
Nu prea sunt speranțe ca Ploieștiul să aibă apă 
caldă și căldură curând. Săptămâna trecută, 

municipalitatea anunța: „Procedura de înfi ințare a 
societății Termo Ploiești SRL a fost fi nalizată, în această 
dimineață (n.n.-joi, 22 sept.), prin primirea documentelor 
de la Registrul Comerțului. 

La ora 10.00, au fost convocate toate persoanele stabilite 
de Consiliul Local Ploiești în Consiliul de Administrație al 
SC Termo Ploiești SRL, pentru a stabili, în regim de urgență, 

procedurile pentru preluarea personalului 
specializat de la SC Termofi care Prahova. 
Primarul Andrei Volosevici a solicitat 
ca până mâine, cel mai târziu, să îi fi e 
prezentat planul de preluare a personalului 
(...) Consiliul Județean Prahova nu a 
adoptat, până în prezent, o hotărâre de 
consiliu pentru trecerea CET Brazi în 
patrimoniul municipiului Ploiești.” La o 
săptămână, nimic din toate cele de mai sus 
nu s-au întâmplat. Deși se vorbea despre 
depunerea la ANRE a unei solicitări de 

acordare a licenței temporare pentru activitatea de termie, 
se pare că între timp lucrurile nu mai sunt atât de clare, 
iar Termo Ploiești nu prea ar putea să desfășoare o astfel 
de activitate, reluându-se ideea încredințării serviciului, 
caz în care ce rost o mai fi  avut înfi ințarea Termo Ploiești? 
În fi ne, între executivul și legislativul ploieștean sunt 
în continuare tensiuni, unele chestiuni nefi ind încă pe 
deplin cunoscute. Sau recunoscute deschis. Iar Consiliul 
Județean Prahova...De acolo nu se aud vești chiar deloc!
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„Adevărul este întotdeauna curajos.”

- Culese de Tata -   
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PROF MERITO DANA LICA, CETĂȚEAN DE 
ONOARE AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
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60 DE ZILE FĂRĂ APĂ CALDĂ. 
SPERANȚE? NU PREA...

Despre “separarea apelor” 
în Primăria Ploiești 

vorbesc. Ce se întâmplă, mai 
exact!?

Oamenii lui Dumitrescu 
sunt eliminați, rând pe rând, 
din cam toate entitățile 
pendinte de primărie. E rău? 
Dacă e vorba doar de orgolii 
și de răzbunare, n-am cum să 
zic că-i bine. Dacă vorbim de 
epurări pe motive legate de 
lipsa de performanță, atunci e 
ok. Și, îndrăznesc s-o spun, mai 
e ok dintr-un punct de vedere.

Acum știm clar cine conduce 
la Ploiești. Cu bune și cu rele! 
Dacă, Doamne ferește!, iese rău 
știm cine e vinovatul. Iar dacă 
treaba va merge cum trebuie 
știm pe cine aplaudăm și votăm.

Măcar acum se separă, 
onest, găștile!

Știu și eu, cum știți și voi că, 
deși e, mai degrabă, o încordare 
de mușchi, gestul Primarului de 
a “curăța curtea de vipere” vine 
ca urmare a declanșării pe față a 
bătăliei Volosevici-Dumitrescu.

Evident că lumea o să fi e 
împărțită în tabere pro și 
contra celor doi. Ceea ce e trist, 
este faptul că așa au mai trecut 
doi ani de mandat de primar, în 
care orașul și comunitatea, în 
ansamblu, au rămas de căruță.

Dar pentru că sunt bolnav de 
boala părții pline a paharului, 
mă bucur că avem, în sfârșit, un 
primar independent de partid și 
cu vână să se bată cu acesta. 

OCOLUL PĂMÂNTULUI 9

De ce deţine China De ce deţine China 
atât de mult pământ atât de mult pământ 
din Ucraina?din Ucraina?

DGASPC închide unele centre și DGASPC închide unele centre și 
înfi ințează altele noi, dar cam în aceleași înfi ințează altele noi, dar cam în aceleași 
clădiri mai mult sau mai puțin vechiclădiri mai mult sau mai puțin vechi

Consiliul Local și Primăria Ploiești au comis, în fi ne, un 
gest de normalitate, punând valoarea și excelența la 

locul cuvenit, prin acordarea titlului de cetățean de onoare al 
orașului profesorului Merito Daniela Lica, cadru didactic la CN 
„I.L. Caragiale” și director al Centrului Județean de Excelență 
Prahova. Supranumită „antrenorul de genii”, prof. Lica are la 
activ, prin elevii pe care i-a pregătit, o serie de performanțe în 
cadrul competițiilor naționale și internaționale la informatică. 
Copiii care au trecut prin clasele coordonate de domnia sa au fost 
admiși la universități de prestigiu, precum Cambridge, Oxford 
sau Imperial College London. De asemenea, este autor și coautor 
la zeci de manuale de informatică, a primit, în repetate rânduri, 
premiul „Profesorul Anului”, din partea Primăriei Ploiești, iar competențele extraordinare i-au fost recunoscute prin 
Ordinul «Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler». Ceremonia de acordare a distincției a fost una fără prea 
mare fast, dar total sinceră. Ca orice om ce-și cunoaște valoarea, prof. Daniela Lica a vorbit puțin, mulțumind pentru 
distincție și făcând referire la munca imensă, inclusiv a părinților, care a stat în spatele tuturor reușitelor.

SPORT 14 - 15

Emoție și ambiție la Ediția Emoție și ambiție la Ediția 
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OMV Petrom susține, cu 3 milioane de euro, 
modernizarea Spitalului Județean de Urgență 

Ploiești „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești. Anunțul a 
fost făcut în cadrul unei conferințe de presă organizată 
la Consiliul Județean Prahova. Finanțarea record pentru 
spital va permite achiziția de echipamente medicale de 
ultimă generație pentru șapte dintre cele 13 săli de operație 
ale blocului operator. Sponsorizarea OMV Petrom asigură 
achiziționarea a cinci linii complete de chirurgie, patru 
mese de operații, dar și a unor echipamente medicale de 
ultimă generație, cum ar fi  aparatul de anestezie de înaltă 
performanță, sistemul pentru intubații difi cile cu video 
asistență, defi brilatorul, aparatul de radiologie, dar și 
sistemele de sterilizare a aerului.

 „Suntem bucuroși că putem contribui la 
dotarea   Spitalului Județean de Urgență din Ploiești 
„Dr. Constantin Andreoiu” cu echipamente moderne, care 
îmbunătățesc calitatea serviciilor medicale și siguranța 
pacienților. Acest proiect este deosebit de important pentru 
noi și întărește parteneriatul solid pe care l-am construit 
cu comunitatea de aici. În paralel cu investițiile pe care 
le realizăm și locurile de muncă pe care le asigurăm în 
Ploiești și județul Prahova, suntem implicați în numeroase 
alte proiecte sociale dezvoltate în benefi ciul comunităților 
locale.”, a precizat Christina Verchere, CEO OMV Petrom. 

La rândul său, președintele Consiliului Județean Prahova, 

Iulian Dumitrescu, a vorbit despre 
importanța unei astfel de sponsorizări atât 
pentru pacienți, dar și pentru personalul 
medical. „Datorită acestei sponsorizări 
importante, chirurgii noștri vor benefi cia 
de dotări moderne care îi vor ajuta să facă 
ce știu ei mai bine: să salveze și să protejeze 
viața pacienților lor. OMV Petrom arată 
astfel că este un actor responsabil al 
comunității noastre și suntem convinși 
că vom dezvolta împreună și alte proiecte 
importante pentru comunitatea noastră”, 

a susținut Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova.

SINGURUL SPITAL DIN PRAHOVA CU SECȚII DE 
CHIRURGIE PLASTICĂ ȘI MICRO-CHIRURGIE 

RECONSTRUCTIVĂ 
Cea mai mare unitate medicală din Prahova, Spitalul 

Județean de Urgență din Ploiești „Dr. Constantin 
Andreoiu”, asigură, anual, asistență pentru aproximativ 
65.000 de pacienți. Adresabilitatea este una crescută având 
în vedere că unitatea medicală este singura din județ 
care include secții de chirurgie plastică, micro-chirurgie 
reconstructivă și pentru tratarea pacienților cu arsuri. Cele 
7 săli de chirurgie, dintr-un total de 13, care vor benefi cia 
de aparatură modernă au fost recent renovate. Directorul 
unității medicale, dr. Bogdan Nica, a susținut că această 
contribuție  a OMV Petrom „este cu atât mai importantă 
pentru că ne permite, într-un timp foarte scurt, să fi nalizăm 
acest bloc operator, respectiv până la sfârșitul anului”.

„Doleanțele chirurgilor se transformă în acest moment 
în realitate, doleanțele lor de a vindeca oamenii mai repede, 
fără riscuri asociate, de a-și face datoria la nivelul anului 
2022. Nivelul de tehnologie și de dotare al acestui bloc 
operator este cel mai modern din România”, a precizat dr. 
Bogdan Nica, directorul Spitalului Județean de Urgență 
„Constantin Andreoiu” 
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SPONSORIZARE DE 3 MILIOANE DE EURO SPONSORIZARE DE 3 MILIOANE DE EURO 
PENTRU MODERNIZAREA SĂLILOR DE OPERAȚIE PENTRU MODERNIZAREA SĂLILOR DE OPERAȚIE 

DE LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DE LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 
„DR. CONSTANTIN ANDREOIU” PLOIEȘTI„DR. CONSTANTIN ANDREOIU” PLOIEȘTI

OMV PETROM:OMV PETROM:

Consiliul Local Ploiești a votat un 
proiect de hotărâre privind „trecerea 

din domeniul public în domeniul privat 
al municipiului  a unor bunuri aferente 
sistemului de transport public local, 
pentru scoaterea din funcțiune, în vederea 
valorifi cării și, după caz, a casării acestora”. 
Tradus, este vorba despre casarea sau 
vânzarea a 21 de troleibuze, unele deja scoase 
din funcțiune. Acestea au fost cumpărate la 
mâna a doua, din Lausanne, în 2010 parcă, 
la prețul de 150.000 euro/bucata (630.000 
lei), o cheltuială așadar substanțială, având 
în vedere că toate (24 de bucăți) au costat 
3,6 milioane de euro și, iată, au rezistat pe 
drumurile publice în jur de 10 ani. De fapt, 
e posibil să fi  fost chiar mai scumpe, având în vedere că valoarea de inventar este de 860.625 lei fi ecare troleu propus 
spre casare sau vânzare. Spre comparație, troleibuzele Solaris, achiziționate recent din fonduri europene, dar în mod 
centralizat, de către Ministerul Dezvoltării, au costat 2,374 mil. lei/bucata (cu TVA). Acestea au o durată de funcționare 
de minimum 15 ani, din care 8 ani fără reparații generale.

PRIMĂRIA PLOIEȘTI CASEAZĂ TROLEIBUZELEPRIMĂRIA PLOIEȘTI CASEAZĂ TROLEIBUZELE  
SECOND-HAND, CUMPĂRATE ÎN 2010SECOND-HAND, CUMPĂRATE ÎN 2010
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PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE 
DE TRAFIC DE DROGURI DE RISC ȘI 

MARE RISC
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității 

Organizate Ploiești, împreună cu procurorul 
de caz din cadrul D.I.I.C.O.T. - S.T. Ploiești, 
au documentat, începând cu luna martie 2022, 
activitatea unei grupări infracționale specializate 
în trafi cul de droguri de risc și mare risc, care 
acționa în municipiul București și în județele 
Constanța și Prahova. Polițiștii Brigăzii de 
Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, 
împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a 
Criminalității Organizate Constanța, au prins, 
în fl agrant delict, în județul Constanța, un bărbat 

după ce, în prealabil, acesta se aprovizionase 
cu o cantitate de metamfetamină. „Ulterior, la 
data de 20 septembrie a.c., polițiștii Brigăzii de 
Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, 
împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere 
a Criminalității Organizate Constanța, sub 
coordonarea procurorului de caz din cadrul 
D.I.I.C.O.T. - S.T. Ploiești, au efectuat 6 
percheziții domiciliare, în municipiul București 
și județul Constanța, la locuințele unor persoane 
bănuite de trafi c de droguri de risc și de mare 
risc. 26 de persoane au fost conduse la sediul 
unității, în vederea audierii. Astfel, in cercetări 
a reieșit că o parte din membrii grupării s-ar 
fi  aprovizionat cu droguri de la dealeri din 
municipiul Constanța, care ulterior erau 

comercializate către diferiți consumatori. După 
fi nalizarea audierilor, față de 3 dintre persoanele 
bănuite a fost luată măsura reținerii pentru 24 de 
ore și ulterior aceea a arestării preventive, pentru 
30 de zile”, a precizat IPJ Prahova. Un alt bărbat 
bănuit de comiterea infracțiunilor, potrivit IPJ 
Prahova, a fost depistat de polițiști, la data de 23 
septembrie,  în municipiul București și față de 
acesta fi ind luată măsura reținerii pentru 24 de ore 
și ulterior aceea a arestării preventive, pentru 30 
de zile. <<Suportul de specialitate a fost asigurat 
de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției 
Române. La acțiune, au participat și jandarmi 
din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei 
Basarab” Ploiești și Grupării de Jandarmi Mobile 
„Tomis”,>> a anunțat IPJ Prahova.

ASA! DAȚI-O PE 
FAȚĂ! MĂCAR 

ATÂT MERITĂM.

Măcar însă de ar 
face-o pentru binele 

ploieștenilor, nu doar pentru 
propriul orgoliu.

Unii ar zice că a început 
bâlciul. Eu însă aș zice că abia 
acum are șanse să se încheie. 
Vine însă și cu un preț, tactica 
asta belicoasă. Compromisuri cu 
alte partide, mai clar, cu partea 
întunecată a acestora. Se vor face 
alte cărți, se vor desface altele, se 
vor da (și vedeți că s-a început 
deja) posturi și funcții altor găști. 
Așa cum am spus-o, cu un preț. 
Vom vedea care, peste doi ani.

N-o să mă îmbăt cu apă rece 
crezând că toate părțile vor 
înțelege ca de mâine să se pună pe 
treabă pentru ca ploieștenilor să 
le fi e mai bine. N-o să se întâmple 
asta. Pentru că vorbim, de fapt, 
de alți oameni care atârnă, de 
peste 10 ani pe banii publici, azi 
puși în locul celorlalți, de aceeași 
teapă. Totuși... sper!

Un singur lucru bun rămâne 
din treaba asta.

Acum știm “care-cu-care”!
Că de știut “care-pe-care”, ne-

am lămurit!
Măcar atât merităm.

Marius 
MARINESCU

Continuare din pagina 1

Consiliul Județean Prahova se asociază cu alte trei comune în vederea fi nanțării unor 
obiective de interes local. Astfel, CJ alocă din buget suma de 250.000 lei pentru Plopu, 

în vederea susținerii investiției denumită „canalizare și stație de epurare ape uzate, Etapa 
I-stație de epurare și rețea de canalizare în satele Plopu și Nisipoasa.” La Cerașu, ajutorul de 
150.000 lei este necesar pentru cumpărarea unei centrale termice la Școala Profesională și 
reamenajarea spațiului unde aceasta va fi  montată, iar la Râfov, autoritățile locale au solicitat 
225.000 lei pentru refacere, împrejmuire, modernizare și dotare Cămin Cultural Mălăiești.

