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Ziarul
LA ÎNCEPUT AU 

FOST SIMPATIILE, 
APOI CUMETRIILE, 

IAR AZI SUNT 
ȘMECHERIILE

Marius 
MARINESCU

Henry Th oreau (1817 - 1862)  scriitor american
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MOZAIC 12

Maroc, tărâmul Maroc, tărâmul 
berberilor şi al berberilor şi al 
mandarinelormandarinelor

Pe scurt, despre asta 
este vorba în reportajul 

RECORDER. Cel în care 
reporterii scot la iveală modul 
cum o mare parte a presei, 
în special cea centrală, este 
cumpărată de partidele politice, 
cu bani care vin de la stat, adică 
luați din banii noștri, ai tuturor. 
Și mai este vorba despre ceva 
în subiect. Despre JAPCĂ, 
MERCENARI, CORUPĂTORI 
ȘI VÂNZĂTORI, dar și despre 
PERVERSIUNE.

Cuvinte tari, nu!?
Credeți-mă că “mă mănâncă” 

să fi u și mai dur.
Și știți că pot!

Dar astăzi mi-am propus să 
fac altceva. Să completez, cât 
mă pricep eu, tabloul făcut de 
ZIARIȘTII de la RECORDER. 
Așa sper că veți înțelege mai 
clar cum și de ce am ajuns aici. 
Și o să încerc să fi u cât pot de 
succint, nu de alta, dar dacă e să 
mă apuc să scriu tot ce e de scris 
despre cumpărarea presei, nu ne 
ajunge nici spațiul și nici timpul.

Așadar, cum a pornit totul?
La începutul anilor ‘90, presa 

a bubuit. Nevoia de a spune 
adevărul era atât de mare, încât 
piața media s-a umplut cu mii 
de publicații. Așa a apărut și 
Ziarul Ploieștii. Și nu numai. 

S-A APROBAT 
LISTA FINALĂ A 
PROIECTELOR 

FINANȚATE PRIN 
PNI „ANGHEL 

SALIGNY”
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației a 
fi nalizat lista obiectivelor de investiții 
fi nanțate din bugetul statului, prin 
Programul Național de Investiții „Anghel 
Saligny”, pentru județul Prahova. 
Au fost aprobate 158 de proiecte, în 
valoare totală de 1.492.794.607,99 lei 
(853.037.001 lei pentru drumuri și 
poduri și  639.777.751 lei pentru apă 
și canalizare), din cele 228 solicitate de 
autoritățile prahovene. Acest program 
național, care vine în continuarea PNDL 
I și II, vizează proiecte care țin strict de 
apă, canalizare și drumuri. 

Continuare în paginile 6-7
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Noi atribuții Noi atribuții 
pentru viceprimarii pentru viceprimarii 
orașuluiorașului

ACTUALITATE 3

Spitalul Județean de Urgență Spitalul Județean de Urgență 
a luat numele chirurgului a luat numele chirurgului 
Constantin AndreoiuConstantin Andreoiu

Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian 
Dumitrescu, a rupt tăcerea în privința apei calde. 

Ca președinte și al ADI Termo Prahova, acesta a arătat cu 
degetul înspre Primăria Ploiești, făcând-o responsabilă 
pentru întreaga criză. El a explicat că operatorul a 
întrerupt livrarea apei calde din cauză că municipalitatea 
a refuzat să plătească subvenția pentru serviciul prestat în 
lunile mai, iunie și iulie.

A indicat și o soluție: autoritatea municipală să preia 
întreaga activitate de termie prin nou-înfi ințata societate 
comercială Termo Ploiești SRL, dar și aici a acuzat că 

lucrurile trenează din 25 august, executivul ploieștean 
refuzând să semneze actul de constituire. Ba chiar a spus 
explicit că „decizia stă în pixul primarului”.

Rezultatul: în aceeași zi, mai precis luni, Primăria 
Ploiești a semnat documentele de constituire, acestea fi ind 
trimise la Registrul Comerțului, pentru înmatricularea 
noii entități. În teorie, săptămâna viitoare urmează să 
fi e depusă la ANRE o cerere de eliberare a unei licențe 
de operare în termofi care după care s-ar putea relua 
furnizarea agentului termic.

Afl ăm însă că municipalitatea este datoare vândută 
către fostul operator, o sumă care înseamnă 20-25% din 
bugetul anual al orașului. Dar în același timp, din 2020 și 
până la 30 iunie 2022, s-a plătit subvenție de 185 milioane 
de lei!  De unde atâta amar de gigacalorii și consum?

A 53-A ZI FĂRĂ APĂ CALDĂ. SE VEDE ÎNSĂ 
LUMINIȚA DE LA CAPĂTUL TUNELULUI

An Subvenție plătită către Veolia 
(cont execuție)

2020 60.430.920 lei
2021 86.026.000 lei
2022 38.568.638 lei

Rest de plată 
confi rmat 114.097.866,28 lei

La Summitul Tinerilor 7.0 Rădăcini, desfășurat la Cluj-Napoca, 
echipele orașelor Oravița, Vaslui și Ploiești au susținut candidaturile 

în fi nala competiției pentru dobândirea titlului de Capitala Tineretului din 
România 2024. Tinerii ploieșteni au convins juriul astfel încât au venit acasă 
cu cea mai bună veste din ultimul an: Ploieștiul a câștigat titlul, iar pentru 
2024, grație lor, municipiul va avea acest statut special. Capitala Tineretului 
din România este un program național în cadrul căruia autoritățile locale 
colaborează cu organizațiile neguvernamentale pentru tineret, precum și 
cu mediul privat, punându-i pe tineri în centrul procesului de dezvoltare 
urbană. Acesta le permite organizațiilor de și pentru tineret să promoveze 
temele importante pentru categoria socială pe care o reprezintă.

PLOIEȘTI-CAPITALA 
TINERETULUI DIN ROMÂNIA
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157 de contravenții și sancțiuni în valoare 61.205 lei. 
Acesta este bilanțul acțiunilor derulate în cadrul proiectului 
ROADPOL Safety Days, destinat conștientizării tuturor 
categoriilor de participanți la trafi cul rutier cu privire la 
importanța respectării regulilor de circulație. Polițiștii 
rutieri din Prahova au intensifi cat acțiunile pentru reducerea 
accidentelor rutiere prin combaterea principalelor cauze 
generatoare. Astfel, polițiștii din cadrul Inspectoratului 
de Poliție Județean Prahova - Serviciul Rutier Prahova au 
organizat și desfășurat o acțiune cu forțe mărite la care au 
participat și polițiști ai Serviciilor Rutiere Buzău și Ialomița, 
pe DN 1 B și DN 1 D, pe raza de competență a fi ecărui 
județ, în punctele cu risc ridicat de producere de accidente. 
„Obiectivul acțiunii a fost acela de creștere a gradului de 
siguranță rutieră pe Drumurile Naționale din cele 3 județe, 
prin depistarea, identifi carea și tragerea la răspundere a 
conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză, 
această cauză regăsindu-se printre cele 5 cauze generatoare 
de accidente rutiere, la nivelul județului Prahova”, a anunțat 
IPJ Prahova. În cadrul acțiunii, care s-a desfășurat pe două 
intervale orare, 09.00-12.00, respectiv 16.00-20.00, polițiștii 
celor trei servicii, potrivit IPJ Prahova, au constatat în total 
157 de contravenții, 115 dintre acestea fi ind aplicate pentru 
nerespectarea regimului legal de viteză. Șapte conducători 
auto au fost depistați pe DN 1 B și DN 1 D circulând cu 
mai mult de 50 km/h, peste limita legală. „Totodată, 
pentru neregulile constatate au fost reținute 15 permise 

de conducere, 7 dintre ele pentru nerespectarea regimului 
legal de viteză, 3 pentru depistarea a doi conducători 
auto care se afl au la volan sub infl uența alcoolului și un 
bărbat care se afl a sub infl uența substanțelor psihoactive, 
respectiv 5 pentru alte abateri constatate. Valoarea totală a 
sancțiunilor este de 61.205 lei”, a anunțat IPJ Prahova, care 
a precizat că monitorizarea drumurilor publice din județ, se 
va face în mod constant de către polițiștii rutieri prahoveni.

ROADPOL SAFETY DAYS.ROADPOL SAFETY DAYS. ACȚIUNI ALE  ACȚIUNI ALE 
POLIȚIȘTILOR RUTIERI PE ȘOSELELE DIN PRAHOVAPOLIȚIȘTILOR RUTIERI PE ȘOSELELE DIN PRAHOVA

Cea mai bogată comună din Prahova ca venituri la bugetul 
local, Ariceștii Rahtivani, a investit în acest an în școli și 

elevi. Are și de unde bani, am zice noi, ba chiar să facă unități 
noi în fi ecare sat. Deocamdată, administrația locală a realizat un 
bilanț sumar, iar el sună cam așa: fi ecare elev și preșcolar a primit 
rechizite în valoare de 120 de lei; laboratoarele de informatică au 
fost dotate cu 73 de calculatoare de ultimă generație; școlile au 
fost echipate cu tablete smart, laptopuri și videoproiectoare, din 
fonduri europene, iar alte 750 de tablete urmează să ajungă la 
elevi; elevii cu dizabilități benefi ciază de transport școlar gratuit, 
cu un microbuz ce dispune de dotările necesare transportului 
persoanelor afl ate în scaun cu rotile; una dintre grădinițe a trecut 
la program prelungit; toate unitățile școlare au trecut (sau încă 
trec) printr-un amplu proces de renovare și modernizare.

DOTĂRI IMPORTANTE LA ȘCOLILE DOTĂRI IMPORTANTE LA ȘCOLILE 
DIN ARICEȘTII RAHTIVANIDIN ARICEȘTII RAHTIVANI

S-au dublat exporturile de sare românească, pe 
fondul închiderii capacităților de la Donbas, deci 

economia românească are și de câștigat, nu numai de 
pierdut. Societatea Națională Salrom anunță comenzi 
mari din Ungaria, Slovacia, Moldova și Bulgaria, fapt ce 
conduce la dublarea veniturilor. Pe acest fond de activitate 
intensă a fost nevoie si de măsuri de retehnologizare. 
În comunicatul Salrom se arată. „una dintre cele mai 
importante achiziții este o combină automatizată de 
extracție a sării (în valoare de 18,9 milioane lei) care a 
fost deja coborâtă în mina de la Praid și urmează a fi  
pusă în funcțiune. Va urma achiziția unei alte combine 
similare, ce va fi  trimisă către Salina Slănic Prahova. 
Alte investiții majore sunt de modernizare a rețelelor 
tehnologice transport (12,83 milioane lei), un nou fl ux 
de măcinare la Dej (2,76 milioane), un concasor la Slănic 
Prahova și o centrifugă pulsatorie la Cacica, fi ecare în 
valoare de peste un milion de lei”.

DOTĂRI LA SALINA SLĂNICDOTĂRI LA SALINA SLĂNIC
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SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 
A LUAT NUMELE CHIRURGULUI A LUAT NUMELE CHIRURGULUI 
CONSTANTIN ANDREOIUCONSTANTIN ANDREOIU

Consiliul Județean 
Prahova și Consiliul 

Local Ploiești au votat 
modifi carea și completarea 
denumirii Spitalului Județean 
de Urgență Ploiești în Spitalul 
Județean de Urgență Ploiești 
„Dr. Constantin Andreoiu”. 
Propunerea le-a aparținut 
medicilor de la SJU și vine, 
cităm din HCJ 243, „din 
dorința de recunoaștere a 
excepționalei valori medicale 

și a meritelor deosebite pentru prestigiul chirurgiei prahovene și naționale a 
doctorului Constantin Andreoiu.”  Medicul de al cărui nume se leagă chiar 
existența spitalului județean s-a născut la 1 septembrie 1903, la Pitești, a 
absolvit liceul la Slatina și Facultatea de Medicină la București. A lucrat ca 
intern întâi și apoi ca medic secundar în obstetrică-ginecologie la Epitropia 

Așezămintelor Brâncovenești. Ulterior alege să continue pe calea chirurgiei. 
Desfășoară o muncă asiduă sub coordonarea prof. dr. Ernest Juvara și prof. 
dr. Anibal Teohari, la chirurgie, respectiv medicină internă. După trei ani 
de secundariat se prezintă la un concurs de medici de spitale mixte unde 
reușește pe primul loc. Profesorul Iacobovici îl cooptează la nou-înfi ințatul 
Spital de Urgențe. Devine medic primar la 30 de ani, iar în 1935 devine 
membru fondator al Societății Române de Ortopedie. În 1935 este trimis 
ca director la Spitalul Abrud, unde practică chirurgia și medicina generală 
până în 1948. Aici efectuează toate tipurile de intervenții chirurgicale pe 
tubul digestiv, precum și intervenții complexe din sfera altor specialități. A 
fost membru corespondent al Academiei de Științe din România începând 
cu 3 iunie 1941. La un moment dat refuză catedra de obstetrică-ginecologie 
de la Facultatea de Medicină și, dorința de a le asigura un viitor bun 
copiilor săi, se mută la Ploiești, în anul 1948. Ocupă prin concurs postul 
de medic primar șef al secției de chirurgie de la Spitalul Unifi cat de Adulți 
nr. 2 (Schuller) și ulterior trece pe același post la Spitalul Județean Prahova 
până la 1 iulie 1977, când se pensionează. A operat până la vârsta de 74 de 
ani, iar în 1982 s-a stins din viață.

PALATUL CULTURII, PALATUL CULTURII, 
RENOVAT PRIN PNRRRENOVAT PRIN PNRR

În luna martie 2022, Consiliul Județean Prahova a aprobat și depus 
proiectul „Reabilitare, restaurare, modernizare și consolidare imobil 

Palatul Culturii” spre a primi fi nanțare europeană prin Planul Național 
de Redresare și Reziliență, Componenta 5-Valul renovării, Axa 2-Schema 
de granturi pentru efi ciență energetică și reziliență în clădiri publice, 
Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare 
energetică moderată) a clădirilor publice.

La acea vreme, valoarea investiției a fost stabilită la suma de  
81.265.402,50 lei cu TVA. Recent însă, pentru mai multă rigurozitate, 
organismul central a solicitat lămuriri, probabil legate și de faptul că 
Palatul Culturii a mai fost consolidat și reabilitat în urmă cu mai mulți 
ani. Proprietarul clădirii a avansat mai multe soluții tehnice, descrise însă 
sumar, menite să conducă la o reducere a consumului anual specifi c de 
energie pentru încălzire de cel puțin 40 % față de consumul anual prezent.

DRUMUL TÂRGOVIȘTE-
SINAIA AR PUTEA COSTA 
1,336 MILIARDE DE LEI

CNAIR a scos la licitație lucrarea de modernizare a DN71 Târgoviște-
Sinaia, iar singura ofertă depusă aparține unei asocieri de fi rme din 

Turcia, cu 12 subcontractanți. Potrivit datelor publicate, durata contractului 
este de 108 de luni: 12 luni perioadă de proiectare, 36 de luni perioadă de 
execuție a lucrărilor și 60 de luni perioadă de garanție. Valoarea investiției, 
fi nanțată din fonduri externe, este estimată între 1,179 miliarde de lei și 1,336 
miliarde de lei, pentru un drum cu două benzi și o lungime de 58,86 km. Ar 
veni așadar cam 21-22 de milioane de lei/1 km, sumă cu care deunăzi vreme 
se putea fi nanța 1 km de autostradă...Șoseaua, care pornește din Tâgoviște 
și trece prin Aninoasa, Doicești, Pucioasa, Moțăieni, Fieni, Buciumeni, 
Moroeni, Sinaia (DN1), traversează o zonă greu accesibilă, cuprinsă între 
Glod și Sinaia.

