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11 ZILE FĂRĂ APĂ CALDĂ, ÎN PLOIEȘTI

Zilele astea, mai precis de 
la 1 august, a intrat în 

vigoare o nouă mărire a salariului 
bugetarilor, de minim 15 la sută. 
Nu pentru toți, ci pentru 90 la 
sută dintre ei.

Recunosc, o merită. A fost 
greu cu scumpirile astea și o să 
mai tot fi e. Muncesc oamenii, 
n-ai ce zice. 8.00-16.00, bătut 
pe muchie. Griji, probleme, 
responsabilități…e greu!

N-am cuvinte.
Plâng și mă doare sufl etul 

pentru ei.
În sfârșit s-a mai gândit statul 

și la ei.
Lăsați-mă pe mine! Eu și cu 

colegii mei nu ne plângem. De 
bine de rău avem serviciu. Și 
ceva bonuri de masă. E drept că 
e salariul ceva mai mic, DAR E. 
Asta contează. N-avem nici al 
13-lea salariu, dar e ok că avem 
în fi ecare lună câte unul. Tichete 
de vacanță? Nu…dar nici nu 
vrem. Nouă ne place în oraș când 
toți bugetarii sunt plecați și lasă 
orașul liber. Bani de haine? Nici 
de astea nu ne trebuie, că ne-a dat 
fi rma salopete.

Da’, ia să terminăm cu 
comparațiile astea de prost gust. 
Ce contează câteva mii de lei in 
plus la salariul bugetarilor când ai 
stresul pe tine cât casa. Șefi  peste 
șefi , peste adjuncți de șefi , peste 
șefi  fi ni, șefe fi ne, șefi  de la partid, 
șefi  pensionari, șefi  prieteni….și 
toți sunt super pretențioși. Vor 
calitate, performanță, termene. Ana Bogdan - Ana Bogdan - 

primul trofeu primul trofeu 
WTA al cariereiWTA al carierei
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Municipalitatea câmpineană Municipalitatea câmpineană 
are un plan consistent de are un plan consistent de 
modernizare a orașuluimodernizare a orașului

Deși are 10 angajați la compartimentul Deși are 10 angajați la compartimentul 
Juridic-contencios, CJ Prahova are Juridic-contencios, CJ Prahova are 
nevoie de servicii juridice din afară!nevoie de servicii juridice din afară!

PRAHOVA A CERUT 580 DE PRAHOVA A CERUT 580 DE 
MILIOANE DE LEI PENTRU MILIOANE DE LEI PENTRU 

REFACEREA UNOR DRUMURI REFACEREA UNOR DRUMURI 
AFECTATE DE INUNDAȚIIAFECTATE DE INUNDAȚII
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență 

Prahova a decis să solicite fonduri guvernamentale 
pentru refacerea mai multor drumuri și podețe afectate de 
alunecările de teren și inundații în prima jumătate a anului. 
Membrii CJSU au aprobat întocmirea unui proiect de 
hotărâre de Guvern privind alocarea a 580 de milioane de 
lei din Fondul de intervenție, prevăzut din bugetul de stat pe 
anul 2022, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale 
produse în Prahova în perioada ianuarie-iulie. Pe lista 
unităților administra tiv-teritoriale propuse să primească 
bani se afl ă Consiliul Județean Prahova, care a solicitat 134 
milioane de lei și 32 de localități, care vor împărți între ele, 
în funcție de gradul de afectare a infrastructurii publice, 
diferența de 446 milioane de lei. 

Astăzi este a 11-a zi de când spitalele și 130.000 de 
ploieșteni de la bloc au rămas fără apă caldă. Inițial, 

se părea că soluția este la îndemâna autorităților. Vedem 

bine însă că lucrurile nu sunt așa de simple. Și nu sunt 
simple pentru faptul că șefi i Consiliului Județean Prahova, 
Primăriei Ploiești, ADI- Termie și SC Termofi care Prahova 
nu s-au așezat niciodată la aceeași masă, să caute în 
comun o rezolvare. Dimpotrivă, vedem o uriașă ostilitate 
între persoane și instituții. Practic, Primăria Ploiești 
vorbește cu Consiliul Județean Prahova (ambele, fi rește, 
prin reprezentanții de primă mărime), doar la televizor, 
pe site-uri ori Facebook. Nici ultima soluție, lansată de 
CJ Prahova, cea de desfi ințare a ADI Termie și cedarea 
la Primărie a CET-Brazi, deci a întregului serviciu, este 
văzută ca o chestiune cu consecințe juridice neprevăzute. 
Deci s-a intrat într-o nouă fundătură...

Soluții? Ce zice Consiliul Județean Prahova 
contestă Primăria Ploiești. Invers nu se 

poate, fi indcă primăria profi tă de faptul că 
n-are niciun rol legal în rezolvarea problemei

ULTIMA ORĂ: 

PRIMĂRIA PLOIEȘTI PRIMĂRIA PLOIEȘTI 
ARE ARHITECT ȘEF CU ARE ARHITECT ȘEF CU 

ACTE ÎN REGULĂACTE ÎN REGULĂ
Concursul pentru ocuparea postului de arhitect 

șef la Primăria Ploiești s-a încheiat. Cum era 
de așteptat, acesta a fost câștigat de singura candidată, 
care a deținut și până acum funcția, Veronica Rădună. 
Reamintim că, inițial, Rădună a fost transferată de la 
Mizil la Ploiești, dar Agenția Națională a Funcționarilor 
Publici a câștigat în instanță o acțiune în care se spune 
că delegarea a fost una ilegală, fi ind efectuată pentru 
o poziție similară, dar între localități de rang diferit. 
Municipalitatea a găsit imediat rezolvarea, delegând 
atribuțiile pentru 6 luni aceleeași Rădună. În fi ne, prin 
organizarea concursului, postul va fi  ocupat acum cât 
se poate de legal.

SC Termofi care Prahova a anunțat că nu-și asumă să pornească 
instalația (cazanul 2) fără să fi e efectuate reviziile necesare.
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PRIMĂRIA PLOIEȘTI AR VREA SĂ ÎNFIINȚEZE PRIMĂRIA PLOIEȘTI AR VREA SĂ ÎNFIINȚEZE 
UN CENTRU DE COLECTARE SEPARATĂ A UN CENTRU DE COLECTARE SEPARATĂ A 
DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTARDEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR
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ȘCOALA „GEORGE COȘBUC” ȘCOALA „GEORGE COȘBUC” 
A FOST REABILITATĂ CU A FOST REABILITATĂ CU 

BANI EUROPENIBANI EUROPENI

În sfârșit, Primăria Ploiești a fi nalizat și recepționat primul proiect 
european fi nanțat prin Pogramul Operațional Regional 2014-2020. Este 

vorba despre lucrările de efi cientizare energetică la Școala Gimnazială „George 
Coșbuc”. Intervențiile majore au constat în: montarea sistemului fotovoltaic și a 
pompelor de căldură, montare termosistem, înlocuire tâmplărie exterioară, scară 
metalică exterioară și rampă pentru persoane cu dizabilități, recompartimentări 
interioare, lucrări de schimbare a instalației termice și electrice, igienizări și 
refacere grup sanitar pentru persoane cu dizabilități. Primăria Ploiești spune că 
„realizarea acestei investiții a sporit efi ciența energetică a clădirii prin reabilitarea 
termică și implementarea unui iluminat efi cient energetic, apoi a scăzut consumul 
energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabilă, respectiv 
pompă de căldură și panouri fotovoltaice și pesemne va avea drept consecință 
diminuarea costurilor și 
reducerea consumului 
energetic, precum și 
asigurarea egalității de șanse 
prin adaptarea infrastructurii 
la normele privind 
accesibilitatea infrastructurii 
pentru persoanele cu 
handicap.” Reamintim că 
inițial proiectul a avut o 
valoare de 1.773.694,57 
lei și trebuia fi nalizat în 
perioada 1 februarie 2017 și 
31 decembrie 2020. Ulterior, 
valoarea a fost ridicată la 
1.910.588,59 lei, iar termenul 
de predare a lucrărilor a fost 
reprogramat la 30 aprilie 
2022. Se vede că nici această 
dată nu a fost respectată, 
recepția având loc, iată, cu 3 
luni și jumătate întârziere.

Primăria Ploiești 
intenționează să 

obțină fi nanțare prin PNRR 
(fonduri europene, prin 
Programul Național de 
Redresare și Reziliență) 
pentru înfi ințarea primului 
centru de colectare 
separată a deșeurilor prin 
aport voluntar. Ca să 
înțelegem despre ce este 
vorba, municipalitatea 
explică: „potrivit ghidului 
de fi nanțare, un centru 
integrat de colectare prin aport voluntar este compus din 
platformă betonată, hală, containere, utilaje, echipamente 
tehnologice și funcționale care nu necesită montaj (exemplu- 
motostivuitor, încărcător frontal, concasor pentru deșeuri din 
construcții și demolări, utilaj pentru pre-compost, stație de 
compostare compusă din platformă betonată, tocător, ciur 
rotativ, întorcător de brazdă instalație însăcuire etc.), cameră 
frigorifi că pentru cadavre de animale, laborator de analize 
chimice, cântar acces auto mare tonaj, spații administrative, 
utilități.” În acest fel, mai spune administratorul municipal, 

„se va asigura colectarea separată a deșeurilor menajere 
care nu pot fi  colectate în sistem <<door-to-door>>(tradus 
din engleză, din ușă în ușă), respectiv, deșeuri reciclabile și 
biodeșeuri care nu pot fi  colectate în pubelele individuale, 
precum și fl uxurile speciale de deșeuri-deșeuri voluminoase, 
textile, din lemn, mobilier, anvelope, echipamente electrice 
și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, cadavre 
animale, deșeuri de grădină, din construcții și demolări etc. 
Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui cost 
de cel mult 5.580.000 euro, fără TVA.”

AU VENIT AU VENIT 
FACTURILE FACTURILE 

DE APĂ DE APĂ 
MAJORATEMAJORATE

Prin HCL 314/19 iulie 2022, 
Consiliul Local Ploiești a avizat 

propunerea Apa Nova Ploiești de 
ajustare a tarifelor de apă și de canalizare 
conform formulei din contract, care vor 
fi  practicate de operatorul serviciului 
public de alimentare cu apă și de 
canalizare din Ploiești, corespunzător 
reglementărilor legale în domeniu. 
Acum, care o fi  „formula de contract” 
noi nu știm pentru simplul motiv că 
documentul nu este public. Dar afl ăm că 
noile tarife majorate, fi indcă „ajustarea” 
asta înseamnă la noi, scumpire, sunt de 
3,67 lei/m3 la apă potabilă și 1,64 lei/
m3 la canalizare, fără TVA. Precedenta 
majorare a fost aprobată în septembrie 
anul trecut, prin HCL nr 327, iar atunci 
se vorbea despre 3,11 lei/m3 la apă 
potabilă și 1,38 lei/m3 la canalizare, 
fără TVA. Avem așadar o scumpire de 
18% la apă și de 18,84% la canalizare. 
Cu TVA, ploieștenii vor plăti 4,367 lei/
m3 de apă și 1,952 lei/m3 canalizare. 
La acest tarif se mai adaugă, chit că în 
Ploiești nu a plouat vara toată, și apa 
meteorică...
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

DEȘI ARE 10 ANGAJAȚI LA DEȘI ARE 10 ANGAJAȚI LA 
COMPARTIMENTUL JURIDIC-CONTENCIOS, COMPARTIMENTUL JURIDIC-CONTENCIOS, 

CJ PRAHOVA ARE NEVOIE DE CJ PRAHOVA ARE NEVOIE DE 
SERVICII JURIDICE DIN AFARĂ!SERVICII JURIDICE DIN AFARĂ!
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PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE 
DE EVAZIUNE FISCALĂ. 40 DE 

PERSOANE AU FOST CONDUSE LA 
AUDIERI

Procurorii din cadrul Parchetului Curții de 

Apel Ploiești, împreună cu poliţiştii Serviciului 
de Investigare a Criminalității Economice 
din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean 
Prahova, au efectuat patru percheziții domiciliare, 
în municipiul București și în județele Prahova și 
Călărași, la domiciliile a doi bărbați cu vârstele 
de 35, și respectiv 58 de ani și la domiciliul 
unei femei în vârstă de 43 de ani, bănuiți de 
comiterea infracțiunilor de evaziune fi scală și 
delapidare. 40 de persoane au fost conduse la 
sediile unităților de poliție, în vederea audierii. 
„Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 
decembrie 2017- august 2021,   persoanele în 
cauză ar fi  înregistrat în contabilitate achiziții 
fi ctive în valoare de aproximativ 4.200.000 lei, 
cu scopul de a infl uența negativ obligațiile fi scale 

datorate bugetului de stat. Ulterior, sumele 
de bani achitate prin plăți interbancare care 
reprezentau contravaloarea achizițiilor fi ctive au 
fost retrase de către administratorii societăților 
cu un comportament fi scal inadecvat și 
restituite ordonatorului plății,   acesta din urmă 
însușindu-și banii pe nedrept. Prejudiciul cauzat 
este de 994.800 de lei”, a precizat IPJ Prahova. 
În urma perchezițiilor, au fost identifi cate și 
ridicate mai multe înscrisuri și documente de 
evidență contabilă. „Activitățile au benefi ciat 
de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului 
pentru Acțiuni Speciale Prahova. Suportul de 
specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni 
Speciale din cadrul Poliției Române”, a anunțat 
IPJ Prahova.

Consiliul Județean Prahova are în 
organigramă, în cadrul Direcției juridic, 

contencios, administrație publică, direcție 
subordonată direct secretarului general, un 
serviciu juridic -contecios, cu 10 posturi (1 de 
conducere și 9 de execuție). Cu toate acestea, 
se pare că oamenii nu fac față problemelor 
de vreme ce președintele Iulian Dumitrescu 
propune achiziționarea unor servicii juridice 
de consultanță, asistență și reprezentare pentru 
județul Prahova și Consiliul Județean Prahova. 
Noi am zice și altfel: poate salariații nu fac față sau 
nu sunt pregătiți sufi cient să facă față... La modul 
în care se fac angajările la stat ori prin instituțiile 
publice de vreo 15-20 de ani încoace, credem și noi 
că ar putea fi  vorba de prea puțină competență...

Inițiatorul proiectului de hotărâre explică faptul că 
e nevoie de consultanță pentru derularea în condiții 
optime a serviciilor publice asigurate de CJ Prahova 
din fonduri externe. Mai precis, se face referire la 
următoarele tipuri de activități:

-redactarea punctului de vedere la eventualele 
contestații (n.r.-rețineți nuanța: „eventuale”) 
formulate împotriva procedurii de atribuire, în orice 
fază a acestora (anunț de participare, fi șa de date a 
achiziției, caiet de sarcini, comunicări, rezultatul 
procedurii etc.) în cadrul procedurilor de achiziție 
publică; 

-redactare plângeri împotriva deciziilor 
pronunțate de către Consiliului Național de 
Soluționare a Contestațiilor (CNSC) sau redactare 
întâmpinare, cereri, concluzii scrise la plângerile 
formulate de operatorii economici; 

-asistare și reprezentare în fața CNSC, precum 
și a instanțelor judecătorești competente pentru 
soluționarea litigiilor referitoare la procedurile de 
atribuire a contractelor de achiziție publică; 

-asistență juridică la negocierea clauzelor 
contractuale și la încheierea contractelor de achiziție 
publică; 

-asistență juridică și reprezentare în eventualele 
procese și cereri privind acordarea despăgubirilor 
pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul 
procedurii de atribuire; 

-asistență juridică și reprezentare în eventualele 
procese și cereri de suspendare și acțiuni judiciare 

de anulare, rezoluțiune, reziliere sau denunțarea 
unilaterală a contractelor; 

-formularea de puncte de vedere, contestații, cereri 
de suspendare și acțiuni judiciare de anulare a notelor 
de constatare și sancționare a neregulilor apărute în 
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora.

