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Profesor nu, învățător nu, elev da, student da, 
părinte de elev da.

De aici începem.
Peste câteva zile începe școala. Discursuri, 

flori, haine bune…totul arată a sărbătoare. “O să 
facem”, “sprijinim viitorul” și “o să fie bine” sunt 
cuvintele cheie, nelipsite din curtea școlii la careul 
începutului de an, de când mă știu. Școala este plină 
de festivism. Din păcate însă, este doar de atât.

Peste 30 de ani de reformă a învățământului. 
Cred că este cea mai lungă perioadă din istoria 
omenirii în care cineva vrea să reformeze ceva. Și 
a ieșit atât de “bine”, că reforma... continuă! Cât?  
Dumnezeu știe. Poate încă pe atât. Până atunci 
însă, asistăm la un alt fenomen. Părinții aleg să-și 
retragă copiii de la școală și să urmeze alte forme de 
învățământ alternativ.

Toți știm de ce s-a ajuns aici, mai puțin cei care 
au tot “reformat și reformează” și astăzi școala 
românească.

38 de miniștri ai învățământului a avut România 
în cei 33 de ani de la Revoluție. Asta înseamnă că 
am avut una bucată căpățână și puțin dintr-un 
picior de “reformator” pe an.

Nu o să îi iau la rând, pentru că îmi este milă de 
voi și silă de ei.

O să încep cu concluzia mea despre “eminențele” 
amintite. Pe scurt, oameni fără simțul realității, 
neinteresați, rigizi, cu mentalitate politicianistă, 
obtuzi și cărora li se potrivește perfect definiția 
“meseriașului” român si anume “CINE V-A 
LUCRAT AICI?”.

Ei sunt vinovații principali pentru că ne aflăm 
în această fundătură. A doua categorie de vinovați 
sunt cei care păstoresc cu adevărat sistemul și care 
îl mulg prin meditații încă din clasele primare. De 
fapt, nu sistemul este muls, ci părinții. Iar aceștia 
din urmă sunt a treia categorie de vinovați, care 
au permis perpetuarea acestei școli paralele, din 
motive de lipsă de timp, din orgoliu și, la final, din 
lipsă de respect pentru ideea de școală.

Acum, că am scos cărțile pe masă, ca să nu îmi 
sară lumea în cap, o să fiu sincer și cu mine, în fața 
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Are oare Ploieștiul apă caldă? 
Au găsit oficialitățile o soluție 
la această criză majoră?

SE AUDE CLOPOȚELUL 
ÎNCEPUTULUI DE AN ȘCOLAR? 
NU! BATE CLOPOTUL PENTRU 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC

Negresa declarată 
albă  datorită averii 
impresionante

MOZAIC

43,566 milioane lei pentru 
refacerea a 945 Km de 
drumuri județene!

E 1 SEPTEMBRIE. ARE 
PLOIEȘTIUL APĂ CALDĂ?
Marți, ședința Consiliului Local 

Ploiești a fost deschisă, poate 
anume să... „celebreze” o lună fără apă 
caldă, cu o nouă rundă de explicații legate 
de termoficarea din Ploiești. Atât am avut, 
explicații. Și aluzii când ironice, când 
mușcătoare, față de acțiunea din 25 august 
a consilierilor locali care au votat preluarea 
de către municipalitate a serviciului de 
termie, cu tot ceea ce înseamnă CET Brazi 
și magistrala de transport. Soluție care 
este deocamdată la verificare de legalitate 
la Instituția Prefectului. Firește că toată 
vina a fost deversată în curtea Consiliului 
Județean Prahova... La un moment dat 
însă, fiiindcă totul se interpretează în 
cheie politică, sugerându-se așadar că 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

MAGDALENA TROFIN A FOST ÎNLĂTURATĂ DIN 
FUNCȚIA DE VICEPRIMAR AL PLOIEȘTIULUI

22 de consilieri locali au 
votat un proiect de hotărâre 
privind eliberarea din funcție a 
viceprimarului Primăriei Ploiești, 
Magdalena Trofin. Din ședința 
legislativului local a transpărut 
ideea că decizia este una pur 
politică și nu are nimic de a face cu 
motivele înscrise în documente: 
îndeplinirea defectuoasă a 
atribuțiilor, abuzarea și hărțuirea 
unui funcționar public, luarea 
unor poziții publice care ar 
fi panicat populația și ar fi 
adus grave atingeri instituției 
(probabil prestigiului acesteia). 
De altfel, chiar primarul Andrei 
Volosevici a afirmat că Trofin 

și-a făcut treaba... Interesant 
este că inițiatorii acestui demers 
au fost chiar colegii din USR ai 
viceprimarului, respectiv,  Costel 
Andreescu, Răzvan Enescu și 
Anca Popa, ulteriori demiși din 
partid de o conducere și ea la 
rândul său invalidată de Biroul 
Central al USR. Magdalena 
Trofin a scris că ar fi incomodat 
fiindcă nu ar fi răspuns unor 
comenzi: „am primit de-a lungul 
mandatului meu mai multe 
„observații”: că nu votez cum 
se transmite de la sediul PNL 
sau de la conducerea Consiliului 
Județean, comentez prea mult, 
pun prea multe întrebări sau îmi 

permit să vorbesc prea mult, fie 
că am inițiative ori că mă implic 
în prea multe și nu prea este 
bine, că îmi bag nasul unde nu 
trebuie etc.”

ZIUA LIMBII ROMÂNE
Ieri, în țară și pretutindeni acolo unde există români, s-a 

sărbătorit pentru a 12-a oară Ziua Limbii Române, celebrată 
laolaltă cu Limba Noastră din Republica Moldova, sărbătoarea 
de dincolo de Prut fiind instituită din 1990. Instituțiile publice 
au arborat drapelul României și au organizat programe și 

manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau științific. În Prahova, au avut loc o serie de 
manifestări la muzeele din rețeaua Muzeului Județean de Istorie și Arheologie și oriunde acolo unde 
să spunem că se celebrează educația...Dar, trebuie să recunoaștem, Ziua Limbii Române are o anumită 
solemnitate și noblețe, încât întotdeauna este sărbătorită mult mai discret decât alte evenimente...

toată criza e de fapt rezultatul unor aversiuni între 
persoane și partide, s-a auzit o remarcă: „mi-e scârrrbă 
(apăsat) să mai vorbesc despre asta…”

Amănunte în pag 6-7
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BANI EUROPENI 
PENTRU 

MODERNIZAREA 
ȘCOLII „CANDIANO 

POPESCU”

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației a anunțat că s-au semnat 

12 noi contracte de finanțare prin Programul 
Operațional Regional (POR) 2014-2020, în valoare 
totală nerambursabilă de 22.384.345,64 lei. Printre 
acestea se regăsește și un proiect care vizează orașul 
Ploiești, respectiv, modernizarea Școlii Gimnaziale 
„Candiano Popescu” și construire sală de educație 
fizică școlară, în cuantum de 164.117,50 lei. Acum, 
aceasta este valoarea comunicată oficial de MDLPA și 
s-ar putea să nu fie cea reală. Pentru această investiție, 
Primăria Ploiești a solicitat 1,467 milioane de lei, din 
care valoare eligibilă-1,188 mil. lei, iar contribuția 
din bugetul local pentru cheltuieli neeligibile și 2% 
din cheltuielile eligibile-0, 312 mil. lei. Proiectul se 
va desfășura prin Grupul de Acțiune Locală Ploiești, 
entitate la care municipalitatea a aderat în 2017,  prin 
HCL 395/15 septembrie.

TEATRUL ȘI FILARMONICA 
AU PRIMIT CÂTE 6 

MILIOANE DE LEI DE LA 
GUVERNUL ROMÂNIEI

Guvernul a 
aprobat, 

la propunerea 
Ministerului 
Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice 
și Administrației, 
alocarea sumei 
de aproape 270 
milioane de lei 
pentru 65 de teatre, opere și 
filarmonici din România care 
funcționează în subordinea 
autorităților locale. Suma 
reprezintă 2% din impozitul 
pe venit încasat până la 
data de 31 iulie 2022 pentru 
finanțarea instituțiilor publice 
de spectacole din subordinea 
unităților administrativ-
teritoriale solicitante, respectiv, 
teatre, opere și filarmonici 
din județele Arad, Argeș, 
Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, 
Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, 
Caraș-Severin, Cluj, Constanța, 
Covasna, Dâmbovița, Dolj, 
Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, 
Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, 
Prahova, Satu-Mare, Sibiu, 
Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, 

Vâlcea și Vrancea. Fondurile 
au fost repartizate conform 
solicitărilor transmise către 
MDLPA, până la termenul legal, 
de către unitățile administrativ-
teritoriale în subordinea cărora 
funcționează instituții publice 
de spectacole.

Cu acești bani se pot acoperi 
cheltuielile legate de asigurarea 
funcționării și se pot derula 
anumite investiții. În ceea ce 
privește Ploieștiul, autoritatea 
locală poate răsufla ușurată în 
sensul în care i s-a luat de pe 
umeri sarcina asigurării banilor 
pentru funcționarea celor două 
instituții. Teatrul „Toma Caragiu” 
a primit sau va primi 6.029.320 
lei, iar Filarmonica „Paul 
Constantinescu”- 6.648.490 lei.

AJUTOR FINANCIAR DE LA CJ 
PRAHOVA PENTRU BREAZA, 

GURA VADULUI ȘI IORDĂCHEANU
Consiliul Județean Prahova a aprobat asocierea cu unele administrații 

publice în vederea cofinanțării unor investiții pe care altminteri 
UAT respective nu le pot susține. Obiectivele propuse reprezintă priorități 
ale administrației județului și ale primăriilor, având ca scop îmbunătățirea 
infrastructurii și a serviciilor de apă și canalizare, precum și a serviciilor 
de sănătate pentru populație. Primăria Breaza va primi 80.000 lei pentru 
achiziționarea unui generator de curent trifazat DIESEL pentru Spitalul 
de Boli Pulmonare, iar Primăria Iordăcheanu a solicitat și primit 450.000 
lei pentru înființarea sistemului de canalizare menajeră în localitate. Gura 
Vadului va fi ajutată cu 350.000 pentru creșterea capacității de depozitare a 
apei potabile în satul Tohani. În total așadar CJ Prahova  va aloca 880.000 lei 
pentru susținerea proiectelor din județ.

PROGRAM 
DE LUCRU LA 
SERVICIUL 

PAȘAPOARTE

Prefectura Prahova a anunțat că 
Serviciul Public Comunitar de 

Pașapoarte Prahova își va desfășura 
activitatea de lucru cu publicul în 
intervalul orar 08:30-16:30. Doar în 
ziua de joi, probabil pentru a face față 
solicitărilor, programul este extins până 
la 18:30. Programările online pot fi 
efectuate pe platforma www.epasapoarte.
ro. Detalii referitoare la orarul de lucru 
sau informații utile se pot afla accesând 
pagina de internet a Direcției Generale de 
Pașapoarte, www.pasapoarte.mai.gov.ro, 
secțiunea „Servicii Publice Comunitare de 
Pașapoarte”, aflată pe pagina inițială, cât și 
pagina de internet a Instituției Prefectului 
Județul Prahova (https://ph.prefectura.
mai.gov.ro/pasapoarte/).
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT
PERSOANE PRINSE ÎN FLAGRANT CU 

3,7 KG DE CANNABIS
Polițiștii Brigăzii de Combatere a 

Criminalității Organizate Ploiești, împreună 
cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial 
Ploiești, au prins, în flagrant delict,  
două persoane, după ce acestea ar fi 
vândut peste 3,7 kilograme de cannabis. 
„Din cercetări a reieșit că, o a treia 
persoană ar fi sprijinit activitatea 
infracțională a celorlalte două, în sensul 
că ar fi depozitat, pregătit și transportat 
drogurile destinate comercializării”, 
a precizat IPJ Prahova. Procurorii 
D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial 
Ploiești au dispus reținerea, pentru 24 

de ore, a celor trei persoane, cercetate pentru 
săvârșirea infracțiunilor de trafic de  droguri 
de risc, complicitate la infracțiunea de trafic de  
droguri de risc și deținere de droguri de risc, 
în vederea consumului propriu, fără drept. 

„Ulterior, cele 3 persoane  au fost arestate 
preventiv de judecătorul de drepturi și libertăți 
din cadrul Tribunalului Prahova, pentru 
30 de zile. Suportul de specialitate a fost 
asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din 

Poliția Română. Facem 
precizarea că, pe parcursul 
întregului proces penal, 
persoanele cercetate 
beneficiază de drepturile 
și garanțiile procesuale 
prevăzute de Codul 
de Procedură Penală, 
precum și de prezumția de 
nevinovăție”, a anunțat IPJ 
Prahova.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Consiliul Județean Prahova a aprobat 
documentațiile de avizare a lucrărilor 

(DALI) și indicatorii tehnico-economici pentru 
intervenții pe mai multe drumuri județene 
din comunele Predeal Sărari, Bertea, Provița 
de Sus și Șotrile. Valoarea lucrărilor este una 
care, sincer, ne pune pe gânduri. Adică, unele 

reparații sunt egale cu construirea de la zero a 
cel puțin un kilometru de drum! Dar să vedem 
care sunt reparațiile pe care CJ le-a aprobat:

-DJ 119, zona Predeal Sărari, satele Predeal 
și Zâmbroaia, șase puncte de intervenție (115 
ml, peste 6.000 mp de construcție, 2 ziduri de 
sprijin, rigole carosabile, parapet de siguranță 
etc): valoarea investiției (inclusiv TVA)-
11.770.403,59 lei, din care C+M (inclusiv 
TVA)-10.409.373,21 lei;

-DJ 101 T, Bertea, trei zone (200 m, șanț din 
beton, trei ziduri din beton, parapet, protecție 
albie): 14.244.375,34 lei, din care C+M (inclusiv 
TVA)- 12.650.535,64 lei;

-DJ 100E, satul Valea Bradului, comuna 
Provița de Sus (30 m, parapete, protecție albie, 
zid de sprijin, rigole): 854.151,65 lei, din care 
C+M (inclusiv TVA)-661.074,95 lei;

-DJ 107, comuna Șotrile ( 6 zone, 600 
metri): valoarea investiției (inclusiv TVA)-
16.698.372,79 lei, din caree C+M (inclusiv 
TVA)-14.648.585,80 lei.

Să recunoaștem, suma totală, de 43,566 
milioane de lei, pentru 945 km de drumuri, este 
una de-a dreptul incredibilă. Asta ar însemna 
că se duc cam 461 mii de lei pe fiecare metru 
liniar de șosea ( 5 mp, la o lățime de drumului 
de 5 metri)...

COSTURILE PENTRU MODERNIZAREA CŞEI 
FILIPEȘTII DE TÂRG SE MAJOREAZĂ CU PESTE 50%

Consiliul Județean Prahova a actualizat devizul general al proiectului 
denumit oficial „Construcția, reabilitarea, modernizarea, 

extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul 
Școlar de Educație Incluzivă, comuna Filipeștii de Târg.” Investiția este 
finanțată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 
2014-2020.