ACCIDENT MORTAL ÎN CÂMPINA. 
UN MOTOCICLIST ÎN VÂRSTĂ DE 22 DE 

ANI A MURIT
Accidentul rutier s-a produs pe Bulevardul 

Carol I din Câmpina. Un tânăr în vârstă de 22 
de ani, potrivit IPJ Prahova, în timp ce conducea 
o motocicletă ar fi  pierdut controlul direcției 
de deplasare, pătrunzând pe contrasens, 
ulterior intrând în coliziune cu o bornă 
kilometrică. În urma impactului a rezultat 
decesul conducătorului motocicletei și rănirea 
pasagerului, un tânăr în vârstă tot de 22 de ani. 
Trafi cul rutier a fost restricționat, fi ind deviat pe 
rute ocolitoare.

TREI TINERI, ARESTAȚI PREVENTIV 
PENTRU TÂLHĂRIE CALIFICATĂ

Polițiștii din cadrul Secției nr.2 de Poliție 
Ploiești au depistat un al treilea tânăr bănuit de 
săvârșirea unei infracțiuni de tâlhărie califi cată, 
faptă comisă la începutul lunii august a anului 
în curs. „În fapt, la data de 9 august a.c., în jurul 
orei 02.30, în timp ce se afl au pe o stradă din 
municipiul Ploiești, trei tineri cu vârstele de 
17 ani, 19 ani, respectiv 21 de ani, cu ajutorul 
unui obiect contondent, ar fi  încercat să lovească 
un tânăr în vârstă de 17 ani, acesta din urmă 
ferindu-se, fără a suferi vătămări corporale. 
Ulterior, de teamă, tânărul de 17 ani le-ar fi  
dat o brățară din aur pe care o avea asupra sa. 

Doi dintre tinerii bănuiți de comiterea faptei, 
cei cu vârstele de 19, respectiv 21 de ani au fost 
depistați de polițiști la data comiterii faptei, față 
de aceștia fi ind luată măsura reținerii pentru 24 
de ore, iar ulterior aceea a arestării preventive 
pentru 30 de zile”, a precizat IPJ Prahova. Cu 
ocazia depistării celui de-al treilea tânăr, în urma 
audierii conform procedurilor și a materialului 
probator administrat, față de acesta a fost luată 
măsura reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior a 
fost dispusă măsura  arestării preventive pentru 
30 de zile. Cercetările sunt continuate, potrivit 
IPJ Prahova, de polițiștii Secției nr.2 de Poliție 
Ploiești, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 
tâlhărie califi cată.
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PERCHEZII ÎN MAI MULTE JUDEȚE
Poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean 

Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalității 
Economice au efecuat șapte percheziții domiciliare, 

în municipiul București și în județele Călărași, 

Dâmbovița și Ilfov, la persoane bănuite de 

comiterea infracțiunilor de înșelăciune, înșelăciune 

cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri 

sub semnătură privată și fals în declarații. Opt 

persoane, cu vârste cuprinse între 39 de ani și 72 

de ani, au fost conduse la sediul poliției, în vederea 

audierilor. Prejudiciul cauzat este de 5.700.000 

de lei. „Din cercetări a reieșit că, în perioada 

2015-2022, persoanele bănuite ar fi  solicitat și 

obținut 163 de credite de la mai multe C.A.R.-

uri din țară, folosind documente care conțineau 

date nereale privind condițiile necesare obținerii 

împrumuturilor. În urma perchezițiilor, au fost 

ridicate și indisponibilizate 8 telefoane mobile, 

13.000 de lei și numeroase înscrisuri”, a precizat 

IPJ Prahova. Activitățile au benefi ciat de sprijinul 
luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni 
Speciale Prahova. Suportul de specialitate a fost 
asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția 
Română. În urma probatoriului administrat, față 

de o femeie în vârstă de 46 de ani, domiciliată în 
municipiul București, a fost luată măsura reținerii 
pentru 24 de ore, urmând să fi e prezentată unității 
de parchet competente cu propunere de luare a 
unei alte măsuri preventive.

ACCIDENT MORTAL PE DJ 100 L, 
LA BĂLȚEȘTI

Accidentul rutier s-a produs pe DJ 100 L după 
ce un autoturism, condus de o femeie în vârtsă de 
29 de ani, a surprins și accidentat un bărbat care 
se afl a pe partea carosabilă. În urma impactului, 
bărbatul a fost declarat decedat. Femeia a fost 
testată cu aparatul etilotest, rezultatul fi ind 
negativ. Trafi cul rutier a fost restricționat pe sensul 
de deplasare Măgurele către Bălțești. Polițiștii 
efectuează cercetări în vederea stabilirii tuturor 
împrejurărilor în care s-a produs evenimentul 
rutier.

ACCIDENT LA SINAIA. UN BICICLIST A 
INTRAT ÎN COLIZIUNE CU UN CAMION
Accidentul rutier s-a produs pe raza localității 

Sinaia. În timp ce se deplasa pe bicicletă pe DJ 713 
(Transbucegi), într-o curbă, potrivit IPJ Prahova, 
un bărbat, în vârstă de 36 de ani, ar fi  pierdut 
controlul direcției de deplasare și ar fi  intrat în 
coliziune cu un camion care circula înaintea sa, 
pe același sens de deplasare. În urma impactului, 
bărbatul a suferit vătămări corporale, acesta 
necesitând transportul la spital pentru acordarea 
de îngrijiri medicale de specialitate. Biciclistul 
a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fi ind 
negativ. În zona unde s-a produs accidentul, 
trafi cul rutier a fost dirijat. 

ACCIDENT PE DN1A, LA MOARA NOUĂ
Accidentul rutier a avut loc pe DN1A, la km 

80+200, pe raza localității Moara Nouă, după ce 
două auto au intrat în coliziune. Trafi cul rutier a fost 

restricționat pe sensul de mers Bucov - Bărcănești, 

circulându-se dirijat. În urma impactului a rezultat 

vătămarea corporală a unui pasager în vârstă de 41 
de ani. Cei doi conducători auto, o femeie în vârstă 
de 47 de ani și un bărbat în vârstă de 50 de ani, 
au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fi ind 
negative. 

Marius  MARINESCU

Continuare din pagina 1

LA ÎNCEPUT AU FOST SIMPATIILE, APOI 
CUMETRIILE, IAR AZI SUNT ȘMECHERIILE

Primii zece ani după Revoluție au fost de-a 
dreptul spectaculoși. Presa își îndeplinea, în 

cea mai mare parte a ei, adevărata menire.
N-a durat însă mult și, odată cu anii 2000, când 

situația economică a tării a început să scârțâie și 
publicitatea din ziare a început să scadă.

Dar pentru că deja puteam vorbi despre o 
adevărată putere în stat, PRESA a devenit ținta 
primelor încercări de acaparare de către noii 
capitaliști de carton. Specializați în manevre și 
în obținerea prea ușor a banilor statului, primele 
gulere albe au început să cumpere direct acțiuni la 
marile trusturi de presă și chiar să discute cu banii 
jos pentru publicațiile locale.

Și, în bună măsură, le-a mers!
Așa ne-am procopsit cu patroni de presă care nu 

aveau habar despre deontologia profesională și nici 
nu înțelegeau nevoia de a menține un mediu curat 
pentru ziariști, ci vizau strict interesul de business.

N-a durat însă mult și s-a trecut la etapa 
următoare. Aceea în care moguli gen Vântu, 
Voiculescu, Adamescu și zeci de alți mogulași la 
nivel local, unii dintre ei ajunși la rândul lor mari 
jucători pe piața media, pentru a-și proteja averile, 
băgau în horă primii oameni politici.

Iată deci momentul în care politicul intră 
pentru prima oară, prin ușa din dos, în curtea 
presei. De aici începe, cu adevărat, și murdărirea 
ei. La început se caută ziariști cu nume, dar și cu 
SIMPATII. Timid, se fac și primele “colaborări”. 
Sunt “omeniți” ziariști la conferințele de presă și 
la acțiunile de partid unde sunt invitați. Apoi sunt 
“ciupiți” cu câte un post de purtător de cuvânt, 
plătit binișor și fără prea multă bătaie de cap.

Ulterior, buboiul prinde coajă.
Iar noii grei din politică, acumulând putere 

și bani, se transformă ușor-ușor în oameni de 
afaceri.

Și, ca orice “business-man”, identifi că sursele 
cele mai bune de venit (ieft in ori nemuncit) și 

direcționează reclama (obligatoriu de la instituțiile 
de stat) către publicațiile controlate. Așa apar și 
CUMETRIILE.

Ce fac în schimb cei care trăiesc din salariul din 
redacție!? Cei mai mulți pleacă, scârbiți fi ind de 
noul curs al așa-zisei a cincea putere în stat. Unii 
își fac propriile publicații, alții renunță, alții se 
mută în redacții nealiniate politic. Dar, din păcate, 
mulți rămân și fac jocul politicienilor.

Așa ajungem și la a treia etapă de pervertire a 
mass-media.

Explozia din anii 2010-2014 a presei de 
MERCENARIAT.

Banii curg, partidelor le merge din ce în ce mai 
bine, ziarele și televiziunile explodează pentru 
a doua oară. De data asta însă, explozia este 
una mizerabilă. Televiziunile, ziarele, revistele, 
aproape toate mijloacele de comunicare în masă 
sunt acaparate. Și, cum era de așteptat, ies moț în 
vârful rahatului de presă și vedetele de pe sticlă. 
Atât la nivel central, cât și local, fauna așa-zișilor 
jurnaliști umplu și mânjesc ideea de presă liberă. 
Cârdășii, candidaturi, bani negri, averi împărțite 
între milionarii din partide și cei din media.

Prețul plătit!?
CREDIBILITATEA PRESEI!
N-ai cum să fi i imparțial când partenerul tău de 

afaceri, în special pe banii statului, este amenințat 
de concurența politică. Alți moguli, alți milionari 
politici și alți mercenari plătiți cu sute de mii de 
euro pe an.

Și așa începe o altă etapă.
CARE PE CARE!
Miza? Puterea și conservarea ei. Principala 

armă folosită? Presa! Tot războiul are în spate însă 
politicianul.

Cine are iar de pierdut?
Normal…tot presa!
Mai exact ideea de presă corectă, liberă și 

neaservită unor interese.
Unde ne afl ăm astăzi?
N-are rost să mai învârt cuțitul în rană. Este 

evident că ne afl ăm la cel mai de jos nivel de 

credibilitate a presei din ultimii 33 de ani. Un 
mediu în care abia dacă au mai rezistat câteva 
ziare, în special locale, neatinse de acest fl agel al 
coruperii ziaristului de către omul politic. Om care, 
cu un băiat plătit din buzunar să mâzgălească, la 
comandă, într-un așa-zis ziar on-line, și altul care 
rupe calculatorul, și-a făcut jucăria lui de presă, 
crezând că poate infl uența poporul, care să-l 
creadă pe el, nu pe celălalt zgârietor de tastatură, 
afl at în solda concurentului lui politic.

Mint și se mint pe ei!
Oamenii nu sunt proști. Știu care și cum se 

vinde pe doi galbeni.
Este și mai trist că tânăra generație de politicieni 

are aceeași impresie total greșită că presa care îl ridică 
în slăvi și îl gâdilă la ouțe pe bani este cea care îl ajută. 
Greșit! Ea nu îl ajută cu adevărat să vadă cine este, 
unde greșește și ce are de îndreptat. Dar nu sunt 
mulți care să înțeleagă valoarea criticii constructive.

În fi nal...
Ce a făcut Dragnea cu legea fi nanțării 

partidelor? O altă mare GOLĂNIE! Zeci de 
milioane de euro din banii noștri se duc anual la 
partide. Bani gestionați pe SIMPATII, CUMETRII 
și ȘMECHEREȘTE, de Ciolacu, Ciucă, Orban și 
toți ceilalți șefi  și șefuleți din partide.

Ceea ce scoate la suprafață reportajul confraților 
de la RECORDER este tocmai mucegaiul din 
presă. Aproape toți deontologii lui “pește prăjit” 
pe care îi vedem de ani de zile pe la televizor și 
prin “marea presă” sunt, de fapt, niște vânzători și, 
de multe ori, șantajiști de primă mână, de presă.

Scurt pe doi!
Iar în fața celor de la RECORDER  îmi scot 

pălăria. De ce? Pentru că au avut curajul, inspirația, 
încrederea în sursele lor și tăria de caracter să facă 
reportajul care a lovit în moalele capului orcani, 
gâzi, ciutaci dar și pe stăpânii lor din partide.

Băieții ăștia sunt exemplul cel mai elocvent că 
presa curată nu a murit. Iar nevoia principală a 
ei este aceea de afl are a adevărului, indiferent cât 
de rău doare.
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Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

FĂRĂ PERMIS ȘI ÎN STARE DE EBRIETATE, 
LA VOLAN

Polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție 
Drajna, în timp ce desfășurau activități 
de supraveghere și control al trafi cului 
rutier pe strada Berevoiești din orașul 
Vălenii de Munte, au oprit, pentru 
control, un autoturism condus de un 
bărbat în vârstă de 29 de ani, din comuna 
Izvoarele. La solicitarea documentelor 
personale și ale autoturismului, potrivit 
IPJ Prahova, bărbatul a înmânat 
polițistului toate documentele solicitate, 
mai puțin permisul de conducere despre 
care a menționat că este reținut. „Întrucât 
la înmânarea documentelor bărbatul 

emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu 
aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 
0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior, 

acesta fi ind condus la o unitate medicală 
pentru prelevarea de mostre biologice de sânge. 
Având în vedere aspectele constatate, în urma 

probatoriul administrat, față de bărbat 
a fost luată măsura reținerii pentru 24 
de ore, urmând să fi e prezentat unității 
de parchet competente cu propunere de 
luare a unei alte măsuri preventive”, a 
anunțat IPJ Prahova. În cauză, polițiștii 
au întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de conducere a 
unui autovehicul pe drumurile publice 
sub infl uența băuturilor alcoolice 
și conducere a unui autovehicul pe 
drumurile publice fără permis de 
conducere.

După reconfi gurarea conducerii administrației publice, primarul 
Andrei Volosevici a delegat atribuțiile pentru viceprimarii 

municipiului Ploiești și administratorul public al orașului. Practic, au fost 
stabilite domeniile pe care fi ecare dintre cei trei le vor coordona, îndruma 
și verifi ca. În acest sens, primarul a emis trei decizii:

-Dispoziția nr. 4141/15.09.2022, viceprimar Anca Adina Popa: 
Direcția Economică, Regia Autonomă de Servicii Publice, Casa de 
Cultură „Ion Luca Caragiale” Ploiești, Creșa nr. 39, Serviciul Public Local 
Comunitar de Evidență a Persoanelor;

-Dispoziția nr. 4142/15.09.2022, viceprimar Nicodim Daniel: Direcția 
Gestiune Patrimoniu, Serviciul Administrare Parc Municipal Ploiești Vest, 
SC „Hale și Piețe” SA, Club Sportiv Municipal, Administrația Parcului 
Memorial „Constantin Stere”, Filarmonica „Paul Constantinescu”;

-Dispoziția nr. 4143/15.09.2022, administrator public Simona Albu: 
Direcția Relații Internaționale, Direcția Administrație Publică, Juridic-
Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Direcția Tehnic, Investiții, 

Direcția Comunicare, Relații Publice și Situații de Urgență, Serviciul 
Informatică, SC Transport Călători Express SA, Administrația Serviciilor 
Sociale Comunitare.