În referatul de aprobare se spune că serviciile 
ar fi  necesare și pentru cinci dosare afl ate pe rolul 
instanțelor de judecată, în diferite stadii procesuale.

Dar cea mai „tare” explicație este formulată 
astfel: „temeinicia motivării necesității achiziționării 
de servicii juridice de consultanță, asistență și 
reprezentare este întărită de următoarele argumente: 
amploarea și complexitatea procedurilor de achiziții 
publice, încărcătura de muncă a consilierilor 
juridici din cadrul Direcției Juridic Contencios și 
Administrație Publică”. Atenție, se spune că aceasta, 
adică încărcătura de muncă, „se situează la o limită 
superioară, astfel încât nu ar putea face față unor 
cazuri fortuite.” Deci oamenii sunt sleiți de puteri, 
cum ar veni...

Poate sunt sleiți și când ridica salariile: șef serviciu- 
10.760-11.650 lei brut, consilier juridic –de la 3.900 
lei debutant, la 6.810 lei consilier cu studii superioare, 
la care se adaugă un spor de 10% pentru condiții 
periculoase sau vătămătoare de muncă,  vouchere 
de vacanță, în valoare de 1.450 lei, indemnizație de 
hrană (346 lei brut lunar)... 

Consiliul Județean Prahova a 
aprobat lista produselor ce vor 

fi  distribuite în cadrul Programului 
pentru școli al României, precum și 
stabilirea măsurilor educative aferente, 
pentru anul școlar 2022-2023. Ca 
să fi m mai pe înțelesul tuturor, este 
vorba despre programul cunoscut 
sub numele de „Lapte și corn”. În anul 
școlar următor, produsele care vor fi  
achiziționate în vederea distribuirii 
în școli sunt lapte UHT alternativ cu 
iaurt/mere, corn/baton alternativ cu 
biscuiți uscați. Ca măsuri educative, 
sunt propuse următoarele activități: 
organizarea de vizite la ferme 
pomicole/legumicole sau la ferme de 
producere a laptelui și/sau la unități de 
condiționare, ambalare, depozitare și 
procesare a fructelor și legumelor și/
sau la unități de procesare a laptelui, la 
stațiuni de cercetare, la zilele recoltei, 
expoziții, târguri sau alte evenimente 
similare; organizarea de concursuri 
tematice legate de consumul de fructe și 
legume, lapte și produse lactate, inclusiv 
cu degustări cu acordarea de premii, 
precum și organizarea de activități de 
grădinărit la nivelul școlii; organizarea 
de zile tematice dedicate consumului de 
fructe, legume, lapte și produse lactate 
sau de activități educative practice; 
utilizarea de materiale didactice/
educative care să prezinte preșcolarilor 
și elevilor informații adaptate vârstei 
despre obiceiuri alimentare sănătoase, 
agricultură, lanțuri de aprovizionare 
și produse locale, producția ecologică, 
producția sustenabilă și combaterea 
risipei alimentare.

CE VOR CE VOR 
PRIMI PRIMI 

ELEVII ANUL ELEVII ANUL 
VIITOR ÎN VIITOR ÎN 
PACHETUL PACHETUL 

DE DE 
ALIMENTEALIMENTE
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POLIȚIȘTI SUB ACOPERIRE ÎN 
MIJLOACELE DE TRANSPORT

 ÎN COMUN
Poliţiştii prahoveni au continuat acțiunile 

având ca scop asigurarea unui climat de 
siguranță în rândul călătorilor TCE, identifi carea 
persoanelor care săvârșesc fapte ilicite, precum 
și întărirea sentimentului de siguranță publică 
în cadrul comunității. „Cei peste 50 de polițiști 
au format echipe de câte 2-3 persoane, care 
au urcat în mijloacele de transport pe traseele 
35B/35, 401/402, 101, 102, 40, 44, 30, 2, dar și 
1D, din municipiul Ploiești. Astfel de acțiuni 
au fost desfășurate pentru observarea discretă 
a comportamentului călătorilor dar și pentru 
identifi carea persoanelor cu risc victimal, prin 

prelucrarea și promovarea unor măsuri de 
autoprotecție și de reacție la diverse situații de 
încălcare a normelor de conviețuire socială”, 
a anunțat IPJ Prahova, care le reamintește 

cetățenilor că elementul surpriză al acestor 
activități este acela că polițiștii nu vor purta 
uniforma, ci vor fi  simpli cetățeni care „vor 
călători” în interes de serviciu. „Menționăm 
faptul că, abaterea privind tulburarea liniștii 
publice comportă o multitudine de acte sau fapte 
ce pot atrage sancțiuni. Încălcarea normelor de 
conviețuire socială, a ordinii și linișii publice 
poate fi  o contravenție dacă o persoană săvârșește 
în public acte, fapte, gesturi ori folosește injurii, 
expresii jignitoare ori vulgare, amenințări cu 
acte de violență împotriva persoanelor sau 
bunurilor acestora apte să provoace o perturbare 
a ordinii și liniștii publice sau apte să provoace 
indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea/
onoarea acestora”, a mai precizat IPJ Prahova.
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SC Hidro Prahova SA, societate afl ată în subordinea Consiliului 
Județean Prahova, a solicitat achiziționarea de servicii juridice 

de consultanță, de asistență și de reprezentare pentru o durată de 12 
luni. Argumentul de bază ar fi  complexitatea și volumul de muncă al 
activității. Anume:  Hidro Prahova gestionează peste 110.000 de contracte 
de furnizare apă potabilă și de canalizare, încheiate cu persoane fi zice, 
societăți comerciale și instituții publice, iar în activitatea de relații cu clienții 
intervine necesitatea de a răspunde solicitărilor utilizatorilor, dar și de a 
rezolva situațiile de natură litigioasă, în special cele legate de recuperarea 
creanțelor înregistrate pentru neplata facturilor de apă și de canalizare. 
În medie, spune conducerea societății, sunt depuse lunar aproximativ 
30 de cereri de chemare în judecată pentru neplată, care pot fi  urmate și 
de judecata în apel sau de procedura de executare silită. De asemenea, 
ar fi  vorba și de acțiunile în justiție de recuperare a costurilor privind 
penalitățile și amenzile, gestionarea acțiunilor cu privire la utilizatorii 
branșați neautorizat.

Hidro Prahova are doi juriști și consideră că suplimentarea numărului de 
posturi ar fi  o cheltuială mai mare decât angajarea serviciilor de consultanță 

și reprezentare către o fi rmă specializată. Nici proiectul de hotărâre și nici 
Hidro Prahova nu avansează un cost estimativ al acestor servicii. Știm că 
acesta va fl uctua de la lună la lună, în funcție de situațiile litigioase, dar 
pesemne că ar trebui să spună cineva și cât costă toată afacerea.

INVESTIGAȚII GRATUITE, ÎN INVESTIGAȚII GRATUITE, ÎN 
PLOIEȘTI, PENTRU DEPISTAREA PLOIEȘTI, PENTRU DEPISTAREA 

CANCERULUI DE COL UTERINCANCERULUI DE COL UTERIN

Primăria Ploiești a încheiat un protocol de 
colaborare cu Institutul Național pentru 

Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu 
-Rusescu” (INSMC), Asociația „Centrul de 
Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen: FILIA”, 
Fundația Renașterea pentru Educație, Sănătate 
și Cultură (FRESC), Asociația Centrul Romilor 
pentru Politici de Sănătate-SASTIPEN în vederea 
punerii în practică a  proiectului „Screening pentru 
Cancerul de Col Uterin și Tratament Precoce-
SCCUT”. „Proiectul-se arată într-un comunicat de 
presă al municipalității- propune creșterea accesului 
la servicii durabile și de înaltă calitate, oferite 
gratuit, inclusiv asistență medicală și servicii sociale 
de interes general, pentru femeile între 24 și 64 de 
ani și organizarea de programe de sănătate și servicii 

orientate către prevenție, depistare și tratament 
precoce al cancerului de col uterin, dintre care minim 
50% aparțin grupurilor vulnerabile. Activitatea de 
screening pentru cancerul de col uterin presupune 
testare gratuită Babeș Papanicolau și HPV și se va 
desfășura prin deplasarea unității mobile în zonele 
stabilite din municipiul Ploiești. Persoanele care 
vor fi  depistate cu probleme de sănătate, în urma 
testului, vor benefi cia de tratament gratuit și suport 
medical din partea echipei.”

Cancerul de col uterin se spune că este principala 
cauză de mortalitate în România la femeile între 
18 și 45 de ani, iar programele organizate pe 
baze populaționale de screening și-au dovedit 
efi cacitatea în reducerea mortalității cu până la 
80%.

Consiliul Județean Prahova a 
suplimentat veniturile și cheltuielile 

Spitalului Județean de Urgență cu 9.530,00 
mii lei. De fapt, banii provin de la bugetul 
de stat, cu o destinație precisă, iar CJ nu 
face altceva decât să opereze rectifi carea 
bugetară, ca administrator al unității 
sanitare. Suma va fi  folosită exclusiv pentru 
achiziționarea de aparatură medicală, 
respectiv, un sistem neuronavigație cu 
platformă de ghidaj robotic (6.907,00 
mii lei) și microscop intraoperator 
neurochirurgie (2.623,00 mii lei). Separat, 
Spitalul Județean de Urgență Ploiești 
repartizează suma de 1.061,00 mii lei 
pentru asigurarea contribuției Consiliului 
Județean Prahova la acest parteneriat și 
150,00 mii lei pentru achiziționarea a cinci 
boilere termoelectrice 1000 litri, sume 
redistribuite în cadrul listei obiectivelor de 
investiții.

BANI PENTRU BANI PENTRU 
APARATURĂ APARATURĂ 
MEDICALĂ ȘI MEDICALĂ ȘI 

BOILERE LA SJU BOILERE LA SJU 
PLOIEȘTIPLOIEȘTI

HIDRO PRAHOVA DOREȘTE SERVICII HIDRO PRAHOVA DOREȘTE SERVICII 
DE CONSULTANȚĂ ȘI REPREZENTAREDE CONSULTANȚĂ ȘI REPREZENTARE

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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RAZIE PE ȘOSELELE DIN PRAHOVA. 
ZECI DE AMENZI

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Prahova 
au desfășurat activități pentru reducerea gradului 
de victimizare prin accidente rutiere care au avut 
ca principale cauze de producere viteza, alcoolul 
și conducătorii de biciclete. Acțiunile de control 
au avut loc pe principalele drumuri naționale din 
județ. În cadrul acțiunilor, au fost controlate 145 
de autovehicule, fi ind efectuate în acest context 
111 testări cu aparatul etilotest și 5 testări cu 
aparatul DrugTest. „În urma abaterilor constatate 
au fost reținute 7 permis de conducere, dintre 
care 5 pentru nerespectarea regimului legal de 
viteză. În total au fost aplicate 79 de sancțiuni 
contravenționale în valoare de 33.640 de lei. 

Recomandăm conducătorilor auto să respecte 
prevederile legale, să adapteze permanent viteza 
la condițiile de drum și să conștientizeze faptul 
că își pot pune în pericol atât propria viață, cât și 
pe cea a celorlalți participanți la trafi c”, a precizat 
IPJ Prahova.

ACCIDENT PE DN1, ÎN ZONA 
INTERSECȚIEI DE LA PĂULEȘTI

În accidentul rutier au fost implicate trei 
autoturisme conduse de trei bărbați cu vârstele 
de 33, 57 și 70 de ani. În urma impactului 
una dintre mașini s-a răsturnat pe partea 
carosabilă.  În accident trei persoane s-au rănit. 
Este vorba despre doi conducători auto cu 
vârstele de 57, respectiv 70 de ani și o pasageră 
în vârstă de 55 de ani. „Conducătorii auto au 
fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fi ind 
negative”, a precizat IPJ Prahova. Trafi cul rutier 
a fost restricționat pe banda nr. 2 a sensului de 
mers București către Brașov și pe banda nr. 1 a 
sensului de mers Brașov către București, fi ind 
dirijat de polițiștii rutieri.  

Continuare din pagina 1

Marius 
MARINESCU

NU VREAU SĂ MĂ 
ANGAJEZ LA STAT!

Deh, competența cere 
competență.Bine că n-am avut 

ghinionul să mă ia ăștia din facultate 
direct la stat, că acum, în afară că 
aveam lunar câteva mii de lei în plus 
față de colegii mei rămași de căruță, la 
privat, bag mâna în foc că mă păștea 
cea mai mare depresie.

Nu poți să duci 20 de ani la cel 
mai înalt nivel de performanță fără 
urmări. Sigur aș fi  rămas chel de la 
atâta concentrare, cu ochii distruși de 
la citit studii și lucrări de înaltă ținută 
intelectuală…sau, poate mă alegeam 
cu varice de la statul cu picioarele 
în apă rece, care să mă țină treaz la 
problemele cetățenilor, semenilor mei 
atât de dragi.

M-a iubit Dumnezeu. N-am altă 
explicație. Sigur, azi eram un om pe 
jumătate distrus.

Așa a vrut soarta!
E drept că avem o singură zi mai 

grea în lună. Dar nu se compară cu 
stresul bugetarului. Mi-e milă de 
bieții oameni. Adevărate slugi în sluba 
mea…a ta…a noastră.

E ziua de 25. Când trebuie să plătim 
dările…taxele și impozitele.

Dar nu. Nu mă plâng. N-am voie să 
o fac. Doar gândul că bănuții noștri, 
și așa nesimțit de puțini, ajung la 
bieții…amărâții…vai de capul lor de 
chinuiți…BUGETARII, mă umple de 
bucurie.

Îmi pare rău că nu avem două zile de 
25. Doar așa poate am fi  înțeles ce greu 
le este lor…nu nouă. Pentru că ei duc 
greul țării ăsteia.

Iar pentru asta chiar merită să 
trăiești, să muncești și să plătești!

Mi-e rușine pentru cei care au 
gândit, fi e și într-un moment de 
rătăcire, să plece și să lucreze la stat. Eu 
unul îmi cer scuze lumii întregi că mi-
am pus problema, fi e și ipotetic. Îmi 
vine să mor de rușine. Iertați-mă!

Bine, aceasta este suma solicitată, dar e posibil ca 
Guvernul României să acorde mult mai puțin 

sau deloc bani, fi ind posibilă, în actuala criză bugetară, 
de raportarea sumei și refacerea căilor rutiere afectate 
anul sau anii următori. Au solicitat fonduri Câmpina-

pentru refacerea și consolidarea unor străzi și apărări de 
maluri, Azuga-pentru apărare de mal, Breaza- pentru 
consolidarea și refacerea unei străzi, Bușteni-pentru 
apărarea de mal, Comarnic-pentru consolidarea  unui 
versant și refacerea unor străzi, Mizil-pentru refacerea 
unei străzi și a unui podeț, Slănic-apărare de mal, 
consolidare versant, Vălenii de Munte -apărare de mal 
și refacerea unei străzi. Alte localități a depus solicitări 
pentru consolidare drumuri, versanți, refacere poduri 
și podețe: Bătrâni, Bertea, Bucov, Cerașu, Chiojdeanca, 
Drajna, Cornu, Dumbrăvești, Cosminele, Gornet, 
Gura Vitioarei, Măneciu, Păcureți, Provița de Jos, 
Posești, Salcia, Sângeru, Scorțeni, Starchiojd, Șoimari, 
Șotrile, Telega, Valea Doft anei.

