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A 39-A ZI FĂRĂ 
APĂ CALDĂ

Nu am zis-o doar eu, a 
făcut-o și primarul, 

despre problema asta cu apa 
caldă, și în curând și cu căldura, 
m-am cam săturat. Să țipe și să 
iasă în stradă primii afectați și 
abia pe urmă mă mai gândesc 
dacă mai scriu vreun rând.

Recunosc, sunt și printre 
cei care stau la casă și mie 
municipalitatea nu îmi 
subvenționează nimic. Iar eu, 
în  general nu sunt adeptul 
subvențiilor și gratuităților, 
decât în cazurile sociale 
punctual grave. Așa că…să mai 
aștepte!

Cât despre dedesubturile 
problemei n-o să mă opresc să 
vorbesc. Pentru că îmi par mai 
interesante și pentru azi, dar 
mai ales pentru mâine.

#
Ca de fi ecare dată când doi 

se ceartă, nu doar că al treilea 
câștigă, dar sigur cineva pierde. 
Cum știm cine cu cine se ceartă, 
până la al treilea care are de 
câștigat de aici, sunt cei care 
pierd. Ploieștenii, primii!

Al doilea care pierde, cu 
siguranță, pe termen mediu este 
primarul. Poate el să se și mute 
în Primărie și să și facă dragoste 
cu ea, pentru că știm cât de mult 
o iubește, tot va avea enorm de 
pierdut la capitolul imagine și 
mai ales la vot.

De ce? Pentru că nu are 
el, găzarul de rând, habar de 
ADI, de Tiseanu, de Termia, 
de…Termo Prahova. Pe el îl 
interesează să îi curgă apă caldă 
la robinet. Unde locuiește el? 
În Ploiești. Cine e primar în 
Ploiești? Volosevici. Atunci…!? 
El e vinovat.

ȘI TOTUȘI AVEM COPII EXTRAORDINARI!
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 PLOIEȘTIUL AR 
PUTEA RĂMÂNE 

FĂRĂ TRAMVAIE NOI

MOZAIC 12 - 13

A ales să moară A ales să moară 
împreună cu împreună cu 
Il DuceIl Duce

Maia Sandu, o vizită de Maia Sandu, o vizită de 
pace, soldată cu scântei pace, soldată cu scântei 
în UTA Găgăuziaîn UTA Găgăuzia

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ 10 - 11

Cum vrea ministrul Cum vrea ministrul 
Budăi să-i păcălească Budăi să-i păcălească 
pe seniorii Românieipe seniorii României

Vă amintiți? Prin 2019, Primăria Ploiești a anunțat că pune în 
practică, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației, un proiect european, derulat prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020, de achiziție a 20 de 
tramvaie noi. La acea vreme se spunea că valoarea proiectului este 
de 160 mil. lei, cu termen de implementare ianuarie 2019-decembrie 
2022.  Licitația a fost lansată în sistem centralizat (pentru mai multe 
orașe și loturi) de MDLPA , în iulie 2020, iar câștigătoare a fost 
declarată fi rma turcească Bozankaya A.Ș. Nu știm ce s-a întâmplat 
între timp, cert este că primarul Andrei Volosevici  a cerut un vot 
pentru a semna sau a nu semna contractul cu fi rma. Proiectul a fost 
prorogat pentru o analiză mai amănunțită. De altfel, datele sunt 
destul de confuze. Se face vorbire despre faptul că Primăria Ploiești 
ar trebui să vină cu 123 mil. lei ( față de 33,9 mil. lei inițial, din care 
30,4 mil. înseamnă TVA) din bugetul local pentru anul 2024, an 
în care ar urma să fi e livrate tramvaiele. Și este foarte neclar ce s-a 
întâmplat, de vreme ce fi nanțarea nerambursabilă europeană nu mai 
este cea promisă, de 136, 69 mil. lei: ori s-au pierdut banii europeni, 
ori ministerul, Guvernul etc. nu știu pe ce lume trăiesc...

Cu mai puțin fast a fost 
întâmpinat acest an școlar, 

marcat de numeroase modifi cări 
impuse de Ministerul Educației, nu 
știm dacă pe placul profesorilor, 
părinților și elevilor. Evident, la 
aceste ceremonii s-au simțit datori 
să fi e prezenți politicienii, fi e că e 
vorba despre un primar, ministru, 
parlamentar sau președinte. În 
vremea în care curtea școlilor era 
plină de fl ori, dincolo de ocean, 
niște copii minunați, elevi și ei, 
făceau performanțe extraordinare la 
Campionatele Mondiale de Natație 
pentru Juniori: 4 medalii de aur, 2 
de argint, 2 de bronz. Dacă punem 

la socoteală și alte zeci de medalii la 
olimpiadele internaționale de fi zică, 
matematică, informatică, robotică, 

chimie, geografi e etc., am zice totuși 
că nu e nimic pierdut, avem tineri 
grozavi...

Marți, Consiliul Local Ploiești s-a 
întrunit în ședință extraordinară, pe 

ordinea de zi regăsindu-se și două proiecte 
care privesc termofi carea. Primul dintre ele 
a vizat rectifi carea bugetului local astfel încât 
sursele pentru capitalul social a noii societăți 
municipale de termofi care, SC Termo Ploiești, 
să fi e identifi cate și aprobate prin modifi carea 
bugetului. A doua a constat în revizuirea HCL 
359/25.08.2022 astfel încât să fi e modifi cat 
capitalul social al SC Termo Ploiești de la 
5 mil. lei, la 3,5 mil. lei. Ambele documente 
au fost ajustate așa cum a solicitat prefectul 
care, altfel, ar fi  atacat HCL 395 în contencios 
administrativ. Cealaltă hotărâre, HCL 358, 
privind preluarea CET, este conformă, ceea ce 
înseamnă că Primăria Ploiești ar trebui să le 
pună în aplicare. Cu condiția ca și Consiliul 
Județean Prahova să adopte o hotărâre de 
predare a CET...

În altă ordine de idei, reprezentanții ADI 
Termo Prahova nu au fost atât de neștiutori 
când au depus solicitarea ca Tribunalul 
Prahova să oblige operatorul să reia furnizarea 
agentului termic timp de 90 de zile de la 
rezilierea contractului. După ce dosarul a fost 
declinat rând pe rând de Tribunalul Prahova 
și Judecătoria Ploiești, Curtea de Apel a decis 
că Tribunalul trebuie să judece cauza.

Alte amănunte în pag. 6 și 7
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LICITAȚIE PENTRU MODERNIZAREA LICITAȚIE PENTRU MODERNIZAREA 
CARTIERULUI PICTOR ROSENTHAL CARTIERULUI PICTOR ROSENTHAL 

PATRIARHUL DANIEL, PREZENT LA PATRIARHUL DANIEL, PREZENT LA 
SFINȚIREA BISERICII „SF. VINERI”SFINȚIREA BISERICII „SF. VINERI”

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Duminică, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 
Preafericitul Daniel, va sosi la Ploiești, pentru a ofi cia 

slujba de sfi nțire a bisericii „Sfânta Vineri”. Aici, după cum știm, 
tocmai s-au fi nalizat lucrările unui proiect european derulat 
prin POR 2014-2020, denumit „Restaurare pictură, fi nisaje 
interioare și exterioare, instalații, restaurare turn clopotniță, 
amenajări exterioare”. Cererea de fi nanțare a fost semnată în 
decembrie 2017, la valoarea de 7,186 milioane de lei, din care 
fonduri nerambursabile-7,042 mil. lei. Biserica „Sf. Vineri” 
a fost construită pe locul altora două (1802, 1828), între anii 
1875-1880, în timpul regelui Carol I și a mitropolitului Calinic 
Miclescu, după planurile arhitectului Toma N. Socolescu. 
În timpul construcției, prin anul 1877, planurile au suferit 
o modifi care în sensul în care turlele au fost refăcute în stilul 
rusesc (în formă de ceapă), pesemne în semn de recunoaștere 
pentru unele donații puse pe seama patriarhului Bisericii 
Ortodoxe Ruse, care chiar ar fi  venit în vizită prin România, în 
acei ani. În 1880, biserica a fost pictată de Gheorghe Tattarescu. 
Lăcașul a suferit câteva intervenții, ultima începută prin 1994, 
după proiectul arh. Călin Hoinărescu. Ar mai fi  de reținut că, la 
începuturi, până prin 1874, biserica s-a numit „Sfânta Cuvioasa 
Paraschiva”, dar prin traducerea cuvântului „paraschevi” din 
limba greacă, a fost consacrată denumirea de „Sfânta Vineri”.

Primăria Ploiești a lansat 
procedura de achiziție publică 

pentru lucrările incluse în proiectul 
„Regenerare urbană în zona 
marginalizată a municipiului, cartier 
Pictor Rosenthal”, fi nanțat din 
fonduri europene, prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020.

Cererea de fi nanțare a fost 
semnată pe data de 15 septembrie 
2020, la valoarea de 22.685.458,00 lei 
(din care 22.131.572,26 lei fonduri 
nerambursabile). Devizul general 
a fost ajustat, după scumpirile din 
ultimii doi ani, la 26,063 milioane 
de lei. Municipalitatea anunță acum 
că proiectul are o valoare estimată de 18.632.633,80 lei, 
fără TVA (22,17 mil. lei, cu TVA), termenul de execuție a 
lucrărilor fi ind de 16 luni. La semnarea cererii de fi nanțare, 
se spunea că termenul de fi nalizare este 31 decembrie 
2022. La noi, procedurile și necunoscutele privitoare la 
posibilitatea de ajustare a prețurilor au fost atât de mult 
întârziate încât abia la acea dată dacă vor începe lucrările 
propriu-zise.

Obiectul contractului de lucrări este structurat pe două 
obiective: 

-Amenajare loc de joacă pe strada Aleea Berceni 
nr.2 (loc de joacă, împrejmuirea perimetrală a terenului, 
delimitare zonă cu suprafața de 21 mp, pentru amplasarea 
unui post TRAFO, care va face obiectul unui alt proiect de 
investiții, amenajarea a două alei perpendiculare, pergolă/
umbrar, toaletă publică, mobilier urban, echipamente 
pentru joacă, realizarea unei pardoseli din cauciuc pentru 
spațiul de joacă, iluminat ornamental, camere pentru 

supraveghere video, branșamente și racorduri utilități, 
sistem de irigații, amenajare peisagistică - plantare de 
arbori pentru umbră, amenajare zone fl oricole, cu arbuști 
sau ierburi decorative); 

-Intervenții asupra străzilor din cartier ( lucrări de 
reabilitare/modernizare străzi, alei, parcări, piste biciclete, 
reabilitarea, modernizarea sau construirea (extinderea) 
rețelelor de utilități urbane respectiv, alimentare cu apă, 
canalizare, iluminat exterior rutier, alimentarea electrică 
a sistemului de automatizare și control al sistemului de 
irigații, instalații de supraveghere de exterior, amenajare 
peisagistică, amenajare spații verzi și construire sistem de 
irigații, dotări și echipamente).

Străzile reabilitate conform proiectului sunt: Voila, Ulmului, 

Steluțelor, Freamătului, Boian, Mircea cel Bătrân, Mălinului, 

Ruginoasa, Albișor, Calabreaza, Stupilor, Inului, Țesătorilor, 
Spicului, Mugurilor, Toporași, Chilia, Pictor Rosenthal, 
Pârâului, Berceni, Moara Nouă, Românești și Cătunu.

 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
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

SCANDAL LA SPITALUL DE PEDIATRIE 
DIN PLOIEȘTI. AGENT DE PAZĂ AGRESAT 

DE TATĂL UNUI COPIL
Scandalul ar fi  izbucnit, potrivit primelor date, 

după ce un tânăr, în vârstă de 25 de ani, care a 
venit la spital cu copilul care avea o urgență, a 
reclamat că așteaptă prea mult. Astfel, potrivit IPJ 
Prahova, polițiștii din cadrul Secției nr.4 de Poliție 
Ploiești au fost sesizați despre faptul că la o unitate 
medicală din municipiu are loc un confl ict între 
un agent de pază și un bărbat în vârstă de 25 de 
ani. „În   baza sesizării, polițiștii s-au deplasat la 
fața locului, din verifi cări reieșind faptul că între 
cei doi bărbați ar fi  izbucnit un confl ict spontan 
cauzat de nemulțumirea bărbatului privind 
timpul de așteptare al acestuia care venise cu 

copilul în vederea unei consultări de urgență. 
Ulterior, confl ictul dintre cei doi a degenerat, 
tânărul îmbrâncindu-l pe agentul de pază. Față de 
bărbatul în vârstă de 25 de ani a fost luată măsura 
sancționării contravenționale conform Legii 
nr.61/1991. În cauză, polițiștii continuă cercetările 
în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, 
a precizat IPJ Prahova. Acesta este cel de-al doilea 
confl ict înregistrat la Spitalul de Pediatrie Ploiești.

ACCIDENT SOLDAT CU PAGUBE 
MATERIALE, LA DUMBRĂVEȘTI

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Plopeni 
au fost sesizați despre faptul că pe DJ 102, pe raza 
comunei Dumbrăvești ar fi  avut loc un accident 
rutier soldat cu pagube materiale, produs între un 

autoturism condus de o femeie în vârstă de 52 de 
ani și o cabalină. „În urma verifi cărilor efectuate 
a rezultat faptul că, în timp ce tracta atelajul hipo, 
animalul s-ar fi  speriat, provocând avarii unui 
autoturism care circula din sens opus. Femeia a 
fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fi ind 
negativ. În urma evenimentului rutier, cabalina 
a suferit răni la două dintre membre, urmând a 
fi  transferată într-un centru de recuperare pentru 
acordarea tratamentului necesar vindecării. 
În cauză, polițiștii din cadrul Biroului pentru 
Protecția Animalelor Prahova au aplicat două 
sancțiuni contravenționale atât actualului 
proprietar cât și fostului proprietar pentru 
neîntocmirea documentelor privind vânzarea 
cabalinei”, a precizat IPJ Prahova.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

DOUĂ NOI PROIECTE EUROPENE, LA PLOIEȘTIDOUĂ NOI PROIECTE EUROPENE, LA PLOIEȘTI

O FIRMĂ ÎNVAȚĂ CJ O FIRMĂ ÎNVAȚĂ CJ 
PRAHOVA CUM SĂ IA PRAHOVA CUM SĂ IA 

BANI EUROPENI PENTRU BANI EUROPENI PENTRU 
PISTELE DE BICICLETEPISTELE DE BICICLETE

Reprezentanții la vârf ai Primăriei Ploiești au semnat contractele de 
fi nanțare pentru două obiective de investiții în domeniul educației, 

ambele fi nanțate din fonduri europene. 
Primul se referă la proiectul aprobat săptămâna trecută de Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, <<Modernizare Școala 
Gimnazială „Candiano Popescu” și construire sală de educație-fi zică 
școlară>>, în valoare de 1.476.115,00 lei, cu termen de fi nalizare fi xat la 
31.12.2023. Autoritatea municipală scrie că <<modernizarea școlii, prin 
construirea unei săli de educație fi zică școlară, cu respectarea prevederilor 
normative și asigurarea unei logistici adecvate, reprezintă o investiție care 
va crea condițiile optime pentru realizarea disciplinei de educație fi zică și 
sport corespunzătoare pentru elevii acestei unități de învățământ.>> 

Al doilea proiect este unul despre care se face vorbire de vreo trei ani, 
„Construire și dotare creșă, Aleea Strunga nr.2B”. Inițial, acesta a fost 
depus la Compania Națională de Investiții, fi ind inclus în lista de sinteză, 
dar pentru că CNI nu a avut la dispoziție surse de fi nanțare, acesta a fost 
preluat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
spre a fi  fi nanțat din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare 

și Reziliență. Valoarea totală a investiției este de 11.886.810,72 lei, cu o 
perioadă de implementare de 38 de luni. Cam mult, am zice noi, peste trei 
ani pentru o construcție relativ ușor de realizat din punct de vedere tehnic.

