
„În rugăciune este mai bine să ai o inimă lipsită de cuvinte 
decât cuvinte lipsite de inimă.”

- Culese de Tata -   

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
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CRIZA APEI CALDE IA SFÂRȘIT

Dacă mâine ai afl a că 
mai ai de trăit o lună, 

care ar fi  primele cinci lucruri 
pe care le-ai face?

Până vă gândiți voi, vă 
spun eu ce aș face!

În primul rând, m-aș duce 
la Finanțele Locale să-mi 
plătesc impozitele și taxele, ca 
să nu-mi las copilul cu datorii. 
Nu de alta, dar ăștia sunt atât 
de disperați că pun popriri 
pentru 8 lei și pe conturile 
animalului de companie.

În al doilea rând, mi-aș 
pune repede centrală pe 
gaze, dar și una pe curent, 
pe peleți și chiar și o pompă 
de căldură, ca nu cumva să 
rămână copilul descoperit, 
indiferent de ce fel de criză o 
mai veni. Sper să nu se ajungă 
și la criză de aer…

În al treilea rând m-aș 
converti repede la catolicism, 
poate mai prind treaba aia cu 
plata indulgențelor, ca să fi u 
curat când ajung la Doamne-
Doamne. Nu de alta, dar 
am de lăsat un pogon de 
înjurături pentru întreaga 
clasă politică și doar pentru 
jumătate dintre vorbele de 
duh m-ar chinui câteva sute 
de ani Scaraoschi.

Patru. M-aș apuca repede 
să-i fac o listă copilului cu 
persoanele  pe care le-a văzut 
la TV și în care să nu creadă 
o iotă. Ziariști viciați, corupți 
moral și nu numai.

Și, abia la fi nal, aș da câte o 
oră celor pe care îi iubesc, ca 
să îi strâng în brațe.

Atât!
Deci…voi ce ați face?

21 de blocuri din Ploiești 21 de blocuri din Ploiești 
vor fi  efi cientizate vor fi  efi cientizate 

energetic prin PNRRenergetic prin PNRR

Licitație pentru Licitație pentru 
transportul transportul 

județean de călătorijudețean de călători

Genocidul cultural Genocidul cultural 
canadian, spălat cu lacrimi canadian, spălat cu lacrimi 

de Suveranul Pontif de Suveranul Pontif 

Cu 547 de voturi „pentru”, 49 „împotrivă” și 43 de 
abțineri, Parlamentul European a aprobat rezoluția 

prin care se cere Consiliului European ca, în decembrie, 

când este programată reuniunea Consiliul de Justiție 
și Afaceri Interne, România și Bulgaria să fi e primite in 
spațiul Schengen. Votul din PE nu înseamnă ca și cum 
România ar intra de mâine în spațiul de liberă circulație. 
Decizia fi nală se va lua în Consiliul European, iar acolo 
este posibil să avem probleme din nou cu Țările de Jos 
(Olanda). De altfel, toți membrii formațiunii lui Mark 
Rutte, premierul Țărilor de Jos, s-au abținut de la vot, 
chestiune care ne-ar invita din nou la circumspecție. De 
altfel, europarlamentarii români le-au cerut președintelui, 
premierului și miniștrilor Cabinetului Ciucă să găsească 
soluțiile cele mai bune pentru a convinge șefi i de stat și de 
guvern să renunțe la rezervele pe care le mai au cu privire 
la capacitatea țării noastre de a proteja frontiera UE. Ori 
să îi convingă că respectăm statul de drept. Ar mai fi  însă 
niște semne de întrebare cu legile justiției...

Săptămâna ce a trecut a fost una plină, nelipsită de 
tensiuni între diverse tabere create în interiorul 

municipalității și a Consiliului Local Ploiești pe tema 
crizei apei calde. Din fericire pentru ploieșteni, lucrurile 
au fost împinse spre a se ajunge, deja cam târziu, la 
reluarea distribuției agentului termic la clădirile și 
blocurile racordate la SACET. ANRE a eliberat autorizație 
provizorie pentru Termo Ploiești, societate a Consiliului 
Local Ploiești care a preluat activitatea de producere, 
transport și distribuție agent termic, iar Primăria va 
acorda un împrumut temporar pe bază de convenție, de 
10 milioane de lei, care să permită achiziționarea de gaz, 
plata salariaților și reluarea activității.

Termo Ploiești SRL a anunțat că au început  probele 
pentru repornirea sistemului de alimentare cu apă caldă 
în blocurile (aproximativ 200 de apartamente) racordate 
la centralele termice 23 August și Bucov. Pentru restul 
orașului, angajații societății acționează pentru umplerea 

sistemului cu apă, efectuarea probelor și aducerea 
agentului  la o temperatură ce poate asigura furnizarea 
căldurii în condiții optime. Aceștia estimează că în câteva 
zile distribuția apei calde și a căldurii va putea fi  reluată 
în tot Ploieștiul.
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Primăria Ploiești ne garantează că lucrările la 
laboratorul de radioterapie din cadrul Spitalului 

Municipal Ploiești sunt în grafi c. Ținând cont că la acest 
proiect se lucrează de vreo 6 ani și mai e nevoie de încă 
doi de aici înainte, am putea comenta: în grafi cul cui ar 
fi  investiția, că al pacienților cu siguranță nu! În prezent, 
se spune într-un comunicat de presă, „se derulează toate 
demersurile necesare dotării centrului cu echipamente 
medicale performante.” În același document se mai arată 
că „laboratorul de radioterapie va determina creșterea 
calității serviciilor medicale pentru ploieșteni, prin 
realizarea de condiții optime de investigare, diagnosticare 
și tratament (n.n.-oncologic) fără să mai fi e necesar 
efortul deplasării pacienților către alte centre similare din 
județele limitrofe”.

 

Istoria investiției este una tipic românească: lasă-mă să 
te las. Despre un laborator de radioterapie se vorbește 

de prin anul 2016, iar prin 2021, proiectul era cât pe-aci 
să se blocheze. Dar asta cu „boala lungă” nu constituie o 
problemă pentru administrație. Ba chiar proiectul este 
considerat un „succes”: „reprezentanții municipalității 
colaborează efi cient cu toate părțile implicate în fi nalizarea 
cu succes a proiectului.” Haideți să rememorăm și noi cam 
cum arată succesul acesta care este, în opinia noastră, o... 
moleșeala administrativă:

-2016: la propunerea a 7 consilieri PSD-ALDE, Consiliul 
Local Ploiești aproba, prin HCL 441/ 21 decembrie, predarea 
către Compania Națională de Investiții a unei suprafețe de 
teren de la Spitalul Municipal pentru realizarea unui centru 
de radioterapie;

-2018: autoritățile locale au anunțat că laboratorul nu va 
mai fi  construit de CNI, ci va fi  realizat cu bani de la Banca 
Mondială, bugetul local și bugetul Consiliului Județean 
Prahova;

-2018: prin HCL 292/31 iulie 2018, Consiliul Local 
Ploiești aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii pentru 
construirea laboratorului de radioterapie cu energii înalte, 
valoarea lucrărilor fi ind estimată la 9,028 mil. lei, fără TVA;

-2019: în luna iulie, viceprimarul Cristian Ganea scria, 
pe Facebook, că a „semnat referatul prin care construirea 
laboratorului de radioterapie intră în linie dreaptă”;

-2019: Consiliul Județean Prahova a alocat, în iulie, 4 
mil. lei pentru începerea lucrărilor, dar banii nu au fost 
utilizați, fi ind nevoie de o nouă documentație pentru a fi  
reportată suma pentru 2020;

-2020: cu chiu, cu vai, poate și pentru că se intrase în an 
electoral, lucrările la clădire au început, iar aceasta trebuia 
terminată în luna martie 2021. Pandemia și alte cauze au 
dus la încetinirea lucrărilor;

-2021: costurile de edifi care a laboratorului au crescut la 
14,7 mil. lei;

-2021: PSD acuza Primăria Ploiești că a pierdut fi nanțarea 
de la Banca Mondială care servea la achiziționarea de 
aparatură de ultimă generație;

-2021: Primăria Ploiești a precizat însă că s-au identifi cat 
resursele fi nanciare pentru realizarea acestui obiectiv, iar 
termenul de fi nalizare a proiectului, derulat de Ministerul 
Sănătății, prin Unitatea de Management al Proiectului 
Băncii Mondiale, a fost prelungit de la data de 31.03.2021, 
la 31.12.2024.

Cu alte cuvinte mai e mult până când bolnavii din 
Prahova vor benefi cia de această facilitate. Și asta pentru 
că, ei da, în general investițiile publice durează mult timp. 
Dacă ar fi  fost o afacere privată, pesemne laboratorul era 
gata în doi ani cel mult!

PERSOANELE NEASIGURATE 
POT AVEA MEDIC DE FAMILIE

Casa de Asigurări de Sănătate Prahova a informat că au fost 
modifi cate normele metodologice de aplicare a Hotărârii 

Guvernului   nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii 
și a Contractului -cadru care reglementează condițiile acordării 
asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale 
în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2021-2022. 

Condițiile sunt un pic mai permisive în sensul în care au dreptul 
la un medic de familie și cetățenii neasigurați. CAS Prahova anunță: 
„potrivit noutăților legislative, persoanele care nu fac dovada calității 
de asigurat se pot înscrie pe lista unui medic de familie în mod liber 
ales. În cazul persoanelor care nu fac dovada calității de asigurat și 
care sunt înscrise pe lista unui medic de familie, acestia se reînscriu 
pe lista aceluiași medic de familie sau a unui alt medic de familie, 
în mod liber ales. Totodată, persoanele care nu fac dovada calității 
de asigurat înscrise pe lista unui medic de familie își pot schimba 
medicul de familie ales numai după expirarea a cel puțin 6 luni de 
la data înscrierii pe lista acestuia, în aceleași condiții și cu excepțiile 
prevăzute în Contractul-cadru pentru persoanele asigurate.”

MUNICIPALITATEA SPUNE CĂ MUNICIPALITATEA SPUNE CĂ 
LUCRĂRILE LA LABORATORUL DE LUCRĂRILE LA LABORATORUL DE 
RADIOTERAPIE SUNT ÎN GRAFIC. RADIOTERAPIE SUNT ÎN GRAFIC. 
ÎN GRAFICUL CUI?ÎN GRAFICUL CUI?

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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TREI TINERI, ACUZAȚI CĂ AU 
VANDALIZAT MAI MULTE FOIȘOARE DIN 
LEMN DIN PARCUL „NICHITA STĂNESCU”

Incidentul, potrivit Poliției Locale Ploiești, a 
fost semnalat de un cetățean, care a anunțat că 
șase tineri au distrus mai multe foișoare din lemn 

afl ate în Parcul „Nichita Stănescu”, ulterior aceștia 
fugind spre Galeriile Comerciale. Polițiștii locali 
s-au deplasat în zona respectivă și au depistat, 
la intersecția străzilor Cuza-Vodă cu Gheorghe 
Grigore Cantacuzino, persoanele suspecte, 
reținând trei dintre acestea. Cei trei tineri au fost 
conduși la sediul Poliției Municipiului Ploiești. 
„Persoanele în cauză au fost identifi cate ca fi ind 3 
tineri cu vârstele cuprinse între 14 și 15 ani, din 
municipiul Ploiești. În urma controlului corporal, 
asupra unui tânăr de 15 ani a fost găsit un obiect 
tăietor-înțepător, care a fost ridicat în vederea 
continuării cercetărilor. Cei trei au fost încredințați 
reprezentanților legali, care au fost sancționați 
conform Legii nr.61/1991, pentru nesupravegherea 
acestora”, a precizat Inspectoratului de Poliție 
Județean Ploiești. În cauză, polițiștii Secției nr.1 

de Poliție Ploiești au întocmit dosar penal sub 

aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și 

portul fără drept de obiecte periculoase.

AUTOTURISM ÎN FLĂCĂRI, 
PE AUTOSTRADA A3

Pompierii militari au fost solicitați să intervină 
pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un 
autoturism pe Autostrada A3, pe raza comunei 
Gherghița. La fața locului s-au mobilizat o 
autospecială de stingere și o ambulanță SMURD 
din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Ploiești. 
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
Prahova, în timpul incendiului, autoturismul a 
ars în totalitate. Din fericire nu s-au înregistrat 
victime. Circulația rutieră a fost restricționată pe 
un sens.

Consiliul Local Ploiești a aprobat 
participarea municipiului Ploiești 

în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență, Componenta C5-Valul renovării, cu 
proiectul  „anvelopare blocuri Lot P2”. Valoarea 
maximă eligibilă a investiției este de 36.577.630,08 
lei, fără TVA, respectiv 7.430.400,00 euro, fără 
TVA, la un curs euro de 4,9227 lei. Valoarea 
TVA, în sumă de 6.949.749,71 lei, aferentă 
cheltuielilor eligibile, va fi  suportată de la bugetul 
de stat. Primăria Ploiești se angajează să suporte 
toate cheltuielile neeligibile pentru punerea în 
practică a proiectului. Lucrările de efi cientizare 
energetică se vor efectua la următoarele blocuri 
(nu cunoaștem criteriile care au stat la baza 
alegerii):

-bloc 29 C, Bdul Republicii nr. 153;
-bloc 37 L, strada Splaiului nr.4;
-bloc 11A, Bdul Republicii nr. 100A;

-bloc 29B, str. Colinei nr. 1;
-bloc 28, str. Bucșoiului nr.1;
-bloc 43, scara ABCD, str. Anotimpului nr.2;
-bloc G4, strada 13 Decembrie nr. 18A;
-bloc K7, strada Ștefan Greceanu nr. 13;
-bloc 143 Nord, strada Rapsodiei nr.4;
-bloc 70, scara A, strada Domnișori nr. 91;
-bloc 78, strada General Eremia Grigorescu 

nr.7;
-bloc 9F, strada Sinăii nr. 2A.
În luna mai 2022, Consiliul Local a adoptat 

și HCL 212, modifi cată deja prin HCL nr. 355/ 
25.08.2022, pentru anveloparea blocurilor „Lot 
P1”. Recent, documentul a fost din nou rectifi cat 
în sensul în care valoarea investiției a fost stabilită 
la 6.962.400,00 euro, fără TVA, la un curs euro de 
4,9227 lei, respectiv, 34.273.806,48 lei, fără TVA. 
Pentru acest proiect au fost selectate următoarele 
locuințe colective:

-bloc 4E, Bdul Republicii nr.187;
-bloc 5A, Bdul Republicii nr. 199A;
-bloc 6A, Bdul Republicii nr. 189;
-bloc 16A, Bdul Republicii nr.122;
-bloc 16B1, Bdul Republicii nr 122;
-bloc 16B2, Bdul Republicii nr.122;
-bloc 16C, Bdul Republicii nr.122;
-bloc 30D, strada Luminii nr.2;
-bloc 30E, strada Luminii nr. 4.
Valoarea maximă eligibilă a proiectului în 

cadrul PNRR corespunde unui cost unitar pentru 
lucrările de renovare moderată de 200 euro/mp 
arie desfășurată, fără TVA. Pentru fi ecare bloc 
urmează să fi e efectuat un proiect cu soluția 
propusă, analiza economică și analiza privind 
indicatorii ce se vor atinge, evident, având la 
bază un audit energetic și un raport de expertiză 
tehnică. Până acum, în Ploiești, s-a mai obținut 
fi nanțare, prin POR 2014-2020, pentru patru 
proiecte de anvelopare blocuri, din care doar 
unul este fi nalizat: efi cientizare energetică blocuri 
în municipiul Ploiești, lot 2- 10,471 milioane lei; 
efi cientizare energetică blocuri în municipiul 
Ploiești, lot 1-2,94 mil. lei; efi cientizare energetică 
blocuri în municipiul Ploiești, lot 3-4,24 mil. lei; 
efi cientizare energetică blocuri în municipiul 
Ploiești, lot 4-5,33 mil. lei. 

