii și liniștii publice. Tânărul 
a fost depistat de polițiști și condus la sediul 

secției de poliție în vederea audierii și luarea 
măsurilor legale ce se impun.

AUTOTURISM RĂMAS BLOCAT PE 
ȘINA DE CALE FERATĂ LA BREAZA 

Incidentul a avut loc în cartierul Nistorești 
din Breaza după ce un auto a rămas blocat 
pe șina de cale ferată.  Conducătorul 
autoturismului a susținut, potrivit IPJ 
Prahova, că a evitat un alt auto ale cărui 
date de identifi care nu le-a reținut, a părăsit 
partea carosabilă și a rămas supendat pe 
șina de cale ferată pe sensul de mers către 
Brașov. Autoturismul a fost înlăturat de 
pe șinele de cale ferată. În autoturism se 
afl au trei persoane. Din fericire nimeni 
nu a avut nevoie de a fi  transportat la 

spital, iar incidentul s-a soldat cu pagube 
materiale. Trafi cul feroviar a fost blocat pe 
calea ferată, pe sensul spre Brasov. La fața 
locului s-a deplasat, potrivit ISU Prahova, 
o autospecială pentru asigurarea măsurilor 
specifi ce.
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ACTUALITATE

După ce premierul Florin 
Cîțu a scăpat, cu ajutorul 

PSD, UDMR și o parte din PNL, 
de moțiunea de cenzură, omului 
i-a intrat la cap că e tare și are 
mușchi. Sub titlul „Tehnologia 
asta” + emoticon, Cîțu a postat pe 
Instagram un fi lmuleț- un trucaj 
animat- care îl prezintă în chip de 
Superman, performând în acțiuni 
spectaculoase de salvare. Muicăăă, 
deci acesta este premierul țării???

-Am, desigur, un refren
Pentru Cîțu-Superman:
Primul zbor, monșer,
E afară din Guvern!

Ludovic Orban s-a declarat 
stupefi at de aiureala 

colegului său care, na, nu e 
director de jocuri video sau fabrică 
de planoare, ci ditamai prim-
ministrul țării:„Ai aruncat țara în 
criză, ești amenințat de moțiune de 
cenzură, societatea românească și 
economia sunt afectate de creșteri 
de prețuri la alimente, gaz, energie, 
vine valul 4 al pandemiei și tu te 
postezi în Superman. Chiar mi se 

pare o problemă mare pentru PNL!”
-N-am, Orbane, ce să-ți fac,
Dacă ai dureri de cap.
Trebuia să te gândești
Înainte să-l numești
Mahăr peste țară.
Admite c-ai dat-o-n bară!

Și uite, na, Cîțu a găsit și 
bagheta magică. A demis 

oamenii pe capete. Și l-a dat afară și 
pe Adrian Gheorghe, președintele 
Casei Naționale de Asigurări de 
Sănătate, „nemernicul” ce și-a 
permis să organizeze concurs la 
casele județene, examen la care 
au promovat doar 5 din 33 de 
mușterii ai PNL. Adrian Gheorghe 
nu e om de partid și, în plus, este 
cercetător în economia sănătății la 
Imperial College din Londra. S-a 
întors ca nătăfl ețul în România, să 
preia postul la CNAS. 

-Cu oameni școliți e nașpa,
Că ăștia îți sapă groapa.
Cu prostul e mult mai bine,
Îl faci mare, te susține.

Și ministreasa Raluca Turcan 
a început să vadă colorat. 

Ia uite cu ce se laudă fătuca asta 
venită din noaptea minții liberale: 
„aproximativ 120.000 de locuri 
de muncă au fost create la nivel 
național de la începutul acestui an 
și până în prezent”. Hait, bre, nici să 

numărați nu știți? Păi 1.000 la Casa 
de Pensii, 8.000 la pompieri, 4.000 
la ministere și deconcentrate, vreo 
4.000 la primării... Unde sunt alea 
120 de mii? Că doar n-ați vrea să 
ziceți că e meritul Guvernului că 
au fost angajări în privat, dacă au 
fost! Clar că voi dublați steagurile:

-Patru la școală, trei la primărie,
Unul la stradă, cinci la pălărie,
Zece la Guvern, șapte la Năluca,
Trei la dispensar, restul la...

Raluca!

Atenție, sindromul 
personajelor supranaturale 

se ia. Controversata senatoare ex-
AUR, Diana Șoșoacă, a pretins, 
într-un interviu cu Adriana 
Bahmuțeanu, că a primit oferta 
de a fi  premier al României, dar... 
Dar: „Nu am căzut pradă ofertelor 
care mi s-au făcut. Da, mi s-a făcut 
oferta inclusiv să fi u prim-ministru. 
De către cei de sus. Mi s-a făcut 
ofertă de ministru al Justiției, am 
refuzat”.

-Dacă de Sus ți s-a propus
Un post, așa cum tu ai spus,
Rămâne cum te-am întrebat:
Drăguță, azi ce-ai mai fumat?

Și tot Șoșoacă îl acuză pe Cîțu 
că i-a furat planul pentru 

România: „Domnul premier a 
copiat ceva din planul meu. Am 
făcut un articol în care am scris cam 
ce ar trebui să facă cineva dacă vrea 
o schimbare. Și dânsul asta face.”

-Și iar te-ntreb, nu fi e cu bănat,
Acuma ce te-a apucat?
Nu-mi zice că din „planul meu”
A luat idei și Dumnezeu!
 

Hopa, a intrat zâzania și în 
USR-PLUS. În competiția 

internă pentru șefi a partidului, 
Barna are drept slogan „Am fost 

aici”. Iar Cioloș s-a simțit ofensat: 
„Sloganul tău cu „am fost aici” 
încearcă să promoveze ideea asta că 
tu ai fost aici și eu am fost plecat? În 
care campanie ai impresia că nu am 
fost sufi cient de prezent, că nu am 
ajutat partidul, că nu mi-am făcut 
treaba din acest punct de vedere?”

-Faci prinsoare, Dacian,
Că în mai puțin de-un an
Barna, ca orice perfi d,
Te exclude din partid?

Președintele Consiliului 
Național al PSD, Vasile 

Dâncu, a avut un moment de 
sinceritate admițând că social-
democrații nu au niciun interes 
să-l dea jos pe Cîțu: „De ce să-l 
dăm noi jos? Vă spun sincer, Cîțu 
este pentru PSD un foarte bun agent 
electoral. El oricum e terminat. Fie 
că ajunge președintele PNL, fi e că 
nu ajunge, nu-l va mai vota nimeni. 
Sunt calcule strategice pentru PSD 
și ei ne dau muniția.”

-E un proverb vechi în română:
Semeni vânt, culegi furtună.
Și-am un altul în vedere:
Orice Cîțu... pe limba lui piere!

Deci ați auzit: fostul premier 
al României, Victor Ponta, 

este atât de bun meseriaș încât nu 
a găsit alt post în lume decât la 
propriul său partid. Cum ar veni, 
strălucitul avocat sau procuror 
ori ce naiba o fi  el s-a autoangajat 
la partidulețul pe care l-a creat, 
Pro România, subvenționat de la 
bugetul de stat. Bravo, maestre, 
deci ce să înțelegem?

-De-atâta deșteptăciune
Era, vai, o stea în lume.
Cum funcțiile s-au tăiat
Creierașul i-a zburat...

Am desigur un refren

oamenii pe capete Și l a dat afară și

Ia ite c ce se la dă făt ca asta

este atât de bun meseriaș încât nu
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PERCHEZIȚII ÎN PLOIEȘTI. TÂNĂR 
REȚINUT PENTRU TENTATIVĂ 

LA TÂLHĂRIE, TÂLHĂRIE ȘI FURT 
CALIFICAT

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului 
Ploiești au pus în aplicare un mandat de 
percheziție domiciliară, în Ploiești, în cadrul 
unor dosare penale care vizează săvârșirea 
infracțiunilor de tentativă la tâlhărie, tâlhărie 
și furt califi cat. Astfel, polițiștii din cadrul 
Biroului de Combatere a Infracțiunilor 
Contra Persoanelor și a Patrimoniului, 
sub coordonarea procurorului din cadrul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Ploiești, potrivit IPJ Prahova, au efectuat 
o percheziție domiciliară, în municipiu, 
la locuința unui tânăr, în vârstă de 16 ani, 
bănuit de comiterea mai multor infracțiuni 
de tâlhărie, tentativă la tâlhărie și furt 
califi cat. Primul incident ar fi  avut loc la 
data de 2 august. În timp ce se afl au în 
tramvaiul 102, între stațiile Complexul Mare 
- Complexul Mic, din municipiu, potrivit 
IPJ Prahova, doi tineri necunoscuți i-ar fi  
sustras prin violență unui bărbat, o sumă de 
bani din buzunarul de la piept, al cămășii cu 
care era îmbrăcat. Totodată, a mai anunțat 
IPJ Prahova, polițiștii secției nr.4 de Poliție 

Ploiești au fost sesizați cu privire la faptul că 
în zielele de 3 și 5 august, autori necunoscuți, 
prin violarea sediului profesional, ar fi  
pătruns în incinta unui bar și ar fi  sustras 
mai multe sticle de băuturi alcoolice. 
Polițiștii de Investigații Criminale din cadrul 
Poliției     Municipiului Ploiești au mai fost 
sesizați cu privire la faptul că, la aceeași dată, 

în jurul orei 14.00, persoane necunoscute, 
în timp ce se afl au pe strada Cibinului din 
Ploiești,  ar fi  încercat să-i sustragă prin 
violență, rucsacul unei femei iar unei alteia, 
lănțicul de aur, pe care îl purta la gât. „În 
urma cercetărilor efectuate și a activităților 
specifi ce desfășurate au fost identifi cați doi 
tineri, în vârstă de 16 ani și 13 ani, ambii 
din municipiul Ploiești, posibili autori ai 
faptelor. În baza probatoriului administrat, 
la data de 9 septembrie a.c., tânărul de 16 ani 
a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior, 
în cursul aceleiași zile, instanța de judecată 
a dispus arestarea preventivă pentru 30 de 
zile. La acțiune au participat luptători din 
cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale”, 
a precizat IPJ Prahova.

Din documentele Autorității Electorale 
Permanente, consultate de ziariștii de la Europa 

Liberă, reiese că fostul premier al României, Victor 
Ponta, s-a angajat la partidul al cărui fondator este, Pro 
România. Acesta ar deține funcția de consilier juridic 
pentru care este plătit, lunar, cu 25.000 de lei (5.000 
de euro) brut. Pe lista angajaților  se mai regăsesc 
Geanina Pușcașu, fosta consilieră a ex-premierului 
Ponta, care primește o leafă brută de  21.000 de lei 

(peste 4.000 de euro) 
și secretarul general 
al Pro România,  Alin 
Văcaru, cu un salariu 
brut de peste 45.000 de lei brut (9.000 de euro). 
Reamintim că partidele politice primesc subvenții 
de la bugetul de stat. În luna iulie 2021, Pro România 
apare cu 126.665,02 lei subvenții acordate de Guvernul 
României. Cele trei salarii reprezintă aproape 72% din 
întreaga sumă.

Două noi grădinițe cu program 
prelungit au fost deschise odată cu 

începerea anului școlar. Este vorba despre 
unitățile de la Scorțeni și Lipănești. Prima 
a fost realizată din fonduri europene, 
un proiect în valoare de 640.000 euro, 
din care 500.000 euro reprezintă suma 
nerambursabilă. Clădirea, cu o suprafață 
de 700 mp și o capacitate de cazare pentru 
40 de copii, dispusă pe trei etaje, are toate 

utilitățile moderne pentru desfășurarea 
unor programe educaționale variate 
pentru copiii preșcolari. De asemenea, 
în incinta grădiniței au fost amenajate 
locuri de joacă. Aceasta va fi  dotată și cu 
bucătărie proprie și depozite de materie 
primă pentru prepararea hranei copiilor. 
La Lipănești, grădinița a fost realizată 
din fonduri naționale, prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală, dotarea 

fi ind suportată din bugetul local. Clădirea 
are 540 mp și poate găzdui 25 de preșcolari. 

La Plopeni, clădirea Școlii Gimnaziale 
„Carol I” a fost reabilitată termic și 
energetic, prin Programul Operațional 

Regional 2014-2021. Bugetul actualizat 
pentru implementarea proiectului a fost 
în valoare de 4.966.992,32 lei, fi nanțarea 
din bugetul local a cheltuielilor neeligibile 
însemnând 843.545.33 lei.

O școală reabilitată cu fonduri europene

fiind suportată din bugetul local Clădirea Regional 2014 2021 Bugetul actualizat
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DOUĂ GRĂDINIȚE NOI ÎN PRAHOVADOUĂ GRĂDINIȚE NOI ÎN PRAHOVA

PRAHOVA A RĂMAS PRAHOVA A RĂMAS 
FĂRĂ UN SUBPREFECT

Ei și?, veți spune! Nicio 
pierdere, că și așa e prea 

mult să ai, într-o instituție ce nu 
prea și-a dovedit utilitatea, doi 
subprefecți + plus un secretar 
general, ambele posturi (poziția 
a doua de subprefect și secretar 
general) fi ind reînfi ințare de 
guvernul liberalo-userist anul 
trecut. De acord cu dvs.! Absolut 
nicio pierdere privind structura 
ca atare. Este o pierdere însă 
pentru USR-PLUS, care a rămas 

fără reprezentare în teritoriu, 
lucru la care ar fi  trebuit să se 
aștepte, având în vedere ieșirea 
de la guvernare. Joia trecută, 
chiar în ziua în care USR-PLUS, 
AUR și aripa Orban a PNL ar 
fi  vrut să dezbată moțiunea de 
cenzură împrotriva Guvernului, 
premierul Florin Cîțu a demis 
26 de secretari de stat propuși 
de USR-Plus, precum și 14 
prefecți și 28 de subprefecți 
numiți de aceeași formațiune 
politică. În schimb, nu a numit 
pe nimeni în posturile vacante, 
procedând doar la o delegare 
de atribuții. Din Prahova și-a 

pierdut funcția subprefectul 
Marius Felix Bulearcă, numit pe 
acest post în luna martie 2021. 
Reamintim că Bulearcă a fost 
consilier județean din partea 
USR-Plus. Acesta este de profesie 
inginer petrolist. A activat însă 
ca ofi țer de pompieri, trecând 
în rezervă cu gradul de colonel, 
în anul 2016, de când a devenit 
consultant în domeniul situațiilor 
de urgență. Potrivit declarației 
de avere, acesta primea, pe lângă 
leafa de subprefect, de 15. 600 lei 
brut/lună (9.126 lei net), o pensie 
militara de stat în cuantum de 
6.957 lei/lună.

i și? veți spune! Nicio

SE ELABOREAZĂ SE ELABOREAZĂ 
DOCUMENTAȚIA DOCUMENTAȚIA 
PENTRU DRUMULPENTRU DRUMUL

AZUGA-VALEA DOFTANEIAZUGA-VALEA DOFTANEI
-GURA VITIOAREI-GURA VITIOAREI

Consiliul Județean Prahova 
a lansat licitație publică 

pentru realizarea documentației 
pentru noul drum Azuga-Bușteni-
Gura Vitioarei, prin accesibilizarea 
golului alpin din Munții Baiului 
și modernizarea drumurilor 
județene DJ 102I, DJ 101T, DJ 
102, DJ 100G. Costurile lucrării 
ar urma să ajungă la 3.290.692,5 
lei și presupun: studiu topografi c, 
expertiză tehnică, studiu geotehnic, 
studiu de fezabilitate, documentație 
pentru obținerea certifi catului 
de urbanism, inclusiv obținerea 
acestuia, documentații pentru 
obținerea avizelor menționate în 
certifi catul de urbanism, inclusiv 
obținerea acestora, studiu de trafi c, 
studiu hidrogeologic, analiză de 
traseu (două variante). Noua rută 
va avea o lungime de aproximativ 
88,6 km și va lega Vala Prahovei de 
Valea Teleajenului, aceasta putând 
fi  socotită inclusiv ca alternativă la 
mult prea aglomeratul DN1. 

Reamintim că o idee similară a 
apărut prin anul 2012, dar proiectul 
de atunci al CJ Prahova, denumit 
„TransBai”, se oprea la traseul 

Azuga-Bușteni-Valea Doft anei, 
variantă care nu prea își demonstra 
utilitatea. 