NOI ATRIBUȚII PENTRU NOI ATRIBUȚII PENTRU 
VICEPRIMARII ORAȘULUIVICEPRIMARII ORAȘULUI

PROIECTUL DE MODERNIZARE A STR. ȘTRANDULUI 
NU A FOST APROBAT SPRE FINANȚARE

În ultima ședință extraordinară, Consiliul Local Ploiești a fost 
informat că unul dintre proiectele europene, cel care se referă la 

reconfi gurarea străzii Ștrandului, ar fi  primit corecție de 100% din partea 
ADR Sud-Muntenia. Mai mult, consilierii care au făcut parte din vechiul 
legislativ au fost cumva urecheați că au votat în unanimitate HCL 616/20 
decembrie 2018 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici 

pentru acest obiectiv la valoarea de 48,957 milioane de lei, considerată una 
imensă. Și pentru a sugera cât de uriașă ar fi  acea investiție s-a comparat 
cu  proiectele de reabilitare a cartierelor Pictor Rosenthal și Râfov, care nu 
ajung însumat la această sumă. De remarcat că și aceste două investiții au 
fost votate tot de vechiul legislativ ploieștean...

De comentat ar fi  că informația vehiculată nu este una riguros corectă. 
ADR Sud-Muntenia nu putea să aplice o corecție pentru simplul motiv că 
proiectul de modernizare a str. Ștrandului nu a fost de fapt aprobat. Adică, 
Primăria a depus cererea de fi nanțare în decembrie 2018 sau ianuarie 
2019, dar dosarul a fost în analiză la unitatea de implementare de la 
Călărași. O cerere/contract de fi nanțare nu a fost semnată însă niciodată 
între ADR Sud-Muntenia și Primăria Ploiești pentru această investiție. 
Deci nu se poate spune că Primăria Ploiești a pierdut banii pentru acest 
proiect pentru că nici nu i-a primit vreodată!

Cât despre valoarea proiectului, nouă ni se pare că toate proiectele 
pe bani publici au valori imense. Privitor la strada Ștrandului, care are 
vreo 1,4 km, pesemne urcă la cuantumul total votat în 2018, de 59,862 
milioane de lei, din care C+M- 48,957 mil. lei, fi indcă prevede și refacerea 
podului de la Bereasca, care are o lungime de vreo 600 ml. Și numai acesta 
costa cam 22 sau 23 mil. lei! În fi ne, suma este oricum una uriașă, cum în 
general sunt toate proiectele din Ploiești, Prahova și România. Cele din 
banii publici, repetăm!

EXPRESIA „CORECȚIE” NU ESTE CEA EXACTĂ: NU 
POȚI PIERDE BANII PE CARE DE FAPT NU I-AI PRIMIT!

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

0788 565232 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ
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Anul trecut, după ce s-au depus din toată țara peste 7.500 de proiecte 
spre a fi  fi nanțate prin PNI „Anghel Saligny”, la o valoare care 

depășise de 3 ori suma alocată (50 de miliarde de lei, suplimentată ulterior 
la 65,5 miliarde de lei, prin preluarea investițiilor în rețeaua de gaze), 
conducerea MDLPA susținea că banii vor fi  atribuiți într-o anumită limită, 
în funcție de rangul localităților. Acum, la repartizare, observăm că nu s-a 
ținut cont de nimic, existând comune care au primit bani mai mulți decât 
orașele sau chiar decât unele municipii. De asemenea, la unele proiecte, 
fondurile cerute au fost înjumătățite. Ca sumă alocată, Prahova se afl ă pe 
poziția a 5-a în țară, după Suceava- 1.663.926.046 lei,  Argeș- 1.537.725.643 
lei, Teleorman- 1.532.392.372 lei și Iași- 1.512.646.757 lei.

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA, 50% DIN BANI PENTRU 
DOUĂ DRUMURI OCOLITOARE

Consiliul Județean Prahova a primit bani pentru două proiecte de 
infrastructură rutieră: varianta ocolitoare Mizil- 69.222.506,87 lei și varianta 
ocolitoare Păulești- 54.247.322,04 lei. Al treilea vizează monitorizarea video a 
unor drumuri județene, proiect în sumă de 16.530.171,09 lei. Sumele alocate 
acoperă între 40-50% valoarea devizelor generale aprobate de CJ Prahova: 
175,384 mil. lei variantă ocolitoare Păulești, 113,599 mil. lei- variantă Mizil 
și 28,131 mil. lei-monitorizare video. Numai că CJ ar trebui să fi nalizeze 
investițiile prin PNDL II, fi indcă are restanțe seriose, fi e și numai dacă ne 
gândim la pasajul peste DN1, de la intersecția cu strada Buda!

PLOIEȘTIUL ARE BANI PENTRU A URNI MĂCAR DOUĂ 
PROIECTE DE ANVERGURĂ

În privința municipiilor și orașelor, cea mai mare sumă a fost atribuită 
localității Băicoi, pentru realizarea unui pasaj peste DN1, la intersecția cu 
DJ 215 (intrare Cămin bătrâni Liliești), dar de asemenea fondurile alocate 
nu acoperă valoarea investiției. La Ploiești, proiectele depășesc 22 mil. lei, 
iar acum probabil nu mai sunt motive ca să nu înceapă și în municipiu o 
investiție mai de Doamne-ajută! Dar iată care sunt alocările:
-Azuga (2 proiecte): reabilitare și modernizare străzi-6.162.791,61 
lei, lucrări de reabilitare și consolidare pod str. Amurgului, pârâul 
Azuga-1.603.929,60 lei
-Băicoi (1 proiect): pasaj suprateran peste DN 1-Băicoi, intersecția între 
DN 1 cu DJ 215-38.000.000,00 lei;
-Boldești Scăeni (2 proiecte): modernizare și extindere sistem de alimentare 
cu apă-18.000.000,00 lei, modernizare strada Valea Bisericii-6.757.327,30 lei;
-Breaza (2 proiecte): punte pietonală halta Breaza nord-cartier 
Podu Corbului-3.808.959,26 lei, reabilitare și modernizare străzi 
urbane-23.458.220,10 lei;
-Bușteni (3 proiecte): reabilitare și modernizare infrastructură rutieră 
de interes local-4.909.113,25 lei, reabilitare și modernizare infrastructură 
de canalizare de interes local-3.273.252,42 lei, modernizare străzi cartier 
Piatra Arsă-4.671.762,36 lei;
-Câmpina (3 proiecte): modernizare strada Drumul Taberei-
6.965.078,31lei, reabilitare strada Voila-7.549.061,52 lei, modernizare 

strada Orizontului-4.272.575,71 lei;
-Comarnic (1 proiect): modernizarea străzii Ghioșești (pod Geo-Biserica 
Ghioșești, Neagoe-Purcaru și pe lac)- 4.710.972,00 lei;
-Mizil (1 proiect): modernizare infrastructură de transport- 22.887.950,10 lei;
-Ploiești (2 proiecte): reabilitare și modernizare pasaje pietonale subterane 
bulevardul București 1 și bulevardul București 2- 7.596.950,11lei, 
modernizare B-dul Independenţei (tronson cuprins între sensul giratoriu 
Gara de Sud-strada Gheorghe Lazăr)- 14.909.854,44 lei;
-Plopeni (2 proiecte): reabilitare și modernizare infrastructură rutieră de 
interes local- 5.261.327,08 lei, reabilitare și modernizare infrastructură de 
canalizare cartier Diana și zona de blocuri C- 6.126.343,70 lei;
-Sinaia (1 proiect): reabilitare și asfaltare DC 134- drum cota 1400- 
14.804.479,65 lei;
-Slănic (1 proiect): reabilitare și modernizare străzi- 6.998.727,47 lei;
-Urlați (1 proiect): reabilitare și modernizare străzi, faza a III-a, străzile 
Arioneștii Noi, Liliacului, Lalelelor, Macului, Viorelelor, Măceșului, 
Fundătura Crizantemelor, Crizantemelor (bretea), Mihai Viteazu și 
Socului- 11.179.949,62 lei;
-Vălenii de Munte (4 proiecte): extindere rețea de canalizare str. Rizănești 
și Pajiștei- 2.174.266,03 lei, rețea canalizare str. Primăverii și Povernei- 
751.630,16 lei, rețea canalizare str. Doctor Istrate- 1.505.621,43 lei, extindere 
rețea canalizare str., fundătura și aleea Anton Pann- 1.307.002,50 lei.

PESTE UN MILIARD DE LEI PENTRU 88 DE COMUNE DIN 
JUDEȚ 

Din 90 de localități rurale, 88 au primit bani prin PNI „Anghel Saligny”: 
55 de comune câte un proiect, 28- câte 2 proiecte, 3 câte 3 proiecte și 2 câte 
4 proiecte. Localitățile Brazi și, curios, Șirna, nu au depus solicitări, prima 
pentru că, se știe, are sufi cienți bani la buget, a doua, am numit Șirna, 
ne scapă motivele pentru care nu a dorit resurse fi nanciare de la stat. În 
Prahova, au fost câteva comune care au solicitat fi nanțare pentru 6 sau 9 
proiecte, dar maximum acordat a fost de 4 proiecte. Ca sume absolute, cele 
mai multe fonduri au mers către Blejoi (primar PSD)-26,00 mil. lei, Cornu 
(PSD)-25,389 mil. lei, Filipeștii de Târg (PNL)-25,356 mil. lei, Lipănești 
(PNL)-25,145 mil. lei, Gura Vitioarei (PNL)-23,846 mil. lei, Drăgănești 
(PSD)-23,229 mil. lei, Izvoarele (PSD)-22,321 mil. lei, Ceptura (PSD), 
Bărcănești (PNL), Sângeru (PSD), Poienarii Burchii (PSD), Măgurele 
(PNL)-câte 21,5 mil. lei fi ecare și Tomșani (PSD)-21,142 mil. lei. Dar 
haideți să vedem situația repartizării pe comune:

COMUNE CU 1 PROIECT
-Albești Paleologu: modernizare infrastructură rutieră de interes 
local-7.000.013,60 lei;
-Aluniș: construire pod peste pârâul Aluniș, în punctul Vasile Marin - 
5.265.813,03 lei;
-Apostolache: extindere rețea de canalizare în satele Apostolache, Buzota, 
Valea Cricovului-5.680.232,99 lei;
-Ariceștii Rahtivani: modernizare, reabilitare, digitalizare rețea apă-
16.000.000,00 lei;
-Baba Ana: reabilitare/modernizare drumuri de interes local în satele Baba 
Ana, Conduratu și Cireșanu-11.501.852,34 lei;
-Balta Doamnei: înfi ințare sistem centralizat de canalizare-16.875.000,00 
lei;
-Bănești: modernizare străzi în comună-5.900.887,29 lei;
-Bărcănești: sisteme de canalizare menajeră și epurare apă- 21.500.000,00 lei;
-Bătrâni: modernizare și asfaltare drumuri de interes local-11.000.000,00 
lei;
-Berceni: modernizare drumuri publice-14.000.000,00 lei;
-Bertea: modernizare strada Iederii și strada Fălcești-11.000.000,00 lei;
-Boldești Gradiștea: modernizare drumuri sătești în comună-5.000.000,00 lei;
-Călugăreni: reabilitare și modernizare străzi în comună-4.303.705,31 lei;
-Ceptura: extindere rețea canalizare–etapa II în satele Ceptura de Sus, 
Șoimești, Rotari-21.500.000,00 lei;
-Cerașu: modernizarea drumurilor sătești-14.000.000,00 lei;
-Chiojdeanca: înfi ințare rețea de canalizare menajeră cu stație de 
epurare-10.000.000,00 lei;
-Ciorani: branșament rețea existentă și extindere rețea de 
canalizare-21.500.000,00 lei;

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

158 DE PROIECTE ÎN 102 DE LOCALITĂȚI, 
ÎN VALOARE DE 1,493 MILIARDE DE LEI

S-A APROBAT LISTA FINALĂ A PROIECTELOR FINANȚATE PRIN PNI „ANGHEL SALIGNY”:

Continuare din pagina 1
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-Colceag: lucrări de modernizare drumuri comunale-14.000.000,00 lei;
-Cosminele: construire rețea de canalizare-10.000.000,00 lei;
-Dumbrăvești: pod rutier comuna Dumbrăvești peste pârâul Vărbilău, 
amplasat pe DC 16-11.000.000,00 lei;
-Fântânele: extindere rețele de apă și canalizare, etapa II-15.115.051,59 lei;
-Filipeștii de Pădure: reabilitare și modernizare străzi-16.000.000,00 lei;
-Fulga: realizare racorduri canalizare menajeră-6.858.343,64 lei;
-Gherghița: înfi ințare rețea de canalizare menajeră cu stație de 
epurare-16.875.000,00 lei;
-Gorgota: reabilitare și modernizare drumuri locale-11.463.811,92 lei;
-Iordăcheanu: înfi ințare sistem de alimentare cu apă în localitatea Vărbila- 
10.311.170,12 lei;
-Lapoș: reabilitare și modernizare DC 71A- 5.000.000,00 lei;
-Măgurele: rețele de canalizare în comună- 21.500.000,00 lei;
-Măneciu: asfaltare și modernizare drumuri comunale- 16.000.000,00 lei;
-Mănești: sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în Mănești, 
Băltița, Gura Crivățului, Coada Izvorului și Zalhanaua- 16.875.000,00 lei;
-Olari: construire, reconstruire și modernizare drumuri 
locale-11.000.000,00 lei;
-Păcureți: modernizare drumuri de interes local și drum comunal în satele 
Păcureţi, Matiţa- 11.000.000,00 lei;
-Plopu: reabilitare și modernizare drumuri locale și comunale din satele 
Plopu și Nisipoasa- 11.000.000,00 lei;
-Podenii Noi: reabilitare și modernizare drumuri- 8.154.021,41 lei;
-Poiana Câmpina: modernizare străzi- 8.548.398,58 lei;
-Poienarii Burchii: construire canalizare în satele Ologeni și Tătărăi- 
21.500.000,00 lei;
-Predeal Sărari: reabilitare drumuri comunale și locale- 11.000.000,00 lei;
-Provița de Jos: lucrări de modernizare a 54 de drumuri comunale și 
sătești- 7.979.276,07 lei;
-Provița de Sus: modernizare drumuri comunale și sătești- 5.876.146,00 lei;
-Puchenii Mari: extindere rețele de apă și canalizare- 12.950.748,17 lei;
-Salcia: înfi ințare sistem de alimentare cu apă - 7.244.830,63 lei;
-Sălciile: extindere rețea canalizare- 10.000.000,00 lei;
-Sângeru: înfi ințare rețea de canalizare cu stații de epurare- 21.500.000,00 lei;
-Scorțeni: modernizare și asfaltare drumuri de interes local și trotuare- 
14.000.000,00 lei;
-Secăria: rețea de distribuție apă- 3.248.396,91 lei;
-Șoimari: modernizare DC 47 și drumuri locale- 11.000.000,00 lei;
-Starchiojd: modernizare drumuri comunale etapa a II-a, satele Starchiojd, 
Valea Anei, Brădet, Rotarea- 10.620.836,01 lei;
-Surani: șanț betonat, dalat și asfaltare drumuri comunale (Teișu, 
Baracacea, Georgescu Stoica, DC 131, Helciuii, Poduri)- 10.399.306,63 lei;
-Talea: modernizare drumuri de interes local în comuna Talea,etapa II- 
5.000.000,00 lei;
-Tătaru: modernizare drumuri de interes local- 3.847.430,06 lei;
-Teișani: rețele de canalizare în satele Teișani, Olteni, Ștubeiu și Valea 
Stâlpului- 16.875.000,00 lei;
-Telega: reabilitare DC 133 Buștenari - Telega km 9+020-km 11+519- 
3.777.047,58 lei;
-Tinosu: extindere rețea de apă și canalizare- 8.352.900,48 lei;
-Vâlcănești: reabilitare străzi- 10.177.697,53 lei;
-Vărbilău: modernizare drumuri de interes local- 3.846.974,74 lei.

