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“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20

Ziarul   Ploiestii,
 „Adevărul nu suferă niciodată de pe urma faptului că cineva nu-l recunoaşte”

Friedrich Von Schiller ( 1759 - 1805, dramaturg german)- Culese de Tata  
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Proiectul Albaniei 
Mari încinge 
spiritele în Balcani

Maria BOGDAN;  www.ziarulploiestii.ro

SĂ TOT TRĂIEȘTI CU LEAFA
 DE LA STAT, LA CONSILIUL 

JUDEȚEAN PRAHOVA!

Ce ziceți de asta? 
Președintele 

Consiliului Județean

 - 13.500 lei brut/lună;  
vicepreședinte CJ-

11.600 lei; secretarul 
județului, 9.650-10.550 

lei; director general și 
arhitect șef, 9.100-10.100 
lei; șef birou, 7.250-8.150 
lei; auditor principal, 
4.415 lei; muncitor 
necalifi cat-2.210 lei. 
Apropo de ultima valoare, 

cât o fi  având un medic 
debutant? Vorbim despre 
salarii brute, dar în cazul 
unor funcționari acestea 
pot crește în funcție de 
gradație. Să tot trăiești la 
stat, nu?

După ce a renunțat la impozitul 
pe cifra de afaceri, Guvernul 

Tudose mai abandonează una dintre 
măsurile incluse inițial în cel de-al 
doilea program de guvernare propus 
de PSD, la învestirea actualului 
Cabinet: taxa de solidaritate. „O 
putem trece la discutate și uitate”, a 
spus premierul, precizând că „era 
prea mare deranjul pentru prea 
puțini bani”. Taxa de solidaritate, 
care ar fi  urmat să intre în vigoare 
de la 1 ianuarie 2018, presupunea 
impozitarea suplimentară a 
veniturilor foarte mari obținute 
de anumiți salariați. Bineînțeles 

că prima dată cei care au propus 
supraimpozitarea s-au gândit la 
unele profesii liberale unde se câștigă 
foarte mult (avocatură, consultanță) 
sau la industria IT; până la urmă 
și-au dat seama că ar trebui să se 
atingă și de salariile uriașe de la 
companiile sau instituțiile de stat 
(Romgaz, Eximbank, CEC Bank, 
Conpet, Nuclearelectrica, Electrica, 
Autoritatea Aeronautică Civilă, 
Tarom, ASF, poate și de primele 
funcții în statul român), unde 
lefurile  sunt mai mari și decât în cele 
mai mari multinaționale, așa că s-ar 
fi  deranjat prea multe orgolii.

Ce înseamnă „part-time” 
știe toată lumea. Guvernul 

s-a gândit însă că fi rmele 
și angajații care au stabilit 
de comun acord să lucreze 
parțial, adică un anumit timp 
redus de muncă, vor să fure 
statul. Altfel spus, contractul 
cu timp parțial este doar 
de fațadă; în realitate, crede 
statul, omul lucrează program 
complet, dar o parte din bani 
sunt plătiți la negru și doar o 
fărâmă sunt la vedere și supuși 
impozitării. Ca să scoată 
economia gri din subteranele 
României, ministrul Muncii, 
Olguța Vasilescu, a propus- 

iar Guvernul a acceptat- ca 
fi rma să plătească CAS și 
CASS (contribuții pentru 
pensii și sănătate) la nivelul 
salariului minim brut pentru 
toți salariații, inclusiv pentru 
persoanele care au încheiate 
contracte de muncă cu timp 
parțial și pentru cei cu plata 
în acord. Excepție de la 
această regulă fac salariații 
elevi, studenți, persoanele cu 
dizabilități, pensionari și cei 
care cumulează venituri de cel 
puțin nivelul salariului minim 
brut pe țară garantat în plată. 
Guvernul zice că, în 2016, au 
existat circa 1,1-1,2 milioane 

de contracte de muncă cu 
timp parțial: „o astfel de 
practică generează inechități 
față de angajatorii care 
încheie contracte individuale 
de muncă cu timp normal și 
asigură salariul minim brut 
pe țară propriilor salariați”. 
Ministrul Olguța Vasilescu 
a mai făcut ceva, cică în 
avantajul omului, dar noi 
credem că tot din dorința de 
a nu scăpa cumva vreo sumă 
netaxată (sau aerul respirat 
neimpozitat!): contractul de 
tip teleworking. Pe românește, 
munca la distanță, când 
angajatul lucrează de acasă, să 

zicem de la București, pentru 
o fi rmă din Timișoara, fără să 
fi e nevoie să se mute cu totul 
în acel oraș ori să meargă la 
birou. Cică se fac economii 
de ambele părți: angajatul 
nu mai cheltuie bani cu 
chiria și deplasarea, fi rma-
cu asigurarea condițiilor din 
birou, plată utilități și altele. 
În realitate, existând un 
contract obligatoriu, statul 
va putea urmări și taxa și 
aceste venituri, fi indcă este 
posibil ca, neavând cadrul 
legal, înțelegerea să fi  permis 
munca la negru.

În următorii cinci ani, 1,1 milioane 
de români au de gând să părăsească 

țara, iar alți 2 milioane doresc să 
se mute de la țară într-un mare 
oraș, relevă studiul „Orașe-magnet. 
Migrație și navetism în România”, 
realizat de Banca Mondială. Dacă 
până acum cei mai mulți români care 
s-au dus să muncească unde au văzut 
cu ochii proveneau din Moldova, în 
prezent manifestă această dorință, 
de a părăsi România, cetățenii din 
vestul țării. Profi lul migrantului este 
„locuitor de oraș, nivel ridicat de 
studii”, bărbații dorind să plece mai 
mult decât femeile. Pentru cei care 
optează să rămână acasă (studii medii, 
locuitor al mediului rural), cele mai 
tentante orașe sunt București, Cluj-
Napoca și Timișoara. La întrebarea 
„În ce oraș v-ar plăcea mai mult să 
locuiţi?”, spune Mediafax, care a 
preluat studiul, 15,23% au menționat 
București, 11,37% -Cluj-Napoca, iar 
9,14%-Timișoara. La întrebarea „În 
ce oraș, diferit de cel în care locuiți 
în prezent, v-ar plăcea cel mai mult 
să trăiți?”, 15,32% au răspuns Cluj-
Napoca, 14,46% București și 11,88% 
Timișoara.

Guvernul vrea să taxeze și aerul respirat!

Taxa de solidaritate, trecută la 
„discutate și uitate”

1,1 milioane 1,1 milioane 
de români de români 
vor să-și ia vor să-și ia 
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Mai mare Mai mare 
daraua decât daraua decât 
ocaua!ocaua!

Lista Shhaideh pentru Lista Shhaideh pentru 
Prahova: 767,85 Prahova: 767,85 
milioane de leimilioane de lei
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A intrat cu mașina 
într-o curte și a lovit trei 

persoane
Trei persoane, printre care și 

un copil, au ajuns la spital după 
ce au fost lovite de un autoturism 
în propria curte. Un tânăr, în 
vârstă de 29 de ani, care nu avea 
permis de conducere, s-a urcat 
la volanul unui autoturism și, în 
timp ce cobora o pantă la Șotrile, 
a pierdut controlul mașinii, a 
ieșit de pe carosabil și a intrat 

într-o curte unde a accidentat 
trei persoane. Fetița în vârstă de 8 
ani a fost transportată la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean. Aceasta prezenta un 
traumatism cranio-cerebral, cu 
stare confuzională, dar și mai 
multe excoriații la nivelul feței 
și a piciorului. Celelalte două 
victime au ajuns la Centrul de 
Primiri Urgențe al Spitalului 
Municipal Câmpina. Este vorba 
despre o femeie, în vârstă de 44 
de ani, și un bărbat, în vârstă de 
52 de ani, ambii cu traumatisme 
hemitorace și traumatisme la șold. 
Poliția a întocmit un dosar penal 
și continuă cercetările cu privire la 
modul cum s-a produs accidentul 
rutier.

Motociclist rănit pe 
Bulevardul Republicii
Un bărbat în vârstă de 49 de ani 

a fost rănit în timp ce conducea 
motocicleta pe Bulevardul 
Republicii, la ieșire din Ploiești. 
Bărbatul a fost acroșat de un 
autoturism. La fața locului au 
ajuns imediat echipaje ale Poliției 

și ale Ambulanței. Bărbatul a fost 
transportat la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 
Ploiești, unde a fost diagnosticat 
cu un traumatism cranio-cerebral, 
plagă occipitală și traumatism 
abdominal.
Accident rutier pe DN1, la 

Bușteni
Accidentul rutier a avut loc 

la ieșire din Bușteni spre Sinaia, 
după ce un autoturism a acroșat 
o motocicletă. Persoana care 
conducea motocicleta, un bărbat 
în vârstă de 49 de ani, a fost 
transportată la Spitalul Orășenesc 
Sinaia, unde a fost diagnosticată 
cu traumatism la bazin, dar și la 
mână. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate modul 

cum s-a produs accidentul rutier. 
Trafi cul în zonă s-a desfășurat pe 
o singură bandă, alternativ, dirijat 
de polițiști, în zona km 126+100.

Șofer reținut după ce 
a încercat să fugă de 

polițiști
Polițiști ai Biroului Rutier 

Ploiești, în timp ce acționau pe 
strada Ghighiului din municipiu, 
au încercat să oprească la un 
control de rutină un autovehicul, 
însă șoferul a continuat deplasarea 
pe strada Vintileanca. „Polițiștii 
au plecat în urmărirea acestuia și, 
în scurt timp, l-au prins. În urma 
verifi cărilor efectuate s-a constatat 
că șoferul, un tânăr de 27 de ani 
din Ploiești, nu deține permis de 
conducere și consumase băuturi 
alcoolice (rezultatul testării cu 
aparatul etilotest fi ind de 0,49 
mg/l alcool pur în aerul expirat”, 
a anunțat IJP Prahova. Tânărul a 
fost reținut pentru 24 de ore și a 
fost prezentat Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Ploiești.

Șoferul unui autocar 
prins la volan deși avea 

suspendat permisul
Polițiști ai Serviciului Rutier 

au aplicat 180 de sancțiuni 
contravenționale, în valoare 
de 52.440 lei, iar ca măsuri 
complementare au fost reținute 
nouă permise de conducere. 
În timpul acțiunii, polițiștii au 
depistat, cu ajutorul aparatului 
radar, un bărbat din Cluj, în vârstă 
de 55 de ani, care conducea un 
autocar cu viteza de 86 km/h, în 
localitatea Potigrafu. Polițiștii au 
constatat, potrivit IJP Prahova, că 
șoferul avea suspendat dreptul de 
a conduce pe drumurile publice. 
Polițiștii au întocmit dosar penal 
pentru săvârșirea infracțiunii de 
conducere fără permis. 

În stare de ebrietate, la 
volanul unui autocar

Mai mulți șoferi au fost 
surprinși la volan deși se afl au în 
stare de ebrietate. Este și cazul 
unui bărbat din Ploiești, care 
circula pe Șoseaua Vestului. 
Polițiștii au constatat că vehiculul 
efectua curse regulate de persoane, 
pentru o societate comercială. La 
momentul controlului, șoferul se 
afl a în afara orelor de program, 
acesta urmând să meargă la garaj. 
„Fiind, însă, testat cu etilotestul, a 
reieșit că acesta era sub infl uența 
alcoolului, aparatul indicând o 
valoare de 1,18 mg.l alcool pur 
în aerul expirat. Ulterior, șoferul 
a fost transportat la spital pentru 
a-i fi  recoltate probe de sânge, a 
precizat IJP Prahova. Polițiștii i-au 
întocmit șoferului dosar penal 
pentru conducere sub infl uența 

alcoolului. Acesta nu este singurul 
conducător auto surprins la volan 
sub infl uența băuturilor alcoolice. 
Polițiștii Secției Rurale Câmpina 
s-au sesizat cu privire la modul 
cum conducea un șofer pe un drum 
din Telega. Polițiștii au pornit în 
urmărirea acestuia. La scurt timp 
autoturismul a părăsit partea 
carosabilă și a intrat în coliziune 
cu un stâlp. „Conducătorul auto 
nu a suferit vătămări, însă acesta 
se afl a sub infl uența băuturilor 
alcoolice. Etilotestul a indicat 0,79 
mg/l alcool pur în aerul expirat”, 
a precizat IJP Prahova. Șoferul 
a fost condus la spital pentru a-i 
fi  prelevate mostre de sânge, în 
cauză fi ind întocmit dosar penal. 
DN1A blocat de aluviuni, 

mai bine de cinci ore
O ploaie torențială de câteva zeci 

de minute a restricționat trafi cul 
pe DN1A, din cauza aluviunilor 
și copacilor căzuți pe carosabil. 
Mai mulți  pompieri militari au 
fost mobilizați în zonă, pentru a 
ajuta la curățarea drumului blocat. 
Incidentul a avut loc la circa 5 – 6 
kilometri de ieșirea din Măneciu 
spre Cheia. Primăria Măneciu a 
trimis în zonă un utilaj pentru 

degajarea drumului. O cisternă 
încărcată cu GPL a rămas blocată 
după ce nu a mai putut înainta din 
cauza aluviunilor. După mai bine 
de două ore, trafi cul a fost reluat 
pe sensul Brașov- Ploiești, iar după 
alte trei ore circulația a fost reluată 
în condiții normale. 

Alertă la Mănăstirea 
Sfânta Treime din Bușteni

Autoritățile au fost alertate, 
printr-un apel la 112, că 35 de 
persoane, printre care și 10 copii, 
turiști afl ați la Mănăstirea din 
Bușteni, au dureri abdominale. 
Persoanele erau cazate de mai 
multe zile la Centrul Social-
Pastoral al Mănăstirii Sfânta 
Treime din Bușteni. Medicii de la 
Ambulanță, ajunși la fața locului, 
au constatat că, de fapt, o singură 
fetiță, în vârstă de 11 ani, acuza 
dureri abdominale. Copilul a fost 
singurul care a fost transportat 
la Centrul de Primiri Urgențe al 
Spitalului Orășenesc Sinaia. Restul 
turiștilor au susținut că s-au simțit 
rău cu o zi înainte și au refuzat 
transportul la spital. Direcția 
de Sănătate Publică Prahova a 
solicitat Comisariatului Județean 
de Protecție a Consumatorului 
un control, pentru a se verifi ca 
dacă sesizările turiștilor sunt 
întemeiate.

Dosar penal pentru că 
nu a plătit carburantul la 

benzinărie
Un bărbat, în vârstă de 43 de 

ani, din Ploiești, s-a ales cu dosar 
penal după ce a plecat dintr-o 
benzinărie fără să plătească 
carburantul. O persoană a sunat 
la 112 și a anunțat incidentul. 
„Polițiștii au efectuat verifi cări 
și, în scurt timp, au identifi cat 
autovehiculul în cauză, procedând, 

totodată, la interceptarea și 
legitimarea persoanelor afl ate în 
acesta. Cel bănuit de comiterea 
faptei a fost identifi cat în persoana 
unui ploieștean de 43 de ani”, a 
anunțat IJP Prahova. Acesta a 
returnat societății comerciale 
contravaloarea carburantului. 
Bărbatul s-a ales însă cu 
dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunii de furt. 
Dosar penal pentru două 

petarde
Un tânăr în vârstă de 23 de ani 

va plăti scump o glumă făcută în 
fața unui magazin din comuna 
Cocorăștii Mislii. Polițiștii 
din comună s-au autosesizat 
la zgomotele petardelor și au 
descoperit că tânărul a dat 
foc la două petarde. Gluma 
tânărului se pare că nu va rămâne 
nesancționată. Polițiștii au 
întocmit dosar penal „sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de efectuare 
de operațiuni cu materiale 
pirotehnice fără drept”, a precizat 
IJP Prahova.