Proiectul depus de Consiliul Județean Prahova, „Gospodării 
tradiționale în localitatea Drajna”, este singurul admis din zona 

Sud-Muntenia în cadrul „Rutei satelor cu arhitectură tradițională”, spre 
a fi  fi nanțat din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare 
și Reziliență (PNRR). Prin intermediul acestei investiții, în valoare 
maximă eligibilă de 1.772.172,00 lei (fără TVA), se vor realiza lucrări de 
reabilitare/restaurare a șase gospodării tradiționale. Într-un comunicat 
de presă al CJ Prahova se arată, printre altele: „proiectul de față își 
propune următoarele: să restaureze elementele de lemn (prispa, stâlpii, 
elementele traforate); refacerea acoperișului în două sau patru ape 
realizată din șindrilă sau țiglă tip solzi; se vor reface fi nisajele exterioare 
ale pereților îndeosebi cu materiale tradiționale, respectiv, lipitură de lut 
sau tencuială de nisip-var; se vor restaura ferestrele de lemn știind că 
ferestrele au un rol important în conturarea imaginii casei tradiționale; se 
vor pune în valoare și alte elemente tradiționale existente în gospodărie, 
precum anexele (grajdul sau cotețul de animale). În funcție de posibilități, 
se va amenaja o zonă cu obiecte de artă și uz gospodăresc tradiționale.”

Alte obiective din județul Prahova cuprinse în acest program, în 
vederea reabilitării sau promovării turistice, sunt „Castrul Roman de la 
Drajna de Sus, origine și perenitate” și ,,Cașcaveaua de Prahova, deliciu 
tradițional românesc”.

Autoritatea județeană va plăti unei fi rme din București, cu care a încheiat 
un contract, suma de 135.000 de lei, fără TVA (27.820 de euro), pentru 

a realiza toate demersurile în vederea obținerii fondurilor europene pentru un 
proiect care prevede realizarea unor piste de biciclete pesemne pe unele drumuri 
județene. Ce ar trebui să facă fi rma de acești bani? Păi avem deocamdată niște 
date sumare: consultanță pentru scrierea și depunerea cererii de fi nanțare; 
evaluarea eligibilității proiectului, a documentelor și a solicitantului; suport 
în constituirea dosarului de fi nanțare și verifi carea tuturor documentelor; 
consiliere în vederea elaborării răspunsurilor la solicitările de clarifi cări și pe 
toată durata de evaluare, până la semnarea contractului de fi nanțare.

Mda, am zice noi, dar atunci la ce mai servește armata de funcționari de la 
Consiliul Județean Prahova, dacă tot fac alții treaba acestora?

Interesant este alt lucru: CJ plătește acești bani unei fi rme, însă în cazul în 
care nu se obțin banii europeni pentru acest obiectiv, ea se spală pe cap! Adică 
rămâne cu banii, iar noi-cu paguba!

ȘASE CASE TRADIȚIONALE ȘASE CASE TRADIȚIONALE 
DIN DRAJNA, DIN DRAJNA, 

„SALVATE” „SALVATE” 
PRIN PNRRPRIN PNRR

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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ACCIDENT FEROVIAR LA IEȘIREA DIN 
STAȚIA CF CÂMPINA. BĂRBAT LOVIT DE 

O LOCOMOTIVĂ
Polițiștii din cadrul Serviciului Județean de 

Poliție Transporturi au fost sesizați prin apel 112 
de către mecanicul unei locomotive care circula 
pe direcția Chitila spre Brașov, despre faptul 
că la ieșirea din stația CF Câmpina, în dreptul 
orașului Breaza, a surprins și lovit un bărbat care 
se afl a în apropierea gabaritului liniei fi rului 1 
de circulație. „În baza sesizării, polițiștii s-au 
deplasat la fața locului constatând faptul că 
aspectele sesizate se confi rmă, fi ind vorba de un 
bărbat în vârstă de 37 de ani, din județul Brașov. 
În urma evenimentului feroviar, bărbatul a fost 
transportat la o unitate medicală în vederea 

acordării de îngrijiri medicale de specialitate.   
În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă”, a anunțat IPJ Prahova.

PLOIEȘTEAN ARESTAT PREVENTIV 
DUPĂ CE ȘI-A AGRESAT CONCUBINA
Polițiștii din cadrul Secției nr.2 de Poliție 

Ploiești au fost sesizați de către o femeie în vârstă 
de 52 de ani, din municipiu, despre faptul că ar 
fi  fost agresată de concubinul ei în vârstă de 53 
de ani, cu același domiciliu. „În baza sesizării, 
polițiștii s-au deplasat la fața locului constatând 
faptul că aspectele sesizate se confi rmă, stabilindu-
se că între cei doi a izbucnit un confl ict spontan 
pe fondul consumului de băuturi alcoolice, care 
ulterior a degenerat. Femeia ar fi  fost agresată de 

bărbat, provocându-i o rană la nivelul capului, 
necesitând acordarea de îngrijiri medicale de 
specialitate”, a anunțat IPJ Prahova. Polițiștii, 
potrivit IPJ Prahova, au procedat la întocmirea 
formularului de evaluare a riscului, rezultând 
faptul că există risc iminent, în acest context 
fi ind emis un ordin de protecție provizoriu 
împotriva bărbatului prin care este obligat să 
păstreze o distanță minimă de 100 de metri de 
femeie, precum și față de locuința acesteia din 
municipiu. „În baza probatoriului administrat, 
față de bărbat a fost luată măsura reținerii pentru 
24 de ore, iar ulterior, față de acesta a fost dispusă 
măsura arestării preventive pentru 30 de zile. În 
cauză, cercetările sunt continuate de polițiști sub 
aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în 
familie”, a anunțat IPJ Prahova.
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La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Guvernul României a 
aprobat Ordonanța pentru modifi carea și completarea Legii nr. 289/2002 privind 

perdelele forestiere de protecție.
Până acum, legea prevedea fi nanțarea strict a perdelelor realizate de-a lungul 

autostrăzilor și drumurilor naționale. Odată cu modifi cările de acum vor putea fi  
fi nanțate toate tipurile de perdele forestiere, atât în jurul localităților, cât și a câmpurilor 
și a cursurilor de apă. Prin noul act normativ se introduc, în afară de primării și 
instituții centrale, și alte categorii de benefi ciari, cum ar fi  proprietarii de terenuri, care 
vor putea să înfi ințeze perdele forestiere de protecție în mod voluntar, costurile aferente 
înfi ințării perdelelor forestiere de protecție fi ind decontate apoi de stat. Mai mult, în 
vederea realizării documentațiilor tehnico-economice, primăriile vor pune la dispoziția 
autorității, reprezentată prin proiectantul de specialitate, în mod gratuit, planurile 
parcelare, registrele cadastrale, registrul de evidență funciară, alte documente pe care le 
dețin. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va furniza prin ofi ciile de 
cadastru și publicitate imobiliară, la cerere și cu titlu gratuit, informațiile disponibile în 
format analogic în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice.

Ofi cialii cred că ordonanța adoptată va conduce la creșterea suprafețelor acoperite 
cu vegetație forestieră în jurul localităților sau pe câmpuri și la reducerea efectelor 
viscolelor și a zăpezilor masive asupra circulației autovehiculelor pe drumurile naționale 
și autostrăzi. Între noi fi e vorba, nu știm cât se vor îngrămădi primăriile sau proprietarii 
să facă perdele de protecție sau dacă chiar statul va avea bani sufi cienți pentru a deconta 
lucrările. Avem o dovadă foarte clară a lipsei de apetență a anumitor autorități spre a 
le face bune și de durată pentru comunitate și țară: în 20 de ani de la emiterea Legii nr. 
289/2002 au fost plantate 197,27 ha de perdele forestiere de protecție. O viteză așadar 
de 9,86 ha/an la o țară întreagă...

PRIMĂRIA PLOIEȘTI PRIMĂRIA PLOIEȘTI 
N-ARE BANI PENTRU N-ARE BANI PENTRU 

„RABLA LOCAL”„RABLA LOCAL”

Primăria Ploiești a informat că nu are bani prin care să 
susțină în acest an programul „Rabla local”. Într-un 

comunicat de presă al municipalității se arată: <<Primăria 
Ploiești a analizat modalitatea aplicării, la nivel local, a 
„Programului național privind casarea autovehiculelor 
uzate - Rabla local”, derulat de Ministerul Mediului Apelor și 
Pădurilor, prin Administrația Fondului de Mediu. Municipiul 
Ploiești se încadrează, conform legislației acestui program 
național, la acordarea unei fi nanțări pentru un număr 
de minim 50.000 de autovehicule uzate, fi nanțare care ar 
trebui asigurată inițial din bugetul local, sumele destinate 
stimulentelor de casare a autovehiculelor urmând să fi e 
decontate, ulterior, în baza contractelor de fi nanțare încheiate 
între primării și Administrația Fondului de Mediu. Având 
în vedere prevederile „Ghidului de fi nanțare a Programului 
privind casarea autovehiculelor uzate”, publicat în Monitorul 
Ofi cial nr. 832 din 24.08.2022, precum și faptul că sumele 
destinate punerii în aplicare a acestui program, la nivel local, 
nu sunt prevăzute direct către bugetele locale, s-a apreciat că, 
în cursul acestui an, bugetul municipiului Ploiești nu poate 
susține Programul național privind casarea autovehiculelor 
uzate.>>

Între timp, după o întâlnire cu reprezentanții Asociației 
Municipiilor din România, ministrul Mediului, Tanczos 
Barna, anunță modifi cări în ceea ce privește fi nanțarea 
programului Rabla Local. În rezumat, primăriile ar urma 
să suporte doar 20-25% din bonusul de 3.000 de lei pentru 
casarea unei mașini vechi și nu 50%, așa cum s-a propus 
inițial. 

Va avea Primăria Ploiești acești bani? Sigur nu.  Reamintim 
că Rabla Local completează programele vechi, derulate prin 
AFM, Rabla  Clasic și Rabla Plus.

STATUL DECONTEAZĂ STATUL DECONTEAZĂ 
PERDELELE DE PROTECȚIE PERDELELE DE PROTECȚIE 
ÎNFIINȚATE DE PRIMĂRII ÎNFIINȚATE DE PRIMĂRII 

SAU FERMIERISAU FERMIERI

SPRINTEN INFOMAR EDITURĂ și TIPOGRAFIE
E-mail:ziarul_ploiestii@yahoo.com

OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 
imprimate tipizate, flyere, pliante, broșuri, reviste, ziare, cataloage, mape de prezentare, cărţi de vizită,   foi cu 

antet, plicuri, afișe, orice tip de formular financiar-contabil personalizat, agende și calendare personalizate!

Tel.: 0244.546.501
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ORDINULUI DE PROTECȚIE
Polițiștii din cadrul Poliției stațiunii Sinaia, 

în timp ce desfășurau activități pe linie rutieră 

pe raza stațiunii, au oprit, pentru control, un 

autoturism condus de un bărbat în vârstă de 28 
de ani, din municipiul Câmpina, în autovehicul 
fi ind identifi cată încă o persoană, o femeie 
în vârstă de 55 de ani. „Cu ocazia controlului 
autovehiculului, în portbagaj au fost găsite 5 
calorifere despre care bărbatul a declarat faptul 
că le-a luat din curtea unui hotel, afl ându-se 
lângă un container de gunoi, crezând ca sunt 
aruncate. La verifi carea celor două persoane 
în bazele de date a reieșit faptul că cele două 

persoane aveau emis câte un ordin de protecție 
împotriva celuilalt, fi indu-le interzis să se 
apropie la mai puțin de 5 metri unul de celălalt. 
În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști 
sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și 
încălcarea ordinului de protecție”, a anunțat IPJ 
Prahova.

INCENDIU LA O CASĂ DIN RÂFOV
Pompierii militari au fost solicitați să 

intervină pentru stingerea unui incendiu care 
a izbucnit la o casă din satul Goga, comuna 
Râfov. Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
Prahova a anunțat că la fața locului au intervenit 
două autospeciale de stingere și o ambulanță 
SMURD. „Flăcările s-au manifestat pe o 

suprafață de aproximativ 70 mp. Din nefericire,  
un bărbat în vârstă de 42 ani a suferit arsuri 
de gradul II și III, pe aprox 40% din suprafața 
corporală”, a precizat ISU Prahova. Victima a 
fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean de Urgență Ploiești.

CINE PIERDE, CINE CÂȘTIGĂ ȘI CE ESTE DE ÎNVĂȚAT DE AICI?

Cine mai 
p i e r d e 

din mizeria 
asta? Dumitrescu. Chiar dacă știm și despre 
domnia sa cât de bun strateg este și că problema 
apei calde consideră că nu îl afectează direct, el 
având “curtea” mult mai mare, în care, mai cu 
o investiție, mai cu un proiect european, mai 
cu un PNRR, ori cu un capăt de autostradă se 
va “scoate” în fața alegătorilor, dar pe termen 
mediu va deconta clar eșecul de la Ploiești.

Aici am și două obiecții de făcut. Unul 
este felul în care cei doi protagoniști tratează 
problema. Iar celălalt este felul cum pot fi  văzute 
comportamentele celor doi. Volosevici are nervi, 
se vede că suferă, este întins la maxim cu nervii 
pentru că nu vrea să greșească (a mai trecut 
printr-un proces greu și dovedit nedrept) dar și 
pentru că nu vrea să mai piardă pe mâna altora, 
nu doarme nopțile…încearcă să fi e mai mult 
decât poate. Vrea să fi e primarul perfect, dar nu 
îi iese pentru că temperamentul mixat cu bețele 
în roate, pe care de multe ori și le pune singur, 
dar mai ales piedicile “partenerilor”, îl umplu de 
frustrări și clachează, ori iese la atac!

În schimb, Dumitrescu tace și face. Cunoscut 
pentru abilitatea de a negocia aproape 
imposibilul, domnul președinte spune scurt 
ce vrea, iar mâna lui dreaptă și urechile lui de 
dreapta din partid, dar nu numai, execută. 

Ce face bine? Nu reacționează la impuls. Ce 
impresie lasă? Că îl doare în cot de problemă. 
Ce spun gurile care azi pupă găurile? Că oricum 
e doar un exercițiu de joc de șah poziția asta de 
președinte de CJ, ținta aia mare fi ind alta. Dar, 
cum mai e mult până departe, ceea ce rămâne 
în capul alegătorului e că domnul e mai mult 
pragmatic decât uman, iar asta poate costa la 
urne.