COMUNE CU CÂTE 2 PROIECTE
-Adunați: reabilitare și extindere modernizare drumuri-11.000.000,00 lei, 
reabilitare și extindere sistem alimentare cu apă-1.508.186,16 lei;
-Ariceștii Zeletin: modernizare drumuri de interes local-Blendari, Toma, 
Pe Muche, Burlacari, Covrigari și Rosari-1.538.552,29 lei, modernizare 
drumuri de interes local-Ciocoi, Victor Stan, Berilari, Titila, Dimienari, La 
Jan Brânză, Pietriș, Dărmonari, Ghiuca Bratu și Jipari-3.461.447,71 lei;
-Blejoi: rețea canalizare menajeră și pluvială pe partea dreaptă a străzii 
Teleajenului, sat Ploieștiori-4.500.000,00 lei, execuție canalizare menajeră 
și pluvială pe partea stânga și pe partea dreaptă a străzii  DC 10A (Radu 
Tudoran)- 21.500.000,00 lei;
-Brebu: modernizare stație de pompare apă potabilă existentă, 
construire rezervor și extindere a rețelei de alimentare cu apă potabilă 
în satul Pietriceaua-6.496.218,75 lei, modernizare drumuri în sat 
Pietriceaua-3.947.742,25 lei;
-Bucov: extindere rețea de alimentare cu apă în cartierele Tineretului și 
Iulia Hașdeu-4.114.933,74 lei, modernizare si extindere rețea de canalizare 
în cartierele Tineretului și Iulia Hașdeu-6.697.948,17 lei;
-Cărbunești: trotuar pietonal și dispozitive de scurgere a apelor pluviale 
în comună- 3.129.368,34 lei, pod peste pârâul Lopatna punct parc 
3-827.241,84 lei;
-Cocorăștii Colț: modernizare rigole stradale și podețe-9.399.654,48 
lei, înfi ințare rețea de canalizare menajeră cu stație de epurare în satul 

Piatra-2.710.295,82 lei;
-Cocorăștii Mislii: supratraversare peste pârâul Doft ăneț și foraj puț-
1.669.476,95 lei, modernizare drumuri comunale și străzi de interes 
local-11.000.000,00 lei;
-Drăgănești: extindere sistem de canalizare în Bărăitaru, Cornu de Jos și 
Belciug-14.828.885,04 lei, modernizare drumuri locale-8.400.000,00 lei;
-Drajna: asfaltare străzi, etapa III-14.000.000,00 lei, extindere rețea de 
distribuție apă-1.083.082,84 lei;
-Dumbrava: înfi ințare rețea de canalizare sat Trestienii de Sus-
2.519.173,81lei, modernizare infrastructură rutieră de interes 
local-10.523.755,79 lei;
-Filipeștii de Târg: realizare sistem de canalizare și stație de epurare a apelor 
uzate-21.500.000,00 lei, extindere și modernizare rețea de alimentare cu 
apă-3.856.422,30 lei;
-Florești: extindere rețea de alimentare cu apă-3.271.282,08 lei, extindere 
rețea de canalizare menajeră-9.991.468,06 lei;
-Gornet Cricov: modernizare drumuri de interes local și înfi ințare de 
podețe și punți pietonale- 3.125.000,00 lei, înfi ințare rețea de canalizare 
menajeră și stație de epurare- 16.875.000,00 lei;
-Gura Vadului: modernizare infrastructură rutieră de interes local- 
4.194.268,08 lei, modernizare DC 73, 0+3,6 km- 6.805.731,92 lei;
-Gura Vitioarei: pod peste pârâul Bughea, în sat Făgetu- 2.346.701,20 lei, 
înfi ințare sistem de canalizare în satele Gura Vitioarei, Făgetu și Fundeni- 
21.500.000,00 lei;
-Izvoarele: extindere rețea canalizare menajeră și reabilitare rețea alimentare 
cu apă strada Crasna- 4.299.616,29 lei, înfi ințare rețea de canalizare și stație 
de epurare în satele Homorâciu și Malu Vânăt- 18.022.558,91 lei;
-Jugureni: modernizare drumuri de interes local- 3.836.292,01 lei, 
extindere rețea distribuție apă- 1.919.887,82 lei;
-Lipănești: extindere rețea de canalizare menajeră faza 2- 21.500.000,00 
lei, stație de apă și foraje puțuri- 3.645.043,31 lei;
-Măgureni: reabilitare și extindere rețea alimentare cu apă- 3.704.835,69 lei, 
reabilitare și modernizare DJ 145 km 3+820 - km 5+870- 5.754.335,14 lei;
-Păulești: modernizare drumuri și străzi în Păulești și Păuleștii Noi- 
14.000.000,00 lei, construire conductă de aducțiune și gospodărie de apă 
rezervor- 3.669.172,40 lei;
-Posești: asfaltare și modernizare 8 km drumuri de interes local- 6.600.000,00 
lei, extindere rețea cu alimentare de apă potabilă- 8.413.839,93 lei;
-Șotrile: modernizare drumuri de interes local- 6.600.000,00 lei, extindere 
rețea distribuție apă în Plaiul Cornului, Seciuri- 5.435.424,46 lei;
-Ștefești: construire trotuare- 3.441.732,81 lei, modernizare drumuri 
locale- 7.558.267,19 lei;
-Târgșoru Vechi: modernizare drumuri de interes local, etapa 2- 
14.350.221,72 lei, construire rigole carosabile în satul Strejnicu, aferente DJ 
129 si DJ 140- 1.649.778,28 lei;
-Tomșani: execuție de trotuare și elemente de scurgere a apelor de-a lungul 
drumului județean 146- 8.400.000,00 lei, extindere rețea de canalizare în 
satul Loloiasca- 12.740.608,00 lei;
-Vadu Săpat: extindere rețele de canalizare în satul Ungureni- 3.715.069,98 
lei, asfaltare străzi de interes local- 4.543.121,86 lei;
-Valea Călugărească: modernizare și extindere sistem de alimentare cu 
apă și canalizare- 14.209.853,62 lei, modernizare șanțuri și construcții 
conexe- 5.493.072,43 lei.

COMUNE CU 3 PROIECTE FIECARE
-Bălțești: modernizare străzi în comună-7.873.509,18 lei, modernizare 
drum comunal DC 45, sat Podenii Vechi-3.126.490,82 lei, modernizare 
și extindere rețea de alimentare cu apă în satele Bălțești, Izești și Podenii 
Vechi-3.170.636,09 lei;
-Cornu: modernizare drumuri, etapa III-2.199.217,68 lei, modernizare 
drumuri, etapa II-8.400.000,00 lei, modernizare și extindere a rețelei de 
alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare, etapa I-14.796.142,29 lei;
-Râfov: înfi ințare sistem alimentare cu apă, sat Sicrita- 3.852.271,49 
lei, înfi ințare sistem canalizare menajeră sat Sicrita- 6.966.679,52 lei, 
construire racorduri canalizare menajera satele Mălăiești, Antofi loaia, 
Moara Domnească, Buchilași și Goga- 6.112.877,54 lei.

COMUNE CU CÂTE 4 PROIECTE
-Gornet: modernizarea și reabilitarea străzilor-4.231.513,63 lei, 
modernizare strada Merilor-2.678.824,77 lei, extindere rețea de canalizare 
și stație de pompare apă uzată pe strada Merilor- 1.134.450,67 lei, extindere 
rețea de apă pe strada Merilor- 683.678,35 lei;
-Valea Doft anei: modernizare și extindere rețele de apă, etapa 1 
Negraș- 3.914.507,21 lei, modernizare și extindere rețele de apă, etapa 2 
Prislop- 3.914.468,36 lei, modernizare și extindere rețele de apă, etapa 
3 Valea Neagră- 3.913.820,80 lei, reabilitare/modernizare străzi, zona 1- 
1.888.247,41 lei.
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OPERATORUL DE TERMIE PLEACĂ DIN 
PLOIEȘTI

Operatorul de termofi care căruia i s-a reziliat 
contractul pe data de 2 august și care trebuia să 
asigure totuși serviciul timp de 90 de zile a anunțat 
că de pe data de 27 septembrie 2022 nu va mai 
avea dreptul de a presta serviciul de alimentare 
cu energie termică. Ca urmare, începând cu acea 
dată, va fi  sistată furnizarea de energie termică 
inclusiv pentru utilizatorii racordați la CT Bucov 
și CT 23 August.

DUMITRESCU ATACĂ
Președintele Consiliului Județean Prahova 

și al ADI Termo Prahova, Iulian Dumitrescu, a 
rupt tăcerea și a arătat cu degetul înspre Primăria 
Ploiești, făcând-o responsabilă pentru întreaga 
criză. El a explicat că operatorul a întrerupt 
livrarea apei calde din cauză că municipalitatea 
a refuzat să plătească subvenția pentru serviciul 
prestat în lunile mai, iunie și iulie. Acesta a și 
acuzat voalat că ar exista niscai interese pentru 
aducerea unui anumit operator. Întrebat cum 
vede problema rezolvată, Dumitrescu a spus 

fără ezitare: „autoritatea municipală să preia 
întreaga activitate de termie prin nou-înfi ințata 
societate comercială Termo Ploiești SRL”, dar și 
aici a acuzat că lucrurile trenează din 25 august, 
decizia „stând în pixul primarului”. Dumitrescu 
a mai spus că a făcut eforturi pentru a asigura 
gazul la prețul plafonat pentru această iarnă.

VOLOSEVICI ATACĂ ȘI EL
Primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, a 

ieșit în aceeași zi în conferință de presă și l-a 
acuzat pe Dumitrescu că a refuzat pentru a „n” 
oară să participe la ședința AGA Termo Prahova. 
Și, de asemenea, l-a acuzat că CJ nu a adoptat o 
hotărâre de consiliu pentru trecerea CET Brazi în 
patrimoniul municipiul Ploiești. Volosevici a mai 

spus că „municipiul Ploiești continuă procedura 

de înfi ințare a societății Termo Ploiești S.R.L., 

toate documentele necesare înfi ințării societății 
respective fi ind semnate.”

PROBLEMA PLĂȚILOR CĂTRE 
OPERATORUL TERMOFICARE PRAHOVA, 

PLASATE CĂTRE NOUL VICEPRIMAR
Tot luni, Primăria Ploiești a emis un 

comunicat de presă în care spune de ce noul 
viceprimar, care răspunde de Regia Autonomă de 
Servicii Publice, deci și de termie, nu dă drumul 
facturilor: „facturile pentru subvenția la energia 
termică livrată populației, emise de noul operator, 
S.C. Termofi care Prahova S.A., sunt în evidența 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) 
Termo Prahova și au o valoare de 6. 637.787,05 
lei. Având în vedere că, până în prezent, facturile 
menționate nu au fost confi rmate și avizate în 
privința consumului realizat de către (A.D.I.) 
Termo Prahova, conform atribuțiilor ce îi revin 
acestei structuri locale, Primăria Ploiești nu poate 
dispune plata acestora.

În aceste condiții, luând în considerare și 
legislația de specialitate în vigoare, viceprimarul 
Anca Adina Popa a declarat că nu va acorda 
„bun de plată.” ADI Termo Prahova a trimis, la 
rându-i, o hârtie prin care spune că nu-i treaba 
asociației să confi rme nimic.

DATORI VÂNDUȚI LA VEOLIA
Primăria Ploiești a publicat pentru prima dată 

valoarea subvenției pe care municipalitatea o are 

de plătit către fostul operator, Veolia Energie: 

114.097.866,28 lei! În același timp, are prevedere 

bugetară de 44.796.532,47 lei ca să stingă 

ceva din datorii. Acuma, ne permitem și noi o 

întrebare: ce-a făcut fostul operator, dimpreună 

cu municipalitatea, mănâncă subvenție pe 

pâine? Fiindcă –și vorbim din actele Primăriei- 

în ultimii ani s-a plătit totuși o căruță de bani: 

60.430.920 lei în 2020, 86.026.000 lei în 2021 și 

38.568.638 lei în 2022. Aceste cifre sunt scrise 

negru pe alb în contul de execuție... Și auzim că 

Veolia pretinde vreo 260 mil. lei, nu 114 mil. lei, 

cât confi rmă Primăria că ar avea de plată!

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Variantele ocolitoare de la Comarnic și Azuga-Bușteni nu se vor mai numi 
centuri, ci „acces rutier complementar descărcare Autostrada A 3”. Consiliul 

Județean Prahova a operat aceste modifi cări după ce s-a consultat cu Ministerul 
Transporturilor și CNAIR, iar concluzia ar fi  că în următorii 10 ani este posibil 
să înceapă lucrările la segmentul de autostradă Comarnic-Brașov, apărând astfel 
unele constrângeri. Concepute inițial ca elemente de decongestionare a trafi cului 
de pe DN1, în fi nal variantele ocolitoare vor îndeplini rol de încărcare/descărcare a 
trafi cului de pe o autostradă care este de vreo 20 de ani și pesemne va mai fi  încă vreo 
10, cel puțin, doar pe hârtie. Reamintim că, în noiembrie 2021, Consiliul Județean 
a aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru cele două 
obiective de investiții, iar în iunie 2022 s-au ajustat preţurile, astfel că centura de la 
Comarnic  ar costa 310.845.582,56 lei, iar devizul general al variantei  Azuga-Bușteni 
a fost shimbat la 838.286.491,24 lei.

Poliția Rutieră va cumpăra maximum 600 de autoturisme 
noi care să înlocuiască Daciile Logan din dotare, a anunțat 

Inspectoratul general al Poliției Române (IGPR). IGPR a anunțat 
inclusiv câștigătorul licitației, mașinile fi ind marca BMW seria 
3, intenția de a achiziționa aceste mașini fi ind publicată în 
iunie 2022. De altfel, potrivit  portalului achizițiilor publice, o 
singură ofertă a fost depusă, care a fost și acceptată, Automobile 
Bavaria SRL, acordul cadru prevăzând o cantitate minimă, de 
300 de autoturisme și una maximă, de 600 de mașini. Valoarea 
contractului este de 98.006.046 de lei, preț fără TVA, iar durata 
contractului este de doi ani. Jumătate din achiziție este fi nanțată 
din bani europeni, prin Programul Operațional Infrastructura 
Mare (POIM).