În 2019, a apărut această nouă 
versiune mult mai logică (Azuga-
Bușteni- Valea Doft anei-Bertea- 
Aluniș-Vărbilău-Gura Vitioarei), 
având în vedere că leagă patru 
zone importante, respectiv, Valea 
Prahovei, Valea Doft anei, Valea 
Slănicului și Valea Teleajenului, 
putând asigura defl uirea trafi cului 
aglomerat de pe DN1, înspre și 
dinspre DN1 A, plus variantele 
Slănic și V. Doft anei. Din fericire, 
proiectul a fost preluat de 
noua conducere a CJ Prahova, 
făcându-se, prin această 
licitație, primii pași pentru 
această importantă investiție în 
infrastructură. Reamintim că 
proiectul a fost depus, în decembrie 
anul trecut, la ADR Sud-Muntenia, 
urmând să fi e fi nanțat prin 
Programul Operațional Regional 
(Regio-POR),  Axa prioritară 
6, Prioritatea de investitii 6.1- 
Stimularea mobilității regionale prin 
conectarea nodurilor secundare și 
terțiare  la infrastructura TEN-T.
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Economia la buget: 15.600 lei brut/lună leafă 
+ 11.680 de lei/an indemnizație de hrană

VICTOR PONTA S-A VICTOR PONTA S-A 
ANGAJAT CONSILIER ANGAJAT CONSILIER 

LA PRO ROMÂNIALA PRO ROMÂNIA
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INCENDIU LA IZOLAȚIA UNUI BLOC 
DIN PLOIEȘTI

Pompierii militari au fost solicitați să 

intervină pentru stingerea unui incendiu 
care a cuprins izolația unui bloc din Ploiești. 
Incendiul a izbucnit la un imobil situat pe 
strada Arhip Nicolae. La fața locului s-au 
deplasat două echipaje de stingere și un 
echipaj de la descarcerare. Potrivit ISU 
Prahova, în timpul incendiului au ars mai 
multe gunoaie și 3 mp de izolație. Din 
fericire nu au fost victime și nici nu a fost 
nevoie de evacuarea locatarilor.

BĂRBAT LOVIT MORTAL DE UN 
TREN

Accidentul feroviar s-a produs între 

Stațiile C. F. Buda și Ploiești Vest. Politiștii 
Serviciului Județean Poliție Transporturi 
Prahova au fost sesizați, prin SNUAU 112, 
cu privire la faptul că trenul Regio nr. 3012 
a accidentat un bărbat. „La fața locului s-a 
deplasat echipa operativă, care a constatat 
că cele sesizate se confi rmă, persoana fi ind 
decedată. Cercetările sunt continuate de 
polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 
ucidere din culpă”, a precizat IPJ Prahova. În 
accidentul feroviar au pierit și 17 oi și o capră, 
potrivit ISU Prahova. La fața locului s-au 
deplasat un echipaj de stingere, o descarcerare 
și o ambulanță. Cei 13 călători care se afl au în 
tren nu au avut probleme medicale. Trafi cul 

feroviar din zonă a fost restricționat, fi ind 
oprit doar trenul în cauză.

ACCIDENT ÎN PLOIEȘTI DUPĂ CE 
TREI AUTO AU INTRAT 

ÎN COLIZIUNE
Accidentul rutier s-a produs pe 

Șoseaua Vestului, la intersecție cu strada 
Târgoviștei din Ploiești. Trei autoturisme 
au intrat în coliziune. La fața locului s-au 
deplasat echipaje ale Poliției, Serviciului de 
Ambulanță și ale ISU Prahova. Unul dintre 
cei trei conducători auto, un bărbat în vârstă 
de 28 de ani, a necesitat transportul la spital 
pentru acordarea de îngrijiri medicale 
de specialitate. Conducătorii auto au fost 
testați cu aparatul etilotest, iar rezultatul a 
fost negativ. 

 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

NU SE MAI TERMINĂ CRIZA GUNOAIELOR!

P • Publicitate • Publicitate 
Fii un sprijin pentru copii și schimbă-le viața în bine printr-un gest simplu - O DONAȚIE!

ASOCIAȚIA PRO VITA PENTRU NĂSCUȚI ȘI NENĂSCUȚI
Vălenii de Munte, B-dul Nicolae Iorga nr. 72; Tel. 0746 014 605

Cont IBAN RO42 RNCB 0118 43900 0001 BCR Sucursala Vălenii de Munte
COD FISCAL 7250977

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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Dezarmant și deplorabil ceea ce 
se întâmplă  în criza gunoaielor. 

Se pare că nici în luna septembrie nu se 
termină cu mizeria de pe străzi și dintre 
blocuri,  în Ploiești. Pentru că asta e 
realitatea: în afară de bulevard, nu poți 
face doi pași în oraș, fără să vezi ba coșuri 
stradale revărsate, ba saci depozitați la 
poartă și oriunde, ba o mare de hârtii și 
materiale plastice. Primăria a reziliat din 
aceste motive contractul cu Rosal. Iar 
operatorul avea obligația, prin contract, 
să mențină curățenia stradală 90 de zile 
de la momentul ruperii înțelegerii. Că 
n-a făcut-o sau că a făcut-o când, pe 
unde și cât a vrut, nu e cazul să vă mai 
spunem, ați văzut fi ecare acest lucru. De 
fapt îl vedeți de mai bine de un an, fi indcă 
Rosal și-a exercitat atribuțiile defi citar. 
Ei bine, cele 90 de zile expiră chiar astăzi, 
deci de aici înainte operatorul nu va mai 
da cu mătura mici măcar din Paște-n 
Crăciun!

În acest răstimp, Primăria Ploiești 
a organizat o achiziție publică pentru 
încredințarea acestui serviciu, dar cum 
se zice, municipalitatea este urmărită 
de ghinioane. Sau „urmărită” ( sesizați 
sensul) de „ghinioniști”. Ei da, licitația 
a fost până acum contestată de două 
ori, deci este puțin probabil, având 
în vedere procedurile birocratice de 
soluționare a plângerilor, să avem prea 
curând un nou operator. Reamintim că 
Prefectura Prahova a refuzat să declare 
stare de urgență în problema salubrității, 
stare care ar fi  permis achiziția directă 

a serviciului, fără parcurgerea pașilor 
pentru o licitație în sistemul de achiziții 
(SEAP).

Ce ar mai fi  putut face administrația 
publică? A convocat o ședință 
extraordinară a legislativului local, 
consilierii adoptând HCL 326/8 
septembrie privind aprobarea măsurilor 
de asigurare a continuității serviciului 
public de salubrizare pentru activitățile 
de măturat, spălat, stropit, întreținere a 
căilor publice și curățarea, transportul 
zăpezii de pe căile publice și menținerea 
în funcțiune a acestora pe timp de polei 
sau de îngheț. În traducere se cheamă 
că municipalitatea a primit dezlegare să 
încheie provizoriu un contract printr-o 
procedură în regim de urgență, respectiv, 
prin negociere directă.  Activitățile 
susținute până la sfârșitul anului  sunt 
estimate la  suma 3,4 milioane de lei. 
Acest contract va fi  încheiat imediat 
ce licitația organizată va desemna un 
câștigător fi nal și nu vor exista alte 
contestații care să întârzie procedura.

PROBLEME PENTRU ROSAL 
ȘI CU ADI DEȘEURI

Rosal nu doar în relație cu Primăria 
Ploiești a avut probleme, ci și în 
contractul cu ADI Deșeuri, pentru 
gunoiul menajer din 30 de localități. 
Operatorul a acumulat datorii de peste 
7,5 milioane de lei către ADI Deșeuri 
prin neplata redevenței. Acesta ar fi  un 
motiv sufi cient de bun ca ADI Deșeuri 
să rezilieze contractul. Dar asociația, 
condusă de fostul viceprimar Cristian 
Ganea, nu face acest lucru fi indcă Rosal a 
depus o cerere de eșalonare a redevenței. 
Acum urmează ca membrii asociați 
să decidă dacă acceptă sau nu plata în 
rate a datoriei. Primarul Ploieștiului, 
Andrei Volosevici, a primit mandat de 
la Consiliul Local să voteze împotriva 
solicitării. Acest lucru nu înseamnă mare 
lucru în toată ecuația: Primăria Ploiești 
are un singur vot în cadrul asociației 
și depinde totul de felul în care se vor 
poziționa primarii celorlalte localități.

Primăria Ploiești, prin viceprimarul Magdalena 
Trofi n, a semnat parteneriatul instituțional și 

operațional între municipiul Ploiești, Inspectoratul 
Școlar al Județului Prahova și Fundația „Th e 
Institute”, în vederea promovării educației pentru 
mediu în rândul elevilor de nivel preșcolar, gimnazial 
și liceal. În comunicatul de presă al administrației 
se arată că „parteneriatul are ca scop includerea 
unităților de învățământ de stat din oraș în programul 
ASAP de colectare selectivă, care urmărește să creeze 
cea mai mare infrastructură funcțională pentru 
colectarea selectivă în vederea reciclării la nivelul 
întregii țări. Totodată, se urmărește formarea unei 
generații tinere de cetățeni responsabili față de mediul 
înconjurător”. La eveniment au participat inspectorul 
școlar general prof. Ilona Rizea, CEO al Fundației 
„Th e Institute”, Andrei Borțun și directorul Business 
Fundația „Th e Institute”, Mihaela Tutunaru. În prima 
etapă va fi  lansat un chestionar adresat unităților 
de învățământ cu privire la infrastructura existentă 
pentru colectarea selectivă a deșeurilor, iar pasul doi 
înseamnă promovarea acestei inițiative în rândul 
cadrelor didactice și a elevilor de la școlile incluse în 
program.

Vă mai amintiți? Se 
vorbește de peste 

două decenii despre crearea 
unei infrastructuri care să 
facă legătura mai facilă între 
Ploiești și comunele din 
sud-estul județului (Valea 
Călugărească, Dumbrava, 
Gorgota, Drăgănești, cu 
satele componente). La un 
moment dat, prin programul 
de preaderare Sapard, chiar 
a fost construit un drum de 
la limita estică a Ploieștiului 
până la Cătunu (Berceni), cu 
trecere prin satele Dâmbu 

și Corlătești. Utilitatea căii 
rutiere era văzută fi x pentru a 
crea acest drum scurt pentru 
comuna Dumbrava, Gheorghița 
și Drăgănești, cu condiția 
construirii unui pod peste râul 
Teleajen, la Cătunu. Numai că 
podul n-a mai fost realizat, iar 
șoseaua s-a înfundat direct în 
apă; de fapt, ea servește doar ca 
variantă pentru parte din satele 
din Berceni, plus cătunul Goga, 
din Râfov.

Astăzi, rute pentru aceste 
localități sunt cele ocolitoare: 

Bucov - Valea Călugărească - 

Dârvari - Coslegi - Dumbrava;
DN1 - Potigrafu - Balta 

Doamnei - Gherghița; Ploiești 
- Moara Domnească - Buda 
- Sicrita - Dumbrava; Ploiești - 
Râfov - Buda - Palanca - Fânari 
- Independența - Gherghița - 
Drăgănești. 

Ei bine, mai există un pod 
peste Teleajen, care leagă satul 
Pantazi de Berceni, numai că 
acesta este pe un singur fi r și, 
în prezent, nu mai prezintă 
siguranță în funcționare. Pe 
acest drum se reduce distanța 

dinspre și spre Ploiești cu 
circa 15 kilometri. Podul a 
fost reparat acum 16 ani, după 
ce a fost afectat puternic de o 
viitură venită pe râul Teleajen, 
dar de atunci încoace nu s-a 
mai întâmplat nimic. Primăria 
Valea Călugărească a alocat 
fonduri pentru expertizarea 
podului metalic de la Pantazi, 
dar nu dispune de bani pentru 
a și reface această construcție. 
Pesemne că, în acest caz, 
nimerit ar fi  un parteneriat cu 
CJ Prahova, care să aloce suma 
aferentă pentru consolidare.
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a serviciului fără parcurgerea pașilor PROBLEME PENTRU ROSAL

PODUL DE LA RACHIERI, ÎN STARE ȘUBREDĂPODUL DE LA RACHIERI, ÎN STARE ȘUBREDĂ

O MICĂ RAZĂ DE SPERANȚĂ SE 
ÎNTREVEDE TOTUȘI

Vând casă locuibilă în 
comuna Ariceștii - Zeletin nr. 
333 și teren aferent în suprafaţă 
de 1327 mp. Preţ negociabil. 

Tel. 0723 100843
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Polițiștii Serviciului Rutier și cei 
ai Biroului Drumuri Naționale 

Europene au acționat pentru asigurarea 
unui climat de siguranță rutieră, creșterea 
vizibilității elementului polițienesc în 
vederea prevenirii accidentelor rutiere, pe 
fondul vitezei excesive și al consumului 
de băuturi alcoolice. Pe durata acțiunilor, 
potrivit IPJ Prahova, au fost aplicate 
120 de sancțiuni pentru nerespectarea 
regimului legal de viteză și 5 sancțiuni 
pentru consumul de băuturi alcoolice la 
volan. „Valoarea totală a acestora fi ind de 
aproximativ 76.820 de lei. Totodată, au fost 
reținute și 15 permise de conducere, cele 
mai multe pentru depășirea vitezei legale”, 
a anunțat IPJ Prahova. Polițiștii orașului 
Mizil, au observat în trafi c, un autoturism, 
care circula din sens opus, pe o stradă cu 
sens unic, motiv pentru care au efectuat 
semnalul regulamentar de oprire, însă 
autoturismul și-a continuat deplasarea. 
„Polițiștii au pornit semnalele luminoase 
și acustice, urmărind autoturismul 
aproximativ 400 de metri, fi ind oprit pe 
strada Ion Luca Caragiale din oraș. Întrucât 
conducătorul auto emana halena alcoolică, 
s-a procedat la testarea cu aparatul etilotest, 
care a rezultat valoarea de 0,99 mg/l alcool 
pur în aerul expirat. Bărbatul în vârstă de 
42 de ani, din Mizil, a refuzat prelevarea de 
mostre biologice de sânge”, a anunțat IPJ 
Prahova. În cauză, a fost întocmit dosar 
penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii 
de refuz sau sustragerea de la prelevarea 
de mostre biologice de sânge. Un alt 
incident a avut loc pe drumul comunal 
Fânari către DJ 101 D. Polițiștii Secției 
nr. 9 de Poliție Rurală Puchenii Mari au 

procedat la oprirea regulamentară a unui 
autoturism, care se deplasa pe acest drum. 
„Întrucât conducătorul autoturismului 
emana halenă alcoolică, a fost testat 
cu aparatul etilotest, rezultatul fi ind de 
1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat. 
Bărbatul, de 46 de ani, din comuna Olari 
a fost condus la o unitate medicală pentru 
recoltarea de probe biologice de sânge, în 
vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările 
în cauză vor fi  continuate de către polițiștii 
postului de poliție Gorgota, sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de conducerea 
unui autovehicul sub infl uența băuturilor 
alcoolice”, a anunțat IPJ Prahova. Un 
alt incident a avut loc după ce, pe raza 
localității Poiana Țapului, s-a produs un 
accident rutier. La fața locului, potrivit 
IPJ Prahova, s-au deplasat polițiștii, care 
au stabilit că un autoturism, condus de un 
bărbat în vârstă de 43 de ani, din comuna 
Plopu, care se deplasa pe DN1-E60, pe 
direcția București către Brașov, a pierdut 
controlul asupra direcției de deplasare, 
părăsind partea carosabilă, unde a intrat 
în coliziune cu parapetul din beton al 
drumului, după care s-a răsturnat pe 
plafon. „Întrucât bărbatul emana halenă 
alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul 
etilotest, rezultând valoarea de 0,66 mg/l 
alcool pur, fapt pentru care a fost condus 
la o unitate medicală, în vederea recoltării 
de mostre biologice de sânge. În cauză, a 
fost întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârşirii infracţiunii de conducerea 
unui autovehicul sub infl uența băuturilor 
alcoolice”, a precizat IPJ Prahova. Dar acesta 
nu a fost însă ultimul incident. Polițiștii 
Serviciului Rutier, potrivit IPJ Prahova, în 

timp ce efectuau atribuțiunile de serviciu 
pe raza localităţii Păulești, au oprit pentru 
control un autoturism, care circula pe DJ 
102, din direcția Păulești către Ploiești. 
„Întrucât conducătorul auto emana halena 
alcoolică, s-a procedat la testarea cu 
aparatul etilotest, care a rezultat valoarea 
de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, 
fapt pentru care, acesta a fost condus la 
o unitate medicală, în vederea recoltării 
de mostre  biologice de sânge, în vederea 
stabilirii alcoolemiei. În cauză, bărbatului 
în vârstă de 54 de ani i-a fost întocmit dosar 
penal sub aspectul săvârșirii infracţiunii 
de conducerea unui autovehicul sub 
infl uența băuturilor alcoolice”, a anunțat 
IPJ Prahova. Polițiștii Serviciului Rutier 
în timp ce desfășurau atribuțiunile 
de serviciu, în municipiul Ploiești, au 
oprit pentru control un autoturism care 
circula pe strada Ștrandului, din direcția 
localității Bucov către centrul orașului. 
„Conducătorul autoturismului, un tânăr 
în vârstă de 18 ani, din comuna Puchenii 
Mari, a fost testat cu aparatul DrugTest, 
care a indicat rezultat pozitiv la substanțe 
cu efect psihoactiv, fi ind condus la o unitate 
medicală, unde i-au fost prelevate mostre 
biologice în vederea stabilirii concentrației 
de substanță. În cauză a fost întocmit dosar 
penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 
conducerea unui autovehicul sub infl uența 
substanțelor cu efect psihoactiv”, a mai 
anunțat IPJ Prahova. Polițiștii Biroului 
Rutier, în timp ce efectuau serviciul pe 
strada Ștrandului din municipiu, au 
oprit pentru control un autoturism. „La 
volanul autoturismului se afl a un tânăr, 
cu vârsta de 23 de ani, din satul Pleașa, 
iar în urma  testării cu aparatul DrugTest, 
acesta a indicat prezența unor substanțe 
susceptibille de a avea efect psihoactiv, 
ulterior fi ind condus la o unitate medicală 
în vederea recoltării de mostre biologice”, 
a precizat IPJ Prahova. În cauză a fost 
întocmit dosar penal pentru săvârșirea 
infractiunii de conducere a unui vehicul 
pe drumurile publice de către o persoană 
afl ată sub infl uenţa substanţelor cu efect 
psihoactiv.