În 2017, Consiliul Județean Prahova primea, prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală II, o 

fi nanțare de 25.637.900,00 lei pentru realizarea pasajului 
denivelat peste DN 1 (Centura Vest), la intersecția cu DJ 
101 I și str. Buda. La acea vreme, investiția n-a prezentat 
interes pentru simplul motiv că era una amplă și nu 
„pica” să fi e terminată la timp, încât să aducă benefi cii 
electorale în 2020. Ca atare a fost lăsată la „și altele”. 
Iar acest „și altele” a durat până în 2021 când, prin 
HCJ 262/16 noiembrie, autoritățile au trecut direct la 
reactualizarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici. Iar reactualizarea a constat aproape 
în triplarea devizului general. Dar haideți să vedeți cât 
ne costă pe noi acest „lasă-mă să te las” al autorităților 
județene:

-HCJ 195/30 octombrie 2017: se aprobă cofi nanțarea 
acestui obiectiv, estimat la o valoare totală de 34,4 mil. 
lei (din care PNDL II-25,63 mil. lei);

-HCJ 262/16 nov.2021: se 
actualizează devizul general la 
valoarea (cu TVA) de 95.545.888,67 
lei  (din care C+M-80.472.704,83 
lei)-scenariul 1 și 92.039.420,55 lei 
(din care C+M-74.824.280,30 lei)-
scenariul II;

- H.C.J. nr. 235/31 august 2022: se 
actualizează din nou devizul general 
și se alege scenariul 1 de lucru, cu 
un cost total de 88.859.634,09 lei, cu 
TVA (C+M-73.391.361,35 lei);

-prin proiectul de hotărâre supus 
aprobării în ședința de săptămâna 
trecută, CJ  a fost chemat să aprobe, 
cităm, „suma de 35.719.857,22 lei 

(cu TVA), reprezentând valoarea totală de cofi nanțare de 
la bugetul propriu al județului Prahova, în completarea 
sumei de 95.356.916,55 lei (cu TVA) alocată prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-
a, necesară obiectivului pasaj denivelat peste DN 1 
(Centura Vest), la intersecția cu DJ 101I și strada Buda”.

Dincolo de majorarea de aproape trei ori a valorii 
investiției în perioada 2017-2022, observăm că cifrele 
sunt oarecum contradictorii, cu un scenariu I în 2021 
care nu se mai potrivește cu cel din 2022 și o ultimă 
valoare, aprobată recent, care nu mai seamănă cu niciuna 
din cele de dinainte. Mai mult, dacă Guvernul și-a mărit 
cota de contribuție, prin PNDL II, la 95.356.916,55 lei 
(cu TVA), iar CJ vine în completare cu 35.719.857,22 
lei (cu TVA) cofi nanțare, avem un total incredibil de 
131.076.773,77 lei valoare totală a investiției, cifră 
pe care nu o regăsim în niciun studiu de fezabilitate 
actualizat și reactualizat.

PASAJUL PESTE DN1, DE LA PASAJUL PESTE DN1, DE LA 
INTERSECȚIA CU STRADA BUDA, INTERSECȚIA CU STRADA BUDA, 
COSTĂ DIFERIT ÎN TREI HCJ-URICOSTĂ DIFERIT ÎN TREI HCJ-URI

CJ FINANȚEAZĂ LUCRĂRI DE INVESTIȚII LA CJ FINANȚEAZĂ LUCRĂRI DE INVESTIȚII LA 
CERAȘU, PLOPU ȘI RÂFOVCERAȘU, PLOPU ȘI RÂFOV
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ACCIDENT GRAV LA URLAȚI. 
CONDUCĂTORUL AUTO NU 

AVEA PERMIS
Polițiștii din cadrul Poliției 

orașului Urlați au fost sesizați 
despre faptul că pe o stradă din 
oraș s-ar fi  răsturnat un autoturism. 
„Din primele date, a reieșit faptul 
că un tânăr, în vârstă de 19 ani, în 
timp ce conducea un autoturism pe 
DJ 102 K, din direcția Ceptura către 
Urlați, la un moment dat a pierdut 
controlul asupra autoturismului, 
a pătruns pe contrasens, 
răsturnându-se și oprindu-se în 

curtea unui imobil”, a precizat IPJ 
Prahova. Pompierii militari ajunși 
la fața locului au constatat că în 
vehicul se afl au două persoane: o 
fată în vârstă de 14 ani, încarcerată, 
și un tânăr în vârstă de 19 ani. Pentru 
scoaterea minorei din autoturism, 
pompierii au fost nevoiți să 
decoperteze plafonul mașini. În 
urma accidentului, conducătorul 
auto și o minoră au fost transportați 
la spital pentru îngrijiri medicale de 
specialitate. „Tânărul a fost testat 
cu aparatul etilotest, rezultatul 
fi ind negativ. În urma verifi cărilor 

efectuate în bazele de date, polițiștii 
au constatat faptul că tânărul nu 
fi gurează ca fi ind posesor de permis 
de conducere. În cauză, polițiștii 
continuă cercetările sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de vătămare 
corporală din culpă și conducere 
fără permis de conducere”, a precizat 
IPJ Prahova. În urma probatoriului 
administrat, potrivit IPJ Prahova, 
față de tânărul de 19 ani a fost luată 
măsura reținerii pentru 24 de ore, 
urmând să fi e prezentat unităţii 
de parchet competente în vederea 
luării unei alte măsuri preventive.

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

După ce jurnalista Emilia Șercan a dezvăluit că ministrul Sorin 
Cîmpeanu a plagiat un curs universitar, mai multe persoane, printre 

care regizorul Tudor Giurgiu și Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației 
Dăruiește Viață, au protestat în fața Ministerului Educației, cerând demisia 
demnitarului. Aceștia spun că nu se poate să dirijeze programul „România 
Educată” un plagiator. Alți universitari, precum  decanul Facultății de Științe 
Politice a Universității din București, Cristian Preda sau Ciprian Mihali, 
conf.univ.dr. la Departamentul de Filosofi e al Universității „Babeș-Bolyai”  
din Cluj-Napoca, au ales o altă formă de protest: greva japoneză. Ei îi 
îndeamnă și pe alți profesori să procedeze la fel. Cristian Preda a spus: „În 
educație avem mai multe modele, iar unul este oferit de domnul Cîmpeanu: 
modelul fraudei, modelul imposturii, modelul folosirii instituțiilor statului 
pentru a apăra delictul nu pentru a-l sancționa. Avem datoria ca profesori 
să reacționăm (...) Șeful statului ar trebui să desemneze un nou premier, 
în locul lui Nicolae Ciucă, acuzat la rândul său că a plagiat în lucrarea de 

doctorat, iar PNL să numească un alt ministru al Educației. Nu putem avea 
o „Românie educată„ cu astfel de personaje, prim-ministrul și ministrul 
Educației plagiatori dovediți.” Dintre partidele politice, doar USR și REPER 
i-au cerut ministrului să demisioneze.

La rândul său, Câmpeanu a  acuzat intenția unora de a bloca reforma: 
„Am înțeles că obiectivul principal al acestui articol este blocarea legilor 
educației. Vă fac un anunț. Legile educației își vor continua parcursul fi resc, 
legal, spre procesul de adoptare. Astfel de încercări de a opri, din cursul lor 
fi resc, legile educației, care sunt de interes pentru milioane de copii, nu mă 
pot infl uența, chiar dacă sunt abordări punctuale, personale.”

Anual, în ultima zi de vineri a lunii septembrie, se organizează, în 
mai multe state UE, Noaptea Cercetătorilor Europeni, acțiune ce 

se înscrie în seria manifestărilor Marie Skłodowska-Curie.
Acest eveniment, în opinia inițiatorilor, face știința accesibilă 

tuturor, prin activități științifi ce ce combină educația cu divertismentul, 
organizându-se expoziții, experimente în care publicul este implicat activ, 
conferințe, jocuri, concursuri și multe altele. Și Prahova se alătură celor 
care sărbătoresc știința pe 30 septembrie.

 Astfel, Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova, le face o invitație 

copiilor și nu numai: „Publicul de toate vârstele are ocazia de a descoperi 
o lume fascinantă, plină de microorganisme, cu ajutorul microscopului 
electronic, alături de cercetători și muzeografi    profesioniști. Vizitatorii 
au de asemenea șansa de a explora știința prin aplicații, demonstrații și 
interacțiuni în domeniul mineralogiei: roci, soluri și meteoriți. În cadrul 
atelierului de antropologie, cei interesați au acces la informații privind 
determinațiile corpului uman, tipurile constituționale și profi lurile 
antropologice. Dacă v-ați întrebat vreodată de ce unii oameni au pielea 
închisă, părul blond sau ochii foarte migdalați precum cei din Asia, ei 
bine, aici veți afl a răspunsurile. Dacă sunteți pasionați de știința viitorului, 
atunci vă veți putea juca cu cei mai neașteptați roboți creați de copii de 
toate vârstele. De la roboți cu senzori și până la fascinanții roboți lego, 
împreună vom învăța să construim viitorul.”

Și Grădina Botanică Bucov va fi  prezentă în cadrul evenimentului prin 
standul în cadrul căruia publicul va păși în universul plantelor și unde va 
avea ocazia să afl e informații extrem de interesante despre semințe, soiuri 
și îngrijirea acestora.

Cei interesați de știință, cercetare, experimente și ateliere demonstrative 
sunt așteptați la Palatul Culturii Ploiești, Sala Rotondă, etajul I, vineri, 
între orele 17.00 și 22.00.

MINISTRUL CÂMPEANU, 
ACUZAT CĂ A PLAGIAT 
UN CURS UNIVERSITAR

NOAPTEA CERCETĂTORILOR, LA 
MUZEUL DE ȘTIINȚELE NATURII
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DOUĂ ACCIDENTE PE 
AUTOSTRADA A3. ȘOFERUL 

UNUI AUTOCAMION A MURIT
Primul accident s-a produs pe 

Autostrada A3, la km 60. Șoferul 
unui autocamion se pare că a 
pierdut controlul asupra direcției 
de mers, a trecut de separatoarele 
de sens și a pătruns pe contrasens. 
Pompierii ajunși la fața locului au 
constatat că șoferul este încarcerat 
și în stare de inconștiență. Din 
nefericire, bărbatul, în vârstă de 
aproximativ 40 ani, a fost declarat 
decedat. La scurt timp după ce s-a 

produs primul accident, a avut loc 
o coliziune în care au fost implicate 
o autoplatformă și o autodubiță, 
în care se afl au opt ocupanți. Un 
ocupant din autodubiță a fost asistat 
și transportat la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 
Ploiești.

LA VOLAN, ÎN STARE DE 
EBRIETATE

Un conducător auto a fost surprins 
de aparatul radar circulând cu 103 
km/h pe DC 100C, în comuna Fulga. 
La volanul autoturismului a fost 
identifi cat un bărbat în vârstă de  45 de 

ani, din stațiunea Bușteni. „Întrucât 

la înmânarea documentelor, bărbatul 

emana halenă alcoolică, acesta a 

fost testat cu aparatul etilotest care a 
indicat valoarea de 1,08 mg/l alcool 
pur în aerul expirat, motiv pentru care 
a fost condus la o unitate medicală în 
vederea recoltării de mostre biologice 
de sânge”, a precizat IPJ Prahova. În 
cauză, potrivit IPJ Prahova, polițiștii 
au întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârşirii infracțiunii de conducere 
a unui autovehicul pe drumurile 
publice sub infl uența băuturilor 
alcoolice.

PROTOCOL DE PREDARE-PRIMIRE A TERENULUI PROTOCOL DE PREDARE-PRIMIRE A TERENULUI 
PENTRU NOUA UNITATE SPITALICEASCĂ A JUDEȚULUIPENTRU NOUA UNITATE SPITALICEASCĂ A JUDEȚULUI

La județ, deocamdată se fac primii pași pregătitori. Cum am mai avut și 
în 2006, când puterea politică de atunci ne amețea cu un spital regional. 

În fi ne, în 2021, prin Hotărârea nr.114/22 iunie, Consiliul Județean Prahova 
a solicitat transmiterea unor bunuri, din domeniul public al municipiului 
Ploiești în domeniul public al județului Prahova, iar prin Hotărârea 
nr.282/26 august, Consiliul Local Ploiești a aprobat trecerea acestora din 
domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului 
Prahova. Acum, la mai bine de un an distanță, între cele două instituții 
s-a  încheiat protocolul de predare-primire nr.17744/20866/13.09.2022, iar 
CJ a procedat la introducerea în domeniul public al județului a bunurilor 
localizate pe strada Găgeni nr.102-102B. Și este vorba despre patru loturi 
distincte, ce însumează 14,6988 ha de teren: 37.001 mp teren intravilan, din 
categoria de folosință curți construcții, fără o valoare nominală de inventar; 
13.792 mp teren intravilan, curți construcții (171.909,74 lei); 96.195 mp 
teren intravilan, categorie arabil; împrejmuire gard (27.544,88 lei); drum 
incintă (99.279,66 lei); drum acces la grupul administrativ (130.760,44 
lei); fosa septică (45.806,89 lei); împrejmuire porți metalice (122.077,79 
lei); rețea electrică (158.781,68 lei); rețea de apă (38.161,93 lei); șopron 
(33.984,25 lei); rețea iluminat exterior (30.673,73 lei); împrejmuire incintă 
(147.596,15 lei).

SPITALUL PLOIEȘTEAN, ȚINUT ÎNCĂ LA SECRET
Cât despre spitalul municipal, și acela cu caracteristica de „urgență”, 

aveam deocamdată multe secrete. Chestiuni ținute departe de ochii/
urechile opiniei publice. Și aici se cade să spunem că vechea administrație 
(primar Adrian Dobre) începuse demersurile pentru un spital la fosta 

unitate militară de pe strada Cosminele. Am avut chiar promisiunea de 
preluare (dacă nu cumva chiar s-a preluat) a terenului de la Ministerul 
Apărării. Noua conducere (primar Andrei Volosevici) nu a agreat această 
soluție și a îmbrățișat-o pe cea avansată anii trecuți de PSD, cu o unitate 
medicală amplasată în sudul orașului, pe strada Ghighiului. Ba mai mult, ca 
posibilă sursă de fi nanțare, municipalitatea s-a orientat la Banca Mondială. 
În decembrie 2021, s-a semnat o Scrisoare de Angajament cu Corporația 
Financiară Internațională, în vederea realizării, ca un prim pas, a unui 
studiu preliminar, care să exploreze opțiunile de fi nanțare, construire și 
mentenanță a noii unități spitalicești, printr-un parteneriat public-privat. 
Studiul a fost gata în urmă cu vreo trei luni, dar ce să vedeți, a fost pus la 
secret. La secret a fost și documentația supusă aprobării Consiliului Local 
Ploiești în ședința de marți. Mă rog, pusă la secret pentru ploieșteni, aceștia 
putând doar afl a că „se aprobă documentația Spitalul PPP Ploiești-Raport 
privind conceptul proiectului, elaborată conform scrisorii de angajament 
aprobată prin HCL 544/23 decembrie 2021”.