Controale pe traseele 
turistice

Unități neînregistrate sanitar 
veterinar, nerespectarea condițiilor 
de igienă în spațiile de depozitare, 
ambalarea și etichetarea 
necorespunzătoare a produselor 
alimentare sau spații deteriorate 
ori fără să se asigure condiții de 
igienă. Acestea sunt doar câteva 
dintre neregulile constatate de 
inspectorii DSVSA. 225 de unități 
de alimentație publică au fost 
verifi cate în Prahova. Direcția 
Sanitar Veterinară și de Siguranță 
a Alimentelor (DSVSA) Prahova 
a efectuat verifi cări pe traseele 
turistice de pe Valea Prahova, 
în localitățile Sinaia, Bușteni, 
Azuga, Breaza și Comarnic, dar 
și pe DN1 (Tătărani, Bărcănești, 
Puchenii Mari, Potigrafu, Valea 
Doft anei, Câmpina) și pe DN1B 
(Păulești, Plopeni, Vălenii de 
Munte, Mâneciu și Cheia), dar și 
pe Valea Slănicului și în zonele de 
agrement ale Ploieștiului, precum 
și pe Drumul Vinului (Băicoi, 
Filipeștii de Pădure, Filipeștii de 
Târg, Florești). Cu această ocazie 
au fost verifi cate 109 restaurante 
și unități de alimentație publică, 
patru cantine și tabere școlare, 
cinci cofetării, patru laboratoare 

de patiserie, 14 pensiuni turistice, 
șapte supermarket-uri, 71 de 
magazine alimentare, două unități 
de panifi cație, un centru de 
prelucrare a laptelui, trei pescării, 
și patru unități de procesare a 
cărnii. Inspectorii au aplicat 20 
de sancțiuni contravenționale în 
valoare de 40.600 de lei. Totodată, 
în timpul controlului, au fost 
confi scate 19,6 kilograme produse 
alimentare de origine animală și 
nonanimală în valoare de 272 lei. 
„Acțiunile de control vor continua 
până pe 30 august 2017”, a anunțat 
DSVSA Prahova. Totodată, au 
anunțat reprezentanții DSVSA 
Prahova, verifi cările vor viza și 
modul de colectare și depozitare, 
în vederea neutralizării 
deșeurilor de către operatorii 
benzinăriilor, gărilor, autogărilor 
și campingurilor.

Percheziții la persoane 
bănuite de infracțiuni 

economice
Polițiștii din Prahova, cu 

suportul de specialitate al 
Direcției Operațiuni Speciale a 
Poliției Române, au efectuat două 
percheziții la persoane bănuite că 
au creat un prejudiciu de peste 3 
milioane de euro, prin infracțiuni 
economice. Perchezițiile au 
fost efectuate la domiciliile din 
Constanța, iar trei persoane au fost 
aduse la audieri. „Din cercetări au 
rezultat indicii că, în perioada 2013 
– 2015, cei în cauză ar fi  creat un 
circuit comercial fi ctiv în vederea 
reducerii bazei de impozitare 
a sumelor datorate bugetului 
de stat. În fapt, persoanele 
bănuite, prin intermediul a mai 
multe societăți, care activau în 
domeniul comerțului cu materiale 
reciclabile, ar fi  efectuat operațiuni 
bancare (retragere de numerar) 
pentru acte comerciale care nu ar 
fi  avut loc în realitate. Totodată, 
persoanele care dețineau calitatea 
de administratori ai fi rmelor 
„fantomă” ar fi  avut ca activitate 
și racolarea de persoane cu 
posibilități fi nanciare reduse prin 
intermediul cărora ar fi  retras sume 
importante de bani din conturile 
bancare”, a anunțat IJP Prahova. 
În baza facturilor emise de fi rmele 
„fantomă” bugetul de stat, spun 
polițiștii, ar fi  fost prejudiciat cu 

1.300.000 de euro, constând în 
impozit pe profi t neconstituit. 
„De asemenea, sumele de bani 
rulate prin circuitul fi ctiv și care 
constituie produsul infracțiunii de 
spălare a banilor sunt în valoare de 
aproximativ 2.000.000 de euro”, a 
mai anunțat IJP Prahova.

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.roPeste 10 persoane au ajuns la spital în urma unor accidente 

rutiere, iar polițiștii au întocmit dosare penale pe bandă 
rulantă, după ce mai multe persoane au fost depistate la volan în 
stare de ebrietate.

de patiserie 14 pensiuni turistice
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Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

PNDL II, lista Shhaideh pentru Prahova: PNDL II, lista Shhaideh pentru Prahova: 
767,85 milioane de lei, mai puțin decât Olt sau Teleorman

Din Prahova au obținut bani ori au 
depus proiecte în cadrul acestui 

program 75 de unități administrativ 
teritoriale. 24 de comune și 4 orașe 
nu se regăsesc pe lista ministrului 
Shhaideh: Aluniș, Ariceștii Rahtivani, 
Balta Doamnei, Brazi, Bărcănești, 
Bănești, Bucov, Călugăreni, Chiojdeanca, 
Dumbrava, Filipeștii de Pădure, Filipeștii 
de Târg, Florești, Gherghița, Gura Vadului,  
Izvoarele, Jugureni, Lapoș, Păcureți, 
Poiana Câmpina, Predeal Sărari, Salcia, 
Scorțeni, Vadu Săpat, Vărbilău, Plopeni, 
Ploiești, Urlați, Breaza. Suma, dacă este să 
avem un etalon, înseamnă cât 1,46 bugete 
ale Ploieștiului sau mai puțin de aproape 
trei ori cât a costat autostrada București-
Ploiești. Cei mai mulți bani au primit 
proiectele de canalizare și alimentare cu 
apă, iar pe localități, peste 20 de milioane 
de lei s-au dus către Albești Paleologu, 
Berceni, Bertea, Ciorani, Drajna și 
Tomșani. Cele mai mici sume a obținut 
Provița de Jos.

SUB 1 MILION DE LEI
-Gornet Cricov-1 proiect (reabilitare/
modernizare școală)-0,875 mil. lei;
-Provița de Jos, 1 proiect (mobilier 
școli)-0,21 mil. lei;

ÎNTRE 1-5 MILIOANE DE LEI
-Ariceștii Zeletin, 2 proiecte 
(modernizare drumuri)-1,5 mil. lei;
-Baba Ana, 1 proiect (modernizare 
drumuri)-4,9 mil. lei;
-Brebu, 4 proiecte (rezervor apă, 
plaformă rezervor apă, anvelopare școală, 
modenizare drum Pietriceaua)-2,1 mil. lei;
-Cărbunești, 2 proiecte (construire 
grădiniță, modernizare drumuri)-4,9 mil. 
lei;
-Cocorăștii Mislii, 2 proiecte 
(modernizare drumuri)-3,8 mil. lei;
-Cosminele, 1 proiect (modernizare 
drumuri locale)-4,7 mil. lei;
-Provița de Sus, 2 proiecte (pod și 
asfaltare drumuri)-4,5 mil. lei;
-Secăria, 2 proiecte (extindere rețea apă, 
modernizare drumuri)-3,3 mil. lei;
-Surani, 1 proiect (modernizare 
drumuri)-1,006 mil. lei;
-Șoimari, 5 proiecte (reabilitare 2 școli, 
asfaltare drum, construire 2 poduri)-4,39 
mil. lei;
-Ștefești, 1 proiect (modernizare drumuri 
locale)-3,57 mil. lei;
-Tătaru, 2 proiecte (extindere alimentare 
cu apă, reabilitare drum comunal)-2,57 
mil. lei;
-Valea Doft anei, 2 proiecte (reabilitare 
dispensar, modernizare drumuri 
locale)-4,35 mil. lei;
-Vâlcănești, 2 proiecte (modernizare 
școală, reabilitare drumuri)-3,56 mil. lei

5-10 MILIOANE DE LEI
-Adunați, 3 proiecte (sediu primărie, 
centrul medical și modernizare 
drumuri)-6,4 mil. lei;
-Apostolache, 1 proiect (reabilitare 
drumuri locale)-6,3 mil. lei;
-Bălțești, 4 proiecte (reabilitare 
grădiniță Podenii Vechi, reabilitare 
Liceul Tehnologic, reabilitare Școala 
Gimnazială Podenii Vechi, modernizare 
drumuri)-10,9 mil. lei;
-Boldești Grădiștea, 1 proiect 
(modernizare drumuri)-7,4 mil. lei;
-Ceptura, 1 proiect (modernizare/
echipare școală)-5,00 mil. lei;
-Cerașu, 3 proiecte ( modernizare/
mansardare grădiniță, mansardare Liceul 
Tehnologic, extindere rețea de alimentare 
cu apă)-6,5 mil. lei;
-Cornu, 4 proiecte (extindere canalizare, 
construire grădiniță, modernizare 
drumuri)-8,51 mil. lei;
-Fântânele, 1 proiect (asfaltare 
drumuri)-8,03 mil. lei;
-Gura Vitioarei, 2 proiecte (alimentare 
cu apă Bughea de Jos, modernizare 
drumuri)-9,9 mil. lei;
-Iordăcheanu, 1 proiect (rețea de 
canalizare)-7,47 mil. lei;
-Lapoș, 1 proiect (modernizare drumuri 
locale)-9,74 mil. lei;
-Măneciu, 2 proiecte (extindere rețea de 
apă, extindere școală)-7,5 mil. lei;
-Olari, 1 proiect (construire trotuare, 
șanțuri)-8, 8 mil. lei;
-Poienarii Burchii, 1 proiect 
(modernizare drumuri Ologeni și 
Tătărăi)-3,76 mil. lei;
-Sălciile, 2 proiecte (extindere, 
modernizare, dotare școală)-5,77 mil. lei;
-Sângeru, 2 proiecte (extindere rețea de 
apă, modernizare drumuri)-6,8 mil. lei;
-Șirna, 1 proiect (modernizare drumuri 
locale)-5,59 mil. lei;
-Târgșoru Vechi, 1 proiect (modernizare 
drumuri cartiere noi)-7,51 mil. lei;
-Teișani, 1 proiect (extindere rețea 
canalizare)-6,55 mil. lei;
-Talea, 1 proiect (modernizare drumuri 
locale)-5,34 mil. lei;
-Valea Călugărească, 2 proiecte 
(reabilitare grădiniță și dispensar)-5,05 
mil. lei;

10-15 MILIOANE DE LEI
-Bătrâni, 2 proiecte (apă+canalizare, 
modernizare drumuri)-11,7 mil.lei;
-Cocorăștii Colț, 2 proiecte (extindere 
școală, extindere rețea canalizare)-14,1 
mil. lei;
-Colceag, 1 proiect (alimentare cu apă)-
12,6 mil. lei;
-Drăgănești, 1 proiect (gospodărie de apă și 
canalizare+stație de epurare)-10,4 mil. lei;

-Dumbrăvești, 1 proiect 
(canalizare+stație de epurare)-12,8 mil. 
lei;
-Gorgota, 2 proiecte (extindere rețea 
canalizare, modernizare/extindere/dotare 
școală)-14,4 mil. lei;
-Gornet, 3 proiecte (canalizare+stație de 
epurare, modernizare drumuri)-14,5 mil. 
lei;
-Măgurele, 2 proiecte (canalizare+stație 
de epurare, reabilitare școală)-14,9 mil. 
lei;
-Mănești, 1 proiect (alimentare cu 
apă+stație de tratare)-12,98 mil. lei;
-Posești, 1 proiect (modernizare 
drumuri)-10,68 mil. lei;
-Tinosu, 1 proiect (canalizare+stație de 
epurare)-12,6 mil. lei;

15-20 MILIOANE DE LEI
-Blejoi, 2 proiecte (canalizare, etapa I-a și 
amenajare drum)-17,8 mil. lei;
-Fulga, 1 proiect (canalizare+stație de 
epurare)-15,05 mil. lei;
-Lipănești, 2 proiecte (canalizare+stație 
de epurare, grădiniță progr. 
prelungit)-15,14 mil. lei;
-Măgureni, 1 proiect (modernizare 
drumuri locale)-18, 08 mil. lei;
-Păulești, 2 proiecte (canalizare, 
extindere grădiniță)-17,3 mil. lei;
-Plopu, 1 proiect (canalizare+stație de 
epurare)-15,5 mil. lei;
-Podenii Noi, 2 proiecte 
(canalizare+stație de epurare, construire 
grădiniță)-17,7 mil. lei;
-Puchenii Mari, 1 proiect (gospodărie 
apă, extindere canalizare+stație de 
epurare)-17,22 mil. lei;
-Râfov, 7 proiecte (branșamente apă, 
rețea canalizare+stație de epurare, 
modernizare 3 școli, asfaltare 
străzi)-17,31 mil. lei;
-Strachiojd, 2 proiecte (canalizare+stație 
de epurare, modernizare drumuri)-18,6 
mil. lei;
-Șotrile, 4 proiecte (reabilitare grădiniță 
și școală, extindere rețea apă, asfaltare 
drumuri)-17,33 mil. lei;

PESTE 20 DE MILIOANE DE LEI
-Albești Paleologu, 2 proiecte (alimentare 
cu apă în Cioceni și canalizare Vadu 
Pădului și Albești Muru)-22,7 mil. lei;
-Berceni, 1 proiect (canalizare și stație de 
epurare)-22,2 mil. lei;
-Bertea, 1 proiect (modernizare drumuri 
locale)-21,17 mil. lei;
-Ciorani, 1 proiect (canalizare+stație de 
epurare)-20,19 mil. lei;
-Drajna, 3 proiecte (modernizare/
extindere rețea de canalizare+stație de 
epurare, etajare/mansardare școală, 
modernizare drumuri locale)-20 mil. lei;

-Tomșani, 2 proiecte (canalizare+stație de 
epurare, reabilitare/dotare școală)-20,9 
mil. lei;

FINANȚARE PENTRU ÎNCĂ UN 
POD RUTIER PESTE DN1

Dintre orașe, cei mai mulți bani au plecat 
către Mizil, iar cea mai mică sumă-către 
Slănic: Câmpina, 1 proiect (modernizare 
străzi)-2,41 mil. lei; Azuga, 1 proiect 
(modernizare străzi etapa a II-a)-10,85 
mil. lei; Băicoi, 5 proiecte (construire 
grdiniță, modenizare 3 școli, modernizare 
liceu)-6 mil. lei; Boldești Scăeni, 2 proiecte 
(gospodărie de apă Seciu, modernizare 
stație de epurare)-8,3 mil. lei; Bușteni, 9 
proiecte (mobilier Colegiul Kalinderu 
și Școala „N. Urechia”, reabilitare 
termică școală și grădiniță, reabilitare 
străzi)-10,75 mil. lei; Comarnic, 1 proiect 
(modernizare străzi)-2,9 mil. lei; Mizil, 
2 proiecte (modernizare școală, asfaltare 
străzi pământ)-15,5 mil. lei; Sinaia, 3 
proiecte (echipamante Colegiul „M. 
Cantacuzino” și Șc.„Principesa Maria, 
asfaltare stradă)-1,7 mil. lei; Slănic, 1 
proiect (modernizare străzi)-0,86 mil. lei; 
Vălenii de Munte, 3 proiecte (extindere 
școli, pod peste pârâul Tarsica)-6,3 mil. 
lei. Consiliul Județean a primit fi nanțare 
pentru patru proiecte de infrastructură 
rutieră: îmbrăcăminte bituminoasă DJ 
206 Talea-1,69 mil. lei; îmbrăcăminte 
bituminoasă DJ 231 Gornet-Păcureți-2,42 
mil. lei; pasaj denivelat peste Centura de 
Vest la intersecția DJ 101 I, str. Buda și 
DN 1-25,64 mil. lei; reabilitare DJ102 
Valea Doft anei-11.26 mil. lei.

ALOCĂRI POLITICE: ADEVĂRAT 
SAU FALS? 