BMW-URI PENTRU BMW-URI PENTRU 
POLIȚIA RUTIERĂPOLIȚIA RUTIERĂVARIANTELE OCOLITOARE VARIANTELE OCOLITOARE 

DE LA COMARNIC ȘI AZUGA DE LA COMARNIC ȘI AZUGA 
ÎȘI SCHIMBĂ DENUMIREA ÎȘI SCHIMBĂ DENUMIREA 

ȘI UTILITATEAȘI UTILITATEA
NU ȘI CHELTUIELILE DE REALIZARE, DACĂ 

ELE SE VOR CONSTRUI VREODATĂ

A 53-A ZI FĂRĂ APĂ CALDĂ. SE VEDE ÎNSĂ A 53-A ZI FĂRĂ APĂ CALDĂ. SE VEDE ÎNSĂ 
LUMINIȚA DE LA CAPĂTUL TUNELULUILUMINIȚA DE LA CAPĂTUL TUNELULUI
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Un bărbat în vârstă, tolănit pe 
canapeaua unui iaht, uitându-se 

la femei în bikini, înconjurat de băieţi cu 
smartphone-uri. Ultimele imagini cu Rodolfo 
Herrandez înaintea celui de-al doilea tur 
al alegerilor columbiene au fost o repetare 
tropicală a coșmarului „bunga-bunga” al 
lui Silvio Berlusconi, prezentatorul TV care 
a devenit prim-ministru în anii 90 și care 
a cufundat Italia în nihilism. Campania sa 
burlească are puterea de a reduce democraţia 
columbiană la un concurs de frumuseţe 
improvizat, comentează acid Mathias 
Alencastro (cercetător la Centrul Brazilian 
de Analiză și Planifi care, profesor de relaţii 
internaţionale la UFABC), pentru publicaţia 
braziliană Folha online.

Confruntată pentru prima oară de la 
independenţa sa, în 1819, cu o alegere 

transformatoare, care pune capăt unui ciclu 

de alternanţă între aceleași elite, Columbia a 
traversat ultimele săptămâni chinuită. Dreapta 
și-a băgat fantomele în dulap – nepopularul 
Alvaro Uribe, fi gura dominantă a politicii 
naţionale, a fost șters și a mizat totul pe 
„petrofobie”, incitând fantoma anticomunistă și 
răspândind capcane, începând cu inofensivele, 
dar compromiţătoarele „petrovideos”, imagini 
scurse din campania lui Petro (Gustavo Petro, 
candidatul stângii, pentru prima dată, în istoria 
ţării, câștigătoare a alegerilor prezidenţiale, 
n.r.), care au inundat presa naţională.

Președinţia în declin a lui Ivan Duque a 
încercat să reaprindă confl ictele sociale, prin 
reţinerea arbitrară a tinerilor implicaţi în 
protestele din părimăvara columbiană din 
2019 și avertizând asupra riscului de revolte, 
dacă stânga nu va fi  înfrântă. Petro a răspuns 
escaladării autoritare prin integrarea de centriști 
și de conservatori în campania sa, după modelul 
fostului primar de Bogota,Antanas Mockus, și al 
lui Alejandro Gaviria, fostul ministru al lui Juan  
Manuel Santos.

A fugit de blindate și s-a refugiat în zonele 
populate ale Columbiei, petrecând zile și nopţi 
cu pescarii pe râul Magdalena sau în cartierele 
de afro-descendenţi Quibdo, în apropiere de 
litoralul Pacifi cului. În ultimele sale intervenţii 
publice, a îndeplinit ritualul oferirii de garanţii, 

de care dreapta este aproape întotdeauna 
exonerată, asumându-și responsabilitatea fi scală 
și respectarea Constituţiei. Cu toate acestea, 
îndoiala exprimată cu privire la procesul electoral, 
bazată pe argumente slabe, a lăsat de dorit.

Convertirea fostului luptător de gherilă în 
garant al instituţiilor a fost hotărâtoare, pentru 
a-i asigura victoria în faţa contracandidatului 
său, populistul de dreapta Rodolfo Hernandez. 
Victoria strânsă sporește responsabilităţile 
viitorului președinte. Gustavo Petro va trebui 
să formeze un guvern cu toţi democraţii și 
să transforme mobilizarea populară într-un 
protest guvernamental.

Rezultatul electoral din Columbia – a treia 
economie a continentului, membră a OCDE 
și aliat a NATO – va schimba soarta Americii 
Latine. Alegerea lui Petro accelerează înnoirea 
programatică a stângii pe continent, în  siajul 
victoriei lui Gabriel Boric, în Chile. Cu el și 
cu Petro, viitorul guvern brazilian va trebui să 
reinventeze integrarea regională, să creeze o 
strategie de combatere a încălzirii globale, care 
să refl ecte priorităţile Sudului, și să negocieze 
la unison cooperarea industrială și energetică 
cu China. Cu doi ani înaintea unor alegeri care 
ar putea defi ni viitorul democraţiei americane, 
America Latină nu are nici un minut de pierdut 
cu încă un aventurier.

 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

GRECIA ŞI MAREA BRITANIE AR PUTEA GRECIA ŞI MAREA BRITANIE AR PUTEA 
ÎMPĂRŢI SCULPTURILE PARTHENONULUIÎMPĂRŢI SCULPTURILE PARTHENONULUI
Președintele British Museum a făcut recent o declaraţie-surpriză, 

fără precedent în istoria procesului de revendicare de către Grecia 
a sculpturilor Parthenonului (o colecţie de sculpturi din marmură și 
piese arhitecturale sustrase de pe Acropola Atenei de Th omas Bruce, 
al șaptelea Lord Elgin, în timpul misiunii sale ca ambasador la Curtea 
Sultanului otoman de la Istanbul, la începutul secolului al XIX-lea, scrie 
I. Efi merida, din Grecia, citat de rador.ro.

George Osborne, fost ministru de fi nanţe, cunoscut și ca ministrul 
austerităţii în cabinetul lui David Cameron, în prezent președinte al 

British Museum, a declarat, pentru reţeaua LBC, că „între oameni rezonabili” 
s-ar putea ajunge la un acord de a împărţi sculpturile Parthenonului între 
Muzeul Acropole din  Atena și British Museum din Londra.

Printr-un gest fără precedent, care nu este pe linia urmată până acum în 
discuţiile pe tema sculpturilor Parthenonului, Osborne arată că „la British 
Museum, sculpturile spun o poveste despre cultură în relaţie cu culturile 
Chinei, Indiei și ale ţărilor mediteraneene. În Grecia, ele spun doar istoria 
culturii grecești. Cred că se poate ajunge la un acord, astfel încât să poată 
spune ambele povești, la Atena și la Londra”.

Rupând tradiţia intervenţiilor scrise, cu conţinut general și fraze 
repetitive, președintele British Museum vorbește acum, pentru prima dată 
deschis, nu despre un împrumut, ci despre o împărţire. Ceva asemănător 
cu o custodie comună. Este o declaraţie surprinzătoare care are, evident, 
legături cu decizia UNESCO, din noiembrie anul trecut de a cere ca 
discuţiile pe tema sculpturilor să aibă loc între guvernele celor două ţări 
și nu între cele două muzee. o decizie care a fost o victorie pentru Atena.

PROPUNERE DE CUSTODIE COMUNĂ?
Jurnalistul Andrew Mart a insistat cu întrebarea dacă Osborne dă de 

înţeles că „unele sculpturi ar putea fi  transportate înapoi în Grecia, fi e și 
pentru o perioadă de timp”. „Un astfel de acord”, a răspuns Osborne, 
subliniind că nu vorbește în numele întregului Consiliu de Administraţie 
al British Museum și că vor trebui analizate atent detaliile unui astfel 
de acord, dar, în opinia lui, „niște oameni rezonabili ar putea ajunge la o 
înţelegere prin care am vedea sculpturile în toată măreţia lor, la Atena, dar și 
printre creaţiile grandioase ale altor civilizaţii, la Londra”.

VICTORIA LUI PETRO SCHIMBĂ VICTORIA LUI PETRO SCHIMBĂ 
SOARTA AMERICII LATINESOARTA AMERICII LATINE
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UNDE-I OPOZIȚIA – ÎN STRADĂ SAU ÎN LEGISLATIV?
De-i frig, de plouă, de bate vântul, în fi ecare dimineață pe podul de 

la marginea satului răsar doi copii”, își începe Ion Druță cunoscutul său 
roman „Frunze de dor”. Astăzi, după aproape șapte decenii de la publicarea 
lui, de-i frig, de-i arșiță, de plouă, de ninge, de-i pace sau război, zeci sau 
sute de membri și simpatizanți ai Partidului Politic „ȘOR” ies la proteste. 
Aceștia sunt gata să-și apere „interesele vitale”, apărând-o de fapt pe Marina 
Tauber, ajunsă în sfârșit pe mâna justiției, să pupe pantofi i lui Ilan Shor, 
un fricos, care se arată curajos doar de la o distanță de circa 2.000 de km 
(dintre Chișinău și Tel Aviv – N. M.) și sub umbrela legislației israeliene. 

Protestele șoriștilor au început încă în toamna lui 2021, când a devenit 
clar că echipa PAS si-a luat în serios actul guvernării, iar cei șase deputați ai 
PP „ȘOR” n-au fost invitați în capul mesei a noii guvernări. Conduse pururi 
de Marina Tauber, mascota personală a lui Shor și portavoce a partidului, 
„tematica” lor se axa inițial pe reținerea Procurorului General Stoianoglo, 
apoi pe prețul gazelor rusești, pe creșterea facturilor și a prețurilor, trecând 
sub tăcere compensațiile generoase din partea guvernului la facturi și 
creșterea pensiilor. Mai târziu, pe 13 decembrie, liderul formațiunii cheamă 
la un impeachment împotriva Maiei Sandu, invocând „genocidul împotriva 
propriului popor” și încercând să coopteze chiar și deputați de pe listele 
PAS, că poate va acoperi defi citul de voturi pentru așa acțiune. Odată cu 
declanșarea războiului din Ucraina, principalul subiect al protestelor devine 
nedorința șefei statului de a merge cu plocon la Vladimir Putin și a negocia 
un cost mai mic la gaze, fi e și cu prețul unor trădări de interese naționale. 
Treptat protestele șoriștilor încep a fi  susținute de restul opoziției, PCRM și 
PSRM, pe unde în bloc (BECS), pe unde separat, pe unde cu declarații de 
susținere, pe unde cu apeluri la unitatea opoziției. Drept că nici unul dintre 
liderii celor două partide, Vladimir Voronin sau Igor Dodon, nu au fost 
surprinși la proteste. Cei ce le organizau constant, erau fruntașii PP „ȘOR”. 
Pe unde cu zeci de participanți, pe unde cu sute, în funcție de „laitmotivul” 
lor. Ceva mai dese și mai numeroase au devenit odată cu primele percheziții 
la actorii marii corupții și arestarea unora dintre aceștia – Igor Dodon și 
ortacii săi, Marina Tauber și camarila sa. Proteste cu slogane insultătoare 
în media obedientă acestora, pe scările președinției, în fața Guvernului, a 
MAI și Ministerului Justiției, la ușile CNA, SIS, judecătoriilor în zilele când 
se derulau ședințe de judecată a penalilor din politică. Și tot așa deja un an 
de zile, șoriștii în stradă, nu în legislativ. 

ALE CUI SĂ FIE CORTURILE PROTESTATARILOR LUI SHOR?  
Și în duminica din 18 septembrie curent protestele au continuat. Tot 

la chemarea lui Shor și susținute de Dodon-Voronin. Însă cel din această 
duminică parcă l-am mai văzut, pe la 2015-2016. Seamănă leit cu protestele 
organizate pe atunci de Platforma lui Andrei Năstase, PSRM-ul lui Dodon 
și partidul lui Usatîi. De la slogane și acuzații la adresa guvernării – „stat 

capturat”, „dictatură”,  „hărțuirea opoziției” etc. până la instalarea de corturi 
în fața parlamentului și președinției. Chipurile „aduse de acasă”, dar vai, 
ce coincidență! absolut identice cu cele de acum șase-șapte ani. Mai mult, 
șoriștii au preluat până și simbolistica celor de odinioară – întreg stogul 
de corturi (120, și nu 6 cum s-a convenit cu oamenii legii) l-au numit 
„Orășelul schimbării”! Vă amintiți de cele două „orășele” de atunci?! – 
„Orașul Demnității” (Platforma fraților Năstase) și „Orășelul Victoriei”  
(partidele lui Dodon și Usatâi). Până și omul lui Shor de la conducerea 
raionului Orhei, Dinu Țurcanu, pășind în fruntea coloanei, purta o cămașă 
națională „a la Andrei Năstase”. Am avut impresia că organizatorii au 
conceput un protest asemănător celor anti-oligarhice de la 2015, visând că 
se vor solda cu căderea echipei PAS, cum cele de atunci s-au „încununat” 
cu căderea regimului Plahotniuc și fuga tâlharilor din republică. 

Doar că harul organizatoric a fost mult mai prost. „Marele protest” a fost 
un eșec. Deși în ajun anunțau că se așteaptă la peste 50 de mii de protestatari, 
iar pe 18 septembrie au pretins că au participat peste 40 de mii, MAI a 
venit cu date concrete: 6.500 de protestatari, deși au mobilizat transport 
pentru circa 10 mii. La protest nu a participat Marina Tauber, fi ind în arest 
la domiciliu. Pe foarte mulți i-am surprins pur și simplu de-a gură-cască 
și fl uieră-vânt, prin grădina publică din centrul Chișinăului, pe trotuare 
lăturalnice sau prin berării, într-o naivă dezinvoltură, fără a se sinchisi 
măcar de presă. Altminteri, în puține ore oamenii cumpărați de fugarul 
Shor s-au disipat repede după ce și-au făcut „norma”. Au rămas doar câteva 
zeci, probabil plătiți la dublu, să doarmă în corturi peste noapte. Doar 
că te miri că nu „vor pleca abia după anunțarea alegerilor parlamentare 
anticipate și crearea unui nou guvern”. Guvernul lui Ilan Shor?

 

„DEMISIA”, „NU STAȚI LA BALCOANE, CĂ MURIM DE FOAME”
Sunt slogane ale organizatorilor, puse în gura amărâților de protestatari, 

ce poartă grija lemnelor de foc pe iarnă. Or, în timp ce fruntașii PP„ȘOR” 
se olecăiesc cât de „înfometat” este norodul moldovenesc, alias cei aduși la 
proteste, liderul lor și unul dintre principalii inspiratori ai haosului pe care 
și l-ar dori în Republica Moldova sub noua guvernare se lăfăiește în condiții 
din cele mai de lux. Preț de câteva luni, jurnaliștii de la site-ul „CU SENS” 
(cusens.md ) au  pus cap la cap sute de fotografi i și secvențe video postate pe 

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

MARINA TAUBER A FOST MARINA TAUBER A FOST 
ELIBERATĂ. LA CE BUN ELIBERATĂ. LA CE BUN 

AU MAI ARESTAT-O?AU MAI ARESTAT-O?