olițiștii Serviciului Rutier și cei procedat la oprirea regulamentară a unui

DOSARE PENALE PE BANDĂ RULANTĂDOSARE PENALE PE BANDĂ RULANTĂ

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

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

0372.032.313

IAR ASTA O SĂ 
NE COSTE SCUMP!

Mitrea, Băsescu (fratele), Mureșan, Remeș, 
Sereș, Naghy, Fenechiu, Mischie, Ridzi, 
Copos, Solomon, Roșca Stănescu, Chiuariu, 
Banias, Bivolaru, Morega, Stan, Pandele, Pop, 
Diniță, Marko, Oprișan, Nicolescu, Mazăre, 
Constantinescu, Severin…etc etc…sunt doar 
0,001 la sută din politicienii condamnați 
defi nitiv la închisoare, pentru o pungă mai 
mică sau mai mare de bani furați.

Infracțiuni pentru care au stat “pitiți” câteva 
luni sau ani înjumătățiți de tertipuri avocățești, 
iar astea au fost motive sufi ciente pentru noul 
val de politicieni, dispuși să își asume pedeapsa 
de la intrarea în politică. De aici și gluma extrem 
de adevărată, cum că politicienii ar face bine, 
la intrarea în politică, mai întâi, să-și execute 
pedeapsa pentru ce o să fure și pe urmă să-și 
facă mandatul de primar, parlamentar sau orice 
altă funcție vizează pentru furăciune!

Ei bine, se vede clar că totul are ca stăpân 
banul. Că e un lucru bun sau rău, grav sau 
mai puțin grav, de construit sau de dărâmat, 
de luptat sau de non-combat…după colț este 
BANUL! El corupe oameni, sufl ete, conștiințe, 
acaparează totul, cu el conduci, înfunzi, dirijezi, 
naști și omori, cu bani cumperi liniștea și, poate 
cel mai grav, cu galbeni am ajuns să cumpărăm 
iubirea, grija și atenția.

Banul este valoarea supremă. Pe care, din 
păcate, am trecut-o înaintea tuturor celorlalte. 
Iar primii care au de suferit pe termen nelimitat, 
sunt propriii noștri copii. Pentru ei a devenit 
mai important brandul, cât costă, ce valoare 
are, dacă jucăria lui e mai tare decât a colegului, 
dacă are bani de buzunar mai mulți ca ceilalți, 
unde își face vacanța, nu cu cine, pentru ei 
banul a devenit un scop în sine, nu un mijloc. 
Noi, părinții, am ajuns să nu mai însemnăm 
repere sufl etești ci surse.

Iar asta nu are cum să fi e decât DUREROS!

 continuare din pagina 1

Marius MARINESCU
www.ziarulploieştii.ro

ULTIMELE PREGĂTIRI, LA PLOIEȘTI, ULTIMELE PREGĂTIRI, LA PLOIEȘTI, 
PENTRU ACCESAREA UNOR CREDITE ÎN PENTRU ACCESAREA UNOR CREDITE ÎN 

VALOARE CUMULATĂ DE 28 MIL. LEI

Autoritățile municipale au clarifi cat 
și aspectul persoanelor desemnate 

pentru a semna contractele de credit și 
de garanții pentru două împrumuturi 
pe care Primăria Ploiești le va încheia 
cu CEC Bank. Acestea sunt, în ordine, 
primarul orașului, Andrei Volosevici și 
de șefi i Direcției Economice, Direcției 
Administrației Publice, Juridic, Achiziții 
și, separat, pentru câte un împrumut, de 
conducătorii Direcției Tehnice și Direcției 
Relații Internaționale. Reamintim că, în 
luna ianuarie 2021, consilierii locali au 
aprobat începerea procedurilor de selecții 
pentru credite.

Împrumutul bancar de 10 milioane 
de lei va fi  utilizat pentru cofi nanțarea 
unor proiecte europene: modernizarea 
străzii Gheorghe Grigore Cantacuzino, cu 

lărgirea la patru benzi din zona Podul Înalt 
și amenajarea unui terminal multimodal; 
noua legătură rutieră dintre Gara de Vest 
și Gara de Sud,  pe strada Liberății, cu 
amenajarea piețelor de la cele două gări; 
cota parte a municipalității pentru achiziția 
de troleibuze; construirea terminalului 
multimodal de lângă Spitalul Județean; 
regenerarea cartierului Pictor Rosenthal.

Al doilea credit, în sumă de 18 milioane 
de lei, va servi pentru realizarea unor 
investiții locale, printre care amintim 
restaurarea fațadei și acoperișului la 
Colegiul „I.L. Caragiale” (8,2 milioane 
de lei), extinderea capacității de cazare la 
căminul de bătrâni de pe strada Cosminele 
(5 milioane lei) și prelungirea străzii 
Laboratorului (4,8 milioane de lei).
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lărgirea la patru benzi din zona Podul Înalt Al doilea credit în sumă de 18 milioane

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Primăria  Câmpina a început să distribuie 
de ieri pachete cu produse alimentare 

și de igienă anumitor  familii considerate 
vulnerabile. Acțiunea se va încheia pe 20 
septembrie. Ajutoarele-fi nanțate din fonduri 
europene- vor fi  primite de persoanele afl ate  
în evidența administrației locale și cărora 
autoritatea publică  le-a stabilit dreptul la venit 
minim garantat, dar și celor care benefi ciază de 
alocație pentru susținerea familiei. În vederea 
ridicării pachetelor, benefi ciarii trebuie să 
se prezinte personal, cu actul de identitate, 
la cantina Colegiului Constantin Istrati ( cu 
sediul în Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 45). 
Programul este următorul: 15- 16 septembrie, 
între orele 8.30-16.00; 17 septembrie- între 
orele 8.30-13.30; 20 septembrie – între orele 
8.30-16.00.

PACHETE PACHETE 
ALIMENTARE ALIMENTARE 
LA CÂMPINALA CÂMPINA

rimăria Câmpina a început să distribuie
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În cadrul RBLSummit din acest an, 
a fost desemnată o nouă generație 

de 12 profesori MERITO, care se adaugă 
celorlații 55 de profesori desemnați în galele 
anterioare. Pentru Prahova, meritoriu este 
că are un al doilea cadru didactic laureat: este 
vorba despre Liviu Gelu Drăghici, profesor 
de Științe Economice, la Colegiul Economic 
„Virgil Madgearu”, din Ploiești. Până acum, 
județul avea un singur reprezentant în 
această elită validată ca atare prin Proiectul 
MERITO, un program al antreprenorilor 
din România, reuniți în Romanian Business 
Leaders (RBL), structură înfi ințată de 
Măriuca Talpeș (Bitdefender și Soft win) și 
prof. Dana Lica, director al Centrului de 
Excelență Prahova.

Liviu Gelu Drăghici (37 de ani) a lucrat 
opt ani într-o corporație înainte de a deveni 

profesor, în 2016. A studiat în paralel 
Management și Pedagogie, la Universitatea 
Petrol-Gaze din Ploiești, urmând apoi 
un masterat în Management și unul în 
Consiliere Școlară și Dezvoltarea Carierei. 
Deține o cafenea-bibliotecă și e cofondator 
al Asociației „Ai Carte”. Din întreaga 
prezentare publicată pe site-ul „Proiectul 
MERITO” alegem câteva gânduri ale 
laureatului din vremea școlii în pandemie: 
„Nu mi-a fost greu să mă adaptez tehnic la 
orele online, pentru că la Vodafone ședințele pe 
Zoom erau parte din rutina zilnică. Ba chiar 
am putut să elimin momentul în care strigam 
prezența, pentru că mi-am instalat o extensie 
la Google Chrome care monitorizează cine și 
cât a stat la oră. Am putut să le dau suportul 
de curs la începutul anului, ei și-au notat 
în caiete în ritmul lor. Deci la oră doar am 
recapitulat, am fi xat concepte și au aplicat 
ce au învățat-de exemplu, să facă analiza 
economico-fi nanciară a unei fi rme sau să 
își aleagă acțiuni de pe bursă și să calculeze 
diverși parametri.

Ca să mă asigur că erau atenți, la fi nalul 
orei fi ecare trebuia să răspundă la o întrebare 
scurtă și întotdeauna primeam răspunsul 
corect. Abia la sfârșitul anului mi-au povestit 
că ei de fapt se jucau în timpul orei un joc 
de strategie, iar cel care știa răspunsul îl 
transmitea în căști, astfel încât îl auzeau toți 
elevii, inclusiv cel întrebat. Am apreciat că au 
fost creativi.”

Istoria așezământului începe, undeva, 
prin anii 1639-1641, când prin părțile 

locului a poposit Matei Basarab. Domnul 
Țării Românești a ordonat să fi e ridicată 
aici o biserică. Unele surse afi rmă că ar fi  
existat, la acea vreme, ruinele unui lăcaș din 
vremea lui Mihai Viteazul, dar documente 
ofi ciale în acest sens nu există. Construcția 
a început cu clopotnița, zidurile curții și 
palatul domnesc, începând cu 1641, iar 
piatra de temelie a bisericii este pusă abia 
la 27 iunie 1650, așa cum arată și pisania 
inscripționată în piatră. Și totuși Matei 
Basarab nu termină lucrările, astfel că ele 
sunt fi nalizate patru decenii mai târziu, de 
Constantin Brâncoveanu (1690), care iartă 
de toate dăjdiile (impozitul de azi) mai mulți 
săteni, aceștia având însă responsabilitatea 
construirii așezământului: „pentru că 
fi ind acest sat al sfi ntei Mănăstiri Brebu și 
rămânând acea sfântă mănăstire neisprăvită 
de Matei Vodă, domnia mea m-am milostivit 
de am ertat pe acești oameni de toate câte mai 
sus scrise, ca să poată fi  de treabă vărului, 
să facă cât va trebui pentru direstul acestei 
sfi nte mănăstiri, socotind domnia mea, fi ind 
voia lui Dumnezeu, cât au rămas neisprăvită 
să isprăvesc domnia mea”. Vreme de 60 de 
ani, mănăstirea funcționează independent; 
la 8 mai 1750, Grigore II Ghica o închină 
metoc Spitalului Sfântul Pantelimon, cauză 
din care aceasta sărăcește. Bine, între timp 
clădirile se deteriorează, fi ind nevoie de 
reparații în 1790, apoi cutremurul din 1802 

face ravagii, iar remedierile (egumenul 
Isihie și Teodor, între anii 1828-1836) 
modifi că mult stilul în care fusese zidită 
mănăstirea de Matei Basarab. Pe la mijlocul 
secolului al XIX-lea, în incintă era amenajată 
biblioteca arhimandritului Ghenadie 
Pârvulescu, ce conținerea manuscrise vechi 
și carți valoroase, multe dintre acestea fi ind 
distruse însă într-un incendiu. Odată cu 
secularizarea averilor mănăstirești, în 1863, 
Eforia Spitalelor Civile desfi ințează lăcașul 
(biserica devine una de mir), dar în schimb 
preia în patrimoniu toate bunurile mobile și 
imobile ale lăcașului, cu condiția îngrijirii 
și conservării clădirilor. În 1901, pictura 
bisericii este refăcută de Sava Henția. Mai 
târziu, casele domnești vor fi  transformate 
întâi în casă de vacanță pentru elevele de la 
„Azilul Elena Doamna”, apoi în sanatoriu și 
în azil pentru bătrâni (1950-1957). În anul 
1959, clădirea domnească este organizată 
ca muzeu. În anii 1942-1943 s-au reparat 
stricăciunile provocate clopotniței și 
bisericii de cutremurul din 1940, iar între 
anii 1955-1960 s-au restaurat complet 
biserica, clopotnița și zidurile curții, iar în 
anii 1962-1963, după un incendiu mistuitor, 
palatul domnesc.