Cine mai pierde? Una dintre fi rmele 
implicate sau aparent neimplicate. N-are rost 
să ne ascundem după deget. Zvonurile că fi rma 
căreia primarul nu vrea să-i dea banii pentru 
cele trei luni de apă caldă livrată ploieștenilor de 
la bloc, ar fi  pusă cu mâna de președintele CJ, nu 
sunt de neglijat. Cum parșive sunt și vorbele că 
abia așteaptă Veolia (căreia îi sufl ă în apometre 
primarul) să revină ca “mare salvatoare” și să 
reia contractul de distribuire a agentului termic, 
însă la prețul de peste 1000 de lei pe Gigacalorie 
(atenție!, nu 600 și ceva ca acum).

Deh! Zvoneri și răspândaci! N-ai cum să-i 
oprești. Nici să nu-i iei foarte în serios. Ceea ce 
este însă grav este că toată zvonistica asta duce 
la o degradare evidentă a încrederii în cei doi.

Cine mai are de pierdut? Partidul care i-a pus 
acolo. Evident că nu tot partidul ci “pulimea” 
din partid.

#
Cine se bucură? PSD, USR, AUR și ce partid 

o mai apărea anul ăsta.
Cine se mai bucură? Politic, doamna senator 

Anastase. Doar ea nu e dintre cei care riscă să 
nu mai prindă lista la Parlamentare și, dacă 
Volosevici și Dumitrescu pică, doamna a 
împușcat doi iepuri dintr-o lovitură. Asta, da 
“măiestrie” politică!

Cine mai jubilează? Cei cu gândire 
machiavelică. Pentru care nu binele public este 
important ci interesul personal.

#
Ce este de învățat de aici?
În primul rând să bage măcar cei de la bloc 

la cap că ieșitul la vot nu e un moft  ci o obligație 
față de propria persoană. Dacă se întâmpla 
lucrul ăsta, sigur ceea ce vedem azi consilieri 
și primar, nu bag mâna în foc că mai vedeam. 
Iar cei aleși, știind că sunt voința majorității 
cu adevărat reprezentative, făceau pe dracu’ în 
patru să rezolve problema asta cu apa caldă și 
cea cu spitalul și pe cea cu șapte etaje etc etc

Iar în al doilea rând, lecția cea mare este ca 
înainte să alegem, să ne uităm atent la omul de 
pe listă, ce casă are și din ce și-a făcut-o, dacă a 
atârnat toată viața din post în post pus politic, 
dacă are copii, dacă vrea copii, dacă are curtea 
îngrijită…dacă e om normal la cap și la ce 
prieteni îl înconjoară.

Bifați voi ce e de bifat și vorbim numărul 
viitor.

Marius 
MARINESCU

Continuare din pagina 1

Consiliul Local Ploiești a 
fost convocat într-o nouă 

ședință extraordinară pentru luni, 
12 septembrie, singurul punct de 
pe ordinea de zi fi ind alegerea unui 
nou viceprimar, în locul Magdalenei 
Trofi n (USR), revocată din funcție 
la sfârșitul lunii trecute. Acum, în 
mod logic, USR ar trebui să livreze 
un alt nume pentru această funcție, 
fi ind deja vehiculată chiar în timpul 
ședinței din 30 august varianta Popa 
Anca-Adina. Însă, văzând mișcările 

de trupe din CL Ploiești, este posibil 
ca alianța PSD-PNL de la nivel central 
să fi e copiată și în teritoriu, cel puțin 
la Ploiești și să avem un viceprimar 
de la social-democrați. Sau de la 
unul dintre partidele prietene, Pro 
România sau ALDE. Vă reamintim 
că structura politică a CL Ploiești, așa 
cum a rezultat din alegerile locale, 
este următoarea: PNL-13 consilieri 
locali, USR/PLUS-5 consilieri, Pro 
România-3, PSD-2, ALDE-2, Prahova 
în Acțiune-2. 

SPITALUL DE PEDIATRIE, SPITALUL DE PEDIATRIE, 
PUS LA ADĂPOSTPUS LA ADĂPOST

Consilierii locali au aprobat, la solicitarea directorului Spitalului 
de Pediatrie, unitate afl ată în gestionarea municipalității, o 

rectifi care în bugetul și lista de investiții a instituției. Astfel, 700.000 
lei au fost aprobați pentru achiziționarea/montarea unui sistem 
centralizat pentru asigurarea energiei termice. Cu alte cuvinte, spitalul 
va rezolva și problema apei calde, dar și a căldurii, în varianta în care 
criza termiei de la Ploiești se va prelungi. Reamintim că CL a alocat 
bani și pentru cumpărarea unor boilere la creșe, grădinițe cu program 
prelungit, internate și școli (primare, gimnaziale, licee și colegii), dar 
în acest caz este vorba numai despre apă caldă.

LUNI VOM AFLA LUNI VOM AFLA 
CINE ESTE NOUL CINE ESTE NOUL 
VICEPRIMAR AL VICEPRIMAR AL 
PLOIEȘTIULUIPLOIEȘTIULUI
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DEPISTAT LA VOLAN ÎN STARE DE 
EBRIETATE ȘI FĂRĂ PERMIS

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului 
Ploiești, Biroul Rutier, au fost sesizați despre faptul 
că pe DC 83, pe raza comunei Râfov, s-a produs 
un accident rutier soldat cu vătămarea corporală 
a două persoane.  „În baza sesizării, polițiștii s-au 
deplasat la fața locului constatând faptul că un 
bărbat în vârstă de 25 de ani, din comuna Râfov, 
în timp ce se deplasa pe DC 83, din comună, ar 
fi  intrat în coliziune cu un autoturism condus 
de un tânăr în vârstă de 20 de ani, din aceeași 
comună. Cei doi conducători auto au fost testați 
cu aparatul etilotest care, în cazul tânărului în 
vârstă de 20 de ani a indicat valoarea de 0,40 mg/l 

alcool pur în aerul expirat. Totodată, cu ocazia 
verifi cărilor efectuate în bazele de date a celor 
doi conducători auto a rezultat faptul că tânărul 
de 20 de ani nu posedă nici permis de conducere 
pentru nicio categorie de vehicule”, a anunțat IPJ 
Prahova. În urma impactului, cei doi conducători 
auto au suferit vătămări corporale, aceștia fi ind 
transportați la o unitate medicală în vederea 
acordării de îngrijiri medicale de specialitate. „În 
cauză, cercetările sunt continuate de polițiști sub 
aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere 
a unui autovehicul pe drumurile publice sub 
infl uența băuturilor alcoolice, conducere a unui 
autovehicul pe drumurile publice fără permis 
de conducere și vătămare corporală din culpă”, a 
anunțat IPJ Prahova.

PESTE 300 DE SANCȚIUNI ȘI ZECI DE 
PERMISE REȚINUTE

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a 
organizat, timp de două zile, 16 acțiuni punctuale 
în zonele rurale adiacente municipiilor Ploiești 
și Câmpina, a orașelor Băicoi, Blejoi, Boldești 
Scăieni, Comarnic, Plopeni, Slănic, Urlați și 
Vălenii de Munte, dar și pe drumurile naționale 
din județ. Peste 200 de polițiști prahoveni, 
potrivit IPJ Prahova, au acționat pe linie rutieră, 
în scopul prevenirii evenimentelor rutiere, în 
vederea combaterii accidentelor produse pe fondul 
consumului de alcool sau a substanțelor psihoactive, 
pe fondul nerespectării regimului legal de viteză, 
dar și pentru reducerea gradului de victimizare 
prin accidente rutiere ce au avut ca principală 
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OPERATORUL TERMOFICARE PRAHOVA 
S.A.  A DAT ÎN JUDECATĂ CJ PRAHOVA ȘI 
PRIMĂRIA PLOIEȘTI PENTRU NEPLATA 

SUBVENȚIEI LA ENERGIE
Societatea Termofi care Prahova SA, constituită 

de fi rmele obscure care au câștigat serviciul 
de termie în Ploiești (Gas & Power Trading 
SRL- Geotherm Distribution), a dat în judecată 
Primăria Ploiești și Consiliul Județean Prahova, 
cerând plata subvenției pentru lunile în care fi rma 
a prestat serviciul de furnizare a agentului termic 
(apei calde) în municipiu, respectiv, din 15 mai și 
până pe 31 iulie 2022. Ar fi  vorba despre o sumă 
de aproape 6 milioane de lei. 

Cine trebuia faptic să plătească această 
subvenție, adică diferența de preț dintre tariful 
local și cel de producție-transport-furnizare? Ei 

bine, Primăria Ploiești! Consiliul Județean chiar 
nu are niciun amestec. De ce nu a plătit banii 
municipalitatea? Prima dată, motivația ținea de 
contractul cu operatorul (declarație 2 august): 
„am denunțat penal contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de furnizare a agentului termic 
în sistem centralizat (...)Este făcut și semnat ilegal, 
conține o clauză care nu a fost votată de CL și 
care obligă municipalitatea să-i plătească în avans 
operatorului, contrar legii, 50% din cheltuielile cu 
materia primă.” Tradus, cum să plătescă cineva 
bani cuiva pe care nu-l recunoaște...

Ulterior, motivul a fost schimbat: „ADI Termo 
Prahova nu a monitorizat facturarea apei calde, 
așa cum a făcut RASP în timpul contractului cu 
fostul operator, Veolia Energie Prahova” (declarație 
ofi cial municipalitate). Adică, Primăria Ploiești a 

trimis facturile la ADI Termie, ca să verifi ce dacă 
datele/consumurile sunt reale, ADI Termie a 
refuzat să facă acest lucru, spunând că nu-i treaba 
asociației, ci a RASP, deși primarul Volosevici 
spune că fi x treaba ADI este, lucru stabilit prin 
statutul ADI Termie...

De reținut: ploieștenii plătesc un tarif local 
de 222,49 lei cu TVA/gigacalorie, la un cost de 
producție de  605,22 lei, diferența fi ind suportată 
de la bugetul local.

DOSARUL DEPUS DE ADI TERMIE 
ÎMPOTRIVA OPERATORULUI SE PLIMBĂ 

ÎNTRE INSTANȚE
Anterior, ADI Termo Prahova a depus în 

instanță o solicitare de emitere a unei ordonanțe 
președințiale prin care să oblige operatorul să 
reia furnizarea agentului termic pe o perioadă 
de 90 de zile de la rezilierea contractului. Din 
care, până azi, au trecut deja 39 de zile... Ei bine, 
cererea a fost depusă la Tribunalul Prahova, 
dar această instanță și-a declinat competența și 
a trimis cauza la Judecătoria Ploiești. Iar toată 
lumea (municipalitatea și presa) a sărit pe cei 
de la ADI Termie, să arate cât de proști sunt, de 
vreme ce nici nu au știut unde să depună dosarul. 
Numai bine că, ce să vedeți, Judecătoria Ploiești 
și-a declinat și ea competența și a retrimis cererea  
la Tribunalul Prahova. În consecință, având în 
vedere că s-a ivit un confl ict de competență între 

ȘEFII 
CONSILIULUI 

JUDEȚEAN 
PRAHOVA ȘI 

AI PRIMĂRIEI 
PLOIEȘTI 

TOT NU S-AU 
ÎNTÂLNIT 

FAȚĂ ÎN FAȚĂ, 
SĂ REZOLVE 
PROBLEMA

A 39-A ZI FĂRĂ APĂ CALDĂ.

V-ați plictisit de problema termofi cării din Ploiești? Pesemne că da, dar cei care locuiesc la 
bloc și suferă în mod direct nici nu s-au enervat foarte tare, fi indcă altminteri...

Săptămâna care a trecut (a șasea fără apă caldă) s-a consumat în nota cunoscută, multe vorbe 
fără nimic concret. Iar acest „nimic concret” se contabilizează în dreptul Consiliului Județean 
Prahova, instituție asociată cu Primăria Ploiești în ADI Termo Prahova. Care ADI Termo încă 
funcționează, toacă bani pe salarii, dar nu face nimic. În fi ne, mai nimic! Primăria Ploiești se 
acoperă foarte bine prin ieșirile publice repetate în care ne arată ce rele și incompetente sunt CJ 
Prahova (care a alocat totuși 3 milioane de lei pentru revizia cazanelor) și ADI Termo și cât ar 
vrea instituția să rezolve problema, dar nu are nici pâinea și nici cuțitul în mână... Dar haideți 
să vedem ce s-a mai întâmplat între timp.
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cauză neacordarea de prioritate pietonilor. „În 
acest context, au fost legitimate 1.121 de persoane 
și au fost controlate peste 1.000 de autovehicule, 
fi ind totodată efectuate și 400 de testări cu aparatul 
etilotest. În perioada menționată, au fost aplicate 

333 de sancțiuni contravenționale, cele mai multe 
conform prevederilor O.U.G. nr.195/2002, privind 
circulația pe drumurile publice. În urma abaterilor 
constatate, au fost reținute 25 de permise de 
conducere și 4 certifi cate de înmatriculare au fost 
retrase. Totodată, au fost constatate și 5 infracțiuni 
la regimul rutier”, a precizat IPJ Prahova.

A INTRAT CU MAȘINA ÎNTR-UN PODEȚ, 
LA DRAJNA. ȘOFERUL ERA BEAT

Polițiștii din cadrul Poliției oraşului Vălenii de 
Munte au fost sesizați despre faptul că pe DJ 102B, 
în comuna Drajna, s-ar fi  produs un accident rutier 
în care a fost implicat un singur autoturism. „Din 
primele verifi cări a rezultat faptul că, un bărbat în 
vârstă de 28 de ani, din comuna Bucov, în timp 
ce se deplasa pe DJ 102B, ar fi  pierdut controlul 

direcției de deplasare și ar fi  intrat în coliziune cu 
un podeț aferent sensului său de deplasare. În urma 
impactului, autoturismul a ricoșat într-un stâlp 
din lemn, ulterior, răsturnându-se pe plafon.  La 
testarea cu aparatul etilotest a conducătorului 
auto, aparatul a indicat valoarea de 1,21 mg/l 
alcool pur în aerul expirat, ulterior acesta fi ind 
condus la o unitate medicală în vederea recoltării 
de mostre biologice de sânge, rămânând totodată 
sub supraveghere în vederea acordării de îngrijiri 
medicale de specialitate”, a precizat IPJ Prahova. 
În cauză, potrivit IPJ Prahova, s-a deschis un 
dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii 
de conducere a unui autovehicul pe drumurile 
publice sub infl uența băuturilor alcoolice și 
vătămare corporală din culpă.

cele două instanțe, cauza a fost suspendată până 
când Curtea de Apel va decide cine trebuie să 
judece acest dosar.