Dacă ar fi  să dăm crezare și astăzi faptului 
că alocările bugetare s-au acordat cumva 
și pe criterii politice, haideți să vedem 
cât este de adevărat acest lucru. Și ne 
amintim că, la alegerile locale din 2016, 
PNL a câștigat 56 de primării (53,8%), 
PSD-45 (43,26%), ALDE-2 și PPU-1. Din 
cele 29 de localități care nu s-au încadrat 
în PNDL II, 16 (55,17%) sunt conduse de 
primari PSD, iar 13 (44,82%) de primari 
PNL. Să spunem că până aici s-a păstrat 
cumva echilibrul. Iată și situația pe tranșe 
de bani: sub 1 milion de lei-2 primării 
PNL; 1-5 mil. de lei, 9 primării PNL, 3 
PSD și 1 PPU; 5-10 mil. lei, 12 primării 
PNL, 9 primării PSD, 1 ALDE; 10-15 mil. 
lei, 7 primării PNL, 4 PSD; 15-20 mil. lei, 
4 primării PNL, 6 PSD, 1 ALDE; peste 20 
mil lei- 4 primării PNL, 2 PSD. Hotărâți 
dacă este ceva oarecum strident politic. 
Noi am spune că nu prea! Poate exceptând 
faptul că PSD are mai puține primării 
încadrate la sume mici și mai multe când 
vine vorba despre sume mari de bani.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene a aprobat seria a doua de proiecte 

fi nanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cunoscută 
sub numele prescurtat de PNDL II. Prahova, al doilea cel mai populat 
județ din țară, după Iași, a primit suma de 767. 851.600 milioane de 
lei, mai puțin decât Teleorman sau Olt, dar mai mult decât Brașov 
sau Sibiu. Pe tranșe de bani, Guvernul Tudose, prin Sevil Shhaideh, 
a împărțit bugetul țării pentru dezvoltare locală în felul următor: 
între 300-400 mil. lei- Covasna, Ilfov; între 500-600 mil. lei-Brașov, 
Harghita, Sibiu; între 600-700 mil. lei- Alba, Arad, Brăila, Cluj, 
Constanța, Galați, Gorj, Hunedoara, Satu Mare; între 700-800 mil. 
lei-Argeș, Bihor, Bistrița Năsăud, Buzău, Călărași, Dâmbovița, 
Giurgiu, Maramureș, Mureș, Prahova, Sălaj, Timiș, Vâlcea, Vrancea, 
Tulcea; între 800-900 mil. lei-Bacău, Botoșani, Caraș-Severin, Dolj, 
Ialomița, Iași, Mehedinți, Neamț, Olt, Teleorman, Vaslui; peste 
900 mil. lei- Suceava.
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Cică un primar din Prahova, nu-i spunem 
numele, fi indcă nici ăla care a furnizat 

„bomba de presă” nu s-a iscălit, a fost văzut 
într-o pădure când a primit mită niște „bani 
și aparate de aer condiționat”. Nu un aparat, 
cât i-ar trebui unuia cu scăunel la cap pentru 
o casă, ci mai multe; deh, la ce vremuri 
fi erbinți se anunță, își face omul provizii. Și 
ca să vezi, ptiu!, primarul a fost fi lmat „chiar 
de către persoana denunțătoare”. Logic, nu? 
Că doar nu l-o fi  denunțat cineva care nu a 
zărit drăcia. Bre, denunțătorule, dar de unde 
știi matale că în pachete erau aparate de aer 
condiționat și nu cuptoare cu microunde ori 
capace de toaletă? Hm, nu cumva mătălică 
ești și mituitor și denunțător? Pe de altă parte, 
ești fraier rău, primarule! La câte păduri 
sunt în țara asta, ți-ai ales tocmai un peticel 
de codru în care n-apuci să intri că trebuie 
să ieși? Mă mir că nu te-a văzut tot satul! 
Și-apoi: aer condiționat, frate? Dacă tot ai 
riscat, puteai să încerci un BMW, nu crezi?

-Prin pădure, pe cărare,
Trece primarul călare.
Lângă el, cam la un ceas,
Vine și face popas
Unul cu două pachete.
-Ce-ai acolo, niște fete?
-Nu vă fi e cu bănat
E aer condiționat!
-Faci mișto, măi, fraiere?
Am destule aere!
Altceva, niște miare?
-Am berbeci, nu și mioare!
-Bun și ăla pe proțap,
Dar de bani te-am întrebat!
-Nu-s eu mare bogătan,
Dar găsim cumva un ban,
Cam o mie estimez...
Stai așa, să te fi lmez!

Să mai spună cineva că „organili” nu își 
fac datoria: „duminică, în jurul orei 16, în 

timp ce acționau pe raza comunei Cocorăștii 
Mislii, polițiști ai postului local s-au sesizat 
cu privire la producerea unor zgomote 
caracteristice exploziei unor petarde, din 
direcția unui supermarket din localitate. Cu 
ocazia deplasării, în apropierea magazinului, 
au identifi cat pe sol fragmente din carton 
de culoare roșie, iar în urma verifi cărilor 
efectuate au constatat că un localnic, în vârstă 

de 23 de ani, ar fi  dat dat foc la două petarde 
și le-a aruncat pe sol. În cauză a fost întocmit 
un dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de efectuare de operațiuni cu 
materiale pirotehnice fără drept”.

-Sst! Ce se-aude?
Parcă n-ar fi  clopote,
Îs altfel de zgomote!
Camion cu lemne nu-i,
Că de ăla, dracului,
Ne-ar fi  zis dom` pădurar
Să îi ținem de umbrar.
Zgmotul nu este fi n:
Haide pân` la magazin!
-Șefu`, e ceva nasol,
Am găsit, iată, pe sol,
Corp delict dintr-un carton.
-Fă în jurul lui cordon...
Ia delictul în valiză
Și fă iute expertiză!
-E o urmă de petardă...
-Dacă satul o să ardă?
Prinde-mi-l pe piroman,
Cel mai mare hoțoman,
Din cauza lui o țară
Era cât pe-aci să piară!

Mai mulți membri PNL au fost puși 
în situația-„umilitoare”, zic unii; noi 

credem că „îmbucurătoare”-când au primit 
mai multe fotografi i cu o mai tânără colegă 
de la Tg. Frumos goală-pușcă. Cică fostul 
ei soț i-a făcut pocinogul: „fostul soț are 
obiceiul de a-și crea conturi false și, începând 
cu martie 2016, a trimis mai multor persoane 
fotografi i cu mine”. Ex-bărbatul, pe care 
ex-nevasta îl acuză de pornografi e „și sex 
în grup, prin Norvegia”, zice că imaginile 
trimise sunt „soft  față de celelalte”.  Cazul a 
ajuns pe mâna poliției, iar mai mulți liberali 
au fost audiați în calitate de martori. Martori 
nu se știe la ce, întrucât liberalii jură că n-au 
fost de față când coleguța lor s-a lăsat pozată 
ca Eva. Nu că n-ar fi  vrut... Pe de altă parte, 

liberalii spun că aici e o mână necurată, cel 
mai sigur a „dușmanilor de la PSD”:
-Mândra noastră e frumoasă
Ca mușcata din fereastră!
De necaz că n-au și ei
Zână desprinsă din zei
Ci doar o urâtă...oau!
Folosită de bau-bau,
Pesediștii-au complotat
Să o facă de rahat.
L-au găsit pe fostul soț
Și ca de la hoț la hoț
Au tratat: vreau poză nud
Pe-ai lui Orban să-i asud.
O vreau apoi Eva, goală,
Să-l bag pe Blaga în boală.
Și așa, cu fetele,
Vom scăpa de PeNeLe.
Planul însă fuse prost!
Cu atâtea poze soft 
Pesediștii au grăit
Către-un Dragnea cătrănit:
Gata cu urâtele
Și cu toate slutele,
Nu mai este de trăit
Dacă nu ne-aduci și nouă
O frumoasă, poate două.
Dacă nu-ți faci misia...
Na, poft im, demisia!

Aleșii locali au înregistrat premiera 
premierelor: au săvârșit o ședință în 

mai puțin de-un minut. Cum a fost posibil? 
Un sigur punct pe ordinea de zi, fără miză: 
împuternicirea primarului Adrian Dobre în 
vederea semnării unui contract de fi nanțare 

pentru proiectul „O 9 șansă! Sprijinirea 
comunității marginalizate din municipiul 
Ploiești prin elaborarea unei strategii de 
dezvoltare locală”. Altfel spus, oamenii au 
venit, nici n-au avut timp să se așeze pe 
scaun, au spus DA și au plecat. Mai mare 
deranjul deplasării. Întrebare: pentru acest 
minut vor încasa întreaga indemnizație de 
ședință? Nu de alta, dar dacă-i pe-așa, hai și 
noi să ne facem consilieri!
Așa vremuri nu apuc...
E record de Guinness book!
Cine naiba a mai văzut
Ședință într-un minut,
Vot în unanimitate
Și atât unitate?
S-au pupat Ganea cu Dobre
N-au mai fost atâtea vorbe...
Clar e ceva necurat
Dacă ăștia s-au țucat.
O fi  dat în ei vreo gripă

Două dește, cum adică,
Să ridice într-o clipă?
Poate ceva i-a lovit
Și s-au pus toți pe muncit...
Bine, acum e și soare,
Or fi  cu dusul la mare,
Un an, deh, au transpirat,
De bla-bla și de votat.

Deputatul PMP Cătălina Bozianu s-a 
supărat rău-rău (și pe drept cuvânt) 

pe fostul său coleg liberal, primarul Dobre: 
„faptul că municipiul Ploiești este singura 
localitate din Prahova care nu va fi  fi nanțată 
prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală constituie o mare rușine  pentru 

administrația lui Adrian Dobre. Explicația 
conform căreia funcționari din primărie au 
trimis proiectele pentru obținerea fi nanțării 
prin PNDL cu întârziere sau la un număr greșit 
de fax (!)este o scuză penibilă a actualului 
primar. În realitate, Ploieștiul este lăsat 
fără fondurile guvernamentale de investiții 
în dezvoltare din cauza dezinteresului lui 
Adrian Dobre. La câtă nevoie de bani are, 
astăzi, administrația locală ploieșteană, orice 
primar cu un minimum de responsabilitate ar 
fi  verifi cat personal, zilnic, stadiul pregătirii 
documentației și, la limită, ar fi  stat personal 
lângă faxul buclucaș”. 
-Spre știință vouă
Celor de la PMP,
Foști PNL:
Au fost douăzeci și nouă!
Atâți primari n-au intrat
La Șhhaideh, la fi nanțat.
Altfel, Cătălina dragă,
Nu-i de șagă.
Adi e un nesimțit
Dacă nici nu a păzit
Faxul, mailul, telefonul
Să nu scape milionul.
Dar întreb mai nunațat:
Nimeni coada n-a băgat?
Pe de altă parte, Duoamnă,
Cine i-a-nvățat să doarmă
Pe-ăștia de la primării?
Le-ați votat prime, măriri,
Spor de stres, alte prostii,
Haine, murături, tichete,
Și ei? Le e frică de Parchete
La proiecte să lucreze,
Documente să semneze.
Astea le-ați băgat în cap...
Pe-asta era s-o scap:
Nu cumva tu ai votat
Deci și lui Dobre i-ai dat
Pensii de-alea speciale?
Zău, mă scoți din balamale!
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Ziarul   PloiestiiACTUALITATE

Angajații Consiliului Județean Prahova și ai instituțiilor 
din subordine pot fi  fericiți și liniștiți, eventual se 

pot apuca mai serios și mai mult de treabă. Consilierii au 
aprobat salariile de bază aferente familiei ocupaționale 
„administrație” potrivit legii promovate de Olguța 
Vasilescu (153/2017), valabile retroactiv, de la 1 iulie 2017. 
Vor crește în același timp și indemnizațiile încasate de către 
aleșii județeni, iar aici consilierii și-au permis un moft : vor 
primi 10% din leafa președintelui fără să fi e condiționați 
de participarea au ba la ședințele lunare. Cică la stabilirea 
salariilor de bază s-au avut în vedere două principii: cel 
al ierarhizării pe verticală și orizontală, în cadrul aceluiași 
domeniu, în funcție de complexitatea și importanța 
activității desfășurate, respectându-se criterii precum 
cunoștințe și experiență, complexitate, judecată și impactul 
deciziilor, responsabilitate, coordonare, incompatibilități și 
regimuri speciale; principiul importanței sociale a muncii 
în raport cu responsabilitatea, complexitatea și riscurile 
activității. În hotărârea prin care s-au adoptat lefurile se 
spune că trebuie o oarecare încadrare în limitele bugetului 
aprobat și că dreptul salarial brut lunar se va stabili între 
minimul si maximul prevazut de lege (1.450 lei, minimul 
pe economie, maximul fi ind echivalentul indemnizației 
funcției de vicepreședinte de la nivelul UAT, respectiv de 
11.600 lei).

Lefuri de șefi  la CJ Prahova: minimum 
6.600 lei, maximum-10.550 lei

Ca să nu mai fi e vreun dubiu publicăm integral, astăzi, 
lista cu salariile brute aprobate la nivelul aparatului 

propriu al CJ Prahova și al serviciilor din subordine. 
Rețineți deci amănuntul: „salariile de bază sunt prevăzute 
pentru gradația 0. Cele pentru gradațiile 1-5 se determină 
prin majorarea veniturilor de bază pentru gradația 0, în 
condițiile prevăzute de lege”. În interiorul sumei este inclusă 
și vechimea în muncă, la nivelul maxim. Deci sumele pe 
care le veți vedea aici nu reprezintă leafa fi ecărui angajat, 
aceasta putând fi  mai mare. Președinții și vicepreședinții 
CJ nu intră în categoria funcționarilor, veniturile lor 
numindu-se indemnizații, acestea fi ind stabilitate prin 
altă lege. Lefurile lor-chiar dacă aceștia sunt și aleși, și 
patroni (și sunt, indiferent cât spun ei că nu doar pentru 
faptul că au cedat temporar acțiunile!) sunt de 13.500 lei/
lună-președinte și 11.600 lei/lună-vicepreședinte. Ceilalți 
funcționari cu funcții de conducere din aparatul propriu al 
CJ vor avea următoarele niveluri ale salariilor brute lunare: 
secretar județ, între 9.650 lei și 10.550 lei/lună; director 
general-arhitect șef, între 9.100 și 10.100 lei; director 
executiv, 8.700-9.800 lei; director executiv adjunct, 8.150-
9.150 lei; șef serviciu, 7.550 -8.500 lei; șef birou, 7.250-
8.150 lei. Pentru administratorul de județ leafa va fi  
stabilită de președintele CJ și va fi  cuprinsă  între 10.500 lei 
și 11.600 lei. Șefi i care fac parte din categoria „personalului 
contractual” primesc un pic mai puțin, chiar dacă au 10 
facultăți, în comparație cu „funcționarii publici” (ceea ce 
nu-i cazul!): șef serviciu, 6.900-7.700 lei; șef birou, 6.600-
7.400 lei.

Statutul de funcționar public aduce, 
pentru aceeași funcție, un plus de 400 lei

Când vine vorba despre „salahori” (funcționari publici 
de execuție), maximul acordat la cea mai mare 

experiență și vechime (gradație zero, studii superioare) 
este de 5.025 lei. Iată care sunt valorile lefurilor pentru 
funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Prahova:
-auditor(studii superioare)- grad profesional 
superior-5025 lei, grad profesional principal-4.415 lei, 
grad profesional asistent-3.505 lei;
-consilier, consilier juridic, inspector (studii superioare)-
grad profesional superior-4.800 lei, grad profesional 
principal-4.190 lei, grad profesional asistent-3.350 lei, 
grad profesional debutant-2.740 lei; 
-referent de specialitate (studii superioare de 
scurtă durată)-grad profesional superior-4.035 lei, 
grad profesional principal-3.505 lei, grad profesional 
asistent-2.820 lei, grad profesional debutant-2.440 lei;

-referent (studii medii)-grad profesional superior-3.430 
lei, grad profesional principal-2.970 lei, grad profesional 
asistent-2.515 lei, grad profesional debutant-2.285 lei.
Personalul contractual de execuție este cotat mai puțin 
decât cei care au avut șansa să obțină statutul de funcționari 
publici:
-consilier, inspector de specialitate, consilier juridic, 
referent de specialitate (studii superioare)-
grad profesional IA, 4.415 lei, grad profesional I, 3.810 lei, 
grad profesional II, 3.045 lei, grad profesional debutant, 
2.740 lei;
-referent (studii superioare de scurtă durată)- grad 
profesional IA, 3.645 lei, grad profesional I, 3.200 lei, grad 
profesional II, 2.820 lei, grad profesional debutant-2.440 
lei;
-referent (studii medii)- treaptă profesională IA, 3.125 
lei, treaptă profesională I-2.820 lei, treaptă profesională II-
2.440 lei, treaptă profesională debutant-2.135 lei;
-funcții contractuale de execuție comune din sectorul 
de activitate secretariat/administrativ, gospodărire/
întreținere, reparații și de deservire- casier, funcționar-
2. 515 lei (debutant-2.135 lei), șef formație pază/pompieri/
muncitori, 2.970 lei, portar, paznic,pompier-2.515 lei, 
îngrijitor-2.210 lei (debutant-2.135 lei), șofer-2.515 lei, 
muncitor califi cat-între 2.515 lei și 2.210 lei, muncitor 
necalifi cat-2.210 lei.