Planul bisericii este identic cu cel de 
la mănăstirea Dealu; este lucrată din 
cărămidă cu zidul în grosime de 2 metri, 
iar exteriorul-în cărămidă aparentă. 
Naosul este în formă de trefl ă, prezentând 
patru puncte de sprijin impresionante sub 

turlă.  Pronaosul este împărțit în două: o 
parte mai mică spre răsărit, peste care se 
ridică două turle egale; o parte mai mare 
spre apus, despărțită de cea dintâi prin 
două coloane octogonale, sprijinite pe 3 
arcade. Clopotnița, lucrată în întregime 
din cărămidă aparentă, are aproape 30 m 
înălțime. Este împodobită în exterior cu 
brâuri, arcade și nișe. Parterul și nivelul 
imediat următor sunt zidite în pătrat, iar 
următoarele trei etaje continuă în octogon, 
în descreștere, spre acoperiș. Clădirea 
clopotniței este considerată unul dintre cele 
mai prețioase monumente ale arhitecturii 
vechi românești. Zidul de împrejmuire, gros 
de 0,90 m și înalt de de 7-8 m este lucrat din 
piatră și cărămidă. Palatul domnesc al lui 
Matei Basarab are 8 camere și o sufragerie 
mare. La subsol dispune de două pivnițe 
înalte și frumos boltite. Adaosurile din 
timpul diferitelor renovări au fost înlăturate 
cu prilejul restaurării după incendiul din 
1961, efectuată de Direcția Monumentelor 
Istorice, fi ind scoasă la iveală arhitectura 
din vremea lui Matei Basarab. Începând cu 
anul 1979 au fost începute ample lucrări de 

salvare a complexului: a fost consolidată 
catapeteasma afectată de cutremurul din 
1977,  a fost restaurată pictura murală din 
biserică, s-au pictat turlele, o parte din 
glafurile ferestrelor și draperia. În 1998-2000 
s-au refăcut acoperișul bisericii și turnul 
clopotniței și s-a montat o ușă din lemn de 
stejar cu sculpură specifi că secolul al XVII-
lea. În 2012, prin grija patriarhului Daniel, 
mănăstirea s-a născut din nou, cu obște 
de maici și rânduială călugărească. Casa 
domnească găzduiește, în prezent, colecția 
muzeală „Istoria epocii lui Matei Basarab 
și Constantin Brâncoveanu”, ce  cuprinde 
peste 600 de exponate. Colecția muzeală 
permanentă de artă și istorie medievală, 
vernisată la data de 12 septembrie 1971, 
conține piese extrem de valoroase, printre 
care Pravila de la Govora, 1640 - primul 
îndreptar de lege adresat mirenilor și 
clericilor, Îndreptarea Legii-Târgoviște, 
1652, Biblia de la București, din anul 1688, 
tipărită de frații Radu și Șerban Greceanu, 
în timpul domniei lui Șeban Cantacuzino, 
prima biblie tipărită în limba română cu 
caractere chirilice, tipărituri editate de 
mitropoliții Dosoft ei și Antim Ivireanu.

turlă Pronaosul este împărțit în două: o salvare a complexului: a fost consolidată

50 DE ANI DE LA VERNISAREA COLECȚIEI MUZEALE PERMANENTE 50 DE ANI DE LA VERNISAREA COLECȚIEI MUZEALE PERMANENTE 
DE ARTĂ ȘI ISTORIE MEDIEVALĂ „CURTEA DOMNEASCĂ” BREBUDE ARTĂ ȘI ISTORIE MEDIEVALĂ „CURTEA DOMNEASCĂ” BREBU

Biblioteca „Nicolae Iorga“ din Ploiești, afl ată în subordinea Consiliului Județean 
Prahova, amintește că „are ușile larg deschise și o ofertă de carte extrem de bogată 

(peste 530.000 de volume) pentru toți prahovenii interesați de lectură.” Într-un text 
adresat tuturor cititorilor, reprezentanții instituției oferă detalii suplimentare despre 
cum se poate face un abonament: „Dacă ai sub 14 ani, vino la sediul Bibliotecii cu 
buletinul unuia dintre părinți, bunici sau tutore legal, iar dacă ai peste vârsta amintită, 
atunci ai nevoie de propria-ți carte de identitate. Completezi o fi șă, îți va fi  eliberat un 
permis valabil pentru cinci ani, dar care trebuie vizat anual, și primești imediat accesul 
de a împrumuta cărțile dorite. În perioadele normale, pot fi  împrumutate maximum 
trei cărți pentru 14 zile, cu posibilitate de prelungire pentru alte 14. Pentru perioada de 
pandemie, pot fi  împrumutate 5 cărți, pentru o perioadă de 28 de zile pentru returnare.” 
În cazul în care se pierde un exemplar din cele împrumutate, se poate fi e să se achite 
contracostul, fi e să fi e cumpărat respectivul volum.

Pentru cei care doresc să consulte online titlurile cărților disponibile, „Nicolae Iorga” 
dispune de o bază de date cu titlurile achiziționate din 1991 și până în prezent, lista 
putând fi  consultată la adresa http://www.bibliotecaprahova.ro/ (secțiunea Catalog 
Online). Programul la secția împrumut și accesul la sala de lectură, în condițiile impuse 
de pandemie, se ralizează de luni-vineri, între orele 8.00-19.00.

OFERTĂ A BIBLIOTECII OFERTĂ A BIBLIOTECII 
JUDEȚENE „NICOLAE IORGA”JUDEȚENE „NICOLAE IORGA”

PRAHOVA ARE UN AL DOILEA PRAHOVA ARE UN AL DOILEA 
PROFESOR „MERITO”!

n cadrul RBLSummit din acest an p

Muzeul „Casa Domnească” din Brebu, secție a Muzeului Județean de Istorie și 
Arheologie Prahova, a celebrat, recent, 50 de ani de la deschidere a unei colecții 

unicat, de care s-a ocupat profesorul Nicolae Simache. Cumva, istoria clădirii nu poate 
fi  separată de cea a mănăstirii. În fi ne, a complexul arhitectural medieval Brebu, alcătuit 
din biserica mănăstirii, casa domnească, turnul intrării și zidul de incintă. Acesta a fost 
declarat cel mai important monument al secolului XVII din județul Prahova. 
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Nu, nu este vorba despre prețurile crescute 
aberant cu 20% în ultima vreme, amenzile 

ținând de cu totul alte motive, cum ar fi  nerespectarea 
legislației privind citirea contoarelor, iar drept 
consecință, unii consumatori  au primit facturi foarte 
mari.

Autoritatea Națională de Reglementare în 
domeniul Energiei (ANRE) a verifi cat respectarea de 
către operatorii rețelelor și sistemelor de distribuție 
de energie electrică și de gaze naturale a obligației 
de transmitere de date și informații furnizorilor 
cu privire la indexurile aparatelor de măsurare, 
în baza cărora furnizorii emit facturile de energie 
electrică și de gaze naturale către clienții fi nali. În 
urma constatărilor făcute, s-au aplicat contravenții 
în valoare totală de 2.770.000 lei. Cea mai mare 
amendă a primit-o  Distribuție Energie Electrică  - 
670.000 lei, urmată de  E-Distribuție Muntenia, 
E-Distribuție Banat, E-Distribuție Dobrogea și Delgaz 
Grid (energie electrică) - fi ecare cu câte 400.000 
de lei. Urmează  Distribuție Energie Oltenia, cu o 
amendă de 190.000 lei, Delgaz Grid (gaze naturale) - 
160.000 lei,  Premier Energy (gaze naturale)-90.000 
lei și  Distrigaz Sud Rețele (gaze naturale)  - 60.000 

lei. ANRE a constatat  următoarele: operatorii de 
distribuție nu au respectat intervalul de citire a 
indexului aparatelor de măsurare a energiei electrice 
care poate fi  mai mare de o lună, dar nu trebuie să 
depășească 6 luni; nu au respectat intervalul de citire 
a indexului aparatelor de măsurare a gazelor naturale, 
interval care nu trebuie să depășească 3 luni; nu au 
respectat periodicitatea lunară de citire a indexului 
aparatelor de măsurare a energiei electrice în cazul 
prosumatorilor; nu au transmis furnizorilor datele de 
măsurare în vederea decontării consumului de energie 
electrică sau cantității de energie electrică produse și 
livrate în rețea de către prosumatori.

CARE SUNT FORMELE DE AJUTOR 
Măsurile de protecție socială pot fi  

fi nanciare și non-fi nanciare. Primele se 
fi nanțează din bugetul de stat, din bugetele 
locale sau din fonduri europene.

Măsurile fi nanciare sunt: 
-ajutoare pentru încălzirea locuinței;
-ajutor pentru consumul de energie 

destinat acoperirii unei părți din consumul 
energetic al gospodăriei pe tot parcursul 
anului;

-ajutor pentru achiziționarea, în cadrul 
unei locuințe, de echipamente efi ciente din 
punct de vedere energetic, necesare pentru 
iluminarea, răcirea, încălzirea și asigurarea 
apei calde de consum în locuință, pentru 
înlocuirea aparatelor de uz casnic depășite 
din punct de vedere tehnic și moral cu 
aparate de uz casnic efi ciente din punct de 
vedere energetic; 

-ajutor pentru achiziționarea de produse 
și servicii în vederea creșterii performanței 
energetice a clădirilor ori pentru conectarea 
la sursele de energie.

Măsurile non-fi nanciare constau în 
facilități de acces și conectare la sursele 
de energie disponibile necesare pentru 

asigurarea nevoilor energetice minimale, 
inclusiv interzicerea deconectării de la 
sursele de energie pentru anumite categorii 
de consumatori vulnerabili, precum și 
consilierea și informarea transparentă și 
accesibilă a populației cu privire la sursele 
de energie, costuri și proceduri de acces la 
acestea, în conformitate cu Legea 123/2012 
și cu OUG 33/2007.

TRANȘE DE ACORDARE A 
AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE

Ajutorul pentru încălzire se acordă 
în funcție de venitul mediu net lunar 
pe membru de familie sau al persoanei 
singure, după caz, iar suma aferentă pentru 
compensarea procentuală se suportă 
din bugetul de stat, după cum urmează:
-în proporție de 100% din valoarea de 
referință, dar nu mai mult decât consumul 
facturat, în situația în care venitul mediu 
net lunar pe membru de familie sau al 
persoanei singure este de până la 200 lei;
-în proporție de 90%, în situația în care 
venitul mediu net lunar pe membru 
de familie sau al persoanei singure 
este cuprins între 200,1 lei și 320 lei;
-în proporție de 80%, în situația în care 

venitul net mediu lunar pe membru 
de familie sau al persoanei singure 
este cuprins între 320,1 lei și 440 lei;
-în proporție de 70%, în situația în care 
venitul net mediu lunar pe membru 
de familie sau al persoanei singure 
este cuprins între 440,1 lei și 560 lei;
-în proporție de 60%, în situația în care 
venitul net mediu lunar pe membru 
de familie sau al persoanei singure 
este cuprins între 560,1 lei și 680 lei;
-în proporție de 50%, în situația în care 
venitul net mediu lunar pe membru 
de familie sau al persoanei singure 
este cuprins între 680,1 lei și 920 lei;
-în proporție de 40%, în situația în care 
venitul net mediu lunar pe membru 
de familie sau al persoanei singure 
este cuprins între 920,1 lei și 1.040 lei;
-în proporție de 30%, în situația în care 
venitul net mediu lunar pe membru 
de familie sau al persoanei singure este 
cuprins între 1.040,1 lei și 1.160 lei;
-în proporție de 20%, în situația în care 
venitul net mediu lunar pe membru 
de familie sau al persoanei singure este 
cuprins între 1.160,1 lei și 1.280 lei;
-în proporţie de 10%, în situația în care 
venitul net mediu lunar pe membru de familie 
este cuprins între 1.280,1 lei și 1.386 lei;
-în proporţie de 10%, în situația în care 
venitul net mediu lunar al persoanei singure 

este cuprins între 1.280,1 lei și 2.053 lei.
AMENDAMENTE ADOPTATE

Deputații au aprobat, în plen, un 
amendament propus de PSD, respins 
inițial în comisii, privind majorarea valorii 
de referință în cazul încălzirii cu lemne, 
de la 160 lei pe lună. la 320 lei pe lună.
Astfel, „valoarea de referință, în funcție de 
sistemul de încălzire utilizat, se actualizează 
prin hotărâre a Guvernului și nu poate fi  mai 
mică de: 250 lei/lună pentru gaze naturale; 500 
lei/lună pentru energie electrică; 320 lei/lună 
pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.”
De asemenea, se prevede majorarea de la 50 
lei pe lună, la 70 lei pe lună, a suplimentului 
pentru energie electrică acordat familiilor 
și persoanelor singure cu venituri reduse, 
inclusiv în perioada sezonului rece: 
„familiile și persoanele singure benefi ciază 
lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de 
un supliment pentru energie în sumă fi xă, 
acordat în funcșie de sursele de furnizare a 
energiei utilizate, în cuantum de: 30 lei/lună 
pentru consumul de energie electrică; 10 lei/
lună pentru consumul de gaze naturale; 10 
lei/lună pentru consumul de energie termică; 
20 lei/lună pentru consumul de combustibili 
solizi și/sau petrolieri. În situația în care 
singura sursă de energie utilizată este energia 
electrică, cuantumul suplimentului este de 70 
lei/lună.”

CARE SUNT FORMELE DE AJUTOR asigurarea nevoilor energetice minimale

v

v

În sfârșit, o veste bună și pentru noi! Eurostat arată că, în 2018, 
România s-a clasat pe primul loc în UE, în topul exportatorilor 

de viori către state din afara Uniunii Europene. Fabricile noastre au 
trimis în lume (în UE nu se știe) 14.035 de viori, ceea ce reprezintă 
28% din totalul exportului UE. România este urmată, în acest 
clasament, de Danemarca (12.169 viori), Germania (6.358), Cehia 
(2.862) și Franța (2.684). Statele membre ale Uniunii Europene au 
exportat anul trecut 105.000 viori, în valoare de 23,3 milioane de 
euro. Aproape jumătate dintre viorile exportate de UE au mers către 
două țări: SUA și Coreea de Sud (11.900 viori fi ecare sau 24% din 
exporturile extracomunitare de viori). Acestea au fost urmate de 
Japonia (6.700, 14%), Canada (2.900, 6%), Australia (2.300, 5%), 
Elveția (2.100, 4%), Hong Kong (1.800, sub 4%), China (1.700, 3%), 
Rusia (1.600, 3%), Norvegia (1.200, 2%) și Serbia (870, sub 2%). Cel 
mai important producător de viori din România este Fabrica Hora, 
din Reghin, județul Mureș, care este și cel mai mare producător de 
instrumente muzicale din lemn din Europa. În afară de viori, aici 
se produc peste 200 de tipuri de  instrumente muzicale și 300 de 
accesorii (viole, violoncele, contrabasuri, chitare, mandoline, cobze, 
naiuri etc. plus accesoriile necesare-cutii și arcușuri).

ROMÂNIA, ÎN TOPUL ROMÂNIA, ÎN TOPUL 
EXPORTATORILOR EXPORTATORILOR 

DE VIORI DE VIORI 

DISTRIBUITORII DE ENERGIE DISTRIBUITORII DE ENERGIE 
ȘI GAZE, AMENDAȚI CU ȘI GAZE, AMENDAȚI CU 
2,77 MILIOANE DE LEI

lei ANRE a constatat următoarele: operatorii de

CUM SE ATRIBUIE AJUTOARELE PENTRU CUM SE ATRIBUIE AJUTOARELE PENTRU 
ÎNCĂLZIRE ÎN ACEASTĂ IARNĂÎNCĂLZIRE ÎN ACEASTĂ IARNĂ

Așa cum am promis, revenim cu detalii în legătură cu legea consumatorului 
vulnerabil, aprobată în această săptămână în Camera Deputaților, atunci când 

s-au adus și câteva modifi cări față de varianta cu care actul normativ a plecat de la 
Guvern. Numărul de benefi ciari este estimat să ajungă la 524.000 de persoane cu venituri 
reduse. 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.

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

• bannere şi rollup-uri 
• etichete autocolante

 • fi rme luminoase • obiecte 
promoţionale personalizate 

• colantări auto
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„Nici o zi fără scandal” pare a fi  un nou moto al vieții publice de la Chișinău. După 
ciorovăielile privind activitatea procurorului general Alexandru Stoianoglo, 

după mai multe publicații „fi erbinți” despre fuga oligarhului Veaceslav Platon și a liderului 
partidului PACE Gheorghe Cavcaliuc la Londra, despre noi dosare privind delapidări în 
proporții deosebit de mari a mijloacelor fi nanciare publice, un nou scandal ține capul 
știrilor și comentariilor mijloacelor media. De astă dată fi tilul bombei nu vine din gașca 
politică, a fabricilor de troli, a falsifi catorilor de informații și a victimelor acestora, după 
cum suntem obișnuiți noi, jurnaliștii. Lovitura a „izvorât” chiar din interiorul presei 
„libere și independente” de la Chișinău. Protagonista noului scandal este nimeni alta decât 
Natalia Morari, cunoscuta moderatoare a emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la tot 
atât de cunoscutul post de televiziune TV8. 

NATALIA MORARI: „LOVIȚI ÎN MINE, 
DAR LĂSAȚI TV8 ÎN PACE”  

Miercuri, 8 septembrie, jurnalista 
Natalia Morari a lansat în spațiul public 
anunțul bombă că se retrage pentru o 
perioadă nedeterminată din Consiliul 
de Administrare al postului TV8 și își  
suspendă emisiunea politică pe care o 
realizează „Politica Nataliei Morari”. 
Cererea de demisie a fost depusă de fapt cu 
o zi înainte de a face anunțul buclucaș, fi tilul 
bombei fi ind mărturia că tatăl copilului 
său (născut la 12 aprilie curent) este 
controversatul om de afaceri (mai corect 
interlopul)  Veaceslav Platon, condamnat 
și acuzat în dosare penale legate de fraude 
bancare și spălare de bani în proporții 
deosebit de mari, în prezent anunțat în 
căutare de organele de drept, și care, după 
alegerile parlamentare din 11 iulie, a fugit 
din Republica Moldova, adăpostindu-se 
liniștit la Londra. Dânsa a decis să spargă 
acest mister și să-și recunoască culpa 
după aproape jumătate de an, dat fi ind că 
„în ultimele săptămâni” ar fi  supusă unui 
șantaj din partea unor colaboratori ai SIS. 
„Prieteni, există momente în viață când ai de 
luat decizii extrem de complicate, dar unicele 
corecte. Un an în urmă am ales să creez o 
poveste în jurul fi ului meu Rem pentru a-l 
proteja, înțelegând că asta este unica șansă 
ca el să aibă o copilărie liniștită în societatea 
noastră. Am fost nevoită să-mi găsesc refugiu 
în spatele unei legende. Am făcut-o cât am 
putut, dar pentru că urmează lucrurile care 
nu mai pot fi  oprite, vreau să fi u eu cea care 
va spune totul. Tata lui Rem este Veaceslav 
Platon și o declar ca să nu mai existe loc de 
niciun fel de șantaj în privința mea și a fi ului 
meu. Vă cuprind, Natalia”, a scris jurnalista 
pe contul său de Facebook. „Vedeta” mass 
media a mai precizat că postul TV8, pe 
care l-a considerat „primul copil” al ei „va 
fi  lovit și el”, din care motiv a considerat 
„unica decizie corectă să facă o pauză” și 
să se retragă „temporar din Consiliul de 
Administrare”, dar că rămâne fondatorul 
televiziunii la care ține mai mult decât își 
imaginau cei care au pornit atacul  asupra 
ei (oameni de la SIS – N.M.) și că va „reveni 
la timpul potrivit, inclusiv cu un nou format 
de emisiune”. 

