Ziar - Nr. 2 varianta finala pentru tipar DEF test2_Pavaza Carpatilor.qxd 28.09.2010 22:47 Page 1

P a v a z a
C a r P a t i l o r
Publicaţie lunară independentă de informare şi atitudine civică.
Sprijină Grupul de Iniţiativă.

Fondator: Lilian Catalin Vişoiu

27 septembrie 2010 - Se distribuie gratuit!

ŞTIINŢA
ROMÂNEASCĂ
ÎN EPOCA EVULUI MEDIU A
MILENIULUI III

T

ransformarea
unui
deal împădurit situat
în
mijlocul
unei
localități într-o carieră de
nisip și pietriș poate creea un
precedent
periculos
în
România.

Anul I, Numărul 2

9 milioane Euro

Învățământul

costă cariera de

românesc,

la Măgureni

încotro?

Un precedent periculos pentru
România !
Un dezastru pentru o comunitate locală și pentru mediu !

Locația : comuna Măgureni,
sat Cocorăștii Caplii, județul
Prahova
Ne-am întrebat cu toții
u imiți atu nci, ad ică în anu l
2007 când s-a încercat
pentru
prima
dată
deschiderea carierei de la
Măgureni
Cocorăștii
Cap lii, ș i n e într eb ăm ș i în
prezent cum de este cu
pu tin ță ca u n d eal împ ăd ur it
având în ălțimea d e ap r ox imativ 40 0 m, înco n ju r at d e o
parte și de alta de casele
o amen ilo r, s ituate p e alocu r i
la d is tanțe mai mici d e 10 0150 de metri de deal, să
devină “un șantier”, o
car ier ă d e n is ip ș i p ietr iș ?
Ce inter es e f in an ciar e, cât
d e lip s iți d e D u mn ezeu ș i de
o r ice etică s un t u nii, d e po t
călca
în
picioare
fără
mu s tr ăr i d e co n ș tiin ță d r epturile oamenilor simplii,
interesele cetățenilor ? Și
cân d v or b es c de dr ep tu r i mă r ef er aici
în s p ecial la d rep t u rile s t a t u a t e d e
C o n s t it u ț ia ț ă rii , d ar ș i la leg ile
menite să reglementeze diferitele
activ ități eco n o mice, tocmai ca p r in
aces te activ ități s ă n u f ie p er tu r bat
bunul mers al societății, să nu fie
atinse
drepturile
și
interesele
ceățen ilo r.
Constituția
României
garantează în art. 35 dreptul
cetățenilor la un mediu sănătos,
reg lem en t â n d u - l a s t f el:
„ ( 1 ) St a t u l re c u n o a ș t e d re p t u l
o r i c ă re i p e r s o a n e l a u n m e d i u
înconjurator sănătos și echilibrat
eco log ic.
( 2) Sta tu l as ig u r ă cad r u l leg is la tiv
p en tr u exercita rea aces tu i drep t.
( 3) Per s o an ele fiz ice ș i ju r idice au
în da to r irea d e a p roteja ș i am elio r a
m ediu l în co nju r ă to r. ”
iar art . 4 4 a lin 7 d in C o n s t itu ț ie
p reved e că :
„D reptul de pro p r ieta te (n . n. în ca z u l
de
față
al
societății
devenită
p ro p r ieta r a z o n ei îm p ă du r ite un d e s e
d o reș te a s e d em ar a ca r ier a de n is ip
ș i p i e t r i ș ) o b l i g ă l a re s p e c t a re a
s a rcinilor p r ivin d p ro tecția m ed iu lu i
și
a s i g u r a re a
bunei
vecinătăți,
p re c u m ș i l a re s p e c t a re a c e l o r l a l t e
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s a rcini ca re, potr ivit leg ii s a u o biceiului, revin pro p r ietar ulu i. ”
D in câte ș tiu , n u mai aș a nu au s tat
lu cr ur ile la M ăg ur eni, u nde, p r in tr e
multe altele, au fost încălcate
in clus iv pr o pr ietățile o amenilor, f ir ma
S C Elf G r u p O to p eni S RL r ealizând
u n d r u m d e acces car e tr ecea taman p e
p r o pr ietatea lo calnicilo r.

cute u rgiile n atur ii din u ltimii ani.
Car e es te r ep lica celo r ce ne cond uc?
D oar s e vaită, pr omit ș i nu contenes c
în a pr o f ita, măcar electo r al, de pe
ur ma nenor o cir ilor car e s e abat as upr a
n oas tr ă. U n de es te r es pon s ab ilitatea
auto r itățilo r ?
Unde
este
responsabilitatea
oamenilor ? N icăier i!

Legislația europeană este, de
asemenea, extrem de restrictivă în
ceea ce privește acțiunile care
af ectează n atur a ș i bio diver s iv itatea.
Ea impu n e r ealizar ea uno r s tud ii de
imp act în s ituația uno r pr oiecte car e
afectează
mediul,
participarea
populației
la
luarea
d e c i z i i l o r,
r es pectar ea pr in cip iu lu i p r ecauției.