Din această săptămână, Serviciul Public 
Local Comunitar de Evidență a 

Persoanelor Ploiești suplimentează activitatea 
de preluare a documentelor cu încă un ghișeu, 
care va funcționa fără programare on-line. 
Programul S.E.I.P. se va desfășura astfel: ghișeul 
1- primiri documente în regim de programări 
on-line; ghișeul 2- primiri documente fără 
programare; ghișeul 3- primiri documente fără 
programare; ghișeul 4- eliberări acte identitate/
adeverințe. Așadar, pe site-ul SPLCEP Ploiești 
(http://www.ploiesti.ro/SPCLEP/ ) se vor mai putea 
realiza programări numai la ghișeul 1. Cei care au 
deja rezervare la ghișeul 2 vor avea prioritate până 
la epuizarea tuturor persoanelor care au efectuat și 
confi rmat programarea la acest ghișeu. 

Ideea realizării unui spital județean de urgență, denumit, în noua 
concepție a administrației, „complex integrat de servicii de asistență 

medicală de urgență,” nu a dispărut. Avem așadar, ca în ultimii 10 ani, 
aceeași competiție între autorități: Primăria Ploiești cu spitalul ei, 
Consiliul Județean, cu spitalul lui...

Municipalitatea ploieșteană anunță că a fost semnat 
contractul de fi nanțare pentru obiectivul de investiții 

<<Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială „Florin 
Comișel” și construire sală de educație fi zică școlară.>> 
Proiectul face parte din programul „O 9 șansă! Sprijinirea 
comunității marginalizate din Municipiul Ploiești” și va 
contribui, se arată într-o informare publică, „la creșterea 
accesului la educație pentru persoanele din comunitățile 
marginalizate, afl ate în risc de sărăcie sau excluziune 
socială.” Valoarea totală a lucrărilor este de 4.220.237,50 
lei, fi nanțarea fi ind asigurată din fonduri europene, prin 
Programul Operațional Regional. Autoritățile spun că, 
„prin accesarea fondurilor nerambursabile, clădirea școlii 
va fi  reabilitată din punct de vedere termoenergetic și va fi  
construită și dotată o sală de educație fi zică școlară, întrucât, 
în prezent, nu există infrastructura necesară desfășurării 
activităților sportive în cadrul școlii.”

GHIȘEU NOU GHIȘEU NOU 
LA SPLCEPPLA SPLCEPP

4,2 MIL. LEI PENTRU ȘCOALA 4,2 MIL. LEI PENTRU ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ „FLORIN COMIȘEL”GIMNAZIALĂ „FLORIN COMIȘEL”
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Municipalitatea ploieșteană a realizat, în zona trecerilor 
de pietoni afl ate în apropierea unităților de învățământ 

din oraș, așa-numitele marcaje rutiere de tip preformat. Având 
semnifi cația „Presemnalizare trecere de pietoni”, acestea au rolul de 
a atenționa conducătorii auto despre faptul că în apropiere există 
un astfel de marcaj, ceea ce i-ar îndemna să-și sporească atenția. 
Activitățile au fost derulate conform contractului subsecvent ce are 
ca obiect „Lucrări de execuție marcaje rutiere în municipiul Ploiești.”
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A LOVIT CU AUTOUTILITARA UN 
BICICLIST ȘI A FUGIT DE LA LOCUL 

FAPTEI 
Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Ploiești 

au fost sesizați despre faptul că pe DC 109B, în 
comuna Băltița. Polițiștii s-au deplasat la fața 
locului, iar din verifi cări a reieșit că accidentul 
a avut loc între o autoutilitară condusă de un 
bărbat care a acroșat un biciclist în vârstă de 76 
de ani, ulterior producerii evenimentului, șoferul 
plecând de la locul faptei fără încuviințarea 
organelor de cercetare. Victima, în vârstă de 
76 de ani, a suferit vătămări corporale, însă 
a refuzat transportul la spital. Bărbatul a fost 
testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost 
negativ. Polițiștii au efectuat cercetări în vederea 

identifi cării conducătorului auto, acesta fi ind 
depistat la scurt timp, în persoana unui bărbat 
în vârstă de 38 de ani, din județul Ialomița. 
„Din verifi cări, a reieșit faptul că bărbatul 
în cauză ar fi  depozitat autoutilitara într-un 
service auto, unde urma ca avariile produse în 
urma accidentului să fi e reparate. Astfel, în baza 
probatoriului administrat, față de bărbatul în 
vârstă de 38 de ani a fost luată măsura reținerii 
pentru 24 de ore”, a precizat IPJ Prahova, acesta 
urmând să fi e prezentat unității de parchet 
competente cu propunere de luare a unei alte 
măsuri preventive. „Cercetările sunt continuate 
de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunilor 
de vătămare corporală din culpă, părăsirea 
locului accidentului fără încuviințarea Poliției 

sau a procurorului care efectuează cercetarea 
locului faptei și ștergerea urmelor accidentului 
de circulație”, a anuțat IPJ Prahova.

FEMEIE LOVITĂ DE UN AUTO ÎN 
PLOIEȘTI

Accidentul rutier s-a produs pe Bulevardul 
Republicii din Ploiești. O femeie în vârstă 
de 50 de ani a fost surprinsă și accidentată de 
un autoturism condus de un bărbat în vârstă 
de 35 de ani, în timp ce se afl a în traversarea 
părții carosabile. În urma impactului femeia a 
fost transportată la spital pentru acordarea de 
îngrijiri medicale de specialitate. „Conducătorul 
auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul 
fi ind negativ”, a precizat IPJ Prahova, care a 
anunțat că nu au fost probleme de trafi c. 

Știe cineva ce înseamnă 
5.100 de puieți? 

Teoretic, cam 2,5 ha de 
pădure. Ei bine, cam atât ar 
dori să planteze Primăria 
Ploiești la Parcul Municipal 
Vest: 2.000 de puieți de 
frasin, 3.000 de glădiță 
(roșcovul sălbatec) și 100 
de stejari pedunculați. 
Materialul săditor provine 
dintr-o sponsorizare a Regiei 
Naționale a Pădurilor-
Romsilva, prin Direcția 
Silvică Prahova. Iar ca 
sponsorizarea să curgă, 
Consiliul Local Ploiești a 
trebuit să voteze un proiect 
de hotărâre prin care să se 
aprobe plantarea puieților în 
parcul din vestul orașului.

DOTĂRI PENTRU 
GARDA DE MEDIU
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Tanczos Barna, a semnat 

contractul de fi nanțare pentru proiectul „echipamente de 
monitorizare și control pentru Garda Națională de Mediu”, fi nanțat din 
PNRR. Cu o valoare totală de 13 milioane de euro (fără TVA), proiectul 
are în vedere dotarea, până la fi nele anului 2024, a celor 43 de comisariate 
județene ale Gărzii de Mediu cu noi echipamente ce vor fi  folosite pentru 
activități de monitorizare și control al gestionării deșeurilor. Vor fi  
achiziționate: 1 sistem integrat TIC care va deservi cele 43 de comisariate; 8 
sisteme de scanare a camioanelor; 271 de camere video de bord; 16 vehicule 
aeriene fără pilot; 8 vehicule utilitare echipate cu comunicații radio pentru 
transportul echipamentelor de monitorizare; 709 camere video purtate pe 
corp. Ministrul a declarat că „implementarea acestui proiect va conduce la 
creșterea numărului de controale efectuate de comisarii Gărzii de Mediu, 
dar și a a efi cienței  și a  calității acestor acțiuni. Una din țintele propuse prin 
proiect este ca, până la fi nele lui 2025, să fi e efectuate primele 400 de misiuni 
de monitorizare și control cu echipamentele achiziționate.”

Dacă tot suntem în era informației și a tehnologiei, cei de la 
Finanțele locale s-au gândit, în sfârșit, să renunțe la mijloacele 

clasice de corespondență: plicul, timbrul, poșta etc. Dacă ne gândim 
bine, se fac și niște economii la bugetul instituției, alimentat din bugetul 
municipal, prin renunțarea la cumpărarea rechizitelor și plata taxelor de 
expediere. Bine, angajații nu s-au gândit musai la cele scrise mai sus, ci 
doar aplică un proiect denumit „Spune-ne cum vrei să fi m!“ Din această 
lună, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va înștiința contribuabilii 
prin mesaje de tip sms. Persoanele care au completat numărul de telefon 
în declarațiile fi scale vor fi  înștiințate despre unele aspecte ce țin de relația 
cu SPFLP prin acest mijloc. De exemplu, înainte de emiterea somațiilor 
și a titlurilor executorii, înainte de fi nalizarea procedurii de impunere din ofi ciu, în cazul unor modifi cări legislative, precum și 
în alte ocazii, ce pot apărea în cursul anului fi scal, instituția precizată va transmite un sms de la numărul 1895.

ROMSILVA 
DONEAZĂ 
5.100 DE 
PUIEȚI 
PENTRU 
PARCUL 

VEST

MARCAJE DE MARCAJE DE 
PRESEMNALIZARE ÎN PRESEMNALIZARE ÎN 

APROPIEREA ȘCOLILORAPROPIEREA ȘCOLILOR

FISCUL LOCAL VA CORESPONDA FISCUL LOCAL VA CORESPONDA 
CU PLOIEȘTENII PRIN SMSCU PLOIEȘTENII PRIN SMS
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A PLONJAT CU MAȘINA ÎN ALBIA 
RÂULUI SĂRĂȚEL ȘI S-A ALES CU DOSAR 

PENAL PENTRU CONSUM DE ALCOOL
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 

Bălțești au fost sesizați despre faptul că în comuna 
Păcureți, sat Matița, ar fi  avut loc un accident 
rutier. „În baza sesizării, polițiștii s-au deplasat 
la fața locului constatând faptul că în timp ce 
se deplasa pe DC 46, din comuna Păcureți, 
un bărbat în vârstă de 38 de ani, domiciliat în 
comuna Șoimari, ar fi  pierdut controlul direcției 
de deplasare, părăsind partea carosabilă, ulterior 
plonjând în albia râului Sărățel”, a precizat IPJ 
Prahova. Din fericire, în urma evenimentului 
rutier, nu au fost înregistrate victime. „Întrucât 

bărbatul emana halenă alcoolică, a fost testat 
cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 
0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior 
fi ind condus la o unitate medicală în vederea 
recoltării de mostre biologice de sânge. În cauză, 
a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii 
infracțiunii de conducere a unui autovehicul 

pe drumurile publice sub infl uența băuturilor 
alcoolice”, a anunțat IPJ Prahova.

ACCIDENT PE DN1B, LA PLOIEȘTIORI. O 
MINORĂ A FOST RĂNITĂ

Accidentul rutier s-a produs pe DN1, pe raza 
localității Ploieștiori, după ce două autoturisme, 
conduse de doi bărbați cu vârstele de 58 de 
ani, respectiv 61 de ani, au intrat în coliziune. 
„În urma impactului celor două autoturisme, 
o minoră în vârstă de 10 ani a fost transportată 
la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale 
de specialitate. Cei doi bărbați au fost testați cu 
aparatele etilotest, rezultatele fi ind negative”, a 
precizat IPJ Prahova, care a anunțat că nu au fost 
înregistrate probleme de trafi c. 

Maria BOGDAN; 
www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

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

Aleșii județeni au votat favorabil 
un proiect de hotărâre privind 

amplasamentul aferent lucrării de utilitate 
publică și a declanșării procedurii de 
expropriere a imobilelor proprietate privată 
care constituie coridorul viitoarei variante 
ocolitoare de la Mizil. În lungime de 
7,466 km, noul drum, care-și propune să 
decongestioneze trafi cul de pe DN1 B, din 
interiorul orașului, traversează teritoriile 
a patru localități, respectiv, Mizil, Gura 
Vadului, Vadu Săpat și Fântânele. Fără a 
specifi ca suprafața afectată de centură, în 
proiectul de hotărâre se spune totuși că 
valoarea totală estimată a despăgubirilor 
conform Legii nr. 255/2010 este de 595.396,40 
lei. Investiția, cu un deviz total actualizat de 
113,599 mil. lei, va fi  fi nanțată parțial prin 
Programul Național de Investiții „Anghel 
Saligny” (69,223 mil. lei), diferența urmând 
să fi e suportată din bugetul județului, fi indcă 
ne imaginăm că Primăria Mizil nu dispune 
de fonduri sufi ciente pentru a suporta 
costurile drumului ocolitor.

Știți cât costa în 2019, când s-a semnat 
cererea de fi nanțare, modernizarea DJ 720, 

parte a proiectului „Modernizarea și reabilitarea 
drumurilor județene identifi cate în Prioritatea 
1 a Regiunii Sud Muntenia-traseul regional 
2-tronsonul Prahova”, fi nanțat prin POR 2014-
2020? Fix 66.416.852,65 lei (valoarea eligibilă 
nerambursabilă din FEDR-55.852.201,06 lei, 
valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul 
național-8.542.101,33 lei, valoarea cofi nanțării 
eligibile și neeligibile a benefi ciarului- 2.022.550,26 
lei). Ei bine, cu o zi înainte de data ofi cială de 
fi nalizare a proiectului (30 sept.2022), noi nu avem 

nici pe departe recepția lucrării, 
ci doar o actualizare a devizului 
general! Motivul scumpirii îl 
știți: pandemia, stare de urgență, 
scumpirea energiei, a materialelor 
de construcții, războiul... Dar aici nu 
se mai încurcă nimeni cu jumătăți 
de măsură, ci avem o majorare de 
preț de 53,49%, de la 66,417 mil. 
lei, la 101,946 milioane lei! La 14,5 
km, cât are DJ 720 pe teritoriul 
județului nostru, înseamnă peste 
7 milioane de lei pentru fi ecare 
kilometru modernizat! Deci 
constructorul care a câștigat licitația 
nici nu s-a apucat bine de treabă 

că a și benefi ciat de o mărire de peste jumătate a 
costului unei lucrări ce presupune următoarele: 
modernizarea trotuarelor de pe traseul propus 
pentru modernizare, în suprafață de 13.982 
mp; amenajarea unui număr de 18 alveole staţii 
transport public; parapete de protecție- 3.428,00 m; 
indicatoare rutiere pe consolă alimentate cu celule 
fotovoltaice-31 bucăți; benzi rezonatoare-3.996,00 
ml; reabilitare carosabil pe 14,5 km, de la intrare 
în județ, limită județ Dâmbovița, până la DN1, în 
dreptul localității Florești. Între noi fi e vorba, dacă 
autoritățile se apucau de treabă în 2019, probabil 
nu mai era nevoie de atâtea cheltuieli în plus!