În 2018, prin HCJ 29/20 martie, CJ Prahova a aprobat proiectul, 
documentația tehnico-economică, indicatorii tehnico-economici și 
cheltuielile aferente proiectului, costul fiind estimat atunci la 6.910.826,70 
lei (inclusiv TVA).

În data de 13 august 2020, a fost semnat contractul de finanțare la 
valoarea de 7.845.823,48 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă 
din FEDR (85%)-6.215.317,83 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din 
bugetul național (13%)-950.578,01 lei, valoarea cofinanțării eligibile 
(2%) și neeligibile a beneficiarului-679.927,64 lei.

Pe 11 iulie 2022, când nici măcar nu s-a apucat de lucru, antreprenorul 
a transmis solicitarea de ajustare a prețului privind acordul contractual 
nr. 14267/22.06.2022, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 
64/2022, cheltuielile urcând la 11.673.498,70 lei, mai mult cu 68,30% față 
de devizul aprobat în 2018 și cu 48,79% față de valoarea din cererea de 
finanțare din 2020.

Atenție, costul nu este cel final. În documentele CJ se arată negru pe alb 
că, „în funcție de modificările legislative, devizul general se actualizează 
ori de câte ori este necesar, prin grija beneficiarului proiectului.”

PARCUL INDUSTRIAL 
PLOIEȘTI VINDE      
1 HA DE TEREN

Ca unic acționar al SC Ploiești Industrial Parc, 
Consiliul Județean Prahova a acordat mandat 
special reprezentanților săi în Adunarea Generală a 
Acționarilor pentru a aproba vânzarea unor imobile 
aflate în proprietatea societății către anumiți agenți 
economici care au depus solicitări în acest sens. SC 
Test Profesional SRL dorește să cumpere un teren 
în suprafață de 3.765 mp, parte a Parcului Industrial 
Mizil, incintă prea puțin ocupată cu agenți economici. 
Pentru Parcul Industrial Ploiești există două solicitări: 
SC Oscar Downstream SRL, care vrea să achiziționeze 
1.500 mp și Sunboard Media Advertising SRL, care a 
depus cerere de cumpărare pentru 4.965 m. În proiectul 
de hotărâre al CJ Prahova nu se face nicio referire la 
prețul de vânzare, dar noi sperăm că opinia publică va 
afla câți bani s-au încasat din vânzări și mai ales cât a 
costat metrul pătrat de teren.

43,566 MILIOANE LEI PENTRU REFACEREA 
A 945 KM DE DRUMURI JUDEȚENE!
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PERCHEZIȚII LA FULGA. UN BĂRBAT 
S-A DAT DREPT FUNCȚIONAR PUBLIC ȘI 

PROMITEA ANGAJĂRI
Polițiștii din cadrul Poliției oraşului Urlați 

au pus în executare un mandat de percheziție 
domiciliară, în comuna Fulga, la domiciliul 
unui bărbat în vârstă de 56 de ani, bănuit de 
comiterea unei infracțiuni de înșelăciune. 
Bărbatul a fost condus la sediul unității de 
poliție, în vederea audierii. „În fapt, în perioada 
august-septembrie 2021, bărbatul ar fi pretins 
că este funcționar public într-o instituție, 
astfel, solicitând și obținând de la un alt bărbat 
aproximativ 9.700 de lei, sub pretextul achitării 
taxelor necesare angajării fiicei sale într-o 

funcție de funcționar public, prin susținerea 
unui concurs”, a precizat IPJ Prahova. În urma 
perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate mai 
multe elemente vestimentare cu inscripția unei 
instituții și o legitimație cu numele și fotografia 
bărbatului.  În cauză, cercetările sunt continuate 
de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 
înșelăciune.

LA VOLAN, 
CU AUTOTURISMUL RADIAT

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului 
Câmpina- Biroului Rutier, au oprit pentru 
control pe strada Sălaj, un autoturism condus 
de un bărbat în vârstă de 34 de ani, din 
municipiu. „Cu ocazia solicitării documentelor 
personale și ale autoturismului, cât și în urma 
verificărilor efectuate în bazele de date, s-a 
constatat faptul că autoturismul în cauză 
figurează ca fiind radiat din anul 2021”, a 
precizat IPJ Prahova. În cauză, a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de punerea în circulație sau conducerea unui 
autovehicul neînmatriculat.
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Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

ROMÂNIA AR PUTEA 
ADERA LA SCHENGEN 

ÎN ACEST AN
Cancelarul german Olaf Scholz a declarat că România, 

Bulgaria și Croația îndeplinesc criteriile de aderare 
la Spațiul Schengen, iar Germania  s-a angajat să susțină 
demersul celor trei țări de a deveni membre cu drepturi 
depline ale spațiului european de liberă circulație. Afirmația 
a fost primită cu bucurie la Palatul Victoria. Premierul 
Nicolae Ciucă a apreciat că țara noastră merită din plin 
acest lucru: „România a gestionat cu responsabilitate granița 
externă a Uniunii, demonstrând constant că poate proteja cu 
succes teritoriul Uniunii și cetățenii săi, în linie cu standardele 
Schengen. Cetățenii români merită să se bucure de aderarea 
la Spațiul Schengen și flexibilitatea suplimentară în termeni 
de liberă circulație a bunurilor și persoanelor. Exporturile 
românești ar putea cunoaște un impuls semnificativ, iar cozile 
la trecerea frontierei în Spațiul Schengen ar putea rămâne 
doar amintire.”

AJUTOR DE 2,187 MIL. EURO 
PENTRU LEGUMICULTORII 

PRAHOVENI

729 de fermieri din Prahova, în special 
cei din principalele bazine legumicole 
din județ, respectiv, Balta Doamnei, 
Olari, Gherghița, Puchenii Mari, Râfov 
și Tomșani, au primit câte 3.000 de euro 
pentru ciclul I de producție, în cadrul 
programului național cunoscut sub numele 
de „Tomate”. Suma alocată doar în Prahova 
pentru beneficiarii programului derulat de 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
a ajuns la aproape 2.187.000 de euro. Pentru 
a încasa acești bani, legumicultorii au 
îndeplinit cumulativ următoarele condiții: 
utilizează o suprafață de minimum 1.000 

mp/ciclu de producție spațiu protejat, cultivată exclusiv cu tomate ciclul I de producție; 
au obținut o producție minimă de 3.000 kg/1.000 mp pentru cultura de tomate ciclul 
I de producție; au valorificat producția de tomate ciclul I de producție în perioada 1 
martie-1 iulie 2022, inclusiv; au depus la Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova 
documentele justificative. Până ieri, s-au putut depune cererile de înscriere în program 
pentru culturile înființate în spații protejate, ciclul II de producție, respectiv pentru 
tomate, ardei gras și/sau lung, ardei kapia, castraveți, fasole păstăi, salată, spanac și 
ceapă verde. Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova a primit deja în acest sens 
aproape 720 de cereri de la legumicultorii prahoveni.

PRIMARII CER DIN NOU PENSII SPECIALE

Reprezentanții primarilor din orașele 
și comunele din România i-au cerut 

premierului Nicolae Ciucă să le acorde 
edililor indemnizații speciale, adică ceea ce 
noi cunoaștem drept pensii speciale. De fapt, 
indemnizația a fost adoptată prin ordonanță de 
Guvernul Dăncilă și a fost amânată de fiecare 
dată din lipsă de fonduri.

La această solicitare, premierul a răspuns 
că subiectul se va discuta în coaliție, UDMR 
susține propunerile edililor, iar liderul PSD, 
Marcel Ciolacu, a nuanțat că vor fi prea multe 
critici în spațiul public.

Primarii nu s-au ferit să recurgă la șantaj: 
„dacă nu suntem luați în seamă acum, și noi 
vom fi nepăsători când se vor apropia alegerile.” 
De parcă acordarea unei indemnizații ar ține 
strict de vot!

Se pare că discuțiile despre pensii au cântărit 
mai mult decât problemele pe care primarii ar 
trebui să le rezolve pentru comunitatea căreia un 
edil sau altul i-a cerut, ca să nu spunem cerșit, 
votul. 

Despre rezultatele întrevederii, premierul 
Nicolae Ciucă a spus: „la rectificarea bugetară 
recent adoptată, Guvernul a direcționat 
suplimentar peste două miliarde de lei 
comunităților locale pentru continuarea 
programelor de care beneficiază copiii din 
învățământul preșcolar și elevii-finanțarea 
burselor, programele pentru școli și masă caldă 
în școli, dar și pentru asigurarea funcționării 
spitalelor publice, furnizarea de energie în 
sistem centralizat. De asemenea, au fost 
majorate bugetele Programului Național de 
Dezvoltare Locală și al Programului național de 

construcții de interes public sau social pentru 
a fi continuate investițiile în infrastructura 
comunităților locale-modernizare drumuri, 
școli, infrastructură de învățământ, spitale, 
rețele de apă și canalizare.”

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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TÂNĂR ACUZAT DE TENTATIVĂ DE 

ÎNȘELĂCIUNE. CEREA BANI PE MOTIV 
CĂ FIICA SA A SUFERIT UN ACCIDENT 
Polițiștii din cadrul Secției nr.4 de Poliție 

Ploiești au fost sesizați de către o persoană 
despre faptul că, la poarta sa, se află o persoană 
necunoscută care îi solicită 12.400 de euro, sub 
pretextul că fiica sa ar fi suferit un grav accident 
rutier, fiind internată la o unitate medicală din 
București. „În baza sesizării, patrula de siguranță 
s-a deplasat la adresa indicată de apelantă, 
surprinzând un bărbat, care, la vederea echipajului 
de poliție a fugit de la fața locului. Cei doi polițiști 
au pornit în urmărirea bărbatului, somându-l să 
se oprească, însă, întrucât acesta și-a continuat 

deplasarea, polițiștii au efectuat fiecare câte un foc 
de armă, în plan vertical, ulterior, la aproximativ 
200 de metri distanță, bărbatul fiind prins și 
imobilizat. Persoana bănuită de comiterea faptei 
a fost identificată ca fiind un tânăr, în vârsă de 23 
de ani, din orașul Medgidia, județul Constanța”, 
a anunțat IPJ Prahova, tânărul fiind preluat  în 
custodia poliției, în vederea clarificării situației 
de fapt și luării măsurilor legale care se impun.„

CU NUMERE EXPIRATE LA VOLAN
Polițiștii Secției nr.1 de Poliție Ploiești, în 

timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de 
serviciu, pe strada Ștrandului din municipiu, 
au oprit, pentru control, un autoturism 
condus de un tânăr în vârstă de 26 de ani, din 
municipiu. „În urma verificărilor efectuate în 
bazele de date, polițiștii au constatat faptul 
că valabilitatea numerelelor provizorii de 
circulație figurează ca fiind expirate din cursul 
lunii martie a anului curent. În cauză, a fost 
întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracţiunii de punerea în circulaţie sau 
conducerea unui autovehicul neînmatriculat”, 
a precizat IPJ Prahova.

dumneavoastră.
Aşa cum am început rândurile astea, 

calitatea în care scriu este aceea de fost 
elev (unul mediocru, care cu greu și-a 
găsit locul în bancă, fugind de mate ca 
dracu de tămâie, și care a trecut de la 
ideea de a se face preot- în clasa a VI-a, 
la avocat- într-a IX-a, medic- în a X-a, și 
ziarist în clasa a XII-a). Ce facultate am 
făcut? Administrație publică. SIC! Ce 
profesez? Se vede! Sau poate nu.

Între timp, devenind tată, am 
cunoscut școala și din perspectiva 
părintelui.

Am ales o școală bună, am făcut pe 
dracu în patru să-mi bag odorul acolo 
și…dă-i! Răbdare și tutun!

Am dat gata patru garnituri de 
tren pline cu răbdare și tot atâtea de 
tutun. Am făcut greșeli pe care mi-am 
jurat că nu le voi face și anume să-mi 
dau copilul la pregătire mai devreme 
de clasa a VIII-a. Am repetat greșelile 
de a mă duce cu miloaga la profesori 
pentru a sufla în balonul mediilor 
crescute artificial, dar obligatoriu a 
fi umflate pentru a prinde plutonul 
“câștigător”….

M-am mințit! Și ce e mai grav, mi-
am mințit copilul.

Unde mă aflu acum? Cu fata în clasa 
a XI-a, într-un final, tot la școala aia 
bună, cu oglinda în față, luptându-mă 
alături de ea cu dilemele mele, astăzi și 
ale ei, din liceu. Unde mă duc după, ce 
mă fac…!?

De ce se repetă povestea? Simplu 
ca “bună ziua, domnu’ diriginte!”. 
Pentru că de mai bine de 50 de ani, 
școala românească a încremenit. Iar 
cei care au încercat reformarea ei au 
stricat și ce mai rămăsese bun în ea. Și 
nu o s-o mai iau de la capăt cu proasta 
salarizare care a dus la umplerea 
sistemului de suplinitori, cu note sub 
5 la catedră, care a dus și la creșterea 
fenomenului meditațiilor etc etc. Nu. 
Nu vă mai acresc.

O să încerc să vă spun cum vede 
un neica-nimeni ca mine școala sau 
parcursul unui copil în școală. Asta, 
ca dilema cu “ce mă fac când termin 
școala” să nu se mai repete…sau, cel 
puțin, să se dilueze pentru cine mai are 
răbdare să citească.

La primul clopoțel din viața fiecărui 
școlar, părintele ar trebui să aibă în 
mână două fișe, cu care să vină de la 

grădiniță. Una cu aptitudini primare și 
una cu trăsături caracteriale. Cine să le 
facă: doamna educatoare, un psiholog 
și directoarea grădiniței.

Cu astea două, pe parcursul celor 
patru ani. învățătoarea, împreună 
cu un psiholog pe bune (între noi fie 
vorba, e plină țara de ei - deci le-ar 
da serios de muncă și lor), să facă o 
evaluare corectă, atât aptitudinal, cât 
și temperamental  a elevului (ușurința 
sau greutatea cu care cel mic răspunde 
la stres, la competiție, la socializarea 
de grup - aspecte, spun eu, necesare 
alegerii corecte a colectivului, a școlii). 
Astfel încât, la terminarea ciclului 
primar, deja copilul să fie canalizat 
spre zona în care el dă cel mai bun 
randament.

Cu acestea, plus fișele de la 
grădiniță, copilul împreună cu familia 
se vor afla în fața unei decizii, cred 
eu, mult mai ușor de luat înainte de 
începerea ciclului gimnazial.

Pe acesta, tocmai pentru că în școala 
românească sunt obligatorii zece 
clase, l-as face de 6 ani. Iar împărțirea 
gimnaziului ar fi făcută echitabil ca 
număr de clase, nu ca astăzi, între: arte, 
sport, științe umaniste, real și info-
științele viitorului.

Astfel, copiii ar avea din capul 
locului drumuri potrivite aptitudinilor 
și felului lor de a fi.