Es te les n e d e în țeles de ce pr oiectul
de carieră aprobat în asemenea
con diții con s tituie un pr eceden t periculos în România. Precedentul va
du ce la tr ans f or mar ea ir ever s ibilă a
dealurilor împădurite, a zonelor
v er zi, în exploatăr i de tip car ier ă.
Pe bună dreptate, România are
n ev oie d e inf r as tr uctu r ă, d e mater ie
primă pentru drumuri, autostrăzi și
alte as emenea lucr ăr i. Î n s ă, do mnilor
guvernanți, domnilor responsabili
care
emiteți
avize
din
biroul
d umneavo as tr ă, f ăr ă s ă s tiți p e cine
nenor ociți pr in aces te acte, n u tr ebu ie
să ne năpustim fără rațiune și să
distrugem orice zonă, de dragul
pr etin s ului dezid er at al dezv oltăr ii !
Lucr u r ile aces tea s e p ot f ace ș i altf el,
urmărind conceptul unei dezvoltări
dur abile în car e med iul r epr ezintă u na
din componentele cele mai importante. De ce nu sunt
localizate
zon ele m ai în d ep ărt a t e d e a ș ezările
umane, fără potențial turistic și
care să nu provoace prejudicii

Las la latitu dinea du mnevoas tr ă s ă
ap reciați în ce măs ur ă aces te drepturi
n e s u nt încălcate, având în veder e ș i
faptul că pro iectu l în cauză, împotr iv a
căru ia toți ne-am ex pr imat opoziția,
inclusiv prin cele câteva mii de
semnături strânse, a fost avizat
f av orabil d e catr e au to rități, f ăr ă a
țin e co nt d e v o in ța noas tr ă, a celo r
care va tr eb u i s ă-l s u p or tăm.
G u ver nan ții Român iei, au to r itățile în
general sunt departe de a avea o
reacție adecvată când natura se
d ezlănțuie, d ân d replici la dis tr ugerile
p e care le pr ov o căm. S un t bine cu nos -

o a m e n i l o r, d e u n d e s ă s e p o a t ă
exp lo at a m at eriile p rim e n eces are ?
Sunt foarte curios cum va arăta
ves tita Vale a P r ahovei când tur is tii
care vor circula pe DN 1 sau pe
viitoar ea au tos tr adă Bucur eș ti- Br aș ov
vor lua contact vizual cu primele
f or mațiun i de dealur i împădur ite ( din
M ăgur eni) s ituate pe par tea s tângă din
d ir ecția Bucur eș ti- Br aș ov unde îi va
întâmpina o la f el de „ves tită” car ier ă
de nisip și pietriș menită a pune
dealu l la pământ.
Ce va ur ma după ?... D umnezeu cu
mila! Vo r da vina unii pe alții, aș a
cum
se întâmpla în România și,
probabil, dacă natura, în urma
dis tr uger ilo r apăr ute, ne va ar ăta f or ța
ei, vom
intra
în categoria
sinistraților
și
vom
beneficia
d e. ... aju to ar e de la s tat !
D a că u n ora n u le p as ă, ei b in e
n ou ă n e p a s ă d e ceea ce s e în t âm p lă
ș i v om d u ce lu p t a p ân ă la cap ăt !
Din
partea
noastră,o
luptă
în d rep t ă ț it ă , o lu p t ă d u s ă ap roap e
p en t ru s u p ravieț u ire, p rin m ij loace
legale la ca re s p erăm s ă ad ere s i cei
care în acest moment nu sunt
afectați și se simt în siguranță
crezând că la ei nu se poate
în t am p la a ș a ceva.
Lilian Cătălin Vișoiu
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AMINTIRI DIN TRECUT
ŞTIINŢA ROMÂNEASCĂ ÎN EPOCA EVULUI MEDIU A MILENIULUI III

Î

n timp, tradiţia a plasat fără
echivoc
logica
deasupra
percepţiei. Cu ajutorul percepţiei
nu putem „vedea” esenţa lucrurilor
sau profunzimea lor. Nu putem
aprecia
realitatea
lumii
înconjurătoare la adevărata ei
măreţie, întrucât percepţia este o
stare subiectivă determinată de
anumite secvenţe temporale pe care
observatorul le-a reţinut în timp ca
experienţe personale.
Astfel spus, percepţia este o „parte”
a logicii, care precede acesteia atunci
când trebuie luată o decizie în raport
cu „întregul”.
Un om logic, este un om cu o
profundă putere de evaluare care nu
iubeşte şi nu urăşte în raport cu
subiectul analizat.
Un om logic nu se lasă „prins” în
capcana percepţiei, a stărilor de
spirit, care uneori pot avea şi cauze
patologice.
În sensul celor precizate extrem de
sugestivă este şi remarca Sfântului
Augustin, cu privire la definirea
dezordinii
(haosului).
Acesta
considera că haosul este creat de cel
care „percepe” doar un fragment al
mozaicului şi care acţionează cu
intenţia de a face ordine, fără să
cunoască mozaicul în integralitatea
lui.
Evident, că o astfel de decizie bazată
doar pe percepţie este în afara logicii
şi ea generează haos. Haos creat şi de
prestaţia jurnalistică a lui Nicolae

Şeicaru în cadrul rubricii Hotnews
difuzată pe postul Realitatea TV,
atunci când din întregul mozaic al
complexului domeniu al educaţiei,
ştiinţei şi cercetării, Nicolae Şeicaru
a „extras” un fragment de mozaic.
În felul acesta Nicolae Şeicaru a
denigrat şi umilit întreaga comunitate
a oamenilor de ştiinţă.
Demersurile jurnalistice ale lui
Nicolae Şeicaru, rău voitoare, confuze, nejustificate, nedocumentate,
deci ilogice, vizau o declaraţie făcută
de Daniel Funeriu, ministrul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului si
Sportului, cu privire la „tăierea”
indemnizaţiilor
membrilor
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România (AOŞR), Academiei de
Ştiinţe Medicale şi ale Academiei de
Ştiinţe Tehnice din România
(AŞTR).
Pentru a nu lăsa opinia publică
bulversată de elucubraţiile lui
Nicolae Şeicaru, vom prezenta
câteva evenimente istorice, adevărate
repere existenţiale ale glorioasei
instituţii ştiinţifice – AOŞR.
Academia Oamenilor de Ştiinţă din
România ( AOŞR ) este continuatorul
şi unicul legatar al Academiei de
Ştiinţe din România care a funcţionat
între anii 1936 – 1940 şi al Asociaţiei
Oamenilor de Ştiinţă din România
înfiinţată prin HCM nr. 1012/30 mai
1956 şi care în 1996 şi-a schimbat
titulatura în Academia Oamenilor de
Ştiinţă din România (hotărâre

judecătorească din 3 octombrie 1996
adoptată de Judecătoria Sectorului 1
Bucureşti). Legea nr. 31/15 ianuarie
2007 se referă la reorganizarea şi
funcţionarea AOŞR prin care s-a
aprobat statutul AOŞR. Membrii