EXPROPRIERI 
PENTRU 

VARIANTA 
OCOLITOARE 

MIZIL

MODERNIZAREA DN 720 
COSTĂ CU 53, 49% MAI MULT

Școala Liliești, din orașul Băicoi, se afl ă în prezent în ample lucrări 
de modernizare și reabilitare energetică. Început în vară, șantierul 

se va încheia în ianuarie 2023, atunci când elevii se vor putea întoarce 
într-o clădire cu totul schimbată. Vă întrebați cumva de ce reabilitarea 
durează atât de puțin și nu ani de zile, cum se întâmplă de regulă cu 
investițiile coordonate de autoritățile publice? Simplu de tot: pentru că de 
data aceasta nu este vorba despre primării, ministere sau consilii județene. 
Școala Liliești este benefi ciara Programului „România efi cientă”, derulat 
de Asociația Energecy Policy Group și susținut fi nanciar de OMV Petrom 
SA, precum și de alte companii importante de pe piața românească. Este 
același program de care a benefi ciat și Liceul Tehnologic Energetic „Elie 
Radu” din Ploiești și ați văzut cum arată. Sau ce bine arată. Alocarea 
fi nanciară este de aproximativ 1,3 milioane de euro, iar lucrările presupun 
izolarea termică a pereților exteriori, schimbarea integrală a tâmplăriei 
existente, modernizarea sistemului de iluminat, introducerea unui sistem 
de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice, instalarea 
unui sistem de încălzire a apei menajere cu panouri solare termice, 

înlocuirea conductelor și a 
radiatoarelor din întreaga 
clădire, montarea unor 
echipamente de fi ltrare a 
aerului cu recuperare de 
căldură  și dotarea sălilor 
de clasă cu  echipamente 
de dezinfectare a aerului, 
reamenajarea interioară 
și exterioară integrală. 
„România Efi cientă” este un 
proiect privat de anvergură 
națională, care își propune 
să sprijine atingerea țintelor României pentru 2030 în privința reducerii 
emisiilor de carbon și a creșterii efi cienței energetice, atât prin campanii 
de informare și educare, cât și prin realizarea unor proiecte concrete de 
renovare majoră în școli publice din diferite regiuni ale țării.

ȘCOALA LILIEȘTI, RENOVATĂ ÎN CADRUL 
PROGRAMULUI „ROMÂNIA EFICIENTĂ”
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DGASPC ÎNCHIDE UNELE CENTRE ȘI ÎNFIINȚEAZĂ DGASPC ÎNCHIDE UNELE CENTRE ȘI ÎNFIINȚEAZĂ 
ALTELE NOI, DAR CAM ÎN ACELEAȘI CLĂDIRI MAI ALTELE NOI, DAR CAM ÎN ACELEAȘI CLĂDIRI MAI 

MULT SAU MAI PUȚIN VECHIMULT SAU MAI PUȚIN VECHI

Noi știm că chiar dinainte de aderarea la 
UE, dar mai cu seamă după, România 

și-a asumat o serie de obligații privind 
protecția copilului. De fapt, a fost introdus 
un întreg nou concept, în fi ne, unul care să 
asigure standardele de calitate pentru serviciile 
sociale de tip rezidențial destinate copiilor 
din sistemul de protecție specială. Reforma 
a început cu închiderea vechilor orfelinate și 
înlocuirea lor cu unele centre modernizate 
cât de cât. Ba s-au și construit câteva case de 
tip familial, care să corespundă anumitor 
standarde. Uneori însă reforma a constat, din 
păcate, și din modifi cări pe hârtie. Adică a 
existat o legislație care interzicea ori una, ori 
alta, iar noi am modifi cat denumirea unor 
instituții și, gata, am intrat în legalitate sau am 
păcălit UE! Obiceiul acesta face parte cumva 
din metehnele comuniste cu raportările faste. 

Cu excepția unor centre din Brebu, cam 
în această categorie am putea încadra 

recentele demersuri ale Consiliului Județean 
Prahova și ale Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Prahova cu privire la 
unele instituții din rețeaua județeană de protecție 
a copilului. Avem de a face acum cu desfi ințarea 
unor servicii și înlocuirea lor, la aceleași adrese, în 
aceleași clădiri, în aceleași condiții de calitate, cu 
altele. Motivul: adoptarea Legii nr. 191 din 28 iunie 
2022 pentru modifi carea și completarea Legii nr. 
272/2004. Aceasta spune, printre altele: centrul 
de plasament nu mai este recunoscut ca serviciu 
social rezidențial pentru protecția copilului 
separat, temporar sau defi nitiv, de părinţii săi; 
este interzis plasamentul copilului în servicii de 

tip rezidențial care nu sunt organizate conform 
prevederilor art. 123 din Legea nr. 272/2004 etc. 
Ca urmare, avem o serie de schimbări de nume 
și (re)arondări a entităților din cadrul rețelei 
DGASPC. Și le exemplifi căm.

VĂLENII DE MUNTE: 2 centre închise, 4 
centre înfi ințate, cu 59 de locuri de cazare și 68 

de posturi
Închidere centre: 
-serviciul social Centrul de Plasament al 
Complexului de Servicii Comunitare „Sf. Maria” 
Vălenii de Munte, instituție fără personalitate 
juridică din cadrul DGASPC, cu sediul în Vălenii 
de Munte, str. Berceni nr. 44 și se desfi ințează 
69 de posturi de natură contractuală, din care 2 
posturi de conducere și 67 posturi de execuție; 
-serviciul social Centrul Rezidențial de tip 
Familial Izvoarele din cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare „Sf. Maria” Vălenii de Munte, 
cu sediul în comuna Izvoarele, str.Gării, nr.459 A 
și se desfi ințează 10 posturi de natură contractuală 
de execuție.
Înfi ințare centre:
-serviciul social Centrul Maternal „Steaua 
Norocoasă”, în cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare „Sf. Maria” Vălenii de Munte, cu 
sediul în str. Berceni nr. 44, cu o capacitate de 15 
locuri și 29 de posturi de natură contractuală de 
execuție;
-serviciul social „Casa de Tip Familial CASA 
BUNĂ”, în cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare „Sf. Maria” Vălenii de Munte, str. 
Berceni nr. 44, județul Prahova, cu o capacitate de 
12 locuri și 28 de posturi de natură contractuală;
-serviciul social „Casa de Tip Familial HAIDUCII” 
în cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
„Sf. Maria” Vălenii de Munte, cu sediul în comuna 
Izvoarele, str. Gării nr. 459A,  cu o capacitate de 
8 locuri și 5 de posturi de natură contractuală de 
execuție;
-serviciul social „Casa de Tip Familial 
SÂNZIENELE” în cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare „Sf. Maria” Vălenii de Munte, cu 
sediul în comuna Izvoarele, str. Gării nr. 459A, 
județul Prahova, cu o capacitate de 8 locuri și 6 de 
posturi de natură contractuală de execuție.

SINAIA: 3 centre închise, 2 centre înfi ințate, 
cu 36 de locuri și 38 de locuri de muncă

Închidere centre
-serviciul social Centrul de Plasament al 
Complexului de Servicii Comunitare Sinaia, 
instituție fără personalitate juridică din cadrul 
DGASPC, cu sediul în Breaza, str. Ocinei 
nr.2, județul Prahova, 45 de posturi de natură 
contractuală;
-serviciul social Centrul de Zi pentru Consiliere 
și Sprijin pentru Părinți și Copii al Complexului 
de Servicii Comunitare Sinaia, cu sediul în Breaza, 
str. Ocinei nr.2, județul Prahova, cu 4 de posturi 
de natură contractuală de execuție;
-serviciul social Centrul Rezidențial de Tip 
Familial Secăria al Complexului de Servicii 
Comunitare Sinaia, cu sediul în comuna Secăria, 
str.Teiului nr.10, județul Prahova, cu 8 de posturi 
de natură contractuală de execuție.

Înfi ințare centre
-serviciul social „Casa de Tip Familial ANA” 
în cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
Sinaia, cu sediul în Breaza, str. Ocinei nr. 2, 
capacitate de 12 locuri și 10 de posturi de natură 
contractuală de execuție;
- serviciul social CENTRUL DE PRIMIRE ÎN 
REGIM DE URGENȚĂ în cadrul Complexului 
de Servicii Comunitare Sinaia, cu sediul în Breaza, 
str. Ocinei nr. 2, cu o capacitate de 24 locuri și 28 
de posturi de natură contractuală.

CÂMPINA: 2 centre închise și 7 noi 
înfi ințate, cu 58 de locuri de cazare

Închidere centre
-Centrul Rezidențial de Tip Familial Brebu al 
Complexului de Servicii Comunitare „Sfânta 
Filoft eia” Câmpina, cu sediul în Brebu, str. sat 
Brebu Mănăstirei nr.988, cu 15 posturi de natură 
contractuală de execuție;
-serviciul social Centrul Gaudeamus al 
Complexului de Servicii Comunitare „Sfânta 
Filoft eia” Câmpina, cu sediul în str. Mărășești, nr. 
38, fără structură organizatorică și de personal 
proprie. 
Înfi ințare centre
-serviciul social „Casa de Tip Familial BRADUL” 
din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
„Sf. Filoft eia” Câmpina, cu sediul în comuna 
Secăria, str. Teiului nr. 10, cu o capacitate de 
8 locuri și 7 posturi de natură contractuală de 
execuție;
-serviciul social „Casa de Tip Familial BUJORUL” 
din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
„Sf. Filoft eia” Câmpina, cu sediul în comuna 
Secăria, str. Teiului nr. 10, cu o capacitate de 
8 locuri și 6 posturi de natură contractuală de 
execuție;
-serviciul social „Casa GAUDEAMUS” în cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare „Sfânta 
Filoft eia” Câmpina, cu sediul în com. Brebu, sat 
Brebu, str. Arborilor nr. 23 B, cu o capacitate de 
12 locuri, cu personalul desemnat din cadrul 
celorlalte servicii sociale care funcționează în 
cadrul C.S.C. „Sfânta Filoft eia” Câmpina.
-serviciul social „Casa de tip familial IRIS” din 
cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Sf. 
Filoft eia” Câmpina, cu sediul în comuna Brebu, 
sat Brebu, str. Arborilor nr. 23 D, cu o capacitate 
de 8 locuri și 6 posturi de natură contractuală;
-serviciul social „Locuință minim protejată 
LAURUL” din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare ”Sf. Filoft eia” Câmpina, cu sediul în 
comuna Brebu, sat Brebu, str. Arborilor, nr. 23C, 
cu o capacitate de 8 locuri și 5 posturi de natură 
contractuală de execuție;
-serviciul social „Casa de Tip Familial PHOENIX” 
din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
„Sf. Filoft eia” Câmpina, cu sediul în Sinaia, str. 
Mănăstirii nr. 11A, cu o capacitate de 6 locuri și 7 
posturi de natură contractuală de execuție.
-serviciul social „Casa de tip familial STEJARUL” 
din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
„Sf. Filoft eia” Câmpina, cu sediul în comuna 
Brebu, sat Brebu, str. Arborilor nr. 23 A, jud.
Prahova, cu o capacitate de 8 locuri și 6 posturi de 
natură contractuală de execuție.

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

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

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ
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„Nu poate exista o soluţie efi cientă la criza 
alimentară globală fără reintegrarea 

pe pieţele mondiale a producţiei alimentare 
ucrainene, dar și a celei de alimente și fertilizatori 
a Rusiei”, a declarat, pe 24 iunie a.c., secretarul 
general al ONU, Antonio Guterres, avertizând 
că planeta se confruntă cu mai multe cazuri de 
foamete anul acesta, iar, în 2023, va fi  chiar mai 
rău. Însă cerealele și alte alimente ucrainene nu 
vor ajunge prea curând pe piaţa globală, din 
cauza blocării rutelor maritime de către Rusia. 
Ucraina exportă ceva grâne pe pieţele globale pe 
calea ferată, prin Polonia și România, însă aceste 
variante sunt complicate și scumpe. Înainte 
de război, Ucraina își exporta prin porturile 
maritime în jur de 90% din cereale.

în ultimii câţiva ani, cumpărători chinezi 
au achiziţionat terenuri agricole în ţări atât de 
diverse precum SUA, Franţa și Vietnam. În 2013, 
gigantul alimentar WH Group, din Hong Kong, 
a cumpărat Smithfi eld, cel mai mare producător 
de carne de porc al Americii, și peste 146.000 de 
acri de teren agricol în Missouri. În  același an, 
Xinjiang Production and Construction Corps 
a cumpărat 9% din terenul agricol al Ucrainei, 
faimos pentru fertilitatea lui, reprezentând 5% 
din teritoriul ţării, o concesiune pe 50 de ani. În 
2020, SUA au sancţionat compania chineză, din  
cauza abuzurilor ei contra drepturilor omului.

Între 2011 și 2020, China a cumpărat aproape 
șapte milioane de hectare de teren agricol, 
răspândite pe tot cuprinsul lumii. Firmele 
britanice au cumpărat în total mai puţin de două 
milioane, în vreme ce cele americane și japoneze 
au cumpărat mai puţin de un milion.

„Ce contează cel mai mult este ce fac chinezii 
cu pământul”, a declarat J. Peter Phan, analist 
veteran pe problemele Africii și fost delegat 
al administraţiei Trump în regiunea marilor 
lacuri a Africii. În Republica Democrată Congo 
„ei au primit aprobarea regimului anterior de a 
prelua 100.000 de hectare pentru a produce ulei 
de palmier”, un tip de cultură care distruge 
pădurile. „Iar în Zimbabwe, produc carne de 
vită, pe care o exportă acasă, în China, ceea ce 
nu constituie un uz nici sustenabil și nici înţelept 
al terenului agricol, într-o ţară în care populaţia 
e înfometată din cauza penuriei de alimente 
de bază.” Pierderea terenurilor arabile devine 
o calamitate chiar și pentru ţări afl ate într-o 
situaţie mai bună decât Zimbabwe. În principal 
din cauza invaziei ruse din Ucraina, preţurile 
angro la alimente crescuseră deja în aprilie 
2022, cu 18% faţă de anul anterior. E cea mai 
mare creștere înregistrată în ultimii 50 de ani, în 
decurs de 12 luni, conform Blocomerg. În Franţa, 
preţul grâului s-a dublat faţă de 2020.

Și, foarte probabil, China intenţionează să 

cumpere și mai mult pământ în străinătate. Ea 
deţine 21% din populaţia planetei și numai 7% 
din pământul agricol productiv. Soarta Ucrainei 
ilustrează cât de periculos este să-ţi fi e controlată 
o mare parte din teritoriu de către o altă ţară. Pe 
de o parte, Kievul ar putea fi  îngrijorat de faptul 
că un aliat al Rusiei îi controlează pământul; pe 
de alta, e nevoie să se teamă și că Beijingul și-ar 
putea retrage brusc investiţia, exacerbând astfel 
problemele economice ale Ucrainei.

O lege iniţiată de reprezentantul Dan 
Newehouse (republican, Washington), afl ată 
în prezent pe masa Comitetului de Achiziţii al 
Camerei, propune interzicerea cumpărării de 
terenuri agricole americane de către companii 
din China, Rusia, Iran și Coreea de Nord. Ea 
vine după un proiect propus în 2020, de senatorii 
republicani Jim Inhofe și Th om Tillis, care ar 
impune verifi carea obligatorie a achiziţiilor de 
terenuri agricole de către entităţi străine.

Astfel de verifi cări ar trebui să fi e însoţite de 
eforturi de a răscumpăra pământurile de la China 
și de la oricare alt rival strategic. A devenit acum 
prea riscant să-i permiţi unei puteri ostile să 
deţină teren agricol. Cererea de terenuri arabile 
nu va face decât să crească pe măsură ce clima se 
schimbă. Concomitent, confruntarea geopolitică 
va provoca noi perturbări ale lanţurilor de 
aprovizionare. Fiecare hectar contează.