„Columna pentru nemurire” de la Tabla Buții 
s-a desfășurat, în acest an, sub semnul 

împlinirii a 100 de ani de pelerinaj la Cimitirul Eroilor. 
În Primul Război Mondial, în 1916, aici s-au dat lupte 
grele. La grupul Tabla Buții, acolo unde, în vremuri, 
era cetate de apărare și vamă (de unde și denumirea, 
de la buțile de vin vămuite și scrise pe niște tăblițe), 
încă din 14 august 1916 armata română a plasat 3.000 
de ostași (Corpul III Armată, efective din Divizia a 
5-a, Regimentul 8 Infanterie cu 3 batalioane). Primele 
confruntări  din august 1916 aduc pierderi însemnate 
inamicului, iar ostașii români îi alungă pe dușmani. 
Victoria este primită cu entuziasm de populație. Dar 
înfrângerea nu îi intimidează pe germani și austro-
ungari și, în septembrie, concentrează aici efective 
militare importante și organizează un atac decisiv de 
străpungere a graniței. La Tabla Buții este adusă Divizia 
89 germană. Și Marele Cartier General al Armatei 
Române ia măsuri de suplimentare a armatei, iar între 
2 octombrie și 11 noiembrie 1916, s-au desfășurat 
lupte intense, cu o rezistență eroică a ostașilor români, 
care zădărnicesc defi nitiv planul inamicului de a trece 
Carpații înspre București prin Carpații de Curbură. 
Până la urmă, dușmanul renunță la plan și își va 
concentra atacul înspre Valea Jiului, loc pe unde, de 
altfel, reușește să treacă în Țara Românească. Pierderile 
de partea românilor au fost majore. 

Preotul Ioan Ștefan Vasilescu, din Slon, pleca prin 
munți cu căruța și, ajutat de o mână de oameni, aduna 

morții, toți morții, eroi români ori ostași maghiari, 
austrieci sau germani, și îi îngropa acolo, sus, la Tabla 
Buții, organizându-le tuturor slujbe religioase. În 
1919, supraviețuitorii luptelor crâncene din munți 
și urmașii eroilor, împreună cu același preot, au 
amenajat un cimitir, iar din 1922, pe 6 august, au 
început primele pelerinaje, cu ceremonial militar 
și civil, de comemorare a ostașilor căzuți pentru 
libertatea neamului. Tot acesta, cu sprijinul Societății 
Mormintele Eroilor și a ziarului „Universul”, condus 
în perioada interbelică de Stelian Popescu,  a îngrădit 
cimitirul cu zid din piatră. În 1948, comemorările 
au fost interzise de regimul comunist. La căpătăiul 
eroilor s-a mai mers doar ocazional.  În 1985, 
primarul de atunci al Cerașului, Ion Ogrezeanu, a 
început acțiunea de refacere și îngrijire a cimitirului, 
iar după 1990 au fost reluate ceremonialurile de 
cinstire a soldaților.

PRAHOVA A CERUT 580 DE MILIOANE PRAHOVA A CERUT 580 DE MILIOANE 
DE LEI PENTRU REFACEREA UNOR DE LEI PENTRU REFACEREA UNOR 

DRUMURI AFECTATE DE INUNDAȚIIDRUMURI AFECTATE DE INUNDAȚII

100 DE ANI DE CINSTIRE A 100 DE ANI DE CINSTIRE A 
EROILOR DE LA TABLA BUȚIIEROILOR DE LA TABLA BUȚII
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ȘOFERI DEPISTAȚI LA VOLAN ÎN STARE 
DE EBRIETATE

Polițiștii din cadrul Secției de poliție rurală 
Bălțești, în timp ce desfășurau activități de 

supraveghere și control al trafi cului rutier pe 
raza de competență au oprit, pentru control, 
o autoutilitară condusă de un bărbat în vârstă 
de 54 de ani, din comuna Șoimari. „Întrucât 
la înmânarea documentelor bărbatul emana 
halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul 
etilotest, care a indicat valoarea de 0,88 mg/l 
alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care 
a fost condus la o unitate medicală pentru 
prelevarea de mostre biologice de sânge. În 
cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul 

săvârșirii infracțiunii de conducere a unui 

autovehicul sub infl uența băuturilor alcoolice”,  
precizat IPJ Prahova. Ulterior, în jurul orei 2:45, 
polițiștii din cadrul Poliției orașului Plopeni, în 

timp ce desfășurau activități de supraveghere și 
control al trafi cului rutier pe raza de competență 
au oprit, pentru control, un autoturism condus 
de un bărbat în vârstă de 33 de ani, domiciliat 
în comuna Lipănești. „Întrucât conducătorul 
auto emana halenă alcoolică, acesta a fost testat 
cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 
0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv 
pentru care a fost condus la o unitate medicală 
pentru prelevarea de mostre biologice de sânge”, 
a precizat IPJ Prahova. Și în această cauză, 
potrivit IPJ Prahova, a fost întocmit dosar penal 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere 
a unui autovehicul sub infl uența băuturilor 
alcoolice.

MUNICIPALITATEA CÂMPINEANĂ ARE UN PLAN MUNICIPALITATEA CÂMPINEANĂ ARE UN PLAN 
CONSISTENT DE MODERNIZARE A ORAȘULUI, DARCONSISTENT DE MODERNIZARE A ORAȘULUI, DAR  
SUNT ȘI UNII CARE NU-S DE ACORD CU DEZVOLTAREASUNT ȘI UNII CARE NU-S DE ACORD CU DEZVOLTAREA

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

CUI NU-I PLACE CĂ ORAȘUL VREA SĂ SE 
MODERNIZEZE?

Toate proiectele de modernizare a orașului 
sunt cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală 
2021-2027, document votat în Consiliul Local 
Câmpina. În acest demers se înscrie și Planul 
Urbanistic Zonal (PUZ) pentru zona centrală 
a Câmpinei, pe un perimetru de 35,5 hectare, 
cuprins între intersecția Bulevardului Bălcescu 
cu Strada Orizontului, până la Biserica de la 
Brazi, cu tot cu străzile adiacente. Acest PUZ se 
afl ă în dezbatere publică și urmează să fi e apoi 
aprobat în Consiliul Local Câmpina. Atenție, 
consilierii au fost de acord inițial cu efectuarea 
PUZ.

Numai că, ce să vedeți, s-au găsit niște 
câmpineni „devotați”, care să pună piedici. 
Nimeni nu o spune tranșant, dar cam pe aici s-au 
găsit unii să transfere lupta politică. 

Deocamdată totul se referă la acest PUZ 
și mai cu seamă la două investiții incluse în 
plan și pregătite prin Programul Operațional 
Asistență  Tehnică (POAT, fonduri europene, 
proiectare cu detalii de execuție): realizarea 
unui pasaj rutier în zona centrală și regenerarea 
urbană a ceea ce va fi  zona pietonală de deasupra 
și din preajma pasajului, ambele votate în 
Consiliul Local. Ce zvonuri întru-zădărnicirea 
modernizării orașului s-au propagat printre 
localnici ne spune primarul Alin Moldoveanu: 
„Un grup de oameni a creat panică în municipiul 
Câmpina cu privire la acest PUZ, mai ales în 

ceea ce privește pasajul subteran. Aceștia spun 
(n.n.-fi e prin rețelele de socializare, fi e prin hârtii 
depuse la blocuri) că se va devia trafi cul greu 
de pe DN1 prin acest pasaj-și asta apare scris în 
fl yere neasumate-, că lucrarea va dura cinci ani 
minimum, că prin acest PUZ vor dispărea 310 
locuri de parcare, că se va face poluare fonică în 
timpul lucrărilor, că se vor distruge celelalte străzi 
adiacente zonei centrale din cauza utilajelor grele. 
Iar cel mai grav, din punctul meu de vedere, este 
zvonul că vor pica blocurile. Adică lucrările vor 
slăbi rezistența blocurilor și acestea vor pica. Toate 
au creat panică. Acum, eu îmi doresc foarte mult 
ca doamnele și domnii consilieri locali să nu fi e 
și ei în spatele acestei campanii de inducere a 
panicii, pentru că au semnat documentele cu 
privire la acest obiectiv.” Firește că primarul 
Moldoveanu și-a exprimat uluirea față de toate 
aceste elucrubații. Și a încercat, într-o conferință 
de presă, să le demonteze pe toate. Și i-a invitat 
apoi pe câmpineni să se informeze despre tot 
de la Primăria Câmpina, și să nu creadă în 
zvonistică: „Am înaintat adrese către 16 asociații 
de proprietari și 782 de societăți comerciale ca 
să-și spună punctul de vedere despre cum vor ei 
să arate centrul municipiului Câmpina. Au fost 
14 observații cărora le-am dat răspuns. Am avut 
apoi patru etape indermediare de aprobare a PUZ 
de către o comisie din care fac parte și consilierii 
locali. La ultima etapă, aceștia au lipsit din diferite 
motive, dar documentul a trecut la vot. Îi rog pe 
câmpineni să se informeze de la sursă, fi indcă 

întotdeauna le-am stat la dispoziție cu informații.”

DEZVOLTAREA NU PICĂ DIN CER, 
NORMAL CĂ VOR FI AMPLE LUCRĂRI!
Acum, ce să zicem despre toată această 

situație? Ne uităm cu jind la Viena, Paris, 
Londra, Budapesta, New York, la miracolul 
chinez Shanghai și îi înjurăm pe-ai noștri că 
nu-s în stare să facă la fel cu orașele noastre. Iar 
când unul vrea să întreprindă ceva, se pun unii 
de-a curmezișul. Păi, dragi „defăimători”, acelor 
oameni din Europa, Asia și America, pe unde 
inclusiv dvs. vă petreceți concediile, nu le-au mai 
căzut blocurile în cap și am văzut cu toții în ce 
fel uluitor arată marile aglomerări urbane! Dar 
nici măcar acolo modernizarea n-a căzut din 
cer! Normal c-a fost disconfort la construirea 
autostrăzilor suspendate sau a pasajelor rutiere 
subterane! La fel și în Câmpina. Evident c-o 
să fi e șantier, dar după aceea cine o să aibă o 
zonă centrală fără poluare, cine o să se laude cu 
estetica urbană?

Cât despre zvonurile lansate, o mică judecată 
le poate demonta pe toate. Firește că vorbim 
despre cele serioase, fi indcă nimeni nu ar putea 
crede aberația cu privire la slăbirea rezistenței 
blocurilor ori aducerea prin pasaj a trafi cului de 
pe DN1! Alin Moldoveanu spune că lucrările la 
pasaj vor dura „doi ani, cu extensie de maximum 
un an”, iar acest termen poate fi  respectat prin 
implicarea directă a primarului. Bine, acum 
câmpinenii, ca toți românii, în general, au 
experiența altor lucrări „lălăite” pe ani de zile, 

Că un primar (sau Primăria) nu face nimic 
într-un municipiu, oraș sau comună nu e 

bine, că face sau are planuri să înceapă investiții 
majore, care să ducă o așezare în secolul pe care-l 
trăim, iar nu e bine. Cam pe aici s-ar înscrie 
situația din Câmpina.

Deunăzi vreme, municipalitatea câmpineană 
tocmai anunța că a depus/semnat proiecte 
cu fi nanțare europeană-atenție, unica șansă 
de dezvoltare a comunităților, mai ales în 
conjunctura actuală, sunt fondurile europene!-, 
dar și din fonduri naționale, în valoare de 53,34 
milioane euro, iar intenția este ca, până în 2024, 
municipiul să atragă 100 de milioane de euro. 
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PERCHEZIȚII ÎN PRAHOVA. UN 
BĂRBAT A FOST REȚINUT, IAR ALTE 15 
PERSOANE AU FOST DUSE LA AUDIERI

Polițiștii Brigăzii de Combatere a 
Criminalității Organizate Ploiești, împreună cu 
procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Ploiești au efectuat 
3 percheziții domiciliare, în județul Prahova, 
fi ind vizată o persoană bănuită de trafi c de 
droguri de mare risc, în formă continuată. „Din 
cercetări a reieșit că, începând cu luna mai 
2022, un bărbat, de 43 de ani, ar fi  comercializat 
diferite cantități de cocaină consumatorilor 
din județul Prahova. În urma perchezițiilor, au 
fost descoperite și ridicate 71 de punguțe din 

material plastic care ar fi  conținut cocaină, 9 comprimate Xanax, 9.100 de lei, un pistol cu 
gaz neletal, 15 cartușe de manevră și 2 telefoane 
mobile”, a precizat IPJ Prahova. La sediul 
D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiești au 
fost conduse, în vederea audierii, 15 persoane, 
despre care există bănuiala că ar fi  implicate în 
desfășurarea activităților infracționale. Bărbatul 
în cauză a fost reținut, pentru 24 de ore, iar, 
ulterior, instanța de judecată a dispus față de 
acesta măsura arestării preventive, pentru 30 de 
zile. Suportul de specialitate a fost asigurat de 
Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției 
Române. La acțiune, au participat și jandarmi 
din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă „Matei 
Basarab” Ploiești. 

dar poate avem acum o excepție la Câmpina, 
administrația municipală având tot interesul 
să fi nalizeze șantierele în termen, pentru a nu 
pierde banii europeni. Dar dacă se vor zădărnici 
la infi nit proiectele, prin tot felul de intervenții 
de acest gen, normal că se va ajunge la irosirea 
unor oportunități rare de fi nanțare.

CÂMPINA VA FI ORICUM UN ȘANTIER: 
SE ÎNLOCUIESC CONDUCETE DE APĂ ȘI 

DE GAZ
În mod normal, aceasta ar fi  o veste bună 

pentru toată lumea, inclusiv pentru locuitorii din 
Câmpina. Vorbim despre înlocuirea rețelei de 
apă și de gaz, așa cum pesemne fi ecare om a făcut 
în casa lui. Alin Moldoveanu: „încă din 2018, atât 
Hidro Prahova, cât și Distrigaz, au făcut adrese 
către Primărie (și au primit aviz) de a schimba 
conducta de apă pe toată zona centrală, inclusiv 
cu branșamente, respectiv, să modernizeze rețeaua 
de gaz, deci să schimbe conducta magistrală 
în centru, inclusiv în zona pasajului. Deci 
câmpineanul trebuie să cunoască un lucru: tot 
centrul municipiului Câmpina va fi  spart fi indcă 
au fost aprobate proiectele de investiții ale celor doi 
operatori, dar în principal pentru că este nevoie de 
modernizarea rețelelor. Să ne aducem aminte că 

am avut infestare cu Clostridium din cauza rețelei 
vechi... Toată zona de centru așadar, plus 178 de 
străzi, vor fi  sparte pentru modenizare rețelei de 
apă de către Hidro Prahova, care are un proiect 
din fonduri europene în acest sens. Și, repet, este 
nevoie de această modernizare!” Dorim să credem 
că „grupul de oameni binevoitori” n-a pus sub 
semnul întrebării ori nu au acuzat disconfortul 
și pentru această investiție de necesitate. Altfel 
poate își asumă ei responsabilitatea infestării 
apei cu Clostridium...