SE VERIFICĂ SISTEMUL DE ALARMARE ȘI SE VERIFICĂ SISTEMUL DE ALARMARE ȘI 
AVERTIZARE TIMP DE 3 SĂPTĂMÂNIAVERTIZARE TIMP DE 3 SĂPTĂMÂNI

De marți și până pe 4 noiembrie, la Ploiești, se vor desfășura activități 
pentru verifi carea sistemului local de avertizare și alarmare a 

populației în situații de urgență. Municipalitatea arată că respectivele 
activități „implică acționarea individuală a sirenelor de alarmare a 
populației, pentru intervale scurte de timp (câteva secunde) și se desfășoară 
în conformitate cu planul activităților în domeniul situații de urgență.” 
Ca să nu facem noi vreo legătură cu situația de la granițele României, 
Primăria Ploiești vine cu alte lămuriri de natură tehnică: „semnalele de 

alarmare a populației sunt: alarma aeriană, alarma la dezastre, prealarma 
aeriană și încetarea alarmei. Durata fi ecărui semnal de alarmare este de 
două minute, astfel: alarma aeriană se compune din 15 sunete a 4 secunde 
fi ecare, cu pauză de 4 secunde între ele; alarma la dezastre se compune din 
5 sunete a 16 secunde fi ecare, cu pauză de 10 secunde între ele; prealarma 
aeriană se compune din 3 sunete a 32 secunde fi ecare, cu pauză de 12 
secunde între ele; încetarea alarmei se compune dintr-un sunet continuu, 
de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute.”

21 DE BLOCURI DIN PLOIEȘTI 21 DE BLOCURI DIN PLOIEȘTI 
VOR FI EFICIENTIZATE VOR FI EFICIENTIZATE 
ENERGETIC PRIN PNRRENERGETIC PRIN PNRR

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

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

Â Â

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ
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PRINS ÎN FLAGRANT, ÎN TIMP CE FURA 

KEROSEN
Polițiștii Serviciului de Ordine Publică 

Prahova, în timp ce se afl au în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu, au depistat în fl agrant 
un bărbat în timp ce sustrăgea produs petrolier 
din cantitățile transportate cu o autocisternă. 
„Din primele verifi cări a reieșit faptul că, 
bărbatul, angajat al unei societăți comerciale 
de transport, în timp ce se afl a în parcarea unui 
restaurant de pe raza județului Brașov, până 
la sosirea polițiștilor, ar fi  reușit să sustragă 
cantitatea de 100 de litri combustibil Kerosen, 
tip JET A1. Urmare a activității de prindere în 
fl agrant, polițiștii au pus în executare un mandat 
de percheziție domiciliară în județul Brașov, la 

sediul unei societăți comerciale, unde au găsit 
900 de litri combustibil tip JET A1, 550 de litri 
motorină și 6.000 de litri de combustibil lichid 
tip păcură. Produsele petroliere ridicate au 
fost predate în custodia societății prejudiciate, 

precum și în custodia persoanei percheziționate”, 
a precizat Inspectoratul de Poliție Județean 
Prahova. În urma cercetărilor efectuate s-a 
stabilit faptul că bărbatul, în vârstă de 46 de ani, 
din comuna Brebu, ar fi  sustras, în perioada 31 
august -13 octombrie a.c., cantitatea de 600 de 
litri combustibil din cantitățile transportate cu 
autocisterna afl ată în dotare. Față de acesta a fost 
luată măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând 
să fi e prezentat unității de parchet competente 
în vederea luării unei alte măsuri preventive. 
Cercetările sunt continuate de către polițiștii 
Serviciului de Ordine Publică, în vederea 
stabilirii întregii activități infracționale, sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de furt califi cat în 
formă continuată.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru modifi carea și 
completarea Codului muncii și a Codului administrativ în care sunt 

prevăzute mai multe drepturi suplimentare pentru salariați. Printre cele 
mai importante prevederi enumerăm: dreptul muncii la domiciliu și pentru 
funcționarii publici, acordarea concediului de paternitate, dreptul de a avea 
concediu suplimentar de 5 zile pentru îngrijirea unei rude bolnave etc.

TELEMUNCĂ DE 5 ZILE/LUNĂ PENTRU TELEMUNCĂ DE 5 ZILE/LUNĂ PENTRU 
BUGETARIBUGETARI

Cu referire la Codul administrativ, a fost introdus un amendament prin 
care raporturile de serviciu ale funcționarilor publici se pot exercita și în 
regim de telemuncă, precum și în regim de muncă la domiciliu. Durata 
activității desfășurate în regim de telemuncă nu poate depăși cinci zile pe 
lună și se poate aproba pentru funcționarii publici care au copii cu vârsta 
de până la 11 ani, care acordă îngrijire unei rude, au o stare de sănătate care 
nu le permite deplasarea sau desfășoară activități ce pot fi  realizate în regim 
de telemuncă. Pe durata telemuncii, angajații de la stat benefi ciază de toate 
drepturile recunoscute prin lege, cu excepția sporului pentru condiții de 
muncă grele, vătămătoare sau periculoase.

O altă modifi care se referă la faptul că șeful autorității sau instituției 
publice trebuie să informeze funcționarul public cu privire la: dreptul 
la formare și perfecționare profesională, durata concediului de odihnă, 
condițiile de acordare a preavizului, data plății salariului, modalitatea 
de efectuare a orelor suplimentare, remunerația acestora sau, după caz, 
compensarea prin ore libere plătite, acordurile colective încheiate cu 
sindicatul, contribuții suplimentare la pensia facultativă sau la pensia 
ocupaţională suportate de autoritatea sau instituţia publică. 

SALARIAȚII NU MAI POT FI CONCEDIAȚI SALARIAȚII NU MAI POT FI CONCEDIAȚI 
DACĂ ÎI ÎNTREABĂ PE PATRONI DE LEAFĂ, DACĂ ÎI ÎNTREABĂ PE PATRONI DE LEAFĂ, 

DE PILDĂDE PILDĂ
Cât îi privește pe ceilalți salariați din mediul privat, modifi cările esențiale 

țin de: 
-dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiții de 

muncă mai favorabile dacă și-a încheiat perioada de probă și are o vechime 
de cel puțin șase luni la același angajator; 

-angajatorul are obligația acordării pe o perioadă de cinci zile lucrătoare 
într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului, a concediului de 
îngrijitor în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal 
unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie; 

-salariatul are dreptul de a absenta cel mult 10 zile lucrătoare de la locul 
de muncă în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență 
familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezența 
imediată a salariatului, în condițiile informării prealabile a angajatorului și 
cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei 
normale a programului de lucru; 

-obligația angajatorului de a acorda concediu paternal la solicitarea scrisă 
a salariatului. Acesta nu este condiționată de perioada de activitate prestată 
sau de vechimea în muncă a salariatului (încălcarea acestei obligații se va 
sancționa cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei);

-este interzisă concedierea salariaților pentru exercitarea mai multor 
drepturi, printre care dreptul de a fi  informați în legătură cu locul de muncă, 
cu posibilitatea muncii în diverse locuri, funcția, fi șa postului, atribuțiile, 
durata concediului de odihnă, salariul de bază, durata muncii, condițiile 
de muncă, durata de probă, precum și dreptul la salarizare pentru munca 
depusă, la repaus, la egalitate de șanse, demnitate în muncă, securitate 
în muncă, acces la formarea profesională, protecţie în caz de concediere 
colectivă, de a adera sau constitui un sindicat. Concedierea salariaților 
nu poate fi  dispusă nici pe durata efectuării concediului paternal și a 
concediului de îngrijitor sau pe durata absentării de la locul de muncă în 
situaţii neprevăzute.

DREPTURI MAI MULTE DREPTURI MAI MULTE 
PENTRU SALARIAȚI PENTRU SALARIAȚI 
ȘI TELEMUNCĂ ȘI TELEMUNCĂ 
ÎN PRIMĂRIIÎN PRIMĂRII



Nr. 2027 • 20 - 26 Octombrie 2022
ACTUALITATE

Pagina 5

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

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

INCENDIU LA O CASĂ ȘI LA O ANEXĂ 
DIN COMUNA PLOPU

Pompierii militari au fost solicitați să intervină 
pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o 
casă și o anexă din satul Nisipoasa, comuna Plopu. 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) 
Prahova a anunțat că la fața locului au intervenit 
trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și 

o ambulanță SMURD. Incendiul s-a manifestat 
la nivelul casei și la o anexă gospodărească, pe 
o suprafață de aproximativ 100 mp. Pompierii 
militari au reușit să localizeze și să stingă incendiul.

O FEMEIE A CĂZUT CU PARAPANTA
 LA CHEIA

Pompierii militari au fost solicitați să intervină 
pentru salvarea unei persoane care a căzut cu 
parapanta în satul Cheia, comuna Măneciu, în 
zona Cabana Muntele Roșu. Victima, o femeie în 
vârstă de 53 de ani, a suferit mai multe leziuni. 
Pentru asistarea persoanei la fața locului s-a 
deplasat un echipaj medical SMURD. Femeia a 
fost preluată de echipajul cu medic de la Serviciul 
de Ambulanță Județean Prahova și transportată 
la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului 

Județean Ploiești. Potrivit primelor date, femeia 
rănită prezenta un traumatism toracic anterior, 
un traumatism la coloana vertebrală și un 
traumatism la picior.

ACCIDENT ÎN BARIERA BUCUREȘTI DIN 
PLOIEȘTI. UN BĂRBAT A FOST LOVIT DE 

UN AUTO
Un bărbat în vârstă de 54 de ani, în timp ce se 

afl a în traversarea părții carosabile, a fost surprins 
și accidentat de un autoturism condus de un tânăr 
în vârstă de 19 ani.  Victima a fost transportată 
la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale 
de specialitate. Tânărul a fost testat cu aparatul 
etilotest, iar rezultatul a fost 0. Inspectoratul de 
Poliție Județean Prahova a anunțat că nu sunt 
probleme de trafi c. 

Primăria Ploiești a depus o nouă solicitare de fi nanțare din fonduri 
europene prin programul PNRR, de data aceasta pentru achiziția a 

20 de tramvaie. Proiectul este depus în parteneriat cu localitatea Ariceștii 
Rahtivani. Cele două așezări, alături de altele din proximitatea orașului, 
fac parte din ADI Mobilitate, dar prezența lor în proiect este una strict 
procedurală, fi indcă nu ne imaginăm că va fi  introdusă linia de tramvai 
până la Ariceștii Rahtivani. Municipalitatea arată, într-un comunicat 
de presă: „proiectul propus spre fi nanțare a fost depus în parteneriat cu 
Ariceștii Rahtivani pentru a asigura un grad de mobilitate sporit atât al 
cetățenilor din municipiului Ploiești, cât și al celor din Ariceștii Rahtivani, 
facilitându-se astfel accesul, în condiții optime, la puncte importante din 
municipiu, prin intermediul celor două linii de tramvai ce deservesc orașul. 
Menționăm totodată că, partenerul 2 în proiect (comuna Ariceștii Rahtivani) 
face parte din zona urbană funcțională aferentă municipiului Ploiești, 

însemnând că peste 15% din populația rezidentă se deplasează pentru 
serviciu în municipiul Ploiești, dar și viceversa, având în vedere amplasarea 
parcului industrial, Ploiești West Parc, situat pe teritoriul administrativ al 
comunei.” 

Valoarea eligibilă a proiectului este de 196.908.000 lei, fără TVA, 
respectiv 40.000.000 euro, fără TVA, la un curs euro de 4,9227 lei. 
Cuantumul TVA, aferent cheltuielilor eligibile, în sumă de 37.412.520 lei, 
respectiv 7.600.000 euro, la un curs euro de 4,9227 lei, va fi  asigurat prin 
bugetul de stat. Primăria Ploiești va suporta cheltuielile neeligibile care 
asigură implementarea proiectului.

Reamintim că, având ca lider de proiect Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, singură sau în parteneriat cu alte 
orașe, municipalitatea a mai avut trei proiecte europene, desfășurate prin 
POR 2014-2020, pentru achiziția a următoarelor mijloace de transport: 20 
de troleibuze, proiect în valoare de 40,090 mil. lei (realizat); 20 de tramvaie, 
proiect în sumă de 160,093 mil. lei (nerealizat); 9 autobuze electrice, proiect 
în cuantum de 25,770 mil. lei (în desfășurare, temporar blocat, pentru 
reactualizarea prețului solicitată de producător).

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere  (CNAIR) a anunțat că au început lucrările pentru 

construcția primelor două loturi din A7 Ploiești-Buzău, respectiv, 
Dumbrava-Mizil (21 km) și Mizil-Pietroasele (28,5 km). Au fost 
realizate lucrări pregătitoare și descărcări arheologice în vederea 
începerii construcției, iar în același timp, se execută decopertări, urmate 
de lucrări la terenul de fundare. Investiția trebuie să fi e fi nalizată în 20 
de luni, contractele având o valoare totală de 2,718 miliarde de lei. 

Anterior, CNAIR anunța că, împreună cu Ministerul Transporturilor, 
a semnat actul adițional nr.1 la Contractul de fi nanțare nr. 1/07.06.2022 
pentru întregul tronson Ploiești - Buzău. Cele mai importante 
modifi cări asumate prin adițional sunt:

-perioada de implementare a proiectului este de 98 de luni, aceasta 
cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte 
de semnarea contractului de fi nanțare;

-valoarea totală a contractului este de 44.755.735.527,64 lei, 
din care valoarea fondurilor europene aferente PNRR se ridică la 
4.005.482.293,63 lei, iar TVA aferent reprezintă 750.253.234,01 lei.