La sfârșitul lunii iunie a.c., prinţul moștenitor al Arabiei 
Saudite,  Mohammad bin Salman, sosea în Turcia. Pe cât este de 

importantă această vizită din punct de vedere al relaţiilor bilaterale, pe 
atât de importantă este și din punctul de vedere al relaţiilor regionale. 
(…) Pentru că, atât dezvoltarea relaţiilor ţărilor arabe – deschizătoare 
de drum fi ind Arabia Saudită, cu Israelul, cât și eforturile Turciei de 
a-și normaliza relaţiile cu Israelul. Egiptul și Emiratele Arabe Unite, 
precum și tensiunile dintre Iran și Israel, care escaladează din nou, sunt 
subiecte urmărite îndeaproape în Orientul Mijlociu și în întreaga lume. 
Bineînţeles, aceste evoluţii interesează îndeaproape și Israelul, și Siria, 
comentează jurnalistul Bariș Doster, pentru ziarul turc Cumhuriyet, 
preluat de rador.ro.

Așa cum a fost refl ectat și în presa din ultimele săptămâni, Israelul 
și-a avertizat cetăţenii afl aţi în Turcia în privinţa Iranului. Le-a cerut 

să părăsească imediat Turcia. Iranul însă a respins declaraţiile Israelului și 
a spus că această ţară dorește să creeze tensiuni. Pentru că o înţelegere 
între cele două state este imposibilă, iar serviciile secrete pot organiza 
operaţiuni în zone foarte diferite ale lumii, și Turcia urmărește cu interes 
aceste tensiuni.

Se știe invazia SUA în Irak și descinderea în Siria au deschis calea 
instabilităţii și au favorizat escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu. 
Dar, în același timp, au generat și o serie de consecinţe pe care Statele 
Unite nici nu le doreau și nici nu le prevăzuseră. De exemplu, infl uenţa 
Iranului asupra Bagdadului și a Damascului a crescut și mai mult. Rusia 
și China și-au consolidat infl uenţa asupra acestor două capitale, dar și 
asupra Orientului Mijlociu în general, inclusiv asupra Israelului. Tendinţa 
de unitate a ţărilor din regiune s-a consolidat împotriva politicii SUA 
de a crea un stat kurd marionetă, un stat garnizoană, folosind PKK și 
organizaţiile teroriste derivate în Siria și Irak și administraţia regională 
kurdă din nordul Irakului.

TENSIUNILE DINTRE IRAN ȘI ARABIA SAUDITĂ
Marile tensiuni dintre Iran și Arabia Saudită și rivalitatea echilibrată 

cu Turcia sunt cunoscute. Aceste tensiuni și elementele rivalităţii nu au 
doar dimensiuni economice, geopolitice, strategice. Există și o dimensiune 
istorică, și una seculară. De asemenea, mai este vorba și despre rivalitatea 
arabo-persană și turco-persană. Din acest motiv, în tensiunile dintre 
Armenia și Azerbaidjan, Iranul s-a situat aproape de Erevan. Este îngrijorat 
de relaţiile care se dezvoltă între Azerbaidjan și Israel. Se teme de eforturile 
Turciei, pentru a-și dezvolta relaţiile cu republicile turcice, în primul rând 
Azerbaidjanul, și de cele legate de  creșterea infl uenţei în Caucaz și Asia 
Centrală. Oricât consideră Iranul și Israelul că existenţa lor reprezintă o 
ameninţare una pentru cealaltă, ele știu că SUA au pierdut puterea și nu 
mai constituie o hegemonie în Orientul Mijlociu. Israelul acuză Statele 
Unite că au o atitudine soft   faţă de Iran, că nu au o reacţie dură faţă de 
această ţară, iar Iranul susţine că, în spatele politicii sioniste a Israelului, 
se afl ă SUA.

Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite susţin Israelul împotriva 
Iranului. Ele știu că nu sunt foarte efi ciente singure. Împreună cu Iranul, 
poartă războaie pentru putere în foarte multe ţări.

Pe scurt, echilibrele în Orientul Mijlociu se schimbă foarte repede și 
alianţele se consolidează. Dar soarta populaţiilor sărace, a popoarelor 
oprimate din regiune nu se schimbă niciodată.

Invazia Rusiei din Ucraina provoacă foamete la nivel mondial și creșterea accelerată a 
preţurilor la alimente, iar viitoarele perturbări ale lanţurilor de aprovizionare vor amplifi ca 

și mai mult această nenorocire. Multe ţări realizează acum că ar trebui să producă mai multe 
alimente, însă ele și-au vândut o mare parte a celor mai bune pământuri Chinei, care se folosește 
de ele, pentru a-și hrăni propria populaţie. Acum câţiva ani, China a cumpărat aproape 10% din 
terenul arabil al Ucrainei. Ţările ar trebui să înceapă să-i verifi ce pe cei care le cumpără terenurile 
agricole, tot așa cum o fac deja în cazul anumitor tehnologii cruciale, propune Elisabeth Braw 
(American Enterprise Institute).

RELAŢIILE TURCIA-ARABIA RELAŢIILE TURCIA-ARABIA 
SAUDITĂ ŞI ORIENTUL MIJLOCIUSAUDITĂ ŞI ORIENTUL MIJLOCIU

DE CE DEŢINE CHINA ATÂT DE CE DEŢINE CHINA ATÂT 
DE MULT PĂMÂNT DIN UCRAINA?DE MULT PĂMÂNT DIN UCRAINA?
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CINE A INCLUS TRANSNISTRIA ÎN FORMATUL 5+2? 

De la bun început o explicație. Am luat în ghilimele „reglementarea confl ictului” din 
simplul motiv că această acțiune politică nu mai este valabilă. Or, reglementarea în 

formatul 5+2 nu mai poate fi  acceptată. Acest format încă mai include Republica Moldova 
și Transnistria ca părți, OSCE, Federația Rusă și Ucraina ca mediatori, iar UE și SUA ca 
observatori. Ei bine, ce fel de mediator al soluționării pașnice a confl ictului mai poate fi  
Federația Rusă, după actualul război împotriva Ucrainei în raport cu majoritatea statelor 
europene și nu numai? Cu atât mai mult, „garant al reglementării confl ictului transnistrean”, 
după cum pretinde Vladimir Putin în recentele sale declarații din 20 septembrie, în 
cadrul ultimei întâlniri cu ambasadorii nou-numiți la Moscova. Mai mult chiar – cu tot 
respectul și susținerea pe care o acordă Chișinăul și – de ce nu? – subsemnatul, dar mă 
întreb, care ar fi  raționamentele includerii în acest format și a Ucrainei ca mediator? Poate 
pentru că pe toată perioada ciocnirilor de interese, a contradicțiilor antagoniste, ca să nu 
zic diferendului dintre Chișinău și Tiraspol (1988-1991), iar mai târziu și nemijlocit în 
războiul de la Nistru, conducerea de atunci a Ucrainei a fost mână în mână cu Moscova?! 
Inclusiv prin participarea cazacilor ucraineni în război de partea principalului agresor 
și chiar crimele comise de aceștia?! Da, acum suntem solidari cu Ucraina și actuala ei 
conducere, parteneri de același statut în contextul aderării la UE, am susținut, susținem 
și suntem gata să susținem generos în continuare, din puținul nostru, refugiații ucraineni, 
unii net mai bogați decât propriii noștri cetățeni nu numai cu un nivel mediu de bunăstare. 
Dar nu putem neglija memoria celor peste 1.000 de victime, nu putem uita suferințele din 

Principala preocupare a tuturor pare să fi  fost întrebarea ce ține de 
lecțiile pe care le-a lăsat omenirii această femeie de 96 de ani, 70 

dintre care i-a trăit purtând cu demnitate coroana de Regină a țării sale. 
Luni, când Regina pleca, am căutat prin zeci de surse media răspunsuri la 
câteva întrebări importante despre viața Elisabetei a II-a. Le sintetizez în 
continuare, de rând cu răspunsurile identifi cate.

Și-a iubit Regina Patria? Da, a iubit-o cu dăruire și cu responsabilitate, 
fără să-și afi șeze, însă, sentimentele. 

A trăit cu onestitate, neimplicându-se în scheme de corupție? Da, a 
fost modestă și corectă, chiar dacă nu și-a declarat nicicând public decența.

A fost o persoană fi delă familiei sale? Incontestabil, relația sa cu prințul 
Philip fi ind un exemplu de prietenie veritabilă și de devotament.

Și-a slujit poporul?  Regina jurase că, întreaga sa viață, va fi  dedicată 
slujirii națiunii. „Mai rar o astfel de promisiune să fi e atât de strict respectată”, 
a menționat la ceremonia funerară Arhiepiscopul de Canterbury, considerat 
cel mai important episcop al Angliei. Regina avea și rang de șefă de stat, 
era o persoană extrem de infl uentă, deși deseori prefera să-și manifeste 
infl uența prin tăcere. Ce fel de politiciană era Regina? Calitățile sale de 
politiciană și le-a dezvăluit deseori, dar, în ultimele săptămâni, memorabilă 
a fost întrevederea sa cu noua prim-ministră a Marii Britanii, Liz Truss, 
pentru a o numi ofi cial în funcție. Regina i-a zâmbit și a încurajat-o.

Era 6 septembrie, cu doar două zile înainte de moarte. După deces, 
lumea a afl at și despre scrisorile unor copii din Ucraina, expediate în adresa 
Reginei, scrisori la care, copiii din Zaporojie, Kirovohrad sau din Berdiansk 
au primit răspunsuri de la Casa Regală. Prima doamnă a Ucrainei, Olena 
Zelenska, spunea, cu prilejul evenimentului funerar, că Regina avea trăsături 
de caracter extrem de valoroase. „O lecție pentru toți liderii, despre cât de 
important este să fi i atent cu toată lumea”, constata Zelenska. De altfel, la fel 
cu doar câteva zile înainte de moarte, Regina Elisabeta a II-a își exprimase 
îngrijorarea în legătură cu războiul din Ucraina, în timpul unei cine pe care 
o servise împreună cu un cleric scoțian. În acest context, absența ulterioară 
a lui Vladimir Putin de la funerarii nu mai necesită explicații, mai ales după 
ce a devenit clar faptul că, chiar și în condițiile în care omenirea deplângea 
pierderea Reginei, armata lui Putin nu a încetat nici pentru o clipă să 

omoare oameni în războiul din Ucraina. Cât o fi  valorând condoleanțele 
transmise de Vladimir Putin în adresa Regatului Unit, pentru „pierderea 
ireparabilă” a reginei Elisabeta a II-a? „Lumea a iubit-o, a adorat-o… Aveai 
impresia că stai de vorbă cu o persoană cunoscută, apropiată”, s-a vorbit în 
aceste zile despre regretata suverană.

Ce s-ar întâmpla dacă, în timpul vieții, mai ales atunci când urzesc fapte 
nedemne, oamenii de stat, politicienii, adică mai marii acestei lumi, și-ar 
închipui ce va vorbi lumea la funeraliile lor, cum vor deplânge oamenii 
plecarea lor din această viață, ce vor conține necrologurile semnate cu 
acest prilej? Poate ar fi  mai omenoși, mai corecți, mai loiali, mai sinceri, 
mai responsabili. Nu ar fi  prea complicat să-și trăiască viețile respectând 
interesele oamenilor. Mai ales că, în lume, există modele demne de urmat, 
modele de lideri care au știut cum să-și slujească poporul. 

Pe piatra funerară a Reginei va dăinui o inscripție simplă, asemeni vieții 
pe care a trăit-o: „Elizabeth II 1926-2022”.

LECȚIILE REGINEI LECȚIILE REGINEI 
ELIZABETH II PENTRU 

LIDERII LUMIILIDERII LUMII
Săptămâna trecură (10-25 septembrie) a început cu două minute de 

reculegere, anunțate în Marea Britanie în memoria Reginei Elisabeta 
a II-a. La funeralii au participat 500 de șefi  de state din întreaga lume, dar 
și zeci de mii de oameni simpli care, în ultimele zile, au ținut să-i aducă 
un omagiu, venind la ea cu fl ori, însoțite de mesaje de admirație și de 
recunoștință. Cei 500 de șefi  de state, dar și oamenii simpli, fără funcții înalte 
în stat, au avut la ce se gândi în aceste zile, urmărind plecarea Reginei din 
această lume.

Aneta GROSU, jurnalistă, Ziarul de Gardă„Elizabeth II 1926-2022”.

Modestă, fără alai, printre alți ofi ciali, Maia Sandu la funeraliile 
Reginei Elizabeth 

În nr. 2022 din 15-21 septembrie al  „Ziarului Ploieștii”, 
columnistul Victor Pelin de la IPN abordează, în 

articolul său „Un râvnit dialog „la nivel înalt” Sandu – 
Krasnoselski și opt scrisori pierdute” (pag. 10-11) subiectul 
celor câteva tentative ale așa-numitului lider de la Tiraspol 
Vadim Krasnoselski de a provoca Președintele Republicii 
Moldova, Maia Sandu, la un dialog „la nivel înalt”, adică 
de la egal la egal. În linii mari, autorul are dreptate mai în 
toate ce afi rmă, dar totuși îi scapă ceva, motiv care ne-a făcut 
să-i dăm o replică, nu atât pentru a combate anumite teze 
din articol, cât mai degrabă pentru a completa subiectul 
„reglementării confl ictului” transnistrean. Dar să luăm pe 
rând completările. 

Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

DE LA CONFLICT LA DIFEREND, DE LA CONFLICT LA DIFEREND, 
DE LA REGLEMENTARE DE LA REGLEMENTARE 

LA RE INTEGRARELA RE INTEGRARE
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acel război, ele mai sângerează și astăzi, chiar dacă s-au perindat deja trei 
decenii de atunci. 

În sfârșit, ce caută, cine și când a inclus Transnistria, teritoriu constituțional 
al Republicii Moldova, ca parte, egală cu Chișinăul, în formatul 5+2? În 
Convenția cu privire la principiile reglementării pașnice a confl ictului armat 
din zona nistreană a Republicii Moldova, semnată la 21 iunie 1992 de Mircea 
Snegur și Boris Elțin, nu e nici pomină de Transnistria (cu atât mai mult 
RMN – republica moldovenească nistreană!), ci doar Republica Moldova 
și Federația Rusă. Altminteri, Transnistria e întreg teritoriul din stânga 
Nistrului, cu o populație în descreștere (puțin peste 555 mii de locuitori în 
2004 și 475 mii în 2014). Dintre care 34,04% moldoveni-români, 30,3% ruși, 
28,8% ucraineni, alte, mai puțin de 10% bulgari, găgăuzi, belaruși, germani, 
polonezi, evrei, romi și alte etnii, dacă e să credem recensământului neofi cial 
din 2004 în regiune. (Apropo, potrivit recensământului din 1989, efectuat 
de altfel de autoritățile sovietice, în Transnistria locuiau 40,0% moldoveni, 
28,3% ucraineni și doar 25,4% ruși). Iar așa-zisa RMN, să fi m sinceri și lucizi, 
nu e decât o gașcă de infractori, criminali de stat din orașele Tiraspol, Bender 
(Tighina) și Râbnița, parțial Dubăsari, Grigoriopol și poate Camenca.  

ROMÂNIA, DUȘMAN SAU UN GARANT AL INTEGRĂRII CELOR 
DOUĂ MALURI? 