„E semn bun că hoții organizează proteste. E semn bun, pentru că 
ei, hoții, știu că noi vom merge până la capăt și țara va scăpa 

de ei. Au furat Moldova ani la rând și acum le fuge pământul de sub 
picioare. Unii au fugit ca fricoșii. E ultima lor încercare de a reveni la 
putere. Noi vom rămâne uniți și vom curăța țara de trădători, hoți și 
mincinoși. Vom trece peste aceste vremuri grele și vom construi țara pe 
care o dorim. Acum e important să nu judecăm oamenii simpli, care din 
diferite motive sunt în stradă. Sunt cetățenii noștri, și ei la fel au fost 
furați ani la rând. Să fi m înțelepți”, a scris Andrei Spânu, vice-premier și 
vicepreședinte PAS, la ora când grupuri de membri și simpatizanți ai PP 
„ȘOR” au prins a se îndrepta spre centrul capitalei, la un protest anunțat 
pentru 18 septembrie de liderul fugar al formațiunii Ilan Shor.
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rețelele de socializare de familia Shor, reușind astfel să identifi ce vila din Israel în 
care fugarul și-a găsit refugiu. Chiar de au fost făcute așa încât să nu trădeze locul 
afl ării, ținut în mare taină. Analizând mai multe decoruri din spatele deputatului 
fugar în desele apariții video, dar și pozele făcute de soția sa, interpreta din Rusia 
Jasmin, au tras concluzia că liderul PP „ȘOR” închiriază o vilă de lux, cu cel 
puțin două etaje, cu o grădină generoasă cu măslini, palmieri, balansoar și un 
bazin dreptunghiular. Primele poze Jasmin le-ar fi  postat în iulie 2019, la doar 
trei săptămâni după ce deputatul Shor a fugit din Moldova, odată cu căderea 
regimului Plahotniuc, traversând ilegal frontiera de stat. Deși la acel moment 
avea interdicție de a părăsi țara, fi ind condamnat în prima instanță la șapte ani și 
jumătate închisoare în dosarul fraudei bancare, acuzat de escrocherie și spălare 
de bani, dar anchetat și pentru fals în declarații, delapidarea averii străine, abuz 
în serviciu, crearea și conducerea unei organizații criminale, conectată la fostul 
lider PDM, Vladimir Plahotniuc, și la controversatul om de afaceri, Veaceslav 
Platon. De atunci deputatul fugar, dat în căutare internațională, a comunicat 
cu alegătorii săi și cu jurnaliștii exclusiv online. Din informațiile publicate pe 
un site de booking, jurnaliștii au mai afl at că imobilul are cinci dormitoare și 
o suprafață de 800 de metri pătrați, amplasat pe un teren de circa 3.000 de m2, 
la trei minute distanță de plajă. Vila e descrisă ca o „proprietate unică, într-o 
zonă râvnită de cei mai bogați oameni din Israel (coasta Mediteranei, orașul 
Caesarea), ce oferă un nivel neîntrecut de lux și izolare. Chiria ar fi  costând 
peste 3 mii de dolari. Iar numai pentru publicitatea pe Facebook a protestului 
din 18 septembrie, Shor ar fi  cheltuit peste 7mii de euro.  Anume de acolo, din 
vila de lux, Shor s-a adresat participanților la miting pe ecranul unui televizor 
ținut pe mâini de organizatori, cu proiectul unei rezoluții: „Azi am adoptat o 
decizie să rămânem aici până nu vor fi  anunțate alegeri anticipate. Nici Maia 
Sandu, nici parlamentul ei de buzunar nu reprezintă interesele poporului. Ei au 
mințit poporul”.

PROTESTUL PENALILOR SAU JINDUL ALTUI JAF, DIN BANI 
EUROPENI?

E greu de crezut că Maia Sandu va da înapoi, că va demisiona chiar dacă 
opoziția ar aduna 50 de mii de oameni. E greu de crezut că va urma exemplul 
lui Gorbaciov sau al lui Elțin. Chiar dacă un sondaj din zilele acestea arată că 
„dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri”, BECS și PP „ȘOR” ar acumula 
împreună 67 de mandate. Știm ce ascund și ce promovează adesea sondajele. 
Altminteri, aceleași sondaje arată că peste 61% din respondenți susțin parcursul 
proeuropean al Republicii Moldova. Acesta, plus diaspora, fac spatele Maiei 
Sandu și a echipei PAS. De ce dar își cheltuiesc Shor și ceilalți doi – negreșit 
și ei! –  Plahotniuc și Platon banii furați? Au început prea devreme protestele, 
nu au așteptat până va veni iarna și cetățenii vor „îngheța” în apartamente. De 
ce nu au răbdare? Fiindcă nu e sigur că cetățenii vor îngheța? Sau Shor vrea 
să ocupe „terenul” înaintea altor forțe politice? Ce îl deranjează pe Shor acolo 
în Israel, de ce le cere oamenilor să vină la proteste? Nu gazele de la Moscova 
sunt cea mai importantă problemă actuală. Siguranța energetică problema 
principală a guvernării PAS în preajma iernii, gazele de la Moscova înseamnă 
de fapt nesiguranță. Câte gospodării din acest stat folosesc gaze și nu se pot 
descurca fără ele? Doar orășenii. Moldova aparține însă și sătenilor. Pentru 
ei e nevoie de lemne, cărbune, panouri solare, peleți, sprijin bugetar pentru 
achiziționarea acestor resurse. Aducerea oamenilor din sate la Chișinău ca să 
protesteze pentru nevoia de gaze rusești pentru orășeni e o manipulare marca 
Shor-Plahotniuic-Platon-Dodon. Și o încălcare a drepturilor acestor oameni. 

Maia Sandu și echipa PAS au promis că-l vor da jos pe Plahortniuc de la 
putere și au reușit. Au promis că-l vor învinge pe Dodon. Și au izbutit. Au 
promis alegeri anticipate – în pofi da circumstanțelor incredibil de complicate 
și a multiplelor bariere ce le-au stat în față – holding-uri media, resurse 
fi nanciare nelimitate ale oponenților, justiție capturată, atacuri directe asupra 
Curții Constituționale – au obținut victorie. Și ce victorie! Au promis că vor 
pune hoții la pușcărie și vor întoarce cetățenilor banii furați – acum sunt în 
proces de îndeplinire și a acestui obiectiv. Acum a venit timpul ca organele de 
drept să-și facă treaba. De ce nu sunt pedepsiți politicienii penali? De ce sunt 
lăsați să huzurească în continuare din banii furați și să privească din palatele cu 
piscină cum sunt mânați sărmanii, ca la cireadă, la proteste? Să ajungă din nou 
la guvernare și de astă dată să se înfrupte din banii europeni – că tot înjură la 
proteste unde-s banii partenerilor? Piatra e în curtea justiției. Poate e ora altor 
proteste, ale proeuropenilor, simpatizanților actualei guvernări – să vedem 
câți sunt la număr? – în fața instanțelor de judecată, ca să nu mai tergiverseze 
judecarea corupților. La ce bun că l-au arestat pe Dodon pentru atâtea capete 
de acuzare și la doar câteva zile l-au lăsat liber în arest la domiciliu ca să tulbure 
mințile celor, sufi cient încă de mulți, întunecați? La ce bun au arestat-o pe 
Marina Tauber, investigată în dosarul fi nanțării ilegale a PP „ȘOR” și furtul 
miliardului, ca la doar două luni să o elibereze în arest la domiciliu? Ca să 
urmeze exemplul lui Dodon și să fortifi ce tabăra hoților? E o glumă proastă a 
justiției de la Chișinău sau e o sabotare a actualei guvernări de către magistrați 
corupți, înregimentați și ei în mafi a Shor-Plahotniuc-Platon-Dodon? Și a 
Marinei Tauber, fi rește.

Primele zile de toamnă mi s-au întipărit cu mari proteste ale 
simpatizanților partidului „ȘOR”, care cereau eliberarea 

Marinei Tauber. Sute de pensionari, în orice condiții climaterice 
scandau: „Jos dictatura”, „Libertate Marinei Tauber”. Cum înțeleg, 
ei vor trebui să participe încă la multe proteste – și pe ploaie, și pe 
ger. 

În fața ochilor îmi apar și alte tablouri: august, arșița urcă până 
la 36 de grade, e tot mai difi cili să respiri. Mă grăbesc la conferința 
de presă a șefei Procuraturii Anticorupție Veronica Drăgălin. În 
fața procuraturii s-au adunat mulțime de oameni. În principal, 
pensionari. Majoritatea se tot adăpostesc la umbră. Caută febril un 
loc unde s-ar putea așeza. Cele câteva bănci sunt deja ocupate. Unii 
nu mai rezistă și se așează direct pe scările Procuraturii Generale. 
Curând, „moderatoarea” mitingului va anunța că ei s-au adunat „să 
o susțină pe Marina Tauber” și le va solicita oamenilor să iasă de la 
umbră. 

Însă chemării ei vor răspunde unități. Anume cei care au venit 
aici conștient și din propria dorință. Pe ceilalți moderatoarea va 
trebui să-i înduplece în repetate rânduri. Deși chiar și la umbră în 
fața Procuraturii Generale e o zăpușeală insuportabilă, ea totuna va 
insista ca ei să iasă direct sub soarele din amiezi. „Vă rog din tot 
sufl etul. Mitingul nu va dura decât o oră”.

Scene similare mi-a fost dat să văd o întreagă jumătate de vară. 
Până judecătoriile decideau Marinei Tauber măsura de pedeapsă, 
sute de pensionari protestau. Da, printre cei care protestau erau 
persoane care cereau sincer eliberarea Marinei Tauber și se căinau 
în discuții: „Sărmana Marina noastră, cum îi este oare acolo în 
închisoare?” Dar erau și din cei pe care i-au „convins” să vină. 
Cum anume, nu contează. Dar se vedea că oamenii erau prezenți 
nu din propria dorință, că-și doreau să se sprijine undeva la umbră 
și să nu stârcească în fața Curții de Apel în arșița soarelui sau în 
fața judecătoriei de la Ciocana direct în ploaie.  Jurnaliștilor, fi rește, 
le vor spune că au venit din proprie dorință. Dar la numai două-
trei cartiere de sediul instanței vezi parcate microbuze cu inscripția 
„Orhei”. Astfel de microbuze deja de câțiva ani sunt un atribut 
nelipsit la toate protestele în susținerea lui Ilan Shor și a membrilor 
partidului său. 

Îmi amintesc cum în 2019 oamenii erau tot așa aduși pe la proteste 
în fața Curții de Apel. Pe atunci ei cereau suspendarea mandatului 
de arest a lui Ilan Shor. Mi s-a întipărit în memorie în mod deosebit 
o bătrânică – sărmana, ieșind din autobuz, și-a așternut direct pe 
asfalt o gazetă, oft ând: „Mai departe nu mai pot merge”. 

Deja de mulți ani urmăresc aceste proteste și nu înțeleg cât de 
cinic trebuie să fi i, ca pentru ambițiile tale politice să exploatezi cele 
mai vulnerabile pături sociale ale populației. Ori de mult nu mai e 
un secret că mulți participanți la aceste proteste primesc „bonusuri”. 
Doar despre ace st lucru spune și procuratura, cercetând dosarul 
anume al acestui partid.

Spuneți că vreți să ajutați pensionarii? Atunci ajutați-i, fără să le 
cereți nimic în schimb. Vreți să protestați? Protestați măcar și din zori 
până-n noapte, dar nu-i forțați să stea sub soarele torid pe cei cărora și 
la umbră le este greu să stea în picioare. Cereți ca puterea să aibă grijă 
de popor? Atunci aveți grijă măcar de cei care vă mai cred. 

„SĂ IASĂ TOȚI DIN UMBRĂ!”„SĂ IASĂ TOȚI DIN UMBRĂ!”
DESPRE PENSIONARII CE PROTESTEAZĂ SUB 
SOARE ȘI PLOI ȘI CINISMUL POLITICIENILOR

Nadejda COPTU, jurnalist

Pe arșiță sau ger, Pe arșiță sau ger, 
pe ploaie sau pe ploaie sau 

vânt, la protestele vânt, la protestele 
lui Shorlui Shor
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MAROC, TĂRÂMUL BERBERILOR ŞI AL MANDARINELOR

1 Bologna primește toate laudele, dar cea mai veche universitate din 
lume se afl ă în Maroc, nu în Italia. Fondată în anul 859, Universitatea 

Al Quaraiuiyine din Fes este cea mai veche instituţie de învăţământ 
care funcţionează fără întrerupere . A fost înfi inţată de Fatima Al-
Fihri, fi ica unui negustor prosper pe nume Mohammed Al-Fihri.

2  Băștinașii din Maroc, berberii, sunt descendenţi ai locuitorilor 
Africii de Nord dinainte de arabi. Declinul berberilor din Africa 

de Nord a început odată cu colonizarea punică, apoi s-a accelerat sub 
stăpânirile romană, bizantină și arabă. În secolul al VII-lea, arabizarea 
Marocului a dus la convertirea berberilor la islamul sunnit, dar această 
comunitate păstrează încă unele dintre tradiţiile sale religioase preistorice.

3 În cultura marocană, fi catul, mai degrabă decât inima, este organul 
corpului considerat simbolul iubirii. De fapt, se crede că un fi cat 

sănătos ajută la digestie și promovează starea de bine. Expresia „ mi-ai 
cucerit fi catul” constituie o declaraţie de dragoste.

4 Chefchaouen este un oraș din Maroc faimos pentru nuanţa albastră 
a clădirilor sale. Nu se cunoaște motivul din spatele acestui detaliu, 

dar cea mai acceptată teorie este că, în timpul Inchiziţiei spaniole, la scurt 
timp după ce orașul a fost fondat, în secolul al XV-lea, mai mulţi evrei 
sefarzi au emigrat acolo și, conform unui obicei evreiesc, și-au vopsit casele 
în albastru, culoare care face referire la cer și, în consecinţă, la divinitate.

5 Strâmtoarea Gibraltar, care separă Marocul de Europa, are doar 
13 kilometri lungime, fi ind situată între teritoriul marocan și 

cel european. Stând pe coasta marocană, poţi urmări mașinile care se 
deplasează de-a lungul coastei spaniole.

În plus, pe teritoriul Marocului se afl ă două enclave spaniole Centa 
și Melila. Intrând în aceste orașe poţi ajunge în Europa fără să părăsești 
Marocul.

6 Marocanii mănâncă foarte multă pâine și toată lumea tratează 
acest produs cu cel mai mare respect. Familiile nu aruncă niciodată 

resturile de pâine neconsumate, ci le dau animalelor.
În cazul în care familia mai crește animale, pâinea veche poate fi  

schimbată pe diverse lucruri utile, cum ar fi  săpunul sau detergenţii.

7 Oarayayate, care a fost cândva un vechi oraş de garnizoană, se 
mândreşte cu al doilea cel mai mare platou de fi lmare din lume. 

Studiourile Atlas, Supranumit Hollywoodul deşertului, oraşul a servit 
ca platou de fi lmare pentru producţii precum «Lawrence al Arabiei», 
«Gladiatorul», «Mumia» şi, mai recent, «Urzeala Tronurilor».

8 În Maroc, preparatele din carne şi ceaiurile joacă un rol important 
în relaţia dintre oaspeţi şi gazde. Refuzul de a consuma carne, de 

exemplu, este considerat un act de impoliteţe.
În plus, nu trebnuie să mănânci cu mâna stângă, deoarece aceasta, fi ind 

folosită la igiena intimă, este considerată « necurată ». La masă se foloseşte 
doar mâna dreaptă, iar preparatele sunt apucate cu degetul mare, degetul 
arătător şi degetul mijlociu.