Știrea a fost ca un cutremur de 7-8 grade 
pentru breasla jurnalistică. Mai mulți colegi, 
consternați, și-au făcut publică indignarea 
privind deserviciul pe care l-a adus 
prin această faptă presei de la Chișinău. 
„Considerăm că relația Nataliei Morari 
cu Veaceslav Platon ar putea submina 

grav încrederea 
consumatorilor de 
media într-o presă 
liberă și independentă. 
Regretăm declarația 
întârziată a Nataliei 
Morari. Gestul ei ar 
putea afecta imaginea 
TV8 drept o instituție 
media integră și 
independentă din punct 

de vedere a politicii editoriale”, se spune 
în declarația semnată de Centrul pentru 
Jurnalism Independent, Asociația Presei 
Electronice și Asociația Media Guard și 
citată în aceeași după amiază de „Ziarul de 
Gardă”. Replica Nataliei Morari nu s-a lăsat 
așteptată nici măcar o oră. Printre scuzele 
către telespectatori și colegi, dar și regretul 
(un singur lucru!) că nu a făcut declarația 
la timp și prin asta a dezamăgit pe mulți, 
le-a cerut „celor care ne vor răul”, pe un 
ton ultimativ: „Lăsați TV8 în pace. Loviți 
în mine – dar lăsați televiziunea să-și facă 
treaba bine, așa cum ea a știut să facă în toți 
acești ani”. 

MORARI, PLATON ȘI REVOLUȚIA 
MONDIALĂ TWITTER 

„Uneori loviturile vin din interior”, 
titrează într-un editorial jurnalista Ana 
Gherciu de la portalul Moldova.org. 
Autoarea constată că presa a primit un 
gol în propria poartă, iar rata încrederii în 
jurnaliști a mai coborât niște trepte urcate 
cu greu. „Astăzi ne lingem rănile cauzate 
de ai noștri. Iar pe tine, dragă cititor, te rog, 
nu ridica pe piedestal jurnaliști, chiar dacă 
spun ce vrei să auzi. Taxează dur minciunile, 
critică discriminarea și controversele”. Iar 
săptămânalul independent „Gazeta de 
Chișinău”, prin memoriul „Călătorie la 
capătul deontologiei”, solicită Consiliului 
de Presă din Republica Moldova să ia „fără 
întârziere, atitudine publică în scandalul 
legat de cazul Natalia Morari/ TV8/7 
aprilie 2009/ TV7/Radio „Europa Liberă”/
și premiile acordate acesteia și instituțiilor 
de presă ce le reprezenta de către organizații 
media naționale și internaționale”.

De fapt, Natalia Morari este o fi gură 
foarte controversată nu numai în presa de 
la Chișinău, dar și în culisele politicului. 
Numele ei devine cunoscut publicului larg 
în decembrie 2007, când publică la ziarul 
rus Novoe Vremea articolul „Banii negri 
ai Kremlinului” (în rusă – Черная касса 
Кремля), dând în vileag cazuri de spălare 
de bani care au implicat persoane cu funcții 
înalte din anturajul președintelui Putin. 
Rămâne o enigmă cine (sau ce servicii) 
i-au furnizat datele, dar în aceeași lună, 
întorcându-se dintr-o deplasare din Israel, 
în Aeroportul Domodedovo este informată 
că la decizia FSB-ului rus îi este interzisă 
intrarea în Rusia. Nici protestul Uniunii 
Ziariștilor din Rusia, nici tentativa de a ataca 
la CEDO statul rus, nici alte subterfugii nu 
o vor ajuta să înfrunte Kremlinul. Fortuna îi 
va zâmbi însă la Chișinău, unde între 2008-
2009 conduce fondul „Th ink Moldova”. 
De pe acest „podium” se va implica nu 
atât în organizarea, cum afi rma  că e o 

piesă principală a Revoluției Twitter, cât în 
desfășurarea protestelor din aprilie 2007. 
Puțini sunt cei care își mai amintesc acum 
de corespondența jurnalistei Morari cu 
ideologul PCRM Mark Tkaciuk din seara de 
6 aprilie, când vorbeau clar despre provocări. 
„Cu o zi înainte de moartea lui Valeriu 
Boboc, în noaptea de 6 spre 7 aprilie 2009, la 
ora 1:40 unul dintre organizatorii acțiunilor 
de protest, jurnalista Natalia Morari, îi 
urează „noapte bună” ideologului de atunci 
al PCRM Mark Tkaciuk. Descifrarea SMS-
urilor scoate la iveală că în timp ce scanda 
„Jos comunismul!”, Morari ar fi  avut legături 
strânse cu Tkaciuk, pe alocuri chiar cu 
tentă amoroasă. În același context se înscrie 
blogerul rus Eduard Baghirov, prieten 
intim al jurnalistei, arestat la Chișinău, pe 
numele lui fi ind intentat dosar penal pentru 
organizarea violențelor. A fugit chiar de 
sub nasul poliției conduse de oamenii lui 
Filat, din al cărui partid făcea parte și Chiril 
Lucinschi, ulterior concubinul Nataliei 
Morari. Să fi e vorba doar de o coincidență? 
Între timp devine prezentatoarea unui talk-
show la televiziunea acestuia”. Altminteri, 
pagina cu aceste informații este retrasă de 
pe site-ul publicației jurnal.md de îndată ce 
Morari devine porta-voce a controversaților 
oameni de afaceri Victor și Viorel Țopa. 

Un lucru trece ca un fi r roșu prin toată 
biografi a și legendele legate de numele 
Nataliei Morari. Dânsa a fost totdeauna 
în preajma unor structuri, dar mai ales 
personagii, unde chift eau milioanele. 
Apropo, ultima știre care a luat foc chiar în 
zilele scandalului prezumă un plan secret 
„Platon-Morari”, ce presupune crearea unui 
partid politic, pentru care se pun la bătaie 
circa 5 milioane euro. E drept, sub camufl ajul 
unor acțiuni de caritate, dar destinate de 
fapt pentru aplicarea unei lovituri puternice 
actualei guvernări în 2023. Iar poveștile cu 
șantajul de la SIS, altele privind amenințări 
telefonice cu moartea din partea poliției 
moldovenești, a presupuselor fi lmări în 
propriul apartament făcând dragoste, par a 
fi  simple fake-uri. Nimic mai mult. 

CE MULT CONTEAZĂ SĂ NU NE 
TRĂDĂM PE NOI ÎNȘINE

La tot scandalul, fondatorii postului TV8 
au reacționat cam neîndemânatic. Doar doi 
angajați, Alex Macovei și Mihaela Dicusar, 
au demisionat chiar a doua zi. Tot a doua 
zi, în calitate de președinte al Asociației 
„Media Alternativă”, care deține licența 
TV8, este desemnat de fondatori Igor Boțan. 
Noul președinte a declarat că acest colectiv 
„are libertatea redacțională” și a asigurat 
telespectatorii că „valorile pe care TV8 le-a 
promovat, vor fi în continuare respectate”. 
Iar Mariana Rață, prezentatoarea unei 
alte emisiuni de top, „Cutia neagră”, 
deși a avut „confi rmarea confl ictului de 
interese personal al Nataliei” încă luni, 6 
septembrie, abia la o zi după declarația din 
8 septembrie se disculpă în fața fanilor că 
chiar dacă a afl at încă din 2020 că  Platon 
locuia într-un bloc alăturat, pe Natalia nu ar 
fi  văzut-o niciodată în preajma acelui bloc. 
Pare să nu fi e chiar sinceră. Despre relația 
Platon-Morari, inclusiv că tatăl copilului ei ar 

fi  oligarhul interlop, se discuta la Chișinău 
de luni bune, iar Rață, ca jurnalistă de 
investigație, nu avea cum să nu știe. Nu 
putea să nu-i trezească interes cazul colegei, 
reporteră la TV8, care face o știre excelentă 
despre cum l-a surprins pe Platon într-o 
vizită nocturnă la Procuratura Generală, 
unde s-a întreținut aproape 2 ore cu 
Stoianoglo. Și nici nu avea cum să nu știe de 
atacurile, amenințările și umilințele la care a 
fost supusă ulterior colega sa din partea lui 
Platon. Abia după ce scandalul a incendiat 
întreaga societate, iar Morari, în ultimul său 
„manifest”, îl disculpă pe Stoianoglo pentru 
că l-a eliberat pe Platon, numește societatea 
în care trăim una „absolut bolnavă, plină 
de ură, intoleranță și de eroi – așa zisă elită 
intelectuală – care pretind că au dreptul 
exclusiv și incontestabil asupra ocrotirii 
valorilor societății”, abia după toate acestea, 
zic, TV8 publică o postare pe pagina de 
Facebook prin care se disociază complet și 
categoric de declarațiile făcute în ultimele 
zile de Natalia Morari. Și că imediat ce 
conducerea TV8 a fost informată de 
existența confl ictului de interese, emisiunea 
de autor „Politica Nataliei Morari” a fost 
retrasă defi nitiv din grila postului, iar 
Natalia Morari a fost revocată imediat din 
structurile de administrare.

Știam și noi de acestea și până ca cei de 
la TV8 să-și toarne cenușă în cap. Și mai 
știam că în această poveste e amestecată 
foarte multă lume: cei care au fi nanțat TV7, 
apoi TV8 (ONG-uri, guverne, fonduri etc.); 
cei care au susținut și promovat insistent 
incompetența și lipsa de integritate, au 
premiat și încurajat activitatea Nataliei 
Morari (nejustifi cat, căci e lipsită de orice 
profesionalism, nu a scris nici un articol de 
analiză sau investigație, ci doar a moderat 
show-uri); cei care au repetat și multiplicat 
inepțiile ei pe la alte mass-media; cei care i-au 
creat și acordat legitimitate pe la banchete, 
cafenele, ceremonii și alte „măsuri” ofi ciale. 
Să ne privim în oglindă, cei care mai avem 
curajul să o facem. Presa noastră, „liberă 
și independentă”, e chiar creația noastră. 
Or, o societate cu adevărat sănătoasă ar 
reacționa fără ezitare: Morari trebuie 
îndepărtată defi nitiv de la orice activitate 
jurnalistică ținând cont de gravitatea actului 
de incompatibilitate deontologică. Iar TV8 
ar trebui să dispară din grilă – nu contează 
câți lucrează aici și nici gradul de integritate 
al fi ecărui dintre angajații postului. Pur și 
simplu, TV8 este creația Nataliei Morari, 
iar cine este ea anume se știe și se știa nu 
de azi și nu de ieri. A fi  angajat al unui 
post ca  TV8 (și nu e unicul!) este riscant. 
Iar riscurile se asumă. Nu punem pe 
rug dreptul jurnalistului de a nu divulga 
secretele vieții personale. Doar că Natalia 
Morari a intrat în confl ict de interese când 
și-a invitat concubinul la emisiune. Privind 
retrospectiv, nu cumva unele întrebări au 
fost gândite de invitat și nu de moderatoare? 
Și emisiunea cu participarea lui Stoianoglo, 
care l-a disculpat pe Platon, nu cumva a fost 
concepută ca o publicitate pentru amicul 
„Slava”? Când stai într-un pat cu oligarhia, 
credibilitatea demersurilor antioligarhice 
(„Unde-i miliardul?”) are de suferit. 
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CUI ÎI ESTE TEAMĂ DE CHINA?CUI ÎI ESTE TEAMĂ DE CHINA?
China nu doreşte o confruntare militară cu 

SUA. Nici nu ar avea şanse să o susţină din 
punct de vedere militar, economic şi chiar politic 
(să nu uităm că ţările riverane Mării Chinei de Sud 
nu văd cu ochi buni ascensiunea militară a acesteia 
în zonă). Ea doreşte să obţină supremaţia mondială 
prin pace, cu mijloace economice, informaţionale, 
diplomatice şi mai puţin sau chiar deloc (cel puţin 
acum) apelând la cele militare.

În acelaşi timp, contribuie, atât cât poate, la 
erodarea puterii SUA şi a încrederii lumii în această 
putere, folosind mijloace economice şi chiar politice, 
atunci când este cazul, aşa cum o face şi Rusia, de 
ceva ani buni. Se pare că a învăţat să facă asta, are 
răbdare şi, de ce nu, şi mijloacele necesare. Pas cu pas 
(ca să folosesc o expresie din politica românească), 
îşi diversifi că şi întăreşte prezenţa (fără prea 
mare „zgomot”) pe continentul african şi cel sud-
american, unde se pare că nu prea are concurenţă! 
Mai mult, a început acelaşi lucru şi în Europa (vezi 
Grecia, Ungaria, Muntenegru etc.), mai timid, dar 
insistă din ce în ce mai mult. Totodată, încearcă în 
acest – să îi spun – joc, să menţină Rusia departe de 
a-i leza interesele sau chiar să îi fi e aliată în anumite 
momente şi circumstanţe.

Conducerea chineză nu se avântă în declaraţii 
şi ameninţări, aşa cum o face administraţia 
americană la adresa ei. O face uneori, atunci 
când e provocată, şi dă replici simple fără a dori 
escaladarea (nici măcar declarativ) confruntărilor 
de ordin diplomatic.

În rest, în general linişte şi acţiune (chiar dacă 
nu la vedere), dar destul de efi cientă, pentru scopul 
vizat. China nu prea e deranjată de declaraţiile 
preşedintelui american sau aşa lasă impresia 

să credem. Probabil că e obişnuită cu astfel de 
declaraţii, mai ales din anii 90, ani ce coincid cu 
ascensiunea ei economico-militară. Trece uşor 
peste astfel de aspecte şi îşi continuă „maratonul de 
100 de ani”, dornică să îşi atingă scopul fi nal – acela 
de a domina lumea!

Nu se precipită, ştie că timpul lucrează în 
favoarea ei. SUA se rezumă doar la declaraţii şi 
ceva ameninţări voalate, care e cât se poate de 
evident că nu îşi ating scopul. China nu e ţara care 
să se sperie şi să recurgă la măsuri care să-i afecteze 
poziţia, dar mai ales scopul. Câştigă simpatia unor 
ţări, în special din Africa, unde SUA nu sunt prea 
interesate, sau din America de Sud, unde aceleaşi 
SUA au eşuat în a-şi „exporta” democraţia.

Ce este de remarcat e faptul că China nu o 
face prin ameninţări de ordin militar, economic 
sau diplomatic, ci prin o serie de investiţii în 
infrastructura, în exploatarea resurselor minerale, 
în modernizarea economiilor acelor ţări, fără a fi  
preocupată de regimurile politice de acolo, chiar şi 
dictatoriale.

Nu doreşte să îşi impună propriul regim 
politic. Ştie că va avea de câştiga mult mai mult, 
aşa cum o face în momentul actual. Pentru ce să 
fi e adepta unui confl ict militar cu o mare putere? 
Aşa ceva i-ar consuma resurse umane, militare, 
economice, fi nanciare, resurse pe care le-ar putea 
folosi foarte bine pentru a-şi atinge scopul fi nal -  
supremaţia mondială! Nu e interesată în a impune 
modelul chinezesc niciunei ţări. A învăţat asta din 
eşecurile marilor puteri URSS şi SUA şi nu vrea să 
repete asemenea greşeli, care nu i-ar aduce decât 
dezechilibru din toate punctele de vedere, pe lângă 
dezaprobarea, probabil, la nivel global.