Mai degrabă mediator, ba chiar garant al reglementării, al reintegrării 
celor două maluri în statalitate comună și integrității teritoriale a 

Republicii Moldova ar putea fi  România. Or, le place sau nu politicienilor 
de orientări diferite sau chiar opuse de la Chișinău ori București, place sau 
nu Moscovei, Kievului, Bruxellesului ori Washingtonului, sau oricăror altor 
cancelarii occidentale, dar actualul stat Republica Moldova este – istoric, 
etnic, lingvistic, atribute ale statalității și de neam – un teritoriu românesc, 
anexat sau cotropit, ziceți-i cum vă place, de aceeași putere imperială, fi e 
la 1812, fi e la 1940, doar că, la aceste date diferite, numindu-se diferit. Mai 
ales că România nu a fost niciodată parte beligerantă a războiului din 1992, 
nu a participat în nici un fel la acesta. Din neatenție sau din sentimente de 
profundă profesionalitate, chiar ЦГА ПМР (în traducere din rusă: Arhiva 
Centrală de Stat a RMN) confi rmă lipsa documentelor care ar atesta 
participarea României în acel război. „Mercenarii români” și „fasciștii 
români” nu sunt decât niște mituri care circulă în regiunea transnistreană, 
minciuni propagandistice pentru a inocula în mințile oamenilor imaginea 
dușmanului român. Ca și informațiile mincinoase lansate de aceeași 
propagandă despre „fasciștii români care au violat fetele de la Colegiul de 
medicină din Bender” sau „fasciștii români care aruncau mine antipersonal, 
deghizate în jucării”. Activistul civic Constantin Dicusar a obținut răspunsuri 
ofi ciale de la Arhivele din Transnistria, de la SIS, Chișinău, precum și de la 
MAE al României, ce constată lipsa oricăror dovezi documentare ce ar atesta 
o posibilă participare a României în războiul de la Nistru din 1992.

CONFLICT SAU DIFEREND? 

Și acum să ne lămurim ce e și cu noțiunea confl ict din duplexul 
frazeologic reglementarea confl ictului. DEX-ul ne spune clar: confl ict 

– 1. Ciocnire de interese, discuție (violentă), cu cele două subpuncte: 
1.1. Confl ict de frontieră = ciocnire între unități militare însărcinate cu paza 
frontierei între două state; 1.2. Război; și 3. Treapta de maximă ascuțire 
în evoluția contradicțiilor antagoniste. În opinia noastră, faza de confl ict 
violent, contradicții antagoniste de maximă ascuțire a fost depășită. Drept 
argument am putea invoca răspunsul Maiei Sandu pe care și Victor Pelin îl 
citează: „…dialogul între Chișinău și Tiraspol pentru soluționarea diverselor 
probleme se desfășoară constant, cu participarea reprezentanților politici ai 
părților și în cadrul grupurilor de lucru, exact așa cum prevăd documentele 
semnate”. Dar și prin cum și-au coordonat Chișinăul și Tiraspolul acțiunile 
de combatere a pandemiei COVID-19, soluțiile privind asigurarea cu 
energie electrică, colaborările dintre ONG-urile de pe ambele maluri, 
precum și ultimul Acord de implementare a proiectului „Construirea păcii 
durabile și incluzive, consolidarea încrederii și coeziunii sociale în Moldova”, 
semnat de vicepremierul pentru reintegrare Oleg Serebrian, coordonatorul 
rezident Simon Springett și șefi i unor agenții ale ONU în Moldova (UNDP, 
UN Women, OHCHR ș.a.). Actualei situații dintre Chișinău și Tiraspol mai 
degrabă i s-ar potrivi noțiunea de diferend, care, fi ind un sinonim cu cea 
de confl ict, nu include sensul de război. Să comparăm: din cele vreo șapte 

explicații din DEX, am întocmit una cumulativă: Deosebire de opinii între 
două sau mai multe persoane, state etc.; deosebire de păreri între două sau mai 
multe persoane; neînțelegere, dezacord, dispută, disensiune etc. Și un exemplu 
grăitor: Toate diferendele internaționale pot și trebuie să fi e rezolvate pe calea 
tratativelor pașnice și a consultărilor reciproce.  Ceea ce se și cam întâmplă 
acum. Bunăoară,  disensiunile privind seria de explozii din 26-27 aprilie în 
stânga Nistrului au fost „rezolvate pașnic… pe calea consultărilor reciproce” 
în cadrul unei întrevederi dintre Vadim Krasnoselski, pe de o parte, și 
viceprim-ministrul Oleg Serebrian, și consilierul Maiei Sandu pe probleme 
de securitate, Dorin Recean. Inclusiv s-a negociat un nou contract privind 
energia electrică. De altfel, în acest caz a contat nu nivelul funcțiilor, ci al 
inteligenței celor doi ofi ciali de la Chișinău, ceea ce a constituit și așa o mare 
onoare pentru așa-numitul lider de la Tiraspol. 

Așadar, diferend și nu confl ict. Deci, presa de la Chișinău ar trebui să uite 
de „reglementarea confl ictului transnistrean” și să se plieze pe legitimarea 
„reintegrării celor două maluri”. Zi de zi, frază cu frază, de la o știre la alta, până 
să devină o ideologie, numai bună pentru a fi  un nou as în mâneca ofi cialilor 
de la Chișinău și celor de la OSCE. În plus, să combată cât mai operativ și 
cu discernământ minciunile – cine, Chișinăul a atacat primul Tiraspolul sau 
viceversa, gardiștii lui Smirnov, susținuți de cazaci și mercenari, au făcut 
primii morți în rândul polițiștilor de la Chișinău? Și multe alte minciuni și 
manipulări, doldora în presa de la Tiraspol. 

AVEM NEVOIE DE ÎNCĂ O AUTONOMIE DUȘMĂNOASĂ? 

Victor Pelin mai face trimitere la „un consens politic între toate 
formațiunile politice reprezentate în Parlament, consfi nțit prin 

adoptarea  Legii privind statutul juridic special al localităților din stânga 
Nistrului cu votul a 100% de deputați”. Și care „statut juridic special” oferă 
Transnistriei (scris în lege, dar de facto Tiraspolului) dreptul de a avea un 
Consiliu Suprem ca „organ suprem al puterii legislative al Transnistriei cu 
drept de a adopta legi de importanță locală și alte acte normative” și care 
– sic! – „adoptă Legea  fundamentală a Transnistriei”. Chiar așa?! Să mai 
avem legiferată o entitate separatistă dușmănoasă, care să ne pună mereu 
sula în coaste și piedici în cursul proeuropean? Doar au făcut o greșeală 
agrarienii și ex-președintele Lucinschi atribuind găgăuzilor statut de 
„unitate administrativ teritorială” (trebuia autonomia culturală sau cel mult 
administrativ-culturală). Măcar în cazul lor e vorba de o minoritate etnică, 
prezentă preponderent în mai multe localități din sudul republicii, iar 
pentru Transnistria care ar fi  raționamentul unei noi autonomii separatiste? 
Confl ictul dintre cele două maluri, mai corect dintre Chișinău și Tiraspol-
Bender nu e nicidecum unul etnic, cum vehiculează propaganda tiraspoleană, 
ci unul politic, izvorât din eforturile de conservare a imperiului sovietic. Mai 
ales că așa-zisa conducere a autoproclamatei rmn nu ascunde tentativele 
nedisimulate de alipire la Federația Rusă. Tot prin referendumuri butaforice. 
Or, norma de autodeterminare nu e un drept general la secesiune. Este dreptul 
unui popor, entități naționale sau etnice de a lua decizii privind cultura, limba 
și guvernarea sa. Ea a evoluat de la conceptele de „autodeterminare internă”, 
protecția drepturilor minorităților în cadrul unui stat la „autodeterminare 
externă”, secesiunea de la stat. În timp ce autodeterminarea este un principiu 
recunoscut pe plan internațional, secesiunea este considerată o problemă 
internă, pe care fi ecare stat trebuie să o evalueze în parte.

Și teza „aveți puțintică răbdare” nu e tocmai oportună. Am răbdat 30 de 
ani simularea eforturilor de reglementare a diferendului. Odată cu obținerea 
statutului de stat candidat la UE, nu mai avem pretexte și justifi cări să mai 
amânăm soluționarea acestui diferend. Acum pentru prima dată în istoria 
noastră suntem în centrul atenției mondiale, autoritățile noastre pot ajunge la 
orice cancelarie, la orice guvern din lume, având certitudinea că vom fi  auziți 
și ascultați. Acum, când numărul locuitorilor din regiune care au preferat 
cetățenia moldovenească a atins cota de 90%, iar 70% din relațiile comerciale 
ale regiunii sunt cu UE, când tot mai mulți părinți își dau copiii la școli cu 
instruire în limba română, când ororile războiului din Ucraina i-au făcut 
pe tot mai mulți dintre cei circa 250 de ruși ce ar locui în regiune să nu-și 
dorească să fi e „eliberați de armata rusă”, când până și militari înrolați în 
Grupul Operativ de Trupe Ruse (GOTR) preferă să rezilieze contractul și să 
se refugieze pe malul drept – ar fi  să ne grăbim să valorifi căm această situație 
deja în folosul Chișinăului. Inclusiv să-i găsim un omolog oligarhului Victor 
Gușan, stăpânul de facto al regimului din regiune (ar putea fi  chiar Dorin 
Recean sau Andrei Spânu) și să-l convingem să ia poziția Chișinăului. Că tot 
se folosește de accepția lui în afacerile cu UE. 
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E TIMPUL SĂ FAC CEVA ȘI PENTRU MINE!

Cristina Toma  
COCHINESCU

Gata!, mi-am 
spus, e timpul 

să fac ceva şi pentru 
mine. Râvneam la o 
cadă cu apă fi erbinte 
şi cu spumă multă, 
la fel cum doream să 
citesc în linişte cartea 
abandonată de ceva 
vreme. Motivul pentru 
care nu reuşesc să-mi 

împlinesc micile dorințe ascunse este un cârâiete 
mic şi drăgălaş, căruia ii place să stea atârnat de 
mine non stop, exact ca puii de maimuță de la 
zoo. Oh, să nu mă înțelegeți greşit, comparația 
în ochii mei e una tare drăgălaşă, iar ideea de 
attachment parenting m-a fascinat dintotdeauna, 
însă nu o simțisem pe pielea mea. Mai am trei fete 
care, cam de la începutul existenței lor, mâncau şi 
dormeau. Câte patru ore legate, în pătuțul lor. Ei 
bine, ăsta mic, ca un adevărat bărbat în devenire, 
ştie să-şi ceară drepturile, ignorând total 
dorințele şi nevoile mele. Motiv pentru care azi 
dimineață l-am alăptat zdravăn, m-am convins 
că e ultrasătul, l-am pus în legănuț, am lăsat-o pe 
Lenuța să stea cu ochii pe el şi am fugit. Am dat 
drumul la apă să curgă în cada cea mare, albă şi 
primitoare, am pregătit cu minuțiozitate hainele 
curate, şamponul şi săpunul cu mandarine, 
apoi am aşezat cu grijă cartea langă cadă, pe 
coşul de rufe al fetelor. Mi s-a părut ca trece o 
veşnicie până la momentul în care am intrat în 
apa caldă, încet. Nu mai făcusem o baie cinstită 
de mai bine de nouă luni, căci în timpul sarcinii 
m-am mulțumit doar cu duşuri scurte, de teama 
contracțiilor, iar după ce am născut, până  şi 
duşurile au devenit un lux.

Am intrat incet, întâi cu un picior, iar fi rele 
de păr ce au început să se ivească de sub pielea 
epilată acum trei săptămâni s-au zburlit uşor sub 
învăluirea apei fi erbinți. Al doilea picior nu a 
mai fost atât de luat prin surprindere, în schimb 
pântecul meu a fost fascinat. Mi-am imaginat 
pentru o clipă că acesta s-a întors pe dos, după 
ce nouă luni a purtat în el un copil ce se scălda 
în apa caldă, primitoare. Era rândul meu să fi u 
bebeluş, alintat de mângâierea apei, aşa că pe 
chip mi s-a lăbărțat un zâmbet uşor tâmp, dar 
sincer. Mi-am pus prosopul albastru sub cap, 
timp în care şamponul şi telefonul au alunecat pe 
jos cu un zgomot absolut previzibil. Spre bucuria 
mea, cartea a rămas cuminte pe coșul de rufe, aşa 
încât am deschis-o tacticos şi m-am cufundat în 
povestea începută acum nişte luni bune.

Sorbeam cuvintele şi totul mi se părea nou, 
mă simțeam ca o şcolăriță care chiuleşte de la 
şcoală, cu o vină puternică atârnând înlăuntrul 
meu, dar cu o satisfacție enormă pe față. 
Relaxarea m-a învăluit în scurt timp, în vreme 
ce liniştea din jurul meu era întreruptă de un 
sunet sec, metalic, dar cât se poate de egal, un soi 
de lovitură aplicată ritmic de un fi erar plictisit. 
M-am uitat uşor încurcată spre zona de unde se 
auzea sunetul, mai precis în gaura de protecție 
a căzii, creată special pentru ca apa să nu dea 

pe dinafară. Bună invenție, m-am gândit, căci 
apa curgea necontenit în cadă şi ar fi  umplut cu 
siguranță baia de apă, la cât de cufundată eram în 
noua mea stare. Cum zgomotul începuse să-mi 
apese deja creierul amorțit, m-am uitat insistent 
spre gaura de scurgere. Avea nişte zăbrele mici, 
un fel de uşă de închisoare destul de prost facută, 
căci dacă ar fi  vrut să iasă vreun gândac din ea, ar 
fi  reuşit fără niciun fel de efort.

Mi-am apropiat încet privirea şi, cu cât ochii 
îmi erau mai aproape de gaură, cu atât privirea 
mi se încețoşa, căci distanța devenea prea mică şi 
imaginea se defocaliza. Am atins cada cu fruntea 
şi, în total contrast cu atingerea fi erbinte a apei, 
cada era rece ca gheața. Bărbia s-a strecurat 
încet prin gratiile găurii de scurgere. Au urmat 
apoi buzele, care s-au țuguiat într-un soi de 
sărut imaginar, oferit de un negru iubitei lui 
răbdătoare, apoi au reuşit să se strecoare şi ele în 
gaură. Nasul a intrat cel mai uşor, lui nu i-a fost 
greu deloc, căci am un nas ascuțit ce se simțea clar 
în elementul lui, cu atât mai mult cu cât, odată 
intrat printre zăbrele, a fost invăluit de pasiunea 
existenței sale, adică de un miros puternic de 
frezii galbene. Cu ochii, lucrurile nu au stat chiar 
atât de uşor, pentru că au intrat fi ecare prin câte 
un spațiu lăsat de zăbrele şi, pentru o scurtă 
perioadă, am simțit chiar o durere ascuțită când 
au ieşit din orbite. Senzația a trecut însă repede, 
căci a urmat capul. Ei bine, în momentul acela, 
gaura de scurgere s-a mărit încet, pe măsura 
ce capul înainta, astfel încât simțeam un fel de 
mângâiere abruptă şi, în acelaşi timp, plăcută. 
Restul corpului s-a strecurat ca un şarpe, nici 
nu îmi mai amintesc cum. Întregul meu corp se 
afl a într-o stare de imponderabilitate, în timp 
ce, treptat, întunericul ce bănuiam că va persista 
multă vreme s-a risipit pe neaşteptate. M-au 
înconjurat brusc câteva mii de fl uturi mici, de 
toate culorile, ce treceau fără nicio jenă prin 
corpul meu, semn că nu prea le păsa de mine. 
Aveam tendința de a face ceva, eventual să înot, 
deşi în jur nu mai era apă, dar orice aş fi  făcut, 
stăteam pe loc, într-o aşteptare nedorită, dar 
necesară, după cum am bănuit. Am stat aşa preț 
de câteva minute, studiind cu atenție fl uturii, 
până m-am plictisit. Poate ar fi  fost mai bine 
să nu mă plâng, căci am simțit brusc o lovitură 
în creştetul capului care m-a scos din starea de 
amorțeală. Nu am înțeles ce anume m-a pocnit pe 
neaşteptate, însă din acel moment am început să 
înaintez. În jurul meu se luminase şi vedeam clar 
delimitarea spațiului, undeva la vreo douăzeci 
de metri, de jur-împrejur, printr-o sticlă groasă, 
verde, ce nu mă lăsa să desluşesc ce-ar fi  putut fi  
dincolo de ea. Stăteam ca prostul în mijlocul unei 
mari bile verzi, a fost concluzia mea.