Autostrada A 7 Ploiești-Siret va avea o lungime de 437 km și va 
urma traseul Ploiești (Dumbrava)-Buzău-Focșani-Bacău-Pașcani-
Suceava-Siret. În prezent, este deschis trafi cului rutier doar un segment 
din magistrală, respectiv, centura Bacău, în lungime de 16,27 km. 
Potrivit portalului A7, situația celorlalte tronsoane este următoarea: 
Ploiești-Buzău (63,25 Km), 2 loturi în execuție, unul în așteptare; 
Buzău-Focșani (82,44 km), două loturi în execuție, două în procedura 
de licitație; Focșani-Bacău (95,90 km), toate loturile în licitație; Bacău-
Pașcani (77,39 km), trei loturi în licitație; Pașcani-Suceava (61 km) și 
Suceava-Siret (41 km) sunt tronsoane afl ate abia în faza de planifi care 
a investiției.

PRIMĂRIA PLOIEȘTI 
VREA SĂ CUMPERE 

20 DE TRAMVAIE CU 
BANI EUROPENI

AU ÎNCEPUT 
LUCRĂRILE LA 

A 7 ALBEȘTI-MIZIL!
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ACCIDENT GRAV PE DN1, LA 
INTERSECȚIE CU DJ155, LA PĂULEȘTI. 

DOUĂ PERSOANE AU MURIT
Accidentul rutier s-a produs după ce două 

autoturisme au intrat în coliziune pe raza 
localității Păulești. În urma impactului, două 
persoane au fost încarcerate și în stare de 
inconștiență. La fața locului s-au deplasat 
echipaje ale Poliției, dar și mai mulți pompieri 
militari, fi ind necesară intervenția unei 
autospeciale de stingere, o descarcerare, două 
ambulanțe SMURD, din care una de terapie 
intensivă mobilă și o autospecială de primă 
intervenție și comandă, precum și un elicopter 
SMURD. Victimele au fost extrase din vehicule, 
dar din nefericire medicul a declarat decesul 

ambelor persoane. O a treia victimă a fost 
transportată la spital. Potrivit Inspectoratului de 
Poliție Județean Prahova, în evenimentul rutier 
au fost implicate două autoturisme conduse 
de doi bărbați cu vârstele de 22, respectiv 55 
de ani. „Deplasați la fața locului, polițiștii au 
constatat faptul că bărbatul în vârstă de 55 de 
ani și un pasager în vârstă de 41 de ani, din 
același autoturism au fost declarați decedați de 
personalul medical sosit la fața locului. Tânărul 
în vârstă de 22 de ani a fost testat cu aparatul 
etilotest, rezultatul fi ind negativ”, a anunțat IPJ 
Prahova. Trafi cul rutier a fost restricționat pe 
sensul de mers Brașov către Ploiești, fi ind dirijat 
de polițiștii rutieri. În cauză, a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii 

de ucidere din culpă, cercetările fi ind continuate 
în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în 
care s-a produs evenimentul rutier.

TÂNĂRĂ ÎN VÂRSTĂ DE 18 ANI, 
ACCIDENTATĂ PE ȘOSEAUA NORDULUI 

DIN PLOIEȘTI
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a 

anunțat că un conducător auto în vârstă de 24 de 
ani, în timp ce se deplasa pe Șoseaua Nordului 
din Ploiești  a surprins și accidentat o tânără  în 
vârstă de 18 ani, care traversa strada. Victima a 
fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean de Urgență Ploiești pentru 
acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorul 
auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar 
rezultatul a fost 0.

Cristian Apostol,

Consiliul Județean Prahova a alocat 1.050.008,51 lei pentru realizarea 
unui nou pod la Bertea, peste pârâul cu același nume, din zona Valea 

Scândurii. Lucrarea de pe DJ 101T a fost recepționată săptămâna trecută 
de către administrația județeană. Vechiul pod, construit în 1965, a suferit 
o serie de deteriorări de-a lungul timpului, iar în ultimii cinci ani, din 
cauza calamităților naturale, degradarea acestuia s-a accentuat, devenind 
un pericol pentru circulația publică. Acesta a fost demolat, iar pe același 
amplasament a fost edifi cat un altul. Lungimea totală a noii construcții 
este de aproape 18 metri. Podul este prevăzut cu trotuar, cu o lățime de un 
metru, delimitat de carosabil printr-un parapet din borduri prefabricate 
din beton. De asemenea, construcția a fost prevăzută și cu apărări de mal 
cu gabioane.

Consilierii județeni au aprobat programul de transport de călători 
în județ, iar în următoarea perioadă va fi  lansată licitația pentru 

stabilirea operatorilor și a rutelor de transport pentru o perioadă de 
șapte ani. Valoarea totală estimată a contractului, fără TVA, este de 
814.333.323 lei (116. 333. 332 lei/an). Acesta include un profi t rezonabil 
de 6,13%. Acuma, noi nu știm dacă vreun consilier județean sau cineva 
din conducerea instituției a folosit vreodată mijloacele de transport în 
comun, ca să vadă diferența dintre ce aprobă ei și realitatea din teren. 
Documentația, una care se întinde pe vreo 1800 de pagini, este plină de 
cerințe; câte din acestea sunt și respectate, nimeni nu urmărește. 

Revenind, principalele modifi cări țin de faptul că viitorii operatori-
probabil aceiași ca și astăzi, poate cu mici modifi cări- vor fi  obligați 

să aibă, în termen de doi ani de la semnarea contractelor, minim 18,7% din 
parcul auto compus din vehicule nepoluante, cu obligația suplimentară ca 
în primele șase luni să facă dovada că au semnat contracte pentru achiziția 
altor vehicule noi, cu termene clare de livrare. Cel puțin două prevederi 
nu sunt avantajoase fi e benefi ciarilor transportului public, fi e bugetului 
județean. Prima se referă la faptul că operatorii pot cere actualizarea 
prețurilor la șase luni, iar a doua e puțin curioasă, în condițiile în care e 
vorba totuși de o afacere privată: în cazul apariției unor situații neprevăzute 
care să ducă la scăderea numărului de călători (ex. pandemie), operatorii 
de transport vor putea solicita acoperirea de la bugetul CJ a diferenței 

dintre cheltuieli și venituri (pe modelul care s-a aplicat ani la rând în relația 
dintre TCE și administrația ploieșteană). Printre obligațiile operatorilor 
enumerăm câteva care, de fapt, nu prea sunt respectate:
-autovehiculele trebuie să fi e echipate cu instalație de încălzire/condiționare 
a aerului în stare de funcționare și să asigure o temperatură optimă în 
timpul verii cât și iarna;
-să execute transporturi strict în conformitate cu programul de circulație 
prin respectarea orelor și stațiilor prevăzute în grafi cul de circulație;
-să anunțe anticipat cursele ce nu pot fi  efectuate din cauză de forță majoră 
sau alte cauze, la capetele de linie și, în limita posibilităților și pe traseu;
-să nu emită legitimații de călătorie peste capacitatea autovehiculului 
exprimată prin numărul de locuri pe scaune;
-să asigure și să realizeze întreținerea, salubrizarea, curățarea permanentă, 
să aibă un aspect estetic corespunzător etc.

BANI DE LA CJ PENTRU 
PAROHIA DÂRVARI

Parohia Dârvari, din comuna Valea Călugărească, a primit ajutor 
fi nanciar de la Consiliul Județean Prahova, suma alocată fi ind 

destinată continuării lucrărilor de construcție pentru noua biserică 
din sat.  Piatra de temelie a fost pusă în anul 2019 de către preotul 
Daniel Cimpoeru, iar lăcașul, zidit pentru aproximativ 200 de familii 
de credincioși, va purta hramul Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina, 
vindecătorul și tămăduitorul celor bolnavi. Banii provin din donații 
ale localnicilor ori din comună, de la autoritatea locală sau, așa cum 
spuneam, de la CJ Prahova. 

POD NOU LA BERTEA

LICITAȚIE PENTRU TRANSPORTUL LICITAȚIE PENTRU TRANSPORTUL 
JUDEȚEAN DE CĂLĂTORIJUDEȚEAN DE CĂLĂTORI
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ACCIDENT PE DJ 100 L, 
LA IORDĂCHEANU. CINCI TINERI 

AU AJUNS LA SPITAL
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 

Apostolache au fost sesizați despre faptul că, pe DJ 

100L, în comuna Iordăcheanu, a avut loc un accident 
rutier în care a fost implicat un autoturism. „În 
baza sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului, 
stabilind faptul că, în timp ce se afl a la volanul 
unui autoturism, un tânăr în vârstă de 19 ani, ar fi  
pierdut controlul direcției de deplasare, intrând în 
coliziune cu partea laterală a mașinii cu un podeț, 
ulterior ricoșând într-un stâlp de electricitate și 
apoi în șanțul de pe marginea drumului”, a precizat 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. În urma 
accidentului, atât conducătorul auto, cât și patru 
pasageri cu vârstele de 17, 18, 20 și 23 de ani au 
fost transportați la spital pentru acordarea de 
îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorul 
autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, 
iar rezultatul a fost 0. În cauză, potrivit IPJ 
Prahova, cercetările sunt continuate în vederea 

stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs 
evenimentul rutier, în cadrul unui dosar penal 
deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 
vătămare corporală din culpă.

BĂRBAT ÎN VÂRSTĂ DE 82 DE ANI, 
LOVIT DE AUTOBUZ ÎN PLOIEȘTI

Accidentul rutier s-a produs pe strada 
Mărășești din Ploiești. Un bărbat în vârstă de 82 
de ani a fost surprins și accidentat de un autobuz, 
în timp ce se afl a în traversarea părții carosabile. 
În urma impactului, bărbatul a fost transportat la 
spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de 
specialitate. Conducătorul autobuzului a fost testat 
cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost 0. Trafi cul 
auto, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean 
Prahova, a fost dirijat.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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ROMÂNIA, LOCUL 1 
ÎN UE LA ACCIDENTE 
RUTIERE SOLDATE 

CU MORȚI

Procurorii DNA susțin în rechizitoriu 
că Dragnea, în calitate de președinte al 

Consiliului Județean Teleorman, ar fi  inițiat un 
grup infracțional organizat din care ar fi  făcut 
parte funcționari din administrația locală, 
administratori/reprezentanți ai fi rmei SC Tel 
Drum SA și ai altor societăți comerciale. Grupul 
ar fi  acționat în perioada 2001-2017 și viza 
obținerea unor sume importante din contractele 
fi nanțate din fonduri publice (naționale și 
europene). În rechizitoriu sunt prezentate o serie 
de fapte, din care enumerăm două, cu prejudicii 
importante:

-adjudecarea nelegală, de către fi rma Tel 
Drum SA, a unui contract de reabilitare a 55 
km de drum județean din Teleorman, DJ 701, în 
valoare de 114.263.011 lei, dintre care suma de 
13.772.603 euro provenea din fonduri europene. 

În acest context, în calitate de reprezentant al 
CJ Teleorman, Dragnea ar fi  emis și semnat 
hotărâri și dispoziții, cu încălcarea legii, acte 
indispensabile pentru procedura de atribuire 
a contractului care, între altele, au inclus o 
condiție restrictivă ce avantaja SC Tel Drum SA;

-în calitate de reprezentant al CJ, Dragnea 
ar fi  făcut demersuri și ar fi  contribuit la 
adjudecarea, de către fi rma Tel Drum SA, a 
unui contract de reabilitare a peste 50 km din 
DJ 506, în valoare de 62.482.442 lei, dintre care 
suma de 6.930.138 euro provenea din fonduri 
europene (s-au modifi cat ilegal proiectul tehnic, 
prin introducerea de condiții restrictive care să 
avantajeze Tel Drum).

Numai din aceste două contracte prejudiciul 
creat în dauna bugetului public ar fi  de 25.600.927 
lei privind contractul DJ 701 (diferența dintre 

prețul ofertat de Tel Drum SA și prețul cel 
mai mic ofertat)  și 5.742.872 lei contractul DJ 
506 (diferența dintre devizul real prevăzut în 
proiect și devizul modifi cat). În ceea ce privește 
infracțiunea ce aduce atingere intereselor 
fi nanciare ale Uniunii Europene raportat la 
proiectul „Reabilitarea drumului județean DJ 
506”, paguba reținută reprezintă întreaga valoare 
a proiectului, respectiv 62.482.442 lei.

În plus, în vederea sustragerii de la plata 
obligațiilor fi scale, SC Tel Drum SA, prin 
reprezentantul său, ar fi  simulat, cu ajutorul 
unor fi rme cu comportament de tip fantomă, 
operațiuni comerciale fi ctive pe care le-a 
înregistrat în documentele contabile în perioada 
2010-2012. În acest fel, SC Tel Drum SA s-ar fi  
sustras de la plata sumei totale de 1.229.388 lei, 
reprezentând TVA și impozit pe profi t.”

Comisia Europeană a publicat cele mai recente date privind 
circulația pe drumurile publice. Astfel, în 2021, aproximativ 19.900 

de persoane și-au pierdut viața în urma unui accident rutier în Uniunea 
Europeană, o creștere cu 6% față de 2020. În perioada 2019-2020, numărul 
deceselor rutiere s-a diminuat cu 17%, în urma nivelului de trafi c mai 
scăzut, ca urmare a restricțiilor impuse în pandemie.

Media UE a fost anul trecut de 45 de decese la un milion de locuitori. 
România ocupă locul 1 în UE, cu 92 de decese cauzate de accidente rutiere 

la un milion de locuitori, fi ind urmată de Bulgaria, cu 81 de decese/milionul 
de locuitori. Cele mai sigure drumuri rămân în Suedia (20 de decese la un 
milion de locuitori) și Danemarca (22 de decese/milion de locuitori).

Datele preliminare pentru primele șapte luni din 2022 arată o creștere 
de peste 10% a numărului de decese cauzate de accidente rutiere în UE, 
față de perioada similară din 2021, dar tendința încă este sub nivelul 
de dinaintea pandemiei. Comisia Europeană a anunțat, în iulie, că va fi  
aplicat noul regulament privind siguranța generală a vehiculelor. Acesta 
introduce o serie de sisteme avansate obligatorii de asistență pentru 
conducătorul auto, cu scopul de a îmbunătăți siguranța rutieră și stabilește 
cadrul juridic pentru omologarea vehiculelor automatizate și complet 
autonome în UE.