P+12 ÎN CÂMPINA?
În privința modifi cării regimului de înălțime 

a clădirilor la P+12 în zona delimitată de PUZ, 
„binevoitorii” se tem că, cităm din sursele 
online, „Câmpina va fi  transformată într-un fel 
de Năvodari” ori sintagma „orașul cu cele mai 
multe zile însorite din an” va rămâne o amintire. 
Primarul Moldoveanu a spus, cu privire la 
acest subiect: „referindu-ne la acest regim de 
înălțime, nu este neapărat vorba despre zonele 
imediat adiacente bulevardului central. Când 
sunt investitori care vor să vină să investească, 
să-și facă sedii de fi rmă, normal că o dezvoltare 
a municipiului Câmpina înseamnă și un contact 
foarte bun cu investitorii. Să nu uităm un lucru: 

Câmpina nu se mai poate dezvolta pe orizontală, 
este mărginită de râurile Prahova și Doft ana. 
Și atunci nu este posibilă decât o dezvoltare pe 
verticală”. 

CINE ESTE ÎMPOTRIVA PUZ?
La sfârșitul lunii iulie, membrii Comisiei 

tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism 
au votat în unanimitate etapa fi nală a PUZ-
ului care privește și pasajul subteran. Și tot la 
sfîrșitul lunii iulie, Primăria Câmpina a început 
studiile premergătoare pentru acest obiectiv, 
studii fi nanțate printr-un proiect european. 
Imediat, PNL Câmpina i-a cerut primarului Alin 
Moldoveanu să sisteze orice demers în ceea ce 
privește aprobarea PUZ-ului, iar PSD Câmpina 
a anunțat intenția de a comanda un sondaj de 
opinie având ca temă oportunitatea construirii 
pasajului, acesta fi ind un  prim pas în vederea 
inițierii unui referendum local pe aceeași 
temă. După conferința de presă a primarului 
Alin Moldoveanu de săptămâna trecută, PNL 
a solicitat iar sistarea oricărui demers legat de 
aprobarea PUZ, iar consilierul local Cezar Grama 
a publicat o scrisoare deschisă cu motivele pentru 
care domnia sa consideră că n-ar fi  nimerit acest 
proiect de dezvoltare a Câmpinei.
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Prahova în Acțiune prin proiectul „Prin sport noi facem bine” direcționează astăzi prima sumă 
de bani strânsă, în valoare de 2.010 lei către Costel Ardelean, diagnosticat cu cancer pe creier. 

Costel Ardelean în vârstă de 32 de ani este fi u, soț și tată al unei fetițe de 2 ani. 
În urma descoperirii unei tumore pe creier, după prima operație, și în urma investigațiilor specifi ce, 

medicii au constatat malignitatea țesutului canceros. Riscul cel mai mare este ca celulele maligne să se 
dezlipească, să treacă în circuitul sanguin / limfatic, să ajungă și la alte organe și să creeze metastaze. 

Pentru următoarea operație Costel Ardelean are nevoie de 14.300 Euro.  Acum situația fi nanciară 
precară a familiei nu permite strângerea acestei sume de bani. El are nevoie de ajutorul nostru pentru 
a se face bine și a trăi alături de familia sa iubitoare. 

Haideți să-l ajutam pe Costel Ardelean să se faca bine şi să-și crească fetița. Împreună putem aduce 
speranța în această familie!

Prahova în Acțiune prin proiectul „Prin sport noi facem bine”  a donat primii 2.000 lei (aproximativ 
430 de euro)  din cei 14.300 Euro necesari pentru a face operația. Donează şi tu! 

Povestea lui Costel Ardelean o găsiți și pe pagina “Speranță pentru România”.  
Puteți dona în următoarele conturi :
CONT ÎN LEI: RO46BTRLRONCRT0611174101
CONT ÎN EURO: RO93BTRLEURCRT0611174101
NUME BENEFICIAR : ALEXANDRA NICHITA
Orice leu contează! Orice share contează!

PRIN SPORT NOI FACEM BINEPRIN SPORT NOI FACEM BINE

Până joia trecută, când se intrase în a patra 
zi fără apă caldă, prin decizia unilaterală 

a operatorului SC Termofi care Prahova (Gas & 
Power Trading SRL- Geotherm Distribution) de 
a opri instalația de la CET Brazi pentru revizie, 
Consiliul Județean Prahova a luat mai multe 
măsuri, aproape toate contestate de partenerul 
din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
ADI Temie, am numit Primăria Ploiești. Ideea 
este că până la urmă nu revizia a stat la baza 
lăsării orașului fără apă caldă, ci în spate sunt alte 
motivații. Dar să vedem cum au decurs lucrurile 
în ultima săptămână.

REZILIEREA CONTRACTULUI
Consiliul Județean Prahova, prin președintele 

Iulian Dumitrescu, care este și președintele 
ADI Termie, a primit mandat de la consilierii 
județeni să rezilieze contractul cu SC Termofi care 
Prahova (Gas & Power Trading SRL- Geotherm 
Distribution). Ceea ce nu a spus CJ Prahova, dar 
s-a afl at de la președintele Uniunii Asociațiilor de 
Proprietari  Prahova (UAPP), Eugen Cristescu, 
la o întrevedere a președinților asociațiilor cu 
primarul Andrei Volosevici, este că operatorul 
a contestat în instanță rezilierea contractului 
respectiv.

O PRIMĂ SOLUȚIE EȘUATĂ
Într-o ședință informală, președintele Iulian 

Dumitrescu a anunțat că a găsit soluția, cea de a 
preda CET Brazi și serviciul de termie către Regia 
Autonomă se Servicii Publice (RASP). Domnia 
sa a mai precizat că acel cazan de la CET, oprit 

pentru revizie, de fapt nu prea ar avea probleme: 
„cazanul de apă fi erbinte numărul 2 practic poate 
să funcționeze fără să intre într-o revizie până la 
15.12.2022! E un cazan care poate să funcționeze 
liniștit măcar până la 15 decembrie. Acesta poate 
să pornească mâine și are și toate avizele necesare 
ca să funcționeze.” Primarul Andrei Volosevici a 
afi rmat însă că RASP nu poate presta serviciul de 
termie de la CET Brazi-producere și distribuție 
primară energie termică- pentru că legea nu-i 
permite. Art. 28 alin. 3 din Legea 51/2006 spune 
că o regie poate presta acest serviciu numai dacă 
are în derulare proiecte de investiții cofi nanțate 
din fonduri europene.

ADI TERMIE RĂMÂNE FĂRĂ DIRECTOR
Singura dată când s-a auzit în acest scandal 

despre ADI Termie a fost când directorul Horia 
Tiseanu a demisionat din funcție. În fi ne, poate 
a fost ajutat s-o facă, având în vedere proasta 
gestionare a situației, dar și ultima ispravă, atunci 
când, după rezilierea contractului, i-a trimis 
operatorului o adresă prin care i-a cerut să sisteze 
activitatea. Enormitatea aceasta a fost cumva 
„deconspirată” tot de primarul Volosevici, care a 
atenționat faptul că operatorul este obligat, după 
reziliere, să asigure serviciul timp de 90 de zile.

SOLICITARE FĂRĂ URMĂRI
ADI Termie și-a însușit observația și i-a cerut 

imediat operatorului să reia de îndată furnizara 
apei calde. „În vederea soluționării cu celeritate 
a problemei privind reluarea livrării serviciului 
de apă caldă la nivelul municipiului Ploiești, 

vă informăm că am transmis către operatorul 
Termofi care Prahova S.A. cererea de repornire a 
unității de producție agent termic CAF (cazan de 
apă fi erbinte) 2. Continuitatea asigurării acestui 
serviciu trebuie asigurată atât în bază legală, cât și 
contractuală (...) Aceste operațiuni trebuiesc (sic!) 
executate în regim de urgenţă, in maxim 24 de 
ore.” Au trecut de mai multe ori acele „24 de ore”, 
dar vedem bine că operatorul nu s-a sinchisit de 
nimic...

CJ PRAHOVA VREA SĂ DESFIINȚEZE ADI 
TERMIE

Consilierii județeni au fost convocați marți în 
ședință extraordinară, iar pe ordinea de zi a fi gurat 
și un proiect de hotărâre de desfi ințare a ADI 
Termie, asociația din care fac parte CJ Prahova și 
Primăria Ploiești și care, de asemenea, a organizat 
licitația pentru un nou operator de termofi care, 
după plecarea Veolia Energie Prahova. CET Brazi 
ar urma apoi să fi e transferat de la CJ Prahova, la 
Primăria Ploiești, care se va ocupa apoi de găsirea 
unui nou operator în scopul reluării furnizării 
serviciului de apă caldă.

PRIMĂRIA NU ESTE DE ACORD
Primarul Andrei Volosevici a semnat, tot 

marți, înainte de ședința CJ, un comunicat prin 
care solicită președintelui Iulian Dumitrescu 
„să prezinte public care sunt efectele juridice 
ale acestei desfi ințări”: „înțelegem că domnul 
Iulian Dumitrescu, în calitate de președinte 
ADI, propune domnului Iulian Dumitrescu, în 
calitate de președinte al CJ Prahova, desfi ințarea 
ADI Termofi care Prahova. Ce se va întâmpla cu 
contractul încheiat de ADI Termofi care Prahova 
cu operatorul de servicii publice de termie? Cine 
verifi că facturile și le dă bun de plată? Cine 
operează de mâine sistemul de termofi care? Cum 
poate efectua plăți Primăria Ploiești pe un contract 
pe care îl consideră ilegal? Cine va plăti eventualele 
penalități?”

CE NU SPUNE NIMENI
Nimeni nu spune clar dacă Termofi care Prahova 

S.A. a primit licență de funcționare de la ANRE. 
Nimeni nu spune dacă Primăria Ploiești i-a plătit 
vreo factură operatorului, pentru serviciul prestat 
de la jumătatea lunii mai și până în luna iulie 
inclusiv. Înțelegem că municipalitatea refuză să 
dea bani pe un contract pe care-l consideră ilegal. 
Și atunci, operatorul ce să facă, să bage bani din 
buzunar în termie? Nimeni nu comentează extins 
de ce contractul a fost atacat in instanță, pentru 
chestiuni penale. Și așa mai departe!

SOLUȚII? CE ZICE CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA CONTESTĂ PRIMĂRIA 
PLOIEȘTI. INVERS NU SE POATE, FIINDCĂ PRIMĂRIA PROFITĂ DE 
FAPTUL CĂ N-ARE NICIUN ROL LEGAL ÎN REZOLVAREA PROBLEMEI
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură,   care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,   nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.

 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei,   însă este mai 
important că putem spune clientului: „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”0372.032.313

Joseph Kennedy este un antrenor de fotbal american la un liceu în 
Bremerton, Washington, un oraș de lângă Seattle. I s-a oferit jobul 

datorită serviciului în marina SUA, unde a avut tangenţe cu sportul. Lui 
Kennedy i-a venit pentru prima oară ideea de a se ruga după meciuri, 
datorită fi lmului  Facing the Giants (2006) ce are ca protagonist un 
antrenor într-o mică școală religioasă, care și-a condus echipa către 
campionatul de stat datorită rugăciunilor sale și îndemnării jucătorilor 
către valori creștine.

După ce a acceptat poziţia, Kennedy și-a făcut un obicei din a se 
ruga după meciuri, fără a deranja pe cineva. În timpul unui meci din 
2015, antrenorul echipei adverse a depus plângere directorului pentru 
comportamentul lui Kennedy. Refuzând constant să renunţe la obiceiul 
lui, cazul lui Kennedy a atras treptat atenţia publicului.

Joseph Kennedy este în prezent judecat în faţa Curţii Supreme a SUA 
pentru faptul că se roagă după meciurile de fotbal. Curtea Supremă a 
judecat o serie de cazuri prin care s-a stabilit că manifestarea credinţei în 
educaţia de stat este interzisă, notează BBC.

DAT ÎN JUDECATĂ PENTRU CĂ S-A RUGATDAT ÎN JUDECATĂ PENTRU CĂ S-A RUGAT

Există crize care se prelungesc de zeci de ani, 
precum cea dintre Israel și Palestina, care 

a izbucnit din nou în ultimele săptămâni. Există 
războaie sângeroase care implică puteri mondiale 
și regionale, cum ar fi  cele din Siria și Yemen. 
Există focare locale – numeroase în Africa – care 
ascund adesea interese economice și strategice 
îndepărtate. Ale chinezilor, de exemplu, dar și 
ale europenilor, cum ar fi  tragedia fără sfârșit din 
Congo, unde cursa armată a acapara minele de 
aur, de diamante și alte minerale esenţiale pentru 
producţia smarphone-uri și alte dispozitive 
tehnologice a făcut deja 10 milioane de victime, 
în tăcerea opiniei publice mondiale.

FQ MillenniuM, revista lunară condusă de 
Peter Gomez, în noul  său număr, relatează 
despre cel mai important dintre aceste confl icte, 
tot prin vocea operatorilor umanitari implicaţi 
pe terenul de luptă.

„Dă de gândit faptul că Emergency a ajuns 

în Afganistan în 1999, când talibanii se afl au la 
putere, iar acum, în 2022, situaţia este aceeași”, 
a spus Luca Radaelli, care a condus ani de zile 
spitalul din Kabul gestionat de ONG-ul milanez. 
În Mali, civilii sunt masacraţi în numele luptei 
împotriva terorismului islamic, o luptă condusă 
printre alţii de mercenarii grupului pro-putinian 
Wagner, pe care l-am cunoscut pe pământul 
ucrainean. Human Righis Watch atribuie lor și 
armatei maliene masacrul a cel puţin 300 de civili 
din Moura. “În lupta împotriva terorismului, 
dacă se apelează doar la opţiunea militară, fără 
a lucra la acele rădăcini care îl alimentează, 
nu este sufi cient, dimpotrivă, produce pagube”, 
comentează Mario Raff aelli, fost președinte al 
ONG-ului Amref. „Situaţia de sărăcie și fracturile 
sociale ajung să devină bazinele în care se duc 
fundamentaliștii pentru a-și racola noi adepţi.”

Indiferent de felul în care s-ar sfârși confl ictul 
în Ucraina, „al Treilea Război Mondial” va duce 

la o nouă ordine globală. În această etapă, puterile 
autoritare sunt cele care dictează agenda. China, 
spune Gabriele Battaglia, vizează o modalitate 
multipolară în care toată lumea să poată face 
afaceri cu toată lumea, fără ca nimeni să pretindă 
dreptul de a-și băga nasul în casa altora în ceea 
ce privește regimul politic, democraţia, respectul 
pentru drepturile omului. Din acest motiv, 
Beijingul nu prea a digerat invazia Ucrainei 
decisă de Putin, în timp ce a început deja 
dialogul chiar și cu guvernul afgan al talibanilor. 
Și între timp, pe lângă Africa, a pus mâna și pe 
economia Americii de Sud, cândva curtea din 
spate a Statelor Unite, spune Gabriella Saba.

Foarte diferită e viziunea Rusiei, povestită de 
Leonardo Coen, care urmărește destabilizarea 
democraţiilor occidentale și care a decis deja 
în 2007, prin Putin, că „lumea unipolară este 
moartă, trăim acum într-o lume multipolară și 
Statele Unite nu mai sunt jandarmul lumii”.