3 MILIOANE DE LEI DE LA CJ PRAHOVA 
PENTRU REPARAȚII LA CAF 5 ȘI 

AVIZAREA CAF 2
Consiliul Județean Prahova a alocat 3 milioane 

de lei pentru reparații la cazanele de apă fi erbinte 
(CAF) 2 și 5, inclusiv pentru obținerea avizelor 
ISCIR. Vicepreședintele Dumitru Tudone a 
declarat: „Consiliul Județean a inițiat o procedură 
de achiziție a acestor servicii în urma cărora să 
fi e funcționale CAF 2 și 5, inclusiv cu obținerea 
vizelor ISCIR. Nu am mai așteptat nicio intervenție 
din partea actualului operator, care refuză cu 
desăvârșire să își ducă la îndeplinire obligațiile 
contractuale pe perioada de continuitate, cea 
de 90 de zile, iar atunci CJ a suplimentat din 
buget   această poziție cu 3 milioane în vederea 
contractării serviciilor pentru reparația CAF 2 și 
CAF 5. Lucrările ar dura maxim 45 de zile, iar la 
15 octombrie CAF 5 ar putea asigura furnizarea 
căldurii în Ploiești.” Tudone a mai spus încă o dată 
că oricând s-ar putea relua furnizarea apei calde 
în oraș: „la ora actuală, CAF 2  funcționează, dar 
trebuie pornit. Nu înțelegem de ce operatorul nu 
îl pornește, va suporta sancțiunile conform legii. 
Indiferent dacă a încasat sau nu a încasat facturile 
de la municipalitate, obligația lui era să asigure 
furnizarea serviciului, iar recuperarea costurilor 
să și le dobândească pe calea unei acțiuni 
judecătorești.”

Cumva, prin această ultimă declarație, 
vicepreședintele CJ Prahova spune în mod direct 
de unde a pornit toată tărășenia: de la bani...
Banii pe subvenție, pe care nu i-a primit de la 
Primăria Ploiești... Adevărul este undeva pe la 
jumătate: prima factură a fost emisă în jur de 13-
15 iulie. Primăria avea la dispoziție 45 de zile să 
achite banii... Dar cum spuneam, administrația a 
zis că nu poate plăti nicio factura emisă în baza 
unui contract pe care îl consideră ilegal și pe care 
l-a denunțat prin plângere penală... 

PĂCĂLEALĂ DE...SEPTEMBRIE
În spațiul public a apărut un comunicat semnat 

de ofi ciali ai Consiliului Județean Prahova în care 
se spune că se reia furnizarea apei calde. Instituția 
s-a văzut nevoită să combată aceast fals: „În 
urma apariției în spațiul public a unui înscris care 
conține, în antet, stema județului Prahova, precum 
și semnături atribuite președintelui Consiliului 

Județean (CJ), Iulian Dumitrescu și secretarului 
general al județului Prahova, Hermina Adi Bîgiu, 
precizăm că este un FALS. Pentru prejudiciul de 
imagine adus instituției publice, cât și pentru 
dezinformarea creată în spațiul public, cele două 
documente (dispoziția ofi cială și înscrisul fals) 
vor fi  înainte Inspectoratului Județean de Poliţie 
Prahova pentru confruntarea și demararea 
procedurilor legale.” 

PREFECTURA ZICE AȘA: O HOTĂRÂRE A 
CONSILIULUI LOCAL ESTE BUNĂ, ALTA 

NU
Vă amintiți că 22, respectiv 20 de consilieri 

locali au inițiat și votat, pe 25 august, două 
hotărâri: prima viza înfi ințarea de către Primăria 
Ploiești a unei societăți de termofi care, numită 
chiar așa, SC Termo Ploiești, a doua preluarea de 
către Primăria Ploiești, de la Consiliul Județean 
Prahova, a CET Brazi și a rețelei primare 
de transport. Ei bine, a doua zi, executivul 
municipalității a cerut Instituției Prefectului să 
se pronunțe asupra legalității celor două acte. Iar 
răspunsul a venit la începutul acestei săptămâni. 
Prima hotărâre este neconformă, a doua este 
legală. De ce este prima pe lângă lege? Pe scurt, 
înțelegem că Prefectura Prahova invocă ceea ce 
și primarul Volosevici reclama, maniera în care 
s-a propus constituirea capitalului, în sumă de 5 
milioane de lei. Tot primarul mai spunea că CL 
Ploiești ar trebui să refacă hotărârea respectivă 
sau, dacă nu, va fi  atacată în contencios 
administrativ...

OPERATORUL NU ARE LICENȚĂ DE LA 
ANRE

O simplă căutare pe site-ul ANRE arată că SC 
Termofi care Prahova nu are licență de operare 
pentru serviciul de termofi care. Societatea a 
depus solicitare în acest sens, dar cererea este 
în așteptare. Jurnaliștii de la Observatorulph.ro 
au primit și un răspuns ofi cial de la ANRE iar 
explicația face, ceea ce se întâmplă cu întreaga 
problemă la nivel local, un soi de învârtire în 
jurul cozii: „cererea pentru obținerea licenței 
pentru prestarea serviciului public de alimentare 
cu energie termică în municipiul Ploiești, 
județul Prahova, depusă de S.C. Termofi care 
Prahova S.A., este în curs de analiză. Având în 
vedere notifi carea de reziliere a contractului de 
concesiune, în vederea soluționării cererii sunt 
necesare o serie de clarifi cări din partea ADI 
Termo Prahova precum și din partea autorităților 

administrației publice locale implicate, respectiv 
Consiliul Județean Prahova și Consiliul Local al 
municipiului Ploiești.”

PRIMĂRIA ACUZĂ CJ PRAHOVA CĂ 
NU-ȘI TRIMITE REPREZENTANȚII ÎN 

ȘEDINȚA AGA A ADI TERMIE
Primarul Andrei Volosevici a acuzat, luni, 

Consiliul Județean (CJ) Prahova de „lipsă de 
respect” și „bătaie de joc”  la adresa celor peste 
130.000 de ploieșteni afectați de criza apei 
calde, după ce pentru a treia oară consecutiv 
reprezentanții CJ nu s-au prezentat la ședința 
AGA a ADI Termo Prahova, solicitată de către 
municipalitate. Atenție, nu se știe de ce, se 
vorbește despre ședință online, deși cele două 
instituții sunt la 2-300 m una față de cealaltă. N-o 
să insistăm prea mult pe acest subiect, fi indcă 
sunt alte câteva chestiuni de lămurit:

-Primăria vorbește frecvent în ultima 
vreme despre faptul că, pe 2 august, contractul 
cu operatorul a fost reziliat în AGA doar de 
reprezentanții CJ Prahova, reprezentanții săi 
nefi ind convocați la acea ședință. Dar există o 
declarație din 2 august în care reprezentanții 
aceleiași autorități municipale spun că „nu pot 
rezilia un contract pe care nu-l recunosc, ba chiar 
l-au acționat în penal”;

-Primăria acuză ADI Termo Prahova că nu a 
început din secunda a doua procedurile pentru 
o nouă achiziție pentru încredințarea serviciului 
de termofi care, dar în același timp are mandat de 
la Consiliul Local Ploiești să preia CET Brazi și 
serviciul în totalitate. 

Cum vor ieși instituțiile implicate din această 
situație provocată, din punctul nostru de vedere, 
din prea multe orgolii de-o parte și de alta, vom 
vedea.

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 

• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • fi rme luminoase 
• obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ
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Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, 
Marius Budăi, a anunțat că PSD va 

propune în coaliția de guvernare majorarea 
salariului minim brut la 3.000 de lei și creșterea 
pensiei minime cu 10%, la 1.100 de lei și tot cu 
10% a tuturor pensiilor din România. Ofi cialul a 
anunțat această măsură la o reuniune a PSD, fără 
să discute în prealabil chestiunea cu partenerii 
de la PNL, fapt ce l-a nemulțumit pe premierul 
Nicolae Ciucă.

MAJORAREA SALARIULUI MINIM, 
AVANTAJ PENTRU BUGETARII DE LUX!

Dar să vorbim despre măsurile anticipate de 
Budăi. Și domnia sa zice așa: „Vom propune în 
coaliția politică majorarea salariului minim până 
la 3.000 de lei, cu păstrarea acelui mecanism de 
netaxare a unei valori de 200 de lei. Ne dorim 
ca în România să încercăm pe cât posibil să nu 
mai existe sărăcie în muncă.” În prezent, salariul 
minim pe economie este de 2.550 lei brut, cu un 
net încasat de angajat, de 1.524 lei. 

Ceea ce nu spune ministrul este altceva: odată 
cu creșterea salariului minim, toate lefurile de la 
stat vor crește în mod automat, dat fi ind faptul 
că baza de calcul (coefi cient) este raportată la 
salariul minim brut pe economie. 

Să luăm un exemplu clar. La un salariu calculat 
la un coefi cient mediu de 5,14, leafa va crește de la 
13.107 lei, la 15.420 lei, deci cu 2.313 lei; la salariul 
minim, plusul este de numai 450 lei. Despre ce 
vorbim deci? Despre ce sărăcie vorbește Budăi? 
Fiindcă vedem bine unde este avantajul!

Poate s-o cădea la un moment dat să fi e operată 
o creștere a venitului minim pe economie fără 
ca acesta să mai aibă efect de domino (în lanț). 
Altfel, ce facem, oferim un leu  muncii prost 
plătite și 10 lei muncii bine remunerate în special 
din instituțiile publice.

CUM VREA BUDĂI SĂ-I PĂCĂLEASCĂ PE 
SENIORI

Pe de altă parte, Bădăi spune că altă măsură 
„îi vizează pe cei 1,3 milioane de seniori ai 
României care încasează pensia minimă. Vom 
propune majorarea pensiei minime de la valoarea 
de 1.000 de lei, la valoarea de 1.100 de lei. În 
coaliție vom propune și majorarea punctului de 
pensie de la valoarea de 1.586 de lei, la valoarea de 

1.745 de lei.” Problema este pusă ca și cum onor 
ministerul sau onor partidele ar da de pomană 
seniorilor. Dar mai mult decât atât, în amănunte 
se ascunde diavolul! Adică se pregătește o 
mare păcăleală. Așadar ministrul amestecă voit 
majorarea punctului de pensie și majorarea 
unui venit. Ori este total eronat să pui problema 
așa: creșterea punctului de pensie este o treabă, 
indexarea este altă treabă. Să explicăm cum stau 
în realitate treburile și cum statul le trage clapa 
pensionarilor:

-prin lege, statul este obligat ca, la începutul 
fi ecărui an, să indexeze pensiile cu 100% din rata 
infl ației din anul precedent și 50% din creșterea 
reală a câștigului salarial mediu brut, realizat 
pe anul precedent. În condițiile de față, rata 
cumulată a infl ației este de 15%, deci pensiile 
ar trebui să fi e indexate cu 15%, ci nu cu 10%, 
cum afi rmă Budăi. Dacă mai adăugăm vreo 50% 
din creșterea salariului mediu (de la 3.698 de lei, 
în ianuarie, la 3.977 lei, în iunie), ar mai rezulta 
139,5 lei majorare/pensionar! Deci această 
indexare ar trebui acordată indiferent de valoarea 
punctului de pensie la care a fost calculată pensia. 
Luând ipotetic o pensie de 4.000 lei, aceasta ar 
trebui să fi e indexată, la anul, cu 600 lei coefi cient 
de infl ație și 139,5 lei reprezentând  50% din 
creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

-punctul de pensie, care este în prezent de 
1.586 de lei, este calculat în funcție de veniturile 
brute ale unui salariat raportate la salariul mediu 
brut pe economie într-o anumită perioadă de 
timp, la care se mai adaugă procente infi me 
pe diverse proceduri. Ce vrea să facă acum 
Budăi? Să majoreze punctul de pensie cu 10% 
și să „înghită” în această măsură indexarea 
obligatorie a pensiei cu indicele de infl ație și 
creșterea salariului mediu brut (această a doua 
componentă care ține de salariul mediu brut 
nu a fost luată niciodată în considerare până 
în prezent, deși, repetăm, este obligatorie prin 
lege). O păcăleală de cam 5%, nu? Ba nu, de 25%, 

fi indcă în mod normal creșterea punctului de 
pensie nu are de a face și nu trebuie amestecată 
cu indexarea cu rata infl ației.

Cât despre pensia minimă, care nu înseamnă 
pentru toți, în mod automat, „ajutor social”, cum 
încearcă mulți să acrediteze ideea, păcăleala este 
aceeași, fi indcă și aceste venituri trebuie indexate 
tot cu coefi cientul de infl ație...

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE: PENTRU UNII 
MUMĂ, PENTRU ALȚII CIUMĂ

Firește că mulți români sunt conștienți de 
momentele difi cile prin care trece toată omenirea, 
nu doar România (vezi criza pandemică, 
energetică, războiul). Budăi spunea că efortul 
bugetar pentru pensii ar fi  de 11 miliarde de lei, 
sumă consistentă, de altfel. Iar mulți ar fi  dispuși 
să facă jumătate-jumătate cu statul efectele crizei. 
Numai că, în această ecuație, cineva minte solid. 
Și acela este statul. Vă dăm două exemple. 

Primul ține de plafonarea prețului la energie 
și gaze. Ei bine, în felul în care se aplică măsura 
la noi, prețul este plafonat la consumator, dar nu 
pe linia producător-furnizor, ceea ce înseamnă 
că anume cineva plătește diferența de preț de la 
nivelul achitat de consumator până la prețul de 
furnizare, Iar acel cineva este statul, care ia bani 
de la buget și îi dă furnizorilor. Deci astfel se duc 
foarte mulți bani, miliarde de lei bune/an, către 
așa-zișii „băieți deștepți” din energie. Deci din 
banii noștri, luați din taxe și impozite, se cheamă 
că tot noi plătim diferența aceea de bani și tot noi 
îi îmbogățim pe cei mai bogați dintre români.

Al doilea exemplu: lucrările publice. Am 
văzut de pildă că Primăria Ploiești și Consiliul 
Județean Prahova au ajustat devizele la proiectele 
vechi cu 25% până la 60%. Nu cu rata infl ației, 
nu cu tariful de majorare a gazelor, benzinei 
sau energiei, ci cu procentele prezentate mai sus 
față de valoarea inițială a investițiilor. Credeți că 
toate sumele se duc în materiale și manopere? 
N-am prea crede... 

ȘI CUM MAI VREA SĂ-I AVANTAJEZE ȘI CUM MAI VREA SĂ-I AVANTAJEZE 
PE BUGETARII DE LUX...PE BUGETARII DE LUX...

CUM VREA MINISTRUL CUM VREA MINISTRUL 
BUDĂI SĂ-I PĂCĂLEASCĂ BUDĂI SĂ-I PĂCĂLEASCĂ 
PE SENIORII ROMÂNIEIPE SENIORII ROMÂNIEI

Comisia Europeană (asta ca să aibă adepții teoriilor conspiraționale pe 
cine înjura!) a avertizat asupra posibilității de a fi  necesară, în lunile 

următoare, reintroducerea unor măsuri menite să încetinească răspândirea 
Covid-19, inclusiv purtarea măștii și limitarea reuniunilor. Ofi cialii europeni 
au insistat și asupra importanței vaccinării pentru a ține pandemia sub control. 
Experții europeni consideră că se prefi gurează un nou val ce coincide cu 
revenirea din concedii, cu redeschiderea școlilor și cu scăderea temperaturilor. 
Este posibil, de asemenea, ca UE să se confrunte cu un sezon cu o circulație 
activă a altor virusuri respiratorii, inclusiv gripa, ceea ce va presupune o 
provocare pentru sistemele de sănătate naționale deja suprasolicitate. Comisia 
Europeană recomandă statelor membre să continue campaniile de vaccinare. 
Recent a fost autorizat un nou produs adaptat pentru a oferi protecție împotriva 
Omicron, varianta coronavirusului SARS-CoV-2 devenită dominantă în Europa.