LIVIU DRAGNEA, 
TRIMIS ÎN JUDECATĂ ÎN 

DOSARUL TEL DRUM
După cinci ani de la deschiderea dosarului, Liviu Dragnea a fost trimis 

în judecată în dosarul Tel Drum. Fostul lider al PSD este acuzat de 
constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu și instigare la 
prezentarea de documente sau declarații false.
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LAUREAȚII CONCURSULUI DE LAUREAȚII CONCURSULUI DE 
FOLK- IN MEMORIAM GABI DOBREFOLK- IN MEMORIAM GABI DOBRE

Juriul Festivalului Concurs Național de 
Interpretare a Muzicii Folk „Festivalul 

Castanilor - In memoriam Gabi Dobre” a stabilit 
câștigătorii celei de a XXIII-a ediții care s-a 
desfășurat, la Ploiești la sfârșitul săptămânii 
trecute. Laureații Concursului Național de 
Interpretare a Muzicii Folk sunt:
-Premiul I și Trofeul festivalului, Trupa Omnis;
-Premiul de interpretare grup/formație/band, 

Trupa Ames;
-Premiul de interpretare solist,  Ivan Ana-Maria;
-Premiul de măiestrie instrumentală, Barbu 
Marius;
-Premiul de creație (muzică și text), Porca Diana;
-Premiul de popularitate, Grupul Două Cuvinte;
-Premiul special BES, Boghean Daria.
Manifestarea din acest an a fost organizată de 
Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale”, Primăria 
Ploiești și Teatrul „Toma Caragiu”.

„Trăim cu iluzia că putem înfăptui o 
operă importantă. Este utopia în 

care intrăm de tineri și nu mai ieșim din ea 
până la sfârșit. De la un punct, nici nu mai 
avem curajul să ne întrebăm dacă merită. 
Dacă, totuși, ne punem întrebarea, răspundem 
invariabil: merită, din moment ce nu o putem 
abandona...”. 

A încetat din viață criticul și istoricul 
literar, academicianul Eugen Simion, 
considerat unul dintre reprezentanții de 
seamă ai culturii române din ultimul secol. 
Născut în 1933 la Chiojdeanca, Prahova, a 
studiat mai întâi la CN „I.L.Caragiale”, fi ind 
coleg cu Nichita Stănescu, apoi  a urmat 
cursurile Facultății de Litere a  Universității 
din București, unde i-a avut ca profesori 
pe Tudor Vianu,  G. Călinescu,  Alexandru 
Rosetti  și  Iorgu Iordan. A obținut titlul de 
doctor în științe fi lologice în 1969. A fost, 
rând pe rând, cercetător la Institutul de Istorie 
și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei 
Române (1957-1962), redactor al  „Gazetei 
literare”, profesor universitar la Catedra 
de Istoria literaturii române,  Facultatea de 
Litere,  Universitatea București, lector invitat 
de limba română la Universitatea Sorbonne 
(Paris - IV), director general al Institutului de 
Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” din 
București. A publicat 37 de volume de critică 
literară și peste 3.000 de studii și articole în 
reviste de specialitate, fi ind de șase ori laureat 
al premiilor Uniunii Scriitorilor și Academiei 
Române. A primit Ordinul Steaua României 
în grad de Marea Cruce și Legiunea de Onoare 
a Franței (2002). În 1993 a devenit membru 
al  Academiei Române, iar în  1998  a fost 
ales președinte al acestui for. A primit titlul 
de Doctor Honoris Causa al universităților 
din  Iași,  Galați, Târgoviște,  Arad și Bacău. 
În 2006 și-a încheiat mandatul de președinte 
al Academiei Române, fi ind ales apoi  
președintele Secției de Filologie și Literatură. 
A fost coordonatorul Dicționarului general al 
literaturii române, vol. I-VII,  2004-2009, un 
proiect grandios. A fost, de asemenea,membru 
de onoare al Academiei de Științe a Moldovei, 
membru al Academiei Regale de Științe din 
Danemarca și membru corespondent al 
Academiei de Științe Morale și Politice din 
Franța.

 
         

                         
19.10.2022

Comunicat de pres
Modernizare i automatizare instala ii, utilit i

coala Gimnazial ”Profesor St nescu Cristea” din comuna Cornu
în vederea imbun t irii eficien ei energetice

 

UAT Comuna Cornu, în calitate de beneficiar, anun demararea proiectului
Modernizare i automatizare instala ii, utilit i coala Gimnazial ”Profesor St nescu
Cristea” din comuna Cornu în vederea imbun t irii eficien ei energetice, proiect
finan at prin Programul Opera ional Regional 2014 2020, Axa prioritar 3 Sprijinirea
tranzi iei c tre o economie cu emisii sc zute de carbon.
Obiectivele specifice proiectului sunt:
reducerea consumului de combustibil conven ional utilizat la prepararea agentului

termic pentru înc lzire;
reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser , cu efect pozitiv asupra schimb rilor

climatice;
reducerea cheltuielilor cu înc lzirea pe perioada de iarn ;
reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de canicul ;
ameliorarea aspectului urbanistic al localit ii.

Valoarea total a proiectului este de 7.237.321,77 lei din care valoarea finan rii
nerambursabile este de 5.853.846,22 lei
Data începerii proiectului: 13.09.2022.
Data finaliz rii proiectului: 31.12.2023.
Codul MySMIS al proiectului: 140337

 
 

 
 COMUNA CORNU  

B dul Eroilor nr.16
Jude ul Prahova, România

 
 
 
 

Investim în viitorul t u! Proiect cofinan at din Fondul European
de Dezvoltare Regional prin Programul Opera ional Regional 2014 2020

ACADEMICIANUL 
EUGEN SIMION 
NE-A PĂRĂSIT
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GENOCIDUL CULTURAL CANADIAN, GENOCIDUL CULTURAL CANADIAN, 
SPĂLAT CU LACRIMI DE SUVERANUL PONTIF SPĂLAT CU LACRIMI DE SUVERANUL PONTIF 

„ÎMI CER CU UMILINŢĂ IERTARE PENTRU RĂUL COMIS DE ATÂT 
DE MULŢI CREȘTINI ÎMPOTRIVA POPOARELOR INDIGENE!”

Papa Francisc și-a cerut iertare pentru „eroarea dezastruoasă” și „răul” 
făcut de preoţi în școlile rezidenţiale din Canada, conduse de Biserica Catolică. 
Suveranul Pontif a vorbit în faţa celor aproape 2.000 de supravieţuitori ai 
sistemului, care s-au adunat la Powwow Arbor, un spaţiu pentru reuniuni și 

sărbători al comunităţii Primelor Naţiuni. Locaţia marchează și locul fostei școli 

rezidenţiale Ermineskin, una dintre cele mai mari de acest gen din ţară, care a 

funcţionat circa 80 de ani, din 1895 până în 1975. Călătoria Papei, un „pelerinaj 

penitenţial” pe teritoriile popoarelor indigene, a avut menirea de a exprima 

pocăinţa faţă de politicile de asimilare și ororile întâmplate în cadrul școlilor 

rezidenţiale guvernamentale, în mare măsură gestionate de Biserica Catolică. 

„Îmi pare rău în special pentru modalităţile în care mulţi membri ai Bisericii și 

ai comunităţilor religioase au cooperat, nu în ultimul rând prin indiferenţa lor 

faţă de proiecte de distrugere culturală și asimilarea lor forţată promovate de 

guvernele de atunci, care au culminat cu sistemul de școli rezidenţiale”. Papa 

Francisc a deplâns de asemenea, „mentalitatea colonizatoare” din spatele 
sistemului și efectele „catastrofale” pe care le-a avut asupra generaţiilor de 
indigeni, în cadrul întâlnirii la care au fost prezenţi și prim-ministrul Justin 
Trudeau, guvernatorul general Mary Somon, șefa naţională a Adunării 
Primelor Naţiuni, RoseAnne Archbibald, și o serie de parlamentari federali.

PAPA SĂRUTĂ MÂNA UNUI ȘEF AL INDIGENILOR
Catolic News Agency a relatat, de asemenea, despre un gest extrem de iertare 

al capului Bisericii Catolice faţă de atrocităţile întâmplate decenii la rând pe 

teritoriul canadian: sărutul mâinii unui șef de trib al indigenilor canadieni: 

„Cer iertare în special pentru modurile în care mulţi membri ai Bisericii și ai 

comunităţilor religioase au colaborat (…) Ceea ce ne spune credinţa creștină este 

că aceasta a fost o greșeală dezastruoasă, incompatibilă cu Scriptura și cu Iisus 
Hristos. În faţa răului deplorabil, Biserica îngenunchează în faţa lui Dumnezeu și 
îi imploră iertarea pentru păcatele copiilor ei… Eu însumi doresc să reafi rm acest 
lucru, cu rușine și fără echivoc. Vă cer iertare cu umilinţă pentru răul comis de atât 
de mulţi creștini împotriva persoanelor indigene”.

UN „GENOCID CULTURAL”
Adevărul constatat recent e cutremurător: din secolul al XIX-lea până în anii 

1970, 150.000 de copii au fost luaţi cu forţa din casele lor, într-un efort de a-i 

izola de cultura băștinașă. Mulţi au fost supuși la abuzuri, violuri și malnutriţie 

într-un „genocid cultural”, cum a fost califi cată, în 2015, această operaţiune 

de către Comisia pentru Adevăr și Reconciliere. „Am început săpăturile, prin 

georadar, pe 2 iunie 2021, și am găsit 751 de morminte nemarcate”, anunţa atunci 

Cadmus Delorme, șeful Primelor Naţiuni Cowessess, organizaţie de servicii 

sociale, după această nouă descoperire din Marieval, a doua în mai puţin de o 

lună în vestul ţării. „Nu este o groapă comună, sunt morminte neidentifi cate”, a 
adăugat el, precizând că „unele au putut fi  identifi cate în trecut, dar reprezentanţii 
Bisericii Catolice au îndepărtat pietrele”, ceea ce este infracţiune în Canada, 

potrivit lui Delorme. La rându-i, șeful Federaţiei Naţiunilor Indigene Suverane 

din Saskatchewanm, Bobb Cameron, a denunţat aceasta drept „”crimă contra 
umanităţii, agresiune contra primelor naţiuni”.

„CANADA ESTE RESPONSABILĂ DE DUREREA ȘI TRAUMA 
PE CARE LE RESIMŢIŢI”

Premierul Justin Trudeau a reacţionat imediat după această descoperire, 
spunând că ţara va trebui „să-și înveţe lecţiile trecutului său” despre primii 

indigeni, victime ale „discriminării și nedreptăţile sistemice”.

Premierul canadian a estimat că descoperirea „face parte dintr-o tragedie mai 

mare”și a spus că aceste drame amintesc cu „rușine de rasism, discriminare și 

nedreptatea sistemică cu care naţiunile autohtone au fost – și sunt încă confruntate 

în această ţară”. „Împreună, trebuie să recunoaștem acest adevăr, și să ne învăţăm 
lecţiile trecutului și să continuăm pe drumul comun al reconcilierii. Astfel ne vom 
putea clădi un viitor mai bun”, a adăugat el, împărtășind comunităţilor în cauză 
„imensa sa tristeţe”.

„Canada este responsabilă de durerea și trauma pe care le resimţiţi”, a continuat 
Trudeau, care a promis din nou un „ajutor fi nanciar și material comunităţilor 
indigene, pentru a face lumină în aceste teribile nedreptăţi”. „Nu-i vom putea 
aduce înapoi pe cei pe care i-am pierdut, dar putem afl a adevărul despre suferinţele 
lor și o vom face”, a promis Trudeau.

Pe parcursul unui secol, cel puţin 150.000 de copii indigeni 
amerindieni, metiși și inuiţi au fost despărţiţi de familiile, 

limba și cultura lor, răpiţi și forţaţi să frecventeze cele 139 de școli 
rezidenţiale conduse de biserica catolică. Mulţi dintre ei au fost 
maltrataţi, supuși în abuzuri sexuale și peste 4.000 au murit în aceste 
școli, potrivit comisiei de anchetă, care a concluzionat recent că un 
adevărat „genocid cultural” a fost comis de Canada.

O constatare terifi antă adusă la lumină de supravieţuitori ai acestor 
instituţii, care au depus mărturie despre abuzul fi zic și pedepsele 
suferite pentru „crima” de a se fi  născut pe acele pământuri.

STĂPÂNII ORIENTULUI MIJLOCIU
Declaraţia lui Biden „Nu vom lăsa în Orientul 

Mijlociu un vid pe care să îl umple Rusia și China” 
– arată pe de-a întregul  nedreptatea „privirii 
imperialiste”. SUA se văd stăpânul Orientului 
Mijlociu.

La această declaraţie „imperialistă” a lui Biden a 
venit un răspuns din partea Chinei, care atrage atenţia 
asupra „respectului faţă de suveranitate”. Purtătorul 
de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Wang 
Wenbin, a afi rmat că „nu există un vid în Orientul 
Mijlociu, stăpânii Orientului Mijlociu sunt popoarele 
din Orientul Mijlociu”. El a adăugat că „Orientul 
Mijlociu nu este ograda cuiva. China, care susţine 
dreptul la suveranitate al ţărilor din Orientul Mijlociu, 
este gata să contribuie, alături de comunitatea 
internaţională, la pacea și bunăstarea regiunii”.

Și am putea adăuga că, în Orientul Mijlociu, 
nu există un vid, există un excedent. Și acel ceva 
excedentar este SUA imperialistă.

DOUĂ CÂȘTIGURI ALE SUA
Trebuie să precizăm următorul lucru: acel 

excedent se diminuează pe zi ce trece, SUA își pierd 
puterea în Orientul Mijlociu. Cel mai recent turneu 
al lui Biden, chiar dacă a avut unele câștiguri, a 
arătat că SUA pierd puterea în plan strategic. Biden 
nu a reușit să formeze o alianţă în urma întâlnirilor 
pe care le-a avut cu lideri din Israel și din Arabia 
Saudită, dar a obţinut două câștiguri:

1.Arabia Saudită și-a deschis spaţiul aerian 
pentru zborurile civile din toate ţările, inclusiv 
Israel. 

2.Arabia Saudită și-a crescut producţia zilnică 
de petrol, de la 12 milioane de barili, la 13 milioane 

de barili. Cu toate acestea, prinţul moștenitor 
Salman a avertizat în mod deschis: „Politicile 
energetice nerealiste vor duce la o infl aţie ridicată”.

NICI UN „NATO ARAB”
Dar ce s-a întâmplat cu acel „NATO arab” 

despre care se tot vorbea? Subiectul a fost abordat la 
Summitul de Securitate și Dezvoltare de la Jeddah. 
La summit au participat membri ai Consiliului de 
Cooperare al Golfului (GCC), Egipt, Irak, Iordania 
și SUA. Însă în urma acestuia nu a reieșit „un 
NATO arab” sau „o alianţă împotriva Iranului”. 
Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Faisal bin 
Ferhan, a rezumat astfel rezultatul întâlnirii: „Nu 
există un  NATO arab și nu s-a discutat așa ceva la 
summit. Problema înfi inţării unei alianţe de apărare 
anti-Iran între statele din Golf și Israel nu a fost pe 
ordinea de zi”.