Pentru cei care stau să sară că 
“așa-i și acum”, îi rog să își muște 
buzele puțintel și să vadă ce lipsește 
cu adevărat din scoala de astăzi. 
Evaluarea individuală serios făcută 
fiecărui elev în parte, fișele psihologice 
de care vorbeam, împărțirea claselor 
echitabil între profiluri și, poate ce este 
cel mai important, programe diferite 
pentru clase și pentru fiecare segment 
aptitudinal în parte.

Altfel, vorbim tot de copii buni la 
desen pe care “doamna” îi îndoapă 
cu matematică, deși “nu intră” și 
invers, buni la mate și, mult mai rar 
după cunoștințele mele, doamna bagă 
desenul în ei ca boabele în curcan.

Rezultatul? Îl vedem astăzi. “Struțo-
copii-cămile”, buni la toate și, de fapt, 
la mai nimic cu adevărat.

Aaa, da, sunt și excepții. Copii 
buni la aproape toate materiile și 
excepționali la ceva. Perfect! Pentru ei 
drumul prin școală este predictibil…

sau aproape, dacă nu au fișă psihologică 
menită să le indice și părinților și 
profesorilor, nevoile acestora. O sa 
fac aici o mică paranteză, și sper să nu 
supăr prea multă lume. Vedem copii 
geniali care au dificultăți în socializare 
și care se pierd sau sunt marginalizați 
de foarte multe ori din acest motiv. 
Pentru restul de copii- de pus la rana 
învățământului- din fericire, lucrurile 
sunt mult mai simple.

La terminarea clasei a X-a copiii 
sunt, așadar, mult mai limpezi în ceea 
ce urmează să facă în viață. Asta, spre 
ușurarea lor, dar mai ales a părinților, 
care astăzi așteaptă trecerea primelor 
clase de liceu (a IX-a si a X-a), în care 
copiiilor doar de școală nu le arde, pe 
principiul “mai e mult până la Bac”. Și 
abia după ce trecem în a XI-a ne-om 
hotărî noi.

Deci, de la finele clasei a 6-a de 
gimnaziu și a zecea de școală, drumul 
este din ce in ce mai limpede. Urmează 
un liceu cu profil real, unul cu profil 
umanist, unul sportiv, unul de artă, 
unul general, un liceu de meserii sau, 
STOP…pentru că până aici s-a putut!

Repet. Aparent, mare lucru nu pare 

schimbat, dar ceea ce văd eu ca esențial 
de urmărit pe tot parcursul școlii sunt 
APTITUDINILE COPILULUI.

Nu ce vrea părintele ori crede 
învățătorul si profesorul, ci ceea ce știe, 
poate și vrea elevul.

Nu bifarea programei bazate în 
proporție de 90 la sută pe memorare 
și nu pe stimularea creativității și a 
plăcerii de a acumula cunoștințe.

Examenele?
Doar două. La admiterea la liceu și 

cel de final de liceu. Cum să arate? În 
primul rând să nu se mai facă “la oala 
mare”. Pentru toți mate, română și ce o 
mai fi în titulatura clasei.

Nu. Ținta să fie cultura generală- 
scurt, limba română-obligatoriu (și aici 
cu nuanțe pentru realiști-umaniști) și 
o materie de profil. Atât.

Iar finalul celor 12 clase să se 
încheie cu un examen pre-pregătitor 
pentru facultate.

Face sens?
Dacă nu am fost prea clar, mă 

scuzați, dar am încercat și eu. Printre 
atâția miniștri repetenți la reforma 
învățământului, am zis că poate nu 
încurcă părerea unui părinte. Măcar 

eu nu vizez nici măcar un post de 
inspector…

Iar la final, am zis să nu las tabloul 
școlii nemâzgălit până la capăt și 
să sugerez și materii noi precum 
neuroștiința, tehnici de comunicare, 
științele viitorului, codul bunelor 
maniere, iar jumătate din materii să 
fie predate în natură, în muzee, în 
ateliere…

Și era să uit!
Semne distinctive pentru fiecare 

clasă, profil, școală…dacă nu un 
tricou, măcar o insignă cu alegerea 
făcută de elev. O chestie de mândrie și 
identitate.

Și era să mai uit ceva! Extrem de 
important.

Controale psihologice pe bune 
pentru toate cadrele didactice, o dată 
pe an. Nu de alta, dar vreau să știu că-
mi las copilul pe mâna unui om întreg 
la cap, echilibrat emoțional și capabil 
să empatizeze cu copilul.

Gata!
Vă mulțumesc că ați avut răbdare 

și las liberă discuția pentru sugestii 
(cine știe, poate o auzi cineva-ceva…) 
pentru că doar fiind deschiși la discuții 

avem măcar o șansă la a ajuta școala 
românească să ajungă în pas cu timpul 
nostru, dar mai ales cu cel ce va să 
vină, al copiilor noștri.

Pentru că dacă lăsăm Abramburici 
și Câmpeni să schimbe doar probe 
la examen și ici-colo în programă, 
dar să nu schimbe forma actuală a 
învățământului, pornind de la COPIL, 
pus în centrul  structurii școlii, tot mai 
mulți părinți vor alege să își ferească 
copiii de domnu’ și de doamna, care 
vând materiile la suprapreț, în afara 
orelor de program, plătite, în definitiv, 
tot de noi. În atare condiții, n-ar trebui 
să ne mire  un procent de sub 50 la sută 
la promovarea celor 12 clase și unul 
de 75 la sută de analfabeți funcționali 
produși de școala noastră.

Pentru că, fără să fiu rău, din păcate 
aici am ajuns cu școala așa cum ne-au 
reformat-o ei, corigenții politruci.

Scuip în sân, îmi fac cruce și mă rog 
la Dumnezeu să termine copilul liceul 
cu bine! Oi vedea ce vrea să se facă. 
Ieri se vedea femeie de afaceri. Azi, 
psiholog…mâine, cine știe!? Mai sunt 
doi ani.

Succes în noul an școlar!

Continuare din pagina 1
Marius 
MARINESCU

SE AUDE CLOPOȚELUL ÎNCEPUTULUI 
DE AN ȘCOLAR? NU! BATE CLOPOTUL 
PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC
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ACCIDENT FEROVIAR LA POIANA 

VĂRBILĂU
Un autoturism condus de un bărbat în vârstă 

de 51 de ani și un tren de călători care circula pe 
direcția Ploiești - Slănic au intrat în coliziune. În 
urma impactului nu au fost înregistrate victime. 
Conducătorul autoturismului a fost testat 
cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. 
Autoturismul a fost îndepărtat de pe linia de 
cale ferată, nefiind probleme de trafic în zonă.

ACCIDENT PE DN72, LA STOENEȘTI
Accidentul rutier s-a produs pe DN 72 în 

localitatea Stoenești. Două autoturisme, conduse 
de doi bărbați cu vârstele de 41, respectiv 65 de 

ani, au intrat în coliziune. În urma impactului, a 
rezultat vătămarea corporală a unei femei în vârstă 
de 38 de ani și a unui minor în vârstă de 14 ani. 
Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul 
etilotest, rezultatele fiind negative. Traficul a fost 
restricționat pe sensul de mers Târgoviște către 
Ploiești, fiind dirijat de polițiștii rutieri.

ACCIDENT PE DN1A, LA STĂNCEȘTI
Accidentul rutier a avut loc pe DN1A, pe 

raza satului Stăncești, comuna Târgșoru Vechi, 
după ce trei autoturisme au intrat în coliziune. 
Primele două autoturisme conduse de doi 
bărbați cu vârstele de 18, respectiv 72 de ani, iar 
cea de-a treia condusă de un bărbat de 21 de ani. 
„În urma impactului celor două, una dintre ele a 
pătruns pe contrasens intrând în coliziune cu un 
alt autoturism. În urma accidentului au rezultat 
2 victime”, a anunțat IPJ Prahova. Traficul rutier 
a fost restricționat pe sensul Ploiești - Buftea. 
Conducătorii auto au fost testați cu aparatul 
etilotest, rezultatul fiind negativ.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

E 1 SEPTEMBRIE. ARE OARE PLOIEȘTIUL 
APĂ CALDĂ? AU GĂSIT OFICIALITĂȚILE O 

SOLUȚIE LA ACEASTĂ CRIZĂ MAJORĂ?

E 1 septembrie, data la care operatorul de 
termoficare ar fi trebuit să reia furnizarea apei 
calde în Ploiești, dacă totul s-ar fi rezumat la 
anunțul său inițial și oficial, acela că în luna 
august se va ocupa de reabilitarea cazanului 
nr. 2 de la CET Brazi. 

Numai că lucrurile au luat o cu totul altă 
direcție. Un scurt istoric ar arăta așa: Primăria 
s-a ofuscat că SC Termoficare Prahova nu 
a anunțat că întrerupe apa caldă; Consiliul 
Județean Prahova, ca lider al asocierii în ADI 
Termie, a reziliat contractul cu operatorul; 
ADI Termie a anunțat operatorul de această 
decizie și l-a somat să întrerupă lucrările (nici 
măcar începute) la cazan; Primăria Ploiești 
a declarat public abia acum că a declinat 
penal contractul de servicii încheiat de ADI 

Termie cu operatorul din motive de oarecare 
ilegalități; Consiliul Județean Prahova a 
somat operatorul să reia serviciul pentru 90 
de zile, așa cum scrie în lege, în cazul rezilierii 
contractului; Tot CJ Prahova a livrat o serie 
de soluții (pompieristic?) pentru rezolvarea 
crizei; Primăria Ploiești anunță că rezilierea 
contractului a fost o decizie unilaterală a CJ 
Prahova, fără ca soluția să fie votată și de 
municipalitate în AGA Termie. 

Ce s-a întâmplat în ultima săptămână? 
Nimic esențial pentru ploieșteni. Dar multe 
în nota de scandal nedisimulat între CJ 
Prahova și Primăria Ploiești, între consilierii 
liberali și primarul liberal al Ploieștiului, 
între președintele CJ Prahova și primarul 
orașului Ploiești.

PRIMĂRIA PLOIEȘTI ACUZĂ CJ 
PRAHOVA CĂ NU A VRUT SĂ 
PARTICIPE LA ȘEDINȚA AGA 

A ADI TERMIE
Ultima dată, primarul Andrei Volosevici a 

solicitat convocarea de urgență a AGA a ADI 
Termo Prahova (n.n.-asociație din care fac 
parte Consiliul Județean Prahova și Primăria 
Ploiești) pentru a se vedea, printre altele, cum 
poate gestiona situația ADI Termie. Ei bine, 
aflăm de la Primăria Ploiești că CJ Prahova nu a 
dat curs invitației. Într-un comunicat de presă al 
municipalității se arată, printre altele: „Consiliul 
Județean Prahova nu a dat curs convocării de 
urgență a Adunării Generale a Acționarilor 
(AGA) a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
(ADI) Termo Prahova, în vederea demarării 
procedurilor legale privind asigurarea apei calde 
pentru ploieșteni. Aceste demersuri ar fi trebuit 
să conducă la adoptarea unor hotărâri, la nivelul 
Consiliului Local Ploiești și al Consiliului Județean 
Prahova, care să permită demararea procedurilor, 
de către ADI Termo Prahova, în regim de urgență, 
în scopul încadrării acestora în termenul legal de 
90 de zile de la rezilierea contractului, stipulat prin 
art.33 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare 
de utilități publice, republicată.

În condițiile îndeplinirii acestor etape, s-ar fi 
putut demara procedura legală care să permită 
clarificarea situației acestui serviciu public 

în municipiul Ploiești. Precizăm că rezilierea 
contractului nr. 185/7/09.05.2022 de delegare 
prin concesiune a gestiunii serviciului public 
de alimentare cu energie termică în municipiul 
Ploiești, în sistem centralizat, a fost dispusă, 
unilateral, de către membrii Consiliului Județean 
Prahova, desemnați în AGA a ADI Termo Prahova 
(...) Din nefericire, în cadrul unei reuniuni foarte 
importante, care ar fi implicat rezolvarea unei 
situații esențiale pentru confortul cetățenilor 
municipiului Ploiești, reprezentanții A.G.A. ai 
Consiliului Județean Prahova nu au fost prezenți 
la ședința amintită.  Pe cale de consecință, prin 
absența reprezentanților CJ Prahova, la ședința 
de astăzi a AGA a ADI Termo Prahova, în această 
chestiune atât de importantă pentru cei peste 
130.000 de ploieșteni afectați de lipsa apei calde, 
nu s-a putut face niciun pas în plus pentru găsirea 
unei soluții legale și concrete, menită să rezolve 
această problemă stringentă cu care se confruntă 
orașul nostru, în ultima perioadă.” Primăria 
Ploiești a solicitat din nou întrunirea AGA a ADI 
Termo Prahova.

ADI TERMIE A ÎNCURCAT BORCANELE
Între timp, se aștepta o decizie a instanței în 

problema apei calde. Adică ADI Termie a depus 
o solicitare prin care operatorul să fie obligat, 
prin ordonanță președințială, să reia furnizarea 
agentului termic în limita a 90 de zile, așa cum 
se stipulează în lege. Numai că Asociația a 

încurcat borcanele și a înregistrat dosarul la o 
altă instanță decât cea competentă teritorial. Ca 
urmare, Tribunalul Prahova a decis, în scurt, prin 
Hotarâre 163/2022 26.08.2022: „Admite excepția 
necompetenței teritoriale, invocate din oficiu. 
Declină competența de soluționare a cauzei în 
favoarea Judecătoriei Ploiești.” Judecătoria Ploiești 
nu stabilise însă, deunăzi vreme, termenele de 
judecată nici în acest dosar, și nici în dosarul 
depus pe aceeași temă de Uniunea Asociațiilor de 
Proprietari Prahova. 

CONSILIERII PLOIEȘTENI AU 
DECIS, ÎN MAJORITATE, CA 

MUNICIPALITATEA SĂ PREIA 
SERVICIUL DE TERMOFICARE

Pe 25 iulie, într-o ședință extraordinară 
convocată de 17 aleși locali ai PNL, USR, PSD, 
Pro România și ALDE, consilierii au aprobat, 
cu doar trei abțineri, un proiect care vizează 
înființarea societății „Termo Ploiești SRL”, având 
ca acționar unic municipiul Ploiești. Această 
nouă entitate ar putea prelua în regim de urgență 
activitatea de producere a agentului termic. O altă 
hotărâre votată în aceeași componență politică, dar 
cu 4 abțineri, vizează un proiect de hotărâre care 
presupune trecerea, cu titlu gratuit, din domeniul 
public al județului Prahova, în domeniul public al 

Continuare
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT
DEPISTATĂ LA VOLAN, CU PERMISUL 

REȚINUT
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Prahova, 

în timp ce acționau cu aparatul radar pe Drumul 
Național 1, în afara municipiului Ploiești, acesta 
a înregistrat un autoturism circulând cu viteza 
de 136 km/h (+36 km/h în afara localității). 
Polițiștii au procedat la oprirea regulamentară a 
autoturismului în cauză, la volanul acestuia fiind 
identificată o femeie în vârstă de 55 de ani, din 
municipiul București. „Cu ocazia verificărilor 
efectuate în bazele de date, s-a constatat faptul 
că femeia figurează cu permisul de conducere 
cu restricții-reținut. În cauză, a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de conducere a unui autovehicul pe drumurile 

publice de către o persoană căreia exercitarea 
dreptului de a conduce i-a fost suspendată”, a 
precizat IPJ Prahova.