PURTAREA MĂȘTILOR AR PUTEA REDEVENI OBLIGATORIEPURTAREA MĂȘTILOR AR PUTEA REDEVENI OBLIGATORIE
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ALBANIA
Analiștii politici se întreabă dacă prim-ministrul Edi Rama, 

care monopolizează actualitatea internă, își va da acordul pentru aderarea 
Suediei și Finlandei la NATO sau va urma directivele neosultanului turc 
Erdogan.Ţara nu are o opoziţie puternică pentru un stat de drept efi cient. 
Administraţia SUA, prin intermediul ambasadei de la Tirana, continuă 
să intervină în problemele interne ale Albaniei, concentrându-se pe lupta 
împotriva corupţiei, care subminează perspectiva europeană a Tiranei. 
Demararea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană este principalul 
obiectiv politic al guvernului, dar un raport recent al Parlamentului 
European este departe de a fi  măgulitor.

BOSNIA ȘI HERŢEGOVINA
Criza instituţională din Bosnia se adâncește, iar Regatul Unit a 

anunţat sancţiuni împotriva liderului sârbo-bosniac: Milorad Dodik și 
președintelui Zeljka Cvijanovici, în timp ce Germania a suspendat patru 
proiecte de infrastructură în valoare de 105 milioane de euro. În plus, 
Germania a suspendat legea cu privire la bunurile imobiliare din Bosnia 
și Herţegovina.

Această mișcare fără precedent ar putea duce la o escaladare suplimentară, 
deoarece Dodik a anunţat că va ignora Berlinul și legea va fi  aplicată. 

Președintele sârb Aleksandar Vucici s-a întâlnit cu Dodik la Belgrad, 
confi rmând relaţiile cordiale dintre Serbia și comunitatea sârbo-bosniacă, 
dar s-a întâlnit și cu cancelarul german pe această temă.

Bosnia este departe de procesul de aderare la Uniunea Europeană, 
deoarece ţara suferă de corupţie, absenţa statului de drept și a respectării 
drepturilor omului și, în general, de defi cit democratic. 

BULGARIA
Invazia rusă în Ucraina ar putea afecta stabilitatea politică în 

Bulgaria. NATO și SUA fac presiuni asupra Sofi ei să sprijine Kievul cu 
ajutor militar, ceea ce este exclus pentru Partidul Socialist, parte a coaliţiei 
de guvernământ. Desigur, războiul din Ucraina afectează securitatea 

energetică a Bulgariei, care este dependentă 100% de importurile de gaze 
din Rusia. Trebuie subliniat că în Bulgaria predomină o opinie publică 
puternică în favoarea Rusiei.

Sofi a s-a conformat până acum pe deplin deciziilor Uniunii Europene 
și ale NATO cu privire la criza din Ucraina. În dispută cu Macedonia de 
Nord, Sofi a acţionează între decizia strictă a Consiliului său naţional și 
presiunile Uniunii Europene și SUA. Capacităţile operaţionale militare ale 
statului sunt limitate, în special în ceea ce privește forţele sale aeriene.

CROAŢIA
În ciuda declaraţiei președintelui croat Zoran Milanovic că ţara 

sa se va abţine de la orice acţiune sau măsuri împotriva Rusiei, ea a rămas 
loială părţii occidentale. Zagrebul a anunţat recent că va expulza 24 de 
diplomaţi ruși de la Ambasada Rusiei în Croaţia. În plus, Zagrebul a dat de 
știre că se va alătura Slovaciei, Republicii Cehe și Ungariei în cadrul unui 
corp operaţional comun.

Cu toate acestea, în problema aderării Finlandei și a Suediei la NATO, 
guvernul croat a legat problema de interesele părţii croate din Bosnia și 
Herţegovina. Zagrebul urmărește îndeaproape situaţia politică din Bosnia 
și în special progresul dialogului dintre comunitatea croato-bosniace și 
musulmanii bosniaci.

Continuarea în numărul următor

Jurnalistul Phelan Chatteriee, de la Th e British Broadcasting  (una 
dintre cele mai mari companii de televiziune din lume și cea mai 

importantă companie de televiziune britanică), fi nanţată din bani 
publici, de altfel, a scris un material destul de curajos, în cadrul căruia 
ne prezintă anumite „persoane-cheie” pe care factorii de decizie din 
Turcia le doresc „înapoi acasă”, iar asta cât mai curând.

„Sultanul” Erdogan s-a lăudat că suedezii i-au promis că-i vor preda 73 
de persoane, pe care cel dintâi le-a ales personal. Să vedem până unde va 
merge ipocrizia occidentalilor și dacă aceștia vor juca pe Turk hall muzigi, 
după cum le cântă Bostanji sultanului.

Să nu uităm, toate aceste persoane sunt considerate fi e teroriști, fi e 
oameni cu legături dubioase cu celule teroriste, organizaţii teroriste 
și teroriști, pe scurt, oameni care contribuie la existenţa și propaganda 
fenomenului terorist, asta după părerea turcilor, bineînţeles.

Să luăm un singur exemplu, aleatoriu, ca să vedem cam despre cine este 
vorba: Bulent Kenes, jurnalist. A fost ani de zile redactor-șef al Today’s 
Zanan, un important cotidian în limba engleză din Turcia, înainte de a 
fi  închis în 2016. În prezent, trăiește în exil în Stockholm. Autorităţile 

turce îl acuză că face parte din mișcarea Gulen sau din ceea ce el numește 
Organizaţia teroristă Fethulah. Aceasta este cunoscută pentru reţeaua sa 
de școli și nu este considerată un grup terorist în UE, Marea Britanie sau 
SUA.

În 2015, Kenes a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru 
„insultarea președintelui”, într-un tweet în care spunea că regretatei mame 
a dlui Erdogan i-ar fi  fost rușine cu el.

Insultarea președintelui Erdogan rămâne o acuzaţie frecventă și în 
prezent, 17 jurnaliști și caricaturiști fi ind judecaţi în primele trei luni ale 
anului 2022, potrivit organizaţiei turce independente Bianet. Kenes nu se 
teme în mod deosebit de faptul că va fi  extrădat, deoarece aceasta ar fi  o 
„trădare a propriilor valori ale Suediei”, de democraţie și de protecţie a 
disidenţilor. „Acesta nu este un test pentru regimul Erdogan … este un test 
pentru autorităţile suedeze”, a declarat el.

Rămâne de văzut dacă „lumea liberă” o să rămână liberă. În fond, în 
cazul în care cererile Turciei sunt respinse, factorii de decizie din Turcia 
și-ar putea retrage sprijinul pentru aderarea naţiunilor nordice la NATO. 
Iar, dacă ţările nordice vor împlini toate dorinţele sultanului, este mai mult 
ca sigur că vor avea loc proteste mari și violenţe. Totuși, nici comunitatea 
kurdă nu este de neglijat, deoarece exercită o infl uenţă însemnată în ţările 
nordice. Hm, nu știu zău, dar nicicum nu este bine cu „rușii ăștia”, oricum 
ai da-o, tot nu cade bine. Fiecare alegere are consecinţe, așa că să nu uităm 
de celulele de criză ale rușilor, cu o experienţă vastă de altfel, în care „se 
coc” diverse scenarii și intrigi ce dau roade mai mult sau mai puţin bogate.

Apropo, activitatea de spionaj în Elveţia este în plină expansiune, pe 
măsură ce agenţii ruși își sporesc prezenţa în ţara neutră, după un val de 
expulzări din statele europene vecine. Iar „muscalii” nu sunt acolo doar 
ca să mănânce ciocolată, să cumpere ceasuri scumpe sau să-și facă de cap. 
Dacă nu mă credeţi, uitaţi-vă prin presă, ca să vedeţi ce consideră șeful 
serviciului de informaţii elveţiene, Christian Dussey. Sau uitaţi-vă prin 
rapoartele publice ale Agenţiei FIS, unde s-a declarat clar faptul că Geneva 
oferă „mediul ideal de operare” pentru spioni ruși sau pro-ruși.

Viitorul aparţine oamenilor bine informaţi. Somn ușor celor ce mint 
pe la televizor!

MÂNA LUNGĂ A “SULTANULUI”MÂNA LUNGĂ A “SULTANULUI”

ŢĂRILE DIN BUTOIUL CU ŢĂRILE DIN BUTOIUL CU 
PULBERE AL BALCANILOR (I)PULBERE AL BALCANILOR (I)
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Pe 2 septembrie Maia Sandu a întreprins o vizită de lucru la Comrat. Șefa statului avea 
programate mai multe întrevederi, inclusiv cu conducerea Adunării Populare a Găgăuziei 

(APG) și primarii din autonomie, dar, potrivit portalului local gagauzinfo, o astfel de întrevedere 
nu și cu Irina Vlah, bașcanul Găgăuziei. De la preluarea mandatului de președinte, Maia Sandu a 
mai vizitat Găgăuzia în iulie anul trecut, vizită în cadrul căreia de asemenea o întrevedere cu Irina 
Vlah nu a fi gurat pe agendă. De notat că după o baie călduroasă de mulțime la Ungheni de Ziua 
Independenței, la Comrat președinta a fost luată în sulițe de deputații APG, iar ulterior la critici 
nefondate de Irina Vlah. 

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

„TOȚI SUNTEM MOLDOVA. TOȚI SUNTEM 
O ȚARĂ.”

Cea de-a doua vizită a Președintei Republicii 
Moldova, Maia Sandu, de la începutul mandatului 
său în UTA Găgăuzia, întreprinsă în debutul lui 
septembrie, avea loc într-un context mai puțin 
prielnic, în care pe parcurs deja de două luni și mai 
bine la Comrat și alte vreo două localități avuseră loc 
mai multe proteste cu lozinci antiguvernamentale, 
inclusiv împotriva șefei statului (de amintit lozincile 
„Jos Maia Sandu!”, „Rusia!”). Așa încât Maia Sandu 
și-a propus să-și construiască dialogul cu autoritățile 
locale pe un mesaj împăciuitor. Lucru care i-a reușit 
inițial doar cu studenții și profesorii Universității 
din Comrat. În discursul ținut în fața acestora, 
dânsa a asigurat audiența că autoritățile centrale 
nu intenționează să limiteze în nici un fel regiunea 
găgăuză și a insistat că păstrarea păcii în Republica 
Moldova depinde de fi ecare cetățean în parte, mai 
mult decât de politicieni. Ea s-a adresat auditoriului 
inclusiv în limba găgăuză, lansând apelul: „Toți 
suntem Moldova. Toți suntem o țară”, și accentuând 
ulterior, în limba rusă, că locuitorii republicii nu ar 
trebui ei înșiși, înaintea politicienilor, să permită 
semănarea haosului, dezbinarea cetățenilor pe 
criterii etnice sau teritoriale. „De noi depinde dacă 
suntem sufi cient de înțelepți încât să păstrăm pacea 
și armonia în țara noastră, în pofi da războiului 

din Ucraina. Păstrarea păcii e sarcina principală 

pentru fi ecare dintre noi”, a reiterat președinta. Și 

a mai adăugat că autonomia găgăuză se bucură de 

mai multe prerogative avantajoase, prevăzute de 

legislația Republicii Moldova. Acest lucru i-a fost 
recunoscut în cadrul deselor vizite peste hotare, 
în cadrul majorității instituțiilor europene și de 
peste ocean, de mai mulți experți internaționali 
cu care a discutat și care i-au dat asigurări că nici 
o autonomie din Uniunea Europeană nu are atât 
de multe împuterniciri de câte dispune autonomia 
găgăuză. Și că la această concluzie au ajuns inclusiv 
experți locali, neînregimentați în partide politice 
sau în interesul politicienilor, oligarhilor din 
regiune. „Astfel de împuterniciri nu au nici subiecții 
cu autonomie din Federația Rusă”, a mai precizat 

Maia Sandu în fața studenților și cadrelor didactice. 
La rândul lor, studenții i-au adresat întrebări, atât 
privind relația tensionată cu Irina Vlah, bașcanul 
Găgăuziei, cât și despre miliardul furat și salariul 
pe care îl are ca președinte. La sfârșitul întâlnirii 
de la universitate, șefa statului a acceptat invitația 
președintelui Senatului studențesc să meargă într-o 
drumeție. „Mă voi întoarce cu drag în Găgăuzia”, 
le-a promis Maia Sandu.

Întâlnirea cu primarii unor localități a decurs 
într-o atmosferă caracteristică perioadelor de 
criză. Dincolo de calitatea drumurilor, starea 
unor piețe agricole locale, situația agricultorilor 
în acest an secetos, alte probleme de ordin 
local, primarii și-au arătat îngrijorarea și față de 
creșterea prețurilor, invocând inclusiv problema 
prețului la gaze și combustibili. Referindu-se 
la criza economică și energetică, inclusiv în 
contextul seriei de proteste din ultima vreme în 
care manifestanții își exprimă nemulțumirea față 
de creșterea prețurilor, dar și față de guvernarea 
de la Chișinău, președinta a explicat că acestea 
afectează nu doar Găgăuzia, dar și restul 
republicii. Și că autoritățile centrale încearcă să 
ofere ajutor tuturor cetățenilor pentru a trece 
peste ele. 

 „NU VREM ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ, 
DAR VREM BANI DE LA UE” 

Dacă la universitate Maia Sandu a fost 
întâlnită cu pâine și sare, dar și cu un buchet de 
fl ori, deputații Adunării Populare a Găgăuziei 
au tratat-o pe tot parcursul întrevederii cu sulițe 
și critici dure, la limita insultelor. Subiectul 
prețului la gaze a stârnit scântei și s-a aprins 
până la incandescență. Aceștia i-au reproșat 
președintei că nu ar întreprinde nimic pentru ca 
să scadă tariful la gaz și i-au cerut categoric să 
meargă la Moscova pentru negocieri. În replică, 
șefa statului le-a spus că face tot posibilul să ajute 
cetățenii și că nu e sufi cient ca doar Chișinăul 
să vrea o scădere a prețului, dar și partenerii 
de contract ar trebui să dorească acest lucru. În 
calitate de argumente, deputații APG au invocat 
de la gogoși până la inepții geopolitice. „Copiii 
noștri nu pot să stea în școală la 15 grade”, i-a 
reproșat un deputat. Președinta însă i-a replicat 
calm: „Nu avem 15 grade în școală, haideți să 
nu vorbim despre lucruri care nu se întâmplă. 
Noi am spus că trebuie să fi m pregătiți pentru 
orice scenariu. Și e normal să fi m corecți. Noi 
respectăm oamenii, am spus că există riscuri și 
că facem tot posibilul ca să nu ajungem într-o 
asemenea situație.”

Deputatul Alexandru Tarnavski i-a cerut 
președintei să fi e deschis în Găgăuzia un spital 
regional pe banii UE. „Cunoaștem că planifi cați 
să deschideți cu suportul structurilor europene 
spitale regionale. Vrem și în Găgăuzia un spital 
regional”. Președinta le-a imputat deputaților 
inconsecvența doleanțelor acestora – în UE nu 
doresc, iar bani pentru spital de la UE jinduiesc. 
Și i-a chemat să vorbească locuitorilor din 
regiune obiectiv despre UE și ce face UE pentru 
Moldova, inclusiv cât a făcut pentru Găgăuzia. 
„Vreau să vă întreb: ce aud aici oamenii despre 
UE? Voi ce le spuneți, ce canale media le spun 
despre UE? Știu oamenii câți bani a investit UE 
în dezvoltarea acestei regiuni? Oamenii trebuie 
să aibă o alegere, să audă și o parte și alta, ca să 
poată singuri decide”. 