SPRE CONSTRUIREA UNUI NATO ARAB?SPRE CONSTRUIREA UNUI NATO ARAB?
În cursul vizitei în Israel și Arabia Saudită, președintele american Joe Biden a declarat: „Am făcut progrese în consolidarea relaţiilor noastre cu 

statele din Golf. Nu vom lăsa un vid în Orientul Mijlociu, pe care să îl umple Rusia și China”.
Această declaraţie a lui Biden era legată de obiectivul său de a stabili o alianţă arabo-israeliană împotriva Iranului, ca răspuns la scăderea puterii 

SUA în Orientul Mijlociu. De  altfel, chiar înainte de vizită, au fost transmise mesaje în această direcţie. După cum spunea regele Abdullah al  II-lea 
al Iordaniei, pe ordinea de zi se afl a „construirea unui NATO arab” (CNBC). Numai că declaraţia lui Biden are o mare problemă: China și Rusia își 
dezvoltă și aprofundează relaţiile cu ţările arabe și cu Israel, comentează presa turcă (ziarul Cumhuriyet).
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GRUPAREA HOȚILOR VREA UN GUVERN 
CARE SĂ NE TRAGĂ ÎN RĂZBOI

Declarația vine inclusiv după ce Maia Sandu a căzut pradă unei farse a 
prankerilor ruși în șirul de  fake-news-uri tot mai prezente în spațiul public 
și mediul online, dar și în contextul subiectelor discutate la ultima ședință 
a CSS din 24 septembrie curent. De la preluarea puterii de către noua 
guvernare, fenomenul FAKE NEWS s-a întețit și a luat amploare. Rețelele de 
socializare, dar și mai multe mijloace media subordonate politicii coloanei 
a cincea de la Chișinău, sunt tot mai aprig asaltate de știri false strecurate 
în spațiul public ca adevărate. Iar odată cu declanșarea războiului din 
Ucraina fenomenul pare de nestăvilit. Intoxicând aproape zilnic mediul 
online, acest instrument de propagandă și dezinformare a devenit o armă 
modernă a războiului hibrid, Chișinăul fi gurând ca una din țintele cele mai 
importante, după ce mercenarii coloanei a cincea pierd poziții după poziții. 

Cei care pe 3 octombrie au atacat șefa statului printr-un „deep fakes” 
sunt comedianții ruși Vovan şi Lexus. Aceștia au virusat mediul online 
cu o secvență video falsă, un trucaj prin montare de imagini și sunet, 
plasat pe canalul Telegram War Gonzo, care o arată pe Maia Sandu 
chipurile într-un apel cu prim-ministrul Ucrainei, Denis Șmîhal, dând 
asigurări că intenționează să decreteze o „mobilizare militară în toată 
țara”. Canalul citează chipurile „surse de încredere din Chișinău”, potrivit 
cărora,  „curatorii au însărcinat-o deja pe Sandu să elaboreze proiectul 
unei mobilizări militare de amploare în Moldova – pentru a deschide un 
front suplimentar împotriva Rusiei, împreună cu trupele române. Nu este 
exclusă opțiunea ca moldovenii mobilizați să fi e trimiși să lupte în interesele 
grupării teroriste UG („Украинское государство” – „Statul Ucrainean”) 
la Nikolaev și alte direcții fi erbinți”. Președinția și Ministerul Apărării de 
la Chișinău au demascat practic această diversiune, dar oamenii de prin 
sate citesc oare și comunicatele ofi ciale sau numai ascultă „posturi de babe-
zvonuri”, atât de răspândite în spațiu rural? Ca să nu mai spunem că presa 
de la Chișinău nu face față și e în coada acestor „posturi”, iar cea de la 
București nu acoperă întreg spațiul mediatic al Republicii Moldova. 

PE CINE NU-L BAGI LA PUȘCĂRIE, ACELA NU TE LASĂ SĂ 
TRĂIEȘTI ÎN PACE

După cinci săptămâni de proteste inspirate de penalii din „clubul de 
la Londra” și fi nanțate direct și nedisimulat de fugarul Ilan Shor, oamenii 
legii au pus capăt haosului și balamucului din centrul capitalei, demontând 
corturile așa-zisului „Orășel al schimbării”. Asta după ce a treia oară 
organizatorii protestelor încalcă legea prin blocarea bulevardului Ștefan 
cel Mare și Sfânt, instalând corturile direct pe carosabil, suprimând astfel 
circulația transportului și stârnind nemulțumirea chișinăuienilor. Și după 
ce în mai mute mijloace media au apărut critici la adresa Maiei Sandu că 
de ce nu-i bagă la pușcărie pe corupții și trădătorii de patrie, în același 
timp oferind copios spațiu de publicitate partidului „ȘOR” prin care chema 
populația la proteste și răsturnarea guvernării, șefa statului a solicitat 
Guvernului o modifi care temporară a legislației, ce va permite poliției 
să asigure ordinea publică chiar și în condițiile în care unii actori din 
administrația locală sabotează efortul de a menține ordinea în țară.

Altminteri, în toate aceste cinci săptămâni de proteste, în spatele 
revendicărilor de scumpete, sărăcie și dreptate (cui, lui Shor și Tauber?!), 
a lozincilor „Demisia!”, „Jos Maia Sandu!”, „Noi suntem poporul!” ș.a., 
protestatarii nu s-au sinchisit să „întregească” tabloul zilnic al protestelor 
cu un comportament violent față de oamenii legii și cetățenii ce nu erau 
de acord cu ei, cu consum de alcool, înjurături și chiar vome și satisfacerea 
nevoilor în spatele corturilor, pe gazonul scuarului din fața Parlamentului. 

Organizatorii s-au întrecut și ei în ofense și limbaj licențios. Însuși 
președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, ca lider al protestatarilor, 
s-a întrecut pe sine însuși în comportament nu ca agresiv, dar degradant 
– înjurături în câteva etaje, toate preluate fără scrupule din arsenalul 
suburban,  adresate delegației UE venită la președinție, precum și polițiștilor 
din cordonul ce-i însoțeau. Mai mult, asmuțând și câțiva protestatari mai 
radicali, a încercat să forțeze cordonul și să intre în curtea președinției, unde 
urma să aibă loc conferința de presă comună a președintei Maia Sandu și 
Comisarului european pentru Buget și Administrație, Johannes Hahn. 
Poliția a acționat prompt: Țurcanu, împreună cu ultrașii săi, au fost reținuți 
și conduși la Inspectoratul de Poliție pentru documentare și sancțiuni. 

Ridicarea „Orășelului schimbării” a fost operată duminică seara, după ce 
protestatarii nu s-au conformat solicitării poliției de a debloca carosabilul 
arterei principale mai mult de patru ore. Poliția a ridicat toate corturile, 
atât de pe carosabil, cât și cele din fața președinției și legislativului. În urma 
acestei proceduri în corturi au fost depistate o mulțime de obiecte interzise 
– obiecte califi cate drept arme albe și produse pirotehnice. Asta după ce în a 
cincea duminică de proteste (16 octombrie), tot câteva zeci de mii de oameni 
(organizatorii vor pretinde că au fost 60-70 mii de cetățeni, poliția estimând 
puțin sub 6 mii) aduși în inima capitalei la o „Mare Adunare Națională” (de 
astă dată a lui Shor!?), au „votat” un „Comitet al Salvării Naționale” (CSN), 
pretinsă „structură reprezentativă la nivel național, care are menirea de a 
scoate Republica Moldova din captivitate, restabili ordinea constituțională 
și reda cetățenilor drepturile și libertățile de care au fost lipsiți abuziv” (!?). 
Din conducerea CSN vor face parte deputații Ilan Șor, Marina Tauber, PP 
„ȘOR”, Constantin Starîș, PCRM, Gheorghe Cavcaliuc, președinte PACE 
(tot penali și trădători), același Dinu Țurcanu, primarul comunei Piatra, 
Orhei, Radu Bușilă, președintele Partidului Renaștere, Serghei Mișin. Toți 
de-o baie și pe o sprânceană! Apropo, la protestul de adio nu a participat 
nici un deputat de la PP „ȘOR”.  

„PATRATISTELE” LUI SHOR ȘI PROTESTATARII CU CHIRIE

O investigație a „Ziarului de Gardă” și estimările șefului IGP, Viorel 
Cernăuțeanu, în cadrul unei emisiuni TV ne face să ne întrebăm dacă nu 
era cazul ca autoritățile să fi e mai hotărâte din capul locului sau la primele 
semne că protestele se desfășoară cu grave încălcări ale legislației și sunt o 
tentativă clară de uzurpare a puterii de stat.  

În corturi se afl au zilnic în jur de 150 persoane, un număr cât de cât 
standard. Au fost cazuri de confl icte – veneau oameni și se certau că 
altcineva deja le-a ocupat corturile. Certuri ce nu dădeau în vileag intențiile 
de a-și etala protestul, cât mai degrabă trădau interesele pecuniare ale 
certăreților. Organizatorii nu erau preocupați de aceste certuri. Că 
protestatarii erau plătiți au demonstrat lesne reporteri sub acoperire de 
la „Ziarul de Gradă”, în investigația „Protestatari în chirie”. Aceștia au 
identifi cat că recrutarea și recompensarea oamenilor aduși organizat la 
protestele lui Shor intrau în sarcina așa-numitelor „patratiste” din Orhei. 
Ele coordonau procesul de organizare, întocmeau listele și transmiteau 
banii. Localnicii le numesc „patratiste” pentru că orașul și raionul au 
fost împărțite în sectoare, numite „pătrate”, iar fi ecare organizatoare este 
responsabilă de câte un asemenea „pătrat”. Majoritatea lor sunt activiste 
de partid, inclusiv consiliere municipale de la PP „ȘOR”, ba și angajate ale 
primăriei Orhei. Iar coordonarea tuturor „patratistelor” pare a fi  în sarcina 
Cristinei Cojocari, viceprimar al municipiului Orhei. Luate la rost deja cu 
fi lmări și înregistrări audio, toate negau cu nerușinare că nu-i adevărat, 
ba chiar și le-au reproșat reporterilor că, vezi Doamne, cum nu le e rușine 

„Încercările de destabilizare pe care le vedem în ultima perioadă sunt 
făcute de gruparea pentru hoție și război, care de teama pușcăriei 

e gata să dea foc țării pentru a-și salva pielea. Vor să scape de închisoare și 
să-și refacă schemele de corupție. Atât de tare își doresc să ajungă la putere 
încât promit Moscovei să răstoarne ordinea constituțională și să instaleze 
un guvern prin care Moscova să poată folosi țara noastră în război. Nu 
vă faceți iluzii. Nu veți reuși. Trădarea de patrie va fi  sancționată dur”. 
Din declarația Președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul 
briefi ngului din dimineața lui 11 octombrie, a doua zi după ce trei rachete 
rusești lansate asupra unor ținte din Ucraina au survolat spațiul aerian al 
republicii.  

FRĂȚIA PENALILOR PIERDE FRĂȚIA PENALILOR PIERDE 
LA CHIȘINĂU BALAMUCUL PE LA CHIȘINĂU BALAMUCUL PE 

VREME DE RĂZBOI VREME DE RĂZBOI 
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

În duminica în care rătăciții lui Shor și Tauber, majoritatea din raionul Orhei, se 
încinseră în ultima horă a hoților și penalilor pe Piața Marii Adunări Naționale 

din Chișinău, oamenii de bună credință din aceste două municipii au dat curs 
unor alte evenimente cu adevărat patriotice și de cinstire a neamului românesc. 
Basarabenii le-au adus pe 16 octombrie omagii personalităților care și-au lăsat 
amprenta în istoria românilor. Este vorba despre Regele Ferdinand I, precum și 
diplomatul și omul politic, Nicolae Titulescu. Două monumente care-i reprezintă 
pe cei doi înaintași au fost inaugurate la Chișinău și Orhei, evenimentele adunând 
sute de participanți care-și iubesc cu adevărat Țara.  

La Chișinău a fost dezvelit monumentul marelui diplomat și om politic român 
Nicolae Titulescu. Evenimentul a adunat reprezentanți ai autorităților locale, 
chișinăuieni, precum și oaspeți de peste Prut. În deschiderea evenimentului, Adrian 
Năstase, președintele Fundației Europene Titulescu, fost premier al României, a 
punctat: „Este un proiect de echipă și lucrul acesta ne arată că putem atunci când 
vrem, dincolo de unele neînțelegeri, putem realiza proiecte importante. Așezarea 
acestei statui aici ne va ajuta să-l descoperim în profunzime pe cel care a încercat în 
perioada interbelică să apere pacea în Europa”.

Monumentul lui Titulescu a fost amplasat în sectorul Botanica, în scuarul care-i 
poartă numele și a fost oferit în dar de Fundația Europeană Titulescu. O analiză a 
gândirii sale diplomatice și-o făcea la ceas de confesiune însuși Nicolae Titulescu: 
„Întreagă politică externă pe care am urmat…n-a avut decât acest țel: nu de a 
pregăti războiul, ci de a pregăti o rețea de alianțe de așa fel încât războiul să devină 
imposibil”. Cât de actuală este confesiunea sa și la vremea de azi! 

Tot pe 16 octombrie, la o zi de la centenarul încoronării Regelui Ferdinand și 
a Reginei Maria, în orașul Orhei a fost inaugurat bustul Regelui Ferdinand I, 
numit și Întregitorul. Proiectul a fost realizat cu implicarea Asociației Obștești 
„Monumentum” și a avocatului Iulian Rusanovschi, care de mai mulți ani s-a dedicat 
reconstituirii memoriei istorice. În fața zecilor de participanți au rostit cuvinte de 
omagiere mai mulți ofi ciali locali și personalități din capitală. Sergiu Aga, parohul 
bisericii „Sfântul Vasile de la Poiana Mărului”, Orhei: „Ne bucurăm că bustul este 
în apropiere de strada fosta Regina Maria, care sperăm într-o bună zi să redevină 
cu același nume. Și să ne bucure sufl etele noastre pline de valori ale patriotismului, 
românității”. Pe aceeași undă și-a exprimat gratitudinea și Mariana Cușnir, deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova și fostă consilieră de Orhei: „Mă mândresc că 
inaugurarea monumentului celei mai marcante personalități din istorie se întâmplă 
la Orhei. Pentru că Orheiul este nucleul românismului”.

La eveniment au fost prezenți și istoricii Anatol Petrencu și Ion Negrei. Doctorul 
abilitat în istorie, Anatol Petrencu a remarcat rolul Regelui Ferdinand care a condus 
România în ani grei pentru poporul român din Primul Război Mondial, război în 
care România s-a implicat și a ieșit învingătoare. Și că Ferdinand a fost rege când 
Basarabia s-a unit cu România. La rândul său, doctorul în istorie Ion Negrei a precizat 
că monumentul regelui Ferdinand este inaugurat la Orhei cu ocazia împlinirii a 100 
de ani de la momentul încoronării, dar și a omagiului pe care îl poartă basarabenii 
Regelui Ferdinand I pentru meritele pe care le-a avut în istoria neamului românesc. 
„Este un simbol al renașterii neamului nostru, după atâția ani de putere sovietică 
aici pe teritoriul nostru, țărișoara noastră. Săracă țară bogată… Doamne, ocrotește-i 
pe români”.