Printre aceştia sunt şi membrii ai
Academiei Române.
Stimularea activităţii de cercetare
ştiinţifică şi prin acordarea de
indemnizaţii este necesară pentru
dezvoltarea ştiinţei, tehnicii, culturii,

AOŞR nu au titlul de academician, ci
acela de membru al AOŞR care este
o componentă a societăţii civile.
Astfel, în mod greşit şi tendenţios sa afirmat că preşedintelui României
Traian Băsescu i s-a oferit titlul de
academician AOŞR pe care acesta lar fi refuzat.
Domnului preşedinte al României i
s-a propus să facă parte ca membru
titular al AOŞR, întrucât în anumite
perioade acesta a încurajat şi a
susţinut activitatea şi dezvoltarea
acestei instituţii ştiinţifice.
Membrii asociaţiei sunt personalităţi
ale vieţii ştiinţifice româneşti,
profesori universitari, oameni de
ştiinţă cu doctorate şi lucrări
ştiinţifice publicate, inventatori.

cunoaşterii, economiei, cu alte
cuvinte a statului român.
Faptul că unii dintre membrii AOŞR
cumulează pe lângă salariu şi
indemnizaţia de membru titular,
corespondent, etc. nu trebuie să fie
pentru alţii motiv de invidie şi de
iritare, după cele spuse de
remarcabilul om de ştiinţă Ana
Aslan: „Invidia este boală şi
prostie”. Să nu uităm că toţi cei care
beneficiază de aceste drepturi
băneşti, sunt oameni de ştiinţă, a
căror realizări le certifică probitatea
profesională şi morală. În plus,
acordarea acestor indemnizaţii s-a
făcut conform unor criterii extrem de
exigente şi obiective, stipulate în
statutul AOŞR.

Dacă în ceea ce-l priveşte pe
Nicolae Şeicaru, acesta a reacţionat
sub impulsul ignoranţei, atunci în
legătură
cu
declaraţiile
ex
preşedintelui Academiei Române
Eugen Simion, nu ne mai miră nimic.
Afirmaţiile sale sunt surprinzătoare
întrucât sunt contrazise de faptul că
Domnia sa a găsit argumente pozitive
atunci
când s-au reînfiinţat
Academia Oamenilor de Ştiinţă din
România, Academia de Ştiinţe
Medicale şi Academia de Ştiinţe
Tehnice din România.
În aceste momente de criză, unde
componenta morală este cea mai
afectată, soluţiile din domeniul
ştiinţei şi tehnicii pot rezolva situaţia
economică şi socială precară pe care
o traversează România. Aceste
soluţii pot fi oferite numai de
oamenii de ştiinţă ai acestei ţări.
Nu reducerea indemnizaţiilor este
„cheia” rezolvării crizei, ci
mobilizarea şi antrenarea comunităţii
oamenilor de ştiinţă de către Guvern,
este soluţia logică deasupra
percepţiei rudimentare, excesive şi
contraproductive.
Dacă dl. ministru Daniel Funeriu,
cel care trebuie să apere drepturile
oamenilor de ştiinţă, intenţionează să
taie indemnizaţiile şi finanţările
instituţiilor academice cu ajutorul
(complicitatea) guvernului, atunci
acesta nu are ce căuta pe scaunul pe
care îl ocupă.

G. I. N.

ACTUALITATEA
CARIERA DE LA MĂGURENI COSTĂ
9 MILIOANE DE EURO
Despre faptul că ELF
vrea să vândă cariera sa tot vorbit. Vă
prezentăm în Pavăza
Carpaţilor documente
în EXCLUSIVITATE
oferta depusă de ELF
către o companie de
investiţii din Bucureşti.
Nouă milioane de Euro
se speră a se obţine pe
aceasta.

Stimați Domni,

Din dorința de a prezenta cat mai
bine realitatea si in vederea
satisfacerii in condiții cat mai bune a
dreptului cetațenilor la informare,
publicația Pavăza Carpaților vă
solicita colaborarea in vederea
publicării in ziarul nostru a ordinii de
zi a sedințelor Consiliului si a
soluțiilor adoptate.

Un personaj de la PDL
Sectorul 1 a scos pe
piaţă
oferta.
Din
calculele
dânsilor
profitul (fără taxe) care
iese din această carieră
va fi de 100,885,500
euro.
Acum ce uită să spună
I N V E S T I TO R I L O R
este că sunt câteva
procese pe rol cu această carieră şi că
Certificatul de Urbanism a fost prelungit făra
acordul primariei Măgureni. Iar după spusele
domnului Consilier Mircea Iarca autorizaţia
prezentată în primul număr al ziarului este uşor
atacabilă ea fiind chiar obiectul unui nou proces
deschis de primăria Măgureni. Aşadar ELF nu
se poate baza nici pe acel document care pe
multi i-a pus pe ganduri.
Deci, pe scurt cam aşa stau lucrurile: super
afacerea. Păcalim niste amărâti cu câteva milioane de lei vechi, le luam pamântul, distrugem
un sat întreg dupa ce am trântit în mijlocul lui o
gaura şi apoi vindem la milioane de euro. ELF
s-a laudat degeaba că face şi drege, de fapt nu
putea. Firmele lui Pantilie merg destul de prost
în ultima vreme.
O idee despre care vorbea administratorul ELF