Dialogul încordat a continuat cu reproșuri 
de tot soiul – ba că centrul exercită presiuni 
asupra regiunii, cu trimitere la raportul de forțe 
în APG (17, chipurile pro-centru, la 16 din 33 
de mandate?!), ceea ce face forul regional practic 
nelucrativ, ba că îi pune în gardă prezența ofi ciului 
NATO în Moldova. Șefa statului a replicat și aici 
că e la curent cât de „democratice” sunt alegerile 

MAIA SANDU, O VIZITĂ DE PACE, MAIA SANDU, O VIZITĂ DE PACE, 
SOLDATĂ CU SCÂNTEI ÎN UTA GĂGĂUZIASOLDATĂ CU SCÂNTEI ÎN UTA GĂGĂUZIA

Un dialog incandescent la APGUn dialog incandescent la APG

Grigori Dulgher: „De unde gaz ieft in, dacă îi scuipați în față?”Grigori Dulgher: „De unde gaz ieft in, dacă îi scuipați în față?”
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în Găgăuzia și cât de liberi sunt locuitorii ei în 
opțiuni, dar și care este adevăratul rost, nu cel 
presupus al ofi ciului NATO la Chișinău. „Eu nu 
m-am născut astăzi, am participat la numeroase 
campanii electorale și știu cum se întâmplau 
lucrurile. Noi nu vom admite ca voturile să 
fi e cumpărate sau vândute. Voi ați fost aleși de 
oameni, contează ca alegerile să fi e libere și 
corecte”, a mai concluzionat Maia Sandu.

Încordarea a ajuns la mari tensiuni și s-a 
transformat în ceartă când „dialogul” a revenit pe 
făgașul geopolitic. Deputații Nicolai Dudoglo și 
Victor Petrov au învinuit centrul că nu ține cont 
de orientarea pro-rusă a autonomiei și i-au cerut 
președintei ca Moldova să reconstituie relațiile 
de altă dată cu Rusia ca partener strategic. La 
care Maia Sandu le-a reproșat că nimeni nu îi va 
impune să susțină războiul din Ucraina. „Nu-mi 
puteți cere să susțin războiul Rusiei împotriva 
Ucrainei. Pentru că eu nu susțin nimicirea altui 
stat și a oamenilor.” Apogeul l-a provocat deputatul 
Grigori Diulgher, cu o revenire inopinată la 
prețul gazului. „Păi dacă mergeți la Platforma 
Crimeea și debitați tot felul de prostii pe alături 
cu realitatea (o copie a unei replici de odinioară a 
lui Voronin?!). De unde gaz ieft in, dacă îi scuipați 
în față?”. Președinta nu a mai tolerat o asemenea 
insultă. „Eu nu am scuipat nimănui în față.  Vă 
mulțumesc de întrevedere. Am să mai vin”. Și s-a 
ridicat, plecând demonstrativ de la întrevederea 
cu deputații APG. 

IRINA VLAH: „ÎNTÂLNIRE DE 
GRADUL ZERO. O TACTICĂ GREȘITĂ A 

GUVERNĂRII”

Nu mai puțin supărată s-a arătat și Irina 
Vlah, bașcanul Găgăuziei. Pentru faptul că șefa 
statului ar fi  refuzat o întrevedere separată,
tête-à-tête, cum a avut-o cu președintele 
APG, Dmitri Constantinov. Ținând să iasă în 
evidență, a preluat tezele lui Dodon cu privire la 
„catastrofa” din Republica Moldova și s-a plâns că 
a fost ignorată, deși a stat la aceeași masă cu șefa 
statului la întrevederea cu deputații APG. Cele 
două au dat nas în nas și în fața sediului Adunării 
Populare a Găgăuziei. Irina Vlah nu a ezitat să-i 
reproșeze Maiei Sandu că nu și-a planifi cat nicio 
întrevedere cu ea și nici nu a invitat-o la niciuna 
dintre întâlnirile planifi cate cu primarii din 
autonomie și deputații din APG. Ambele ofi ciale 

au făcut un scurt schimb de replici, după care au 
intrat în incinta sediului APG. 

A doua zi însă Vlah a stăruit să comenteze 
mai pe larg insatisfacția sa pe contul de 
Facebook.  „Vizita doamnei Președinte Maia 
Sandu în Găgăuzia, din păcate, nu a dat un 
răspuns la nicio întrebare care îngrijorează 
autoritățile locale și fi ecare familie din Republica 
Moldova. Mai mult, doamna Președintă nu a 
reușit să depășească antipatiile personale și nu a 
fost pregătită să construiască un dialog. O tactică 
greșită a guvernării”. Vlah susține chiar că vizitele 
frecvente ale președintei și ale prim-ministrei în 
regiuni sunt cauzate de viitoare alegeri locale. 
„Nu dorim să ne implicăm în jocuri geopolitice. 
Vocea locuitorilor autonomiei nu are conținut 
politic”. Oare? Asta după ce a asistat la păruiala 
deputaților APG, ceea ce a făcut-o pe Maia 
Sandu să părăsească întrevederea? 

Președintele APG, Dmitri Constantinov, are 
propria părere despre relația celor două ofi ciale. 
„Irina Vlah nu a felicitat-o pe șefa statului. Când a 
fost aleasă în funcția de președinte, chiar și Putin 
a felicitat-o! Să ajungi la așa ceva, cred că e o mare 
greșeală. Și e greșeala conducătorului Găgăuziei. 
Ea nu e un oarecare Vlah, trebuia să o felicite în 
calitatea sa de bașcan”, comentează supărarea 
Irinei Vlah președintele APG. Dar de fapt Vlah 
ar trebui să înțeleagă că funcțiile ce le dețin nu 
sunt chiar egale și nici statutul autonomiei nu e 
al Republicii Moldova, chiar dacă spiritele mai 

separatiste din regiune nu pot nicidecum să 
refuze la perspectiva autodeterminării teritoriale, 
în caz de unire cu România. Or, Maia Sandu a 
precizat pentru presă că acceptă să se întâlnească 
cu Vlah și separat, dacă e nevoie. Decât că data 
viitoare, la Chișinău sau la Comrat.

„NU VOM TOLERA TRĂDĂTORII DE 
ȚARĂ…” 

Dar ceea ce a scăpat mass mediei de la 
Chișinău și din Găgăuzia, cu excepția Ziarului 
Național, este intransigența președintei față 
de orice manifestări de separatism și atentat la 
integritatea statului. Mesajul tranșant transmis 
deputaților APG și Irinei Vlah a fost că NU 
va tolera TRĂDĂTORII de țară. Maia Sandu a 
explicat clar, cu subiect și predicat, de ce relațiile 
cu Rusia nu sunt bune. „Vrem să fi m respectați, 
chiar dacă suntem un stat micuț”. Și că toți aleșii, 
de orice calibru, din Republica Moldova, precum 
și persoanele cu funcții de demnitate publică 
trebuie să muncească în folosul și interesele 
statului nostru. Cei care vor reprezenta interesele 
altui stat vor fi  scoși în vileag de Serviciul de 
Informații și Securitate și vor trebui să răspundă 
în fața legii. 

Declarație care s-ar putea să-i mai pună pe 
gânduri pe toți cei care inspiră proteste neavenite 
și chiar acțiuni împotriva statului. Și uită că, 
înainte de toate, ceea ce este mai scump pe lume 
e pacea și buna înțelegere între OAMENI!

Un alt dialog, pe alt ton, cu  studenții Universității din ComratUn alt dialog, pe alt ton, cu  studenții Universității din Comrat

Tema discuțiilor a vizat autorizarea importului de medicamente 
ce nu sunt incluse în nomenclatorul național de specialitate și 

difi cultățile întâmpinate de către distribuitorii din domeniul farmaceutic 
ce au intenția de a le introduce în regiunea transnistreană.

Astfel, în cadrul ședinței au fost reiterate procedurile și exigențele ce se 
impun a fi  respectate în acest sens, inclusiv din perspectiva conformării la 
standardele de calitate, efi ciență medicală și de securitate pentru sănătatea 
oamenilor, cu luarea în considerare a rigorilor Uniunii Europene și a 
Organizației Mondiale a Sănătății la care Republica Moldova a aderat, mai 
ales în contextul obținerii statutului de țară candidat pentru aderarea la 
Uniunea Europeană.

De asemenea, a fost evocat faptul că rezolvarea durabilă și viabilă a 

problemei autorizării medicamentelor esențiale poate avea loc odată cu 
uniformizarea nomenclatoarelor și a protocoalelor medicale pe întreg 
teritoriul țării, or, potențiale mecanisme cu caracter provizoriu nu sunt în 
măsură să soluționeze în mod complex și defi nitiv difi cultățile existente.

S-a precizat că ședințele Comisiei Medicamentului se convoacă de 
câteva ori lunar, se examinează minuțios fi ecare dosar, iar în ultimele 6 
luni companiilor-solicitante din regiune le-au fost emise peste o mie de 
autorizații de import a medicamentelor, nefi ind constatate cazuri de refuz 
pentru solicitările ce aveau ca destinație aprovizionarea instituțiilor de 
învățământ și a centrelor medicale din regiune.

Consultările și dialogul pe acest subiect vor continua la următoarele 
întrevederi ce vor fi  stabilite în regim de lucru.

CHIȘINĂUL INTERZICE CA ÎN STÂNGA CHIȘINĂUL INTERZICE CA ÎN STÂNGA 
NISTRULUI SĂ FIE IMPORTATE ALTE NISTRULUI SĂ FIE IMPORTATE ALTE 

MEDICAMENTE DECÂT CELE AUTORIZATEMEDICAMENTE DECÂT CELE AUTORIZATE
Luni, 5 septembrie, Biroul de reintegrare a organizat o nouă reuniune a experților 

pentru ocrotirea sănătății, cu participarea coordonatorilor grupurilor de lucru, 

a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană 

din partea Chișinăului și a exponenților companiilor licențiate în domeniul farmaceutic, 

transmite Jurnal.md.
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Deși Benito Mussolini a avut o listă lungă 
de amante, Clara Petacci a ocupat 

întotdeauna un loc special în inima liderului 
fascist, depășindu-i chiar și soţia. Profund 
îndrăgostită de Duce, Clara Petacci a refuzat să 
evadeze atunci când i s-a oferit șansa și a decis 
să-și pună capăt zilelor alături de el, la 28 aprilie 
1945.

Imaginea în care Mussolini, Petacci și alţi trei 
apar legaţi de picioare este una dintre cele mai 
faimoase și mai brutale imagini din istoria recentă 
a Italiei. Cinci cadavre atârnă cu capul în jos și 
sunt batjocorite de o mulţime obosită de război.

Lângă trupul liderului fascist Benito Mussolini 
apare și cel al unei femei. Mulţi, când o văd, o 
confundă cu Rachele Guidi, femeia cu care Ducele 
a fost căsătorit trei decenii, dar nu este ea. Femeia 
atârnată lângă Mussolini este amanta acestuia, 
Clara Petacci, un personaj-cheie în ultimii ani ai 
Ducelui. Deși ar fi  putut să fugă, Petacci a ales să 
rămână cu el și să-și pună capăt zilelor împreună 
cu bărbatul pe care îl iubise dintotdeauna.

O FASCINAŢIE APROAPE NESĂNĂTOASĂ 
FAŢĂ DE IL DUCE

Clara Petacci, Claretta, așa cum era cunoscută 
de apropiaţi, s-a născut la Roma, pe 28 februarie 
1912, într-o familie burgheză. Capul familiei, 
Francesco Saverio Petacci, a fost membru al 
personalului medical al Papei Pius al XI-lea și a 
condus o clinică de înaltă clasă din Roma.

Mama, Giuseppina Persichetti, era o catolică 
ferventă și rareori era văzută fără un rozariu în 

mână, după cum povestește istoricul Richard 
Bosworth, de la Universitatea Oxford, în biografi a 
Clarei Petacci, „Claretta, Ultima amantă a lui 
Mussolini”.

Tânăra, înzestrată artistic, a studiat muzica și a 
fost eleva violonistului și compozitorului italian 
Corrado Archibugi. Clara era foarte atrăgătoare 
și avea o inteligenţă ascuţită.

De asemenea, îi plăcea să citească și scria totul 
în jurnalul ei. În scurt timp, a ajuns să fi e atrasă de 
fi gura lui Benito într-o asemenea măsură, încât 
camera ei de studentă era tapiţată cu fotografi i ale 
dictatorului, care avea atunci 50 de ani.

Din întâmplare, la 24 aprilie 1932, Clara Petacci, 
în vârstă de 20 de ani, l-a întâlnit pe Mussolini în 
timp ce călătorea cu familia și cu logodnicul ei, 
Ricardo Federici, pe drumul de la Roma la Ostia. 
Dintr-odată, un Alfa Romeo a depășit mașina 
în plină viteză, iar Clara, văzându-l pe șoferul 
vehiculului, a început să strige emoţionată: „IL 
Duce!”

Apoi, Claretta, care îi trimisese deja mai multe 
scrisori în care își declara admiraţia, a rămas 
uimită când mașina dictatorului a oprit, iar 
Mussolini a acceptat să schimbe câteva cuvinte 
cu ea. Cu o voce tremurândă, Clara i-a spus: 
”Scuzaţi-mă, Duce, eu sunt Claretta Petacci și el 
este logodnicul meu”. Mussolini a fost la rândul 
lui fascinat de Clara, după cum povestește 
scriitoarea franco-belgiană Diane Ducret, care 
arată că Ducele a fost fermecat în timp ce vorbea 
cu această „fată cu linii frumoase, cu tenul 
deschis, cu ochii melancolici și cu sânii opulenţi”.

LUNGA LISTĂ DE AMANTE A 
DICTATORULUI

Cu toate acestea, Clara s-a căsătorit cu Federici 
în 1934, dar cuplul s-a despărţit la doar doi ani 
după nuntă. De fapt, unele surse sugerează că 
vieţile lor luaseră deja direcţii diferite chiar 
înainte de căsătorie. 

Toate cercetările biografi ce sunt de acord că 
Clara a fost cu adevărat îndrăgostită de Mussolini 
și că a fost o iubită devotată, deși nu a fost singura 
și cu siguranţă nu a fost prima. Chiar și așa, 
„audienţele” lui Mussolini cu Clara, care aveau 

loc duminica, după slujba de la Palazzo Venezia 
din Roma, deveniseră din ce în ce mai frecvente.

Soţia ducelui, Rachele Guido, era la curent cu 
relaţia soţului ei cu această femeie cu 29 de ani mai 
tânără decât el și, deși a făcut tot posibilul să-l ţină 
departe de ea, nu a reușit. A trebuit să suporte cu 
stoicism să o privească pe tânără mutându-se în 
cartierul exclusivist Villa Camilluccia din Roma 
și plimbându-se pe străzile capitalei cu șofer și 
gărzi de corp.