De precizat că la aceste vremi cam tulburi pentru Orhei, dar și de răscruci pentru 
Republica Moldova bustul regelui Ferdinand simbolizează unitatea neamului 
românesc și a fost restabilit după ce a fost distrus de regimul sovietic. Și că orașul 
Orhei nu este baștina numai alor Ilan Shor.   

să pună asemenea întrebări. Cât despre cei plătiți, reporterii au 
descoperit și aici răspunsuri din cele mai curioase. „Mi-au dat 
500 de lei, dar tot cu Maia am să votez”, a declarat un protestatar 
dintr-un sat orheian. Un altul: „P..da măsii! Mi-au dat numai 150 
de lei. Mai bine mă duceam la cules struguri cu 400 lei ziua!” 

JUSTIȚIA – DUȘMANUL POPORULUI SAU ALIATUL 
PENALILOR? 

Investigația s-a sfârșit cu invitația reporterilor la CNA pentru 
audieri ca martori și a preda banii „câștigați”, iar responsabili 
de aici au declarat că „circumstanțele ce constituie obiect al 
investigației „Ziarului de Gardă” sunt cercetate de ofi țerii 
CNA în comun cu procurorii anticorupție”. Era de așteptat 
investigația jurnalistică, pe când de ani buni se vorbește de 
fi nanțarea protestelor? Și însuși Ilan Shor declara pe pagina sa 
de Facebook și de pe ecranul de la proteste: „Constat că unii 
susținători ai puterii continuă să-i umilească pe oamenii care 
protestează față de guvernare și să-i acuze că primesc bani 
pentru a participa la proteste. Repet că îi voi ajuta pe oamenii 
care nu au posibilități să ajungă la manifestațiile anti-guvernare. 
Voi achita din banii mei transportul și îi voi asigura cu apă și 
hrană pe cetățenii condamnați la sărăcie absolută de PAS și Maia 
Sandu”. De ce mai aveau nevoie procurorii? Să fi  făcut abstracție 
de Articolul 1811. Coruperea alegătorilor, CP, care stipulează 
clar: (1) Oferirea sau darea de bani, bunuri, servicii ori de 
alte foloase în scopul determinării alegătorului să își exercite 
sau să nu își exercite drepturile electorale în cadrul alegerilor 
parlamentare, prezidențiale, locale ori în cadrul referendumului 
se pedepsește cu amendă în mărime de la 550 la 850 unități 
convenționale sau cu închisoare de la un an la 5 ani, iar persoana 
juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 
unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o 
anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice”. Ah, da 
nu-s alegeri, nici referendum… Domnilor jurați, pe când veți 
începe să judecați nu cu articolul din lege, ci cu spiritul legii și al 
articolului din lege?

CÂND LE VINE RÂNDUL ȘI TRĂDĂTORILOR DE PATRIE? 

Deocamdată Președinta Maia Sandu pare a fi  de una singură 
angajată plenar în lupta cu penalii, corupții și trădătorii de patrie. 
Pe exterior este apreciată de ofi ciali occidentali de prim rang, iar 
recent cotidianul american „New York Post” a clasat-o într-un top, 
alături de Ursula von der Leyen, premierii Estoniei, Kaja Kallas și 
al Finlandei, Sanna Marin, de ministra de externe a Germaniei, 
Annalena Baerbock, drept cele mai curajoase și puternice femei 
care îi țin piept lui Vladimir Putin. Legislativul și executivul 
rămân în viziunea societății pe poziții ingrate de apendice ale 
președinției. În acest context, ne-a amuzat cazul unei ditamai 
deputat, prizonieră a fake news-urilor, Diana Caraman de la 
PCRM, care i-a reproșat Nataliei Gavrilița, chemată la raport în 
parlament: „De ce în Republica Moldova trebuie deschise patru 
laboratoare? E un acord secret între Guvernul Moldovei și SUA? 
Aici se vor testa viruși periculoși pentru cetățeni?” Premierul doar 
a negat existența unor asemenea laboratoare. Și numai spicherul 
Igor Grosu a dat o replică pe măsura provocării: „Rog Ministerul 
Justiției și Comisia de Securitate să vină cu amendamente pentru 
a descuraja în legislativ promovarea deliberată a minciunilor, 
dacă nu este o condiție psihică. Ele trebuie sancționate conform 
legii, pentru că e oribil deja, degradarea nu are limite”. Poate în 
amendamentele solicitate se vor regăsi și acțiunile ce se încadrează 
ca trădare de patrie ale celor trei deputați, Reghina Apostolova și 
Petru Jardan de la PP „ȘOR” și Constantin Starîș de la PCRM. 
Aceștia au mers la Moscova, fără nicio împuternicire din 
partea autorităților de la Chișinău, la o întâlnire cu președintele 
Comitetului pentru relații internaționale al Dumei de Stat a Rusiei, 
Leonid Sluțki, chipurile să negocieze pentru raionul Orhei gaz 
ieft in și ridicarea embargoului rusesc asupra produselor agricole. 
Dar de fapt să-și coordoneze în comun acțiunile de destabilizare 
a situației din republică. Acțiune sfi dătoare a opoziției la adresa 
statalității Republicii Moldova. Acum, după ce protestele lui Shor 
par să fi  eșuat, alți doi deputați, de la PSRM, Vlad Bătrîncea și 
Olga Cebotari (cea care a fost mulți ani șefa staff -ului electoral 
al lui Dodon în Federația Rusă), efectuează zilele acestea o vizită 
la Moscova. Chipurile la o întrevedere cu conaționalii din Rusia, 
invitați de „Centrul de promovare a unifi cării și susținerii tinerilor 
moldoveni”. Sau poate pentru instrucțiuni în vederea unor noi 
proteste, de astă dată ale PSRM și penalilor încă nejudecați?   

M. BAIBOLEANU

OMAGIU OMAGIU 
PENTRU DOUĂ PENTRU DOUĂ 

PERSONALITĂȚI PERSONALITĂȚI 
ALE NEAMULUI ALE NEAMULUI 

ROMÂNESCROMÂNESC
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MARTIE 2020)

Primul meu contact cu India a fost într-un 
avion rămas fără curent la sol într-un aeroport 
de tranzit, unde am avut o experiență gustativă 
inedită: am primit la bord, alături de mâncarea 
indiană, nişte murături pe ale cărui miros şi gust 
nu le simțisem niciodată. Senzația a fost atât 
de stranie, încât am simțit o scurtcircuitare a 
neuronilor, la contactul cu o trăire necunoscută. 
Nimic din ceea ce percepeam nu reprezenta o 
experiență familiară. Din fericire, cu această 
excepție, mâncarea indiană pot declara, pe 
parcursul întregii călătorii, că este una din cele 
mai bune din lume. 

Odată ajunsă în aeroportul din Delhi, mi s-a 
explicat că, din acel moment, nimic din ceea 
ce reprezintă pentru noi certitudine, nu mai 
are aceeaşi valoare, prima dovadă fi ind chiar 
schimbarea porții de îmbarcare către cursa 
internă cu câteva minute înainte de începerea 
formalităților pentru zbor. Norocul meu a fost 
că am reuşit să dorm o oră într-un hotel din 
aeroport, astfel încât să am mintea limpede şi să 
remarc la timp schimbarea.

În aeroportul din Amritsar mi-am întâlnit 
ghidul, pe Raj Sharma, un indian drăgălaş, pus 

tot timpul pe glume, care folosea cele câteva 
cuvinte în limba română ca pe adevărate 
instrumente de cucerire. Eşarfa albă, din 
mătase, oferită de Raj ca semn de bun-venit, a 
reprezentat primul gest al ospitalității indiene. 
Pe întreg parcursul drumului până la jeep-ul care 
avea să mă transporte în Dharamsala, am fost 
surprinsă nu doar de tocurile înalte ale femeilor 
indiene îmbrăcate în sariuri impresionante, ci 
şi de cuțitele purtate la brâu de acestea, cu rol 
decorativ, dar uşor înfricoşătoare.

Drumul spre oraşul de reşedință al lui Dalai 
Lama a fost unul cu multă adrenalină, deoarece 
pe şosele nu erau marcate benzi de circulație. 
Sute de motorete circulau într-un mod aparent 
haotic, răsăreau din toate părțile, fără nicio logică 
ce ar fi  putut marca vreun sens de deplasare, 
distanța dintre acestea fi ind uneori milimetrică. 
Rar am văzut un singur pasager pe o motocicletă, 
acestea transportând câte 3-4, uneori chiar şi 5 
persoane simultan. Şi, ca şi cum toată această 
amețeală nu ar fi  fost de ajuns, din peisajul 
stradal nu lipseau nici căruțele pline ochi de 
indieni, nici autobuzele (“schelete” de autobuz, 
un soi de remorci, mai degrabă), cu etaj, din care, 
uneori, dacă se punea o frână bruscă, mai cădeau 
2-3 oameni care-şi reluau locurile cu mişcări 

rapide. Circulația aceasta halucinantă nu doar 
că m-a ținut cu sufl etul la gură, ci m-a trimis 
într-un somn profund imediat ce am preluat 
camera de hotel, extrem de friguroasă şi foarte 
umedă. Mesajul transmis de Raj înainte de urarea 
de “Noapte bună!” a fost: Aici nu există noțiunea 
de distanță, ci doar de timp care, oricum, e relativ.

Acum doi ani, în timpul unei ore de yoga, am avut o revelație 
profundă, prin apariția unei amintiri concrete, legată de 

corespondența mea fi zică, prin scrisori, cu un reprezentant al 
Guvernului Indian. Mi-am amintit de momentul în care i-am spus, 
cu ocazia vizitei acestuia la mine acasă, că îmi doresc să ajung să 
călătoresc în India. L-am întrebat cum e în țara lui şi am vizualizat 
puternic prezența mea acolo. Anii au trecut peste această amintire, 
ascunsă într-un colț de sufl et...

După 27 de ani, a avut loc călătoria mea fantastică în Tibetul 
Indian, la casa marelui Dalai Lama, cel care mi-a ghidat conştiința 
în ultimii ani. Dacă am avut provocări sau piedici în drumul spre 
acest scop? Oh, da! Însă rolul lor a fost doar acela de a mă convinge 
că vreau cu adevărat ca ceea ce mi-am propus să se înfăptuiască.

Deși una dintre cele mai frecvente leziuni de la nivelul genunchiului, 
ruptura de menisc nu-i deloc banală.

Fiecare genunchi are două meniscuri în formă de semilună între femur 
și tibie, care amortizează șocurile de la nivelul genunchiului și participă la 
stabilitatea articulaţiilor. Din păcate, leziunile la acest nivel au șanse mici să 
se cicatrizeze, deoarece aceste mici cartilaje  sunt lipsite de vascularizaţie.

CU PREPONDERENŢĂ LA SPORTIVI 
Suprasolicitările repetate sau brutale, leziunile degenerative sau 

traumatisme pot deteriora meniscurile. Ruptura de menisc ameninţă în 
special sportivii, care deseori își suprasolicită genunchii. Tenisul, fotbalul, 
ridicarea greutăţilor sau schiul sunt sporturi cu risc pentru menisc. Însă 
nu doar sportivii suferă rupturi de menisc. Această neplăcere poate apărea 
la oricare dintre noi, în urma unei răsuciri bruște și forţate a genunchiului, 
în special după vârsta de 45 de ani, când meniscurile devin fragile.

SIMPTOME
De obicei apare durerea vie, accentuată când se încearcă îndreptarea 

piciorului, genunchiul se umfl ă, poate apărea senzaţia că se mișcă ceva în 
interiorul lui, iar mersul devine dureros sau imposibil. Ruptura de menisc 
antrenează două tipuri de situaţii: * fragmentul de menisc rupt rămâne liber 
în articulaţie și blochează complet genunchiul, această situaţie reprezintă 
o urgenţă ortopedică, rezolvabilă doar prin intervenţie chirurgicală; * 
meniscul rupt parţial și creează blocaje ocazionale, e o situaţie mai puţin 
gravă și reprezintă 95% din cazurile de ruptură de menisc. În funcţie de 
gravitatea leziunii (ușoară, medie sau gravă), durerea variază de la minoră 
la intensă și poate fi  însoţită de tumefi erea genunchiului și limitarea 
mișcărilor acestuia. Dacă leziunea e ușoară, simptomele dispar în 2-3 
săptămâni, dar durerea poate reapărea la răsucirea piciorului.

INVESTIGAŢIE NEDUREROASĂ
Meniscul nu se vede la o radiografi e obișnuită. El poate fi  vizualizat doar 

prin rezonanţă magnetică imagistică (IRM). Acest examen sigur și nedureros 
dă informaţii despre ligamente, cartilaje și calitatea meniscului. El indică și 
dacă ruptura e legată de o îmbătrânire a meniscului (degenerescenţă).

CUM SE TRATEAZĂ
O leziune ușoară se tratează prin aplicarea locală de gheaţă, menţinerea 

piciorului în poziţie ridicată, repaus. Ruptura de menisc care blochează 
genunchiul sau e însoţită de simptome supărătoare se tratează chirurgical. 
Nicio cremă, pilulă sau exerciţiu nu poate schimba ceva. Dacă meniscul, 
deși rupt, nu creează probleme în viaţa de zi cu zi (durere, jenă la mers, 
blocarea repetată a genunchiului), nu e obligatorie operaţia.

RUPTURA DE MENISCRUPTURA DE MENISC
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Sfântul Mare Mucenic Dimitrie (†303) a 
trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian (284-
305) şi Maximian Galeriu (293-311) şi era fi ul 
dregătorului cetăţii Tesalonic. Părinţii săi l-au 
botezat pe ascuns de frica prigoanelor şi îl 
învăţau tainele sfi ntei credinţe creştine. Şi aşa, 
Dimitrie a cunoscut adevărul din cuvintele 
părinţilor săi, dar mai ales a început a lucra în el 
harul lui Dumnezeu. 

După moartea tatălui său, Sfântul Dimitrie a 
ajuns dregător în locul lui, cârmuind cu multă 
vrednicie poporul şi propovăduind pe faţă 
credinţa în Hristos-Domnul. 

Întorcându-se biruitor dintr-un război cu 
sciţii, Maximian a poruncit să se facă praznic în 
fi ecare cetate în cinstea zeilor. Sfântul Dimitrie a 
mărturisit atunci că este creştin şi pentru aceasta 
a fost întemniţat. 