S cris o are d es ch is ă
a d res at ă p rim aru lu i
com u n ei Măgu ren i s i
con s iliu lu i local al
com u n ei Mă gu ren i

era că vor vinde lui Lafarge sau altora care sunt
mai puternici şi care “nu se vor îmiedica de
niste amărâti ca cei de la Grupul de Iniţiativă”.
Ei bine se pare că încearca s-o facă. Oferta
prezentată în acest număr este mărturie clară.
Numai că domnii de la ELF visează prea mult
cu ochii deschişi. O companie mare nu se bagă
într-o afacere decât după ce o verifică şi o
reverifică. Fiecare chitanţă e luată la mână de
zeci de ori. Se face un audit complet şi nu de
mântuială cum a fost facut PUZ-ul pentru
carieră. Iar dacă se văd bubele negre, care cu
toţii stim că există, nu investesc ei 9 milioane
de euro. Ar rămâne descoperiţi în faţa
viitoarelor controale din partea autorităţilor
care în curând nu vor mai fi ale PDL ca să
asigure liniştea. Şi nu numai asta. Locuitorii
comunei Măgureni, cei “o mână de săteni” nu
se vom lăsa din strigat, protestat, petiţionat
instituţii europene, intentat procese, iar acestă
hărmălaie pe care ei promit că o vor face, va

afecta direct numele companiei mari care va
cumpăra cariera.
Daca imaginea ELF nu are o importanţa prea
mare, Grupul de Initiativă garantează că
Lafarge, sau orice altă companie, nu îşi permite
să atragă atenţia ONG-urilor asupra modului în
care îţi vor bate joc de un sat sau de sătenii lui
şi mai ales de natură.
Numele unei companii cu cât e mai cunoscut
cu atât atrage atenţia mai mult. Şi cu cât vor
avea mai multe probleme de imagine cu atât
preţul carierei va creste. La cele 9 milioane se
vor adăuga costurile cu imaginea afectată de
scandaluri interminabile. Par chestiuni minore
când sunt expuse într-un articol de ziar dar în
realitate înfricoşează orice director de
comunicare al oricărei companii mari despre
care Pantilie speră să îi cumpere “afacerea”
păguboasă.
www.magurenipenet.blogspot.com

In acelasi timp, vă solicităm ca
Primăria să facă publice diferitele
proiecte de investțiii care se
desfăsoară in comună.
Chestiunile care sunt de importanță
majoră vor fi comentate in ziar, unde
reprezentanții
primăriei,
ai
consiliului sau petiționarii isi vor
putea exprima punctul de vedere.
Faptul că sedințele de consiliu au
caracter public, asa cum legea
prevede, ne indreptățeste să vă
adresăm această solicitare tocmai in
ideea unei cât mai bune informări a
populației, astfel incât societatea
civilă, persoanele interesate să poată
veghea si să participe activ la luarea
unor decizii importante pentru
comunitate.
Pavăza Carpaților &
Grupul de Inițiativă
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Pagina 3
Salvarea Pământului stă în
puterea noastră!

Natura, locul de baștină al omului
plante, unele cu efect terapeutic
cunoscut (cimbrișor, țintaură,

Natura este tot ceea ce ne
înconjoară.

cătină etc.) îl reprezintă o parte
din lunca pârâului Provița și
poiana

aferentă,

din

Satul

Banului.
Desțelenirea acestor zone a
fost facută fără să se țină cont de
consecințe. Prin decopertarea
stratului
solului

vegetativ,
s-a

textura

degradat,

vegetației

ducând

micșorare

a

și

lipsa
la

capacității

o
de

reținere a apei in sol, astfel ea se
poate scurge rapid la suprafață
Cu toții suntem niște ramuri
ale

unui

genealogic

arbore,

indiferent

dintre noi trebuie să aibă în

Consider că numai atunci când
comportamentul

tuturor

se

de

vedere menținerea echilibrului

noastre

ecologic, a perenitații ecosis-

manifestă in vederea conservării

rămân acolo unde bunicii și

temelor naturale pentru a asigura

a ceea ce am moștenit, când

strabunicii noștri au viețuit.

condiții de viață și generațiilor

exista o corelare a intereselor în

viitoare.

conformitate cu legile naturii,

habitat,

și

arbore

Acțiunile întreprinse de fiecare

mărind debitul pârâului.

rădacinile

Ideea de patriotism local există
sau ar trebui sa fie manifestată de

Nu

de

puține

ori

prin

cat

conformitate cu cerințele sale,

catre desuet. A respecta familia

neluând

din care faci parte, semenii din

legate de protecție a mediului și

jurul

de stopare a poluarii.

un

cu

adevărat

natură.

catre fiecare individ, fără a con-

necesită

dovedi

intervențiile sale, omul a modifi-

sidera acest lucru o alunecare

tău

vom

înțelegere și respect fața de

comportament adecvat și față de

mediul

Un

in

natural
seamă

exemplu

ân

aspectele

elocvent

de

intervenție necontrolată, abuziva

aceasta se gasește in mod evident

asupra unei zone de o frumusețe

in fața unui declin ecologic.

rară,populată cu diverse specii de

PE

Pop în 1973:
„Ocrotirea naturii nu este o
problema a naturaliștilor ci a

natură, mai ales acum când

PUNCTUL

Ceea ce spunea naturalistul E.

omului insuși” este de luat in
seama și acum și in viitor.
Prof. Elena Pârtoacă

Încă de la apariția sa pe Pământ
omul a început să cunoască
natura și a înțeles că viața sa este
legată de aceasta. Din natură,
omul își ia tot ce îi este necesar
vieții, dar din dorința de a avea
mai mult acesta a construit
drumuri, locuințe, fabrici.
Pentru a obține toate acestea a
distrus unele medii de viață ale
unor plante și animale, a tăiat
fără milă pădurile, a poluat apa,
solul, aerul. Cu alte cuvinte
legătura dintre om și natură este
foarte strânsă, însă singurul beneficiar este omul, de aceea,
această legătură este din ce în ce
mai fragilă.
Dacă
nu
ne
schimbăm
mentalitatea, comportamentul
acum, și nu mai putem asigura
calitatea vieți omenești, tot mai
mulți oameni se vor lupta pentru
resurse naturale, care sunt din ce
în ce mai reduse.
Consumăm tot mai mult din
resursele naturale, unele fiind
neregenerabile, ceea ce înseamnă
că viitorul nostru va fi mai puțin
sigur, cu atât mai mult cu cât
populația lumii continuă să
crească.