Conform poziţiei Ungariei, Sfântul 
Părinte este în același timp șef de 

stat și capul Bisericii Catolice. Ca unui șef 
de stat, i se cuvin cele mai mari onoruri, 
iar, dacă sosește în calitate de întâistătător 
al Bisericii  Catolice, îl primim cu smerenie 
creștină – a subliniat prim-ministrul. 
Viktor Orban a precizat: Congresul nu este 
un eveniment maghiar, ci un eveniment 
internaţional organizat de Ungaria, vizitat 
și de Papă. Din acest motiv, unele chestiuni 
de protocol au rămas deschise, creând 
astfel o breșă – a formulat premierul, care 
a adăugat: „Cercurile potrivnice bisericii 
și creștinismului au început să speculeze 
această breșă”. Viktor Orban a spus că 
există într-adevăr o diferenţă între opinia 
Papei Francisc despre migraţiune și poziţia 
guvernului. „Noi ne opunem puternic 
migraţiei, iar Biserica Catolică are poziţia 
ei”, iar din aceasta este foarte ușor să creăm 
o poveste, spunând că Sfântul Părinte și 
premierul ungar „nu se înţeleg”, „au poziţii 
diferite”  în defi nitiv, „nici nu vor să se 
întâlnească” – a spus Orban.

Întrebat dacă Ungaria a reușit să renască 
în ultimele trei decenii, prim-ministrul a 
răspuns: despre renaștere încă nu putem 
vorbi, deși s-au schimbat multe, inclusiv 
spiritualitatea ţării. Viaţa valorează mai 
mult, dar încă nu se bucură de un respect 
deplin – a spus Viktor Orban, care a 
adăugat: Ungaria este încă un stat laic, în 
căutarea căii către Dumnezeu. Premierul 
a vorbit și despre faptul că, în Ungaria, a fi  
creștin nu este o chestiune de alegere, ci de 
predeterminare. În prezent, se desfășoară 
o luptă culturală sau chiar între civilizaţii, 
lupta pentru sufl etul și viitorul Europei se 
întâmplă aici, sub ochii noștri. De aceea, 
este nevoie să ne rugăm pentru o deplină 
unitate creștină, deoarece fără colaborare nu 
vom putea păstra creștinismul în Europa – a 
subliniat șeful guvernului de la Budapesta.

Viktor Orban a evidenţiat că politica 
creștin-democrată are un mandat în 
legătură cu cultura creștină. Creștinismul a 
creat omul liber, așadar trebuie să protejăm 
în primul rând demnitatea umană. Apoi, 
creștinismul a creat familia creștină, deci 

trebuie să apărăm conceptul familiei 
creștine. În afară de acestea, creștinismul 
a creat naţiuni în această parte a lumii, 
trebuie deci protejată și naţiunea – a precizat 
premierul, adăugând și necesitatea apărării 
comunităţilor religioase și a Bisericii.

Premierul a explicat că, în privinţa 
migraţiei, dacă vrem să ajutăm pe cineva, 
nu trebuie să-l încurajăm să rămână cât mai 
mult timp departe de patrie, ci trebuie să-i 
ajutăm să se întoarcă acasă cât mai repede 
posibil, Viktor Orban a propus această 
poziţie și Uniunii Europene, să întreprindă 
acţiuni militare să se implice din punct de 
vedere economic, să creeze stabilitate și 
condiţii de trai normale în zonele afectate – 
a spus premierul. Viktor Orban a afi rmat că 
migraţia nu se desfășoară în mod spontan, 
ci organizat, conform unor consideraţii 
politice și comerciale, iar consecinţa va 
fi  că mari mase de musulmani vor sosi 
pe continentul european. Cei care nu 
se protejează, peste 20 de ani nu își vor 
recunoaște ţara, iar această schimbare va 
fi  rezultatul unui factor extern, care ni se 
impune – a spus premierul. Viktor Orban 
a remarcat, de asemenea, că, „dacă urmezi 
deprinderile multiculturale ale epocii, pierzi 
tot ce este important în viaţă”. Ungaria 
plătește un preţ mare pentru că refuză să 
semneze Convenţia de la Istanbul și să 
sprijine în orice fel politica Războiului Rece, 
pentru că nu dă cu piciorul în președintele 
rus, așa cum fac cei din Occident, ci îi 
oferă respectul pe care îl merită; pentru 
că protejează modelul familiei creștine; 
pentru că „aici nu este loc pentru nebunia 
LGBT”, Ungaria plătește un preţ mare 

pentru poziţia sa privind migraţia și pentru 
că nu se supune politicii birocraţilor de la 
Bruxelles, ci încearcă să o contrabalanseze 
prin construirea unei cooperări central-
europene. „Dar, dacă nu plătim acest preţ 
și nu reprezentăm interesele proprii, poate 
că vom trăi mai confortabil, dar în cele din 
urmă vom pierde mult mai mult” – a opinat 
prim-ministrul.

În opinia sa, occidentalii au decis că vor 
să trăiască într-o lume post-naţională și 
post-creștină și vor ca și noi să trăim la fel. 
Prin urmare, dacă în cooperarea regională 
apare o spiritualitate care include protecţia 
culturilor naţionale, creștine, atacurile pe 
plan ideologic se manifestă imediat – a 
explicat Viktor Orban, care a adăugat: este 
vorba despre un atac liberal-stângist iniţiat 
la Bruxelles, în coaliţie cu forţele politice și 
economice liberale din SUA.

Viktor Orban a spus că UE este un 
organism compus din state membre, care 
din punct de vedere formal sunt egale, însă 
Franţa și Germania formează o axă care 
își impune propria voinţă înainte de toate. 
Acest lucru coincide uneori cu interesele 
Europei Centrale, iar alteori intră în confl ict 
cu acestea – a explicat premierul. Viktor 
Orban a mai spus că Europa Centrală 
trebuie să se consolideze, pentru a-și pune 
în valoare propriile interese. Oamenii din 
Europa centrală susţin statele naţionale, 
pe care doresc să le menţină, deoarece 
democraţia se poate realiza numai într-un 
cadru naţional, în timp ce Europa de Vest 
preferă un imperiu cu sediul la Bruxelles – a 
mai spus Viktor Orban.

Următorul deceniu va fi  dominat de epidemii și de migraţiune, iar acest lucru 
va avea un impact serios asupra democraţiei creștine europene – a declarat 

premierul ungar Viktor Orban săptămânalului croat Glas Koncila. Într-un interviu 
publicat pe site-ul ziarului, premierul ungar a afi rmat, în legătură cu Congresul 
Euharistic Internaţional, că „nici Sfântul Părinte nu este ferit de știrile false”.

onform poziţiei Ungariei Sfântul Întrebat dacă Ungaria a reușit să renască
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URMĂTORUL DECENIU VA FI MARCAT URMĂTORUL DECENIU VA FI MARCAT 
DE EPIDEMII ŞI MIGRAŢIUNEDE EPIDEMII ŞI MIGRAŢIUNE

„Reiterez că  Rusia este 
în favoarea restabilirii 

unui parteneriat global cu Europa. 
Avem multe subiecte de interes 
reciproc. Acestea includ securitatea 
și stabilitatea strategică, sănătatea 
și educaţia, digitalizarea,energia, 
cultura, știinţa și tehnologia, 
rezolvarea problemelor climatice 
și de mediu”, a spus liderul rus 
într-un articol publicat pe site-ul 

Kremlinului.
„Suntem deschiși la interacţiuni 

oneste și constructive. Acest lucru 
este confi rmat de ideea noastră de a 
crea un spaţiu comun de cooperare 
și securitate de la Oceanul Atlantic 
la Oceanul Pacifi c, care ar include 
diverse formate de integrare, printre 
care Uniunea Europeană și Uniunea 
Economică Eurasiatică”, a remarcat 
Vladimir Putin.

SUNTEM PREGĂTIŢI SUNTEM PREGĂTIŢI 
DE UN PARTENERIAT DE UN PARTENERIAT 
ONEST CU EUROPAONEST CU EUROPA
Rusia este deschisă cooperării oneste și constructive cu Europa și 

solicită recuperarea unui parteneriat global cu aceasta, a scris 
președintele rus Vladimir Putin într-un articol intitulat „Să fi m deschiși, 
în ciuda trecutului”, care coincide cu aniversarea a 80 de ani de la 
începutul Marelui Război Patriotic (1941-1945), așa cum numesc rușii 
al Doilea Război Mondial, scrie agenţia italiană de presă ANSA.

eiterez că Rusia este Kremlinului.
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Chiar de Mărţișor, o propunere venită 
din partea unui prieten al ziarului 

“Ploieștii”, dl Victor Adam, m-a pus pe 
gânduri: mi se oferea șansa de a merge în 
Republica Moldova. Iniţiativa m-a luat prin 
surprindere, ce-i drept, mai ales că nu mă 
simţeam foarte bine. “Drumul o să fi e foarte 
obositor, sigur o să am probleme la vamă, 
mai ales că se apropie alegerile”. Nu știam 
dacă cineva din Prahova va fi  interesat de 
ce se întâmplă în Moldova. După ce m-am 
gândit mai bine, am început să găsesc 
motive pentru care ar fi  meritat să fac această 
călătorie. 

Ziua plecării a fost joi, 3 martie. M-am 
întâlnit cu Victor Adam, așa cum stabilisem, 
la Gara de Sud din Ploiești, însă nu la ora 
7.00, ci la 7.15, din cauza mea, recunosc. 
Ne-am urcat într-unul din microbuzele 
care mergeau la București și, după numai 1 
oră, eram la Autogara Filaret din Capitală.  
Un loc nou pentru mine această autogară 
.... Autocare, mai noi sau mai vechi, 
microbuze la fel erau parcate într-un spaţiu 
ce nu mai fusese amenajat de dinainte de 
1989. Moscova, Kiev, Leningrad.....nimic 
pentru Republica Moldova. Ne uităm mai 
bine și zărim un microbuz pe care scria 
“Chișinău”. Ne apropiem de mașină; cei doi 
șoferi vorbeau în limba rusă. Deși știam că 
microbuzul va pleca la ora 11.00, ora plecării 
fusese... schimbată. “Pornim la ora 14.00. 
Dacă vin călători mulţi, mai înainte....Plătiţi 
și vă puteţi urca în mașină”. 

După mai bine de trei ore de așteptare, 
timp în care am tremurat de frig, în jurul 
orei 13.00, se anunţă plecarea. Un ultim 
pasager sosește chiar în momentul pornirii 
microbuzului. “Merg și eu la Chișinău. Cât 
costă? Trebuie să plătesc suplimentar pentru 
bagaje?”. Scoate bani și îi dă șoferului. “Ce 
sunt ăștia domnule? Dolari din 1978? 
Îmi pare rău, dar nu primim așa ceva! 
Nu putem să vă luăm dacă nu aveţi alte 
bancnote”. Pasagerul, disperat, este în stare 
să-și amaneteze actele de identitate. “Nu 
primim acte. Dacă ne lăsaţi altceva”. Mă uit 
la tovarășul meu de drum, Victor Adam, 
și dau din cap. O ultimă încercare: ”Vă las 
garanţie telefonul. E Nokia”. Cad de acord 
și plecăm. Ieșim din București  trecem 
de Râmnicu Sărat, Buzău și facem popas 
la un restaurant  în apropierea localităţii 
Tecuci. “Douăzeci de minute, pauză”, ne 
anunţă șoferii. Cobor și mă îndrept către 
un grup sanitar. Căutam o sursă de apă să 
mă spăl pe mâini și pe faţă. Începuse să mă 
doară capul. Cum nu am găsit așa ceva, 
am cumpărat o sticlă cu apă minerală. Am 
intrat în așa-zisul restaurant și am comandat 
un sandwich. “Nu avem pregătite. Dar vă 
putem prepara imediat. Luaţi loc, poate 
serviţi și o cafea”, îmi spune vânzătoarea. 
În 5 minute îmi aduce sandwich-ul. Păinea 
este uscată,  iar salamul este aproape verde. 
Oricât de foame mi-ar fi  fost, am renunţat 
la mâncare. Trec cele douăzeci de minute 
și ne îmbarcăm. Dl Adam începe să-mi 
vorbească despre întâmplările din cariera 
sa jurnalistică. Sunt lucruri interesante 
pentru mine. Îmi dă chiar și niște sfaturi, 
care sunt convinsă că îmi vor fi  utile. Și uite-
așa, tot discutând, pe la ora 18.00, ajungem 
la Punctul de Frontieră Albiţa, dintre 

România și Republica Moldova. “Pregătiţi 
pașapoartele  la fotografi i și rămâneţi pe 
locurile dumneavoastră”, ne cere unul dintre 
șoferi. Așteptăm vreo 10-15 minute, timp în 
care sunt verifi cate autoturismele cu pasageri 
mai puţini. Ne vine și nouă rândul. Un ofi ţer 
român îmi ia pașaportul se uită la fotografi e 
și la mine: “...cetăţean român...Prahova. Vă 
rog să îmi prezentaţi 250 de dolari”. Îi arăt 
banii și îmi spune că totul este în regulă. 
Pleacă cu pașapoartele tuturor celor 18 
turiști din microbuz. În câteva minute aduce 
pașapoartele și avem permisiunea de a trece 
vama.   

Ne așteaptă o nouă piatră de încercare 
–Vama Leușeni. Aceeași formalitate cu 
pașapoartele. De data aceasta, un ofi ţer 
al poliţiei de frontieră se urcă în mașină 
și verifi că, atât cât este posibil, bagajele. 
Când credeam că am scăpat, se ivește o 
nouă problemă. Același pasager care lăsase 
telefonul drept amanet nu este lăsat să treacă 
graniţa. Motivul: transportă nu mai puţin 
de 250 de bucheţele de zambile, pentru 
a le comercializa în Republica Moldova. 
Vameșii, deși este vorba de un cetăţean 
basarabean, nu trec cu vederea faptul că 
pasagerul nu are documentele necesare 
efectuării transportului fl orilor. După mai 
bine de 40 de minute de parlamentări  îi este 
permis accesul în spaţiul basarabean. Trecem 
Prutul, rîul care leagă de altfel o Românie 
de alta. În câteva minute, șoferul schimbă 
frecvenţa aparatului de radio. Dacă cu doar 
câteva minute înainte ascultasem Europa 
FM, trecem acum la Radio Kiev. “Dobrî 
vecer”, se aude prin tot microbuzul. Colegul 
Victor îmi traduce introducerea făcută de 
redactorul postului de radio amintit. Este 
vorba de o emisiune de dedicaţii muzicale. 
În jurul orei 21.00, ajungem la Gara Centrală 
din Chișinău. “Am întârziat, dar, oricum, 
prietenii mei ne așteaptă”, îmi spune dl. 
Adam. Coborâm.

 Un bărbat subţirel, cu barbă, vine către 
noi: “Bine aţi venit. Victor dragă, cât mă 
bucur să te văd. Eu sunt Tudor”. În câteva 
minute apare și Sergiu, băiatul familiei Edu, 
unde urma să fi u cazată. Ne urcăm într-un 
autobuz și ajungem la blocul în care locuiește 
familia Edu. Ne deschide doamna Nina, o 
femeie prietenoasă, de vreo 45 de ani. “Fiţi 
bineveniţi. Intraţi. Faceţi-vă comozi. Sau, 
mai bine, haideţi să ne așezăm la masă. Sigur 
sunteţi foarte obosiţi”. O masă îmbelșugată 
ne aștepta : zamă, pastramă, brânză, salam, 
vin roșu, și nu în utimul rând, votcă. “Dacă 
nu vă place, îmi spuneţi ce doriţi să mâncaţi”, 
ne sugerează gazda. Prea obosită ca să mai 
pot gusta din toate aceste bunătăţi, servesc 
o gustare și beau și un ceai. Dl Adam îmi 
spune “Noapte bună” și pleacă la Tudor. 
Rămân cu doamna Nina, dl Nicolae și 
cu Sergiu, care îmi povestesc câte ceva 
despre viaţa de la Chișinău: “Se vorbește 
mult rusește, lumea nu prea are bani, sunt 
salarii mici. Mâine să ne povestești și nouă 
mai multe despre România”. Doamna Nina 
îmi arată camera unde urma să dorm. Este 
dormitorul Ingăi, fi ica acesteia, care se 
căsătorea peste doar două zile. A doua zi mă 
trezesc pe la 7.30. Mă îmbrac și îl aștept pe 
Victor Adam. Sosesc Victor și Tudor și luăm 
împreună micul dejun. Stabilim un program 

pentru ziua de vineri, 4 martie. La ora 10.00, 
ne întâlnim cu directorul Teatrului Naţional 
“Mihai Eminescu” din Chișinău, Vitali 
Rusu. “Victor, prietene drag, ce surpriză 
plăcută să te avem printre noi. Ai mai adus 
pe cineva. A, de la un ziar din Ploiești? 
Mă leagă foarte multe lucruri de Ploiești”. 
Realizăm un scurt interviu cu domnia sa 
și ne îndreptăm către Primăria Chișinău, 
unde ne așteaptă dl Ianoș Ţurcanu, director 
adjunct al departamentului Cultură din 
cadrul primăriei. La rândul său, dl Ţurcanu 
este foarte bucuros la vederea lui Victor 
Adam. “Îmi era dor de România”, ne spune.