TÂNĂR PRINS DROGAT LA VOLAN
Polițiștii din cadrul Poliției municipiului 

Câmpina, în timp ce desfășurau activități pe linie 
rutieră pe Bulevardul Carol I din municipiu, au 
oprit, pentru control, un autoturism condus de 
un tânăr în vârstă de 22 de ani, din municipiu. 
„Având în vedere comportamentul suspect al 
conducătorului auto, acesta a fost supus testării 
cu aparatul DrugTest care a indicat prezența unor 
substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv 
în organism. Ulterior, tânărul a fost condus la o 
unitate medicală în vederea recoltării de mostre 

biologice. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub 
aspectul săvârşirii infracțiunii de conducere a unui 
autovehicul pe drumurile publice sub influența 
băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, a 
anunțat IPJ Prahova.

Asociația Un Strop de Fericire invită toată 
comunitatea ploieşteană, copii, părinţi, bunici să 
facă mişcare la Run for Future, în Parc Municipal 
Vest, în ziua de 24 septembrie, începând cu ora 9.00.  

Probele crosului sunt prietenoase, 1, 2 şi 5 km! 
Înscriere aici: https://bit.ly/3caFiwE
Împreună cu partenerii crosului, Rotary Club 

Ploieşti, AFI Ploieşti, compania Metigla, pregătim 
premii şi surprize pentru participanţi.

Run for Future a ajuns la ediția cu numărul 9, 
bucurându-se de un succes imens încă de la apariția 
sa, în septembrie 2014.

Asociația Un Strop de Fericire încurajează 
sportul şi prin urmare stilul de viață sănătos, 
iar prin acest mare eveniment sportiv, invită toți 
membrii comunității ploieştene şi nu numai să 
alerge.

HAI LA MIȘCARE ÎMPREUNĂ CU AUSF!!
Ce este Run for Future?
Run 4 future este o competiție de alergare cu 

scopul de a promova sportul de masă, dar și de a 
susține strângerea de fonduri pentru proiectele 
educative. Această competiție se desfășoară în 
fiecare toamnă și se adresează persoanelor de toate 
vârstele.

Scopul crosului Run for Future este:
• să încurajeze un număr cât mai mare de 

persoane de toate vârstele să alerge
• să aleagă un stil de viață sănătos
• să susțină strângerea de fonduri privind 

educația nonformală.
Anul acesta, crosul Run for Future va întruni 3 

curse, aparținând de 3 trasee și anume:
Cursa Rotary, Promenada Inimilor, 1000m, 

cursa necompetitională unde participă gratuit 
bunici, copii, întrega familie. De asemenea, aleargă 
cel puțin 1 părinte, tutore, adult, alături de copii cu 
vârstă recomandată până la 14 ani.

Cursa Copiilor, de asemenea de 1000m, unde pot 
participa copiii de gimnaziu. Se premiază locurile 1, 
2 și 3 la categoria de fete și băieți.

Cursa AFI, cursa liceenilor, de 2000m, adresată 
elevilor de liceeu cu vârstă recomandată între 14-19 
ani unde se premiază locurile 1, 2 și 3 la categoria de 
fete și băieți.

Cursa Campionilor, participă persoane cu vârstă 
recomandată +18 ani, de 5000m; se premiază 
locurile 1, 2 și 3, la categoria de fete și băieți. 

!!Este posibilă participarea tinerilor și de la vârsta 
de 14 ani, doar dacă aceștia au mai alergat la astfel 
de probe.!!

HAI SĂ ALERGI ÎMPREUNĂ CU ASOCIAȚIA UN STROP DE FERICIRE!
VINO LA RUN FOR FUTURE, PE 24 SEPTEMBRIE!!!

municipiului Ploiești, a bunurilor mobile și imobile 
aferente sistemului de producere, transport și 
distribuţie a energiei a termice și apei calde. Este 
vorba despre CET Brazi și magistrala de transport 
a agentului termic de la Brazi, la Ploiești. Conform 
amendamentelor adoptate în cadrul ședinței, 
bunurile vor fi trecute libere de sarcini, în stare 
normală de funcționare și utilizare. 

PRIMĂRIA PLOIEȘTI NU PARE 
A FI DE ACORD CU CELE DOUĂ 
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI 

LOCAL!
Deși prin statut autoritatea executivă este 

obligată să pună în aplicare hotărârile unui 
consiliu local, la Ploiești treburile stau mereu altfel. 
Primăria a informat că a atacat cumva în contencios 
cele două documente. Într-un comunicat de presă 
postat pe site-ul oficial al municipalității se arată: 
„autoritatea publică locală a solicitat Instituției 
Prefectului-județul Prahova exprimarea unui 
punct de vedere de specialitate, în regim de urgență, 
privind legalitatea hotărârilor adoptate de către 
Consiliului Local Ploiești, în data de 25.08.2022, 
cu privire la trecerea către municipiul Ploiești a 
sistemului de producere, transport și distribuție 
energie termică și apă caldă. Reamintim că, în 
cadrul unei ședințe extraordinare, desfășurată 
la sediul municipalității, consilierii locali 
ploieșteni au adoptat două hotărâri, în contextul 
celor precizate mai sus, respectiv: Hotărârea 
358/25.08.2022  privind solicitarea de trecere din 
domeniul public al județului Prahova în domeniul 
public al municipiului Ploiești a bunurilor imobile 
și mobile aferente sistemului de producere, 

transport și distribuție energie termică și apă caldă; 
Hotărârea 359/25.08.2022 privind aprobarea 
înființării unei societăți cu 
răspundere limitată, având 
ca asociat unic municipiul 
Ploiești, cu scopul 
desfășurării activităților 
specifice Serviciului 
public de alimentare cu 
energie termică în sistem 
centralizat în municipiul 
Ploiești. Totodată, pentru 
ducerea la îndeplinire a 
actelor normative sus- 
amintite,  primarul Andrei 
Liviu Volosevici a dispus 
constituirea comisiei care 
să procedeze la preluarea bunurilor imobile și 
mobile aferente sistemului de producere, transport 
și distribuție energie termică și apă caldă din 
domeniul public al județului Prahova în domeniul 
public al municipiului Ploiești.”

Ceea ce nu se spune în comunicat este faptul 
că, de la ședința în care s-au adoptat cele două 
HCL, secretarul general al municipiului a lipsit. În 
locul său a fost delegată o reprezentantă a Direcției 
Juridice care a anunțat că proiectele au avut 
raport nefavorabil și, în consecință, nu va semna 
proiectele de legalitate. 

PROBLEMA APEI CALDE TOT NU 
ESTE REZOLVATĂ

Este destul de curioasă această poziție a 
executivului având în vedere că, până acum, 
în nenumărate rânduri s-a arătat dispusă să 
preia serviciul de termoficare în totalitate. Iar 

acum, când consilierii au deschis calea unei 
astfel de soluții, pare că dă înapoi... Chiar și așa 

însă, lucrurile sunt departe de a fi rezolvate. 
Mai precis, soluția nu este ca și cum mâine s-ar 
da drumul apei calde. Consiliul Județean ar 
trebui să adopte urgent o hotărâre de predare 
a patrimoniului pe care-l deține în cadrul 
ADI Termie (CET Brazi și magistrala). Pe 
urmă, o societate pe care Primăria Ploiești ar 
înființa-o nu poate prelua activitatea pentru 
că nu deține licență de operare de la ANRE. 
Ca urmare, ar trebui să scoată serviciul iar în 
concesiune. Și dacă nu poate să facă acest lucru 
prin încredințare directă, fiindcă Prefectura 
Prahova nu a validat starea de urgență! Pe 
de altă parte, nici Consiliul Local Ploiești și 
nici Consiliul Județean Prahova nu au votat 
desființarea ADI Termie, asociație care are 
deocamdată în custodie bunurile pe care cele 
două instituții trebuie să le transfere.
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Primăria Ploiești a cumpărat 1.780 
de ghiozdane noi care au fost deja 

distribuite unităților de învățământ spre 
a fi apoi dăruite elevilor din clasa I-a, în 
anul școlar 2022-2023. Acestea vor fi, ca 
să zicem așa, umplute cu un creion, un 
stilou, două caiete simple, două caiete 
tip I de 24 de file, două caiete tip II de 
24 de file, un caiet dictando de 48 de 
file, un caiet de matematică de 48 de 

file, un caiet cu foaie velină de 48 de file, 
o trusă de acuarele, patru coperți A5, 
un set de creioane color, un penar și o 
riglă. Programul „Primul ghiozdan”, în 
valoare de 160.000 lei, a fost aprobat de 
Consiliul Local Ploiești în luna iunie. În 
eventualitatea în care rămân pachete, 
acestea vor fi redistribuite către copiii 
din familii cu probleme sociale, aflate în 
evidențele ASSC.

PRIMĂRIA PLOIEȘTI A CUMPĂRAT 
GHIOZDANELE PENTRU COPII

PASAJUL PESTE DN 1/ BUDA 
AR PUTEA COSTA PESTE 
88 DE MILIOANE DE LEI

Consiliul Județean 
Prahova a aprobat 

studiul de fezabilitate 
pentru obiectivul de 
investiții „Pasaj denivelat 
peste DN 1 (Centura 
Vest), la intersecția cu 
DJ 101 I și strada Buda”, 
un proiect trecut încă 
din 2017 pe schema de 
finanțare a PNDL II, la 
valoarea de 25.637.900 
lei. Din ce motive nu se 
știe (sau da: obiectivul 
a prezentat mai puțin 
interes electoral), nu s-a 
făcut mai nimic timp de 

cinci ani și jumătate în legătură cu această investiție majoră, iar acum, ei da, cu 
prețurile care au explodat, banii nu mai ajung nici măcar pentru un sens giratoriu, 
darămite pentru un pasaj cu bretele! Studiul a fost realizat de Protelco SA, acesta 
oferind două scenarii de lucru: primul costă 88.859.634,09 lei  (C+ M-73.391.361,35 
lei), iar al doilea-92.039.420,55 lei ( C+M-74.824.280,30 lei), în ambele variante 
fiind vorba de 18 luni pentru realizarea proiectului.

PRIMĂRIA TRANSFERĂ          
4,4 MILIOANE DE LEI CĂTRE SGU

Consilierii locali ploieșteni au aprobat majorarea capitalului 
social, prin aport în numerar, al Societății de Gospodărire 

Urbană (SGU), cu 4,4 milioane de lei. De fapt, această majorarea 
înseamnă o manevră legislativă care să permită dotarea SGU 
cu anumite utilaje sau sisteme pentru activitățile din parcări, 
spații verzi, 
pepinieră, cimitire 
etc.  Societatea ar 
trebui să cumpere 
de acești bani 
următoarele: 30 
de parcometre 
m o d e r n e 
cu multiple 
posibilități de 
plată ( 892.500 
lei, cu TVA); 2 
autocisterne de 
10 tone (1.187.620 lei); 2 solarii în suprafață de 800 mp fiecare 
(382.499 lei); 1 linie completă de fabricat brichete din resturi 
forestiere (178.500); 13 sisteme de încuietoare cu monede pentru 
toaletele publice (15.470 lei); 3 minidricuri electrice (570.547 
lei); 8 autovehicule de transport material și persoane (756.364 
lei); 1 sistem de barieră (416.500 lei).

APĂ CALDĂ PENTRU 
UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Municipalitatea ploieșteană a fost nevoită să adopte o serie 
de măsuri în condițiile în care anul școlar începe luni, iar 

furnizarea apei calde nu a fost reluată. Ca să elimine acest disconfort, la 
rectificarea bugetară, au fost rezervați 170.000 lei pentru cumpărarea 
unor boilere în unele unități școlare (aproximativ 30 din 55 de creșe, 
grădinițe, școli gimnaziale și licee). Bineînțeles că achiziția și montarea 
aparatelor nu se poate face până luni, astfel că elevii vor merge la școală 
o vreme bună de aici înainte fără să dispună de acest minim confort 
care înseamnă apa caldă.

CONDUCEREA USR PRAHOVA 
A FOST INVALIDATĂ

Biroul Național al USR a invalidat 
alegerile care au desemnat o 

nouă conducere la USR Prahova. În 
urma scrutinului intern din 22-24 iulie, 
deputatul Mihai Polițeanu a fost  instalat 
la conducerea organizației 
județene, însă imediat a 
fost depusă o contestație 
la Biroul Național, în care 
semnatarii, printre care și 
vicepreședintele CJ Prahova, 
Cristian Apostol, susțineau 
că procedura de vot a fost 
viciată și că la ea au putut 
participa doar câteva filiale 
locale. Răspunsul din partea 
forului de conducere al 
Uniunii Salvați România a 
venit marți, iar acesta conține mai multe 
măsuri: anularea Conferinței Județene, 
anularea rezultatului alegerilor și a 

tuturor actelor subsecvente adoptate 
de Biroul Județean. Printre „acte” se 
regăsește și excluderea din partid a 
consilierilor locali Costel Andreescu, 
Răzvan Enescu și Anca Popa care au 

inițiat proiectul de hotărâre pentru 
demiterea viceprimarului Magdalena 
Trofin.
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Remarca fără echivoc a lui Biden despre 
Taiwan a venit la o conferinţă de presă cu 

prim-ministrul japonez Fumio Kishide în timpul 
unei vizite în Tokyo,  când președintele a răspuns 
la o întrebare dacă, spre deosebire de abordarea 
sa faţă de Ucraina, va folosi forţa militară pentru 
a apăra Taiwanul. „Da… acesta este angajamentul 
pe care l-am luat”, a răspuns Biden. „Ideea că 
(Taiwan) ar putea fi luată cu forţa.. ar fi o altă 
acţiune similară cu ce s-a întâmplat în Ucraina.”

Răspunsul clar al președintelui s-a îndepărtat 
de poziţia tradiţională a ambiguităţii strategice: 
o politică veche de zeci de ani a SUA de vag 
deliberat în ceea ce privește apărarea Taiwanului 
în cazul invaziei chineze. Dar, deoarece Taiwanul 
a raportat o creștere îngrijorătoare a activităţii 
militare provocatoare de la Beijing, cu creșteri ale 
survolărilor avioanelor militare chineze în zona 
de apărare aeriană a insulei, oficialii de rang înalt 
din SUA și UE și-au exprimat deschis sprijinul 
pentru insula democratică, a cărei situaţie a atras 
și ea comparaţii cu Ucraina.