Brusc, din cateva puncte ale bilei au tâşnit 
jeturi puternice de curcubee. E clar, sunt obsedată 
de culori, ar tebui să mă potolesc la un moment 
dat cu pasiunea asta a mea, cu atât mai mult cu 
cât e dubios de țigănească. Ce îmi era neclar, 
totuşi, era faptul ca bila însăşi nu era creierul 
meu, astfel încât să pot controla ce se întamplă 
în interiorul ei. Mai mult decât atât, începuse să 

mă doară una dintre glezne, deci totul era aievea, 
nu visam, nu-mi juca imaginația feste ci, pur 
si simplu, intrasem intr-o lume reală, dar total 
necunoscută mie. Fapt care mă aruncase într-o 
stare totală de nesiguranță amestecată cu teamă. 
M-am uitat după ceea ce ar fi  trebuit să fi e o uşă 
sau o cale de acces spre o eventuală ieşire, asa 
cum îmi imaginam că s-ar întâmpla într-un fi lm 
SF de duzină. Nu, uşa nu exista. Nu era mai bine 
să stau eu langă copilul meu sugăcios şi să-mi văd 
de treabă? Până la urmă, puteam să citesc cartea 
aia şi în timp ce alăptam… Aşa-ți trebuie, mamă 
denaturată ce-ai ajuns, acum stai şi chinuie-te să 
nu ți-o ia mintea razna, că ai patru copii acasă 
care au nevoie de o mamă întreagă la cap.

Am început sa mă focusez pe durerea gleznei, 
pentru a păstra legatura cu realitatea. Momentan 
nu am altceva de făcut decât sa stau calmă, să 
nu eliberez adrenalină, că trece în lapte şi se 
agită prea tare copilul dup-aia, şi să mă gândesc 
rațional la ce se întamplă. Ei bine, partea cu 
raționalul nu mi-a ieşit sub nicio formă. Am 
început să alternez, inconştient, stările de linişte 
cu cele de panică, alternanță pe care o detest de-a 
dreptul, dar nu o pot controla decât fragmentat 
şi fără rezultat, căci e un soi de cerc larg ce nu se 
mai închide odată.

Şi în timp ce mă luptam eu cu fricile mele, 
am început să înaintez, în aceeaşi stupidă stare 
de imponderablitate, spre geamul cel verde, cu 
o viteză tot mai mare şi mai înfricoşătoare. Din 
fericire, am avut timp să fac un scurt calcul. 
În jurul nucleilor mei atomici se afl ă un nor 
electronic, încărcat negativ. De asemenea, în 
jurul nucleilor atomici ai geamului se afl ă un 
nor încărcat, natural, negativ. Motiv pentru care, 
când electronii celor două corpuri, al meu şi al 
geamului, vor intra în contact, se va produce 
izbitura, căci ştim cu toții că sarcinile de acelaşi 
fel se resping, nu? Bun, dacă tot îmi pot folosi 
imaginația şi sunt adepta gândirii potrivit căreia 
putem schimba mental o mulțime de lucruri, 
am certitudinea că, dacă voi creşte numărul 
protonilor cuprinşi în atomii de la exteriorul 
corpului meu, voi putea transforma atomii 
respectivi în ioni cu sarcina pozitivă, ce nu vor 
mai intra în confl ict cu atomii sticlei, astfel încât 
aceştia se vor atrage şi va fi  posibilă trecerea mea 
prin sticlă exact ca prin brânză. Din fericire, 
teoria mea a funcționat şi, în decursul a două-trei 
secunde, am reuşit să transform mental atomii în 
ioni pozitivi.

Am strâns din ochi, căci momentul impactului 
se apropia vertiginos şi, după ce am simțit un 
miros enervant de brânză, am trecut în partea 
cealaltă a geamului. Aterizarea a fost una lină, 
cu atât mai mult cu cât aceasta s-a făcut direct 
pe canapeaua din living. Lenuța stătea cu spatele 
spre canapea, legănând usor coşulețul copilului.

Am întrebat cu o voce usor gâtuită: A adormit? 
Da, doamna Cristina, mergeți liniştită şi faceți 
baie, stau eu cu el.

Intrebarea este: Merg să fac baia aia cu spumă 
şi tot tacâmul? Că parca bebe dă semne că i-ar fi  
puțin foame…

 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



Nr. 2024 • 29 Septembrie - 5 Octombrie 2022Pagina 13
MOZAIC

Medicina clasicăMedicina clasică

Uneori, simptome ale problemelor 
digestive, pe care le considerăm minore, 

pot indica o afecţiune. Una dintre cele mai 
frecvente, care afectează 25% din populaţie, este 
refl uxul gastroesofagian.

Trecerea conţinutului acid al stomacului în 
esofag, ceea ce în mod normal, n-ar trebui să fi e 
posibil, conduce la iritarea mucoasei acestuia, 
de unde arsurile esofagiene. Cauza o constituie 
închiderea incompletă sau relaxarea temporară 
a sfi ncterului esofagian situat în limita dintre 
esofag și stomac.

CAUZE ȘI URMĂRI
Sunt mai multe cauze imediate precum: 

creșterea în volum a stomacului, după mese 
copioase sau din cauza hiperacidităţii, aplecarea 
corpului în  faţă sau trecerea acestuia în poziţie 
orizontală imediat după masă, creșterea presiunii 
în stomac din cauza hainelor prea strâmte, a 
curelelor prea strânse. De obicei, urmarea acestui 
proces constă în senzaţia de arsură persistentă 
în spatele sternului, ce apare la aplecarea înainte 
sau în poziţie orizontală imediat după masă 
sau altfel, la două ore după aceasta, însoţită 
uneori și de gust de acru sau amar ori salivaţie 
crescută. Când arsurile esofagiene sunt frecvente, 
manifestându-se de mai multe ori în aceeași 
săptămână, se consideră a fi  simptom al refl uxului 
gastroesofagian. Uneori alimente, precum ceapa, 
ciocolata, cafeaua, cele bogate în zahăr sau grăsimi, 
alcoolul, dar și tutunul, conduc la relaxarea 
sfi ncterului esofagian, favorizând refl uxul, altele 
precum citricele, roșiile și preparatele din acestea, 
deși nu iniţiază deschiderea lui, produc arsuri 
la nivelul esofagului. Arsurile esofagiene pot fi  
cauzate și de presiunea intraabdominală crescută 
și prefacerile hormonale din timpul sarcinii ce au 
printre urmări și încetinirea golirii stomacului 
și a tranzitului intestinal, de administrarea unor 
medicamente.

AMELIORAREA SIMPTOMELOR
De cele mai multe ori refl uxul gastroesofagian 

nu se vindecă. Întrucât cauza nu poate fi  
eliminată. Așa că tratamentul medicamentos 
urmărește scăderea secreţiei gastrice acide.

CUM TE AJUŢI
Schimbă dieta și stilul de viaţă, evită mesele 

copioase, iar cea de seară servește-o cu 5-6 ore 
înainte de culcare.

Ia măsuri de reducere a greutăţii corporale 
dacă este cazul¸evită să-ţi apleci corpul în faţă 
sau să treci în poziţie orizontală imediat după 
masă¸evită grăsimile, ceapa, citricele, roșiile, 
ciocolata, cafeaua, menta, alcoolul, băuturile 
carbogazoase; renunţă la fumat; citește cu atenţie 
prospectele medicamentelor folosite.

CÂND AI REFLUX CÂND AI REFLUX 
GASTROESOFAGIANGASTROESOFAGIAN

Părinte Gabriel, Parohia Sf. Gheorghe Nou - Ploieşti

Direcţia Generală a Finanţelor Publice din Franţa a anunţat că interzice ofi cial adresarea 
cu termenul „doamna” și „domnul”. Directorul le recomandă angajaţilor să își adapteze 

formulele de adresare la noul context instituţional și social care implică schimbările de identitate 
de gen (schimbarea sexului sau refuzul oricărei referiri la un gen). Modul de adresare permis în 

corespondenţă, de exemplu, 
se va face cu numele 
destinatarului și cu un salut, 
informează Le Figaro. „De 
acum încolo, se recomandă 
doar numele destinatarului 
la salutul bună ziua”, În mod 
similar, expresia „Vă stau 
la dispoziţie pentru orice 
informaţii suplimentare” 
ar trebui să fi e preferată 
unei fraze precum „Vă rog 
să acceptaţi, domnule…”, 
se arată într-o notă a 
directorului general al 
Finanţelor Publice.

FĂRĂ „DOAMNA” ŞI „DOMNUL” 
CUM NE ADRESĂM?

În fi ecare an Biserica Ortodoxă prăznuieşte Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului cu Sfântă 
Liturghie şi acatist în amintirea minunii din biserica Vlaherne. 

Sfântul Acoperământ cu care Maica Domnului a acoperit cândva poporul se perpetuează în veac 
şi-i acoperă cu acoperământul milei sale pe toţi cei care se roagă ei, o cinstesc şi fac voia Fiului său. 
Rugăciunea ei înlăcrimată ne arată măsura dragostei faţă de neamul omenesc şi constituie un exemplu 
de milă creştină şi dăruire faţă de aproapele Său. Această rugăciune se cuvine să fi e păstrată cu sfi nţenie 
în inimile noastre deoarece exprimă cea mai înaltă formă de adresare către Dumnezeu şi o dovadă 
vie, de netăgăduit a legăturii care există între Maica Domnului, Născătoarea de Dumnezeu şi Sfânta 
Treime. ”Împărate Ceresc primeşte pe tot omul ce se roagă Ţie şi cheamă numele meu întru ajutor ca 
să nu plece nimeni de la faţa mea neajutat şi neascultat”.

“Părinţii mei m-au 
părăsit dar Domnul 
m-a luat” spune 
Psalmistul. Domnul 
nu ne părăseşte 
niciodată chiar şi 
atunci când noi ne 
abatem de la poruncile 
Lui. El îşi ţine 
promisiunea pe care 
a făcut-o oamenilor 
prin Prooroci şi ne 
aşteaptă să venim 
la chemarea Sa, ne 
îngăduie cu toate 
neputinţele, rătăcirile 
şi îndărătnicia noastră. 

Îşi trimite Duhul Sfânt ca să ne mângâie în necazuri şi dureri căci El ne iubeşte pe toţi, deopotrivă şi 
nu ne cere decât să-L ascultăm spre binele nostru. Ne-o dăruieşte pe Maica Sa ca să ne miluiască şi să 
ne “crească”aşa cum L-a iubit şi L-a crescut pe Fiul său. Dar noi de câte ori nu uităm de Maica noastră 
cerească, ba încă o supărăm cu nesimţirea noastră şi o minţim. Când avem câte-o problemă alergăm 
întâi la doctor, la ghicitori sau vrăjitori, ne supunem diferitor practici ca să ne îmbunătăţim viaţa dar 
uităm că ajutorul şi izbăvirea noastră sunt atât de aproape!

Maica Domnului îngenunchiază la poarta inimii noastre şi aşteaptă s-o primim. Ea ne cunoaşte 
atât necazurile cât şi neputinţele şi are puterea de a le dezlega. Ea a împlinit porunca Fiului său pe care 
i-a adresat-o când era pe Cruce “Iată, fi ul tău!”. Cealaltă poruncă: ”Iată,mama ta!”încă nu şi-a găsit 
ecou în inimile oamenilor. Ce poate fi  mai înălţător şi mai îmbucurător decât să primeşti un dar de la 
Dumnezeu prin mijlocirea Maicii Sale?

Acea trimitere a Maicii Sfi nte către neamul omenesc este o altă jertfă pe care a suferit-o atât Fiul cât 
şi Maica. Cel care a pătimit moarte pe Cruce pentru păcatele noastre ne-a dăruit-o pe Maica Sa deşi a 
ştiut cât va avea ea de suferit pentru asta. Cu toate acestea n-a luat-o cu El în ceruri atunci când ,plină 
de durere se ruga zilnic la Mormântul Fiului său mort şi Înviat ci a lăsat-o pe pământ ca să-i mângâie 
şi să-i întărească pe creştini. Milele şi minunile revărsate prin sfi ntele icoane şi prin apariţiile ei au 
umplut pământul. Acum avem nevoie, mai mult decât oricând, să vedem şi să simţim în viaţa noastră 
mila şi ajutorul Maicii Domnului. Amin.

ACOPERĂMÂNTUL MAICII 
DOMNULUI - 1 OCTOMBRIE 
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CINSTE VALORII CINSTE VALORII 
PERENEPERENE

de Daniel Lazăr
Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ 

Într-o lume tot mai grăbită și care uită, nu de 
puține ori, să își amintească de adevăratele 

valori, mai sunt și excepții, care, deși ar trebui să 
fi e chestiuni normale, au ajuns să fi e considerate 
desuete de către mulți dintre noi. Sigur, cei care 
gândesc așa nu fac decât să adâncească și mai 
mult prăpastia dintre normal și anormal.

Scriu cu bucurie aceste rânduri pentru că 
la Ploiești mai există inițiative care să repună 
pe tapet adevăratele valori și să le cinstească 
memoria așa cum se cuvine.

La sfârșitul săptămânii trecute, Claudiu 
Moldanschi, fi ul regretatului mare sportiv 
și tehnician Ștefan Moldanschi, a organizat, 
împreună cu Federația de Scrimă, ediția a cincea 
a Memorialului care poartă numele tatălui său, 
un nume simbol în peisajul sportului prahovean. 
Competiția a fost încărcată de emoții și emulație în 
rândul sportivilor, care au ținut astfel să venereze 
un nume simbolic al orașului nostru, iar faptul că 
Ana Maria Brânză-Popescu a fost la eveniment 
nu poate decât să ne bucure și să demonstreze 
că marii campioni știu să rămână OAMENI 
indiferent de cât de multe medalii au cucerit. 
Sau poate tocmai de aceea fac aceste lucruri și 
nu rămâne decât să le mulțumim și să credem că 
astfel de exemple nu vor muri niciodată. 

Complexul Hipodrom Ploieşti a avut tribuna aproape plină, 
duminică, cu prilejul reuniunii pe care CSM Ploieşti a organizat-o 

în parteneriat cu Jockey Club Român şi fi rma Oltina. 
Cea mai aşteptată întrecere a zilei, cursa de galop dotată cu Premiul 

„In Memoriam Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a”, a fost câştigată de 
iapa Lively Lydia, condusă de jocheul Valentin Atanasov, la mică distanţă 
venind armăsarul Traton (jocheu Arif Asenov). Festivitatea de premiere 
a fost ofi ciată de colonelul Corneliu Pavel, purtător de cuvânt al Statului 
Major al Forţelor Navale Române, Jonathan Perree, reprezentantul 
Federaţiei Europene de Galop şi de Tudor Roşca, vicepreşedintele Jockey 
Club Român.