S-ar putea ca, inevitabil, democraţiile să 
se prezinte la masa Noii Ordini Mondiale cu 
viziuni mai puţin clare. Statele Unite, scrie 
Roberto Festa, încearcă să menţină o „hegemonie 
liberală” folosind mai puţine arme, mai multă 
diplomaţie și mai multe presiuni economice, însă 
au în stomac presiunile populiste și suverane, 
iar spectrul unui Trump care va recandida la 
alegerile prezidenţiale din 2024 face ca viitorul 
să pară foarte incert. Și Europa? Dependentă de 
alte puteri, lipsită de o politică și de o apărare 
comună, riscă să fi e extrem de fragilă. Iar invazia 
Ucrainei, cu consecinţele pe care le vedem asupra 
aprovizionării cu energie și asupra economiei 
în general, a înrăutăţit situaţia. Atât de mult 
încât un expert precum Francesco Strazzari de 
la Scuola SantAnna din Pisa se întreabă ce s-ar 
întâmpla dacă de la Kremlin vor sosi „propuneri 
acceptabile pentru cele 27 de state membre, dar nu 
și pentru Washington. În acest caz, ar fi  posibilă o 
fractură mai ales din cauza faptului că proiectul 
european de autonomie energetică nu este fezabil 
pe termen scurt”.

Al treilea Război Mondial se desfășoară deja și nu doar pentru că Papa Francisc o spune 
de opt ori („Am intrat în al Treilea Război Mondial, doar că se desfășoară pe bucăţi, pe 

capitole”, 18 august 2014.) Desigur că ochii noștri sunt aţintiţi asupra invaziei rusești a Ucrainei, 
însă conform ArmedConfl ict Location and Event Data Project (ACLED), în prezent, în lume 
sunt în plină desfășurare cel puţin 59 de confl icte, precizează ziarul italian Il Quotidiano (rador.
ro). 

ASTĂZI, AL TREILEA RĂZBOI MONDIAL, ASTĂZI, AL TREILEA RĂZBOI MONDIAL, 
DEJA ÎN DESFĂŞURAREDEJA ÎN DESFĂŞURARE
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La un an de la investirea sa (6 august 2021), Guvernul Gavrilița 
nu prezentase încă un raport în plenul legislativului de la 

Chișinău, dând motiv pentru unele comentarii, atât contradictorii, cât 
și aproximative, însă foarte puține profund pertinente. În schimb, cum 
și era de așteptat, opoziția parlamentară s-a pus pe lansat săgeți despre 
„doi ani de Președinție și un an de Guvern de nefăcut nimic și sărăcit 
țara”.  Cu toate acestea, prea puțini comentatori sunt preocupați de 
„anatomia” și „furtunoasa” activitate a opoziției. Una dintre puținele 
analize a opoziției vă prezentăm în rândurile de mai jos. 

CÂND RÂNJESC DULĂII, CÂND RÂNJESC DULĂII, 
LATRĂ ȘI CĂȚEII... LATRĂ ȘI CĂȚEII... 

ACALMIA DINAINTEA FURTUNII   

A vorbi și a scrie despre actuala guvernare din Republica Moldova e un 
adevărat chin. De fapt, nu ai ce spune despre ea, trebuind să repeți lucruri 
arhicunoscute: este o guvernare slabă și insipidă; cvasi-ermetică; refractară 
la idei și infl uențe dinafară; lipsită de experiență; supraviețuitoare din contul 
suportului partenerilor de dezvoltare, care se văd nevoiți să nu admită o 
eventuală degradare a situației social-economice și politice din țară. Sigur, 
circumstanțele sunt marcate de războiul din regiune și de multiplele crize 
provocate de acesta. În pofi da neajunsurilor enumerate, pretenția actualei 
guvernări este că ar fi , deocamdată, una necoruptă, pusă pe dezrădăcinarea 
corupției. Și mai este empatică față de Ucraina vecină și necazurile acesteia, 
provocate de agresiunea rusească. Atât! 

Despre opoziție, mai ales despre cea parlamentară, poți avea foarte 
multe de spus. Cel puțin, ea are culoare – roșie, cu anumite nuanțe, și 
verde, amintindu-ne de drapelul fostei Republici Sovietice Socialiste 
Moldovenești (RSSM). Provoacă nostalgii. În plus, opoziția moldovenească 
este interesantă și prin faptul că are lideri foarte specifi ci. Unii dintre aceștia 
se afl ă în arest pentru presupuse acte de corupție, alții sunt fugari din aceeași 
cauză etc. Ceea ce-i lipsește însă  opoziției moldovenești este un sistem de 
coordonate, azimuturi pentru determinarea direcției de mișcare spre viitor. 
De fapt, opoziția are și acest ultim atribut, dar se sfi ește să recunoască acest 
lucru, fi indcă el este condamnabil. Vestea bună pentru societate e că opoziția 
din Republica Moldova este, totuși, una sistemică. Drept dovadă servește 
faptul că, odată cu plecarea guvernanților în vacanță, a plecat la odihnă și 
opoziția. De fapt, opoziția nu are unde se grăbi. Până la începerea sezonului 
rece al anului mai sunt vreo trei luni de zile. Prognozele IMAS confi rmă că 
ratingul opoziției este în creștere, aceasta urmând să preia puterea relativ 
ușor. Evident, după eventuala destabilizare a situației, provocată de vreo 
revoltă a cetățenilor, supărați de creșterea prețurilor la toate bunurile și 
serviciile. Avem pe față situația clasică – acalmie înainte de furtună.

Vacanța sau pauza luată de opoziție este absolut necesară pentru 
consolidarea forțelor  și rezolvarea problemei leadership-ului. Cineva ar 
trebui să-și asume calitatea de centru de atracție  pentru întregul front 
al opoziției. Nu e o problemă trivială. Vorba e că unul dintre liderii 
socialiștilor, Igor Dodon, este în arest la domiciliu  de mai bine de două 
luni de zile, existând premise pentru ca arestul să fi e prelungit ori de câte 
ori va fi  necesar, probabil, până la condamnare. Pe de altă parte, liderul 
comuniștilor, octogenarul Vladimir Voronin, este incapabil, în principiu, 
să recurgă la acțiuni hotărâte. A demonstrat asta pe când era ministrul de 
interne al RSSM, în 1989, confi rmându-și incapacitatea și în 2009, când în 
calitate de șef al statului, s-a speriat de evenimentele din 7 aprilie, ulterior, 
din frică, a lăsat puterea din mâini în favoarea unei opoziții eterogene. 
Mai mult, bătrânul comunist Voronin din simplu nuntaș a devenit băiatul 
de mingi  al unui  tânăr corupt,  pe nume Ilan Shor, care-l scoate pe ex-
președintele Voronin la proteste când crede el că e oportun. O degradare 
difi cil de imaginat, dar s-a întâmplat.

PRETENȚIILE FUGARULUI ILAN SHOR

În circumstanțele la care ne-am referit, este fi resc ca rolul de lider al 
opoziției consolidate să și-l aroge Ilan Shor. În acest sens, pretenția sa a fost 
verbalizată fără echivocuri. El se crede că ar putea negocia cu autoritățile 
ruse ieft inirea gazelor livrate către Republica Moldova. Nu încape îndoială, 
alegătorii l-ar vota masiv pe Ilan Shor dacă acesta ar avea prilejul să 
speculeze că datorită eforturilor sale Republica Moldova ar putea economisi 
vreun  miliard de dolari. Asta ca recompensă pentru  miliardul furat  din 
sistemul bancar moldovenesc, care, potrivit Procuraturii Generale, a 
fost furat de Vlad Plahotniuc cu ajutorul lui Ilan Shor. Există o singură 
problemă. Deocamdată, nu putem ști dacă Ilan Shor va merge la Moscova 
să negocieze cu președintele Vladimir Putin sau dacă ultimul, care are 

nevoie să dovedească întregii lumi că nu se afl ă în izolarea internațională, 
va merge el însuși în Israel pentru a se întâlni cu fugarul Ilan Shor. 

Așadar, guvernarea PAS, ar trebui să aibă în vedere că o eventuală 
întâlnire a liderului opoziției din Republica Moldova, deputatului în 
Parlament fără imunitate parlamentară, Ilan Shor, cu președintele Rusiei, 
Vladimir Putin, comportă riscuri iminente care nu mai pot fi  înlăturate. 
Totuși, pe viitor, având în vedere că PAS s-a angajat să adopte  un nou 
Cod electoral, ar trebui să reactiveze și să valorifi ce o idee de-a lui Vlad 
Plahotniuc – necesitatea prezenței fi zice la înregistrarea candidaților la funcții 
eligibile. Este absurd ca un fugar, care se ascunde de justiție timp de patru 
ani, să poată fi  ales în funcție de deputat și să pretindă la statutul de lider 
al opoziției. Pur și simplu, PAS ar trebui să aibă curajul să-și recunoască 
propriile greșeli și să crediteze în mod adecvat ideile oponenților, chiar 
dacă le-a respins anterior. Este de remarcat, că interzicerea înregistrării 
candidaților la funcții eligibile în lipsa acestora a fost susținută în 2017 și de 
actuala opoziție – PSRM a contribuit în mod cardinal la promovarea acestei 
idei, atunci când a votat, iar ex-președintele Dodon a promulgat proiectul 
de lege instantaneu, pentru a nu permite opoziției din acea perioadă să se 
dezmeticească. Partidul „ȘOR” nu s-a opus vreodată ingenioasei inițiative 
a lui Plahotniuc, fi indcă atunci era protejatul acestuia din urmă. Deci, nu 
ne rămâne decât să vedem dacă PAS chiar are instinct de autoconservare. 

SPIRALA EVOLUȚIEI SOCIALIȘTILOR: STÂNGA-MPREJUR, PÂNĂ 
LA MARXISM? 

Nimeni nu ar trebui să-și imagineze că PSRM este dispus să cedeze cu 
ușurință teren în fața lui Ilan Shor. Dacă ultimul s-a angajat să exploateze 
dependența Republicii Moldova de gazele rusești, atunci socialiștii par a fi  
dispuși să intre în albia ideologică chinezească, cu eventuale benefi cii mult 
mai promițătoare. În acest sens este de remarcat că la recenta întâlnire a 
liderilor PSRM cu ambasadorul Republicii Populare Chineze (RPC), unul 
dintre secretarii PSRM, Vlad Bartîncea, a fost invitat să „rostească un 
discurs în cadrul Forumului Internațional al Partidului Comunist Chinez 
și al partidelor marxiste mondiale”. Din respect pentru marea civilizație 
chinezească ar fi  trebuit să se găsească cineva ca să-i amintească domnului 
ambasador al RPC că PSRM nu este și nu a fost vreodată partid marxist. 
Miza pe PSRM este una nereușită. Totuși, poate fi  înțeleasă decepția 
tovarășilor chinezi față de socialiștii moldoveni, care mai pretind că ar fi  un 
partid marxist. Anume din aceste considerente, anul trecut liderul PCRM, 
Vladimir Voronin, a fost invitat să rostească un discurs cu ocazia împlinirii 
a 100 ani de la înfi ințarea Partidului Comunist Chinezesc (PCC). Dar după 
ce s-a dovedit recent că Voronin a devenit băiatul de mingi  al unui  june 
corupt, această onoare nu i-a mai putut fi  acordată.   

Revenind la PSRM, trebuie precizat faptul că de-a lungul existenței 
sale formațiunea s-a manifestat ca una lipsită de principii, îmbrățișând un 
șir de ideologii:  socialismului democratic,  adică tot felul de revizionisme 
anti-marxiste;  conservatorismul –    renunțarea completă la ideile de 
stânga, iar actualmente PSRM se proclamă partid național social-
patriotic. Întrebarea fi rească este: unde se întrevăd aici ideile marxiste 
– instaurarea dictaturii proletariatului; neadmiterea pauperizării continue a 
proletariatului; internaționalismul proletar; revoluția mondială; combaterea 
religiei ca opiu pentru popor  etc. Este de mare interes public și 
întrebarea: prin ce se deosebește  național socialismul patriotic  al PSRM, 
în general, de național-socialism? Deocamdată cert este că PSRM a 
devenit un partid  naționalist moldovenesc, pentru a-și manifesta public 
antiromânismul. Mai mult, tovarășii chinezi ar trebui să ia în considerare 
faptul că, pentru consolidarea relațiilor bilaterale moldo-chineze, ar fi  
bine ca metodele care se aplică în China față de marii corupți cel puțin 
să fi e salutate ca metode de profi laxie și în Republica Moldova. În acest 
sens, vom aminti că în ultimii 10 ani în China, pentru acte de corupție, au 

Greu de înțeles: cine e dulăul și cine sunt cățeii? 

Victor PELIN, editorialist, IPN
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Ilan Shor a fost monitorizat de unitățile speciale MAI în cadrul mai 
multor dosare operative privind o rețea de trafi c cu cocaină columbiană.

fost executate peste 10 mii de persoane, iar 120 mii au fost condamnate 
la ani grei de pușcărie. În total aproximativ 0,01% din populație. Dacă ar 
fi  condamnați, de exemplu, Igor Dodon, Vladimir Voronin, Ilan Shor și 
Marina Tauber, atunci în Republica Moldova procentajul ar fi  de numai  
0,001%, adică de aproximativ 10 ori mai puțin. Așa că există mult spațiu 
pentru o cooperare cu adevărat fructuoasă moldo-chineză. În lumina celor 
spuse mai sus, invitarea reprezentanților PSRM de către tovarășii chinezi 
la evenimente desfășurate sub fl amura marxistă este oarecum nepotrivită. 
Dar vom vedea cum se vor desfășura evenimentele de mai departe.  

ÎN LOC DE CONCLUZII

În ultima parte a verii, politicienii din Republica Moldova, cei de la 

guvernare și cei din opoziție deopotrivă, preferă să se răcorească pentru 

ca odată cu venirea sezonului rece să se implice în confruntări până la 

incandescență. E difi cil de prognozat cum vor evolua lucrurile atunci 

când guvernarea va rămâne ostatica circumstanțelor, iar opoziția are lideri 

corupți, compromiși și fricoși, incapabili să genereze vreun plan sau proiect 

de alternativă, altul decât cel privind îngenuncherea în fața patronilor de 

la răsărit.  

Totuși, trebuie să recunoaștem faptul că PSRM încearcă să dibuie o idee 
de alternativă – dorința de a se angaja într-un eventual proiect chinezesc. 
Pentru asta PSRM va trebui să mai renunțe o dată la principii schimbătoare, 
pentru a îmbrățișa marxismul. Deocamdată liderii socialiști se lingușesc pe 
lângă tovarășii chinezi, pledând principiul „O SINGURĂ CHINĂ”, de parcă 
cineva ar pleda împotriva principiului respectiv. Statele Unite ale Americii 
de asemenea susțin acest principiu, dar cu condiția unei unifi cări pașnice. 
Tot așa pledează PSRM în cazul confl ictului transnistrean. Oricum, PSRM 
a decis să-și manifeste public atitudinea față de o problemă internațională, 
condamnând  jocurile periculoase din jurul Taiwanului, pe care le califi că 
drept o  nouă rundă de escaladare și provocare împotriva securității 
mondiale. A auzit cineva ca PSRM se condamne implicarea Rusiei în 
confl ictul transnistrean sau agresiunea împotriva Ucrainei? Doamne 
ferește! Imposibil așa ceva. Mai este un lucru de menționat – în luarea sa de 
poziție pe problema Taiwanului, PSRM a evitat să menționeze cine totuși 
se face vinovat de escaladare și provocare. Iată așa se manifestă curajul și 
principialitatea. 