Salvarea Pământului stă în
puterea noastră! Începând de
acum trebuie să protejăm și să
cunoaștem
natura.
Sunteți
pregătiți? Împreună putem face
ceva pentu a ne salva!
Natura este arta lui Dumnezeu
cel veșnic. Dante Aligheri
Oana Daragiu

I

Învățământul românesc, încotro?
Începerea noului an școlar a reprezentat o
bucurie numai pentru unii dintre elevi care
după o vară întreagă s-au reîntors la colegi și
prieteni, nerăbdători să-și povestească
întâmplarile din vacanță. Pentru părinți și
profesori însă, lucrurile nu stau deloc bine.
Profesorii au început prima zi de școală cu
proteste aducând acuze guvernanților și
cerând salarii mai mari. Imaginile dezolante
difuzate pe posturile TV , m-au făcut să înteleg
că s-a ajuns într-un punct critic. Avem nevoie
urgent de o reformă a educației care să
reglementeze situația salariilor cadrelor
didactice și care să stopeze schimbările
continue din sistem. Rămâne de vazut cine este
capabil să pună bazele acestei reforme.
Învățământul are o importanță deosebit de
mare, pentru că formând oameni competenți,
responsabili și cu un bagaj serios de cunoștințe
, ne asigurăm viitorul țării, îndreptând-o pe un
drum mai bun. M-am interesat așadar de problemele existente în actualul sistem de
învățământ pentru că am vrut să înțeleg ce
anume nu funcționează așa cum ar trebui.Nu
am aflat lucruri noi, toată lumea le cunoaște ,
dar consider că este important să dezbat câteva
aspecte.Trebuie să vorbim în primul rând de
programa școlară care este, potrivit mai multor
specialiști mult prea încărcată, se bazează pe
teorie, pregătirea practică lipsind aproape cu
desăvârșire iar în plus este incompatibilă cu
cerințele de pe piața muncii, aspect cu care se
confruntă majoritatea absolvenților. Se pune
accent pe memorarea cunoștințelor și nu pe un
sistem care să-i determine pe elevi să
gândească liber, iar acest lucru se vede în
rezultatele slabe obținute în urma examenelor.
O altă problemă pe marginea căreia aș vrea să
fac câteva mențiuni se referă la existența celor
două categorii de profesori. În prima categorie
se află cei care au o pregătire profesională
solidă, care își îndeplinesc atribuțiile cu
responsabilitate, cei care nu fac diferențe între
elevi și au grijă să le transmită acele informații
care le vor fi de folos în viață. Din păcate,
sistemul nostru de învățamânt duce lipsă de ast-

Protejarea
mediului
este
fundamentală, trebuie să învățăm
să consumăm rațional pentru a
ajunge la nivelul corespunzător
de calitate a vieții, trebuie să ne
gândim și la nevoile generațiilor
viitoare.
Prin consumul rațional de
apă, oprirea defrișării pădurilor,
gestionarea corectă a deșeurilor
putem evita dezastrele ecologice.

fel de cadre didactice care se implică în
dezvoltarea personală a elevilor. Deși numarul
lor este redus,
merită întreaga noastră
apreciere. În cea de-a doua categorie intră toți
ceilalți care pe fondul problemei salariilor își
manifestă dezinteresul pentru întreg procesul
de învățare. Recent , am cunoscut o doamnă
profesoară din București, care mi-a spus clar
fără nici o reținere că "la banii pe care îi câștig
, nu se mai merită să mai pierzi timpul prin
școli, important e să treacă ora mai repede, să
pot le dictez o jumătate de oră , că de învățat,
învață ei singuri, de discuții și explicații nici nu
mai stau". Dezamăgită e puțin spus... am rămas
cu un gust amar în urma discuției noastre. Miam dat seama că mulți gândesc în felul acesta.
Într-adevăr, salariile ar trebui să-i motiveze pe
dascăli, dar am impresia că tot mai mulți pun pe
primul loc banii și apoi se gândesc la copiii pe
care trebuie să-i învețe sau la pasiunea pe care
o au față de materia pe care o predau. În
consecință, preferă să nu parcurgă întreaga
materie la ore sau să pună o notă mică "atunci
când trebuie" , iar în felul acesta recurg destul
de des la ideea meditațiilor sau a orelor
particulare. Poate că este o soluție pentru unii
dintre ei, dar după parerea mea, învățământul
de calitate nu se face așa. Dacă nu sunt dispuși
să renunțe la metodele lor de a face bani în plus
și nu vor să-și facă datoria cu responsabilitate și
cu implicare totală , atunci de ce mai strigă în
gura mare că vor salarii mai mari?Le merită?
De ce îl acuză pe ministru că este corupt?Ei