 Un coleg îl anunţă că, la parterul clădirii 
în care funcţionează primăria, are loc o 
lansare de carte. Fiind vorba de cunoscutul 
poet Grigore Vieru, nu putem să scăpăm 
acest eveniment. “Albinuţa (nr.titlul 
volumului) este copilăria pe care aș fi  vrut să 
o am, una fericită și lipsită de griji. Am avut 
o copilărie nefericită. Săniuţa mea nu se juca, 
trudea. Ea căra lemne din pădure pentru 
foc”, le spunea Grigore Vieru zecilor de copii 
prezenţi la eveniment. Mergem, după aceea, 
la un alt prieten al lui Victor Adam, poetul 
Iulian Filip. Ne dăruiește  cărţi și ne vorbește 
despre oamenii de cultură din Moldova. 
Cum este trecut de ora 12.00, suntem invitaţi 
la masă. Zamă, borș, plăcintă cu cartofi , 
șniţel de pui, de pește, prăjitură cu vișine. 
Toate acestea nu pot fi  servite decât cu un 
pahar de vin roșu, moldovenesc. Urmează 
întâlnirea cu dl Nicolae Dabija, la redacţia 
ziarului “Literatura și arta”. Discutăm despre 
presa din Republica Moldova, despre faptul 
că sunt foarte puţine ziare care scriu în limba 
română și mai ales despre nemulţumirea 
legată de lipsa ziarelor din Romănia la 
chioșcurile din Chișinău. Îi propunem dlui 
Dabija colaborarea cu ziarul nostru. Se arată 
foarte încântat de această idee. Pe la ora 17.00 
terminăm toate interviurile. Aș fi  vrut să 
vizitez muzeele, să văd școlile, universităţile 
din Chișinău dar nu mai am timp. Pritenul 
nostru, Tudor, profesor universitar la 
Catedra de pictură din cadrul Universităţii 
“Ion Creangă” din Chișinău, mă însoţește pe 
la magazine. Caut un cadou pentru mireasa 
în casa căreia am fost găzduită. Intrăm 
într-un magazin universal și îi cer 
vânzătoarei să îmi arate un ceas de perete. 
Surpriză, aceasta îmi răspunde în rusește. 
Vreau să plec. Mă strigă “dievușca”. Tudor 
mă sfătuiește să mergem în piaţă. Dintr-o 
dată am senzaţia că sunt în România : tarabe 
cu îmbrăcăminte, fum, miros de mititei și...
manele. “Cântecele lui Adi de Vito și ale lui 
Nicolae Guţă au priză doar prin obor”, îmi 
spune Tudor. Nu găsim nimic care să-mi 
placă pentru tânăra mireasă și ne întoarcem 

la magazine. “Un set de cești pentru cafea 
cred că ar fi  util noii familii”. Plecăm către 
casă. De această dată ne deschide Inga. 
Auzisem atât de multe despre ea, dar nu o 
cunoscusem. Cu o seară înainte dna Nina 
îmi spusese că Inga este asistent universitar 
la Universitatea “Ion Creangă” și îmi arătase 
câteva lucrări de-ale ei. Nu prea înaltă, 
blondă, cu ochii verzi și un chip vesel. “Eu 
sunt Inga. Mă bucur să te cunosc”. În câteva 
minute, am început să vorbim despre viaţa 
din România, despre lucrările ei, despre 
căsătorie. Seara a trecut foarte repede. Păcat 
că a doua zi a trebuit să mă întorc în România. 
Mi-am luat rămas bun de la gazdele mele 
și am pornit către autogară. După ce am 
umblat zece minute căutând microbuzul 
pentru București, afl ăm că, de fapt, cursele 
către capitala României pleacă din altă 
autogară. În mare grabă, ne-am întors către 
locul cu pricina. Un singur autocar pentru 
București era parcat în spatele autogării. 
Toată lumea avea bilet, în afară de mine și de 
Ela, o rusoaică pe care o cunoscusem chiar 
la microbuz. “Haideţi vă rugăm, nu puteţi 
să ne luaţi și nouă bilete de la casă. Noi am 
încercat, dar sunt zeci de persoane și nu mai 
avem timp”. Șoferului i se face milă de noi, 
ne ia banii și ne spune că ne putem urca 
în autocar. Am convenit să stăm pe locuri 
apropiate. Microbuzul a pornit iar noi am 
început o conversaţie despre Moldova “Nu 
ești de aici, nu?”, m-a întrebat Ela. “Eu am o 
casă în București și una la Chișinău. Lucrez în 
domeniul economic”. “Am venit pentru niște 
reportaje”, mă “prezint” eu. Pe canapeaua din 
faţa noastră se așezase o doamnă care avea 
mai multe bagaje. La un moment dat se aude 
un zgomot ciudat, Nu îmi dau seama ce ar 
fi  putut fi . “Doamna ia pui de Rotweiller 
din Moldova și îi vinde în România”, îmi 
spuse Ela. “Când o să ne apropiem de vamă, 
o să le facă injecţii să-i adoarmă, o să vezi”. 
Ieșim din Chișinău. Văd o serie de clădiri în 
construcţie, despre care afl u de la Ela că sunt 
case care vor forma un cartier rezidenţial. 
Urmează o zonă de pădure, una de câmpie 
și ajungem la Vama Leușeni. Sunt verifi cate 
pașapoartele, iar unul dintre ofi ţerii poliţiei 
de Frontieră întreabă dacă avem obiecte de 
declarat. Nimeni nu declară nimic în afară de 
bagaje. Puii de Rotweiller, adormiţi cu puţin 
timp înainte, dau semne de trezire. Probabil 
că fi lolele injectate au fost... expirate. Trecem 
cu bine și de Vama românească, Albiţa.   Ne 
oprim la Bârlad. Atât eu cât și Ela servim 
câte o cafea. Drumul până la București este 
extrem de obositor, mai ales că, nu mai 
facem nici un popas.  

Monalisa ȘERBAN

Note de călătorie

 Motto: “Am făcut cel mai lung drum din viaţa mea, ca să ajung de acasă-acasă”             
Nichita Stănescu

pentru ziua de vineri 4 martie La ora 10 00 la magazine “Un set de cești pentru cafea

DOUĂ ZILE ÎN BASARABIA     DOUĂ ZILE ÎN BASARABIA     

CIUGUBAN – NOUL BITCOIN?
Primăria comunei Ciugud 

(Alba) promotor al 
conceptului „Smart Village” în 
România, a anunţat lansarea 
propriei monede digitale ce 
va fi  folosită în primă instanţă 
pentru a încuraja reciclarea. 

Ca parte a acestui proiect, vor 
fi  instalate staţii de colectare 
a deșeurilor ce vor emite 
CIUGUbani, cu care cetăţenii 
vor fi  recompensaţi pentru 
gestul lor. Prima astfel de staţie 
a fost montată în curtea școlii. 

Monedele nu au însă valoare 
de criptomonedă.

În viitor, moneda virtuală 
ar putea fi  folosită și pentru 
reducerea unor taxe și impozite, 
conform unui comunicat al 
Primăriei din Ciugud.
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 BERBEC
Crezi că tu știi ce e mai 
bine pentru tine? S-ar 
putea, din acest motiv, să 
ai parte de un mic confl ict 

cu o persoană apropiată în legătură cu 
sănătatea și starea ta de bine. Deși e 
posibil să ai dreptate, încearcă să asculți 
și părerile celorlalți, iar totul se va 
rezolva în scurt timp. La locul de muncă 
ești apreciat pentru eforturile depuse și 
se anunță recompense importante.
 

 TAUR
Cu toate că ești un spirit 
practic și pragmatic, vei 
fi  mai nostalgic și 
visător. Contextul astral 

este favorabil ameliorării și consolidării 
relației cu familia și prietenii. Valorifi că 
această atitudine contemplativă și 
intuitivă și stabilește țeluri noi. Orice 
plan începe cu o viziune bună asupra 
perspectivelor conexe!

          GEMENI
E posibil să fi i puțin 
tensionat și impulsiv în 
relația cu familia sau cu 
partenerul de viață. 

Privește lucrurile cu mult calm și 
obiectivitate, iar diferențele de opinii se 
vor rezolva. E posibil ca prietenii să îți 
propună o escapadă pentru weekendul 
următor. Acceptă! Te vei relaxa și te vei 
întoarce plin de energie!

 RAC
Nu reușești să deții 
controlul asupra 
evoluției lucrurilor, iar 
acest lucru poate deveni 

destul de frustrant. Este indicat să îți 
canalizezi toată energia și toate resursele 
spre a îți contura, pe cât posibil, 
dorințele și oportunitățile. Dacă nu 
reușești să faci acest lucru pe cont 
propriu, ai putea cere ajutorul celor 
dragi, prietenilor apropiați sau 
persoanei iubite.

 LEU
Este posibil să fi i 
implicat într-o situație 
confl ictuală cu un coleg 
de serviciu. Susține-ți 

părerea cu încredere și sinceritate, iar 
șefi i vor fi  de partea ta și te vor aprecia. 
Relația cu partenerul de viață se 
ameliorează și nu este exclus să îți 
pregătească o surpriză plăcută. S-ar 
putea ca un prieten să aibă nevoie de 
ajutorul tău.

                       FECIOARĂ
Simți de câteva zile că 
partenerul de viață are 
ceva să îți spună? Este 
momentul să purtați o 

discuție lungă și să clarifi cați toate 
diferențele de opinii. E posibil ca totul 
să se încheie cu o propunere sau o 
surpriză neașteptată. Dacă ești singur, 
conversația cu un prieten mai vechi îți 
va deschide ochii în privința 
adevăratelor intenții ale acestuia.

                         BALANȚĂ
Te simți obosit sau lipsit 
de energie? Poate ar fi  
cazul să faci niște 
modifi cări în obiceiurile 

alimentare, să faci câteva exerciții zilnic 
sau să reîncepi să practici sportul 
preferat. Ai un hobby căruia ți-ar plăcea 
să ii dedici mai mult timp? Acum e 
momentul potrivit; ai nevoie de timp 
pentru propria persoană!

                 SCORPION
La locul de muncă te 
remarci prin bune 
abilități de comunicare 
și convingere, reușind să 

stabilești un parteneriat de succes. Este 
posibil să te bucuri chiar de o avansare 
în funcție sau de o nouă ofertă de 
muncă. Partenerul de viață îți 
reproșează că petreceți puțin timp 
împreună. Planifi că o călătorie sau 
pregătește o cină specială în doi!

           SĂGETĂTOR
Ar putea apărea situații 
în care să te simți depășit 
și în care să ai nevoie de 
ajutor. Nu ezita să îl ceri 

persoanelor apropiate. În orice caz, 
munca îți va fi  răsplătită din plin, fi ind 
vorba de recompense fi nanciare 
substanțiale. Ideal este să faci economii, 
căci pot apărea cheltuieli neprevăzute.

                 CAPRICORN
Birocrația și cheltuielile 
îți dau mari bătăi de cap, 
dar reușești să le faci față 
cu brio, fapt ce îți 

confi rmă că ești o persoană responsabilă 
și descurcăreață. Te bucuri din plin de 
sprijinul persoanei iubite și te poți baza 
pe ajutorul necondiționat al acesteia. 
Învață, în acest fel, să colaborezi mai 
bine și să fi i mai tolerant! 
   
               VĂRSĂTOR

Fie că este vorba de mici 
excursii, de ieșiri în oraș 
sau chiar de proiecte 
mai ample, grupul de 

prieteni din care faci parte este foarte 
sudat. Reușești să comunici foarte bine 
cu cei apropiați și te simți în largul tău 
în compania acestora. Se pare că micile 
impedimente cu care te-ai tot confruntat 
au fost depășite cu succes. 

 PEȘTI
Se recomandă să iei 
lucrurile treptat și să îți 
faci o scurtă analiză a 
a p t i t u d i n i l o r 

profesionale. De asemenea, este indicat 
să aștepți până ce îți defi nitivezi o 
imagine clară asupra dorințelor și 
nevoilor personale. Ai nevoie de 
comunicare și nu ar fi  rău dacă ai începe 
cu partenerul de viață, căci te-ar putea 
ajuta să te decizi asupra planurilor de 
viitor.

Horoscop săptămânalHoroscop săptămânal

23 august -22 septembrie

FECIOARĂ

Editorial de Mariana PODEANU; www.ziarulploieştii.ro

Medicina clasicăMedicina clasică IGIENA RIGUROASĂ PREVINE IGIENA RIGUROASĂ PREVINE 
RĂSPÂNDIREA CONJUNCTIVITEIRĂSPÂNDIREA CONJUNCTIVITEI

Conjunctivita este o membrană fi nă și 
transparentă care acoperă interiorul 

pleoapelor și suprafaţa globilor oculari.

Virală, bacteriană sau alergică?
Conjunctivita nu doare, dar creează disconfort. 

Înroșirea mai mult sau mai puţin pronunţată a 
ochilor și senzaţia de corp străin sau nisip în ochi sunt 
două simptome prezente în tabloul clinic al tuturor 
conjunctivitelor. Iată câteva semne care te ajută să-ţi 
dai seama dacă ai de-a face cu o conjunctivită virală, 
bacteriană sau alergică.

* Conjunctivita virală este cea mai frecventă 
formă. E cauzată de adenovirusuri, responsabile 
de răcelile comune. De obicei, însoţește o răceală, 
gripă sau altă viroză respiratorie. Simptomele sunt 
lăcrimare excesivă, pleoape umfl ate, secreţii apoase, 
ochi ușor înroșiţi. 

* Conjunctivita bacteriană poate apărea după o 
infecţie respiratorie (amigdalită streptococică, de 
pildă) sau otită. Ochii se înroșesc intens, ustură și 
apar secreţii groase, purulente, care se preling de pe 
marginea pleoapelor și se usucă pe gene, lipindu-se, 
ceea ce face difi cilă deschiderea ochilor dimineaţa.

* Conjunctivita alergică se manifestă prin 
lăcrimare abundentă, mâncărimi intense, secreţii 
clare, înroșirea ochilor, pleoape umfl ate. Deseori 
sunt prezente și strănuturile repetate și secreţiile 

nazale. Alergenii responsabili pot fi  polenul, 
acarienii, părul de animale, produsele cosmetice, 
lentilele de contact sau chiar picăturile de ochi.

Vizita la oft almolog e obligatorie
Când simţi disconfort la ochi, nu da fuga la 

farmacie după picături pentru conjunctivită și nici 
nu folosi vreun colir din dulăpiorul cu medicamente. 
Utilizarea la întâmplare a picăturilor de ochi poate 
agrava infecţia, iritând ochiul mai tare.

Du-te la oft almolog de la primele semne de 
boală. El va stabili diagnosticul și îţi va prescrie 
tratamentul adecvat în funcţie de cauza infecţiei.

Ce să NU faci
* Conjunctivitele virale și bacteriene sunt 

contagioase. Așadar, nu îţi atinge ochiul infectat și nu 
permite celorlalţi să-ţi folosească obiectele personale 
ce ar putea fi  contagioase (prosop, pernă, picături de 
ochi, produse de machiaj etc.)