DE CE SE NUMEȘTE ȘI IZVORÂTORUL 
DE MIR

Sfântul Dimitrie a fost închis, iar în ziua de 
douăzeci şi şase a lunii octombrie, au intrat ostaşii 
în temniţa în care fusese aruncat şi găsindu-l 
stând la rugăciune, l-au împuns cu suliţele şi 
l-au ucis. Creştinii au luat în noaptea următoare 
trupul Sfântului Mucenic şi l-au îngropat, iar 
deasupra mormântului au zidit o bisericuţă 
în care se săvârşeau multe minuni. În această 

bisericuţă a intrat prefectul Iliricului, Leontie, şi 
în timp ce se ruga, s-a vindecat de o boală care 
îl chinuia de multă vreme. Pentru acest fapt, 
Leontie a mulţumit lui Dumnezeu şi Sfântului 
Mucenic Dimitrie şi a zidit o biserică mai mare 
şi mai frumoasă în locul celei dintâi. Când s-a 
săpat temelia pentru această construcţie, au fost 
găsite moaştele Sfântului Dimitrie, care izvorau 
mir bine mirositor, în aşa fel încât toată cetatea 
a fost umplută de mireasmă. De aceea, i se mai 
spune Sfântului Mucenic Dimitrie şi Izvorâtorul 
de Mir. 

Edifi ciul paleocreştin original există şi astăzi şi 
face parte din site-ul Monumentelor Paleocreştine 
şi Bizantine din Tesalonic, afl ându-se pe lista 
monumentelor din Patrimoniul mondial 
UNESCO, din anul 1988. Biserica Sfântul 
Dimitrie din Tesalonic adăposteşte moaştele 
Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, care este şi 
ocrotitorul oraşului. 

TRADIȚII ȘI OBICEIURI
De Sfântul Dumitru se afl ă cum va fi  iarna. 

În credinţa populară, anul este împărţit în 
două anotimpuri: vară şi iarnă. Dacă Sfântul 
Gheorghe “încuie” iarna şi înfrunzeşte întreaga 
natură, Sfântul Dumitru desfrunzeşte codrul şi 
usucă toate plantele. 

În ajunul sărbătorii Sfântului Dumitru, se 

aprind focuri, peste care sar copii, pentru a 
fi  sănătoşi tot anul. Focul are şi menirea de a 
alunga fi arele şi de a încălzi morţii. După ce 
focul este stins, ţăranii aruncă un cărbune în 
grădină, pentru ca aceasta să primească putere 
de a rodi.

Sfântul Dumitru este considerat şi patronul 
păstorilor, ziua lui fi ind aceea în care, spune 
tradiţia, ciobanii afl ă cum va fi  iarna. Aceştia 
îşi aşează cojocul în mijlocul oilor şi aşteaptă să 
vadă ce oaie se va aşeza pe el. Dacă se va culca o 
oaie neagră, iarna va fi  bună, iar dacă se va culca 
o oaie albă, anotimpul rece va fi  aspru. 

Un alt mod de a afl a cum va fi  iarna este acela 
de a urmări mersul oilor în dimineaţa sărbătorii 
Sf. Dumitru. Astfel, dacă dimineaţa se va trezi 
mai întâi o oaie albă, care va pleca spre sud, 
iarna va fi  grea. Dacă se va trezi o oaie neagră şi 
va pleca spre nord, iarna va fi  uşoară. 

Tot de Sfântul Dumitru, țăranii tund coama 
căilor până la trei ani, ca să aibă păr frumos.

Sursa: Internet

Având în vedere poziţia dură a Beijingului cu privire la statutul 
insulei Taiwan, este aproape sigur că armata a elaborat numeroase 

planuri de invadare a insulei. 

INVADAREA TAIWANULUI
Partidul Comunist Chinez, care nu a condus niciodată insula, 

susţine că este o provincie separatistă  care va fi  readusă sub controlul 
Chinei. În prezent, doar 13 ţări (plus Vaticanul) recunosc Taiwanul ca ţară 
suverană.

În ciuda faptului că Armata de Eliberare a Poporului depășește forţele 
armate din Taiwan, o astfel de invazie ar fi  probabil foarte costisitoare. 
Forţele din Republica Populară Chineză ar trebui să traverseze strâmtoarea 
Taiwan de aproximativ 100 de mile și să aterizeze pe plajele bine apărate.

În general, este de așteptat ca Marina Armatei de Eliberare a Poporului 
(PLAN) să suporte pierderi grele chiar înainte de a ajunge pe insulă. Insula 
este potrivită pentru apărător, un fapt pe care Japonia l-a învăţat pe calea 
cea grea, chiar și după ce i s-a acordat insula ca parte a așezării pe timpul 
dinastiei Qing după războiul chino-japonez (1894-1895).

Conform Tratatului de la Shimonoski, semnat la 17 aprilie 1895, Taiwanul 
și Insulele P’eng-hu au fost cedate Japoniei. Taiwanezii s-au revoltat, 
declarând Republica Taiwan, iar Japonia a fost nevoită să zdrobească 
prima mișcare naţionalistă. Mai multe revolte sângeroase au continuat în 
următoarele două decenii, dar cea mai faimoasă – Incidentul Wushe – a 
avut loc în 1930 în regiunea Musha și a implicat triburile aborigene, care 
practicau vânătoarea de capete. Acea rebeliune a durat aproximativ 50 de 
zile și a costat mii de vieţi.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, armata americană a luat 

în considerare invadarea insulei, deoarece insula era cunoscută ca fi ind 
sub control japonez. Planul, numit Operaţiunea Causeway, era să invadeze 
insula și apoi să o folosească ca rampă de lansare pentru o invazie a insulelor 
japoneze. 

OPERAŢIUNEA NU A MERITAT RISCUL
Planifi catorii au văzut că Taiwan ar fi  oferit o bază potrivită și 

pentru campania de bombardament strategic împotriva Japoniei. În plus, 
capturarea sa a fost menită ca o demonstraţie simbolică a sprijinului 
american pentru participarea Chinei la război. În plus, Taiwan a furnizat 
hrană trupelor japoneze, în timp ce a furnizat și porturi și aerodromuri 
importante, ceea ce a permis japonezilor să lovească ţinte în toată Asia de 
Est.

Există și printre unii din armata americană sentimentul că taiwanezii 
erau prea susţinători ai  efortului japonez, deoarece mii de voluntari au 
servit în armata japoneză. Cel mai mare susţinător al Operaţiunii Causeway 
a fost Ernest J. King, șeful operaţiunilor navale, dar s-a opus generalului 
Douglas MacArthur, comandantul șef al zonei Pacifi cului de Sud-Vest.

Raymond Spruance, care conducea Flota a cincea, a fost de acord cu 
Mac Arthur și a cerut capturarea Iwo Jima și Okinawa. Acesta din urmă a 
oferit aceeași zonă de așteptare pentru o invazie a insulei japoneze, servind 
și drept bază potrivită pentru bombardiere. De asemenea, era semnifi cativ 
mai mic decât Taiwan și nu necesita o forţă de invazie atât de mare.

De fapt, Departamentul de Război al SUA estimase că pentru a invada 
Taiwanul ar fi  fost nevoie de mai mult de jumătate de milion de oameni 
– mai ales că loialitatea populaţiei faţă de Japonia rămânea în discuţie. 
Deoarece luptele ar fi  avut loc în munţii și junglele insulei, precum și în 
centrele sale urbane, era de așteptat ca victimele americane să fi  depășit 
numărul de 150.000 de persoane.

Pur și simplu nu a meritat riscul, iar insula a fost ocolită. Cu sprijinul 
președintelui Franklin Roosevelt, au fost puse în aplicare planul lui 
MacArthur pentru invadarea Luzonului și propunerile lui Spruance de 
a invada Iwo Jima și Okinawa. O astfel de campanie ar distruge probabil 
naţiunea și ar necesita milioane de oameni pentru a reuși să preia controlul 
asupra insulei.

SUA AU VRUT SĂ INVADEZE 
TAIWANUL ÎN TIMPUL TAIWANUL ÎN TIMPUL 
CELUI DE-AL DOILEA CELUI DE-AL DOILEA 

RĂZBOI MONDIALRĂZBOI MONDIAL

SF. MARE MC. DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIRSF. MARE MC. DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, este pomenit în calendarul 

creştin ortodox la 26 octombrie.
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EURO 2023, DIN EURO 2023, DIN 
NOU ACASĂ PENTRU NOU ACASĂ PENTRU 
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de Daniel Lazăr
Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ UN NOU EȘEC PENTRU PETROLUL

Fotbal

România va găzdui, pentru a doua oară 
meciuri din cadrul Campionatului 

European Under 21 la fotbal, ceea ce, cu 
siguranță, reprezintă un avantaj pentru tinerii 
jucători români.

„Campionatul European Under 21 de anul 
viitor reprezintă o oportunitate unică pentru 
jucătorii noştri mai tineri în ceea ce priveşte 
expunerea la nivel internaţional. Dacă aş fi  
fost întrebat înainte de tragerea la sorţi aş fi  
spus că vreau cea mai difi cilă grupă pentru că 
obiectivul principal al acestei naţionale este unul 
de formare. Şi doar întâlnind cei mai difi cili 
adversari poţi să vezi nivelul la care te situezi 
şi ce ai de îmbunătăţit. Suntem prima ţară din 
Europa care găzduieşte această competiţie 
pentru a doua oară”, a precizat președintele FRF, 
Răzvan Burleanu, după tragerea la sorți, care a 
avut loc la Ateneul Român din București.

Echipele cu care va juca echipa pregătită 
de Emil Săndoi le găsiți în paginile noastre de 
sport, dar faptul că întreaga Europă fotbalistică 
a fost cu ochii pe București este un mare avantaj 
pentru noi. Să îl transpunem și pe teren, anul 
viitor. HAI ROMÂNIA!

Petrolul Ploiești a ajuns la cea 
de-a cincea înfrângere în  

actuala ediție a Superligii, cedând 
în prelungiri, la Craiova, în fața 
Universității, desi a condus din 
minutul 58 și până în minutul 76. 
Am asistat la un scenariu aproape 
identic cu cel din deplasările 
recente de la Mediaș, acolo unde 
Hermannstadul și CFR Cluj ne-
au bătut cu goluri marcate dincolo 
de minutul 90, la capătul unor 
partide în care nu ne-au fost nici 
pe departe superioare. Așa s-a 
întâmplat și contra Universității, 
cu diferența că, de această dată, 
Petrolul a fost echipa care a 
„deschis” tabela de marcaj, dar n-a putut să profi te până la capăt. 

Rămânem, așadar, cu 17 puncte în clasament, cu o etapă înainte de fi nalul turului sezonului 
regular. Pentru elevii lui Nae Constantin urmează meciul de la Ploiești cu FC Argeș, ce se va disputa 
luni, 24 octombrie, de la ora 18.15. Până atunci, însă, tot pe „Ilie Oană”, și tot de la 18.15, debutăm 
joi, 20 octombrie, în grupele Cupei României Betano, cu meciul în care o vom avea adversară pe 
Sepsi OSK Sf. Gheorghe.

Universitatea Craiova – FC Petrolul 2-1 (0-0). Marcatori: Cîmpanu (76), Rivaldinho (90+2)/
Irobiso (58).

Universitatea: Arlauskis – Screciu, Da Silva, Mitrea – Hanca (60 Markovic), Crețu (70 Vătăjelu), 
Căpățână (90+3 Găman), Bancu (cpt) – Cîmpanu, Ivan (60 Rivaldinho), Bairam (70 Roguljic). 
Antrenor: Mirel Rădoi.

Petrolul: Vâlceanu – Mathaus, Meijers, Huja – Pashov, Dumitriu (85 Cebotaru), Seto (cpt), 
Velisar (75 Țicu) – Bratu (64 Tucaliuc), Irobiso (75 Ivanovski), Jair (85 Grozav). Antrenor: Nicolae 
Constantin.

Cartonașe galbene: Bancu (62), Rivaldinho (90+2)/Irobiso (68).
Au arbitrat: Marcel Bîrsan – Radu Ghinguleac și Marius Marchidanu. Rezervă: Cristina Trandafi r. 

Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache. Arbitru AVAR: Stelian Slabu.
Observatori: Nicolae Grigorescu (pentru arbitraj) și Ioan Mironaș (pentru organizare).

Două dintre jucătoarele 
echipei de junioare 3 a 

CSM Ploieşti, portarul Elena 
Coşerea-Pîtiu şi „centrul” 
Delia Roşu, au fost convocate 
la un prim stagiu de pregătire 
centralizată al lotului naţional 
de cadete a României. Cele două 
sportive pregătite la club de 
Geta Opincariu şi Cristi Roşu au 
fost selectate în urma trialurilor 
pe care Federaţia Română de 
Handbal le-a organizat la fi nalul 
lunii trecute în mai multe centre 
din ţară, alături de ele participând, 
atunci, alte patru jucătoare de la 
CSM Ploieşti: Bianca Nicolae, 
Daria Radu, Maria Ioniţă şi 
Alexandra Florea.

Stagiul centralizat se va 
desfăşura în perioada 24-30 
octombrie la Râmnicu Vâlcea, 
staff -ul echipei naţionale de 
cadete, format din Elena Moise 
şi Alina Iordache, convocând 
pentru această primă acţiune nu 
mai puţin de 42 de sportive.

Federația Română de Tenis a anunțat 
vineri, 14 octombrie, lotul cu care echipa 

reprezentativă a României va evolua contra 
Ungariei, în Billie Jean King Cup, în partidele 
care se vor disputa la Oradea, în zilele de 11 și 
12 noiembrie 2022.

Cele 5 jucătoare convocate la lot sunt Ana 
Bogdan, Jaqueline Cristian, Gabriela-Elena 
Ruse, Monica Niculescu și Anca-Alexia Todoni. 
Căpitanul nejucător al echipei noastre este 
Horia Tecău, iar antrenor Alina Tecșor-Cercel.

LOTUL LOTUL 
ROMÂNIEI ROMÂNIEI 

PENTRU MECIUL PENTRU MECIUL 
CU UNGARIACU UNGARIA

DOUĂ JUNIOARE 3 - CONVOCATE DOUĂ JUNIOARE 3 - CONVOCATE 
LA LOTUL NAȚIONALLA LOTUL NAȚIONAL
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La Ateneul Român din București a avut loc marți, 18 octombrie, 
tragerea la sorți a grupelor Campionatului European UEFA Under 

21, turneul care va avea loc anul viitor, în perioada 21 iunie – 8 iulie, în 
România și Georgia.

Potrivit rezultatului de la urne, Naționala de tineret a României va face 
parte din Grupa B și va întâlni în faza grupelor Spania, Ucraina și Croația. 
Tricolorii vor juca toate meciurile pe Stadionul Steaua, în București.

Tragerea la sorți a fost efectuată de Ianis Hagi, unul dintre tricolorii 
care au dus România U21 până în semifi nalele Campionatului European 
din 2019, și Alexander Iashvili, fost jucător georgian cu aproape 200 de 
apariții în Bundesliga. 