sunt corecți?Sau lor le este permis să primească
orice fără ca nimeni să nu se supere?Ne-am
săturat de profesori care vin la ore plictisiți de
meseria lor, de cei care primesc atenții în
schimbul notelor de zece sau de cei care și-au
dat seama că pot face bani frumoși cerând
manuale alternative sau caiete speciale.Unde
sunt dascălii de altădată care vorbeau copiilor
din suflet și le citeau după abecedar?
În loc să ne mai pierdem timpul organizând
proteste și blamându-i pe cei de la conducere ,
haideți ca fiecare dintre noi să ne facem datoria
așa cum trebuie ,să fim serioși și cinstiți
indiferent de funcția pe care o avem .Cineva
spunea că trebuie să ne facem treaba ca și cum
întreaga lume ar depinde de munca noastră și
atunci vom vedea că lucrurile încep să se
schimbe în bine. Numai în felul acesta vom
transforma învățământul românesc într-un
sistem eficient de educație în care tinerii să se
regăsească și să înțeleagă cât de important este
să faci lucrurile la timpul lor, să înveți când

trebuie, să poți termina un liceu sau urma o
facultate. Dacă ești conștiincios, lucrurile bune
încep să apară, se ivesc ocazii de unde nici nu
te aștepți.Îti dai seama că te poti implica în
diverse proiecte care te ajută să te dezvolți
personal și profesional. Dacă ai un cuvânt de
spus, o opinie de susținut, înseamnă că ai
verticalitate și deasemenea încredere în tine.

Justiana Oprea

Cum înțelege primăria
Măgureni să acorde
titlurile de proprietate!!!
Din 1990, la cârma comunei s-au perindat dacă nu
greșesc șase primari (dar nu asta e important), însă nici
unul nu a dorit să rezolve problemele spinoase pentru
comunitate legate de acordarea titlurilor de proprietate
și nici nu se întrevăd speranțe. Dacă ar fi să facem o
statistică , prin extrapolare pot aprecia ca aprox. 90%
dintre noi nu posedăm acest titlu atât de necesar. Nu
mai luăm în discuție cărțile funciare care sunt aproape
inexistente. O parte dintre locuitori pe cheltuiala proprie au angajat personal calificat și autorizat pentru a
efectua măsurătorile necesare întocmirii titlurilor.
Acestea au fost înaintate primăriei care are
competența analizării si expedierii către Oficiul de
Cadastru Ploiești. Așteptăm , așteptăm cu gândul că
primăria ne va da o știre.
Personal am așteptat doi ani și ceva. Contactând
salariații din cadrul biroului de cadastru al primăriei ,
am aflat cu surprindere că prin modificarea legislației
mai trebuie completate și adăugate la dosar și alte documente. Prin delpasare la Oficiul de Cadastru Ploiești
am primit informați că respectivul document era avizat
din punct de vedere tehnic și urmează traseul normal:
prefectură-oficiul de cadastru -primărie-proprietar. Dar
domnii și doamnele din primăria Măgureni refuzau sa
dea informații clare la solicitarea mea. Răspunsul era
invariabil: așteptati, durează mult semnăturile, nu vă
grăbiți ,domnul prefect este în concediu.. Am înțeles să
aștept , dar nu pot concepe ca un document semnat de
către prefectură (titlul de proprietate nr 207097 din
02.08.2010 pe numele Cojocaru Gr. Vasile) pe data de
02 septembrie 2010 să ajunga în posesia titularului pe
data de 31 septembrie 2010, adică după aprox. o lună..
Primăria are obligația de a întocmi hărțile cadastrale
pentru suprafețele deținute de către locuitori. Vă
întreb domnule primar când treceți la executarea
acestei operațiuni? Într-o altă viitoare posibilă
legislatură ? Suntem printre comunele restențiere la
acest capitol dar suntem fruntași în a veni cu diverse
justificări. Speranța fiind cea care moare ultima, să
privim totuși cu optimism în viitor că poate personalul
primăriei întelege să fie în slujba cetățeanului.
Vasile Cojocaru
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Liniște suspectă la primărie!

Locuri de muncă !

A

șa cum menționam in numărul anterior al
ziarului, vom incerca să facem lumină in
chestiunea carierei preconizată a se deschide in
Măgureni - Cocoraștii Caplii. Suntem obligați să
procedăm așa deoarece, așa cum lesne este de observat,
oficialitățile locale nu au avut nicio reacție in raport cu
dezvăluirea făcută in ziarul nostru privitoare la obținerea
autorizației de construire de către SC Elf Grup Otopeni
SRL, autorizație de care Primăria Măgureni, respectiv
primarul Iarca Gheorghe știa incă din luna iulie anul
curent. Din nefericire și solicitarea noastră privitoare la
comunicarea unor informații vitale despre acțiunile
intreprinse de Primărie nu a avut niciun ecou in rândul
aleșilor locali, care ignoră faptul că lipsa de comunicare
dintre autorități și cetățeni duce inevitabil la interpretări
si suspiciuni din partea cetățenilor.
Deși a trecut mai bine de o lună de la publicarea in
Pavăza Carpaților a articolului privitor la obținerea
autorizației de carieră, Primăria Măgureni nu a dat niciun
semn. Nici nu a confirmat, nici nu a infirmat informația si
nici nu a incercat să ofere lămuriri oamenilor.
Personal, am fost uimit să constat că multi cetațeni
credeau că problema carierei este una ce ține de trecut.
Mare parte a locuitorilor comunei credeau ca Primăria a
tranșat această problemă și suntem feriți de orice pericol.
De altfel, intrun numar trecut al publicației Gazeta de
Măgureni, primarul chiar se lauda cu stoparea acestei
cariere.
După articolul apărut in Pavăza Carpaților, mulți
oameni și-au exprimat indignarea, fiind pe bună dreptate
supărați pe autoritățile locale și, in special, pe primarul
Iarca Gheorghe pentru că nu au fost informati despre
eliberarea autorizației de către Consiliul Județean
Prahova și consecințele acesteia.
DE CE Primăria si primarul tac? Este greu de ințeles, in
condițiile in care foarte mulți oameni au participat activ la
toate acțiunile de stopare a acestei cariere si avem mai
mult de 3500 de semnături impotriva proiectului.
DE CE Primăria nu prezintă, in urma solicitărilor
adresate de Pavăza Carpaților, acțiunile intreprinse, in