Casa Albă a renunţat în grabă la declaraţiile 
lui Biden, negând că remarcile președintelui ar 
reprezenta vreo schimbare de politică – dar nu 
înainte ca acestea să fi provocat furia Beijingului, 
al cărui Minister de Externe și-a exprimat 
„nemulţumire puternică și opoziţie fermă” în 
câteva ore.

„Biden vrea să transmită Beijingului un 
mesaj puternic de descurajare”, spune Mathieu 
Duchâtel, directorul programului Asia la Institut 
Montaigne. „A vrut să arate Beijingului că, deși 
SUA au refuzat să intervină direct în războiul din 
Ucraina, sunt hotărâţi să ajute Taiwanul în cazul 
unei invazii chineze.”

INVADAREA TAIWANULUI, 
„EXTREM DE DIFICILĂ PENTRU 

BEIJING”
Bugetul de apărare al Chinei în prezent de 229 

de miliarde de dolari, i-a permis să stimuleze 
cercetarea și dezvoltarea de noi sisteme de arme, 
transportoare și exerciţii militare – cu accent pe 
consolidarea marinei sale. În prezent, ţara are 

capacităţi militare considerabile, care i-au permis 
să intervină în și în jurul Taiwanului, explică 
Antonio Bondaz, directorul programului Taiwan 
la Fundaţia pentru Cercetare Strategică.

„Cheltuielile militare ale Chinei au crescut 
de șapte ori în ultimii douăzeci de ani –și aceste 
eforturi vor continua. Astăzi, există aproximativ 
10.000 de soldaţi marini chinezi. Se estimează că 
vor fi 100.000 până în  2027.”

Pe termen scurt, aceste resurse în creștere sunt 
încă prea limitate pentru a imagina o invazie și 
control total al Taiwanului, spune cercetătorul. 
„Dar, dacă Beijingul continuă în acest ritm, va 
avea resursele necesare în câţiva ani.”

Deși China ar putea depăși cu mult Taiwanul 
în arsenalul său militar și forţa de muncă, din 
punct de vedere strategic o astfel de invazie ar 
rămâne „extrem de dificilă pentru Beijing”, spune 
Duchâtel.

„Taiwanezii, fără să ţină cont măcar de 
intervenţia SUA au o capacitate de răspuns 
puternică și ar putea genera pierderi mari pentru 
Beijing în cazul unei încercări de aterizare 
amfibie sau  aeropurtată.” Într-adevăr, Taiwanul 
și-a sporit și cheltuielile de apărare, alocând în 
ianuarie a.c. 8,5 miliarde de dolari în plus faţă 
de un buget anual record de apărare, dedicat 
achiziţionării de arme , precum arme de precizie 
cu rază lungă și de nave de război.

AMBELE PĂRŢI ÎNVAŢĂ LECŢII 
DIN RĂZBOIUL DIN UCRAINA

Ministerul Apărării al insulei a urmărit de 
asemenea, îndeaproape invazia Ucrainei de către 
Rusia și a spus că va încorpora lecţiile din război 
în exerciţiile sale militare. Oficialii și analiștii 
taiwanezi au spus că rezistenţa Ucrainei împotriva 
armatei ruse mult mai mari aduce în minte și 
importanţa războiului asimetric și a rezerviștilor.

Într-adevăr, chinezii adună, de asemenea, 
perspective din conflictul din Ucraina, 
determinându-i să-și reevalueze speranţele 
pentru o operaţiune rapidă de „război fulger”, 
prin care „reunificarea” prin forţă ar fi posibilă 
după câteva zile, spune Duchâtel. 

„Chinezii au văzut eșecul blitzkrieg-ului rusesc. 
Prin urmare, acest lucru îi obligă să-și regândească 
opţiunile militare faţă de Taiwan și elimină riscul 
unei operaţiuni pe termen scurt. De asemenea, nu 

știm dacă forţele chineze ar fi capabile să reziste în 
Taiwan, în cazul unei invazii.” 

SPRE O ESCALADARE A 
RELAŢIILOR  TAIWAN-CHINA?

Deși o invazie chineză iminentă, pe termen 
scurt, a Taiwanului pare puţin probabilă, „statu 
quo-ul s-ar putea schimba în orice moment”, 
spune Duchâtel. Cercetătorul subliniază două 
evenimente cheie ca fiind esenţiale pentru 
evoluţia relaţiilor Taiwan-China: cel de al 20-
lea Congres al Partidului Chinez, din a doua 
jumătate a anului 2022, și alegerile parlamentare 
din Taiwan, programate pentru ianuarie 2024.

Ar putea tensiunile să escaladeze în această 
perioadă? „În prezent, Taiwan ,sub președinţia 
lui Tsai Ing-wenk, adoptă o abordare foarte 
precaută faţă de Beijing. Dar această protecţie 
americană reafirmată, împreună cu imaginea în 
declin a Chinei pe scena internaţională ar putea 
determina Taiwanul să-și asume riscuri politice 
mai mari. Astăzi, se pare că nu ne îndreptăm în 
această direcţie. Dar este o posibilitate.”

„COMUNITATEA INTERNAŢIONALĂ 
TREBUIE SĂ JOACE UN ROL 

DISUASIV”
Obiectivul Chinei de a cuceri Taiwanul a 

fost întotdeauna clar, spune Bondaz. Pe măsură 
ce continentul acumulează putere militară, 
ameninţarea la adresa Taiwanului crește – și, dacă 
Beijingul nu are mijloacele pentru a lansa un atac 
cu succes acum, acesta va avea loc în câţiva ani, 
până în 2025, potrivit unor estimări. Cercetătorul 
insistă astfel asupra rolului pe care trebuie să-l joace 
comunitatea internaţională, pentru a descuraja 
China să folosească forţa. „Trebuie să determine 
Beijingul să înţeleagă că preţul, în termeni umani, 
militari și geopolitici, este prohibitiv.”

Remarcile lui Biden servesc ca un avertisment 
mai clar decât orice, pe care SUA l-au transmis 
Chinei în privinţa Taiwanului de-a lungul 
deceniilor. „El a subliniat diferenţa dintre Ucraina 
și Taiwan”, spune Duchâtel. Rămâne de văzut cum 
va arăta concret această descurajare, pe măsură ce 
relaţia tensionată dintre Taiwan și China evoluează.

TENSIUNILE CRESC ÎNTRE SUA ŞI CHINA
Pe măsură ce Occidentul cheltuieşte miliarde 

pe ajutoare pentru a sprijini ofensiva Ucrainei 
împotriva Rusiei, preocupările cresc cu privire 
la posibilitatea invaziei chineze a Taiwanului. 
Preşedintele Joe Biden a declarat recent că Statele 
Unite vor interveni militar dacă insula autonomă 
va fi atacată de continent. Dar este Beijingul gata să 
monteze o preluare la scară largă a Taiwanului – şi 
să reuşească?, se întreabă France 24 preluat de RFI. 
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Acum 31 de ani, fosta RSS Moldovenească 
îşi declara independența față de URSS. Ceea ce 
s-a vrut a fi doar un proiect de tranziție până 
la reunirea cu Patria-Mamă România, cel 
puțin în percepția băştinaşilor şi a comunității 
internaționale, s-a transformat într-un stat 
aparte, care a trecut prin trei decenii marcate 
de război, crize economice şi politice, guvernări 
trădătoare a interesului național şi un exod 
masiv al populației peste hotare în căutarea unei 
vieți mai bune. 

TRECUTĂ PRIN FOC ȘI PRIN SABIE, 
BASARABIE, BASARABIE…

MIȘCAREA DE RENAȘTERE 
NAȚIONALĂ, DEZIDERATUL 

UNIRII, RĂZBOIUL DE PE NISTRU

Renașterea națională începe câțiva ani 
înainte de proclamarea Independenței. Mișcarea 
Democratică pentru Susținerea Restructurării, 
ulterior Frontul Popular din Moldova, a 
promovat activ revenirea la grafia latină și limba 
română, declarând, totodată, dezideratul Unirii. 
Primul și al doilea pod de flori, la care participă 
masiv românii de pe ambele maluri ale Prutului, 
întăresc legitimitatea dorinței stângii Prutului 

de a se reuni cu Patria-Mamă. Tânăra republică 
revine la tricolor, simbolurile naționale, valuta 
națională, toate avându-le ca prototip pe cele 
din România. Inclusiv imnul „Deșteaptă-te, 
române!”, care răsună la Jocurile Olimpice de 
vară de la Barcelona, 1992, halterofilul Tudor 
Casapu obținând prima și singura medalie de 
aur din istoria Republicii Moldova. În paralel, 
opoziția față de influența crescândă a etnicilor 
români a crescut și ea, mai ales în Transnistria, 
unde în 1988 o majoritate slavă creează Mișcarea 
Edinstvo-Unitatea (Interfront), iar în sud apare 
în noiembrie 1989 mișcarea Gagauz Halkî 
(poporul găgăuz). După adoptarea la 27 august 
1991 a Declarației de Independență, activitatea 
acestor mișcări, va culmina în primăvara anului 
următor cu războiul de pe Nistru, moldovenii 
fiind nevoiți să lupte contra tancurilor sovietice 
fără a avea propria armată. 

Totuși, anii de ocupație sovietică nu s-au lăsat 
fără urme. Economia rămâne dependentă de 
piața fostei URSS și începe să decadă vertiginos. 

Lipsite de piețe de desfacere, fabricile și uzinele 
care produceau pentru piața sovietică se închid, 
în agricultură au loc mai multe reforme ce 
duc la dispariția colhozurilor și privatizarea 
pământurilor agricole. Guvernările ce s-au 
perindat una după alta nu au avut însă niciun 
proiect viabil de țară, iar influența Rusiei afecta 
puternic potențialul de dezvoltare a republicii. 
După 1994, spre sfârșitul anilor ’90, începe 
un exod masiv a celei mai valoroase resurse a 
teritoriului dintre Prut și Nistru – brațele de 
muncă. După criza economică din 1998, zeci 
de mii de familii ajunse la limita existenței își 
caută o viață mai bună peste hotare, banii trimiși 

de aceștia transformându-se 
în principala sursă de venit a 
republicii.

ÎNCEPUT DE MILENIU 
CU ÎNTOARCERE SUB 

INFLUENȚĂ ROȘIE

Primul deceniu al secolului 
XXI este marcat de influența 
absolută a comuniștilor 
la Chișinău. În alegerile 
parlamentare din februarie 
2001, PCRM obține 71 de 
mandate în legislativ și îl 
„înscăunează” ca președinte pe 
Vladimir Voronin. Prezentat ca 

o soluție a conflictului transnistrean, „Planul 
Kozak” însemna de fapt că Moscova controla 
totul în republică prin intermediul Tiraspolului, 
ce urma să devină un factor decident de calibrul 
Chișinăului. În ultima clipă președintele 
Voronin se răzgândește să-l accepte, ceea ce 
duce la înrăutățirea relațiilor cu vecinul din Est – 
impunerea primelor embargouri și reorientarea 
lui Voronin și PCRM spre Uniunea Europeană. 
La parlamentarele din 2005, PCRM obține din 
nou majoritatea în legislativ, însă cele 
56 de mandate sunt insuficiente pentru 
alegerea președintelui. „Unionistul” 
Iurie Roșca, liderul PPCD, își arată 
adevărata față, oferind comuniștilor 
voturile necesare pentru a doua 
„înscăunare” a lui Voronin.

Următoarele parlamentare din 5 
aprilie 2009 sunt marcate de o nouă 
victorie a PCRM – 60 de mandate. 
Acuzând fraudarea alegerilor, mulțime 
de tineri ies în zilele de 6 și 7 aprilie la 

proteste masive, evenimente rămase în istorie 
sub denumirea „Revoluția Twitter”. Adevărul 
despre această „revoluție” însă mai rămâne și azi 
sub șapte lăcate. Vandalizarea Președinției și a 
Parlamentului, violențele polițiștilor împotriva 
protestatarilor au condus în vara aceluiași an la 
abdicarea lui Voronin și alegeri parlamentare 
anticipate. Majoritatea parlamentară devine 
controlată de Alianța pentru Integrarea 
Europeană (AIE), constituită din PLDM, PL, 
PDM și AMN, care însă nu are suficiente 
mandate pentru alegerea președintelui. O 
nouă criză, de astă dată politică, provoacă un 
nou scrutin parlamentar, în 2010, care însă 
nu schimbă radical configurația legislativă. În 
schimb AIE se alege cu un ajutor nesperat: Igor 
Dodon îl trădează pe Voronin, părăsind cu 
alți câțiva deputați comuniști PCRM. Voturile 
acestora se vor dovedi cruciale pentru alegerea 
lui Nicolae Timofti în funcția de președinte. 

Aparent, lucrurile prind a evolua spre 
normalitate, partenerii externi manifestă un 
interes sporit față de Republica Moldova, tentați 
să o transforme într-o „istorie de succes” a 
Parteneriatului Estic. Chișinăul obține rezultate 
neașteptate până atunci – semnarea Acordului 
de Asociere și regimul liberalizat de vize 
cu UE. Dar în timp ce populația e măgulită 
cu perspectiva integrării în UE, în culisele 
guvernării se coace jaful secolului – dispariția a 
peste un miliard de dolari din sistemul bancar. 
Luptele politice se acutizează, finalizând cu 
instaurarea regimului condus de oligarhul Vlad 
Plahotniuc și întemnițarea ex-premierului Vlad 
Filat. Chișinăul e cuprins din nou de proteste 
masive atât pe stânga, cât și pe dreapta. Pe 
fundalul lor apar două formațiuni de dreapta noi 
– Partidul Politic Demnitate și Adevăr (PPDA) 
și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). În 
2016, liderul PAS, Maia Sandu, candidează la 
alegerile prezidențiale împotriva socialistului 
Igor Dodon, dar Plahotniuc îl scoate învingător 
pe Dodon.
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LICHELELE POLITICE ȘI ALE INDEPENDENȚEI
Învinuit de trădare de patrie, 

îmbogățire ilicită și finanțare a 
partidului de o organizație criminală, 
ex-președintele Igor Dodon a emis de 
Ziua Independenței un mesaj înțesat cu 
cele mai multe noțiuni „suveranitate”, 
„statalitate”, „independență”, 
„național”, dar prin care critică dur 
în același timp aspirațiile de integrare 
europeană a Republicii Moldova. 
Din arest la domiciliu, acesta 
îndeamnă „politicienii stataliști” 
să formeze „o mișcare patriotică 
pro-moldovenească”, care s-ar 
opune procesului de „cedare” a țării 
„intereselor străine”. 