De fapt, nu e de mirare, PSRM întotdeauna procedează conform 
zicalei –  atunci când se rânjesc dulăii, latră și cățeii.  E deștept, cine știe, 
poate dulăii observă slugărnicia cățeilor și-i acceptă în calitate de animăluțe 
de companie?

Oxana locuiește în regiunea Odessa. Până nu demult, ea nu s-a 
încumetat să plece de acasă, în speranța că furia războiului nu va 

trece prin viața sa. Acum câteva săptămâni, nu a mai rezistat în fața fricilor 
și a pornit la drum. A ieșit greu din Ucraina. De când e război, rândul de 
autoturisme și de camioane până la punctul vamal Cartal-Isaccea, singura 
trecere cu bac-ul peste Dunăre spre Europa, e de peste 15 km. Greu de 
imaginat, greu de rezistat… În acest rând, cei care fug de război cunosc 
setea, foamea, nesomnul, minciuna, disperarea.

Oxana spune că, totuși, i-a mers. A reușit să ajungă relativ ușor în 
România, de unde a plecat spre Polonia, la îndemnul unor intermediari 
care i-au promis acolo un loc de muncă. „Oferta” de muncă nu a costat-o 
prea scump, spune ea. „Am achitat 200 de euro în avans, alți 200 urmând 
să-i achit imediat cum sunt angajată la muncă. Dar nu a fost să fi e. 
Intermediarii au dispărut până a ajunge la destinație”, explică Oxana. 
Descurajată, a decis să plece spre Italia, la îndemnul unei rude care, de 
mai mulți ani, muncește acolo. „Și în Italia, de când e război în Ucraina, 
iar numărul refugiaților din zonele de război crește, au apărut „rețele” de 
intermediari care promit marea și sarea. Majoritatea sunt din state ex-
sovietice. Principiul e același: îți cer un „avans”, promițând un loc de muncă 
sigur, după care dispar cu tot cu bani”, povestește Oxana cum în mai multe 
țări sunt puse pe roate afaceri bănoase pe contul suferinței refugiaților 
ucraineni. În aceste condiții, se revigorează grupările trafi canților de 
persoane pentru care războaiele sunt o adevărată „mană cerească”.

O altă refugiată, Elena, ajunsă cu doi copii mici la Chișinău, a încercat 
să ia cu chirie o locuință, ca să-și poată continua cumva viața, în timp ce 
soțul său a rămas în Ucraina, unde războiul continuă. Aici, în ospitaliera 
și primitoarea Moldovă, s-a ciocnit de escroci imobiliari cum nici nu 
și-a imaginat că pot exista. „Toate anunțurile legate de darea în chirie a 

locuințelor sunt monitorizate de ei. Aceștia dictează prețurile. Imediat 
cum înțeleg că e vorba de refugiați din Ucraina, de persoane care se afl ă 
în difi cultate, mai ales dacă e vorba de o mamă cu copii mici, nu au nicio 
frână și nu te mai poți înțelege cu proprietarii care, posibil, ar fi  dispuși 
să dea în chirie contra unor taxe pământești”, spune Elena, descurajată 
de faptul că a ajuns pe mâna escrocilor imobiliari de la Chișinău. „Am 
întâlnit oameni cumsecade, sinceri, înțelegători, dar toate faptele lor bune 
sunt umbrite de acești escroci”. Și Elena a decis să se retragă în vreun sat 
din Moldova, în speranța că nu va fi  jecmănită de intermediarii care dau 
în chirie locuințele unor proprietari, îmbogățindu-se pe seama suferinței 
victimelor războiului din Ucraina.

Refugiații spun că au cunoscut și cazuri în care persoanele care fug din 
calea războiului sunt tratate cu ură de către unii membri ai societății, dar 
și de reprezentanți ai autorităților, care invocă deschis că problemele lor 
nu ar fi  parte a atribuțiilor de serviciu, că, ocupându-se de ele, nu reușesc 
să soluționeze alte probleme, ale autohtonilor. Astfel de disensiuni apar 
atunci când, în cazul unor persoane, expiră termenul de 90 de zile de 
ședere legală în Republica Moldova, iar ei nu au nicio șansă de a reveni 
acasă. „Majoritatea acelor refugiați sunt mame cu copii mici. Acestea 
trebuie să aibă vreo garanție legată de încadrare la școală sau la grădiniță”, 
se plâng refugiații afl ați în căutarea soluției de a mai rămâne în Moldova, 
până și-ar putea reîntregi familiile. 

Da, unii se mai îmbogățesc și pe seama dezinformării refugiaților. Celor 
care fug din Ucraina, uneori fără acte de identitate, le oferă „garanții” de 
perfectare a pașapoartelor, mințindu-i, de fapt, contra plată.

UE acordă diverse ajutoare în speranța soluționării problemelor 
refugiaților din Ucraina și recunoaște că, deoarece 90% dintre aceștia sunt 
femei și copii, ajung să fi e mai expuși la riscuri de violență și abuzuri, 
inclusiv trafi c de fi ințe umane, contrabandă și adopții ilegale. Soluții? Greu 
de identifi cat în condițiile în care toate aceste scenarii sunt puse la cale de 
grupări tenebre, care utilizează spontan tehnici de camufl are a probelor. 
Chiar și așa, oricine cunoaște astfel de cazuri ar trebui să le denunțe. În 
condiții de război, poate că astfel de infracțiuni ar trebui investigate și 
condamnate în baza unor legi mai dure, pe care, dacă nu le avem, ar trebui 
să le elaborăm. Or, atâta timp cât suntem în această zonă de război, nu 
ne putem detașa de suferințele celor care sunt forțați să lupte pe acest al 
doilea front, deschis pentru ei după ce au reușit să se retragă de pe linia 
frontului din țara lor.

UCRAINA: AL DOILEA UCRAINA: AL DOILEA 
FRONT DESCHIS DE FRONT DESCHIS DE 

BIROCRAȚI, ESCROCI BIROCRAȚI, ESCROCI 
ȘI TRAFICANȚIȘI TRAFICANȚI

Aneta GROSU, Ziarul de Gardă 
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Dacă îl întrebi 
pe el cine 

ar dori să iasă 
învingătoare, ar 
răspunde, probabil, 
că ar prefera ca ele 
să fi e prietene.

Dacă vrei să 
afl i care e părerea 
soției despre 
posibilitatea ca el 
să aibă o amantă, îți 
va spune, potrivit 

vorbei din popor: mai bine să nu o înşele, iar 
dacă o înşală, să nu afl e, iar dacă afl ă, să nu îi 
pese. În realitate, soției nu doar că îi pasă, dar în 
general are grijă din start să arunce o amenințare 
serioasă, bine înfi ptă în mintea soțului: înşelat 
egal divorț.

Dacă eşti curios care e năzuința amantei, ei, 
bine, în general aceasta vrea să devină “soția”. 
Pentru că, desigur, ea ar fi  soția perfectă. Există 
şi amante deştepte, desigur, care nu vor nici să 
calce cămăşi, nici să primească fl ori, dar acelea 
sunt excepții.

Ce avantaje are amanta în fața soției? E mai 
tânără. Nu mă refer la vârstă, deşi în general 
bărbații afl ați la “criza de 40” îşi iau amante 
tinere, mai ales când au potențial fi nanciar. 
Când spun “tânără”, mă refer la nouă, fresh, 
neafectată de grijile căsniciei. Ca o coală albă 

de hârtie, numai bună pentru soț să înceapă să 
scrie o nouă poveste;

E întotdeauna pregătită pentru sex: proaspăt 
ieşită din duş, aranjată, epilată, poartă lenjerie 
sexy, îi îndeplineşte fanteziile soțului şi e 
disponibilă (nu o doare capul, nu e obosită, nu 
are toane, adoră să facă sex cu el);

Îl apreciază, îl laudă, îi soarbe privirile şi e 
sinceră când îi spune că îl iubeşte;

Se întâlneşte cu el doar în momentele ei 
bune! Nu are griji sau copii care să o sâcâie (iar 
dacă are, nu îi cară după ea la întâlnirea cu el), 
nu e obosită, e proaspătă, îi găteşte cu drag, se 
îmbracă pentru el;

Are timp să meargă la sală, la spa, la saloanele 
de cosmetică şi de îngrijire corporală, la masaj, 
la yoga şi la orice altceva şi-ar dori o soție pentru 
ea, de la citit, la timp al ei şi numai al ei;

Nu îl cicăleşte, nu e bosumfl ată, nu e răcită, 
nu e nesuferită, nu e nervoasă, nu are probleme 
de niciun fel pentru că, ghici ce? În realitate le 
are, dar nu se întâlneşte cu el atunci!

Nu îi pune întrebări inutile, îi înțelege 
nemulțumirile, nu îi dă sfaturi necerute, îl 
îmbrățişează necondiționat, se retrage la timp 
dacă nu vrea să fi e îmbrățişat, nu e geloasă 
(aiurea, e, dar nu arată), e cu un pas înaintea 
dorințelor lui;

E inventivă, pasională, tandră, surprinzătoare;
Se bucură de prezența lui în tot timpul în care 

se afl ă unul lângă celălalt.

Ce avantaje are soția în fața amantei?
Petrece sărbătorile cu el;
Merg în toate concediile împreună;
Primeşte cadou sub brad;
Doarme noaptea cu el;
Merg împreună la supermarket, iar el cară 

cumpărăturile;
Soția nu are grija instalatorului, a mecanicului 

auto sau a oricărui reparator, de orice fel;
Soțul schimbă becurile în casă;
Merg împreună la restaurant. 
Au prieteni de familie;
Au copii de care au grijă împreună;
El are rol de şofer dacă ea nu are maşină;
De cele mai multe ori, soția are venituri mai 

mici decât soțul, dar benefi ciază de mai multe 
obiecte decât el;

Poate să îl ironizeze, inclusiv în public, fără ca 
el să riposteze.

Ce vor protagoniştii unui trio clasic?
Soția: el să o trateze ca pe amantă
Amanta: să devină soție sau să aibă avantajele 

soției
Soțul: soția să se poarte ca o amantă
Ce poate face amanta? În principiu, nimic. 

Rolul ei e foarte clar stabilit. Avantaj soție.
Ce poate face soția? Să fi e amanta soțului ei. 

Dublu avantaj soție.
    Ce poate face soțul? Să fi e conştient că 

orice amantă devine soție după ce se mărită. 
Dezavantaj soț.

ARENA LEOAICELOR: AMANTA VERSUS SOȚIA

Ridicat din ţărâna unei moșii modeste a 
unui sătuc moldovenesc, Liveni, George 

Enescu sau „Jorjac”, cum era alintat de apropiaţi, 
a crescut într-o familie bulversată de drame cu 
repetiţie¨mama, Maria (Cosmovici după numele 
de familie de fată), a pierdut patru sarcini, alţi 
doi copii au murit de mici, iar ceilalţi cinci, mai 

mărișori (între care un băieţel, Emil, mort la 6 ani, 
care se arăta a fi  un adevărat geniu matematic, și 
o fetiţă, Veronica, moartă la 8 ani, cu mare talent 
la pictură) au fost seceraţi de cumplita epidemie 
de angină dift erică izbucnită în iarna Războiului 
de Independenţă (1877-1878). Nenorocirile 
nu se sfârșiseră însă pentru Costache și Maria 
Enescu. Cu ocazia ridicării unui monument în 
memoria ostașilor români căzuţi în lupta pentru 
întregirea neamului, ctitorie la care membrii 
familiei Cosmovici avuseseră contribuţia cea 
mai importantă, masa dată în cinstea „târnosirii 
bisericii” a provocat moartea prin otrăvire – 
ciuperci, fosfor sau otravă – a majorităţii celor 
care au participat la ea. Așa au pierit bunicii 
lui George Enescu, Ioan și Zenovia Cosmovici, 
precum și unchiul său Constantin cu soţia 
sa Eufrosina înainte să împlinească vârsta de 
cincizeci de ani – după cum îi povestea îndurerat 
Enescu vărului său, Alexandru Cosmovici. 
Bunicii au fost îngropaţi la Mihăileni, iar la 
auzul teribilei vești Maria Enescu a avut o cădere 
cumplită, urmată de o nouă pierdere de sarcină 
care avea să-i agraveze starea de sănătate.

JUPUIT DE VIU
Părea că blestemul copiilor morţi nu va putea 

fi  rupt vreodată când Costache Enescu, învăţător 
în Vorniceni, a cedat rugăminţilor soţiei și au 
părăsit acel sat fără noroc în care imaginea 
copleșitoare a crucilor micuţilor stinși din viaţă 
măcinaseră până la miez nervii mamei. S-au 
mutat la Liveni (atunci în judeţul Dorohoi, astăzi 
în Botoșani), unde rude înstărite ale Mariei le 
dăruiseră o căsuţă înconjurată din toate părţile de 
pomi fructiferi. Aici, în lumina caldă a apusurilor 
mirosind a mentă, s-a întâmplat minunea: într-o 

seară albastră de august, la ceasurile opt, odorul 
binecuvântat avea să vină pe lume. Îl vor boteza 
Gheorghe – prenume folosit deseori de viitorul 
muzician, în special în scris – și-l vor păzi ca 
pe ochii din cap. Hipersensibilitatea enesciană 
are, potrivit omului George Enescu, rădăcini în 
copilărie: „Nașterea mea le-a adus părinţilor mei 
multă spaimă decât bucurie; dacă avea să-l piardă 
și pe acest al optulea copil? Când mă gândesc 
la copilărie, simt încă în jurul meu climatul 
de vigilenţă înspăimântată în care am crescut. 
Eram ferit de cele mai mici pericole, la cea dintâi 
alarmă tremurau pentru mine. În această căldură 
de seră, sufocantă și tensionată, m-am maturizat 
prea repede. Și, dacă astăzi sunt un bărbat 
hipersensibil, un fel de jupuit de viu, explicaţia 
cred că trebuie căutată în copilăria mea”.

OROARE DE JOCURILE BRUTALE
Amintirea primilor ani îl înduioșa pe bătrânul 

Enescu până la lacrimi:
„În ciuda izolării în care am crescut, păstrez o 

GEORGE ENESCU ŞI BLESTEMUL GEORGE ENESCU ŞI BLESTEMUL 
CELOR 7 FRAŢI MORŢICELOR 7 FRAŢI MORŢI

„Dacă aș îndrăzni să mă plâng, aș face-o 
pentru a spune că nu am fost un 

copil răsfăţat, ci un copil adorat până la exces, 
până la sufocare. N-aș putea să-mi învinuiesc 
pentru asta părinţii, aveau atâtea motive… 
Eram al optulea copil și totuși copil unic: 
șapte fraţi și surori se născuseră până la mine”. 
Această mărturie tulburătoare a lui George 
Enescu (19 august 1881, Liveni, Dorohoi – 4 
mai 1955, Paris) a fost împărtășită criticului 
muzical Bernard Gavoty în 1951, în cadrul 
unei emisiuni a Radiodifuziunii franceze. 
Spovedania de atunci masca însă un episod la 
fel de tragic: moartea violentă a bunicilor din 
partea mamei, prin otrăvire!