Angajam gestionar depozit Ploiesti. Cautam persoana serioasa si corecta,eventual
pensionar.Conditii deosebite de munca. Salariu atractiv si bonusuri.
Relatii la 0768 069 555 sau 0724 553 163
Angajam vanzatoare pentru magazin in Barcanesti. Cerem seriozitate si experienta in domeniu. Contact: ILENDO, 0727862096, PLOIESTI
Spalatorie angajez fata si baiat cu experienta in domeniu. Salariu Motivant. Contact: Antonio,
0733379923, PLOIESTI
URGENT - Maistru sef de schimb Ploiesti
- experienta in productie
- experienta in coordonarea unei echipe de 10-15 persoane
- cunostinte despre utilaje industriale semi-automatizate
- permis de conducere si disponibilitate de folosire masina in interes de serviciu
Contact: Articolo1 International, 0213192643, PLOIESTI
Angajam in Campina muncitori constructii si instalatii de preferat cu calificari in domeniu 2 posturi. Angajam 1 sef echipa cu experienta in constructii si instalatii. Lucrarile implica
deplasari in tara.
Persoanele interesate pot trimite CV cu date de contact prin e-mail :
vertdal@yahoo.com
Dulgher - A.J.O.F.M. Prahova Localitate: Ploiesti Strada: Nicolae Iorga Nr. 1 Telefon:
0244/571390 Persoana de contact: POPESCU ANDREEA Functia : Inspector Adresa email:
ph_lmv@ajofm.anofm.ro
Mecanic Auto - A.J.O.F.M. Prahova Localitate: Ploiești Strada: Nicolae Iorga Nr. 1 Telefon:
0244/571390 Persoana de contact: POPESCU ANDREEA Functia : Inspector Adresa email:
ph_lmv@ajofm.anofm.ro
Sudor Electric și Mecanic - A.J.O.F.M. Prahova Localitate: Ploiesti Strada: Nicolae Iorga Nr.
1 Telefon: 0244/571390 Persoana de contact: POPESCU ANDREEA Functia : Inspector
Adresa email: ph_lmv@ajofm.anofm.ro
SC. Vas Auto Glass S.R.L. Ploiesti, angajeaza in conditiile legii mecanic auto, tinichigiu auto.
Experienta in domeniu si atestatul profesional constituie un avantaj. CV-urile se pot transmite la
telefon/fax: 0244.518315. Relatii la telefeon: 0722.294178.
SC. TECHNIK GRUP IND ANTREPRENOR GENERAL INSTALATII ANGAJEAZA :
- INSTALATORII TERMO - HIDRO - SANITARE ;
- SUDORI ELECTRIC SI
- SUDOR AUTOGEN
CV- urle se primesc la : tehnik_grup_ind@yahoo.com
TELEFON/ FAX 0244/ 591 269, 0752444606;
Adresa sediu: Str. Poienitei nr. 20 Ploiesti

TEHNOLOGIE

SI

special in instanțele de judecată, dar și in fața altor
instituții ? DE CE nu suntem informați cu privire la
diferitele soluții pronunțate de instanțele de judecată in
chestiunea carierei? Cetățenii au dreptul să cunoască ce
anume s-a intreprins in concret pentru stoparea acestui
proiect de carieră iar primarul are obligația sa ii
informeze.
Din câte cunosc, consilierii locali ai comunei Măgureni,
printro hotărâre, l-au imputernicit pe primarul Iarca
Gheorghe să reprezinte Consiliul in fața instanțelor de
judecată. In acest context nu ințelegem de ce Consiliul,
respectiv consilierii care ne reprezintă, nu ii solicită in
scris primarului Iarca Gheorghe să raspundă,
fundamentat, prezentându-le informații insoțite de
dovezi cu privire la toate demersurile inițiate pentru
stoparea carierei.
Ne intrebăm dacă in Consiliu au fost propuse măsuri si
care sunt acestea pentru a se duce o luptă eficientă in
acest caz.
Este inadmisibil, lipsit de etică si respect pentru oameni,
pentru societatea civila in general, ca intro problemă atât
de gravă pentru comunitatea locală sa fim privați de cele
mai elementare informații. Lipsa comunicării dintre
primărie si cetățeni și lipsa de reacție a instituției față de
informațiile apărute in presă ne duc cu gandul ca
Primăria, respectiv primarul comunei Măgureni nu au
nicio strategie, niciun plan coerent de a stopa acest
proiect de carieră.
Daca lucrurile stau altfel, vă rugăm, domnule primar, să
răspundeți solicitarilor făcute in numărul trecut al ziarului
nostru și să ne puneți la dispoziție informațiile cerute !
Sperăm că nu considerați că cetățenii comunei Măgureni
nu sunt atât de importanți incât să aibă cunostință de
“treburile primăriei” ?
Pavăza Carpaților, in viitor, va pune la dispoziția
cetățenilor documente și va relata fapte care vor exprima
cel mai bine realitatea. Adevărul va ieși la lumină !
Lilian Cătălin Visoiu

IT

Ce este mai bun, PC-ul sau Laptopul ? (2)