9 Dacă eşti invitat într-o casă marocană şi îţi plac unele dintre obiectele 
pe care le vezi în interior, nu îţi exprima admiraţia cu voce tare. În caz 

contrar, ţi se va cere să iei obiectul. Acest lucru se datorează fricii de deochi, 
deoarece mulţi marocani cred că în casele lor nu ar trebui să existe lucruri 
care ar putea provoca invidie.

10        Munţii Atlas, care străbat Marocul, sunt cel mai înalt lanţ muntos din 
Africa de Nord. Cel mai înalt vârf, Jebel Toubkal, atinge o înălţime 

de 4.165 metri, ceea ce îl face şi cel mai înalt vârf din lumea arabă. Berberii îl 
numesc «Idraren Draren», ceea ce se traduce prin «Munţii Munţilor».

11 Mandarinele cresc din abundenţă în Maroc. În 2020 şi 2021, 
dintr-un total de 2,3 milioane de tone, au fost exportate 665.000 

de tone. Cunoscute în partea locului ca fi ind « cele mai bune mandarine din 
lume ». Cele mai multe dintre ele ajung în  magazinele din ţările Uniunii 
Europene.

12 Din cauza lipsei zăcămintelor de petrol şi gaze naturale, Marocul 
depune eforturi pentru a dezvolta surse alternative de energie. 

Regele Mohammed al VI-lea a lansat recent faza fi nală a celui mai mare 
complex de energie solară din lume, situat în deşertul Sahara.

Marocul se afl ă la doar câţiva kilometri de coasta Europei, dar viaţa curge foarte diferit în această ţară. Această regiune nord-africană nu 
este doar sursa celor mai delicioase mandarine din lume, ci și un loc bogat în tradiţii vechi de secole, capodopere arhitecturale și peisaje 

extraordinare. În acest articol, site-ul incredibila.ro prezintă o colecţie de curiozităţi care vă vor ajuta să descoperiţi atmosfera unică a Marocului.



Nr. 2023 • 22 - 28 Septembrie 2022Pagina 13
MOZAIC

Din lemnul a zece bărci abandonate pe plaje se vor naşte cruci 
şi instrumente pentru  « orechestra mării»    . Provocarea 

constă în a transforma o dramă epocală într-o mărturie culturală 
prin intermediul lemnului, simbol al imaginaţiei clandestine, 
oferind în același timp locuri de muncă prizonierilor. La 
Lampedusa, ambarcaţiunile din lemn folosite pentru a ajunge 
în poarta de intrare în Europa rămân ani de zile sub sechestru. 
După care trebuie „eliminate”. Zece dintre acestea au fost donate 
în scopuri sociale de către Ministerul  de Interne Fundaţiei Casa 
della Spirito e delle Arti din Milano, graţie încurajării ministrului 
Luciana Lamorgese.

Cu lemnul obţinut din bărci, Fundaţia care sprijină cele mai 
fragile segmente ale societăţii din Italia și din străinătate, va lansa 

CRUCI ŞI VIORI NĂSCUTE 
DIN BĂRCILE MIGRANŢILOR

Primele simptome și semne de alarmă ale demenţei senile pot fi  discrete 
și vagi, așa încât adeseori pot fi  confundate cu semnele normale ale 

înaintării în vârstă. Dacă apar mai multe dintre semnele de alarmă de mai 
jos ar fi  bine să te adresezi medicului tău.

PIERDEREA MEMORIEI PE TERMEN SCURT
Să uiţi numele colegilor, numărul de telefon al unui prieten, ora unei 

întâlniri sau de ce ai venit din dormitor până în bucătărie doar pentru a-ţi 
aduce aminte ceva mai târziu sunt situaţii normale, care ni se întâmplă din 
când în când. În schimb, o persoană care suferă de demenţă uită mai des și 
nu-și mai amintește ulterior acele informaţii.

DIFICULTĂŢI ÎN ÎNDEPLINIREA ACTIVITĂŢII DE ZI CU ZI
Dacă ești o persoană ocupată și ai un stil de viaţă agitat, este foarte posibil 

ca uneori să fi i atât de zăpăcit încât să uiţi de exemplu, că pentru cină ai 
pregătit și o salată de crudităţi pe care ai uitat-o în frigider și de care ţi-ai 
adus aminte abia la fi nalul mesei. Ei bine, o persoană afectată de demenţă 
poate prepara mâncarea, dar poate uita nu doar să o servească, ci și că a 
gătit-o. La fel cum poate uita să ducă gunoiul sau să-și verifi ce cutia poștală.

PROBLEME CU LIMBAJUL
Din când în când cu toţii avem câte un lapsus ori nu găsim cuvântul 

potrivit într-o conversaţie sau chiar uităm ce am vrut să spunem. Însă o 
persoană care se confruntă cu tulburări serioase de memorie uită frecvent 
cuvinte simple sau înlocuiește cuvintele cu unele nepotrivite contextului, 
construind propoziţii difi cil de înţeles (de exemplu, în loc de „periuţă 
de dinţi” spune „spălător de gură” sau „schimbător de fi lme” în loc de 
„telecomandă”). Sau se întâmplă des să se oprească în mijlocul propoziţiei, 
fi ind incapabil să găsească următorul cuvânt.

CONFUZIE PRIVIND TIMPUL ȘI LOCUL
Nu e nimic îngrijorător în faptul că, pentru o clipă, uiţi ce zi a săptămânii 

este – ni se întâmplă tuturor din când în când. Dar atunci când confuzia se 
manifestă prin faptul că te rătăcești în locuri ce-ţi sunt familiare, când nu știi 
unde te afl i, cum ai ajuns acolo sau cum să te întorci acasă poate fi  vorba de 
o problemă serioasă precum demenţa senilă.

OBIECTE RĂTĂCITE 
Să nu-ţi amintești uneori unde ţi-ai pus cheile, portofelul sau ochelarii 

de citit este un lucru absolut normal. Dar să pui constant obiectele în locuri 
total nepotrivite, ca de exemplu cheile în frigider, pâinea în mașina de spălat 
sau pantofi i în coșul de rufe poate fi  un indiciu că se instalează demenţa. 

De asemenea, o persoană afectată de demenţă poate avea difi cultăţi în 
a recunoaște obiectele familiare, precum scaun, săpun, periuţă de dinţi, 
frigider etc.

LIPSA DE COORDONARE
Pot apărea semne de pierdere a abilităţilor de coordonare. De exemplu, 

difi cultăţi în încheierea și descheierea nasturilor, în legarea șireturilor 
sau a  cravatei, în folosirea periei de păr ori a aparatului de ras. Scăderea 
coordonării poate fi  mai discretă, ca de pildă când pune jos ceașca de cafea o 
pune prea aproape de marginea mesei ori întâmpină difi cultăţi când toarnă 
din ceainic sau când folosește cuţitul ca să taie legumele ori fructele.

MODIFICĂRI DE COMPORTAMENT
Cineva drag, care de obicei e cald și prietenos, pare că se transformă 

într-o persoană ursuză și prost dispusă, la început ocazional, apoi tot mai 
des. O persoană „de gașcă” încă glumește și vorbește mult, dar începe să 
spună lucruri nepotrivite sau să facă acuzaţii ciudate. Partenerul de viaţă 
începe să înjure, deși nu-i stă deloc în obicei. Persoana iubită devine pasivă, 
doarme foarte mult, stă ore în șir privind la televizor sau zace pe un fotoliu 
și nu vorbește cu nimeni. Toate acestea sunt exemple de schimbări de 
personalitate ce pot trăda instalarea demenţei.

Există peste 50 de afecţiuni ce implică demenţa, dar cele mai întâlnite 
forme de demenţă sunt boala Alzheimer (33% dintre cazuri) și demenţa 
vasculară.

Toate aceste semne și simptome pot indica altceva și nu neapărat apariţia 
demenţei senile. Vorbește sincer cu medicul.

Ministerul de Interne Italian a donat zece bărci folosite, 
care vor ajunge la Fundaţia Casa dello Spirito e delle 

Arti, unde laboratorul deţinuţilor va realiza instrumente 
muzicale şi crucifi xe, scrie ziarul Avvenire, preluat de rador.ro.

un proiect de reintegrare socială prin 
intermediul instrumentelor muzicale, 
a crucifi xelor și mătăniilor care vor fi  
realizate în laboratorul de tâmplărie în 
care lucrează deţinuţii penitenciarului 
milanez Opera. Donaţia a fost posibilă și 
datorită sensibilităţii diverselor realităţi 
instituţionale, inclusiv a Agenţiei Vămilor 
și a prefecturii din Agrigento.

„Aceste bărci trebuiau distruse – 
explică președintele Fundaţiei, Arnoldo 
Mosca Mondadori – „noi am cerut să 
fi e transformate în simboluri ale dramei 
imigraţiei și să devină astfel un instrument 
de cultură.”

O operaţiune care reprezintă o 
continuare a proiectului „Violino del 
Mare”, realizat cu lemnul altor bărci 
debarcate în Lampedusa de maestrul 
lutier Enrico Allorto, împreună cu 
prizonierii angajaţi în laborator de 
Cooperativa Casa dello Spirito e delle 
Arti. Atât instrumentul, cât și proiectul 
au fost prezentate pe 4 februarie a.c., la 
Vatican, Papei Francisc, în faţa căruia 
Carlo Parazoli, concert-maestrul 
orchestrei Academia Santa Cecilia, a 
interpretat o compoziţie a maestrului 
Nicola Piovani.

„Cu lemnul celor zece bărci noi – 
continuă Arnoldo Mosca Mondadori – la 
bordul cărora au călătorit migranţi, mulţi 
dintre care nici măcar nu au reușit să 
fi nalizeze călătoria, va fi  creată orchestra 
mării, care va fi  la dispoziţia tinerilor.”

În acord cu conducerea închisorii 
Opera, va fi  pusă la dispoziţia școlilor 
și grupurilor o barcă, astfel încât 
migranţii să poată exemplifi ca ce 
înseamnă o călătorie în care oamenii se 
îngrămădesc unii peste ceilalţi într-un 
spaţiu de nouă metri. Alte cinci cruci 
de la Lampedusa sunt deja în drum spre 
cele cinci continente, iar cu lemnul nou 
vor fi  realizate mătănii și crucifi xuri 
ce vor fi  atârnate pe pereţii școlilor. 
Obiectivul acestei acţiuni este cel de a 
combate indiferenţa prin artă, cultură și 
rugăciune.

„În ultimele zile, am asistat la o 
debarcare a migranţilor pe insulă – 
spune Mondadori. Le-am atins mâinile 
îngheţate. Tremurau de frig, erau și copii 
printre ei. Dacă un politician îi folosește 
pe acești oameni, pentru a obţine voturi, 
trebuie dat afară. În faţa acestei umanităţi 
trebuie doar să tăcem și să ne împăcăm cu 
noi înșine.”

MedicinaMedicina
clasicăclasică SEMNE PREMATURE CARE ANUNŢĂ DEMENŢA SENILĂSEMNE PREMATURE CARE ANUNŢĂ DEMENŢA SENILĂ

Cum îţi dai seama dacă tulburările de memorie și confuzia Cum îţi dai seama dacă tulburările de memorie și confuzia 
cu care te confrunţi sunt doar semne că îmbătrânești sau primii cu care te confrunţi sunt doar semne că îmbătrânești sau primii 
indicatori ai demenţei senile?indicatori ai demenţei senile?
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CARUSELUL CARUSELUL 
ANTRENORILORANTRENORILOR

de Daniel Lazăr
Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ 

Kempo
17 MEDALII LA CUPA ROMÂNIEI17 MEDALII LA CUPA ROMÂNIEI

Am crezut că perioada în care, la 
nivelul primei divizii, era un circuit al 

antrenorilor, cele mai elocvente exemple fi ind 
Florin Marin, Florin Halagian, Constantin 
Cârstea sau Ion Marin, este demult apusă, dar 
iată că m-am înșelat.

De data aceasta s-a implementat și la nivelul 
ligii secunde, acolo unde, spre exemplu, Eugen 
Trică a început pe banca tehnică a celor de la 
Metaloglobus București, unde a acumulat un 
singur punct în acest sezon și după numai o 
rundă de pauză este ... cea mai bună soluție 
pentru Concordia Chiajna, care l-a demis pe 
Ianis Zicu. 

Mihai Teja este deja un globe trotter, pentru 
că a trecut în ultimii ani, pe la Universitatea Cluj, 
Pandurii Târgu Jiu, FCSB, Dinamo, Gaz Metan 
Mediaș, Politehnica Iași, FC Botoșani și am putea 
continua cu exemplele de antrenori.

Să nu mai existe oameni valoroși sau dispuși 
să lucreze sau care să fi e explicația acestui carusel 
al tehnicienilor la nivelul primelor două divizii?

„CAVALERII VIITORULUI”, ACȚIUNE DE CĂUTARE „CAVALERII VIITORULUI”, ACȚIUNE DE CĂUTARE 
A TINERILOR ARBITRI LA NIVEL JUDEȚEANA TINERILOR ARBITRI LA NIVEL JUDEȚEAN

Pe parcursul acestei săptămâni, Comisia 
Centrală a Arbitrilor derulează o 

nouă acțiune de căutare și descoperire a 
tinerilor arbitri talentați la nivel județean prin 
programul ”Cavalerii viitorului”. Este cea de-a 
patra ediție a acestui proiect în care au loc, în 
diferite locații din țară, teste preliminare pe 
care candidații trebuie să le treacă.

Pentru a putea participa și avansa în 
program, tinerii participanți trebuie să obțină 
minimum nota 7 la testarea teoretică și trebuie 
să treacă și de probele fi zice.

În prima etapă vor fi  testați 250 de arbitri, 30 
fi ind femei. După fi ecare etapă a programului, 
curs introductiv, curs de consolidare, cei 

mai buni arbitri vor fi  testați și promovați 
în lotul pentru Liga 3. Testele preliminare 
ale acestei ediții a programului ”Cavalerii 
viitorului”, organizate sub îndrumarea 
managerilor regionali FRF, vor fi  coordonate 
și supravegheate de instructorul fi tness UEFA 
și de membrii și colaboratorii Comisiei 
Centrale a Arbitrilor. Programul face parte 
din strategia CCA de dezvoltare a arbitrajului 
la nivel județean.

Programul testelor preliminare ”Cavalerii 
viitorului”: Timișoara – 19 septembrie, 
Craiova – 20 septembrie, București – 21 
septembrie, Iași – 22 septembrie, Cluj-Napoca 
– 23 septembrie.

Sportivii secţiei de kempo a CSM Ploiești au 
obţinut 17 medalii, dintre care opt de aur, 

trei de argint și șase de bronz, la Cupa României 
la Semi-Kempo pentru Juniori și Cadeţi și Cupa 
României la Full-Kempo pentru Tineret și 
Seniori. 