„Poporul nostru are marele 
privilegiu să dețină propria sa 
statalitate. Printre atâtea sute de etnii 
și popoare, moldovenii se pot mândri 
că au un stat al lor – Republica 
Moldova”, glăsuiește cel mai învinuit 
de vasalitate fost președinte. „Eu nu 
vreau ca aceasta să fie ultima aniversare 
a Independenței și Statalității 
moldovenești”, se tânguie Dodon, 
învinuind „guvernarea-marionetă” 
PAS că face tot posibilul „să cedeze 
țara definitiv intereselor străine, atât 
politic, cât și economic, militar, apoi 
teritorial”, de fapt suspectând-o pe 
Maia Sandu că ar complota pe ascuns 
unirea cu România. El insistă că de 
Ziua Independenței, ca niciodată, 
politicienii stataliști trebuie să se 
consolideze în jurul unui scop nobil – 
de a proteja patria socialistă, iar acestui 

țel urmează a subordona mobilizarea 
tuturor „într-o mișcare comună 
patriotică pro-moldovenească”. Și că 
„nicio integrare europeană nu poate 
fi justificată dacă ea aduce prejudicii 
intereselor naționale și statale.”

De Ziua Independenței, un 
mesaj către poporul „condamnat 
de guvernare la foame și sărăcie”, a 
adresat și liderul Partidului „ȘOR”. 
„La mulți ani, Republica Moldova!”, 
este singura frază caldă din mesaj, 
restul mesajului fiind în totalitate o 
critică, aproape unu la unu, similară 
ortacului socialist de opoziție. „Cât 
de independentă poate fi o țară în 
care guvernarea acționează împotriva 
intereselor cetățenilor săi? Cât de 
independentă poate fi o țară al cărei 
președinte și prim-ministru flutură 
cu cetățeniile altor țări? Până la urmă, 
cât de independentă poate fi țara în 
care oamenilor li se spune în față că la 
iarnă vor îngheța în case?”, se întreabă 
patetic liderul Partidului „ȘOR”. 

Revenind (a câta oară?!) la 
aceleași învinuiri de incapacitate 
sau nedorință a actualei guvernări 
de a negocia un contract avantajos 
cu „Gazprom”, Ilan Shor se declară 
gata să meargă personal în Rusia și 
să participe la negocierile cu privire 
la livrarea gazului în Moldova, 
„în condiții avantajoase pentru 
moldoveni”, condiții care să nu-i 
umilească și să-i distrugă. „Vreau să 
ne adresăm cu mândrie și demnitate 

Rusiei și să îi propunem un contract 
reciproc avantajos”.

Totodată, liderul șoriștilor a dat 
asigurări (iarăși, a câta oară!) că va 
face tot posibilul pentru ca Republica 
Moldova să fie cu adevărat prosperă și 
independentă. „Nu vreau ca oamenii, 
atunci când nu vor mai avea lemne 
și tizic, să se învelească cu drapelele 
țării. Nu asta e soarta pe care o 
vreau pentru cetățenii moldoveni 
și pentru Republica Moldova”. 
Potrivit lui, de Ziua Independenței, 
oamenii obișnuiesc să arboreze pe 
case drapelele naționale și să simtă 
un sentiment profund de mândrie 
și de recunoștință pentru că trăiesc 
într-o țară suverană și independentă. 
Însă în cazul Republicii Moldova 
„trebuie să ne gândim foarte bine cât 
de independentă e țara și poporul”, 

„empatizează” cel care a jefuit, laolaltă 
cu acoliții lui de mai ieri și de astăzi, 
„țara și poporul” de peste un milion de 
dolari și mai continuă să o facă. Oare 
câte sentimente și cât de profunde „de 
mândrie și recunoștință” pentru „țara 
suverană și independentă” în care 
trăia atunci când devaliza trei bănci 
deodată? Și câte cetățenii are acum 
Ilan Shor, cu care se mândrește cel 
mai „profund”?

Din păcate, acestea nu sunt 
singurele lichele ale politicii de la 
Chișinău care au folosit slogane 
consacrate Zilei Independenței 
pentru a critica actuala guvernare, 
lustruindu-și propria biografie sau 
propriul partid. Păcat și că și presa 
de la Chișinău îi mai poartă în brațe, 
iar justiția le acoperă în continuare 
crimele. La ce preț, oare?

 CĂDEREA REGIMULUI 
PLAHOTNIUC-DODON, VERDE 

SPRE UE
După parlamentarele din 2019 socialiștii 

și blocul ACUM (PPDA+PAS) formează o 
coaliție care nu rezistă mult, socialiștii preluând 
curând puterea. Un an mai târziu, Maia Sandu 
îl învinge pe Dodon la prezidențiale și provoacă 
alegeri parlamentare anticipate în vara lui 
2021. Pentru prima dată un partid de dreapta 
obține de unul singur majoritatea în legislativ: 
PAS ia 63 de mandate și începe reformele, 
dezghețând vertiginos relațiile cu Occidentul. 
Crizele provocate de COVID-19 și războiul din 
Ucraina le pun însă bețe în roate. Prețurile cresc 
vertiginos, inflația atinge cote alarmante, criza 

energetică și cea a 
refugiaților subțiază 
simțitor bugetul 
de stat. Cu toate 
acestea Republica 
Moldova obține 
statutul de candidat 
la aderare în UE, 
ceea ce reprezintă 
o rază de speranță 
pentru populația 
chinuită de 30 
de ani de război, 
crize, corupție și 
incertitudine.

În fluxurile tot 
mai multor mass 
media se strecoară 

întrebarea: am fost cu adevărat independenți 
în aceste trei decenii sau abia acum începe 
lupta pentru adevărata independență? Care 
e calea cea mai scurtă spre UE – integrarea 
europeană sau Unirea cu România? Majoritatea 
guvernărilor de după 1994 mai mult au cochetat 
cu noțiunile suveranitate și independență, sub 
masca unei „neutralități” cu trupe ruse pe 
teritoriul Republicii Moldova. E cea mai mare 
dovadă că mai toți liderii de la Chișinău au 
îndeplinit comenzile stăpânilor, acoperindu-
se cu lozinci stataliste sau chiar proeuropene. 
Și anul acesta la Chișinău Ziua Independenței 
a fost marcată cu discursuri înflăcărate, defilări 
de fanfare, concert până sub miezul nopții. O 
independență încă formală, mai mult simulată, 
atâta timp cât ecoul obuzelor în apropierea 

hotarelor ne arată cât de vulnerabili suntem. 
Independența Republicii Moldova, dacă există, 
depinde azi în totalitate de curajul și rezistența 
Ucrainei. Cine se mai îndoiește că avem nevoie 
urgent de umbrela NATO (pe care ne-o poate 
oferi doar România)? Unii politicieni nu au nici 
măcar curajul să recunoască aceasta. Nici curajul 
Maiei Sandu, care de una singură, având doar 
sprijinul nu încă cel mai puternic al echipei PAS 
și al executivului, întreprinde pași și acțiuni 
ferme care pot schimba ceva. Câți cetățeni îi 
vor rămâne fideli până la următorul scrutin, 
când s-ar putea să ne bucurăm de o victorie și 
independență adevărată, nu una mimată?
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Biserica a primit de la Hristos Însuși 
porunca iertării greșelilor oamenilor.

Întrucât Biserica a înțeles valoarea sfințitoare 
și mântuitoare a iertării, ea îi îndeamnă pe 
toți oamenii să ierte greșelile aproapelui lor. 
Pentru creștini, iertarea greșelilor oamenilor 
este o condiție pentru a se împărtăși cu Trupul 
și Sângele Domnului Hristos, Cel ce S-a rugat 
pentru iertarea păcatelor celor care L-au 
răstignit, zicând: ‘Părinte, iartă-le lor, că nu știu 
ce fac‘ (Luca 23, 34).

De aceea, mai ales în timpul perioadelor 
de post, când unim mai mult rugăciunea cu 
pocăința și postul, Biserica ne îndeamnă să 

iertăm semenilor noștri toate greșelile lor ca 
să simțim mai mult cum sufletul nostru se 
eliberează sau înviază din legăturile păcatelor, ale 
egoismului și ale mândriei.

Uneori iertarea greșelilor semenilor noștri 
cere luptă cu noi înșine, răstignire a mâniei și a 
dorinței noastre de răzbunare.

Iertarea acordată semenilor nu este totdeauna 
o lucrare ușoară, deși, teoretic, mulți oameni 
știu că dacă ești creștin adevărat trebuie să ierți 
altora greșelile lor. Sunt însă unele situații dificile 
în care iertarea sinceră nu se realizează pur și 
simplu printr-o decizie voluntaristă, formală, 
exterioară. Sunt oameni care au suferit mult din 
cauza semenilor lor, iar pentru a le ierta acestora 
greșelile lor, în mod sincer, total și definitiv, adică 
‘din toată inima’, ei au nevoie de o schimbare 
interioară. Cu alte cuvinte, iertarea cere o luptă 
interioară, o răstignire a dorinței egoiste de 
răzbunare, a tentației de a răspunde la răutate cu 
răutate. 

Însă Sfânta Evanghelie ne cheamă să nu 
răspundem la răutate cu răutate, ci să lăsăm 
răzbunarea pe seama lui Dumnezeu. El sigur 
ceartă și pedepsește cu dreptate, fiind Judecătorul 
și Mântuitorul lumii, al viilor și al morților.

Deci, o iertare sinceră, totală, nu una de felul 
‘te iert, dar nu te uit’, se poate oferi altora numai 
dacă Îi cerem lui Dumnezeu harul Său care ne 
ajută să iertăm din toată inima greșelile altora. 
În acest sens, cerem Mântuitorului Iisus Hristos, 

Care a iertat pe vrăjmașii Lui, ca iubirea Lui să 
locuiască în inimile noastre. Pildă de urmat 
în această privință ne sunt Sfinții martiri sau 
mucenici, care au fost dăruiți de Dumnezeu 
cu harul sau virtutea de a ierta pe cei care îi 
chinuiau și-i duceau la moarte, așa cum au făcut 
arhidiaconul Ștefan, cel dintâi dintre mucenici, 
dar și mulți alții. Din Viețile sfinților martiri se 
vede că aceștia simțeau în sufletul lor o putere 
deosebită în timpul suferințelor, o putere a 
prezenței iubirii jertfelnice și iertătoare a lui 
Hristos. 

În concluzie, putem constata că Evanghelia 
acestei duminici este una a iertării, dar și una a 
responsabilizării, o Evanghelie a milostivirii, dar 
și a dreptății, o Evanghelie în care Dumnezeu, 
deși este milostiv și îndelung răbdător, totuși nu 
trece cu vederea nerecunoștința noastră pentru 
iertarea primită de la El, adică nu este nepăsător 
când vede insensibilitatea noastră față de iubirea 
Lui milostivă și iertătoare. De ce? Pentru că El 
nu voiește ca iubirea Lui să se oprească la noi, ci 
dorește ca iubirea Lui să ajungă prin noi la alții, 
ca noi să devenim asemenea lui Dumnezeu Cel 
milostiv și iertător. Evanghelia ne îndeamnă, 
așadar, să înmulțim binele, nu să-l limităm. 
Iar făcând aceasta, creștem duhovnicește și ne 
sfințim, adică devenim cu adevărat oameni ai 
lui Dumnezeu, întrucât iubirea Lui milostivă se 
arată altora prin noi, când iertăm și noi altora 
greșelile lor.

IERTAREA

NEGRESA DECLARATĂ ALBĂ  
DATORITĂ AVERII IMPRESIONANTE

Sclavia a fost o parte integrantă a economiei nord-americane. Mulţi fermieri erau dependenţi 
de munca sclavilor şi numeroşi oameni de afaceri investeau în această afacere inumană. Chiar 

dacă, la 1 ianuarie 1863, preşedintele Abraham Lincoln a emis oficial Proclamaţia de Emancipare, 
documentul care a dus la eliberarea milioanelor de sclavi din America, americanii albi încă erau 
oripilaţi de ideea că negrii puteau ajunge în poziţii de putere. În aceste condiţii, nu este de mirare 
că, atunci când o negresă adolescentă a devenit milionară peste noapte, ea a fost declarată albă din 
punct de vedere legal, documentează site-ul incredibila.ro.

Majoritatea oamenilor nu au auzit 
niciodată de Sarah Rector. Cazul ei a fost 

unul aparte, deoarece aceasta a devenit uimitor 
de bogată, datorită faptului că, pe terenul pe 
care-l deţinea (și care îi fusese acordat, deoarece 
provenea dintr-o familie de foști sclavi), au fost 
găsite zăcăminte de petrol. Popularitatea ei a 
crescut considerabil, fiind curtată de tot felul de 
bărbaţi, chiar dacă avea numai 12 ani.

TERENUL PE CARE L-A PRIMIT 
VALORA O AVERE

Născută în 1902, Sarah se trăgea din foști sclavi 
și avea legături de sânge cu membri ai tribului de 
băștinași americani Creek. După Războiul Civil 

american, bunicii ei au fost eliberaţi din sclavie și 
au primit o serie de drepturi și recompense.

În temeiul unui tratat din 1866 dintre Statele 
Unite și cinci triburi amerindiene, sclavii eliberaţi 
(inclusiv copiii) au primit parcele de teren, câte 
64 de hectare fiecare. Sarah a primit un teren 
evaluat la 556 de dolari.

Totuși, foștii sclavi nu primeau cel mai bun 
teren. Practic, terenul pe care micuţa Sarah 
Rector l-a primit se afla la 96 de kilometri 
distanţă de locul unde locuia, pământul fiind 
considerat nepotrivit pentru agricultură. Mai 
mult decât atât, pentru că familia Rector era 
săracă și nu putea să plătească impozitul anual 
pentru pământ – de 30 de dolari -, terenul lui 
Sarah a fost pe punctul de a fi confiscat de stat. 
Nimeni, însă, nu știa că terenul valora o avere.

Când s-a descoperit că, în subsol, se afla un 
uriaș zăcământ de petrol, Sarah Rector a devenit 
milionară peste noapte, ceea ce i-a făcut pe 
oficialii din Oklahoma să o declare persoană albă. 
Acest lucru îi permitea fetei să evite prevederile 
așa-ziselor legi Jim Crow (numite după o celebră 
caricatură de epocă), care le interzicea negrilor 
accesul la privilegiile albilor.

SARAH PRIMEA 300 DE DOLARI  
PE ZI

După ce familia fetei a concesionat terenul 
companiei Standard Oil, în 1911, iar lucrările 
pentru exploatarea petrolului au fost demarate, 
Sarah a ajuns să primească 300 de dolari pe zi, 

o sumă fabuloasă pentru acele vremuri. Totuși, 
pentru că nu se „cădea” ca un copil descendent 
de sclavi să primească atât de mulţi bani, 
autorităţile i-au atribuit fetei un tutore alb, care 
să-i supravegheze bunurile.

Cu toate că sistemul era corupt și mulţi dintre 
așa-zișii tutori le furau banii oamenilor pe care 
ar fi trebuit să îi ajute, din fericire, Sarah Rector a 
avut parte de un administrator corect.

Potrivit unui articol din ziarul Denver Star, 
impozitele pe venit ale micuţei Sarah au fost 
cele mai mari din tot satul Oklahoma, luând în 
calcul profitul ei anual. În plus, fata a avut parte 
de o educaţie aleasă, iar, la vârsta de 15 ani, deja 
acumulase o bogăţie considerabilă.