Angajații de la serviciile publice, mai puțini 
bani decât cei de la CJ, dar oricum mai mulți 

decât la buticul din colț

Și acum să vedem ce leafă iau șefi i serviciilor publice din 
subordinea CJ Prahova, respectiv, de la Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, 
Direcția Județeană de Pază Prahova și Direcția Județeană 
de Evidență a Persoanelor Prahova: funcționarii publici 
de conducere-director executiv, 7.950/8.700 lei; director 
executiv adjunct,7.400/8.150 lei; șef serviciu, 6.850/7.550 
lei; șef birou, 6.600/7.250 lei; personalul contractual de 
conducere- director executiv, 7.200/7.950 lei; director 
executiv adjunct, 6.700/ 7.400 lei; șef serviciu, 6.250/6.900 
lei; șef birou, 5.950/6.600 lei. Ceilalți salariați, că sunt 
funcționari ori că fac parte din personalul contractual, 
primesc bani ca de executanți:

Funcția Grad, treapta Studii Salariu funcționari 
publici

Salariu personal 
contractual

Auditor grad profesional superior S 4.570 -
grad profesional principal S 3.960 -
grad profesional asistent S 3.200 -

Consilier, consilier 
juridic, inspector

grad profesional superior/IA S 4.340 3.960
grad profesional principal/I S 3.810 3.505
grad profesional asistent/II S 3.045 2.820
grad profesional debutant S 2.740 2.740

Referent de 
specialitate

grad profesional superior/IA SSD 3.655 3.350
grad profesional principal/I SSD 3.200 2.895
grad profesional asistent/II SSD 2.590 2.515
grad profesional debutant SSD 2.440 2.440

Referent

grad profesional superior/treapta prof.IA M 3.125 2.820
grad profesional principal/treaptă I M 2.665 2.590
grad profesional asistent/treaptă II M 2.360 2.285
grad profesional debutant M 2.285 2.135

Casier/funcționar M/G - 2.515
debutant M/G - 2.135

Șef formație pază, pompieri, muncitori M/G - 2.970
Portar, paznic, pompier M/G - 2.515

Îngrijitor M/G - 2.210
debutant M/G - 2.135

Șofer Treaptă I M/G - 2.515
Treaptă II M/G - 2.285

Muncitor califi cat
Treaptă I M/G - 2.515
II M/G - 2.360
III M/G - 2.285
IV M/G - 2.210

Muncitor necalifi cat Treaptă I M/G - 2.210
II fără sporuri M/G - 2.135

Salvator montan
Gradul I - 2.970
II - 2.665
III - 2.465

Pentru personalul angajat ( funcționari sau personalul 
contractual) din cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Prahova care desfășoară 
activitate de deservire a liniei telefonice de urgență 
983-„S.O.S. Victimele Violenței în Familie”, salariul de 
bază corespunzător funcției cu normă întreagă diferențiată 
pe grad/treaptă /gradație se majorează cu suma de 350 lei 
brut lunar. De asemenea, pentru personalul contractual 
din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Prahova 
care desfășoară activitate de salvator montan, salariul 
de bază corespunzător funcției cu normă întreagă, 
diferențiată pe grad/treaptă /gradație se majorează cu 
suma de 450 lei brut lunar. Altfel observăm că funcționarii 
publici de la serviciile publice (direcțiile din subordinea 
CJ) primesc lefuri mai mici decât omologii lor din aparatul 
CJ, iar personalul contractual și mai puțin, dar oricum mai 
mult decât în fi rmele mici și mijlocii. Cât despre consilierii 
județeni, aceștia au hotărât cum au vrut: să primească 10% 
din indemnizație președintelui CJ, adică 1.350 lei pe lună, 
dar să nu le ceară nimeni socoteală la câte ședințe de CJ 
sau de comisii de specialitate au fost.

SĂ TOT TRĂIEȘTI CU LEAFA DE LA STAT, 
LA CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA!

 continuare din pagina 1
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Valea Prahovei este 
simbolul turistic al 

județului. Egal iarna și vara. În 
fi ne, cu un oarecare avantaj în 
favoarea iernii. Cele 3 stațiuni 
care contează-iar noi spunem că 
Sinaia face la un loc cât Bușteni 
și Azuga- oferă, în sezonul rece, 
multiple posibilități pentru 
sporturile de sezon: 24 de pârtii 
deservite de 13 instalații pe 
cablu, parte dintre ele cu tunuri 
pentru zăpadă artifi cială. Sinaia 
deține 62,5% din infrastructura 
de profi l: 15 pârtii de schi 
(Valea Dorului Sub telescaun 1, 
Valea Dorului Sub telescaun 2, 
Valea Dorului- Variantă, Valea 
Soarelui 1, Scândurari-Drumul 
de vară, Târle, Papagal, Carp, 
Începători, Pârtia nouă, Valea 
Soarelui 2, Valea Lăptici 1, Valea 
Lăptici 2, Gondolă, Valea cu 
Brazi), 7 instalații de transport 
pe cablu (telegondolă până la 
Cota 1400, telecabină până la 
Cota 2000, telescaun între cotele 
1400-2000, Valea Dorului, Valea 
Soarelui și teleschi-Scândurar), 
1 pârtie de sanie și bob (ultima-
nefuncțională). Urmează Azuga, 
cu 7 pârtii de schi (Sorica, 
Cazacu, La Stâna, Azuga Sud, 
Variantă Cazacu, Școală, 
Breteaua Cazacu) și 5 instalații de 
transport pe cablu și Bușteni, cu 
2 pârtii (Kalinderi I și Kalinderu 
II), deservite de un telescaun. 
În schimb, Bușteniul deține un 
fun park (pârtie începători, baby 
schi, pista tubbing, banda de 

transport, carusel pentru copii 
începători, tobogan) și o pârtie 
de sanie, ceea ce face ca stațiunea 
să fi e preferată de copii. Pe timpul 
verii, cele trei stațiuni sunt la 
fel de căutate pentru drumeții 
(Sfi nxul, Babele, Caraiman), 
mountainbike, alpinism și 
escalada, enduro și off -road, dar 
și pentru vizită în Parcul Natural 
Bucegi. 

„DRUMUL FRUCTELOR” 
FĂRĂ FRUCTE

În restul județului se spune 
că s-ar practica ciclismul și 
mountainbike pe traseele 
Bertea-Pasul Bratocea, pe Valea 
Doft anei, Vălenii de Munte-
Cascada Schinda-Drajna-Slon 
sau Vălenii de Munte- Tabla 
Buții, pe Valea Teleajenului. De 
acord, dar acest tip de turism 
îl fac puțin oameni, nu este 

vorba despre zone de mare 
atractivitate. Mai degrabă, după 
Valea Prahovei, a doua cea 
mai căutată zonă ar fi  Cheia, a 
treia-Slănic și Telega (turism 
balnear), iar a patra-un gen de 
turism rural (prima parte a Văii 
Prahovei, Valea Doft anei și Valea 
Teleajenului). S-a făcut și se face 
caz de turismul tematic; din 
păcate, acesta este foarte departe 
de a da rezultate. În afara unor 
excursii organizate nu credem să 
existe călători care să ceară musai 
să meargă pe „Drumul Vinului” 
(Filipeștii de Pădure, Băicoi, 
Boldești, Bucov, Pleașa, Valea 
Călugărească, Iordăcheanu, 
Urlați, Ceptura, Fântânele, 
Tohani, Gura Vadului). În 
primul rând pentru că nu știm 
ce-ar avea de oferit, de exemplu, 
Filipeștii de Pădure sau Băicoi, în 
materie de vie și vin, de vreme ce 
nu au vreo urmă de podgorie pe 
teritoriul lor. Mai degrabă putem 
vorbi despre vizite punctuale 
(cramele Seciu, Urlățeanu, 
Rotenberg, Crama Serve, 
Domeniile Tohani, Oenoterra 
Dealul Mare sau Conacul 
dintre Vii), dar acestea oricum 
nu transformă niciuna dintre 
localități în destinații turistice 
sau localități turistice. Cât despre 
„Drumul fructelor” (Adunați, 
Breaza, Poiana Câmpina, Cornu, 
Câmpina, Telega, Scorțeni, 
Brebu, Dumbrăvești, Vărbilău, 
Aluniș, Slănic, Teișani, Vălenii 
de Munte, Drajna, Posești, 
Bătrâni, Starchiojd și punctează 
28 de popasuri turistice) era 
să întrebăm: care fructe, care 
livezi? Bun, în toate aceste locuri 
putem vorbi despre tradiția 
pomiculturii, dar în afară de o 
fermă la Posești și ceva resturi 
de livezi la Dumbrăvești și 
Măgurele, noi nu mai avem 
plantații, ci doar pomi răzleți în 
gospodăriile populației! În fi ne, 
ar mai fi  „Drumul Voievozilor” 
(Ciorani, Drăgănești, Gherghița, 
Balta Doamnei, Gorgota, Tinosu, 
Brazi, Târgșoru Vechi, Ariceștii 
Rahtivani, Filipeștii de Târg), o 

idee excelentă pentru a ne căuta 
rădăcinile, dar ne temem că un 
astfel de traseu turistic n-a fost 
vreodată solicitat. Și poate că nici 
nu trebuie să forțăm lucrurile, să 
transformăm toată Prahova în 
județ turistic!

CASTELUL PELEȘ, CEL 
MAI VIZITAT MUZEU DIN 

PRAHOVA

Vorbind despre turismul 
istoric, cultural și religios, 
sunt câteva obiective de mare 
atractivitate, unele intrate în 
circuitul național: Castelul 
Peleș și Pelișor (printre cele mai 
vizitate din țară), Mănăstirea 
Sinaia, Cazinoul (Sinaia), Muzeul 

Cinegetic Posada (Comarnic), 
Castelul Cantacuzino (Bușteni), 
Muzeul Ceasului „N. Simache” 
Ploiești, Castelul și Muzeul „Iulia 
Hașdeu” (Câmpina), Muzeul 
„Nicolae Iorga” (Vălenii de 
Munte). Prahova dispune de o 
rețea muzeală ori de așezăminte 
de cultură importante, dar 
acestea pot fi  vizitate tot 
punctual: Casa Memorială 
„G. Enescu” (Sinaia), Casa 
Memorială „Cezar Petrescu” 
(Bușteni), Casa Memorială „N. 
Grigorescu” (Câmpina), casele 
memoriale „Nichita Stănescu” și 
„Paul Constantinescu” Ploiești, 
Muzeul Județean de Istorie și 
Arheologie, Muzeul de Artă 
„Ion Ionescu Quintus” (Ploiești), 
Conacul Bellu (Urlați). Tot 
despre obiective punctuale 
putem vorbi și în privința 
turismului ecumenic, un 
circuit pe această tematică fi ind 
imposibil de organizat dată fi ind 
dispunerea lăcașurilor de cult în 
județ. Prahova are mai mult de 
20 de mănăstiri, cele mai căutate 
fi ind Ghighiu, Cheia, Suzana, 
Zamfi ra, Sinaia, Caraiman, 

Turnu, Vărbila, Pissiota, Jercălăi 
și Apostolache. 

ÎN AȘTEPTAREA 
AUTOSTRĂZII CARE O SĂ 

VINĂ. CÂNDVA, NU SE ȘTIE 
CÂND

Cam tot ceea ce am scris până 
acum sunt considerate „puncte 
tari” în Strategia de dezvoltare 
a județului Prahova 2014-2020. 
Dezavantaje sunt chiar mai 
puține decât ne-am imagina, 
iar acestea sunt: „infrastructura 
culturală degradată și activități 
reduse în unele localități rurale; 
alocări fi nanciare nesemnifi cative 
în bugetele locale pentru activități 
de cultură/artă; traseele de acces 

spre stațiunile montane foarte 
aglomerate, în special în week-
end; capacitatea limitată a 
locurilor de staționare/parcare; 
probleme cu asigurarea apei la 
unitățile de cazare, în momentele 
cu vârf de consum; dotări turistice 
slabe în stațiunile Cheia și Slănic; 
lipsa/insufi ciența punctelor de 
informare turistică; promovarea 
slabă a unor obiective turistice; 
neasigurarea marcajelor și a 
indicatoarelor pe toate traseele 
montane și altor servicii turistice”. 
Și, da, sunt speranțe cică, să se 
redreseze lucrurile: autostrada 
Comarnic-Brașov care  va 
facilita accesul turiștilor pe 
Valea Prahovei (numai că ne-am 
săturat noi de când se afl ă doar în 
faza de intenție), implementarea 
proiectelor pentru infrastructura 
rutieră, utilități publice, dotări 
moderne la Salina Slănic (poate 
vorbim despre acel lift  defect 
de aproape doi ani și pe care 
nimeni nu-l repară, de parcă 
ar costa miliarde? ) și în Cheia; 
asigurarea infrastructurii rutiere 
și de utilități (apă, canalizare, 
gaze).
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Prahova turistică: între stațiunea (aproape Prahova turistică: între stațiunea (aproape 
internațională) Sinaia și „Drumul fructelor” 

...fără fructe!...fără fructe!

Constanța-vara, Valea Prahovei și Brașov-iarna. 
Cam acestea ar fi  cele mai frecventate destinații 

turistice din România. Ar urma Bucovina, Delta Dunării, 
Maramureș, Sibiu-Gorj (Transalpina), Sibiu-Vâlcea 
(Valea Oltului), Cazane (Mehedinți, Caraș,Timiș), 

Argeș-Brașov (Transfăgărășan și Rucăr-Bran), Neamț 
etc. Prahova spune așa când vine vorba despre turism: 

„puncte de mare atracție turistică-Parcul Natural Bucegi 
(8.322 ha pe teritoriul județului), Muntele de Sare Slănic, 
Abruptul Prahovean, Locul fosilifer Plaiul Hoților, Munții 

Colții lui Barbeș, Arinișul de la Sinaia, Ciucașul; 286 de 
structuri de primire turistică, respectiv, 12.044 locuri de 
cazare, adică 43,2% din capacitatea existentă la nivelul 

Regiunii Sud Muntenia”. 
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Mai mare daraua decât ocaua!
Nici preoții nu puteau scrie un așa pomelnic precum regulamentul de 

fi nanțare a unităților de cult, compus la CJ!

Cam așa s-ar putea 
sintetiza efortul de a 

constitui două comisii, de 
a scrie un regulament și de 
a imagina contractul-cadru 
pentru acordarea sprijinului 
fi nanciar de la bugetul 
județului unităților de cult 
din Prahova. Adică: bugetul 
pentru 2017 prevede că poate 
aloca bisericilor 700.000 
lei tot anul, dar un proiect 
nu poate depăși 50.000 lei; 
deci pentru 14 parohii atâta 
efort? Mă rog, creștinește ar 
fi  să se dea câte 5.000 de lei/
căciulă, să încapă în program 
cât mai multe unități de cult. 
Vorbind despre regulament, 
nici chiar preoții nu puteau 
compune un pomelnic mai 
stufos! El e menit să aducă 
aparența de corectitudine, 
cu proceduri de atribuire a 
contractelor, dar noi știm 
cam care-s criteriile de 
repartizare a banilor... Sau 
s-or teme ofi cialii de niscai 
acatiste și de aceea au zis ca 
de data aceasta să nu-și bage 
politicul coada?

Așadar avem două comisii, una 
de evaluare a solicitărilor și 

una de soluționare a contestațiilor. 