Dar, pentru italieni, Ducele a avut o singură 
soţie: Rachele Guidi. Povestea lui Rachele este 
curioasă, deoarece era fi ica uneia dintre amantele 
tatălui lui Mussolini, Alessandro Mussolini, ceea 
ce a dus chiar la speculaţii potrivit cărora cei doi 
ar fi  fost frate și soră.

Adevărul este că Rachele, cea de-a doua soţie 
a lui Mussolini (prima, Ida Dalser, a sfârșit 
închisă într-un azil), a „înghiţit” cu răbdare toate 
infi delităţile soţului ei, care a avut aventuri cu 
aristocrate, burgheze de dreapta și de stânga și 
chiar cu prinţesa Maria Iosif de Saxa-Coburg-
Gotha, fi ica lui Albert al Belgiei și soţie a 
moștenitorului regelui Victor Emmanuel de 
Savoia III, prinţul Umberto.

Cu Fernanda Oss Facchinelli și probabil, cu alte 
femei, Mussolini a avut și copii în afara căsătoriei. 
Totuși, Clara era diferită. Rachele știa că tânăra 
avea să rămână și poate chiar să îi ia locul în viaţa 
lui Mussolini.

JURNALELE CLAREI PETACCI
Mussolini, însă, era un om gelos, așa că a 

obligat-o să se limiteze la apartamentul său luxos, 
unde tânăra petrecea ore întregi documentând 
totul în detalii. În jurnalul ei, Clara a lăsat 
descrieri detaliate ale relaţiilor sale intime cu 
dictatorul și a consemnat, de asemenea, opiniile 
politice ale acestuia.

Când a fost nevoită să părăsească în grabă 
Italia, a dăruit cele peste 2000 de pagini prietenei 
sale, contesa Rina Cervis, care le-a îngropat în 
grădina vilei sale din Brescia. Acest document a 
fost descoperit în anii 1950, de poliţie.

Mult mai târziu, în 2009, a ieșit la iveală o 
selecţie a acestor jurnale, compilată de jurnalistul 
Mauro Suttora, în cartea „Mussolini secret. 
Jurnalele Clarettei Petacci. 1932-1938”.

Jurnalele au dezvăluit latura umană a lui „Ben”, 
așa cum îl numea cu afecţiune pe Duce, pe care 
îl defi nea ca fi ind un antisemit fascinat de Adolf 
Hitler și un dependent de sex, care suferea de 
frecvente crize de impotenţă.

Cu certitudine, Clara a simţit o dragoste 
adevărată pentru acest bărbat. Mussolini i-a 
mărturisit odată lui Petacci că a avut peste 500 de 
amante, dar majoritatea dintre ele au petrecut doar 
câteva minute în Sala Mapamundi din Palazzo, 
unde Il Duce își instalase sediul guvernului. 

A ALES SĂ MOARĂ ÎMPREUNĂ CU IL DUCEA ALES SĂ MOARĂ ÎMPREUNĂ CU IL DUCE

Clara Petacci alături de tatăl ei

Clara Petacci și Benito Mussolini

Clara Petacci în ziua căsătoriei cu 

Riccardo Federici
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A asigurat-o de asemenea, că avea să fi e 
singura femeie din viaţa lui. „Amore, de ce 
refuzi să mă crezi?”, o întreba el, când Petacci 
părea să se îndoiască de asigurările lui.

Între scrisori, poezii și întâlniri mai degrabă 
picante, legătura lor a mers din ce în ce mai 
bine, în timp ce totul în jurul lor se scufunda: 
Italia era în pragul colapsului, iar Germania se 
apropia iremediabil de prăpastie.

Cu toate acestea, relaţia nu a fost privită cu 
ochi buni de poporul italian, iar Mussolini a 
fost în cele din urmă înlăturat din funcţie de 
către Victor Emanuel al III-lea.

ÎMPUȘCATĂ, 
ALĂTURI DE IUBITUL EI

În scurt timp, totul a ajuns să se 
prăbușească pentru Mussolini. Alungat din 
guvern de către rege, a fost arestat și trimis 
în închisoarea de pe Monte Gran Sasso. 
Acolo, a fost eliberat de un grup de comando 

german și s-a stabilit pe Lacul Garda, unde a 
prezidat un guvern marionetă al celui de-Al 
Treilea Reich: republica Socială Italiană, mai 
bine cunoscută sub numele de Republica de 
la Salo.

La începutul anului 1945, Clara s-a 
reîntâlnit cu iubitul ei, dar, când a văzut că 
sfârșitul era iminent, Mussolini a aranjat 
plecarea femeii, a Rachelei și a copiilor ei, 
spunându-le că o mașină îi așteaptă să îi ducă 
la aeroport, pentru a lua un avion spre Spania, 
unde, i-a asigurat, aveau să fi e bine trataţi.

Clara a refuzat categoric să îl părăsească 
pe Duce. De fapt era ultima șansă de a fi  
singura femeie din viaţa lui. „Dacă asta este 
decizia ta și asta este ceea ce vrei, o accept, 
dar vreau să știi că aș vrea să fi u cu tine până 
la capăt și să mor cu tine, dacă destinul tău 
este să mori”, i-a spus Clara lui Mussolini, la 
care acesta i-a răspuns: „Ce dragoste ciudată 
este asta a ta, Claretta, nu știu ce am făcut ca 
să o merit. Te rog să pleci, te rog să te salvezi. 
Ești foarte tânără, atrăgătoare și inteligentă, 
ai o viaţă lungă în faţa ta, a mea se apropie 
de sfârșit”.

La 27 aprilie 1945, Mussolini a făcut o 
ultimă încercare de a scăpa de aliaţi, dar a 
fost în cele din urmă capturat de o patrulă 
de partizani. Dictatorul a fost mutat de la 
primăria din Dongo într-o casă particulară, de 
teamă că germanii sau Aliaţii l-ar fi  putut răpi.

Lara a cerut apoi să rămână cu Mussolini, 
deși partizanii îi oferiseră șansa să fugă. 
A doua zi, pe 28 aprilie, toţi ocupanţii 
vehiculului, inclusiv Clara Petacci, au fost 
împușcaţi, iar trupurile lor au fost duse la 
Milano, unde urmau să fi e spânzurate de 
picioare, pentru a fi  batjocorite postum. 
Dragostea Clarei Petacci pentru Duce avea 
să o coste scump.

MOZAIC

Cristina Toma  
COCHINESCU

Nevoia de importanță este 
o nevoie umană atât de 

pregnantă încât dărâmă reguli, 
stări, relații. Oamenii vor să fi e 
importanți şi caută în permanență 
să-şi dovedească acest lucru. 
Rațiunea dispare total din cadru, 
motiv pentru care, de cele mai 
multe ori, scopul nu este atins, 
în timp ce sentimentele celor din 

jur iau direcții total greşite şi nedorite. Indiferent de ceea 
ce oamenii fac, are ca scop principal împlinirea acestei 
nemernice nevoi. După părerea mea, importanța se afl ă 
în topul nevoilor umane, aş putea spune chiar cu mult 
deasupra sexului, a iubirii sau a setei, având în vedere faptul 
că omul este singura fi ință care se poate expune morții din 
cauza acestei nevoi (vezi cascadorii, dresorii, inconştienții 
care îşi pierd viața în valurile mării etc.). Altruiştii, într-o 
listă ce ar cuprinde oamenii doritori de maşini scumpe, 
profesorii dedicați, mamele, politicienii, stăpânii câinilor 
câştigători la competiții, părinții copiilor bine-crescuți, 
criminalii etc., cum spuneam, altruiştii se afl ă pe primul 
loc! Cu toții au în comun această nevoie acută de care, 
evident, puțini sunt conştienți. Un aspect extrem de 
important (!) în mica mea teorie pe care vreau să o expun 
este acela că, în momentul în care oamenii sunt contrazişi 
ori ideile nu le sunt acceptate, se instalează instantaneu 
un sentiment puternic, agresiv, ce iese prin totii porii la 
suprafață: teama neconştientizată că importanța le este 
constestată. Oamenii trăiesc convinşi că adevărul trăit, 
gândit, rostit de ei este suprem. Este fi resc, şi asta pentru 
că aşa am fost construiți, e poate unul dintre elementele 
care ne departajează detaşat de animale, e o amprentă 
genetică, ce-şi are originile mult prea departe în trecut 
pentru a mai putea fi  modifi cată. Aşadar, deci, e fi resc ca 
orice dispută să degenereze în ceartă, numai cei ințelepți 
reuşind să se abțină, însă tot ca o dovada a importanței 
lor ca întelepți. E motivul pentru care numeroase discutii 
în contradictoriu nu duc la niciun rezultat: fi ecare îşi va 
susține ideile şi va încerca să-şi convingă adversarul de 
discuție că acestea sunt reale, iar de multe ori nici măcar 
nu va asculta ce spune celălalt. De câte ori am participat 
la discuții înfl ăcărate în care cei implicați susțineau, în 
fapt, aceeaşi idee? Pentru că, evident, ideea lor era cea 
importantă… 

Această nevoie ancestrală distruge, din păcate, relații, 
căsnicii, prietenii. Am analizat la un moment dat, în 
paralel, gândul acestei teorii şi comportamentul rebel al 
uneia dintre fetele mele. Şi, dintr-o dată, am avut revelația 
că ei, copiii, nu numai că se luptă din greu pentru a-şi 
dovedi importanța, dar nu au acces la rațiune precum 
avem noi, ăştia mari şi deştepți. Copiii mici nu ştiu 
să-şi folosească rațiunea, cu greu învață să cântărească 
avantajele şi dezavantajele unui anume comportament, 
ei acționează instinctual şi se străduiesc din răsputeri 
să ne facă pe plac. Copiii sunt importanți. În primul 
rând pentru ei. Şi, evident, vor face tot posibilul pentru 
a-şi dovedi acest lucru, se vor aşeza împotriva noastră 
de câte ori vor avea ocazia, cu strigăte, gesturi, replici şi, 
mai ales, îl vor lua pe “nu” în brațe. Unii, din păcate, vor 
fi  dresați şi vor răspunde după aşteptări instantaneu. Ah, 
am o oarecare reținere față de aceşti părinți, posesori de 
astfel de copii “cuminți”. Evident, majoritatea încercăm 
să le explicăm rațional copiilor de ce trebuie să acționeze 
într-un anume fel într-o situație dată. Şi, cu calm 
manifestat din partea noastră, de cele mai multe ori, ei 
înțeleg şi acționează în consecință. Nimic, însă, nu le va 
impiedica nevoia de importanță să se manifeste în voie. 
De câte ori, însă, realizăm că certurile pe care le avem cu 
cei mici sau cu soții au la bază propria noastră nevoie de 
importanță? O respirație profundă şi un strop de rațiune 
la momentul potrivit ar putea atenua confl icte şi ar putea 
schimba stări şi, uneori, destine.

IMPORTANŢAIMPORTANŢA

Unii consideră că statul cu picioarele 
încrucișate e sexy, că ar conferi 

un plus de feminitate. Alţii, că e o poziţie 
foarte confortabilă. Așa o fi , când se adoptă 
pentru scurt timp. Când însă intră în 
obișnuinţă, efectele negative nu vor întârzia 
să apară. Iată ce riști!

Dureri de spate
Ai observat că, atunci când îţi 

încrucișezi picioarele la nivelul genunchilor, 
spatele are tendinţa să se înconvoaie, 
determinând corpul să se aplece înainte? 
Se întâmplă astfel întrucât schimbă centrul 
de greutate ba pe o parte, ba pe cealaltă. 
Iar această deviaţie laterală a coloanei 
vertebrale, cauzată de o postură incorectă, 
prelungită în timp, impune suprasolicitarea 
vertebrelor în mod inutil.

Ca urmare, mai apoi vei avea tendinţa 
să stai tot timpul cu spatele ușor aplecat, 
de unde rezultă o postură a corpului 
deloc atrăgătoare, dar și durerea în partea 
inferioară a spatelui și în zona cefei, precum 
și disconfort în zona șoldurilor.

Varice
Deși statul picior peste picior 

nu constituie o cauză în sine a apariţiei 
varicelor, adoptarea frecventă a acestei 
poziţii exercită o presiune asupra venelor, 
presiune ce îngreunează fl uxul sanguin, 
fapt ce poate „încuraja” apariţia lor sau să le 

facă mai pronunţate pe cele existente deja. 
Dacă ai o astfel de predispoziţie, picioarele 
trebuie ţinute într-o poziţie cât mai lejeră, 
eventual pe o pernă când stai întinsă ca pe 
o minge medicinală când stai la birou.

Tensiune crescută
Potrivit unor studii, dacă 

obișnuiești să adopţi frecvent poziţia 
picior peste picior, presiunea sângelui 
crește, conducând în timp la tulburări ale 
sistemului circulator. Alege alternative 
sănătoase. Cea mai corectă poziţie când 
stai pe scaun este cu picioarele și tălpile 
lipite de dușumea. Simţi nevoia să stai 
astfel? Nu încrucișa genunchii, mai bine 
înclină ambele picioare într-o parte sau 
încrucișează-le doar la nivelul gleznelor, 
o poziţie elegantă, comodă și care nu 
afectează circulaţia.

Medicina Medicina 
clasicăclasică

Remedii de casă simple şi efi ciente:
EVITĂ SĂ STAI DES EVITĂ SĂ STAI DES 

PICIOR PESTE PICIORPICIOR PESTE PICIOR
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APUNE EPOCA APUNE EPOCA 
MONȘTRILOR MONȘTRILOR 

SACRI?SACRI?

de Daniel Lazăr
Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ 

Kempo

VICTORII LA CUPA SCORPIONS DE LA IAȘIVICTORII LA CUPA SCORPIONS DE LA IAȘI

                           CS BLEJOI ÎNTÂLNEȘTE 
O PRETENDENTĂ LA PROMOVAREA ÎN SUPERLIGĂ

Fotbal - Cupa României

Prin defi niție un sport individual, tenisul 
atrage tot mai mulți tineri care visează 

la notorietatea și performanțele unui Federer, 
Nadal sau Halep ori Serena Williams. Numai că 
anul acesta poate fi  unul istoric din acest punct 
de vedere, pentru că noi, cei care iubim acest 
sport nobil, riscăm să rămânem fără câțiva dintre 
protagoniștii care au dominat cu autoritate 
ultimele două decenii.

Cert este că Serena Williams a decis să se 
retragă, elegantul Roger Federer este accidentat 
de foarte mult timp și nu sunt mulți cei care 
mai cred că poate reveni la jocul și forma care 
l-au consacrat, Rafa Nadal a anunțat că familia 
va deveni o prioritate pentru el în perioada 
următoare și nu rămâne decât să sperăm că nu 
ne vom gândi la acești monștri sacri ai zgurei sau 
hardului ca la niște foști mari campioni.

Sigur, veți spune că vin din spate tineri cu 
foame de victorii și trofee, dar îmi este greu să 
cred că ei vor domina ierarhiile aproape două 
decenii ca toți menționați mai sus.

Cinci sportivi ai secţiei de kempo a CSM Ploiești au participat, ieri, la Iași, la „Cupa Scorpions”, 
competiţie de kickboxing-K1 organizată de clubul moldovean cu același nume.