Atrași de averea ei, bărbaţi din toate colţurile 
ţării au început să o curteze. La 18 ani, Sarah 
Rector deţinea o cafenea, o pensiune, o brutărie, 
809 hectare de teren și avea acţiuni în mai multe 
companii. Sarah a știut să se bucure de bani; îi 
plăcea să cheltuiască pe haine și mașini.

După ce familia Rector s-a mutat în Kansas 
City, Sarah a cumpărat o casă în oraș, cunoscută 
chiar și astăzi sub numele de Rector House sau 
Rector Mansion.

Negresa a murit la 22 iulie 1967, la vârsta de 
65 de ani, intrând în istorie ca „negresa declarată 
albă datorită averii sale impresionante”.
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Există o specie de peşti de apă 
dulce, ghidrinul, la care dacă 

ne-am raporta, am scuti o sumedenie 
de întrebări existențiale. Masculul 
acesteia îşi schimbă culoarea pielii 
după ce construieşte cuibul, ca 
semn de agresivitate față de orice alt 
mascul ar îndrăzni să se apropie de 
acesta. În cazul în care doi ghidrini 
se confruntă pentru teritoriu, lupta 
aceastora este atât de rapidă, încât 
ea nu poate fi urmărită cu ochiul 
liber. De obicei, au loc mai multe 
agresiuni înainte ca teritoriul să nu 
mai fie contestat. Învingător, eroul 
nostru crează un mic tunel îngust, 
unde vor fi depuse icrele. Imediat 
după aceea, culorile masculului 

se aprind complet, spatele devine 
albastru-verde irizat, ochiul ia 
culoarea smaraldului strălucitor, 
iar flancurile şi burta îi strălucesc 
într-un roşu arzător. În acest timp, 
femelele dau târcoale teritoriilor 
stăpânite de masculi, în timp ce 
burta le devine tot mai umflată. În 
momentul în care un mascul zăreşte 
o femelă sexy (cu burta umflată), 
execută un dans interesant, în care 
pare că se îndepărtează, după care 
se apropie brusc, cu botul căscat.  
Burta roşie a masculului, asociată cu 
mişcările în zig-zag, atrage puternic 
sexual femela, care se năpusteşte 
spre mascul. Jocul continuă până 
ce masculul o atrage încet pe femelă 
spre cuib, apoi se preface că intră 
în tunel, o ademeneşte şi pe ea să 
facă la fel, după care el se retrage 
şi ea intră complet în cuib. În acel 
moment, masculul îşi pune botul 
la baza cozii femelei şi începe să 
tremure puternic. Vibrațiile produse 
declanşează automat ejectarea 
icrelor. După plecarea femelei, 
semnalul olfactiv provenit din 
lichidul în care au fost depuse icrele 
declanşează instantaneu ejacularea 
seminței şi fecundarea icrelor. Cu 

un ritual similar de împerechere, o 
altă specie (peştele-luptător siamez 
mascul) extrem de belicoasă, 
afişează o atitudine puternică 
de dominație în fața oricărui alt 
intrus pe teritoriul lui, o adevărată 
fanfaronadă, prin desfăşurarea 
bruscă şi intensă a înotătoarelor sale. 
Această postură e un semnal în care 
strălucesc forța şi încrederea în sine. 
Dacă în fața lui se află un mascul, 
contra-amenințarea acestuia poate 
duce la o luptă soldată cu moartea 
unuia dintre aceştia. Dacă, însă, în 
preajma masculului se află o femelă 
pregătită pentru acuplare, aceasta 
va răspunde printr-o atitudine 
care îi va trăda instantaneu sexul. 
Aceasta îşi va retrage înotătoarele 
şi se va arăta din perspectiva ei cea 
mai vulnerabilă. Ea se va apropia 
încet, cu blândețe şi timiditate, 
comportament care trădează un 
amestec de atracție şi spaimă. 

La mascul nu există compromis 
între frică şi sexualitate. Astfel, dacă 
femela îi inspiră cea mai vagă teamă, 
sexualitatea acestuia va fi complet 
anihilată. În lumea animală, 
virilitatea şi feminitatea reprezintă 
doi poli de comportament radical 

opuşi în manifestările lor. Orice 
încercare de a le apropia sau de a le 
atenua antagonismul este mijlocul 
cel mai sigur de a face să le dispară 
forțele de atracție şi de a crea 
neputință şi frigiditate. 

Să revenim acum cu picioarele 
pe pământ, printre oameni, al căror 
creier reptilian şi-a păstrat rolul 
intact de-a lungul timpului. Când 
vorbim despre feminitate, lăsăm în 
urmă teorii, cursuri, secrete, rochii 
vaporoase, machiaj sau exerciții la 
sală. Dacă o femeie vrea să aleagă 
cea mai scurtă şi directă cale către 
esența masculină, ea va fi, simplu, 
vulnerabilă, caldă, înțelegătoare, 
zâmbitoare şi blândă. Din acel 
moment, dansul în cuplu nu va 
putea fi decât armonios. Unul din 
lucrurile care îmi sfredelesc puternic 
amintirea când mă gândesc la India, 
este discuția cu o yogină guru pe care 
am întrebat-o care este manifestarea 
supremă a feminității. Răspunsul ei 
mi-a ghidat de atunci calea: să fie 
submisivă, mi-a răspuns... 

Notă: poveşti interesante despre 
animale şi oameni am găsit în cartea 
lui Pierre Dukan - Bărbații preferă 
femeile cu forme. 

Cristina Toma  
COCHINESCU

MOZAIC

Remedii de casă simple şi eficiente:
Medicina

AŞA PREVII 
OSTEOPOROZA!

VIRILITATEA ŞI FEMINITATEA

CELE MAI MULTE LUCRURI CARE-ŢI POT DECLANŞA 
BOALA NU POT FI SCHIMBATE, CA GENELE MOŞTENITE 
ŞI VÂRSTA PE CARE O AI. ÎNSĂ OSTEOPOROZA POATE 
FI PREVENITĂ! IATĂ CE POŢI FACE PENTRU A AVEA 
OASE PUTERNICE!

DE EVITAT
Pierzi din masa osoasă când 

bei mai mult de 2 pahare de 
alcool pe zi. Fumatul îţi dublează 
riscul apariţiei unor fracturi 
prin simplul fapt că împiedică 
estrogenul din corp să funcţioneze 
la cote optime. De asemenea, 
consumul de sucuri din comerţ, 

mai ales cele carbogazoase, te 
fac să pierzi din masa osoasă. 
Probabil fosforul din băuturile 
acidulate împiedică organismul să 
absoarbă așa cum trebuie calciul. 
Așadar, scoate-le pe acestea de pe 
lista de cumpărături dacă vrei să 
te ferești de osteoporoză, boala 
care afectează sistemul osos.

BENEFICIILE MIȘCĂRII
La fel ca mușchii, oasele se fac și 

ele mai puternice dacă le „antrenăm”, 
dacă avem un stil de viaţă activ. Iar 
ridicarea greutăţilor este opţiunea 
ideală pentru sistemul nostru osos. 
Totuși, nu e recomandat să treci direct 
la asemenea exerciţii solicitante 
până nu discuţi cu medicul tău. El 
știe cel mai bine ce tip de sport ţi se 
potrivește. Dacă doctorul îţi dă undă 
verde la mișcare, poţi să te apuci de 
aerobic în apă sau pe uscat, dans, 
alergat ușor în parcul din apropiere, 
de tenis sau poţi urca scările zi de 
zi. Nu este nevoie să mergi la sală 
pentru a te menţine în formă, poţi 
ridica bidoane de apă, cumpărături 
sau pe nepoţii care vin în vizită. 
Mai mult, îţi poţi cumpăra benzi cu 
greutăţi pentru încheieturile de la 
mâini și de la picioare. Mergi prin 
casă cu ele și deja efortul depus de 
tine crește. La fel de bine, poţi face 
flotări, genoflexiuni sau orice altă 
mișcare în care să te folosești de 
greutatea propriului corp.

CALCIUL ȘI VITAMINA D
Cei mai mulţi adulţi trebuie să 

consume 1.000 mg de calciu în 
fiecare zi. Dacă ești bărbat de peste 
70 de ani sau femeie de peste 50, 
doza poate crește la 1.200 mg. Când 
nu are destul calciu, corpul nostru 
începe să „fure” din oase pentru a-și 
face rost de ce are nevoie. Nu trebuie 
să iei suplimente alimentare atât 
timp cât consumi lactate degresate, 
cereale, lapte de soia și tofu, sardine 
cu os și somon, legume de un verde 
închis (brocolii). Totuși, medicul îţi 
poate recomanda să iei suplimente 
dacă ai o carenţă de calciu. Vitamina 
D este la fel de importantă în 
prevenirea osteoporozei, pentru 
că ajută organismul să absoarbă 
calciul consumat. Întreabă medicul 
de familie sau internistul ce dozaj 
îţi este recomandat, pentru că nu e 
ușor de găsit în mâncare. Alimentele 
care conţin vitamina D sunt peștele 
gras (somon, ton și macrou), ficatul 
de vită, brânza, gălbenușul, laptele, 
cerealele.
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de Daniel Lazăr
Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ 

PETROLUL, 
3 MECIURI 

ÎN 7 ZILE PE 
„ILIE OANĂ”

Petrolul Ploiești evoluează de trei ori 
într-o săptămână pe arena „Ilie Oană” în 
Superligă, una dintre partide, cea de aseară, 
cu Chindia Târgoviște, fiind considerată în 
deplasare. Cu un început bun de sezon, 
mai ales ca rezultate, Petrolul pare să fie o 
nucă greu de spart în acest sezon pe prima 
scenă fotbalistică a țării. 

Unii au acuzat trupa lui Nae Constantin 
că sacrifică spectacolul în detrimentul 
punctelor, însă un lucru este cert, doar 
rezultatele te mențin în viață. Și sunt sigur 
că sunt foarte puțini cei care și-ar dori 
mai puține puncte în clasament și mai 
mult spectacol. Sigur, ideal ar fi să le poți 
produce pe ambele, dar în condițiile date, 
ale unei nou promovate, lucrurile trebuie 
acceptate și luate ca atare. 

Un lucru este cert: competiția va fi foarte 
dură și lungă, iar înjumătățirea punctelor 
după terminarea sezonului regulat nu este 
pe placul multora. Așa încât, cel puțin pe 
moment, să fim mulțumiți cu punctele din 
clasament și să sperăm că și spectatorii 
vor fi mulțumiți cu un joc spectaculos, așa 
cum își doresc, în cel mai surt timp. 

Sportivii secţiei de înot a CSM Ploieşti au participat, în zilele de 27 
şi 28 august, la o nouă ediţie a „Super Nations Aton Cup Fraport”, 

competiţie organizată de Aton Travel în superbul bazin în aer liber de 
la Varna, „Primorski Swimming Pool”. Înotătorii pregătiţi de Tamara 
Costache şi Ciprian Toma au reuşit să obţină nu mai puţin de 26 de medalii 
– 15 de aur, 6 de argint, 5 de bronz -, după cum urmează: Erika Forţu (13 
ani) – 4 medalii de aur (100 metri liber, 200 metri liber, 100 metri spate 
şi 200 metri spate); Briana Păun (13 ani) – 3 medalii de aur (100 metri 
fluture, 200 metri fluture şi 400 metri mixt), 1 de argint (400 metri liber) 
şi 1 de bronz (200 metri mixt); Alexandra Dosaru (9 ani) – 3 medalii de 
aur (50 metri liber, 50 metri spate şi 50 metri bras), 1 de argint (50 metri 
fluture); Alexandra Avram (11 ani) – 1 medalie de aur (100 metri fluture), 
1 de argint (50 metri fluture); Luca Marinescu (12 ani) – 1 medalie de aur 
(200 metri liber), 1 de argint (200 metri spate); Fabian Păun (13 ani) – 1 
medalie de aur (200 metri fluture), 1 de bronz (100 metri fluture); Teodora 
Roman (12 ani) – 1 medalie de aur (200 metri bras), 1 de bronz (100 metri 
bras); Aida Stancu (15 ani) – 1 medalie de aur (200 metri spate), 1 de bronz 
(100 metri spate); Andreea Radu (13 ani) – 1 medalie de argint (200 metri 
fluture), 1 de bronz (200 metri liber); Darius Radu (13 ani) – 1 medalie de 
argint (200 metri liber).

Au mai participat David Avram (8 ani), Elena Literă (10 ani), Ioana 
Niculescu (8 ani), Denisa Păunescu (13 ani), Evelin Pîrlitu (7 ani) şi Bianca 

Stan (12 ani), care au reuşit să-şi îmbunătăţească performanţele anterioare, 
fără a urca, însă, pe podiumul de premiere.

Trei dintre sportivii clubului ploieștean s-au remarcat prin cele mai bune 
performanţe la categoriile lor de vârstă, astfel: Alexandra Dosaru – cea mai 
bună performanţă la 7-9 ani, 35.69 secunde la 50 m liber, Briana Păun – cea 
mai bună performanţă la 12-13 ani, 4:30.65 minute la 400 metri liber şi 
Luca Marinescu – cea mai bună performanţă la 12-13 ani, 4:30.78 minute 
la 400 metri liber.

În clasamentul pe categorii de vârstă, CSM Ploieşti a ocupat primul loc 
la „12-13 ani”, cu 15 medalii obţinute (9 de aur, 3 de argint şi 3 de bronz) şi 
la „7-9 ani”, prin cele 4 medalii obţinute de Alexandra Dosaru.

14 MEDALII LA CN PENTRU 
SPORTIVI DE PESTE 35 DE ANI

SALBĂ DE MEDALII 
ÎN BULGARIA

În zilele de 20 și 21 august 
a.c., la București a avut 

loc Campionatul Național 
de Atletism rezervat atleților 
și atletelor cu vârsta de peste 
35 de ani. Și de această dată 
sportivii din zona Câmpina 
(în special cei de la ACS 
Petro-Energia Câmpina) 
au obținut performanțe 
onorante. Astfel, aceștia au 

cucerit 14 medalii, dintre care 7 de aur, 5 de argint și 2 de bronz, cele mai multe fiind obținute la probele 
de sprint, aruncări și sărituri. La aceste reușite și-au adus contribuția următoarele atlete și atleți: Nicoleta 
Drăgan, Cornelia Băleanu,  Emanuel Necula, Ovidiu Movileanu, Mihai Pascu și Mihail Dumangiu. 

Evident că “zestrea” de medalii ar fi fost mult mai mare dacă ar fi fost prezenți și alți atleți ce au obținut 
performanțe deosebite la competițiile anterioare, precum: Laurențiu Samoilă, Bogdan și Gelu Manea, Irinel 
Burloiu, Tudor Marinescu, Claudiu Năstase, Alexandru Dragu, Daniel Seceleanu, Mihai Florea, Gheorghe 
Vișan, Adrian Mihai Rotaru, Mihai Micu, Marius Bâzga, Carmen Croitoru, Mary Roman, Lorena Sached, 
Daniela Tudorache, Irina Ludușan, cauza principală fiind canicula, de aproape 40 de grade, pe care s-a 
desfășurat această competiție, cu mențiunea că toți cei sus amintiți sunt și cicloturiști activi. 