Ambele au la dispoziție un 
regulament după care să lucreze. 
Iar regulamentul acesta clarifi că, 
întâi de toate, cine și pentru ce 
primește fi nanțare. Și avem, în 
ordine: bisericile fără venituri 
sau cu venituri mici, pentru 
întreținere și funcționare; 
lucrări de construire/reparații; 
c o n s e r v a r e a / î n t r e ț i n e r e a 
bunurilor de patrimoniu; 
desfășurarea unor activități de 
asistență socială; construirea/
amenajarea/ repararea clădirilor 
cu destinația de așezăminte de 
asistență socială și medicală a 
unităților de cult; construirea/
repararea sediilor administrative 
ale centrelor de cult. Nu sunt 
eligibile următoarele cheltuieli: 
activitățile generatoare de profi t; 
achiziții de terenuri, clădiri, 
dobânzi; alte cheltuieli care 
contravin legislației în vigoare 
privind fi nanțările din fonduri 
publice.

PRINCIPII, ETAPE ȘI 
CONTESTAȚII JUDECATE 
DE COLEGII DE BIROU AI 

CELOR CARE AU APROBAT 
SAU NU FINANȚAREA

Pentru că o asemenea 
enumerare nu este sufi cientă, 

avem și niște principii care stau 
la baza atribuirii contractelor 
de fi nanțare. Primul ar fi  libera 
concurență. Poft im? Avem de-a 

face cu economia de 
piață? Al doilea se referă, 
cităm, la „efi cacitatea 
utilizării fondurilor 
publice, respectiv, folosirea 
sistemului concurențial 
și a criteriilor care să 
facă posibilă evaluarea 
propunerilor și a 
specifi cațiilor tehnice 
și fi nanciare pentru 
atribuirea contractului de 
fi nanțare”. Oricât efort ați 
face, lămurit, nu cred că 
înțelegeți mare lucru din 
această frază prețioasă. 
Despre a cui „efi cacitate” 
se face vorbire, despre 
a fi nanțatorului sau a 
benefi ciarului? Prima 
variantă este exclusă fi indcă nu 
s-ar angaja în autoaprecieri CJ, 
a doua... de unde să știe comisia 
ceva despre un partener pe care 
nu-l cunoaște? Celelalte principii 
să zicem că-s mai românește 
formulate: transparența, 
tratamentul egal, imposibilitatea 
de a acorda fonduri pentru 
lucrări deja executate sau de a 
cumula mai multe contracte de 
fi nanțare în decursul unui an 
de la același fi nanțator, condiția 
ca unitatea de cult să suporte 
10% din valoarea proiectului 
și, în fi ne, condiția ca proiectul 
pentru care se acordă banii să fi e 
încheiat într-un an calendaristic. 

Cam greu de respectat această 
din urmă prevedere de vreme 
ce suntem la jumătatea anului 
și abia punem la punct hârtiile; 
când se mai derulează celelalte 
proceduri, când să mai execute și 
benefi ciarul lucrările? În afară de 
principii, fi nanțatorul a imaginat 
și etapele de acordare a sprijinului 
fi nanciar: publicarea anunțului de 
participare; înregistrarea cererilor 
de acordarea sprijinului fi nanciar 
și a documentației aferente; 
verifi carea eligibilității; evaluarea 
și selecția cererilor; adoptarea 
hotararii de consiliu județean 
pentru acordarea sprijinului 
fi nanciar; comunicarea unităților 

selectate a sumelor alocate; 
încheierea contractului de 
fi nanțare; virarea sumelor 
alocate unităților de cult pe 
baza documentelor justifi cative 
depuse; controlul modului de 
derulare a contractului. Nu mai 
pierdem vremea cu celelalte 
aspecte, gen reguli de prezentare 
a cererii de fi nanțare, evaluarea 
și selecția, alocarea de facto a 
sprijinului. Mai spunem doar 
că nemulțumiții pot depune 
și contestații, iar acestea vor fi  
judecate de o comisie ai căror 
membri, ce să vezi, sunt colegi 
de birou cu cei din comisia de 
evaluare a solicitărilor! 

72.000 de euro (325.000 lei) vor pleca din Prahova 
către Cimișlia și Hîncești, din Republica Moldova. 

Consilierii județeni au fost de acord să fi nanțaze, din 
banii județului, două proiecte în raioanele cu care de 
altfel CJ a semnat de mai multă vreme parteneriate și 
documente de înfrățire. Primul program se referă la 
reparația blocului expozițional nr. 5 al Muzeului Raional 
de Istorie, Etnografi e și Artă din orașul Cimișlia, valoarea 
lucrărilor fi ind de 62.588 euro: 40.000 euro sunt asigurați 
de Prahova, iar 22.588 euro pică în sarcina Consiliului 
Raional Cimișlia. La Hâncești, CJ fi nanțează cu 32.000 
euro (total proiect-35.000 euro) o investiție în sănătate, 
respectiv, realizarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului 
Raional din orașul Hîncești. Durata acordului de fi nanțare 
se consideră perioada de la parafarea înțelegerii și până la 
31 decembrie 2017. Benefi ciarii sunt obligați să respecte 
destinația sumelor acordate în baza actului de fi nanțare, să 
utilizeze banii exclusiv pentru implementarea proiectului 
și să permită un eventual control al fi nanțatorului. În 
cazul în care sumele nu vor fi  cheltuite până la sfârșitul 
anului, autoritățile se obligă să restituie restul neutilizat. 
Banii trebuie rambursați și dacă ei au fost cheltuiți în alte 
scopuri decât cele convenite de cele două părți.

Cam greu de respectat această selectate a sumelor alocate;

7

Anunţ angajare
 GI GROUP PLOIEȘTI 

angajează  Muncitori necalifi cați
  Tel.: 0756 044 677

UPG are acorduri de colaborare UPG are acorduri de colaborare 
cu 33 de ţăricu 33 de ţări

72.000 euro 72.000 euro 
pentru amicii din pentru amicii din 

Cimișlia și HânceștiCimișlia și Hâncești

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti are 
acorduri internaţionale de colaborare 

cu peste 33 ţări din spaţiul Uniunii Europene şi 
din afara acestuia. O componentă principală a 
internaţionalizării  învăţământului din UPG Ploieşti 
este activitatea în cadrul programului Erasmus+. 
In cadrul acestui program au fost obţinute fonduri 
care au permis derularea mobilităţilor atât cu ţările 
membre ale programului cât şi cu ţările partenere. 
Prioritatea institutionala a fost şi este refl ectată 
în obiectivele proiectului  şi vizează din punct 
de vedere al grupului ţintă- studenţii şi cadrele 
didactice.  Crearea unor parteneriate între UPG Ploieşti şi 
companii din Uniunea Europeană  a dus, prin dezvoltarea 
componentei de plasament din cadrul programului 
Erasmus+, la creşterea inserţiei profesionale a studenţilor 
români. Referitor la bursele de studiu pe care studenţii de 
la UPG Ploieşti le-au efectuat la universiţăţile partenere 
(Universitatea din Castellion, Universitatea Castilla la 
Mancha, Spania Univeristatea din Rouen, Franţa  Saint 
Petresburg Mining Institute, Rusia,  etc.), programul a 
contribuit la  dezvoltarea aptitudinilor şi cunostinţelor 
viitorilor absolvenţi prin integrarea lor în programe de 
studiu cu traditie de la universitatile partenere. 

Cadrele didactice selectate au contribuit în mod 
activ la realizarea obiectivului specifi c proiectului si 
anume perfectionarea profesionala in vederea realizarii 
unui profi l profesional bine conturat atât la nivelul 
universitatii cat si la nivel european. De asemenea 
conducerea UPG, prin vizitele realizate la universitatile 
partenere ex: implicarea staff -ului UPG in stabilirea unor 
noi acorduri de colaborare cu  universitati din Grecia, 
Polonia, Spania, a contribuit la cresterea indicatorului de 
internaţionalizare dar şi la îmbunătăţirea  competentelor 
personalului de conducere prin preluarea unor modele 
aplicabile, din afara ţării. 

Noile metode şi instrumente de evaluare 
dezvoltate în parteneriat cu ţările implicate în program 
au fost diversifi cate prin formarea unor echipe mixte de  
profesori şi elevi. 

Diseminarea rezultatelor proiectului s-a făcut 
la nivel local, regional, national şi international. Astfel, 
cu ajutorul parteneriatului dintre Camera de Comerţ 
şi Industrie Prahova şi UPG Ploieşti au fost derulate 
acţiuni commune care au avut ca invitaţi reprezentanţi la 
cel mai înalt nivel al ţărilor UE şi non UE: ambasadori, 
reprezenţanti ai companiilor străine în România dar 
şi a celor din afară care doresc să îşi selecteze viitoarea 
forţă de muncă din rândul absolvenţilor Universităţii 
Petrol-Gaze din Ploieşti. Trebuie menţionat că interesul 
acordat dezvoltării relaţiilor de cooperare active cu alte 
universităţi din afara ţării dar şi implicarea în proiecte 
commune de cercetare, au dus  la creşterea fondurilor 
solicitate şi alocate programului de către ANPCDEFP în 
urma competiilor anuale. In acest sens Departamentul de 
Relaţii Internaţionale din cadrul UPG Ploieşti realizeză 
o monitorizare permanentă a cererilor de colaborare şi a 
posibilităţilor de dezvoltare a programelor de mobilităţi şi 
de cercetare din şi din afara spaţiului european. 

 Director Departament Relaţii Internaţionale
 Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
    Sef lucr. dr. ing. Caşen Panaitescu

Noile metode şi instrumente de evaluare
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UN EXCEPȚIONAL EVENIMENT PENTRU ISTORIA, CULTURA ȘI ARTA ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂUN EXCEPȚIONAL EVENIMENT PENTRU ISTORIA, CULTURA ȘI ARTA ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ

FESTIVALUL CORAL INTERNAȚIONAL – PASTORALA FESTIVALUL CORAL INTERNAȚIONAL – PASTORALA 
EDIȚIA A XVII-A, FOCȘANI-MĂRĂȘEȘTI 7-9 IULIE 2017EDIȚIA A XVII-A, FOCȘANI-MĂRĂȘEȘTI 7-9 IULIE 2017

Pentru a XVII-a oară, 
Municipiul Focșani – 

Orașul Unirii din 1859 – a devenit, 
fără echivoc, timp de trei zile (7-9 
iulie a.c.), una dintre principalele 
capitale ale muzicii corale 
românești și internaţionale.

Înfi inţat în urmă cu 17 ani (în 
2000), la iniţiativa reputatului 
profesor și dirijor Dumitru 
Săndulachi – doctor în muzică și 
fondatorul prestigiosului Cor mixt 
de cameră „Pastorala” (în luna 
noiembrie 1977), încă de la prima 
ediţie, acest festival și-a propus să 
pună în valoare, în primul rând, 
pe un plan superior, bogatele 
tradiţii ale istoriei, culturii și artei 
din această legendară vatră de 
civilizaţie românească, care, din 
timpuri imemoriale, a constituit 
o trainică punte de permanentă 
legătură – pe multiple planuri – 
între cele trei provincii istorice 
surori: Ţara Românească, Moldova 
și Transilvania.

În același timp, printre 
obiectivele prioritare ale 
festivalului s-au afl at promovarea 
constantă – pe plan naţional și 
internaţional - a valorilor perene 
ale creaţiei și artei interpretative 
din toate genurile specifi ce 
legendarului ţinut Ţăra Vrancei: 
exemplu - Balada Mioriţa - o 
capodoperă incontestabilă a 
literaturii române, sutele de 
proverbe și zicători, minunatele 
obiceiuri de Crăciun și Anul 
Nou, splendidele costume și 
instrumente populare etc., unanim 
apreciate în ţară și străinătate. 

La actuala ediţie a festivalului, la 
invitaţia organizatorilor – Primăria 
Municipiului Focșani, Ateneul 
Popular și Corul mixt de cameră 
Pastorala – parte constitutivă din 
anul 1990 a Asociaţiei Naţionale 
Corale din România, au răspuns 
opt reprezentative ansambluri 
corale din principalele centre de 
cultură ale ţării: București, Cluj-
Napoca, Alba Iulia, Brăila, Buzău, 
orașul gazdă, iar de peste hotare, 
Corul Voces Intimae din Franţa.

Învingând inerentele greutăţi 
– inclusiv căldura excesivă din 
acele zile  fi erbinţi specifi ce „lunii 
lui cuptor”, fără a pretinde niciun 
leu onorariu și nici decontarea 
cheltuielilor de transport, oameni 
de diferite profesii și categorii 
socio-profesionale, de vârste 
începând de la tinere generaţii 
și până la venerabili coriști ce au 
depășit 90 ani, animaţi numai 
de sincera lor dorinţă de a cânta 
pe scenele publice din marile 
zone ale ţării pagini alese din 
tezaurul muzicii corale românești 
și universale, au parcurs sute de 
kilometri – iar oaspeţii din Franţa, 
câteva mii, pentru a fi  prezenţi 

în vestitul Oraș al Unirii de la 
mijlocul veacului XIX.

Programul general întocmit 
de organizatori – și aprobat de 
primarul Municipiului Focșani, dl 
Cristi Valentin Misăilă - desemnat 
și președintele Festivalului, 
dirijorul și profesorul Dumitru 
Săndulachi – director artistic 
executiv, Săndica Rotaru – director 
economic, Monica Stoenescu – 
secretar general ș.a., a cuprins 
patru principale momente: 

1.Momentul Eminescu – 
vineri, 7 iulie, ora 18.00, în Piaţa 
Teatrului și Piaţa Unirii. 

- În rotonda bustului dedicat 
genialului poet naţional – operă 
a eminentului sculptor Marcel 
Guguianu, iar formaţiile corale 
din Cluj, Câmpeni, Focșani și 
Franţa, versuri și cântece inspirate 
din opera nemuritorului poet au 
răsunat, mai bine de două ore, 
înfrumuseţând și înnobilând 
inimile sutelor de iubitori ai marii 
poezii românești.

S-au remarcat – printre 
recitatori, cunoscutul om de 
cultură Groza Alexandru de la 
Cluj, care a dat glas excelentelor 
creaţii literare: Dulce Românie, 
La Steaua, Dorinţa, Rugă pentru 
România, Basarabia pe cruce, O, 
rămâi, De la Nistru pân’la Tisa etc.

Superbele bijuterii muzicale pe 
versuri eminesciene - Mai am un 
singur dor, Pe lângă plopii fără 
soţ, Somnoroase păsărele etc., dar 
și cântecele cu un vibrant mesaj 
patriotic, au marcat, cu brio, 
deschiderea ofi cială a festivalului.

2. Momentul – Mausoleul 
Mărășești, sâmbătă, 8 iulie, ora 
11.00. 

Într-o formidabilă coloană – 
toate cele opt ansambluri corale, în 
dimineaţa acelei istorice zile, s-au 
îndreptat  cu fi rească emoţie spre 
Orașul Erou Mărășești.

După vizitarea acestui maiestos 

templu închinat eroilor neamului 
românesc, a urmat un excepţional 
recital de muzică patriotică și 
religioasă, la care acest puternic 
detașament de artiști ai cântecului 
coral au susţinut, atât în interiorul 
splendidului edifi ciu, dar și pe 
platoul de la intrarea principală, 
un extraordinar moment urmărit 
cu deosebit interes de ofi cialităţile 
orașului, printre care s-a afl at și 
viceprimarul Anghere Cătălin, dar 
și numeroși turiști, sosiţi în vizită 
din zone diferite. Au emoţionat, 
până la lacrimi, acele piese 
corale de un profund caracter 
patriotic, care ne-au însoţit istoria 
și cultura română, printre care: 
Imnul Naţional „Deșteaptă-te 
Române”, Marșul lui Iancu, Cea 
din urmă noapte a lui Mihai 
Viteazul, Românul – de Ciprian 
Porumbescu, Trompetele răsună, 
Eroii de la Mărășești – Constantin 
Arvinte, Pe-al nostru Steag, Imnul 
Eroilor, Pui de lei - etc.