Edwin Petrea și-a respectat blazonul și a câștigat la puncte în faţa unui adversar din Republica 
Moldova mai mare ca vârstă, pe care arbitrul l-a și numărat în repriza secundă, Ștefan Panaitescu 
s-a impus tot la puncte într-un meci spectaculos, care a ridicat publicul în picioare, iar Denis Pană a 
pierdut prin KO în prima repriză, fi ind surprins de adversar cu o lovitură în bărbie.

La rândul lor, fraţii Luca și Sabin Frăsineanu au fost învingători în cele două piramide la care au 
participat în gala de zi, ambii intrând în posesia trofeelor puse în joc de organizatori după câte trei 
victorii obţinute la categoriile lor.

Turul 3 al Cupei României Betano, ediția 2022/23, are ca programare 
inițială ziua de miercuri, 14 septembrie, de la 16:30, și va aduce în 

competiție și celelalte formații din Liga 2 care nu intraseră până acum în 
joc. Partidele din Turul 3 se vor disputa într-o singură manșă, pe terenul 
primei echipe în tabloul de mai jos, echipa mai slab clasată în ediția de 
campionat anterioară. Tabloul rundei a fost confi gurat prin împerechere 
geografi că.

Faza următoare este cea de Play-off , programată pe 29 septembrie, când 
vor fi  intra în competiție și primele cluburi de Liga 1.

Singura echipă din Prahova angrenată în această fază a întrecerii, CS 
Blejoi, va juca pe teren propriu cu una dintre pretendentele la promovare 
din liga a doua, Gloria Buzău.

Iată și programul complet al Turului 3 din Cupa României Betano:
CSM Satu Mare – CS Minaur Baia Mare
CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud – FC Unirea Dej
CS Șoimii Lipova – CS Lotus Băile Felix
CSC Ghiroda și Giarmata Vii – SC Fotbal Club Ripensia 

Timișoara
CS Ocna Mureș – CS Unirea Ungheni 2018
CS Avântul Periam – CSC Dumbrăvița
CSM Jiul Petroșani – CSM Deva
ACS Flacăra Horezu – ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu
CSO Petrolul Potcoava – CSM Slatina
CSM Alexandria – AFC Progresul 1944 Spartac
AFC Dunărea 2005 Călărași – AFC Unirea 04 Slobozia
CSM Flacăra Moreni – CSA Steaua
CSM Reșița – Politehnica Timișoara
SC Popești-Leordeni – CS Concordia Chiajna
CS Afumați – Metaloglobus București
CS Blejoi – Gloria Buzău
Axiopolis Cernavodă – AFC Unirea Constanța
CS Viitorul Ianca – ACS Suporter Club Oțelul Galați
ACS SR Municipal Brașov – CSC 1599 Șelimbăr
ACS KSE Târgu Secuiesc – Fotbal Club Brașov
CS Aerostar Bacău – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc
CS Știinţa Miroslava – Politehnica Iași
CSO Viitorul Darabani – Foresta Suceava
CS Tunari – SC Dinamo 1948.
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Hipism

Fotbal

                         CALUL NESTRONG, AL LUI                          CALUL NESTRONG, AL LUI 
FLORIN CHIȚORAN, A CÂȘTIGAT DERBY-UL DE FLORIN CHIȚORAN, A CÂȘTIGAT DERBY-UL DE 
TRAP DE LA MANGALIA, AJUNS LA EDIȚIA 95TRAP DE LA MANGALIA, AJUNS LA EDIȚIA 95

Nu doar Hipodromul din Ploiești găzduiește curse hipice, ci și cel din 
Mangalia, care este și unul dintre cele mai vechi și mai consacrate 

din țară.
Anul acesta, la ediția cu numărul 95 a Derby-ului de Trap de la Mangalia, 

care a avut loc duminică, 4 septembrie, s-a impus calul Nelstrong, al cărui 
proprietar este Florin Chițoran, din Ploiești.

Istoria curselor de trap în România începe undeva în a doua parte a 
secolului al XIX-lea și este legată de locul unde a luat naștere hipismul 
românesc, de Hipodromul Baneasa. Acel început al curselor de trap mai este 

legat de anumiți oameni care iubeau hipismul într-un mod necondiționat, 
precum Nicolae Fleva, Alexandru Marghiloman, Nicu Catargi, Ion Matak.

De remarcat că, în anul 1928, România era a doua țară (după Germania) 
care organiza alergări în nocturnă, cu ocazia unui congres agricol 
internațional găzduit de țara noastră. Mai mult, în anul 1935 s-a organizat 
chiar și o competiție internațională afl ată sub patronajul Regelui Carol al 
II-lea. 

PETROLUL E PE PODIUM ÎN SUPERLIGĂ, PETROLUL E PE PODIUM ÎN SUPERLIGĂ, 
DUPĂ AL 7-LEA JOC FĂRĂ ÎNFRÂNGERE!DUPĂ AL 7-LEA JOC FĂRĂ ÎNFRÂNGERE!

Petrolul Ploiești are un start mai mult decât reușit în actuala ediție a 
Superligii, ajungând la șapte partide consecutive fără înfrângere. De 

la precedenta apariție a ziarului nostru, elevii lui Nicolae Constantin au 
mai adunat șase puncte, câștigând pe arena Ilie Oană partidele cu Chindia 
Târgoviște, scor 3-2, meci considerat în deplasare și cu FC Botoșani, scor 
2-1. Aceste rezultate consolidează locul Petrolului pe cea de-a treia treaptă 
a podiumului primului eșalon fotbalistic din România, la succesul cu trupa 
moldavă Irobiso (22) și Grozav (64) marcând golurile care contabilizează 
încă trei puncte în clasament în dreptul Petrolului.

Cu 17 puncte acumulate, Petrolul rămâne pe locul trei, iar sâmbătă va 
merge la Mediaș, pentru întâlnirea cu FC Hermannstadt, un veritabil duel 
nu doar al nou-promovatelor, ci și al revelațiilor acestui start de sezon.

FC Petrolul: Vâlceanu – Meijers, Tamaș, Huja – 
Borța, Dumitriu (82 Cebotaru), Seto (87 Tucaliuc), 
Jair (87 Bratu), Țicu (cpt) – Irobiso (72 Măzărache), 
Grozav (82 Manzala). Antrenor: Nicolae Constantin.

FC Botoșani: Pap (cpt) – Sno, Dican, Boli, Dragu 
– Ivanov (74 Sylla), Perianu (71 Târcoveanu), Mussis 
(74 Shahaf) – Barbosa (58 Petkovski), Camara (58 M. 
Roman), Mailat. Antrenor: Mihai Teja.

Cartonașe galbene: Seto (28), Irobiso (50), Meijers 
(86)/Mailat (41), Sno (62).

În partida cu Chindia, Petrolul s-a impus cu 3-2 
la capătul unui meci nerecomandat cardiacilor, în 
„deplasarea” de pe „Ilie Oană”. „Dubla” lui Dumitriu 
(8, 22) părea să  asigure galben-albaștrilor un succes 
clar, dar Popa (75) și Atanase (80) au ținut Chindia 
în joc, pentru ca Irobiso (82) să stabilească destinația 
celor trei puncte.

Chindia: D. Moldovan – Orzoco, Celea, Boldor, Ioniță (72 Atanase) 
– Akhmatov, Passaglia (46 Șerban) – Mihaiu (46 Cooper), Popadiuc (87 
Cherchez), Dumitrașcu (26 Vorobjovas) – Popa (cpt). Antrenor: Adrian 
Mihalcea.

Petrolul: Vâlceanu – Meijers, Tamaș, Huja – Borța (86 Pashov), 
Dumitriu (67 Tucaliuc), Cebotaru (57 Seto), Jair, Țicu (cpt) – Grozav (67 
Irobiso) – Ivanovski. Antrenor: Nicolae Constantin.

Cartonașe galbene: Boldor (44)/Ivanovski (57, 69), Borța (63). Cartonaș 
roșu: Ivanovski (69).

Au arbitrat: Florin Chivulete – Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. VAR: 
Sorin Costreie. AVAR: Vladimir Urzică. Rezervă: Sebastian Colțescu.

Observatori: Ioan Costin Toma (pentru arbitraj) și Imilian Șerbănică 
(pentru organizare).
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Hopa! Și-a băgat Scaraoschi coada între 
Dragnea Liviu și Ștefănescu Codrin! 

Povestea de amor politic între cei doi se pare că a 
ajuns în punctul zero. La o ședință a APP, partidul 
ăla înfi ințat de Codrin, spre a-l face cadou amicului 
său, Dragnea ar fi  cerut să nu mai fi e asociat cu 
imaginea partidului. Acuma, ce să vedeți, nu că 
s-ar fi  adus imagine proastă APP, asociindu-se 
cu un fost pușcăriaș, ci ar fi  fost lezat Dragnea 
fi indcă APP ar fi  controlat de câțiva oameni cu 
bani care n-au nicio legătură cu suveranitatea și 
patriotismul și că multe dintre aceste personaje se 
afl ă în anturajul lui Codrin Ștefănescu.

-Fie vorba între noi,
Cine-i mai pătat din voi?
Liviu, c-a făcut pârnaie
Sau Codrin, ca om de paie,
Care azvârlea cu zoaie
Pe fereastra țării,
Să salveze infractorii?

La care Codrin răspunde: „E timpul să vă 
explic motivul relației mele tensionate cu 

Liviu Dragnea! Și să vă cer iertare, în mod public, 
pentru că în ultimii ani am susținut și am spălat de 
păcate vechi și noi un mic monstru! Dar am sperat 
că acest om se va schimba radical, va ieși din siajul 
sistemului coldisto-securist în care s-a bălăcit cu 
maximă plăcere, că va renunța la minciuni, la 
maniera lui toxică de a-și înjunghia politic, pe 
la spate, aliații, camarazii, oamenii nevinovați! 
M-am înșelat! Și asta o spun eu, răspicat și clar, 
eu cel care i-am stat alături când era abandonat 
de toți. Pur și simplu m-am dezis public de acest 
om!” În fi ne, într-o postare lungă, Codrin îl dă de 
gol pe Dragnea cu lucrurile despre care ieri zicea 
că nu sunt adevărate... Deci ce avem noi pe-aici?

-Un cățel de usturoi,
De prin lada de gunoi,
Țipă că a fost trădat
De-un cățel mai usturat...

Abia ce Colegiul director al CNCD l-a 
amendat pe George Buhnici cu 20.000 

de lei pentru discriminare, după ce acesta a zis 
că femeile își permit să apară pe plajă având 
vergeturi și kilograme în plus, un alt jurnalist o dă 
cu... în fasole. Radu Banciu a spus, la una dintre 
emisiunile lui de miștocăreală sportivă și nu 
numai, că femeile se cer bătute: „Toate femeile pe 
care le-am cunoscut, mă rog,  99%, asta își doreau: 
să le mai și plesnești din când în când, să vadă că 
există o autoritate. Nu se duce niciuna la televizor 
să spună: eu de abia aștept să vină bărbatul acasă 
să îmi dea două-trei dosuri de palmă de să mă lase 
lată. Sau să îmi dea în fi ecare seară numai la fi cat. 
Nu spun asta, dar sunt atât de proaste cele mai 
multe dintre ele că asta își doresc. O relație de tipul 
ăsta. Este inacceptabil. Atunci ia-ți un măgar sau 
un mistreț și stai cu ăla”.

-Ce știu eu, Radule, mamă,
E că te-ai băgat în...zeamă.
Femei multe dacă-ar fi ,
99 te-ar pocni!

Supărat că și-a pierdut funcția de 
vicepreședinte al Camerei Deputaților, 

fostul ministru PNL al Digitalizării, Florin-
Claudiu Roman, a scris pe pagina sa de 
socializare: „Tot eu! Fără mișei, bodei și gigei 
în PNL! Fără turcane! M-am întors!” Roman 
s-a referit la colegii liberali Lucian Bode, Gigel 
Știrbu, Raluca Turcan și Mihai Voicu, vinovați, 
în opinia lui, de decăderea din funcție.

-În politică-i o artă,
Râde hârb de oală spartă.
Te deconspirăm, Florine,
Ai numai Gigei/Dorei în...tine!

Cică România ar putea intra în Cartea 
Recordurilor cu cel mai iute ardei din 

lume. Reușita le aparține cercetătorilor de la 
stațiunea legumicolă din Buzău, care au creat un 
soi ce depășește cu peste 200 de unități de iuțeală 
(Scoville) actualul deținător al locului întâi. Zice 
că atunci când este tăiat (nu gustat, nu mâncat), 
ardeiul de la Buzău elimină în aer un gaz atât de 
puternic, încât provoacă lăcrimare și strănut. 
Nivelul de iuțeală certifi cat de laboratoare din 
țară și străinătate atinge 2,4 milioane de unități 
Scoville...Și nu-i numai atât. La banca de resurse 
genetice din Buzău există 1.000 de varietăți de 
ardei iute...

-Un sfat simplu aș avea:

Nu ai vrea sau n-ai putea
Și ar fi  efi cient
Să tai ardeiu`-n Parlament?

Mai mulți jurnaliști, în special de la TV-
urile politice, printre care și Ciutacu, 

dar la fel de mulți politicieni- și i-am cita aici pe 
George Simion și Petre Daea- au lansat intenționat 
ideea că UE ne va obliga să mâncăm gândaci 
(new age/noua eră alimentară): „nu mâncați 
făină de greieri, lăsați-i să cânte acolo unde sunt, 
noi mâncam ce trebuie, sarmale, cârnați, ouă 
de găină, nu o să înlocuiți acum ouăle de găină 
cu vreun vierme, nu are rost să faceți asemenea 
efort”. Mda, dar ce să vedeți, atât ONU, cât și UE, 
instituțiile care au emis documente referitoare 
la această alternativă la hrana convențională, nu 
vorbesc nicăieri că țările sunt obligate să adopte 
acest fel de haleală. Na, că și acum unii pun în 
farfurie creier de maimuță sau termite, șerpi sau 
pisici ori broaște, dar asta nu înseamnă că cineva 
silește pe altcineva să le mănânce...

-Grija vouă chiar vă duc,
Fiindcă ați dat de bucluc,
Jur pe ce am eu mai sfânt:
La atâta vorbe-n vânt
Și vărsări de lăturoaie
Ați băut clar ciumăfaie!

Liz Truss, actualul ministru britanic de 
Externe și, totodată, ministrul pentru 

Femei și Egalități, a câștigat șefi a Partidului 
Conservator din Marea Britanie și, prin 
urmare, va deveni prim-ministru, urmând să-l 
înlocuiască pe Boris Johnson, care a renunțat la 
această poziție în urma unei serii de scandaluri. 
Liz Truss l-a învins în „fi nală” pe Rishi Sunak, 
fost ministru de Finanțe în cabinetul lui Boris 
Johnson. Analiștii occidentali salută alegerea 
și sunt convinși că Putin va avea mult de furcă 
de aici înainte cu englezoaica. Dar pe-aci, pe la 
noi, au ieșit conservele de serviciu. Uite ce spune 
micuțul om Cosmin Gușă: „Liz Truss a fost în 
ultimii 10 ani de conducere conservatoare un 
soi de ‚fată-n casă’ a guvernelor Cameron, la 
May sau Johnson. Truss e o combinație de tip 
Dăncilă-Birchall...”

-Lui Cozmin îi ies din Gușă
Inepții în chip și fel,
Vorbele îi vin mănușă
Pare așa, prostul model...

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