Aceasta a fost ultima competiție importantă dinaintea Campionatului Balcanic din Grecia, din 
septembrie 2022.

Natație
EMILIA COLȚI 

DUMITRESCU, LOCUL 1 
LA CONSTANȚA

Municipiul Constanța a găzduit, sâmbătă, 20 august a.c., 
întrecerile Campionatelor Naționale în Bazine Deschise la 
Înot, la care reprezentanta Clubului Sprtiv Petrolul Ploiești, 
Emilia Coliți Dumitrescu, s-a clasat pe locul 1 în proba de 
5000 de metri.

„Sportiva noastră și-a atins obiectivul pentru această 
competiție, acela de timp și de clasare pe podium”, a precizat 
antrenoarea Ioana Harcan.
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PARTICIPĂRI ÎN 
COMPETIȚIILE 

EUROPENE JUVENILE
Două dintre echipele de baschet juniori ale CSM Petrolul Ploieşti vor 

participa, în noul sezon, şi în competiţiile europene juvenile, formaţia 
de baschet „U14”, campioană naţională în ultimii doi ani, şi cea de baschet 
„U17”, medaliată cu bronz în ultimul sezon, ambele pregătite de Ionuţ Ivan 
şi Marian Angelian, fiind înscrise în European Youth Basketball League 
(EYBL), competiţie organizată sub egida FIBA şi dedicată, evident, tinerilor 
baschetbalişti.

La nivel de „U14”, întrecerea continentală are două Conferinţe, Nord şi 
Sud, prima cu 16 echipe împărţite în 4 grupe, cea de-a doua, din care face 
parte şi CSM Petrolul Ploieşti, cu 18 formaţii repartizate în două grupe.

Formaţia noastră va evolua în Grupa B, alături de Dan Dacian Bucureşti 
(România), DIV Basket Belgrad (Serbia), Honved Budapesta (Ungaria), 
MAFC Budapesta (Ungaria), MZT Skopje (Macedonia de Nord), Panter 
Niksic (Muntenegru), Pescara Basket (Italia) şi Santa Cruz Tenerife (Spania). 
Alte două echipe din România, Ştiinţa Bucureşti şi U-BT Cluj-Napoca, vor 
juca în Grupa A a Conferinţei Sud.

În Conferinţa Sud se vor disputa două turnee preliminare, ambele la 
Budapesta, în perioadele 11-13 noiembrie 2022 şi 24-26 februarie 2023, după 
care va urma Turneul Semifinal la Pecs (tot Ungaria) şi, evident, Turneul 
Final.

Şi la nivel de „U17” competiţia este împărţită în două conferinţe, iar 
CSM Petrolul Ploieşti este repartizată în Grupa A, alături de NISV-Wildcats 
Hamburg (Germania), Inter Bratislava (Slovacia), Balkan Botevgrad 
(Bulgaria), DEAC KA (Ungaria), Ştiinţa Bucureşti (România), BC Tam Tam 
(Italia), London Elite (Anglia) şi RB Basket Kosice (Slovacia). Primul turneu 
va avea loc în perioada 13-16 octombrie la Hamburg, iar cel de-al doilea este 
planificat să se desfăşoare chiar la Ploieşti, în perioada 13-15 ianuarie 2023!

ZECE MEDALII LA BUCUREȘTI

Sportivii secţiei de kempo a CSM Ploieşti au participat la „ADCC 
Romania Open 2022”, o competiţie de grappling organizată în Sala Apollo 
din Bucureşti şi la startul căreia s-au aflat 359 de sportivi de la cluburi din 
cinci ţări: România, Republica Moldova, Turcia, Cipru şi Ucraina.

Elevii lui Ghiocel Petrea au reuşit să obţină zece medalii, dintre care 3 
de aur, 3 de argint şi 4 de bronz, după cum urmează:

Aur: Richard Oghinciuc (7-10 ani, +40 kg); Sabin Frăsineanu (11-14 
ani, 36 kg); Edwin Petrea (11-14 ani, 50 kg);

Argint: Alfonso Păun (7-10 ani, 28 kg); Ezel Frăsineanu (7-10 ani, 36 
kg); Vlad Anton (11-14 ani, +55 kg);

Bronz: Luca Cruceru (7-10 ani, 28 kg); Robin Mihai (11-14 ani, 36 kg); 
Vlad Dobre (11-14 ani, 45 kg); Ariana Oghinciuc (11-14 ani, 55 kg).

La competiție au mai participat Luca Frăsineanu (11-14 ani, 36 kg), 
Nicuşor Iliuţă (15-17 ani, 60 kg) şi Emanuel Dincă (15-17 ani, 60 kg).

Grupa „2010” a FC Petrolul Ploiești, pregătită de către Ciprian Pura, a 
terminat pe primul loc în Cupa „Stelele Viitorului”, competiție desfășurată, 
în weekend, la București. Micii petroliști au câștigat toate cele cinci partide 
disputate, fără să primească gol: 4-0 cu AC Sport Team București, 1-0 cu 
Young Steaua, 4-0 cu SCF Ciprian Dire Piatra Neamț (toate în Grupa C), 
7-0 cu CSS Câmpina (semifinale) și 1-0 cu Rapid București (finală).

Lotul formației noastre a fost următorul: Ștefan Rădulescu, Alexandru 
Bălescu (portari), Mihai Fâșie, Sebastian Iorga, Luca Ionuț Stoica, Darius 
Mierloiu, Rareș Manolache, Iulian Moroiță, Alexandru Dimian, Rareș Ilie, 
Nikolas Ionică, Cristian Crîngu, Andrei Dimian, Erik Popa, Iustin Păuna, 
Mihai Vâț, Ianis Nica, Vlad Ionescu. De remarcat și faptul că petroliștii au 
dat golgheterul întrecerii, Cristian Crîngu fiind cel mai bun marcator al 
turneului.

GRUPA 2010, PRIMUL 
LOC LA CUPA “STELELE 

VIITORULUI”

DOUĂ ARBITRE DIN ROMÂNIA 
LA CM U17 DIN INDIA

Arbitrele românce Iuliana Demetrescu și Mihaela Țepușă se numără 
printre cei 61 de arbitri aflați pe lista FIFA pentru turneul final care 

va avea loc în perioada 11-30 
octombrie 2022 în India.

UEFA va fi reprezentată de 15 
oficiali la Campionatul Mondial: 4 
centrali, printre care se numără și 
Iuliana Demetrescu, 8 asistenți, pe 
lista cărora este Mihaela Țepușă, 
și 3 oficiali VAR. Competiția 
U17 revine după o pauză de 
patru ani cauzată de pandemia 
de coronavirus și va folosi în 

premieră tehnologia VAR la un campionat mondial de fotbal feminin U17.
România are o reprezentantă și pe lista comisarilor de joc FIFA: Roxana 

Berceanu va superviza partide de la turneul final.
La ultima ediție, în 2018, Mihaela Țepușă a făcut parte din brigada 

de arbitri care a condus finala mică a Campionatului Mondial de Fotbal 
Feminin U17, turneu disputat în Uruguay.

La aceeași categorie de vârstă, însă la Campionatul European din 2019, 
Iuliana Demetrescu a arbitrat finala competiției. Ea a fost unul dintre cei 
13 arbitri aleși să oficieze meciurile de la Campionatul European care s-a 
disputat în această vară în Anglia și se află deja pe lista candidatelor FIFA 
pentru a arbitra la Campionatul Mondial de Fotbal Feminin din 2023, 
organizat în Australia și Noua Zeelandă.
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Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu și 
primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, 

au inaugurat o grădiniță din Sectorul 3 al 
Capitalei. În timp ce făceau turul clădirii, au intrat 
într-o cameră care avea, pe podea, un puzzle. Pe 

primele două rânduri era scris mesajul „Puie 
Monta”, sloganul protestatarilor față de fostul 
premier Victor Ponta. „Cine a aranjat Lego ăsta? 
Foarte inspirat!”, a spus râzând Robert Negoiță. 
„N-ați văzut ce scrie pe primele două rânduri?”, 
i-a întrebat pe ziariști care nu s-au prins de 
poantă și pe Sorin Cîmpeanu. Ar fi de reținut 
că ambii demnitari au avut o relație apropiată 
cu Victor Ponta și se prea poate ca mesajul să 
le fie adresat, dar indirect, un fel de bate șaua să 
priceapă...Negoiță și Cîmpeanu!

-Nu mergea la rimă Puie Negoiță,
Iar Cuie Morin nu este de fiță.
Nu lui Ponta i-au săpat ei groapa
Ci mesajul cheie-i...să priceapă... iapa!

Cică România TV, postul acela înființat de 
fugarul Sebastian Ghiță, a fost urmărit la 

nivelul întregii țări, în fiecare minut, de 390.000 
de telespectatori, în ziua în care a difuzat nunta 
auristului George Simion. A fost cel mai urmărit 
post TV și a luat fața Pro TV cu doar o mie 
de telespectatori în plus. Dintre cei 390.000 
de telespectatori de la România TV, 150.000 
(adică aproape 40%) au avut peste 70 de ani. 
Alți 130.000 au fost din categoria 55-69 de ani. 
Cu alte cuvinte, aproape trei sferturi (72%) din 
publicul care a urmărit nunta a avut peste 55 
de ani. La alte posturi care au difuzat prosteala 
națională s-au uitat alți vreo 110.000 de oameni, 
cu totul, vreo jumătate de milion...

-Vorba aia veche, cu televizorul
Ce-a prostit de-ndată țara și poporul
Se adeverește. Dar luați voi aminte,
S-au uitat la nuntă doar cei fără minte!

Nicu Covaci, cel care a acceptat să ducă 
trupa Pheonix să cânte la nunta lui 

Simion, o scaldă acum, când mai multe voci și 
chiar foști componenți ai trupei critică asocierea 
celebrului brand muzical cu petrecerea de prost  
la Măciuca: „Eu am încheiat un contract cu o 
fundație pentru un concert în fața a 10.000 de 
oameni. Nu cânt la nicio nuntă sau înmormântare, 
eu cânt în fața a 10.000 de oameni pe o scenă, 
undeva, la un festival. Nu știu ce nuntă e, eu am 
încheiat un contract și cânt, din asta îmi câștig 
banii.” Referitor la suma primită, Covaci a spus: 
„Prețul nostru este de obicei 10.000 de euro, dar, 
pentru că am fost convins să ajutăm un spital 
pentru copii, am lăsat la 8.000 de euro. Negru pe 
alb, scrie în contract.”

-Negru pe alb scrie pe tine
Că foamea de bani nu dă prea bine.
Ai renunțat la trecut pentru 8 gologani
Ți-ai pierdut faima, cântând la golani!

Primarii au readus în discuție pensia 
specială pe care Bucureștiul nu o dă, 

deși există o lege prin care aceasta s-a aprobat. 
Președintele Asociației Comunelor din România, 
Dorinel Soare, a spus, după ce a ieșit de la o 
întrevedere cu premierul și liderii alianței de 
guvernare „Domnul prim-ministru a recunoscut 
că e o decizie politică, iar în prima ședință a 

coaliției a promis că va ridica această problemă. 
UDMR-ul a declarat pe față că susține aceste 
revendicări ale noastre (…). Mai avem pe unul, 
pe domnul Ciolacu... Domnul Ciolacu a spus 
că... domnule, nu pică bine, nu dă bine la public, 
la dumneavoastră (n.n. –la presă) și am zis că 
dumneavoastră o să țipați, o să faceți gălăgie 
o lună, apoi o să tăceți. Pe urmă le-am spus că 
noi vom fi cei care vor ridica steagul la alegeri și 
atunci, dacă tu nu mă vezi acum, s-ar putea nici 
eu să nu te văd data viitoare.”

-Avem clar dovada, aici și acum,
Că la noi șantajul este oricând bun.
Nu contează țara, glia și cu neamul,
Importante sunt doar leafa și primarul.

Viceprimarul Magdalena Trofin a pierdut 
funcția de viceprimar al Ploieștiului. 

Proiectul de hotărâre care viza retragerea 
mandatului a fost inițiat chiar de către colegii 
domniei sale din USR (mai puțin Tonsciuc) 
și susținut, evident, de liberali, care au spus că 
s-au săturat ca deputații USR să critice Primăria 
Ploiești, dar numai aripa liberală din conducerea 
executivă. Chiar și primarul a comentat că 
propunerea este una aiuritoare, dat fiind faptul că 
viceprimărița chiar și-a făcut treaba. Înlăturarea 
din funcție a fost deci una strict politică și nu a 

ținut de competența sau incompetența cuiva. 
-E o regulă, se știe,
Ca să cadă ea în groapă
Trebuie cumva să fie
Un coleg care i-o sapă.

Fostul președinte american Donald Trump 
profită de o dezvăluire a fondatorului 

și directorului executiv al Facebook, Mark 
Zuckerberg, și cere să fie învestit președinte al 
SUA în locul lui Joe Biden.

Zuckerberg a spus că Facebook a limitat 
temporar accesibilitatea postărilor referitoare la 
așa-numitul scandal legat de laptopul lui Hunter 
Biden, fiul lui Joe Biden. Adică: Hunter și-ar fi 
dus laptopul la reparat la un magazin specializat 
din Delaware în 2019 și nu a mai venit să îl 
ridice. Acesta a ajuns în posesia FBI, după ce 
agenții federali au fost sesizați de proprietarul 
magazinului. Presa conservatoare din SUA a 
speculat intens acest subiect, susținând că pe 
computerul abandonat de Hunter Biden s-ar 
fi aflat date compromițătoare despre tatăl său. 
Dacă ar fi fost date în vileag, atunci Trump ar fi 
câștigat alegerile, ci nu Biden. De-aia cere acum 
nenea să fie numit președinte...

-Carul cu proști s-a răsturnat
La noi și-n lumea largă.
Cu Donald însă ați demonstrat
Că noi avem o doagă...

Ministrul Antreprenoriatului și 
Turismului, Daniel Cadariu, a anunțat 

un nou program de promovare turistică, care 
va costa în total 1,5 milioane de euro. Banii se 
vor toca pe următoarele chestiuni: 409.000 euro- 
dezvoltarea unui site de promovare; 250.000 
euro- influenceri care să promoveze călătoriile 
în România britanicilor și germanilor; 627.000 
de euro- promovare la televiziunile și media 
online din Germania și Marea Britanie; 200.000 
euro- promovare internă. Ministrul a avansat 
și ideea refolosirii brandului turistic național, 
adică vestita frunză a Elenei Udrea, pentru care 
ministerul a plătit atunci 900.000 de euro.

-Vă-ntrebați justificat
De ce frunză și nu pâini?
Răspunsul? Imediat:
Ei ce-ar mai toca la câini?

Mă doare-n băşcălie!
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