Cealaltă cursă importantă de galop, Premiul „În onoarea Majestăţii 

Sale Regele Charles al III-lea”, l-a avut din nou drept câştigător pe bulgarul 
Valentin Atanasov, de data aceasta pe armăsarul Mister Five Euro. 

Regina Elisabeta a II-a, în mod special, a fost pasionată de acest sport. În 
1945, pe vremea când era o tânără prințesă, a participat la prima sa reuniune 
hipică importantă – Royal Ascot. De atunci, a fost o prezență constantă pe 
hipodromurile de la Ascot și Epsom, unde a asistat la mai multe victorii 
ale cailor săi din grajdurile regale. Pasiunea pentru cai a fost moștenită în 
familie de Prințesa Anna și de fi ica ei, Zara Phillips, ambele participante în 
concursurile ecvestre organizate în cadrul Jocurilor Olimpice.

Și Regele Charles al III-lea este apropiat de lumea ecvestră, el participând 
mai bine de 40 de ani în competițiile de polo călare, premiile obținute fi ind 
donate organizațiilor de caritate. De-a lungul timpului, el a deținut mai 
mulți cai de curse, iar în calitate de monarh va continua să administreze, 
alături de soția sa, Regina Consoartă Camilla, grajdurile regale din care fac 
parte peste o sută de cai pur-sânge englez.

Cursele de trap au fost, şi ele, extrem de pasionante, majoritatea fi ind 
decise pe ultimii metri şi câştigate de: Jarrod Shan (Premiul Oltina 
Municipal), Katrina CV (Premiul Jockey Club Senior), Nelstrong (Premiul 
Oltina Prahova), Wicked From Heaven (Premiul Jockey Club Junior) şi 
Bailando (Premiul Oltina Internaţional). Festivitatea de premiere a curselor 
de galop a fost ofi ciată de Radu Simionescu, consilier local şi preşedintele 
Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret din municipiul Ploieşti şi 
Daria Lupu – Relaţii externe Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Prahova/
Uniunea Elenă din România, alături de o parte dintre tinerii implicaţi 
în proiectul „Ploieşti, Capitala Tineretului din România 2024”: Cristian 
Şerban, Damian Tănăsescu, Giulian Panait, Aşer Negoi, Ariana Bădicioiu, 
Alexandra Surlaru şi Hana Barkia.

În pauzele dintre curse, publicul spectator s-a putut delecta cu două 
momente artistice propuse de dansatorii de la Fabis Art School, pregătiţi 
de prof. coregraf Ioana Olaru: un vals al Grupei Topaz şi musical-ul „Hello 
Dolly”, prezentat de Grupa Briliant.

CURSĂ DE GALOP DOTATĂ CU PREMIUL „IN MEMORIAM CURSĂ DE GALOP DOTATĂ CU PREMIUL „IN MEMORIAM 
MAJESTATEA SA REGINA ELISABETA A II-A”MAJESTATEA SA REGINA ELISABETA A II-A”

Fotbal
PACHETE DE BILETE PENTRU PACHETE DE BILETE PENTRU 

MECIURILE CU FCSB ȘI FC ARGEȘMECIURILE CU FCSB ȘI FC ARGEȘ

Începând de marți, FC 
Petrolul Ploiești a demarat 

procedura de comercializare a 
biletelor pentru ultimele două 
partide de pe teren propriu 
din turul sezonului regulat 
al Superligii, cele cu FCSB 
(duminică, 9 octombrie, ora 
21.30, etapa 13) și FC Argeș 
(ora și data urmează să fi e 
stabilite, meciul se va disputa 
în intervalul 21-24 octombrie, 
în cadrul etapei a 15-a).

Vor fi  vândute doar pachete 
de bilete, ce vor asigura accesul 
la ambele întâlniri și nu va 
exista posibilitatea de a fi  
procurate tichete individual, 
pentru oricare dintre cele două 
jocuri!

În acest sens, va fi  emis 
un singur bilet, ce va trebui 
prezentat în momentul 
accesului la meciul cu 
FCSB și, obligatoriu, păstrat 
pentru accesul pe stadion 
și la întâlnirea cu FC Argeș. 
Păstrarea în bune condiții este 

responsabilitatea posesorului, 
nefi ind posibilă eliberarea unui 
alt tichet în caz de pierdere sau 
deteriorare. Dat fi ind faptul 
că jocul cu FCSB va fi  unul cu 
grad ridicat de risc, pe bilete 
vor fi  inscripționate numele 
cumpărătorilor.

Prețurile pachetelor de 
bilete ce vor asigura accesul la 
meciurile cu FCSB și FC Argeș 
vor fi  următoarele: Peluze – 20 
lei; Tribuna II – 60 lei; Tribuna 
I – 80 lei; Tribuna 0 – 100 lei; 
Lojă – 500 lei.

În prima fază, tichetele pot fi  
achiziționate online, accesând 
www.entertix.ro (aici), iar 
de miercuri, 28 septembrie, 
acestea vor putea fi  găsite și 
la casa de bilete a stadionului, 
ce va fi  deschisă conform 
următorului program: joi, 
29 septembrie: orele 10.00 – 
20.00; vineri, 30 septembrie: 
orele 10.00 – 20.00.

Clubul va reveni cu 
programul casei de bilete 
pentru săptămâna 3 – 9 
octombrie.
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Scrimă
EMOȚIE ȘI AMBIȚIE LA EDIȚIA A V-A A EMOȚIE ȘI AMBIȚIE LA EDIȚIA A V-A A 
MEMORIALULUI ȘTEFAN MOLDANSCHIMEMORIALULUI ȘTEFAN MOLDANSCHI
În acest week-end, Clubul Sportiv Petrolul 

Ploiești și Federația Română de Scrimă 
au organizat, la Sala de Sport a Școlii Grigore 
Moisil din Ploiești, cea de a V-a ediție a Cupei 
«MEMORIALUL ȘTEFAN MOLDANSCHI», 
competiție la proba de fl oretă băieți și fete la 
categoriile U9, U11 și U13. 

Invitată de onoare, multipla campioană Ana 
Maria Popescu-Brânză i-a încurajat pe micuții 
sportivi și a ofi ciat premierea competiției. 

Cel mai bine clasați au fost:
Loc3: Andreea Pelaghie și Irina Gortoescu, la 

categoria fete U9
Loc3: Antonia Stănescu, la categoria fete U13
Loc6: Mihai Frangulea, la categoria băieți U9.
“Am avut onoarea de a o cunoaște și pe marea 

noastră campioană Ana-Maria Brânză, care 
m-a impresionat prin răbdarea, amabilitatea 
și căldura oferite micilor sportive”, a precizat 
Claudiu Moldanschi.

Competiția 
își propune să 
păstreze tradiția 
scrimei de 
performanță în 
Ploiești, cinstind 
memoria unui campion și antrenor emerit.

Ștefan Moldanschi a fost campion național 
de seniori în 1966 și 1971. Ca antrenor a activat 
la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești, acolo unde a 

pregătit cu succes sportivi în cadrul 
secției de fl oretă.

Interesant este faptul că prima 
competiție de scrimă atestată 
datează din anul 2500 î.Hr în 
Egiptul Antic. Scene ale unui 
concurs sportiv cu probe de scrimă 
pot fi  regăsite pe pereții sculptați 
ai templului lui Ramses al III-lea 
de la Medinet Habu. Conform 
comentariului hieroglifi c scrimerii 
își strigau reciproc: „În gardă! Și 
admiră ceea ce va face mâna mea.” 

Până și gladiatorii practicau 
scrima, nu ca sport ci pentru 
supraviețuire în luptele armate cu 
spectatori.

Judo
8 MEDALII LA MEMORIALUL AUREL CÎMPEANU8 MEDALII LA MEMORIALUL AUREL CÎMPEANU

Sportivii secţiei de judo a CSM-CFR-CSŞ 
Ploieşti au participat la Turneul Internaţional 

„Memorial Aurel Cîmpeanu” pentru juniori, 
desfăşurat în Sala Sporturilor din Focşani urcând 
de opt ori pe podium: două locuri 1, patru locuri 2 
şi două locuri 3.

Iată rezultatele acestora:
– locul 1 – David Ţugui (+90 kg) şi Sebastian 

Petre (-73 kg);
– locul 2 – Adrian Puiu )-81 kg), Alexia Cristea 

(-48 kg), Ioana Petraru (-63 kg) şi Andrada Minea 
(+70 kg);

– locul 3 – Rareş Costache (-66 kg) şi Bianca 
Ungureanu (-57 kg).

Sportivii de la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti sunt 
pregătiţi de Gheorghe Savu (coordonator), 
Mihai Trandafi rescu, Doru Munteanu şi Cosmin 
Slăveanu. La competiţia de la Focşani au participat 
peste 300 de sportivi din Bulgaria, Italia, Republica 
Moldova, Turcia, Ucraina şi România.
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Afl at în vizită la Târgul de produse agro-
alimentare „Toamna Buzoiană”, ministrul 

Agriculturii, Petre Daea, însoțit de presă, a 
cumpărat pungi după pungi de produse, de la 
aproape fi ecare tarabă. Ideea e că, după ce era 
fi lmat, Daea pasa produsele unui șef local, care le 
distribuia înapoi producătorilor. Nu știm și dacă le 
cerea banii... Cert este că un  producător s-a plâns: 
„M-am trezit cu produsele în căsuță, mă așteptam 
ca ministrul să consume produsele noastre. Nu 
este normal să ne înjosească în fața presei că 
achizționează de la noi, iar apoi să ni le înapoieze. 
Nu ne-a ajutat cu nimic că ni le-a înapoiat, ba chiar 
ne-a întristat comportamentul său!”

-Cum în gafe e expert
Și mereu incoerent
N-are habar nenea Dae
C-a făcut-o iar de oaie!
Dar acuma eu îl iert
C-a băut cam mult vin fi ert!

Auzi ce emană „sfântul” Kirill: „Biserica 
recunoaște că, dacă cineva, mișcat de 

sentimentul datoriei și de nevoia de a-și îndeplini 
jurământul, rămâne credincios chemării sale și 
îndeplinește ce îi cere datoria sau dacă moare 
în timp ce își îndeplinește acea datorie, atunci 
el, fără nicio îndoială, comite un act echivalent 
sacrifi ciului. El se sacrifi că pe sine însuși pentru alții 
și, prin urmare, credem că această jertfă spală toate 
păcatele pe care el le-a comis.”

-Încep să cred, să mă iertați
Și vă rog, nu mă certați,
Pe lângă Vladimir Kirill,
Necuratul este mic copil...

Ați auzit de una căreia televiziunile îi spun 
vedetă, pe numele său Bianca Drăgușanu? 

Cucoana cică ar fost invitată în cadrul unei 
emisiuni online, unde a răspuns mai multor 
întrebări despre propria persoană și unde a 
trebuit să spună ce părere are despre diferite 
lucruri. La un moment dat, fosta prezentatoare a 
spus ce părere are despre femeile scunde, făcând 

referire la Kim Kardashian (un fel de Bianca de 
pe partea cealaltă a Terrei): „Mie mi se pare că, 
dacă nu ești înaltă, nu ești om. Nu mă face să zic 
lucruri care să...”

-Sunt femei înalte, scunde, 
Femei suple sau rotunde,
Inteligente, sonate
Sau ca tine, femei tute...

Membrii Biroului Executiv al Partidului 
Umanist Social Liberal  s-au reunit 

recent, la București, pentru a aproba mai multe 
hotărâri. Printre acestea se afl ă și continuarea 
campaniei de semnături lansată la nivel național 
pentru susținerea inițiativei legislative privind 
„recuperarea către bugetul de stat a marilor averi 
care nu pot fi  justifi cate prin venituri legale”. Un 
singur comentariu: știți cine este în spatele acestui 
partid, da? Să n-avem vorbe, persoana se numește 
Dan Voiculescu, Felix sau Văranul, ăla de-a făcut 
un pic de pârnaie pentru că a prejudiciat statul 
cu vreo 60 de milioane de euro, din care ANAF a 
recuperat abia vreo 8-10 mil. de euro...

-Invocând pe cele sfi nte,
Ne dă lecții despre cinste.
Dar sub mască de moral!
Era marele... Văran.

Am afl at și noi de pe FB, că la TV nu ne mai 
uităm, că Prodanca și Reghe s-au bătut în 

mijlocul străzii. N-a fost o păruială cine știe ce, 
dar oamenii s-au dus la INML ca să arate ba un 
picior rupt care nu e rupt, ba un umăr dislocat 
care de fapt e la locul lui etc. Anamaria Prodan 
a fost prima la Institutul de Medicină legală 
pentru a-și scoate certifi cat medico-legal care 
să dovedească agresiunile. La ieșire, cică a fost 
surprinsă șchiopătând și cu mâna în ghips. Pe 

urmă s-a dus și Laurențiu Reghecampf la INML 
pentru a fi  examinat de medici după bătaie. 
Antrenorul cică s-a ales cu un ochi vânăt și, la 
botezul fi ului său, rezultat din relația cu o altă 
parteneră, a purtat o pereche de ochelari pentru 
a încerca să ascundă semnele lăsate de confl ictul 
cu fosta nevastă.

-Și-au dat în viață tot ce-au vrut,
Mulți bani, iubire vâlvătaie,
S-au dat în stambă, au pierdut
Și în fi nal și-au dat... bătaie.

Liderul AUR, George Simion, a salutat 
victoria extremei dreapta din Italia: „Noi 

suntem un partid care îmbrățișează aceeași 
politică ca și Polonia și pe care o anunță și viitoarea 
guvernare din Italia, o politică proatlantistă, 
o politică a națiunilor, ne dorim alăturarea de 
grupul de la Visegrad... Alegerile parlamentare din 
Italia sunt o lecție pe care italienii o dau tuturor 
statelor membre ale Uniunii Europene, anume că 
nicio amenințare, indiferent din partea cui vine, 
nu poate să îngenuncheze democrația, nu poate să 
se opună voinței cetățenilor. La viitoarele alegeri, 
partidul nostru o să formeze viitorul Guvern al 
României...” Declarația vine în contextul în care 
alegerile din Peninsulă au fost câștigate de alianța 
Frații Italiei, condusă de Giorgia Meloni, o tipă 
care simpatizează cu Mussolini.

-Apărut din spuma mării,
Se visează-n vârful țării.
O să fi i tu prim-ministru
Când o să zboare ariciul!

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, 
că Direcția Națională Anticorupție (DNA) 

a făcut progrese mari, ajungând un model la nivel 
european, furnizor de expertiză și bune practici 
în lupta împotriva corupției, deși parcursul 
său nu a fost lipsit de obstacole, regrese sau 
eșecuri punctuale care trebuie evaluate obiectiv. 
De asemenea, șeful statului a subliniat că fără 
„contribuția decisivă” a DNA, România nu ar fi  
fost un pol de stabilitate în regiune și un partener 
strategic pentru partenerii din cadrul NATO și 
din Uniunea Europeană. Mda, să amintim oare 
cine a făcut DNA celebră și să ne întrebăm de 
ce Iohannis n-a mișcat un deget când Dragnea-
Iordache-Toader au dat-o afară pe Kovesi?

-Dacă DNA e tare,
Fapt acum recunoscut,
Întreb fără ezitare:
Cu Codruța ce-ai avut?

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