Mama m-a îngrijit cu idolatrie. Cea mai mică 
indispoziţie a mea o făcea să se prăbușească de 
durere și de spaimă”.                                G. Enescu

„Poate cineva să-și închipuie că de frica 
vreunei contaminări, morală sau fi zică, în 
primii mei ani nu am avut nici un coleg de 
studiu, nici un tovarăș de joacă? Cum nu 
puteam discuta cu nimeni, mi-am păstrat în 
minte toate sentimentele”.                     G. Enescu

Viena, 
1982
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Părinte Gabriel, Parohia Sf. Gheorghe Nou - Ploieşti

Din braţele ei de mamă în leagăn – prunc frumos şi mititel, în braţele 
ei de mamă sub cruce – fără chip şi viaţă; şi apoi la Adormirea 

Maicii Sale, acum ea, în braţele Lui, sufl etul şi trupul ei călăuzite în Rai 
de cel ce îi este fi u şi Dumnezeu, Fiul Tatălui Ceresc. Luarea în braţe a 
sufl etului Maicii sale de către Mântuitorul sau trecerea la cer în acest 
mod a Sfi ntei Fecioare ne face să vedem micimea noastră faţă de cea 
care este atât de cinstită prin lucrarea Domnului, dar şi prin lucrarea şi 
slujirea îngerilor în relaţie cu aceasta. Şi lumea îngerilor a înţeles lucrarea 
înfăptuită de Dumnezeu în Maica Domnului. Sfântul Arhanghel Gavriil 

are în mâinile sale ramuri de fi nic atunci când se înfăţişează 
pentru anunţarea Adormirii Sfi ntei Fecioare Maria, căci acestea 
sunt un simbol al recunoaşterii măreţiei Împărătesei cereşti, 
celei îndumnezeite şi înduhovnicite prin lucrarea Domnului.

Câte sentimente şi virtuţi ar putea descrie viaţa Mamei şi 
Fecioarei: smerenie, slujire şi închinare, dragoste, dor, durere, 
unire, sabie, nădejde, ocrotire, credinţă şi rugăciune… Despre 
care virtuţi să vorbim mai întâi? Ce nu a cules Sfânta Fecioară 
din mierea pe care Iisus Hristos i-a oferit-o atât de aproape! 
Suntem adunaţi ca în comuniunea de iubire şi preacinstire în 
care ne închinăm azi în biserică, să gustăm din acest fagure, din 
acest pom ce hrăneşte sufl etele cu pacea şi iubirea lui Dumnezeu. 

Să simţim starea fericită a celor binecuvântaţi, a celor ocrotiţi de sus de 

Maica Domnului. Rugătoare ne este nouă către Fiul, către Cel Milostiv şi 

Iubitor de oameni.

Precum pe Sfi nţii Tăi Apostoli şi ucenici în jurul Maicii Tale i-ai adus 

pe nori, aşa strânge-ne şi pe noi Doamne aproape, lângă mama noastră 

duhovnicească ca pe nişte fi i vrednici care doresc iubirea, lumina şi 
mângâierea harului Duhului Tău Sfânt din Maica celor ce o fericesc.

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi. Amin.

ADORMIREA ADORMIREA 
MAICII DOMNULUIMAICII DOMNULUI

bună impresie despre existenţa mea la ţară. N-am 
crescut oare în aer liber, în mijlocul animalelor, 
privind cât vedeam cu ochii lanurile de grâu, de 
ovăz, de orz și de porumb? Prea simplu ca să 
se poarte ca un domn, tatăl meu trăia ca orice 
proprietar agricol. Majoritatea ţăranilor din sat 
munceau pe moșia lui. La rândul său, el îi plătea 
cum se cuvine, le oferea protecţie, îi ajuta în toate 
felurile. Pot să afi rm că era un stăpân bun”. Și un 
părinte atent. În 1885, „Jorjac” își însușea de la 
tatăl său primele noţiuni muzicale. Începea apoi 
să cânte la vioară, după ureche, melodii auzite în 
sat. La patru ani știa să citească, să scrie, să adune 
și să scadă. „Aveam oroare de jocurile brutale – 
le găseam inutile – și o repulsie totală faţă de 
zgomot, de vulgaritate. Dominantă era o frică 
înnăscută în faţa vieţii. Ciudat copil, nu-i așa?”, îl 
chestiona Enescu pe jurnalistul Bernard Gavorty. 
„Muzica apare în cele mai îndepărtate amintiri 
ale mele – mai perora Enescu. Pentru simplul 
motiv că în mine nu a existat niciodată vreo 
frontieră între viaţă și arta mea. A trăi, a respira, 
a gândi – am sentimentul, sau iluzia, că pe toate 
acestea le-am făcut prin muzică”. Înduioșătoare 
spovedanie, nu?

VIENA, PARIS, CALEA DUREROASĂ A 
GLORIEI!

În 1888, George Enescu s-a desprins de 
copilărie, de lumea protectoare a satului natal, 
și, împreună cu mama sa, a luat drumul Vienei 
pentru a aprofunda studiile muzicale. ”Totul 
era nou pentru mine: orașul, oamenii, limba. La 
șapte ani, știam românește și puţin franţuzește. 
La Viena însă am învăţat germana și un pic de 
engleză, (…) La treisprezece ani, lucram deja pe 
forme mari: rondoul, sonata, variaţiunea, dar 
n-am așteptat să le cunosc pentru a compune. 
Scriam de preferinţă uverturi inspirate din 
Wagner; acum, după ce au trecut mai mult 
de șaizeci de ani, încă le mai știu pe de rost”, 
mărturisea Enescu. A urmat Parisul, adevărata 
capitală a muzicii.

BANU’ ȘI ŢIGANU’
George Enescu n-a fost scutit în capitala 

Franţei de jignirile dureroase ale criticilor 
muzicali parizieni. În 1903, Enescu tocmai ce 
compusese o Suită pentru orchestră, cu un fi nal 
mai fantezist, după cum îl caracteriza chiar 
autorul. Reacţiile”specialiștilor”, în frunte cu 
Georges Vanor, sună șocant și astăzi: „Dragă, 
dă-i un ban ţiganului!”. Românul le-a întâmpinat 
cu o doză de umor forţat: „Trecuse mult timp 
de când nu mai fusese făcut ţigan. Puteau, în 
compensaţie, să-mi dea un ban…”

VIOARA L-A SALVAT DE 
COMPROMISURI

George Enescu a visat toată viaţa să fi e 
compozitor (și a fost!)! Vioara însă i-a oferit, în 

orice condiţii, stabilitate. Acesta a fost și motivul 
pentru care a aprofundat acest instrument, 
pentru a nu depinde – ca alţi colegi talentaţi – 
de activităţi înjositoare în efortul de a-și asigura 
un trai liniștit! M-am născut să fi u un visător, un 
leneș. Toată viaţa m-am biciuit, cu arcușul pe 
post de cravașă. Când privesc vioara în cutia ei 
– mortul acesta lucios în sicriașul său – îi spun, 
poate cu vanitate: „Ești foarte frumoasă, prietenă, 
foarte delicată, dar ești prea mică. Există, se 
spune, căsătorii din dragoste. Cu vioara făcusem 
o căsătorie din raţiune”, recunoștea Enescu.

RĂZBOIUL L-A FALIMENTAT
Sfârșitul Primului Război Mondial, în slujba 

căruia Enescu și-a pus pana și arcușul, avea să-l 
arunce în depresie și faliment pe virtuozul care 
trudise cu vioara pentru a-și asigura bătrâneţile, 
pentru a se retrage în România și a-și împlini 
visul de a compune muzică. Rememorările sunt 
extraordinare: „Dădusem multe concerte în acest 
scop. Tata primea banii economisiţi și îi plasa în 
mediul cel mai sigur și inteligent după știinţa 
lui. Războiul a dus însă la prăbușirea valorilor 
și a speranţelor mele: adio, vacă, viţel, purcel, 
puișori! Cum trebuie totuși să trăiesc, din 1918, 
scot din nou vioara din cutie, străbat iar lumea 
întreagă spunându-mi: „Va fi  data viitoare…”. 
Din nefericire, data viitoare a fost 1939…Ţara 
mea a fost ocupată până la urmă, de URSS”.

Ultima fotografi e a lui George Enescu a fost 
realizată la Paris undeva în primele zile ale lunii 
mai a anului 1955. Compozitorul a fost surprins 
alături de câinele său Mutzerii, care i-a vegheat 
ultimele clipe.

„Port o dublă pecete, de ţăran și de mistic. 
Pământul și religia au fost divinităţile copilăriei 
mele. Le-am rămas credincios - transformându-
le în muzică”.                                                 G. Enescu

Maruka Rosetti, marea dragoste a lui Enescu

Enescu a cântat deseori la Palatul 
Peleș, în compania reginei Elisabeta
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Iubitorii muzicii au la dispoziție, în această 
perioadă,  câteva săptămâni în care se pot 

desfăta cu partituri de calitate în cadrul Festivalului 
Vara Magica, muzicieni de renume oferindu-le 
concerte pe scena legendară a Ateneului Român 
din București.

Și în sport avem parte de virtuozitate, pentru că 
Ana Bogdan, născută la Sinaia și inițiată în tenis 
chiar de către tatăl ei, în Perla Carpaților, a avut 
două săptămâni de vis, în care a câștigat primul ei 
titlu WTA și a făcut o fi nală la Warșovia. A fost mai 
întâi prima fi nală în circuitul profesionist pentru 
Ana, în capitala Poloniei, la un turneu 250 WTA, 
grație unui joc solid, fără sincope, doar în fi nală 
fi ind destabilizată de mult mai experimentata sa 
adversară, Caroline Garcia. 

Cu o escală la noua ei casă, la Cluj, Ana a venit 
la prima ediție a turneului BCR Iași Open, aici 
având din nou prestații convingătoare, care au 
dus-o până în fi nala cu Panna Udvardy, unde s-a 
impus, pe căldură sufocantă, chiar dacă a cedat și 
primul ei set.

Au fost două săptămâni de vis pentru Ana 
Bogdan, a cărei carieră a fost restartată. La 
un moment dat, când terminase junioratul și 
era în primele sportive din lume, a fost nevoie 
de solidaritatea oamenilor de afaceri de pe 
Valea Prahovei, la inițiativa fostului primar al 
Bușteniului, Emanoil Savin, un mare iubitor 
al sportului, pentru ca Ana să poată merge la 
turnee mari în lume. Cu siguranță că acum nu va 
uita aceste două luni de vară și vor declanșa noi 
resorturi pentru a rămâne Ana Magica.

Fost junior al Petrolului, fost jucător al 
FCSB, dar și al unor echipe din Arabia 

Saudită, Constantin Budescu completează 
echipa „AURULUI NEGRU”, Petrolul Ploiești,  
mijlocașul revenind, după mai bine de 11 ani, 
la clubul de la care a plecat către fotbalul mare. 
Jucătorul în vârstă de 33 de ani a semnat un 
angajament valabil pentru următoarele două 
sezoane.

„Discuțiile au început de mai mult timp și, 
încă de atunci, el mi-a dat asigurări că nu va juca 
decât la Petrolul! Ceea ce, iată, s-a și întâmplat, 
chiar dacă a mai fost contactat și de alte echipe, 
dar a contat faptul că și-a dorit în mod expres să se 
întoarcă aici. Am apreciat foarte mult că, înainte 
de a semna contractul, el a vrut să fi e sigur că își 
va relua activitatea fotbalistică. Ne-am asumat 
cu toții, și conducerea administrativă, și cea 
tehnică, faptul că trebuie să-l așteptăm să revină 
și sper să-l revedem cât mai repede pe teren, 
poate chiar într-o lună, o lună și jumătate”, a 
precizat președintele FC Petrolul Ploiești, Costel 

Lazăr.
„Sunt foarte fericit că m-am întors la echipa 

de la care am plecat, practic, către fotbalul mare! 
Am spus-o întotdeauna că vreau să joc pentru 
Petrolul în primul eșalon și iată că voi avea 
această ocazie! Sper să revin cât mai repede și 
abia aștept primul meci pe Ilie Oană!”, a spus și 
Constantin Budescu.

Născut la Urziceni, Budescu și-a făcut 
junioratul la Petrolul, evoluând pentru „galben-
albaștri” până în 2011, perioadă în care a bifat 
157 de prezențe și 44 de goluri de-a lungul a șase 
sezoane. S-a transferat, ulterior, la Astra, iar în 
cariera sa a mai jucat pentru DL Yifang (China), 
FCSB, Al-Shabab (Arabia Saudită), Damac 
FC (Arabia Saudită) și FC Voluntari. Are, în 
palmares, titlul national, Cupa și Super Cupa 
României, toate trei trofeele castigate cu Astra 
Giurgiu, iar pentru echipa națională a adunat 17 
apariții și 5 goluri înscrise.

PETROLUL PLOIEȘTI, PRIMA PETROLUL PLOIEȘTI, PRIMA 
VICTORIE ÎN SUPERLIGĂ: 1-0 LA VICTORIE ÎN SUPERLIGĂ: 1-0 LA 

MEDIAȘ, CU U CLUJ; SĂ VINĂ RAPID!MEDIAȘ, CU U CLUJ; SĂ VINĂ RAPID!

Petrolul Ploiești 
a reușit vineri, 

în etapa a patra din 
Superligă, prima victorie 
stagională, 1-0 la Mediaș, 
în fața Universității 
Cluj-Napoca, partida 
fi ind decisă de execuția 
de generic a lui Gicu 
Grozav, din minutul 22. 
Același Grozav (minutul 
13) a dat primele emoții 
defensivei adverse, 
atunci când, plecat pe 
un contraatac în partea 
stângă, n-a reușit să 
ajungă să și fi nalizeze 
decisiv! Apoi, Ivanovski 
(min. 22) a fost blocat în 

fața porții, dar eforturile petroliștilor s-au concretizat, până la urmă, și pe tabela de marcaj: sărbătoritul 
zilei, Marian Huja, a trasat o centrare perfectă pentru Gicu Grozav (min. 22), iar „șeptarul” echipei 
noastre a înscris cu o execuție superbă, o lovitură de cap ce l-a lăsat fără replică pe Brănescu!

Pe fi nal de primă repriză, Clujul putea reveni în joc, pentru că arbitrul Chivulete a văzut un fault 
la un duel aparent banal, între Ivanovski și Ispas, și cum nici VAR-ul n-a avut curajul să-l contrazică 
a indicat punctul cu var! Dar, pentru a doua oară în două etape, Petrolul a avut șansă, pentru că Bălan 
a tras tare, în stânga lui Vâlceanu, dar și pe lângă poartă.

În etapa viitoare va fi  mare derby pe arena „Ilie Oană”, pentru că sâmbătă, de la ora 21.45, Petrolul 
va primi vizita Rapidului din București!

Universitatea Cluj: Brănescu – Baravykas (66 Roberto Romeo), Pițian, Ispas, Pîrvulescu (77 
Briceag) – R. Pires, I. Filip (77 Boiciuc), Purece (66 Ely Fernandes) – Hofman (46 Haită), Ad. Bălan, 
Chipciu. Antrenor: Eric Linkar.

Petrolul: Vâlceanu – Meijers, Tamaș, Huja – Pashov, Seto (86 Dumitriu), Jair, Țicu – Cioiu (70 
Tucaliuc), Ivanovski (86 Măzărache), G. Grozav (77 Cebotaru). Antrenor: Nicolae Constantin.

Au arbitrat: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti) – Sebastian Gheorghe (Suceava) și Andrei 
Constantinescu (București). Rezervă: Iuliana Demetrescu. Arbitru VAR: Sorin Costreie; Arbitru 
AVAR: Mihai Marica.