Revenind în Municipiul Focșani 
și după o pauză binemeritată 
pentru masa de prânz, începând 
cu ora 15.30, la Teatrul Municipal 
„Mr. Gh. Pastia” – recent restaurat 
în condiţii tehnice și artistice 
remarcabile, a început festivalul 
propriu-zis – deci momentul nr. 
3, în care, fi ecare ansamblu coral 
participant a susţinut, în cadrul 
unui splendid dialog,  un program 
de 25-35 de minute.

Publicul și Juriul de Onoare 
prezidat de eminentul compozitor, 
dirijor și folclorist Constantin 
Arvinte - din care au mai făcut 
parte maeștrii: Dan Mihai Goia – 
prof. univ. dr., dirijor al Corului 
Academic Radio timp de aproape 
un deceniu și jumătate, dirijor 
- conf. univ. dr. Ioan Oarcea 
de la Facultatea de Muzică din 
Brașov, compozitorul și dirijorul 
Ion Pelearcă – mulţi ani șef de 
muzică militară și cadru didactic 

la Școala de Muzică 
Militară din  București și 
prof. dr. Al. I. Bădulescu – 
muzicolog, fondatorul și 
coordonatorul activităţii 
Muzeului Memorial „Paul 
Constantinescu” din Ploiești, 
au ascultat cu deosebit 
interes și fi rească emoţie 
timp de peste patru ore, 
programul festivalului.

În ordinea intrării pe 
scenă  – prezentator actriţa 
Paula Grosu de la Teatrul 

Municipal din localitate, au 
evoluat, cu deosebit succes: Corul 
„Ștefan Andronic” – Vulturu, 
care sub bagheta dirijorului 
fondator Dumitru Săndulachi, a 
interpretat cunoscutele bijuterii 
corale: La fântână – Augustin 
Bena, S-a dus cucul de pe-aici – 
Timotei Popovici și Foaie verde de 
măr dulce – Tudor Jarda; Corala 
feminină Camerata – Brăila, 
dirijată de profesoara Paraschiva 
Moise, afl ată la venerabila vârstă 
de 86 de ani. Repertoriul a cuprins 
piesele: Pe sub  fl ori, Vadim 
Șuruski, Divertisment  Staccato 
- Ion Popescu Runcu, Pe aceeași 
ulicioară (M. Eminescu) – Al. 
Pleșca Lăpușneanu, Două lieduri: 
„Trandafi rul și Păstrăvul” de Fr. 
Schubert, Barcarola (din opera 
Povestirile lui Hoff man), de J. 
Off enbach și Primăvara (Valsuri 
din operete) de J. Strauss; Corul 
de cameră Pastorala – Focșani, 
dirijor Dumitru Săndulachi. 
A interpretat: Rugăciune de 
Ștefan Andronic, Matona mia 
cara – Orlando di Laso, Cântec 
din Maramureș - Dan Mihai 
Goia, Mândruliţă, pui, pui, 
pui, Păstoriţa, Să ne veselim o 
leacă – Constantin Arvinte ș.a.  ; 
Corul Solemnis – București, 
dirijor Florentina Brescanu, în 
program  : Hosanna, Hosanna, 
la pian Adriana Chiriţă, Cântec 
din Maramureș - la pian Radu 
Mihalache, Sării mândra – Sabin 
Păutza ș.a.; Corala din Câmpeni 
– judeţul Alba, dirijori  : Iosif 
Fiţ și Gelu Muntea. Din amplul 
repertoriu au interpretat  : Suita 
corală Craiul munţilor, Printre 
multe minuni (madrigal, Du-te 
dor cu dorurile, Miluiește-mă 
Dumnezeule și Taina creștinătăţii 
– Iosif Fiţ, Axion duminical, Ce 
vă vom numi – Ioan Brie; Corala 
Universitarilor Clujeni, dirijor 
Doina Mihnea, cu piesele : Imnul 
nopţii, Ridicat-am ochii mei la 
Ceruri, Cât de mărit este Domnul, 
Fiii lacrimilor tale, Foaie verde 
de măr dulce, Foicică de ciper,  
O Maică Preacurată; Corala 
ortodoxă mixtă „Neagu Ionescu” 
a Catedralei Arhiepiscopale 
din Buzău, a interpretat cinci 
lucrări din repertoriul românesc 
și internaţional, printre care 
Doamne, auzi glasul meu, Sârba 
pe loc de Gheorghe Danga, Să ne 
veselim o leacă de Arvinte ș.a

Programul festivalului a fost 
încheiat de corul Voces Intimae 

din Franţa, dirijat de doctor în 
muzică Christian Pariot.

Printre lucrările cântate  : 
Duduia frumoasă, Împotriva  
cui trandafi rule?, Cântec de 
dragoste, Vecernia, Plăcerea 
dragostei, Străinul Călător - cântec 
tradiţional american etc.

În numele organizatorilor, 
directorul artistic executiv prof. dr. 
Dumitru Săndulachi și directorul 
Ateneului Popular din localitate 
Valentin  Gheorghiţă, au oferit 
tuturor dirijorilor formaţiilor 
prezente  superbul Trofeu al 
Festivalului și o splendidă mapă 
cu diplome de excelenţă și alte 
documente referitoare la istoria și 
cultura din orașul Focșani.

În cea de a treia zi a festivalului, 
formaţiile corale au fost invitate 
să participe la slujbele ofi ciate în 
Bisericile  : Sf. Nicolae - Nou, Sf. 
Nicolae – Stroe, Sf. Ioan Botezătorul, 
Adormirea Maicii Domnului – 
Sud, unde au susţinut cântări la 
Sfi ntele Liturghii, urmate de mici 
recitaluri de muziucă religioasă. 
Seara, în restaurantul Elegance, ca 
şi în cele două precedente, au avut 
loc interesante programe muzicale 
cu participarea Ansamblului 
profesionist Ţara Vrancei, în care 
s-au afi rmat şi o seamă de solişti 
din cadrul formaţiilor corale 
participante.

Ascultând cu deosebită atenţie 
întregul program general, se cuvine 
să exprimăm cele mai profunde 
sentimente de gratitudine 
organizatorilor şi realizatorilor, 
cu deosebire profesorului şi 
dirijorului Dumitru Săndulachi – 
sufl etul acestui grandios festival 
coral internaţional, care n-a 
precupeţit niciun efort pentru 
ca întregul batalion de corişti – 
aproape 300, să poată susţine la 
cote artistice performante, întregul 
program din amplul lor repertoriu, 
dar şi celelalte activităţi menite a 
cunoaşte vestigii din istoria, cultura 
şi arta vestitei Ţări a Vrancei.

Această vibrantă lecţie de 
istorie, de cultură şi de artă, va 
rămâne multă vreme în memoria 
noastră, şi merită a fi  scrisă cu 
litere nepieritoare, în Cartea de 
Aur a Municipiului Focşani şi 
a vieţii spirituale vrâncene, tot 
mai prestrigioase, în anii în care 
marcăm Centenarul legendarelor 
bătălii de la Mărăşti, Mărăşeşti şi 
Oituz - pentru reîntregirea ţării - 
şi istoricul act de la 1 decembrie 
2018 - Centenarul MARII UNIRI.



9

Ziarul   Ploiestii

0244.546.501

• broşuri • reviste • cărţi • ziare • cataloage • broşuri • reviste • cărţi • ziare • cataloage 
((documentare, redactare, machetare şi tipăriredocumentare, redactare, machetare şi tipărire) ) EDITURA

,

INEDIT

Nimeni nu se îndoiește 
că Adolf Hitler, liderul 

Partidului Nazist, a fost unul 
dintre cei mai diabolici și mai 
periculoși oameni care au ajuns 
la putere, din întreaga istorie a 
omenirii. Moștenirea de moarte 
și suferinţă pe care a lăsat-o este 
cutremurătoare. În jur de șase 
milioane de evrei – aproape două 
treimi din totalul populaţiei 
evreiești – au fost masacraţi, 
îndeosebi în lagărele morţii, ca 
parte a „soluţiei fi nale”. Este 
important să amintim și că a 
ucis un număr mare de ţigani, 
adventiști de ziua a șaptea, 
martori ai lui Iehova și socialiști.

În timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial, cam șaizeci 
de milioane de soldaţi au fost 
mobilizaţi în Europa, în cele 
două Americi, Rusia și Orientul 
Îndepărtat. Aproape o treime 
au fost uciși. Numărul total 
al victimelor acestui război a 
fost estimat cam la cincizeci și 
două de milioane de oameni: 18 
milioane de soldaţi, 16 milioane 
de civili uciși în acţiuni militare 
și 18 milioane de victime în 
lagărele morţii. Hitler a stat în 
spatele tuturor acestor masacre, 
criminalul absolut al acestui 
război. Aceste fapte sunt atât 
de îngrozitoare că sigur nicio 
conspiraţie nu le va întrece, dar 
există bănuieli că ţelul fi nal 
al lui Hitler nu era, în niciun 
caz, unirea întregii Europe sub 
conducerea lui, ci era, pur și 
simplu, să ucidă și să distrugă, 
pentru a-și mulţumii stăpânii 
diavolești.

Frăţia Morţii este numele 
unei coaliţii răspândite a unor 
organizaţii satanice. Fiecare 
organizaţie are ca logo craniul și 
două oase încrucișate, emblema 
pe care, de obicei, o atribuim 
piraţilor. Se pare că ramura 
germană a Frăţiei Morţii era 
Th ule Gesellschaft   sau Societatea 
Th ule. Situată pe un tărâm pe 
jumătate mitic, încă din vremuri 
antice, legenda despre Th ule are 
câteva trăsături comune cu cea 
a Atlantidei. Se bănuiește că 
tărâmul Th ule a fost leagănul 
rasei ariene.

În 1919, dezgustat de maniera 
în care guvernul german pierduse 
Primul Război Mondial, Hitler 

s-a alăturat Societăţii Th ule, 
conduse, pe atunci, de Dietrich 
Eckhardt. Când Frăţia Morţii 
și-a început planul ambiţios de 
a remodela societatea într-o 
formă mult mai controlabilă, 
ţelul fi nal era supravegherea și 
monitorizarea unei populaţii 
izolate și docile. Europa a fost 
identifi cată ca un potenţial punct 
de plecare pentru un războiu 
folositor. Germania, care tocmai 
pierduse un război, era în pragul 
destabilizării și Hitler, despre 
care Eckhardt credea că era 
Antihitleristul, a fost ales drept 
liderul incontestabil care să 
înceapă giganticul confl ict și să 
aducă sacrifi ciile necesare. Acest 
lucru ar fi  lăsat urme atât de 
adânci în psihicul uman, încât 
oamenii ar fi  devenit paranoici 
și retrași, iar, odată izolaţi, 
puteau fi  convinși să renunţe la 
autonomie în favoarea Frăţiei și 
a stăpânilor ei demonici.

Frăţia Morţii credea cu tărie 
că legătura cu forţele străvechi 
ale răului spiritual – Diavolul – 
nu numai că putea fi  realizată, 
dar era și de dorit, și că, urmând 
ordinele stăpânului ei, ar fi  putut 
obţine mari puteri pământești. 
Membrii ei foloseau practici 
și perversiuni sexuale pentru 
a-și alimenta operaţiunile 
vrăjitorești, motiv pentru care 
descântecele și ritualurile lor 
erau extrem de puternice și 
deschideau canale de comunicare 
cu forţele răului.

Prin captarea forţei răului, 
Societatea Th ule a putut să 
manipuleze conștiinţa poporului 
german și să aducă Partidul 
Nazist la putere. Făcând apel 
la programele fundamentale de 
psihologie umană de a inocula 
ură, teamă și invidie, Partidul 
Nazist a putut infi ltra în psihicul 
oamenilor decenţi aburii răului 
și a pus astfel bazele climatului 
politic care a dus la izbânda lui 
Hitler. Odată ajuns la putere, 
a fost îngrozitor de simplu să 
îndrepte lumea spre un război 
fără limite, cu lagăre ale morţii 
care furnizau o cantitate 
incredibilă de energie magică, 
necesară pentru a modifi ca 
pentru totdeauna conștiinţa 
oamenilor. 

HitlerHitler

CARE E 
CIUDĂŢENIA

Se spune că actul fi nal a lui 
Eckhardt a fost iniţierea lui 
Hitler, printr-un ritual îngrozitor 
de sadic de magie neagră, care l-a 
lăsat pe liderul nazist impotent. 
Din acel moment, Hitler a fost 
nevoit să-și caute împlinirea 
sexuală printr-o eliberare
sado-masochistă și tocmai acest 
lucru l-a făcut să devină cel mai 
mare monstru al secolului XX.

SUSPECŢII 
OBIȘNUIŢI

Satana
Dacă forţele străvechi ale răului 
spiritual se afl ă în spatele Frăţiei 
Morţii și a Th ule Gesellschaft , 
atunci totul ne arată spre Diavol. 
Ţinând cont de bine-cunoscuta 
înclinaţie a Diavolului spre 
inducerea în eroare, e posibil 
ca, în cazul în care planurile lui 
au sorţi de izbândă, Frăţia să 
piardă, la fel ca toţi ceilalţi.

Iluminaţi Bavarezi
Se crede adesea că această 
veche societate secretă germană 
controlează tot, de la Mafi e, la 
cavalerii templieri. Illuminaţi 
au fost forţa din spatele multor 
ordine oculte din Germania 
antebelică și e posibil să fi  fost 

ultimul stăpân al unui Hitler 
marionetă. S-a consemnat că 
Heinrich Himmler avea legături 
strânse cu societăţi legate de 
Illuminaţi.

SUSPECŢII 
NEOBIȘNUIŢI

Înţelepţii Sionului
Cea mai puţin credibilă și, 
probabil, cea mai jignitoare 
teorie este că Înţelepţii 
Sionului au fost responsabili 
pentru acţiunile Partidului 
Nazist. Printr-o decimare a 
evreilor, gruparea britanică ar 
fi  întâmpinat o rezistenţă mai 
mică în momentul în care ar fi  
pretins că este moștenitoarea 
înţelepciunii lui Moise. Ororile 
Holocaustului puteau stârni, de 
asemenea, simpatie pentru toate 
cauzele, chiar și pentru cele ce 
aveau legătură cu iudaismul.

DOVADA CEA MAI 
CONVINGĂTOARE

Pe patul de moarte, se spune 
că Dietrich Eckhardt a afi rmat: 
„Urmaţi-l pe Hitler; el va dansa, 
dar eu am dat tonul. Eu l-am 
iniţiat în Doctrina Secretă, 
i-am deschis larg privirea și 
i-am dăruit mijloacele necesare 
pentru a comunica cu forţele”. 

Ţinând cont că societatea 
umană continuă să fi e tot mai 
fragmentată, mai violentă și mai 
manipulată de televiziune, deși 
nu e în interesul nimănui, nici 
măcar în interesul guvernelor 
lumii, se poate spune că Frăţia 
Morţii face chiar o treabă bună.

FAPTUL CEL MAI 
MISTERIOS

Și Statele Unite au o societate cu 
logoul Frăţiei Morţii, societatea 
de la Yale, numită Skull & 
Bones, despre care se crede că 
a fost înfi inţată în anii 1800, 
ca o lojă americană a unei 
societăţi universitare germane. 
Președintele George Bush Sr a 
făcut parte din acest grup, la fel 
ca și multe fi guri importante 
din societatea americană și din 
cercurile politice.

O DOZĂ DE 
SCEPTICISM

Se consideră Holocaustul și 
nelegiuirile imperiului nazist o 
simplă modalitate de a genera 
energie magică este jignitor faţă 
de cei care au murit. În plus, 
împrejurările în care s-a ridicat 
Partidul  Nazist sunt clarifi cate 
în termeni sociologi: tragice, dar 
prea puţin misterioase.
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Un alt Donbas, dar pe malurile 
Nistrului?Nistrului?