Primele două clasate din fi ecare grupă se vor califi ca în faza sferturilor 
de fi nală la turneul de anul viitor.

GRUPA A: Georgia, Portugalia, Belgia, Țările de Jos
GRUPA B: ROMÂNIA, Spania, Ucraina, Croația
GRUPA C: Cehia, Anglia, Germania, Israel
GRUPA D: Norvegia, Elveția, Franța, Italia. 
Ediția din 2023 va stabili și echipele califi cate la Jocurile Olimpice de la 

Paris din 2024. Fiind gazdă, Franța este deja califi cată. Celelalte trei locuri 
disponibile Europei vor fi  completate cu primele trei clasate la turneul 
fi nal din vara viitoare, exceptând reprezentativa Franței.

Stadioanele din România care vor găzdui meciuri sunt Steaua și 
Giulești, din București, “Dr. Constantin Rădulescu” și Cluj Arena, din 
Cluj-Napoca. Meciul de deschidere va avea loc în România, iar ultimul 
act al competiției se va desfășura în Georgia.

Turneul fi nal va avea loc anul viitor în perioada 21 iunie – 8 iulie 2023, 
iar în loturi pot fi  prezenți fotbaliști născuți începând cu 1 ianuarie 2000. 

SPANIA
Cea mai puternică reprezentativă U21 din punct de vedere istoric, la 

egalitate cu Italia în ce privește palmaresul all-time, Spania se mândrește 
cu 5 titluri europene! S-a califi cat la ediția 2023 dominând autoritar o 
grupă din care au mai făcut parte Slovacia, Irlanda de Nord, Malta sau 
Lituania: 8 meciuri și tot atâtea victorii, 37 de goluri marcate și numai 5 

primite!
Selecționerul Luis de la Fuentes se afl ă pe banca reprezentativei din anul 

2018 și are la dispoziție și de data aceasta o generație formidabilă, în care 
se remarcă fotbaliști de la cele mai importante cluburi din La Liga, dar și 
vedete în devenire de la Manchester City (Sergio Gomez) sau Tottenham 
(Gil).

În partida amicală disputată luna trecută în țara noastră, ibericii ne-au 
învins cu 4-1, goluri marcate de Miculescu pentru tricolori și Abel Ruiz 
(Braga) plus Rodrigo Riquelme (Girona, împrumutat de Atletico Madrid) 
cu câte două reușite pentru oaspeți.

CROAȚIA
Sfert-fi nalistă la ultimul European, disputat în 2021 și găzduit de 

Ungaria și Slovenia, reprezentativa croată se afl ă la a patra participare. 
S-a califi cat în urma unui baraj plin de suspans, în care a reușit să elimine 
Danemarca după 1-2 și 2-1, câștigând biletele pentru turneul fi nal în 
urma penalty-urilor!

Fostul fundaș Igor Biscan este selecționerul Croației U21 încă din 2019 
și se bucură de o generație în care se afl ă atât reprezentanți talentați ai 
campionatului intern, din pepinierele cluburilor de tradiție Dinamo 
Zagreb ori Hajduk Split, cât și tineri cu mare potențial din primele 
eșaloane ale Germaniei sau Austriei.

UCRAINA
Revine la EURO U21 după mai bine de un deceniu de absență, în 

continuarea celor două prezențe de până acum, dintre care ediția 2006 a 
fost remarcabilă: fi nală pierdută cu Olanda!

Ucrainenii se bazează pe produsele de talent ale lui Șahtior Donețk și 
Dinamo Kiev, în principal, fotbaliști care au obținut califi carea după un 
loc 2 în grupa cu Franța, Serbia, Insulele Feroe, Macedonia de Nord și 
Armenia. Ulterior, la baraj, vecinii noștri au eliminat Slovacia. Un 3-0 la 
returul disputat în Polonia după 2-3 în prima manșă, acasă la slovaci.

Fost internațional important pentru Ucraina, selecționerul Ruslan 
Rotan se afl ă din 2019 la cârma acestei reprezentative.

Echipa de baschet „U17” a clubului CSM 
Petrolul Ploiești a participat la primul 

turneu al Grupei A din cadrul Conferinţei Sud 
a EYBL (European Youth Basketball League), 
la Hamburg, unde a obținut trei victorii şi o 
înfrângere. Băieţii pregătiţi de Ionuţ Ivan şi 
Robert Munteanu au pierdut în faţa bulgarilor 
de la Balkan Botevgrad, scor 61-68, şi au câştigat 
celelalte trei confruntări programate în acest 
prim turneu: 63-49 cu Academy Istanbul, 84-62 
cu gazdele de la NTSV Wildcats Hamburg şi 72-
58 cu Inter Bratislava. În urma acestor rezultate, 
CSM Petrolul Ploieşti face parte, alături de 
Balkan Botevgrad, Debrecen Academy şi Ştiinţa 
Bucureşti, din plutonul de patru echipe care au 

reuşit trei victorii la Hamburg, însă totul se va 
decide în Turneul 2, programat în perioada 2-5 
februarie 2023, la Ploieşti. Atunci, băieţii noştri 
vor da piept cu celelalte 4 formaţii ale grupei, 
printre care şi cele două contracandidate la 
califi carea în Faza semifi nală a competiţiei, 
Debrecen Academy şi Ştiinţa Bucureşti. Celelalte 
adversare vor fi  ultimele clasate în Grupa A, BC 
London Elite şi Napoli Basket. La categoria de 
vârstă U17, Conferinţa Sud a EYBL este împărţită 
în trei grupe, primele două clasate din fi ecare 
grupă urmând să se califi ce în Faza semifi nală.

Altfel, CSM Petrolul Ploieşti vine acasă şi 
cu o serie de premii individuale, Codruţ Dinu 
fi ind considerat cel mai bun jucător al echipei 

noastre în cele patru meciuri de la Hamburg, iar 
George Angelian fi ind inclus în „cel mai bun 5” 
al turneului din Germania!

CSM Petrolul Ploieşti – Academy Istanbul 63-
49 (18-9, 21-14, 13-10, 11-16)

CSM Petrolul Ploieşti: C. Dinu (21 puncte, 
3×3), C. Manthopoulos (12, 1×3), G. Angelian 
(8), R. Pătraru (7), D. Raşoga (4, 1×3), R. 
Mihalache (4), R. Popa (3), R. Movileanu (2), A. 
Suciu (2), A. Velcea, D. Naum şi M. Oprea.

CSM Petrolul Ploieşti – Balkan Botevgrad 61-
68 (14-21, 17-16, 19-18, 11-13)

CSM Petrolul Ploieşti: C. Dinu (20 puncte, 4×3, 
12 recuperări), G. Angelian (14 p, 13 r), A. Suciu 
(11, 3×3), R. Popa (8, 2×3), C. Manthopoulos (5 
p, 1×3, 16 r), R. Pătraru (3, 1×3), D. Raşoga, R. 
Mihalache şi D. Naum.

CSM Petrolul Ploieşti – NTSV Wildcats 
Hamburg 84-62 (19-14, 27-13, 21-14, 17-21)

CSM Petrolul Ploieşti: G. Angelian (25 
puncte), C. Dinu (16, 1×3), D. Raşoga (12, 4×3), 
R. Popa (7, 1×3), R. Movileanu (7), R. Pătraru 
(6), R. Mihalache (4), A. Suciu (4), D. Naum (2), 
C. Manthopoulos (1), A. Velcea şi Al. Dimov.

CSM Petrolul Ploieşti – Inter Bratislava 72-58 
(18-12, 24-14, 13-16, 17-16)

CSM Petrolul Ploieşti: C. Dinu (23 puncte, 
2×3), G. Angelian (16), C. Manthopoulos (12), R. 
Movileanu (8), D. Raşova (7, 1×3), A. Suciu (4), 
R. Popa (2), R. Pătraru, D. Naum şi R. Mihalache.
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Parol,  

Senatorul USR de Sălaj, Virgil 
Marius Bob (52 de ani), a 

ieșit în evidență în România prin 
trei lucruri: în 2019 a participat la 
concursul muzical X-Factor, cu 
melodia „Nu mai beau”, compoziție 
proprie; a luat cuvântul o singură 
dată în Parlament (n.n.-pesemne 
când a depus jurământul); anul 
acesta, la o petrecere, a avut o 
dispută pe teme politice cu un nene 
oarecare și, la urmă, nervos, i-a dat 
cu telefonul în cap. Nenea a depus 
plângere penală, senatorul s-a 
autosuspendat din partid, după care 
Bob a anunțat că bărbatul și-a retras 
plângerea...

-Să-ți spun cinstit, deși nu vreau,
Tu te-ai descris în „Nu mai beau”:
„Mă uit în oglindă și mă văd,
(Cum dai în cap cu un Iphone?)
Am capul mare
Și cred că e și cam prost,
(Să fi i parlamentar e rost!)
E plin de bere, de rachiu
Și nu mai știu...”
La tot ce spui, ei da, subscriu...

Ministrul PSD al Apărării, 
Vasile Dîncu, se 

victimizează pe pagina sa de 
Facebook după ce a fost prins 
în mijlocul unui uriaș scandal 
generat de declarațiile pe care le-a 
făcut privind negocierile dintre 
Ucraina și Rusia, care contravin 
politicii externe ofi ciale a României 
și care l-au indignat inclusiv pe 
președintele Volodimir Zelenski. 
Într-o postare intitulată „Paradisul 
ascuns din mijlocul orașului”, Dîncu 
apare înconjurat de cărți în librăria 
Filigranes, din Bruxelles, un loc 
unde n-au ce căta „cretinii”: „aici 
nu se aude vocea idioților; răcnetele 
proștilor  nu ajung până aici; de aici 
îţi poţi lua energia pentru a ignora 
tembelismul solemn, puținătatea de 
minte sau analfabetismul agresiv; 
aici mediocrii și impostorii nu se 

vor întâlni niciodată cu victimele lor 
inocente” etc.

-În capul lui deștept (se pare),
Iar asta-i culmea ironiei-
Spațiul destinat prostiei
Este, vai, chiar mult prea mare!

Europarlamentarul PNL 
Rareș Bogdan a vorbit, într-o 

emisiune de la Realitatea Plus, 
despre angajații din instituțiile de 
stat, angajați care nu au obținut 
acele funcții datorită calităților 
intelectuale: „Am mai văzut și eu 
câte o domniță foarte atrăgătoare 
din punct de vedere vizual, dar care 
probabil din punctul de vedere al 
pregătirii are prea puțină evoluție 
intelectuală sau de acumulare de 
cunoștințe.”

-Că-s fetițe și domnițe 
Angajate pe piluțe
Chiar se știe. 
Dar pe bune, Rărășele,
Tu ești mai deștept ca ele?

Și tot Rareș spunea că 
respectivele domnițe sunt 

angajate de diverși politicieni: „Vor 

să aibă iubite, nicio problemă! Scoate 

bănuțul din buzunar și plătește 

frumos cadouri, poșete sau ce vor ei 

să facă, nu din salariul de la stat!”
-Cunoscut e tuturor,
Cu amanta nu-i ușor:

Vrea poșete și Versace
Tu îi iei, că n-ai ce face,
Vrea vacanțe și mașină,
Tu ești domn, îi iei o vilă.
Iar când te-a falimentat
Îi dai funcție la stat,
Nu un post, vai, oarecare,
Ci de-ăla de directoare...
Ori dacă e mai aleasă
O faci direct ministreasă...
Întrebarea ce se pune
Și-i o chestie pe bune:
Chiar e nevoie de carte
Într-o țară de... amante?!!

O femeie din Spania, din 
regiunea Galicia, Angeles 

Duran pe numele său, în vârsă de 
49 de ani, a înregistrat Soarele la un 
notar public, ca fi ind proprietatea 
ei și pretinde să îi plătim taxă pe 
raze...Ea a declarat cotidianului 
spaniol „El Mundo” că a luat această 
decizie după ce a citit faptul că un 
american și-a revendicat Luna. 
Documentul afi rmă negru pe alb că 
Duran este „proprietara Soarelui, o 
stea spectrală de tipul G2, situată 
în centrul sistemului solar, la o 
distanță medie față de Pământ de 
149.600.000 de kilometri”.

-Până mai ieri, vă jur pe ce-am 
mai sfânt,

Credeam c-avem în nebunie un 
renume,

De când cu Angelica, e clar că pe 
pământ 

La țăcăneală nu suntem primii-n 
lume!

În nota lor isterică, jurnaliștii 
de la postul RomâniaTV (mi-

e jenă că numele țării este folosit 
de un astfel de post) descriu cum 
le va fi  viața românilor pe această 
criză: „în fața valului de scumpiri, 
românii încep, încet-încet, să 
revină la obiceiurile din vremea 
comunismului. Țin, în cea mai mare 
parte a timpului, luminile stinse, 
reduc la maximum consumul de apă 

caldă, își raționalizează alimentele 
sau le înlocuiesc cu altele de calitate 
inferioară. Românii se întorc la 
parizer și margarină!” Na, vorba lui 
Păstorel...

-Comuniștii, mai siniștri,
Au făcut din boi... miniștri...
Capitaliștii, că-s mai tari,
TV-iști face din... măgari.

Anamaria Prodan a decis să 
facă o schimbare în carieră 

și să-și extindă aria de activitate. 
Așa se face că impresara de fotbaliști 
și-a anunțat intrarea în politică și 
a postat pe Instagram o scrisoare 

deschisă în care-și motivează 
decizia și își expune planurile.  Nu 
vom reproduce nimic din aberațiile 
cucoanei care l-a lovit cu pumnul 
în ochi pe Dan Alexa ori s-a bătut 
recent cu Reghe, ci ne rezumăm la 
a spune că ea s-a alăturat partidului 
fondat de Codrin Ștefănescu, 
Alianța Pentru Patrie...

-Uită-te Codrin la mine,
Nu te văd deloc prea bine:
De n-o asculți pe Prodanca,
Îți mută de-ndată falca...

Senatoarea ex-AUR Diana 
Șoșoacă a declarat, la 

Realitatea TV, că s-ar fi  încercat 
racolarea ei în sânul masoneriei. 
Ea a povestit: „Mă duceam la etajul 
trei, mă întâlnesc cu două doamne, 
îmi zâmbesc: vai, cât vă admirăm, 
noi suntem masoane. Mulțumesc, 

eu nu. Dintr-o dată se deschide o 
ușă și mă trage cineva înăuntru, ca 
la viol. Și mă trezesc într-o încăpere 
cu zece bărbați: „Bună ziua, doamna 
Șoșoacă. Știți, noi suntem masoni. 
Zic: Eu nu sunt. Știm, nu ați vrea să 
fi ți? Nu, zic eu.”

-A zis un fi lozof, cu rost,
Că e nașpa să fi i prost.
Mă grăbesc să zic de-ndată:
E mai rău să fi i Șoșoacă!

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