Observatori: Marcel Savaniu (pentru arbitraj) și Marcel Vasile (pentru organizare).

BUDESCU A REVENIT LA PETROLUL!BUDESCU A REVENIT LA PETROLUL!
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Baschet                 CSM PETROLUL PLOIEȘTI                  CSM PETROLUL PLOIEȘTI 
A STABILIT LISTA JUCĂTORILOR A STABILIT LISTA JUCĂTORILOR 
STRĂINI PENTRU NOUL SEZONSTRĂINI PENTRU NOUL SEZON

Echipa de baschet masculin CSM Petrolul 
Ploieşti și-a stabilit lista jucătorilor străini 

pe care va miza în viitoarea ediţie de campionat 
a Ligii Naţionale. După Kenney Funderburk, 
Veljko Brkic şi Kwamain Mitchell, letonul Andris 
Misters este cel de-al patrulea străin sosit la 
Ploiești. 

În vârstă de 30 de ani (născut pe 8 aprilie 1992 
la Dobele – Letonia), Andris este un shooter 
ale cărui procentaje de la distanţă au fost, de-a 
lungul carierei, în zona a 40%, şi poate evolua 
atât ca Small Forward (3), cât şi ca Shooting 
Guard (2). Component al naţionalei Letoniei, 
este un jucător obişnuit să joace pentru obiective 
importante, venind la Ploieşti din postura de 
campion al Estoniei, cu Parnu Sadam, dar având 
în CV şi un titlu de campion al Letoniei, cu VEF 
Riga (2019).

Absolvent al Colegiului Jacksonville în 2017, 
Andris a jucat în primii doi ani de profesionism 
în ţara natală, pentru VEF Riga, cu care a fost 
vicecampion în 2018 şi campion în 2019, mediile 
din campionat fi ind de puţin peste 9 puncte/
meci, cu procentaje de la „3 puncte” de 42.9%. 
În cele două sezoane, a evoluat cu VEF Riga şi 
în VTB United League. Apoi, s-a mutat pentru 
două sezoane în Spania, evoluând la Melilla 
Sport Capital Baloncesto, formaţie din LEB Oro, 
cea de-a doua ligă a campionatului iberic. În cei 
doi ani, a avut medii de10, respectiv 12.3 puncte/
meci, cu procentaje la aruncările de „afară” de 
36.6%, respectiv 39.2%. În vara trecută, a revenit 
aproape de casă, evoluând în Estonia, la Parnu 
Sadam, formaţie cu care a devenit campion al 
ţării baltice. A jucat în 19 partide şi a avut medii 
de 11.9 puncte, 2.4 recuperări şi 1.7 pase decisive, 
procentajul de la „3 puncte” fi ind din nou foarte 

bun: 39.1%! A avut şi două meciui în FIBA 
Europe Qualifi ers, cu medii de 15 puncte, dar 
şi 29 de apariţii în „Latvian-Estonian Basketball 
League”, cu medii de 12.8 puncte/meci.

“Am schimbat puţin tipologia echipei faţă de 
sezonul trecut şi aveam nevoie de un jucător 
cu astfel de calităţi, Andris fi ind un shooter 
foarte bun, dar şi un sportiv cu calităţi atletice 
deosebite. Ne-a atras şi faptul că este obişnuit să 
joace pentru obiective importante, la fel ca în 
cazul lui Kwamain Mitchell, de exemplu, care 
vine din postura de campion al Elveţiei, aşa că 
avem încredere că am făcut o alegere bună, iar 
suporterii echipei noastre vor fi  încântaţi să-l 
vadă jucând pentru CSM Petrolul Ploieşti”, 
a declarat coordonatorul secţiei de baschet a 
clubului, Ionuţ Ivan.

„Legiunea străină” este completată și de 
Mihailo Sekulovic, muntenegreanul care a jucat 
şi în ediţia trecută de campionat pentru CSM 
Petrolul Ploieşti, venind la puţin timp după 
startul sezonului. Jucător mai puţin spectaculos, 
dar extrem de serios şi profesionist, „Miha” a 
câştigat încrederea staff -ului echipei şi va juca 
încă un an în galben-albastru, fi ind, în acest 
moment, alături de Bogdan Popa şi de nou-
venitul Veljko Brkic, unul dintre oamenii „mari” 
pe care se va conta în sezonul 2022-2023.

În ediţia trecută de campionat, sportivul în 
vârstă de 31 de ani (născut pe 22 iulie 1991) a 
evoluat în 21 de partide, având, în aproape 
23 de minute petrecute în medie pe parchet, 
următoarele cifre: 11 puncte marcate, 5.4 
recuperări şi 1.2 assisturi, pentru un indice al 
efi cienţei de 12.4.

De-a lungul carierei, Sekulovic (206 cm) 
a jucat în Bosnia, Bulgaria, Franţa, Ungaria, 

Muntenegru, Polonia, Slovenia şi Serbia, 
reperele fi ind: Mornar Bar (MNE, 2007-2010, 
2011-2013), Mogren (MNE, 2010-2011), Zeta 
(MNE 2013-2014), Kaposvari (HUN, 2014-
2015), Sloboda Tuzla (BIH, 2015-2016), Balkan 
Botevgrad (BGR, 2016-2017), Lille Metropole 
(FRA, 2017-2018), Teodo Tivat (MNE, 2017-
2018), Miasto Szkla Krosno (POL, 2018-2019), 
Balkan Botevgrad (BGR, 2019-2020), Helios 
Suns Domzale (SLO, 2020-2021) şi, în prima 
parte a sezonului trecut, Mladost Maxbet Zemun 
(SRB).

„Am ales să continuăm colaborarea cu Mihailo 
pentru că a fost unul dintre jucătorii de bază în 
sezonul trecut, a avut o evoluţie constant bună şi 
a demonstrat că este un om de echipă deosebit. A 
fost, totodată, şi dorinţa lui de a continua pentru 
că s-a simţit foarte bine aici, aşa că putem spune 
că a fost <chimie> şi ne-a fost uşor să ajungem la 
un acord privind continuarea colaborării”, a  mai 
spus Ionuţ Ivan.

CSM Petrolul Ploieşti mai are înţelegeri 
cu Octavian Popa Calotă, Christian Chiţu şi 
Bogdan Ştefan Popa, cărora li se adaugă tinerii 
Codruţ Dinu, George Angelian, Robert Pătraru, 
Odysseas Iancu şi Mihai Comănescu.

ANA BOGDAN - PRIMUL ANA BOGDAN - PRIMUL 
TROFEU WTA AL TROFEU WTA AL CARIEREICARIEREI

Prima ediție a turneului BCR Iași Open, de categorie WTA 125, a fost 
una de neuitat pentru iubitorii tenisului din România, pentru că 

ambele fi nale au fost câștigate de jucătoare din țara noastră!
La a doua fi nală consecutivă în circuitul WTA, Ana Bogdan a câștigat 

turneul de la Iași, după ce a învins-o, la capătul unui meci cu suspans, de 3 
seturi, scor 6-2, 3-6, 6-1, pe Panna Udvardy, din Ungaria, favorita numărul 
2 a turneului din Moldova.

Acesta este primul trofeu din carieră pentru sportiva care a început 
tenisul la Sinaia, după ce, duminica trecută, ea a cedat în fața Carolinei 
Garcia, 4-6, 1-6, în ultimul act al turneului WTA 250 Varșovia. Pentru 
triumful de la Iași, Ana Bogdan a intrat în posesia unui cec de 15.000 de 
dolari și va primi și 160 de puncte WTA, urcând pe locul 63 în lume.

„Nu am cuvinte cum să vă mulțumesc. Săptămâna aceasta nu o voi uita 
niciodată. Vă iubesc mult de tot. Este cel mai mai frumos trofeu și cel mai 
special, are un loc aparte în sufl etul meu. Este cel mai emoționant meci 
din cariera mea, nu știu dacă am mai trăit asemenea emoții pe terenul 
de tenis. Vă mulțumesc și vă iubesc din sufl et. Vreau să o felicit pe Panna 
pentru turneul făcut și să îi urez succes în continuare. Vreau să mulțumesc 
surorii mele care a fost alături de mine și care a făcut totul pentru mine. 
Mulțumesc lui Alex, fi zioterapeutul meu, mulțumesc echipei Kinetic, 
părinților mei care sigur au urmărit această fi nală cu sufl etul la gură. 
Mulțumesc Dan Cristea, fără de care nu aș putea avea pregătirea fi zică pe 
care o am. Mulțumesc familiei, mulțumesc Simo (n.r. Simone Tempestini), 
care este pe probe la Bacău. Mulțumesc lui Marco, tatăl lui Simo, care a 
venit de la Bacău pentru a fi  alături de mine. Înseamnă foarte mult pentru 
mine. Mulțumesc și organizatorilor, tuturor celor care au făcut parte din 
acest turneu minunat. A fost un turneu de excepție, un turneu foarte bine 
organizat și mă bucur din tot sufl etul că am venit la Iași, a fost o săptămână 
absolut minunată”, a spus Ana Bogdan la festivitatea de premiere.

Și cea de-a doua jucătoare din România, Andreea Roșca, angrenată 
în fi nala de dublu, i-a făcut fericiți pe spectatorii veniți în număr mare 
în tribune la turneul WTA 125 BCR Iași Open. Andreea Roșca a cucerit 
titlul de dublu împreună cu Darya Astakhova (Rusia), impunându-se 
după aproape două ore de joc, scor 7-5, 5-7, 10-7, în fața echipei maghiare 
Reka-Luca Jani / Panna Udvardy, favoritele 4 ale turneului.

După ce au devenit campioanele turneului de la Iași, cele două jucătoare, 
care au făcut pereche pentru prima data în carieră, au fost recompensate 
cu câte 2.500 de dolari și 160 de puncte în clasamentul WTA.

TenisTenis
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Titlul rubricii se potrivește de minune 
cu situația din Ploiești, când 130.000 

de locatari de la bloc, spitalele, creșele, școlile 
speciale au rămas de 11 zile fără apă caldă. 
Consiliul Județean Prahova, prin președintele 
Iulian Dumitrescu, cel care patronează ADI 
Termie, a încercat să sugereze că problema este la 
Primăria Ploiești, mai precis, la primarul Andrei 
Volosevici, dar în cele din urmă și-a amintit că 
deține CET Brazi, deci locul acela care face apă 
caldă...

-De deranj să ne scuzați,
Dar situația-i albastră,
Voi chiar n-ați realizat,
Că pisica este moartă
Și chici ce, în curtea voastră?

Și tot de 11 zile am avut un maraton de 
apariții TV, scuze, vorbe goale, fără o 

soluție clară pentru repornirea agentului termic. 
Ba chiar de multe ori senzația era, privindu-i 
atent pe oamenii implicați în chestiune, că-s 
foarte-foarte obosiți, o abureală care în orice caz 
nu venea de la apa caldă... Și-atunci, ne permitem 
o glumiță în apiță...

-În cearta voastră intervin,
Vă vând pontul doar o dată:
Pe conducte puneți vin
Și-o s-aveți apă îndată!
(Grijă, c-o să fi e fi artă!)

Consilierul local Mihai Tosciuc a publicat 
o fotografi e pe pagina sa de politician 

(USR), unde apare alături de colegul său, 
deputatul Mihai Polițeanu. Acesta comentează: 
„Am fost ieri alături de colegul meu  la protestul 
ploieștenilor (n.n.-un miting anemic rău în 
comparație cu gravitatea problemei) din fața 
Palatului Administrativ. Mesajul a fost clar: trebuie 
reluată furnizarea apei calde.” Apoi enumeră trei 
pași ce ar trebui parcurși și mențiunea: „sunt 

unul din cei 130.000 de ploieșteni care trăiesc 
într-un bloc racordat la sistemul centralizat de 
termofi care și știu ce înseamnă să fi i umilit de 
Consiliul Județean.”

-Situația este de plâns
Chiar la un protest de...fâs!
Vă întreb în cerc restrâns:
Ați găsit ceva de râs?

Nu a fost clar dacă directorul ADI Termie, 
fostul primar al Câmpinei, Horia 

Tiseanu, a demisionat sau a fost demis din 
funcția pe care a ocupat-o câteva luni și de unde 
a „reușit” performanța să încurce ițele, mă rog, 
apele... Dar cert este că omul, chit că o fi  fost în 
trecut profesionist în domeniul său de activitate 
(inginer petrolist), a căzut rău, deși nu el este 
singurul care a decis în privința operatorului 
care a închis apa caldă. Dar culmea culmilor este 
să aduci la Termie un fost primar care nu a reușit 
să salveze termofi carea la el în oraș, în Câmpina.

-Nu vă spun eu o poveste,
Dar știți care-i ironia?
Că Tiseanu ăsta este
Cel ce-a omorât termia!
Deci l-au pus la noi anume
Și pe-a noastră s-o sugrume...

Apropo de Câmpina, există un  proiect 
de modernizare a zonei centrale, mai 

exact, realizarea unui pasaj rutier subteran și 
amenajarea unui spațiu de promenadă deasupra. 
Firește că s-au găsit niște Gică-Contra. Unii care 
chiar sunt aleși locali ce ar trebui în realitate să 
se zbată pentru binele urbei. Aceștia vehiculează 
o serie de acuzații de stă mâța-n coadă: că se 
dărămă blocurile din cauză că lucrările ar afecta 
structura de rezistență, că pasajul nu va fi  pentru 
câmpineni, ci doar pentru cei care tranzitează 
orașul, că proiectul o să dureze un car de ani, că 
utilajele vor distruge străzile etc.

-Cu așa ales local,
Ce-i un fel de muscă-n ciorbă,
Se cuvine doar o vorbă:
Nu-i de bal, e de...spital!

Cică Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale a lansat în dezbatere publică un 

proiect privind majorarea salariilor bugetarilor 
începând din luna august. Majorarea se va 
face cu echivalentul unei pătrimi din diferenţa 
dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru 
nr. 153/2017, cu modifi cările și completările 
ulterioare, pentru anul 2022 și cel din luna 
decembrie 2021, tuturor categoriilor de personal 
bugetar. Excepție fac bugetarii care ocupă funcții 
de demnitate publică. Ar fi  vorba despre o 
creștere medie de 15%. Na, atunci mă adresez și 
eu unui funcționar din ăsta la care crește leafa an 
de an...

-Avem gropi, n-avem spitale,
Mii de străzi sparte, murdare,
Pentru acestă performanță
Iei tichete de vacanță
Și mâncare pe daiboj,
Ca urmare, pe răboj
Scrie simplu, 15 plus,
La muncă ești tu dispus?

Off f! Măcar dacă ar învăța limba română 
acești benefi ciari de majorări peste 

majorări de lefuri. Fiindcă ne-am plictisit să 
găsim în toate înscrisurile instituțiilor publice, 
în mijlocul frazei, majuscule folosite aiurea, 
precum: Județul Prahova, Municipiul Ploiești, dl 
Deputat, dl. Senator, dl. Președinte, dl. Primar, dl 
Director, Dumneavoastră, Contract, Concesiune, 
Furnizor, Strada X etc., etc. Ok, înțelegem că vreți 
să vă dați bine pe lângă șefi , de-aia scrieți obsesiv 
cu majusculă numele funcției, dar ce câștigați de 
la Județ sau Municipiu?

-Funcționarii, la consemn,
Schimbat-au limba românească:
Din aia bună-n cea de lemn
Și alta nouă, păsărească
Dacă nu cumva e chiar prostească...

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