Performanţele elevilor lui Ghiocel Petrea au 
fost următoarele:

Medalii de aur: Luca Frăsineanu (10-12 ani, 
-35 kg); Prinţ Dumitru (12-14 ani, -40 kg); 
Edwin Petrea (12-14 ani, -50 kg); Luis Soare (14-
16 ani, -65 kg); Alexandru Dinu (14-16 ani, -85 
kg); Richard Oghinciuc (8-10 ani, -50 kg); David 

Neagu (12-14 ani, -85 kg); Giulia Păun (6-8 ani, 
-25 kg);

Medalii de argint: Alfonso Păun (8-10 ani, -30 
kg); Sabin Frăsineanu (12-14 ani, -35 kg); Narcis 
Mihai (16-18 ani, -70 kg) la full-kempo;

Medalii de bronz: Nicușor Iliuţă (16-18 
ani, -65 kg); Vlad Anton (14-16 ani, -70 kg); 
Emanuel Dincă (16-18, 60 kg) la semi-kempo 
și full-kempo; Ştefan Panaitescu (18-21 ani, +95 
kg) la full-kempo; Florin Panaitescu (14-16 ani, 
-90 kg).

La competiţia desfășurată în Sala Apollo, din 
București, au participat peste 500 de sportivi de 
la 40 de cluburi din ţară.

CS PETROLUL, LA CUPA ATLAS CS PETROLUL, LA CUPA ATLAS 
INVICTUS DE LA CLUJ-NAPOCAINVICTUS DE LA CLUJ-NAPOCA

În perioada 7-11 septembrie a.c., la Cluj-
Napoca, s-a desfășurat concursul de fl oretă 

Cupa Atlas Invictus Ediția a II-a, unde au 
concurat peste 250 de participanți din România 
și Ungaria, la categoriile de vârstă U9, U11, U13, 
U15 si U17.

Dintre fl oretiștii de la Clubul Sportiv 
PETROLUL Ploiești s-au remarcat următorii:

U11: Vesel Fabian – loc 8
U13: Grumazescu Flavius – loc 3
U17: Macovei Alexandru – loc 6
U9: Pelaghie Andreea – loc 5
U13: Stănescu Antonia – loc 3.
Ei își continuă antrenamentele sub atenta 

supraveghere a antrenorului Claudiu Moldanschi.
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Fotbal SEBI TUDOR VA ANTRENA ÎN LIGA 2SEBI TUDOR VA ANTRENA ÎN LIGA 2

PETROLUL JOACĂ CU CSC PETROLUL JOACĂ CU CSC 
ȘELIMBĂR ÎN CUPA ROMÂNIEIȘELIMBĂR ÎN CUPA ROMÂNIEI

„Căpitanul” Valentin Țicu și mijlocașul Mario Bratu, 
jucători produși 100% de către Petrolul Ploiești, 

au primit convocările pentru acțiunile pe care echipele 
naționale „U21” și „U20” ale României le au programate în 
această perioadă.

Astfel, Țicu va face parte din lotul reprezentativei 
„U21”, cea care își continuă pregătirile pentru turneul fi nal 
al Campionatului European de anul viitor, selecționata 
pregătită de către Emil Săndoi urmând să dispute jocurile 
amicale cu Spania (23 septembrie, Cluj) și Țările de Jos (28 
septembrie, Cluj).  Vali Țicu, jucătorul din Superliga cu 
cele mai multe centrări expediate, conform indicelui Instat, 
este, de altfel, un obișnuit al „tricolorilor mici”, având trei 
prezențe adunate, pe parcursul anului trecut, în tricoul 
reprezentativei „U21”.

La rândul său, Mario Bratu revine la naționala „U20”, 
pentru jocurile amicale cu echipele similare ale Cehiei (22 
septembrie, Chomutov) și Germaniei (28 septembrie, Arad). 
Mijlocașul „lupilor” a participat și la precedentele acțiuni 
ale „tricolorilor” „U20”, fi ind prezent pe teren în meciurile 
cu Norvegia și Elveția, disputate în primăvara acestui an.

Cu un singur punct acumulat până acum în campionatul Ligii a doua la fotbal, 
1-1, pe terenul formației CSA Steaua în prima etapă, formația Metaloglobus 

București are un nou antrenor principal în persoana fostului petrolist Eusebiu Tudor, 
ultima oară în liga a doua din Arabia Saudită.

Eusebiu Tudor a antrenat în cariera sa Petrolul Ploiești, Sportul Studențesc, 
Chindia Târgoviște, Al-Ettifaq, Al Shoalah (ambele din Arabia Saudită), Fortuna 
Poiana Câmpina și Khaleej (Arabia Saudită). A mai fost ”secund” la Qadsia (Kuweit), 
FC Voluntari și Gaz Metan Mediaș.

Ultima dată a activat la echipa Al Shoalah, din liga secundă a Arabiei Saudite, 
cu care a semnat în luna martie a acestui an și pe care a salvat-o de la retrogradare 
în ultima etapă. Acolo l-a avut ca ”secund” pe Ștefan Odoroabă, între timp acesta 
întorcându-se în țară și preluând-o pe CSM Alexandria, din Liga 3.

Sebi Tudor a fost mijlocaș la Petrolistul Boldești, AS Ploiești, Midia Năvodari, 
Cimentul Fieni, Petrolul Ploiești, Oțelul Galați, FC Vaslui, Inter Gaz București, 
Gloria Bistrița și Astra Ploiești.

Vineri, 16 septembrie, la Casa 
Fotbalului, a avut loc tragerea la 

sorți a meciurilor din Play-Off -ul Cupei 
României Betano, la eveniment fi ind 
prezenți Gabriel Bodescu – Secretar 
general adjunct al FRF și Felix Grigore – 
Managerul Departamentului Competiții.

În noul sezon, Cupa României are un nou 
format, mai atractiv, cu mai multe dueluri 
tari, pe modelul viitoarei Champions League. 
Noul format al Cupei României aprobat prin 
decizia Comitetului Executiv al FRF din 18 
mai 2022 prevede ca în faza play-off -ului 
să participe 32 de echipe, dintre care 24 de 
echipe califi cate din turul anterior și 8 echipe 
din Liga 1. Cele opt echipe din primul eșalon 
sunt cele cinci echipe clasate pe locurile 3-6 
la fi nalul play-out-ului ediţiei anterioare de 
campionat, alături de cele două câștigătoare 
ale barajului de menţinere-promovare în 
Liga 1 și cele două nou-promovate direct 
în actuala ediţie de campionat. S-au grupat 
echipele din urna A cu echipe din urna B 
(8 jocuri) și, în continuare, cele 16 echipe 
rămase în urna B s-au grupat între ele (8 
jocuri).

Iată programul complet al partidelor: 
Foresta Suceava – UTA Arad
CSM Reșița – CS Mioveni
SC Fotbal Ripensia Timișoara – U Craiova 
1948
CSA Steaua București – Chindia Târgoviște
Concordia Chiajna – Universitatea Cluj
CS Afumați – FC Rapid 1923 București
FC Brașov – AFC Hermannstadt
CSC 1599 Șelimbăr – ACS Petrolul 52 
Ploiești
CS Ocna Mureș – CSM Slatina
CSC Dumbrăvița – Politehnica Iași
CSM Alexandria – AFK Csikszereda 
Miercurea Ciuc
ACS Viitorul Pandurii Tg. Jiu – Dinamo 
1948 București
CSM Jiul Petroșani – ACS Suporter Oțelul 
Galați
Gloria Bistrița-Năsăud – AFC Unirea 
Slobozia
Șoimii Lipova – Gloria Buzău
Axiopolis Cernavodă – CS Minaur Baia 
Mare

DOI PETROLIȘTI DOI PETROLIȘTI 
AU FOST AU FOST 

CONVOCAȚI CONVOCAȚI 
LA LOTURILE LA LOTURILE 
NAȚIONALENAȚIONALE

***
În cazul în care jocurile din Cupa României Betano urmează să fi e televizate în 

direct şi sunt programate în nocturnă, iar clubul organizator nu dispune de un stadion 
dotat cu instalație de iluminat, jocul se va programa pe un stadion din localitatea cea 
mai apropiată, care îndeplineşte condițiile regulamentare necesare disputării jocului şi 
televizării.

Partidele se vor desfășura în conformitate cu prevederile articolului 30 din ROAF, 
“Organizarea și programarea Cupei României”. În caz de egalitate după 90 de minute de 
joc, se procedează la prelungiri și, după caz, la executarea loviturilor de departajare din 
punctul de pedeapsă.

Jocurile din cadrul play-off -ului Cupei României Betano vor avea loc în ziua de 
28 septembrie cu începere de la ora 16:30, cu exceptia jocurilor televizate, programul 
acestora urmând a fi  stabilit și comunicat ulterior pe site-ul FRF.
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Prezenți la Școala de Vară 
a PNL, tinerii liberali au 

scandat cu sete celebrul slogan M 
*** PSD, la o petrecere organizată pe 
malul mării. Pe urmă au ascultat o 
manea cu același refren. Președinta 
TNL, Mara Mareș, a prezentat scuze 
publice aliaților de la PSD pentru 
ieșirea colegilor, dar Marcel Ciolacu 
tot s-a supărat: „E rușinos ce s-a 
întâmplat. Îmi lasă un gust mai mult 
decât amar tot ceea ce s-a întâmplat. 
Atât au putut. E jignitor și arată 
imaturitate, cred că au o problemă 
internă. Când nu ai capacitatea de a 
dezvolta ceva, atunci înjuri. Fiecare 
face cât poate”.

-Asta nu-i o-njurătură
Pe care s-o porți în gură.
De-aia au și lepădat-o
Ca să vadă lumea toată
Cum vlăstarul se educă
Mâine ca să ne conducă.
Apropo, e just temei:
Și voi sunteți tot ca ei...

Fiul Dianei Șoșoacă a fost 
urmărit de polițiști, sâmbătă, 

pe DN 1, după ce a refuzat să 
oprească la semnalele lor. După ce 
a fost prins, polițiștii au descoperit 
că acesta avea 0,23 mg alcoolemie 
alcool pur în aerul expirat. Acesta 
s-a ales cu amendă de 1.885 lei și 
permisul suspendat pe o perioadă de 
4 luni. Atât i-a trebuit mamei Șoșo. 
Aceasta a urlat ca din gură de șarpe 
că totul este o „înscenare, un dosar 
de ordin politic”, pus la cale de SRI, 

ca răzbunare pentru că ea, Șoșoacă, 
„a sesizat acest serviciu cu anchetele 
privatizării Mintia cu cooperarea 
agenților secreți S.R.I. care au distrus 
economia României”. Madama mai 
spune că din 15 februarie a anunțat 
că i se va înscena ceva copilului ei...

-Sigur că-i o provocare, 
În mod clar, o înscenare,
L-au prins, vai, pe amărât
I-au turnat rachiu pe gât...
Șoșo, cu-al tău „sufl ețel”
Treaba stă un pic altfel:
A tras la măsea în iarnă
Și s-a îmbătat în toamnă!

Europarlamentarul și fostul 
premier social-democrat, 

Mihai Tudose, a declarat că, 
în situații de criză, „scapă cine 
poate”. Și tot el a spus că Guvernul 
României și Comisia Europeană 
sunt de vină pentru facturile mari 
la energie: „măsurile care erau bune 
la un moment dat au venit tardiv, 
adică, mai pe românește, un medic 
care îți dă tratamentul, îți dă pastila 
după ce tu deja trebuie să te duci la 
operație. Când era de pastilă, nu ți-a 
dat-o. Când trebuie să te operezi, îți 
dă pastila, te și operează, când de 
fapt deja ai murit.”

-Colegii tăi din guvernare
Or fi  având vreo vină oare?
Te-ntreabă ai tăi, fără de rost,
Ai vorbit când erai...mort?
Hopa, nu te lua de mine:
Mort de beat au zis, frățâne!
PS: La cât salariu ai luat
Normal, de criză ești scăpat...

Apropo de energie, ia uite ce 
zice ministrul Mediului, 

Tanczos Barna: „pe perioada iernii, 
cel puțin la mine în birou este 
economie simplă, pentru că eu pot să 
închid toate caloriferele, fi indcă îmi 
place să stau la 15-16 grade. Venind 
din zona Ciucului, sunt obișnuit cu 
temperaturile mai scăzute. Mie îmi e 
mai greu vara, când trebuie să stau 
la minimum 20 de grade, așa cum 
s-a recomandat la Bruxelles.” Ei, 

ești neinspirat, băiete! Uite coalea 
soluție:

-Cu criza tot e gol,
Haideți, dar, să-i dăm un rol:
Ca să scăpăm un pic de ger,
O să întrăm în... frigider!

Cei de la USR scriu: „Alexandru 
Stănescu, fratele baronului 

PSD Paul Stănescu, a câștigat selecția 
organizată pentru postul de director 
general al Agenției de Dezvoltare 
Regională Sud-Vest „Oltenia”. Este 
același frate de baron care încerca 
la începutul acestui an să devină 
președinte al Autorității Naționale de 
Reglementare în domeniul Energiei 
(ANRE). Atunci protestele societății 
civile au convins PSD să renunțe la... 
sfi dare. Dl Stănescu, în calitatea sa 
de absolvent de mecanică agricolă, 
e la fel de priceput la administrarea 
banilor europeni cum este și la 
reglementarea energiei.  Mă aștept 
ca, în spiritul renascentismului 
pesedist, dl Stănescu să preia în 
curând și conducerea unei secții de 
cardiologie sau, de ce nu, a unui 
program spațial.” 

-Voi sunteți, dragă, în urmă,
Ați rămas cumva de turmă.
Astăzi nu trebuie carte
Dacă ai sus-pus un frate...
Poți fi  dregător de soi
Plecat chiar și de la oi.

Daniel Breaz, fost ministru 
al Culturii în Guvernul 

Dăncilă, a trecut la PNL. Rector 
al Universității din Alba Iulia, 
specializat în analiză matematică, 
operatori integrali, teoria 
geometrică a funcțiilor și funcții 
univalente, acesta a fost susținut 
în PSD de un apropiat al lui Liviu 
Dragnea, dar a demisionat din 

partid în luna august 2020. Acum 
omul a simțit niște fi ori liberali și 
s-a înscris, prin urmare, în PNL, ca 
urmaș al Brătienilor, neh?

-Că a plecat din PSD nu-i o 
trădare

Și că acum e liberal nu-i de mirare.
Omul probează și el tot felul de 

soluții
Fiindcă, vedeți, este expert în 

funcții...

Președintele Klaus Iohannis 
a transmis, la Transforming 

Education Summit, din New York, 
organizat în marja celei de-a 77-a 
sesiune a Adunării Generale a ONU, 
că „România se angajează să își 
adapteze sistemul de învățământ la 
nevoile actuale și emergente. Suntem 
în etapa de implementare a unui 
demers substanțial de reformă, bazat 
pe rezultatele unei ample consultări 
intitulate „România Educată”. Peste 
10.000 de cetățeni au fost implicați 
activ, această consultare devenind 
cel mai incluziv proces de creionare 
a politicilor din domeniu și generând 
viziunea pentru educația românească 
la orizontul anului 2030.”

-Cu România asta educată 
Avem o experiență aplicată.
Nota 10, marș afară!
Nota 9, rămâi în țară,
Dar muncește la privat,
Că 8-ul este pentru stat.
Cu 7 devii expert în toate,
Fiind condus de nota 6...
Un 5 chiar și repetent
E propus în Parlament...
De la nota 4-n jos
O să fi e cu folos
La ministeriate
Și alte directorate,
Partide și primării
Ce mai țară o să fi i!

Parol,  Mă doare-n băşcălie!
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