O declarație adoptată 
de 386 deputați 

tembeliți 
La nici 24 de ore de la 

consemnarea a 68 de ani de la 
cel mai mare val al deportărilor 
staliniste în Basarabia, aleșii lui 
Putin în Duma de Stat a Federației 
Ruse s-au întrecut în cele mai 
smintite acuzații asupra Republicii 
Moldova și actualei administrații 
de la Kiev, încât lumea de bună 
credință de la Chișinău să rămână 
profund nedumerită de unde atâta 
măsălari în Duma Rusiei? Vorba 
e că pe 7 iulie curent, camera 
inferioară legislativului rus a 
votat, cu o majoritate de voturi 
periculoasă pentru o minte cu 
discernământ – 386 din 450 – o 
rezoluție sufi cient de aberantă 
politic: „Despre tendințele 
negative privind evoluția situației 
în jurul Transnistriei în legătură 
cu acțiunile Guvernului Republicii 
Moldova și autorităților Ucrainei”. 
În opinia deputaților ruși, acțiunile 
Chișinăului și Kievului ar prezenta 
„o amenințare reală a stabilității în 
regiune, a bunăstării și securității 
locuitorilor Transnistriei”, frază 
preluată, cuvânt cu cuvânt, 
dintr-o declarație anterioară a 
așa-numitului minister de externe 
transnistrean pe același subiect. 
Mai mult chiar, legiuitorii ruși 
califi că acțiunile celor doi vecini 
neascultători Moscovei drept un 
„traseu direct către un nou război 
pe Nistru, de astă dată de factura 
(mai bine zis făcătura!) celui din 
Donbas. Și că în aceste condiții 
„Moscova, pur și simplu, nu va 
putea sta la o parte”.  

Că Moscova e un lider mondial 
la minciuni, manipulare și 
demagogie politică deja mai multe 
secole la rând știe practic toată 
lumea. Nu ne miră nici de astă 
dată falsul refren al destabilizării 
și blocadei regiunii separatiste, 
la el se recurge mai des decât 
încercările Chișinăului de a 
aborda reglementarea problemei 
privind buna funcționare a 
școlilor moldovenești cu predare 
în grafi e latină, a accesului liber al 
fermierilor din raionul Dubăsari 
la propriile terenuri agricole 
în special în perioada culegerii 
recoltei, a eliminării tuturor 
obstacolelor în calea liberei 
circulații a persoanelor, bunurilor 
și serviciilor dintre cele două 
maluri. Și se face a nu cunoaște 
mai multe acțiuni întreprinse de 
Chișinău în sensul promovării 
consecvente a măsurilor de întărire 
a încrederii și sprijinirii populației 
din regiunea transnistreană, 
cum ar fi  facilitarea comerțului, 

crearea condițiilor necesare 
pentru admiterea în trafi cul rutier 
internațional a automobilelor 
cu plăci de înmatriculare 
transnistrene, apostilarea 
diplomelor de studii de la Tiraspol 
și restabilirea legăturii telefonice 
dintre cele două maluri etc. La 
aceste și alte momente s-a referit 
MAEIE în replica diplomatică, 
caracterizând criticele deputaților 
ruși „de-a dreptul bizare și absolut 
nefondate”. Responsabilitatea 
pentru lipsa de progrese la 
negocierile în formatul „5+2” 
(altă învinuire a deputaților 
ruși) „trebuie pusă nu pe seama 
autorităților moldovenești sau 
ucrainene, ci pe cea a liderilor 
politici de la Tiraspol, care 
manifestă o poziție neconstructivă 
la masa tratativelor, fi ind 
preocupați mai mult de obținerea 
recunoașterii independenței 
Transnistriei decât de soluționarea 
problemelor și difi cultăților 
reale cu care se confruntă zi 
de zi populația din regiunea 
transnistreană, inclusiv oamenii 
de afaceri”, se mai spune în nota 
MAEIE. 

Basarabia – pământ 
turcesc în mintea 

rușilor  
Ziceam, asta nu miră pe 

nimeni. Însă mai multe aiureli 
medievale, care au răsunat (dar 
nu de o singură dată și cu alte 
ocazii) de la tribuna legislativului 
unei țări care l-a avut pe Tolstoi, 
Dostoievscki, Pușkin, Repin, 

Ciaikovski și atâtea alte somități 
în literatură și artă, pe un Kulibin 
și Țiolkovski, care a trimis primul 
satelit, dar și primul om în cosmos, 
te fac să te întrebi: de unde oare 
atâția deputați tembeliți? Care să 
aiureze că „Basarabia nu e pământ 
românesc, ci teritoriu turcesc”, 
că „Republica Moldova este o 
greșeală și ar trebui reîntoarsă 
Rusiei” (Vladimir Jirinovschi), 
că nu Transnistria ar trebui să fi e 
integrată în Republica Moldova, 
ci invers, deoarece inițial a existat 
„Republica Autonomă Sovietică 

Socialistă Moldovenească, iar în 
1944 Basarabia a fost integrată în 
RASSM” (Anton Morozov) și alte 
multe sminteli pe care nici măcar 
nu le poți considera politice. 

Dar să le luăm la rând. Povestea 
că teritoriul Basarabiei a făcut 
parte din Imperiul Rus și că rușii 
au luat Basarabia de la Imperiul 
Otoman în urma războiului ruso-
turc și a tratatului încheiat între 
cele două părți face obiectul unor 
numeroase „precizări” și trimiteri 
la subsol în majoritatea mijloacelor 
media afi liate administrației 
Putin, în special după ce acesta a 
devenit președintele Rusiei. Și se 
pare că face parte din multiplele 
scenarii ale serviciilor speciale 
ruse ațintite asupra Chișinăului 
și Bucureștiului. Puțini recurg 
și recunosc un adevăr istoric 
nemanipulat, la care se referă Lev 
Tolstoi în arhicunoscutul roman 
„Război și pace”. La balul de la 
Vilnea (Vilnius – N.M.) Napoleon 
îi răspunde solului trimis de țarul 
Alexandru I în speranța de a ajunge 
la o înțelegere de pace cu suveranul 
francez: „Da știu, ați încheiat 
pace cu turcii, fără să fi  primit 
Moldova și Valahia. Eu însă i-aș 
fi  dat suveranului dumneavoastră 
aceste provincii tot așa cum i-am 
dat Finlanda. Da, continuă el, am 
promis și i-aș fi  dat împăratului 
Alexandru Moldova și Valahia, 
dar acum nu va mai avea parte de 
aceste minunate provincii. Ar fi  
putut cu toate astea să le alipească 
la imperiul său, în decursul unei 

singure domnii, ar 
fi  lărgit granițele 
Rusiei de la Botnic 
până la gurile 
Dunării”. Dar cine-i 
Tolstoi cu toată 
opera sa pe lângă un 
Kalașnikov, Șciapov, 
Zatulin, Morozov 
și încă o duzină de 
deputați din Duma 
Rusiei, care, la 200 
de ani, însăilează 
dezbateri aberante 
în problema 

Basarabiei și o tot atât de aberantă 
rezoluție? Apropo, până la urmă 
Alexandru I, sfătuit de generali, se 
va mulțumi cu hotarul teritoriilor 
cotropite nu pe Siret, ci pe Nistru, 
ultimul fi ind un fl uviu mai greu de 
trecut din punct de vedere militar 
de orice inamic. 

Ne miră însă și faptul că atât 
la Chișinău, cât și la București 
presa și diplomația rămân mute 
la multiplele distorsionări ale 
adevărului istoric și nu se ostenesc 
a da replici pertinente acestor 
aiureli geopolitice. E drept că 

la Chișinău, actuala majoritate 
guvernamentală încearcă a mima 
(și asta la nivel de intenții abia) 
o limitare a propagandei ruse. O 
idee din start cu puține șanse de 
izbândă, având în vedere forța 
spațiului virtual și nivelul  de 
„valorifi care” a 
acestuia de către 
aceleași servicii 
ruse. Diplomația 
noastră românească 
nici măcar nu 
a catadicsit să 
scoată din arhive 
un alt tratat, din 
1921, prin care 
Rusia Sovietică și 
Turcia declarau 
NULE, din punct 
de vedere juridic, 
toate tratatele anterioare dintre 
fostele imperii – țarist și otoman. 
Ca sa nu mai zicem de acțiuni de 
contrapropagandă. 

Cine amenință cu 
adevărat securitatea 

locuitorilor din 
Transnistria? 

Cât despre amenințare cu 
extrapolarea scenariului din 
Donbas pe Nistru (dacă nu chiar 
pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova) ar fi  să facem câteva 
clarifi cări mai la îndemână și 
arhicunoscute – cine face mai 
mult dovada unor acțiuni cu 
caracter militar ce pot fi  califi cate 
ca ostile și destabilizatoare: 
Chișinăul și Kievul sau Tiraspolul, 
alias Moscova?  

Din 2014 în așa-numita 
RMN au loc regulat manevre de 
verifi care a scutului contra „unui 
război” chimic, biologic și chiar 
cu efecte nucleare. În 2017 pe 
teritoriul regiunii separatiste au 
avut loc încă două manevre, și mai 
impunătoare, cu același caracter. 
Manevre ce pot fi  „îndreptățite” 
exclusiv în contextul unui scenariu 
de creștere a potențialului operativ 
militar pe teritoriul regiuni 
separatiste și, implicit, a Republicii 
Moldova. O creștere, care, după 
cum recunosc chiar experți 
militari de la Moscova, poate fi  
asigurată numai în cadrul unor 
operații ale trupelor aeropurtate ale 
Federației Ruse. În plus, din 2015, 
au loc cu regularitate manevre ale 
„contingentul redus de trupe ruse”, 
cum place Moscovei să numească 
trupele Armatei 14 pe teritoriul 
Moldovei, care exersează intens 
desfășurare de trupe inclusiv ale 
Districtului Militar de Vest al 
Federației Ruse în vederea stabilirii 
și perfecționării sistemului de 
comunicații cu rețelele radiofi cate 
antirachetă „în condițiile unei 

reacții de răspuns de înaltă 
intensitate din partea inamicului”. 
Dacă e să considerăm la justa 
valoare aceste eforturi, numărul 
de trupe și mijloace antrenate, 
dar și structura manevrelor, nu 
încape nici o îndoială ce inamic 

au în vedere trupele ruse din 
Transnistria: Ucraina și România, 
recunosc aceeași experți ruși. 

Aparent, declarația Dumei 
de Stat pare că se înscrie în stilul 
tradițional al discursului ofi cial 
rus. Decât că este un prim impuls 
semnifi cativ de securizare a 
situației din Transnistria în ultimii 
doi ani. Următorul pas ar putea 
fi  elaborarea unui set de „măsuri 
de urgență”, ce să devină practici 
guvernamentale obișnuite în lipsa 
unor discuții politice. Prezentele 
măsuri au fost formulate de 
deputați inițial în discuțiile din 
comisii, unde, după cum am afl at 
din surse demne de încredere, cei 
mai mulți vorbitori au susținut 
că transnistrenii au nevoie de 
tehnologie medicală rusească 
modernă, de un mecanism 
simplifi cat de obținere a cetățeniei 
ruse pentru transnistrenii 
născuți după 1992, precum și de 
programul de susținere a familiilor 
de ruși după nașterea celui de-al 
doilea copil care să fi e extins și în 
Transnistria. Deputatul comunist 
Șciapov chiar a reiterat că Rusia 
trebuie să deschidă un consulat 
la Tiraspol și să decadă Ucraina 
din statutul ofi cial de mediator în 
formatul „5+2”, să extindă zona 
de securitate inclusiv cu prezența 
trupelor ruse asupra regiunii 
unde vor fi  amplasate posturile de 
graniță comune moldo-ucrainene.

Deși nici una dintre aceste 
propuneri nu a fost inclusă în textul 
fi nal adoptat, orice deteriorare 
ulterioară a situației politice 
din Transnistria (poate chiar 
intenționat provocată) e de natură 
să activeze unele dintre aceste 
măsuri. Atât că nu se știe – cele 
orientate pe o creștere a sprijinului 
social rus sau unul militar pentru 
republica separatistă. 

s
fi 
R
p
D
T
o
K
Z
ș
d
R
d
d
în

Scandal peste scandal tulbură din nou apele celor două maluri ale Nistrului. În timp ce pe 
segmentul transnistrean de hotar dintre cele două state vecine, Republica Moldova și Ucraina, 

se încearcă a institui un regim normal de trecere legală a populației și mărfurilor, la Moscova, Duma 
de Stat vrea cu tot dinadinsul să reaprindă focul războiului pe Nistru. De astă dată nu cu voluntari 
gen Rogozin și cazaci de pe Don, ci cu tancuri și artilerie grea din Donbas. La Chișinău, printre două 
răspunsuri – unul diplomatic al MAEIE și altul scăldat în lături al lui Dodon – puterea nu știe pe 
unde să-și scoată cămașa, luată la rost cine îl adăpostește în inima capitalei pe fostul lider separatist 
Evghenii Șevciuc.
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Ei contestă Germania ca 
stat federal, consideră că 

Imperiul German al lui Hitler 
mai există și se consideră 
cetăţenii acestuia. Ideologia 
lor neagă democraţia, adesea 
și Holocaustul. Sunt așa-
numiţii Reuchsburger, cetăţenii 
auto-declaraţi ai fostului 
Reich german sau al „statului 
liber prusac”. Deoarece au o 
ideologie anticonstituţională, 
aceștia au fost luaţi în vizor de 
autorităţile germane, mai ales 
că, după 2010, activităţile lor 
par a se fi  intensifi cat. Recent, 
poliţia germană a iniţiat o razie 
de proporţii în cinci landuri 
germane și în România, unde se 
pare că cetăţenii Reich-ului au 
adepţi.  

Razia a vizat 14 locuinţe 
și sedii de fi rme, după cum 
au declarat procuratura 
din Augsburg și poliţia din 
Schwaben Nord. Acestea 
se afl ă în Bavaria, Baden-
Wurttemberg, Hamburg, 
Saxonia Inferioară, Schleswig-
Holstein, „de asemenea, și în 
România”, relatează publicaţia 
Augsburger Allgemeine. Au fost 
reţinuţi cinci suspecţi cu vârste 
cuprinse între 44 și 69 de ani. 
La doi dintre aceștia existând 
indicii că ar fi  în posesie de 
arme și muniţie, a fost nevoie și 
de intervenţia forţelor speciale. 
Măsurile sporite de securitate 
au fost luate și în urma faptului 
că, în octombrie 2016, un 
„cetăţean al Reich-ului” din 
Georgensmund (Franconia 

bavareză) a împușcat un poliţist 
afl at în misiune.

În urma raziilor de miercuri, 
29 martie a.c., au fost emise trei 
mandate de arestare, pentru 
falsifi care de documente în stil 
organizat. Potrivit procuraturii, 
a fost confi scat un fond 
important de probe, muniţie și 
arme afl ate în posesie ilegală, 
printre care și un Winchester.

Anchetatorii au stabilit 
că suspecţii produceau și 
comercializau documente false, 
sub formă de cărţi de identitate, 
permise de conducere și 
pașapoarte diplomatice ale 
Deutsches Reich. Faptele 
de care mai sunt suspectaţi 
aceștia se referă la escrocherie 
imobiliară și taxarea ilegală a 
unor proprietari de imobile.

Înșelătoria funcţiona în felul 
următor: proprietarilor li s-ar 
fi  povestit că, potrivit „legii 
Aliaţilor”, cetăţenii Germaniei 
federale nu pot deţine 
proprietăţi, fără înscrierea la 
Comandamentul  militar al 
Rusiei sau al Aliaţilor. Pentru 
intermedierea în  acest sens, 
suspecţii ar fi  cerut sume 
considerabile de bani.

La nici o zi după razia de 
amploare, „cetăţenii Reich-
ului”au recidivat, însă într-un 
mod mai degrabă hilar. Un 
cuplu de germani din Bavaria 
(52 de ani) a încercat să 
zboare cu avionul în Mallorca 
folosind acte de identifi care 
fantasmagonice, cum e 
Heimatschein des Freistaates 

PreuBen”, o adeverinţă de 
apartament în statul liber 
prusac.

Cei doi solicitaseră la poliţia 
din aeroport documente de 
călătorie pentru pașapoartele 
lor expirate de șapte, respectiv 
12 ani, relatează radioul 
bavarez Bayrischer Rundfunk. 
La refuzul companiei de zbor 
de a-i lăsa să urce la bord fără 
acte, ei au încercat să nu-și 
rateze concediul, prezentând 
„pașaportul prusac”.