Nu toţi utilizatorii trebuie să-şi care
calculatorul cu ei în fiecare zi la
serviciu. Nu toţi trebuie să plece cu el
în fiecare weekend sau vacanţă
pentru a rămâne în contact cu colegii
de la muncă. În concluzie, sunt destui
cei care nu au nevoie de un laptop. În
continuare vom analiza avantajele
unui sistem desktop faţă de unul
portabil.
PC-ul
Avantajul său faţă de Laptop este în
principiu
legat
de
raportul
preţ/performanţă, însă de bani vom
vorbi mai târziu. Din punct de vedere
al performanţei brute,cel mai puternic laptop nu se apropie de un
desktop de top. Aveţi un exemplu
proaspăt în Asus M60J. Cel mai
scump procesor mobile din oferta
actuală de la Intel este puţin mai bun
decât un quad core pentru desktop
lansat în 2008 şi costă de trei ori şi
ceva
mai
mult
decât
el.
In principiu, procesorul şi placa
grafică sunt componentele care dau
sporul de performanţă cel mai sesiz-

abil.
HDD-urile
pentru desktop ar
trebui să fie mai
rapide, dar sunt
ajunse din urmă de
cele de 2.5” cu 7200
RPM şi 16 MB
buffer. Un alt avantaj, puţin discutabil ce-i drept, este posibilitatea
de overclocking. Se pot obţine
sporuri de performanţă la procesor şi
placa video de 10-20% chiar şi cu
sistemul de răcire standard.
Ecranul mare şi rezoluţia pe
măsură
Nu cred că sunt singurul supărat pe
tendinţa actuală a producătorilor de
monitoare de-a transforma orice
afişaj într-unul pentru vizionat
filme. La portabile vom întâlni
rezoluţia de 1366x768 de la o
diagonală de 10.1” până la 16”. Nu
contează că acum 7-8 ani aveai o
rezoluţie verticală mai bună pe
monitoarele CRT de 17”. Ei îţi oferă
o rezoluţie “HD” la marea majoritate
a laptop-urilor entry level şi
mainstream. Cât despre afişarea a
două pagini de text în paralel, aceasta este una din cele mai triste
motivaţii posibile. Poate că
funcţionează
pentru
rezoluţia
1920x1080,
însă
nu
pentru

1366x768.
Ecranul unui desktop este în principiu mai mare decât cel al unui
portabil.Cel mai mic monitor de pe
piaţă are la ora actuală o diagonală de
18.5”, iar modelele de 24” au ajuns
chiar accesibile ca preţ. Un laptop
cu diagonala de 17” sau 18” este un
monstru pe care nimeni nu se va
încumeta să-l care într-o geantă la
serviciu. Am avut posibilitatea să văd
şi un portabil cu ecran de 15.4” cu
rezoluţie 1920x1200. Cred că vă
puteţi închipui ce dimensiune avea
pixelul şi ce vedere trebuia să ai
pentru a lucra fără să stai cu nasul
lipit de ecran.
Dacă nu ţinem cont de preţ, acest
argument al ecranului este la rândul
său discutabil. Cine dispune de
finanţe nelimitate poate oricând să-şi
cumpere un portabil şi câte un
monitor mare acasă şi la serviciu.
Din păcate, pe piaţa din România
numărul utilizatorilor cu astfel de
posibilităţi este foarte redus. În
concluzie,
combinaţia
dintre
rezoluţia mare şi confortul vizual
este oferită doar de PC-urile desktop.
Posibilitatea de upgrade
Trebuie să recunoaştem că laptop-ul
este un sistem închis. În afară de
memoria RAM şi harddisk, compo-

nentele nu pot fi schimbate de utilizatorul de rând. Sistemul desktop oferă
avantajul upgrade-ului şi nu trebuie
să fii inginer electronist ca să schimbi un procesor sau placa video.Dacă
simţi că desktop-ul dă semne de
oboseală, cumperi un procesor mai
performant, mai multă memorie
RAM şi un HDD în plus. Când
jocurile actuale sunt prea mult pentru
placa video curentă, o vinzi şi îţi iei
una mai bună. Dacă ajungi să fii
nemulţumit de performanţele laptopului, lucrurile nu sunt chiar roz.
Trebuie să-ţi cumperi altul.
Preţul
Aici vom face legătură cu discuţia de
la capitolul performanţă. Procesorul
lui Asus M60J costă 546 $ pe site-ul
oficial, iar un Intel Core 2 Quad
Q8200, cu 5% mai slab în testele
sintetice, costă 163 $ (preţuri de
catalog Intel, pentru mia de bucăţi).
Nu intrăm în amănunte tehnice, însă
imaginea de ansamblu este evidentă.
Laptopul Asus costă aproximativ
5.000 de lei, iar un sistem desktop
cu procesorul Q8200, cu monitor
mult mai mare decât cel al unui
portabil costă pe jumătate. Ca să nu
mai spunem că AMD a lansat cu
puţin timp în urmă cel mai ieftin
procesor quad core de pe piaţă. În
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principiu, componentele pentru
portabile sunt mai scumpe deoarece
trebuie să fie semnificativ mai mici şi
mai eficiente din punct de vedere al
consumului.
Concluzie
Înainte de achiziţionarea unui
calculator, utilizatorul trebuie să
decidă ce aşteptări are de la el. Cu
resurse financiare nelimitate se poate
cumpăra atât portabilitate, cât şi
performanţă de top. Din păcate, prea
puţini dispun de ele. O analiză a
atentă a avantajelor menţionate mai
sus pentru laptopuri şi desktop-uri vă
poate ajuta să luaţi decizia potrivită.
La final putem spune fără să greşim
că principalul avantaj al laptopului
este portabilitate. În cazul unui PC
desktop, principalele sale avantaje
sunt
performanţa
şi
preţul.
Pe de altă parte, este doar o chestiune
de timp până când desktop-ul va fi
doar o nişă pe piaţa calculatoarelor.
Deja numărul laptopurilor vândute
l-a depăşit pe cel al sistemelor de
desktop. Şi tot în viitorul nu foarte
îndepărtat, laptopul va deveni mai
performant şi va fi din ce în ce mai
ieftin. Este o luptă pe care desktop-ul
nu are cum să o câştige.
sursa: www.goforit.com
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