* Renunţă la machiaj până la vindecare, fi indcă 
poate agrava simptomele, plus că poţi contamina 
fardurile.

* Nu te freca la ochi, oricât ar fi  de greu să te abţii.
* Nu folosi picături care limpezesc ochii.

* Nu pune în ochi nimic din ce nu ţi-a recomandat 
medicul, cum ar fi  ceai, propolis, miere, lapte, alcool, 
unguent – aceste substanţe pot agrava infecţia.

CUM SE TRATEAZĂ CORECT CONJUNCTIVITA INFECŢIOASĂ PENTRU A PREVENI 
RECIDIVELE ȘI TRANSMITEREA CĂTRE ALTE PERSOANE?

Conjunctivitele infecţioase pot fi  de cauză virală sau bacteriană, motiv pentru care este importantă 
prezentarea la un consult oft almologic în urma căruia medicul specialist va stabili natura agentului cauzal 
și va indica tratamentul adecvat. Foarte importantă pentru a evita transmiterea bolii este o igienă riguroasă, 
prin spălarea mâinilor înainte și după atingerea zonei oculare. În plus, obiectele personale (prosop, perne 
etc.) trebuie să fi e igienizate corespunzător și să nu fi e folosite de către alte persoane. O altă măsură 
importantă asociată tratamentului conjunctivelor infecţioase este suspendarea purtării lentilelor de contact 
până la vindecarea conjunctivitei. În privinţa tratamentului medicamentos, acesta va fi  prescris doar în urma 
consultaţiei oft almologice după stabilirea etiologiei (cauzei) infecţiei. Necesitatea prescrierii de antibiotice 
și durata administrării sunt stabilite de către medic, pentru a trata corect infecţia a preveni recidivelor și a 
evita fenomenele de rezistenţă la antibiotice.

Cel mai bun mijloc de dezinfectare în conjunctivită, și care grăbește vindecarea, este spălarea cu apă 
rece și săpun obișnuit, cu ochii închiși dimineaţa și seara.

onjunctivita este o membrană fină și nazale Alergenii responsabili pot fi polenul

Ne-am luat cu una, cu alta, cu mărci, steme 
și scandaluri, și am uitat esențialul. Că din 

cauza acestor dispute în care fi ecare parte pretinde 
că dreptatea e a lui, n-am mai putut să observăm că 
Petrolul lui Nae Constantin joacă și ceva fotbal. 

Că are rezultate și dincolo de rezultate, e și felul 
în care se comportă în acest început de sezon. Ca o 
echipă matură, de clasă, care și-a găsit un ritm, o alură 
de pretendentă serioasă la promovare.

Petrolul de acum, cu problemele de rigoare, cu 
liniștea care-i lipsește și cu nesiguranța care o bântuie, 
în ciuda faptului că nu mai doarme pe grămezi de 
bani, joacă fotbal, nene. 

Ei bine, când chiar mă pregăteam de un eseu pe 
tema asta, vine un buf din liga I, care mă lovește peste 
ochi. Știu, poate nu ne privește în mod direct, dar iată, 
Cristi Balaj s-a înțeles cu CFR. 

Și nu mă pot gândi decât la vorbele lui Porumboiu 
cu care Balaj a ajuns și la judecată. Fostul patron de 
la Vaslui și fost ecuson FIFA, dacă vă amintiți, zicea 
despre Balaj că ar trebui să aibă și el poza acolo, în 
vitrina de trofee a multiplei campioane din ultima 
vreme. 

E drept, acum Balaj poate lejer să-și pună o poză 
la panoul ceferist fi indcă în curând va conduce acest 
club. 

Ori sunt eu în necunoștință de cauză, dar nicăieri 
în lume n-am văzut frecvența asta de foști arbitri 
încorporați la cluburi după ce au atârnat fl uierul în cui. 
De la Argăseală la Zotta, de la Tudor la Balaj, moda 
asta nu știu să mai fi e pe undeva în lume. Voi ați văzut?

Da, a mai fost undeva un Lubos Michel șef de 
departament pe competiții internaționale. Dar ați 
ghicit, se întâmpla la Șahtiorul păstorit de un român, 
Mircea Lucescu. Interesant amănunt, amplă dezbatere, 
ca să zic așa.

Însă nu, n-am să mă axez pe chestia asta. Vă las s-o 
faceți, să vă gândiți la moda asta și să o pătrundeți prin 
toate unghiurile. Și peste timp, să nu vă mai mirați, 
de pildă, dacă la un podcast al unei fețe bisericești 
vor curge spovedanii gen ca cea a lui Tudor în fața 
părintelui Necula. Care a recunoscut cum a greșit 
în favoarea FCSB-ului. Da, a FCSB-ului unde fostul 
arbitru Tudor are acum o pâine de mâncat. 

Chiar, l-ați vedea pe Kovacs activând în viitorul 
apropiat... unde? S-a fl uierat fault, fața la joc.

S-A FLUIERAT FAULT, FAȚA LA JOCS-A FLUIERAT FAULT, FAȚA LA JOC

Ochii roșii, 
lăcrimoși, 

senzaţie de nisip 
în ochi, pleoape 
umfl ate. Sunt semne 
de conjunctivită, o 
infecţie lipsită de gravitate, 

dar care trebuie tratată cu 
atenţie.
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MEDALII PENTRU ATLEȚII DE LA CS MEDALII PENTRU ATLEȚII DE LA CS 
PETRO-ENERGIA CÂMPINA LA CN PENTRU 
MASTERS SPORTIVI DE PESTE 35 DE ANIMASTERS SPORTIVI DE PESTE 35 DE ANI
Stadionul Iolanda Balaș Soter din Bucuresti a găzduit 

întrecerile  Campionatului Național de atletism 
masters-sportivi de peste 35 de ani, la care au fost prezenți 
combatanți din întreaga țară. Printre aceștia s-au numărat și 
atleți și atlete de la CS Petro-Energia Câmpina, care, așa cum 
ne-au obișnuit, au reușit  rezultate onorante. 

Astfel, la categoria peste 50 de ani, Mihai Dumangiu a 
obținut două titluri de campion al României, la aruncarea 
discului și a greutății, plus o medalie de argint la aruncarea 
suliței. La rândul său, multiplul campion și recordmen al 
României, ”decatlonistul” Mihai Pascu, a obținut 3 medalii 
de aur, la triplusalt, săritura în  înălțime și aruncarea suliței, 
plus o medalie de argint la aruncarea greutății. 

Irina Ludușan a obținut două titluri de campioană a 
României la aruncarea discului și a greutății, în vreme ce 
Nicoleta Dragan a cucerit două medalii de bronz la aruncarea 
suliței și săritura în lungime.

Bilanțul ar fi  putut fi  și mai bun, însă, din diferite motive, 
nu au putut participa și alți sportivi ai clubului, precum 
foștii medaliați sau potențialii medaliați Emanuel Necula 
(viceprimarul orașului Breaza), Bogdan Țoc, Laurențiu 
Samoilă, Daniela Tudorache, Maria Badea, Alexandra Stan, 
Mihai Rotaru, Irinel Burloiu, Claudiu Năstase, Bogdan 

Manea, Tudor Marinescu, Mihai Micu, Daniel Seceleanu, 
Alexandru Dragu, sau ”baschetbalistul ”(2,15 m) Cosmin 
Dulamă, campionul decatloniștilor Codruț Dumitru etc.

De remarcat faptul că sportivii clubului câmpinean nu 
sunt susținuți deloc de autoritățile publice locale, pregătirea 
acestora bazându-se mai mult pe acțiunile cicloturistice 
ce le organizează componenții acestui valoros grup, care 
reprezintă Câmpina, Prahova și România atât la competiții 
naționale, dar și la Campionate Balcanice, Europene și 
Mondiale.

În prima poză, primul din dreapta, câmpineanul Mihai 
Pascu, împreună cu componenții ștafetei de 4 x 100 m, 
câștigătoare a titlului de campioană balcanică de la Istanbul. 
În dreapta sa este craioveanul Adrian Neagu, campionul 
mondial la săritura în lungime, apoi multiplii campioni 
balcanici, băimăreanul Carol Farcaș și ieșeanul Dan Pacrita. 

În poza nr. 2, participanții la un concurs național de 
veterani, organizat pe stadionul Rafi năria din Câmpina, 
amenajat de sportivii și antrenorul CS Petro-Energia, după 
20 de ani de stat în paragină. 

În poza 3, un grup de atleți masters câmpineni după 
festivitatea de premiere de la București, iar în poza 4, atleții-
cicloturiști câmpineni antrenându-se pe munții Baiului.

Legitimată la CSM Ploiești, Liviei Botică, 
favorită a categoriei „81 kg” la nivel de tineret, 

campioana europeană de anul trecut de la junioare, 
a cucerit medalia de aur la Campionatul Naţional 
de Box feminin pentru Cadete, Junioare, Tineret și 
Senioare de la Năvodari. Botică n-a avut probleme 
în fi nala cu Roberta Kollek, de la SCM Craiova, 
obligându-l pe arbitrul de ring să oprească lupta 
încă din prima repriză.

În fi nală a ajuns şi Isabel Pîrvu, la „63 kg” 
(junioare), dar eleva lui Titi Tudor a avut o misiune 
difi cilă tot în faţa unei campioane europene, 
tulceanca Amalia Niţă, aşa că a fost nevoită să se 
mulţumească doar cu medalia de argint şi titlul de 
vicecampioană naţională. Celelalte trei fete înscrise 
în competiţie, Mihaela Șoptereanu (54 kg, tineret), 
Geanina Bănică (57 kg, junioare) și Beatrice 
Căldărariu (46 kg, cadete) au obţinut medaliile de 
bronz la categoriile lor de vârstă și greutate.

Ajuns la cea de-a 20-a ediţie, Campionatul 
Naţional de Box feminin de la Năvodari a avut la 
start 218 sportive de la 60 de cluburi din ţară.

Întreaga sufl are petrolistă este, din nou, în doliu, 
după trecerea în nefi ință a lui Alexandru Pall, născut 

la 19 noiembrie 1941, în comuna Ojdula, jud. Covasna. 
„Șoni” Pall a fost și singurul campion european din 
istoria Petrolului! În 1962, Pall a fost titular în naționala 
României „U18” care a cucerit, la București, titlul 
continental al juniorilor, reușind, la acel turneu fi nal, să 
înscrie un gol în poarta Germaniei de Vest, apărată de 
nimeni altul decât celebrul Sepp Maier!

A fost profesor de educație fi zică și apoi antrenor. 
A început să joace fotbal în echipa de copii a clubului 
Petrolul Ploiești în anul 1955 (care pe atunci se numea 
Flacăra), trecând apoi la juniorat. În anul 1961 a debutat 
în Divizia A în cadrul primei echipe a clubului ploieștean, 
unde a evoluat până în vara anului 1962. În turul ediției 
de campionat 1962/63 a evoluat tot în Divizia A, în 
calitate de component al echipei Viitorul București (în 
fapt, naționala de juniori înscrisă în competiție, fi ind 
apoi retrasă la data de  4 februarie 1963, când a fost 
desfi ințată ca echipă de club). Din februarie 1963 și până 
în vara anului 1965, Sándor Páll a jucat la Petrolul, de 
unde s-a transferat la Siderurgistul Galați, tot în primul 
eșalon divizionar. După un an dedicat echipei de pe 
malul Dunării, a revenit la Petrolul, fi ind component al 
acestei formații până în 1969. Atunci, s-a mutat la Iași 
pentru a urma cursurile Facultății de Educație fi zică și 
Sport, devenind echipier al Politehnicii Iași până în anul 
1973 când a absolvit cursurile universitare. S-a transferat 
la Gloria Buzău, al cărei tricou l-a îmbrăcat vreme de trei 
ani de zile, pentru ca în vara anului 1976 să ia decizia 
de a agăța ghetele în cui. Ca fotbalist a reprezentat tipul 
de apărător dârz, adept al fotbalului bărbătesc și efi cace, 
dar, în același timp, sportiv.

După încheierea activității de jucător s-a dedicat 
profesiei de antrenor, activând pentru început la echipele 
Victoria Florești, Petrolistul Boldești și din nou Victoria 
Florești, grupări din seria de elită a campionatului 
județean Prahova. Cu cea dintâi formație a câștigat titlul 
de campioană județeană în edițiile 1978/79 și 1981/82, 
fotbaliștii din Florești ratând de fi ecare dată promovarea 
în Divizia C în urma jocurilor de baraj cu Viitorul 
Chirnogi (1–3 și 1–0) respectiv, Vâscoza București (0–3 
și 3–1). În diferite perioade a antrenat o serie de grupări 
divizionare: Gloria Buzău, Metalul Plopeni (ediția 
1982/83, cu care a promovat în Divizia B, cu un avans de 
cinci puncte de următoarea clasată, Vîscofi l București, 
luându-și astfel revanșa pentru ratarea promovării cu 
Victoria Florești), IMASA Sfântu Gheorghe și Metalul 
Mija. În ediția de campionat 1997/98 a antrenat Petrolul 
Ploiești, fi ind numit la conducerea tehnică în locul lui 
Ioan Andone după ce, în primele 10 etape antrenase 
echipa de tineret petrolistă care, la fi nalul acelei ediții, 
avea să câștige titlul național.

 Sándor Páll a cucerit o dată Cupa României (1962/63) 
și a fost o dată vicecampion național (1961/62). În cursul 
a opt ediții (1960-65 și 1966-69) a adunat în tricoul 
petrolist 104 meciuri ofi ciale din care, 95 în Divizia A, 7 
în Cupa României și 2 în cupele europene (unul în Cupa 
Campionilor Europeni cu FC Liverpool la 19.10.1966, 
scor 0–2, la Bruxelles, celălalt, în Cupa Orașelor Târguri 
Göztepe SK Izmir la 23.09.1964, scor 2–1, la Ploiești). 
Meciul ofi cial de debut: 19.03.1961 Dinamo Bacău – 
Petrolul 1–1 (1–0), în Divizia A. Ultima partidă ofi cială: 
18.05.1969 Universitatea Cluj – Petrolul 5–1 (0–0), în 
Divizia A.

În calitate de antrenor al echipei de seniori a Petrolului 
a adunat un număr de 18 jocuri (17 în Divizia A și unul 
în Cupa României).

Rămas bun, „Șoni” Pall! Sincere condoleanțe familiei 
îndurerate!

Notă: Datele statistice despre cariera lui Sandor Pall 
au fost puse la dispoziția site-ului ofi cial al clubului de 
către marele iubitor al Petrolului, Răzvan Frățilă.

RĂMAS BUN, ȘONI PALLRĂMAS BUN, ȘONI PALL

AUR PENTRU LIVIA BOTICĂ LA CAMPIONATUL NAȚIONAL

PETROLUL, VICTORIE ȘI LA SLOBOZIAPETROLUL, VICTORIE ȘI LA SLOBOZIA

Petrolul 52 Ploiești și-a continuat începutul fast de 
sezon în Liga 2 la fotbal, impunându-se pe terenul 

Unirii Slobozia cu scorul de 2-0, grație golurilor reușite 
de Diarra (min. 32) și Vajushi (min. 75). Cu 15 puncte, 
Petrolul urcă pe locul doi, după Concordia Chiajna și se 
pregătește, acum, pentru partida cu Ripensia Timișoara, ce 
se va disputa vineri, de la ora 16.00, pe arena „Ilie Oană”.

Unirea: Gurău – Ibrian, I. Dinu, Perju, Toma (cpt)  – 
Coadă, Cruceru (46 Suciu) – Bolohan (46 Savu), Greu (64 
Turcu), Mustacă (84 D. Radu) – Al. I. Stoica (73 Ivan). 

Antrenor: Adrian Mihalcea.
Petrolul: Avram – Pârvulescu, Manolache, Huja, 

Țicu (cpt) – Seto (70 Chindriș), Cebotaru – Bratu (84 
Constantinescu), Tucașiuc (57 Vajushi), Saim Tudor 
(70 Măzărache) – Diarra (84 Jarovic). Antrenor: Nicolae 
Constantin.

Au arbitrat: Sorin Costreie (Buft ea) – Florian Alexandru 
Vișan (Galați) și Mihăiță Necula (București). Rezervă: 
Eduard Ioniță (Galați). Observatori: Ion Olteanu 
(București) și Florentin Barbu (Giurgiu).

Box

Fotbal
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