Referitor la razie, ministrul 
de interne al Bavariei, 
Joachim Herrmann (CSU), a 
apreciat că „e încă o lovitură 
remarcabilă”dată „cetăţenilor 
Reich-ului”. „Acești oameni sunt, 
potenţial, periculoși”, a adăugat 
el. Numărul lor e greu de afl at și 
variază între 1.100 de persoane, 
potrivit unei estimări pe surse a 
agenţiei de presă dpa, din  2016 
și 10.000.Cifra din urmă a fost 
indicată de Hans-Georg MaBen, 
președintele Ofi ciului Federal 
pentru Protecţia Constituţiei. 
La fi nele lunii ianuarie 2017, el 
declarase pentru dpa: „Socotim 
că, în prezent, 10.000 de persoane 
aparţin acestui spectru, al 
„cetăţenilor Reich-ului”. Acesta 
e însă dispersat și eterogen, iar 
doar 500-600 pot fi  consideraţi 
radicali de dreapta.”

Doctrina conspiraţionistă 
a mișcării „cetăţenilor Reich-
ului” se bazează în principal 
pe faptul că, din punctul de 
vedere al dreptului popoarelor, 
Reich-ul german ar exista în 
continuare, independent de 
Republica Federală Germană, 
deoarece Constituţia de la 
Weimar (adoptată în 1919) n-ar 
fi  fost niciodată abolită, nici de 
naţional-socialiști (în 1933) și 
nici de Comitetul de Control 
al Aliaţilor, care a preluat 
guvernarea Germaniei la 5 
iunie 1945. Această Constituţie 
a rămas nefuncţională, o serie 
dintre prevederile ei fi ind 
ulterior incluse în Grundgesetz 
(legea fundamentală a 
Germaniei).

Togbe Ngoryifi a Cephas Kosi Bansah, cunoscut 
și ca regele Bansah, își conduce regatul din 

Germania, prin Skype, timp în care lucrează ca 
mecanic cu normă întreagă în Ludwigshafen, la 80 
km distanţă de Frankfurt, potrivit Th e Independent. 
Bansah a ajun în Germania printr-un program de 
schimb de experienţă pentru studenţi. S-a îndrăgostit 
de Gabrielle, actuala soţie, și a rămas în Germania. 
Asta înainte de a fi  numit rege. Bansah a fost încoronat 
în 1987, după ce bunicul său a murit. El a fost ales 
în  dauna tatălui și fratelui său mai mare, deoarece 
cei doi erau stângaci, iar acesta este un semn că sunt 
„murdari” și „un semn al necinstei”, arată descoperă 
.ro.

Declaraţiile privind o posibilă unifi care a Albaniei cu Kosovo, făcute 
de premierul albanez Edi Rama și de liderul kosovar Hashim 

Th aci, pun gaz pe foc în relaţiile dintre Belgrad și albanezi. Atât Serbia 
cât și Rusia consideră că astfel de afi rmaţii nu contribuie la stabilitatea 
regiunii, ci sporesc riscul unui nou război în Balcani.

„Dacă eu aș spune că toţi sârbii ar trebui să trăiască într-un singur stat, 
aș fi  spânzurat de un steag la Bruxelles, a declarat noul președinte sârb 
Aleksandar Vucici. El a avertizat asupra reparaţiei unui confl ict care ar 
putea să implice și Macedonia și Muntenegru, foste state iugoslave care au 
populaţie majoritar albaneză.

Uniunea dintre Albania și Kosovo „este un vis care nu va deveni 
realitate”, a mai spus Vucici, solicitând UE să reacţioneze, până nu va 
izbucni un nou războiu în Balcani.

Belgradul consideră că o astfel de idee, fi e și la nivel declarativ, va 
produce bulversări în fosta Iugoslavie (acum dezmembrată), care a 
fost scena războaielor civile sângeroase din 1990 și a unei campanii de 
bombardamente ale NATO în 1999.

Premierul Edi Rama afi rmase recent, într-un interviu pentru un ziar 
american, că o unire între Albania și Kosovo nu poate fi  exclusă dacă 
perspectiva aderării ţărilor din Balcanii de Vest la Uniunea Europeană 
se îndepărtează. În opinia lui, fără perspectiva clară a aderării la Uniunea 
Europeană, regiunea ar putea „înnebuni” și ar putea deveni o „zonă gri” 
în care alţi actori ar putea avea o infl uenţă mai mare decât UE. Rama a 
adăugat că Tirana ar prefera să fi e într-o uniune mai mare, cum e Uniunea 
Europeană, dar, dacă acest lucru nu va fi  posibil, ar putea apărea „mici 
uniuni”.

Dacă Uniunea Europeană închide ușa în faţa Kosovo, „toţi albanezii 
din regiune vor trăi într-o singură ţară unită, astfel ca integrarea în familia 
europeană să poată continua”, a spus, la rândul lui, președintele kosovar 
Hashim Th aci pentru postul de radio Europa Liberă”.

Reacţia Rusiei, cel mai puternic aliat al Belgradului, nu s-a lăsat 
așteptată. MAE rus a afi rmat că declaraţiile premierului albanez sporesc 
potenţialul de confl ict în regiune și a criticat Statele Unite și Uniunea 
Europeană pentru că ar fi  „timide” faţă de proiectul Albaniei Mari. 
„Sub pretextul negocierilor ipocrite privind stabilizarea zonei, sub egida 
NATO, pilonii de stabilitate sunt, de fapt, ameninţaţi, relansându-se o 
cale care duce la redefi nirea frontierelor din Balcani”, apreciază MAE rus, 
avertizând că afi rmaţiile premierului Edi Rama vor aduce „un risc de 
creștere a confl ictului”.

Și, în timp ce actorii regionali și internaţionali fac joc de glezne într-un 
subiect atât de sensibil pentru sârbi, primarul localităţii sârbe Bujanovaci, 
albanezul Jonuz Musliu, face o afi rmaţie și mai scandaloasă, susţinând că, 
în cazul în care se va realiza o Albanie Mare, aceasta ar trebui să includă 
și o parte a teritoriului sârb.

SERVICIILE SECRETE TURCE ȘI ALBANEZE PUN LA 
CALE RETRASAREA GRANIŢELOR DIN BALCANI

Presa de la Belgrad susţine că serviciile de informaţii turce s-ar afl a în 
spatele recentelor declaraţii privind retrasarea graniţelor din Balcani 

și „răspândirea ideii unei Albanii Mari”. Informaţia a fost publicată de 
cotidianul belgrădean Vecernje Novosti, care precizează că ameninţările 
la adresa Serbiei, legate de o Albanie Mare, au venit concomitent, dinspre 
Tirana, Pristina și Presevo, într-un mod foarte bine sincronizat, preparat 
în laboratoarele de la Ankara.

Ziarul belgrădean susţine că a obţinut această informaţie de la „serviciile 
noastre de securitate” și că, potrivit datelor acestora, performanţa ofensivă‚ 
a serviciilor de informaţii din Turcia trece prin Pristina, prin intermediul 
a două pârghii-cheie.

Primul canal de comunicaţii și infl uenţă se realizează prin „Agenţia de 
Coordonare și Cooperare cu Turcia” (TIKA) din Serbia, care acţionează în 
districtul Raska, din sud-vestul ţării, dar și în localităţi din Valea Presevo.

Al doilea ar fi  întâlnirile „intensive” între agenţii de informaţii turci și 
liderii albanezi din Presevo și Bujanovac, precum și cu cei din Kosovo. 
Conform ziarului sârb, toate aceste operaţiuni ale spionajului turc se 
desfășoară sub umbrela Pristinei, astfel încât acţiunile lor subversive să nu 
fi e descoperite de serviciile de securitate de la Belgrad.

Intenţia guvernului de la Ankara ar fi  conform ziariștilor sârbi, 
realizarea unui sprijin puternic pentru Turcia pe teritoriul balcanic.

Proiectul Proiectul 
Albaniei Mari Albaniei Mari 

încinge spiritele încinge spiritele 
în Balcaniîn Balcani

Îşi conduce regatul prin Skype

i contestă Germania ca bavareză) a împușcat un poliţist
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Sub semnul prieteniei, cu fotbalul în „arc peste timp”,
                             la Dârvari – Valea Călugărească...
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an, 
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”„fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”

Pagină realizată de Prof. Octavian BĂLTEANU; 
www.ziarulploiestii.ro

După un an în primul eșalon 
al Prahovei (cu succese 

în „campionat” și „cupă”), FC 
Petrolul Ploiești a revenit (prin 
baraj promovat cu succes) în 
fotbalul naţional, în cel de al 
treilea eșalon și va activa în una 
din cele cinci serii (probabile) din 
Liga a III-a. Evident, obiectivul 

intermediar al echipei noastre este 
promovarea în Liga a II-a, iar cel 
fi nal, revenirea în elita naţională…

În prezenţa atât de benefi că a 
celor mai fi deli suporteri, Petrolul 
a pornit din nou la drum (luni, 
17.VII.2017, Stadion „Ilie Oană”), 
demarând pregătirile noului sezon 
cu susţinerea (ofi cializată) a marii 

companii de prim nivel mondial – 
Veolia…

FC Petrolul Ploiești - președinte 
executiv Cristi Vlad, președinte 
onorifi c Mircea Dridea – în staff ul 
administrativ, iar în staff ul 
tehnic, alături de antrenorul 
principal Octavian Grigore, 
Ciprian Pura – antrenor secund, 

Gheorghe Liliac 
– antrenor 
cu portarii, 
Marius Haită – 
preparator fi zic, 
Răduţă Ghioca – 
asistent medical.

Lotul de 
jucători (în curs 
de defi nitivare, 
cu jucători noi, 
cu mulţi U19; 
în Liga a III-a, 

în teren se impun, regulamentar, 
trei jucători sub 19 ani…): Mirel 
Bolboașă (de la ASA Tg. Mureș), 
Ionuţ Marinică, Raul Botezan 
(U19, CS Iernut) – portari; 
Alexandru Vagner (Concordia 
Chiajna), Alberto Olaru (U19), 
Răzvan Catană, Daniel Chiriţă, 
Jean Prunescu, Gabriel Frâncu, 
Mihai Velisar (U19), Valentin 
Ţicu (U19) – fundași; Marius 
Antoche (CS Balotești), Marius 
Chindriș (UTA Arad), Georgian 
Păun, Claudiu Tudor, Alexandru 
Puchea (Petrolistul Boldești), Nini 
Popescu, Alexandru Ciocâlteu 
(Dunărea Călărași), Dragoș 
Gheorghe, Saim Tudor (U19, 
CSM Râmnicu Sărat), mijlocași; 
Sergiu Arnăutu (Luceafărul 
Oradea), Roland Stănescu, Adrian 
Vintilă, Cosmin Lambru (U19, CS 

Blejoi), George Dumitru (U19, CS 
Câmpina), Tiberiu Niţescu (U19) 
– atacanţi.

În programul de pregătire 
FC Petrolul Ploiești a inclus 
un cantonament montan la 
Brașov (Hotel „Lux Divina”, 26 
iulie – 4 august 2017), jocuri de 
omogenizare și verifi care în cadrul 
Cupei Nicolae Pescaru, la Brașov 
(Petrolul,  CSA Steaua, Oţelul 
Galaţi, Steagul Roșu Brașov; 3, 4.08 
- dimineaţa), cu Progresul Spartac 
București (4.VIII - după amiaza, 
Strejnic), FC Aninoasa (12.VIII, 
deplasare), CSM Râmnicu Sărat 
(18.VIII, deplasare) și Astra 
II Giurgiu (19.VIII, Ploiești), 
două (posibile) jocuri în Cupa 
României (9 și 23.VIII) și apoi,  
din 26.VIII.2017, start, în Liga a 
III-a… Hai Petrolul!

G
–
c
M
p
R
a

ju
d
c
c
în

Recent (duminică, 
16 iulie 2017), 

răspunzând unei onorante 
invitaţii, am fost alături 
de fostul coleg din Biroul 
Executiv al Asociaţiei 
Judeţene de Fotbal 
Prahova – Alexandru 
Vasile (fost fotbalist, mulţi 
ani președinte al echipei 
din Dârvari – „Recolta” 
sau „Viticultorul”, acum 
„AS” sau la „Sportul” 
Valea Călugărească), care 
la o preţioasă aniversare 
(70 de ani, majoritatea 
pro-fotbal, „La mulţi 
ani!...) a organizat pe 
„stadionul” din Dârvari 

(o mică „bijuterie” locală, 
cu excelent gazon natural, 
aproape de pădure…) 
un atractiv meci de „old-
boys” cu foștii colegi 
fotbaliști (din anii 1970-
1985…), afl aţi (cei mai 
mulţi) la a treia tinereţe.

Sub semnul 
prieteniei, cu 

fotbalul în „arc peste 
timp”, foștii fotbaliști 
inclusiv sexagenari și 
chiar septuagenari…), în 
ciuda ploii mocănești, și-au 
etalat virtuţile tehnico-
tactice (mai puţin cele 
fi zice…), în care ”scorul” 
n-a contat, ci bucuria 

jocului, a sportului, a 
revederii și mai ales 
depănarea de amintiri, 
din „Repriza a III-a”, de 
la Căminul Cultural (de 
lângă teren) și în care 
partenerul lor de joc de 
la old-boys și fostul lor 
coleg de echipă din prima 
tinereţe (de fel din Radila) 
– astăzi preţuitul inginer 
Vasile Cârstea (director 
general al Sucursalei 
Ploiești a SNGN Romgaz) 
le-a răsplătit eforturile…

În fotografi e de 
album, în rândul de 

sus, de la stânga: Tudor 
Dumitrache, Constantin 

Grigore, Nicolae Ion, 
Marian Voinea, Ștefan 
Pârvu, Dumitru Ion, 
Nicolae Ivașcu (fost mare 
talent, de Petrolul…), 
Vasile Cârstea (director 
Romgaz Ploiești…), 
Alexandru Vasile (născut 
6.VII.1947, Dârvari, 
aniversat…), Ion Mocanu 
(fost „șef ”, la fotbal, 
la Matizol), Gheorghe 
Anastase; în rândul de jos, 
tot de la stânga: Damian 
Boroș, Ely Ionescu (junior 
la Dinamo, cu bunicul 
Constantin Grigore, sus), 
Valeriu Ghiţă, Marcel Ion, 
Ion Gheorghe, Georgian 

Sandu, Nicolae Boroș, 
Marcel Andrei, Marin 
Andrei; iar jos, singur, 
cu „perucă”, Aurel Vasile 
(frate cu „Nea Sandu” – 
Alexandru Vasile).

Pe gazon sau în 
tribună” benefi că 

prezenţa foștilor jucători 
sau susţinători – Aurel 
Axente, Nicolae Stoica, 
Constantin Curelea, 
Constantin Cârstea, prof. 
Constantin Mihai, Cornel 
Filip. Irinel Axente.

La Dârvari – Valea 
Călugărească, cu 
fotbalul, sub semnul 
prieteniei…

FC Petrolul Ploieşti, din nou la drum…FC Petrolul Ploieşti, din nou la drum…

Și în cea mai mare comună 
a Prahovei (cu peste 10.000 

de locuitori – populaţie stabilă) 
– Valea Călugărească (primar 
Neacșu Vasilică), cu 15 sate în 
componenţă (Valea Călugărească – 
reședinţă, Arva, Coslegi, Dârvari, 
Pantazi, Rachieri, Radila, Schiau, 
Valea Largă, Valea Mantei, Valea 
Nicovani, Valea Poienii, Valea 
Popii, Valea Urșoii, Vîrfurile), 
fotbalul – „sport rege” (cu patru 
echipe afi liate – Sportul Valea 
Călugărească, Progresul Coslegi, 
Viitorul Pantazi, AS Dârvari), 
are tradiţie, mulţi adepţi, produce 
bucurii…

Sub semnul prieteniei...Sub semnul prieteniei... Foto:  Prof. Constantin Mihai, Dârvari                                                         Foto:  Prof. Constantin Mihai, Dârvari                                                         

Petrolul, la drum cu speranță...Petrolul, la drum cu speranță... fo
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