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

Ziarul   Ploiestii,
 „A te da mai învăţat decât e cazul este unul din indiciile prostiei”

Georg Lichtenberg (1742-1799, scriitor german)- Culese de Tata  
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SUA programaseră SUA programaseră 
distrugerea Siriei distrugerea Siriei 
încă din 1983încă din 1983

Guvernul României a Guvernul României a 
aprobat Prahovei un aprobat Prahovei un 
proiect de 83 mil. leiproiect de 83 mil. lei

Cum a împărțit județul Cum a împărțit județul 
banii pentru investițiile banii pentru investițiile 
din 96 de localitățidin 96 de localități

Voronin, Lupu și Voronin, Lupu și 
Rogozin sau neunirea Rogozin sau neunirea 
cu Româniacu România

GUVERNUL 
TUDOSE 

TAIE COADA 
PISICII! 

(A SE CITI 
PENSIILE 
SPECIALE)

Cum o fi , ca fost salariat al statului, ca 
magistrat, mai precis, să încasezi 

o pensie de 41.000 lei/lună, adică 
aproape o jumătate de milion de lei pe 
an? Primul răspuns ar fi  așa: minunat 
pentru benefi ciar! Dar sfi dător pentru 
restul populației României, obligată 
să plătească astfel de pensii din niște 
venituri de 20-30 ori mai mici. Sfi dător 
pentru nivelul la care se afl ă România 
ca dezvoltare, ca nivel general de trai. 
Indiferent cum, iată totuși că se poate 
așa ceva la noi! Iar pensionarii de lux 
nu au aceste venituri de bătrânețe 
ilegal; dimpotrivă, le-a permis legea 
să le aibă! Legea votată în Parlamentul 
României, pe parcursul a zeci de ani 
de populism deșănțat. Următoarea 
pensie specială este a unui aviator care 
încasează 39.000 lei/lună. În sistemul 
public, cele mai mari pensii calculate 
în raport cu veniturile realizate sunt  
încasate de un bancher (18.800 lei/
lună), un fost director de companie 
de transport (18.300 lei/lună) și un alt 
bancher (18.000 lei/lună).

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII, SOMAT SĂ 
REZOLVE CRIZA EPIDEMIEI DE RUJEOLĂ

CUM SĂ VACCINEZI 100% DACĂ VACCINUL A FOST 
ASIGURAT DOAR ÎN PROPORȚIE DE 67-86%?

Premierul Mihai Tudose i-a recomandat-
ca să nu sunem, direct, că aproape i-a 

ordonat-ministrului Sănătății, Florian 
Bodog, să rezolve criza vaccinurilor din 
România și situația Institutului Cantacuzino. 
Pentru prima problemă, Bodog a găsit o 
rezolvare: a demis conducerile direcțiilor de 
sănătate publică din cinci județe, printre care 
și Prahova. Pentru singurul producător de 

vaccinuri afl at sub autoritatea statului, am 
numit unitatea cu multă istorie în spate, cu 
multe performanțe, Institutul Cantacuzino, 
pus la pământ succesiv de câteva guverne, 
ministrul Sănătății a scăldat-o, ca să folosim 
un termen de la periferia vocabularului 
limbii române, dar care ilustrează cu 
fi delitate atitudinea ofi cialului.

Nu este clar ce fel de redresare 
fi nanciară propun consilierii 

locali și conducerea SC Transport 
Călători „Expres”, primii - în 
calitate de reprezentanți ai 
acționarului unic al societății, 
Consiliul Local Ploiești, dacă 
singurele măsuri, cel puțin 
deocamdată, se rezumă la 
modifi carea tarifelor de călătorie 

pe mijloacele de transport în 
comun? Proiectul de hotărâre a 
fost aprobat de consilieri în altă 
formă decât cea propusă de către 
conducerea TCE, dar măsurile 
tot la schimbarea tarifelor se 
rezumă. Miza, deși nimeni n-o 
spune deschis, a fost ca Primăria 
Ploiești să deconteze gratuitățile 
la care s-a angajat la niște prețuri 

mai mari decât cele practicate 
până acum. Dovadă? Bugetul 
Primăriei Ploiești se va rectifi ca 
în sensul în care, pentru cinci 
luni, suma pentru subvenții va 
crește cu 4,92 mil. lei, iar bugetul 
Administrației Serviciilor Sociale 
Comunitare va plusa în gratuități 
alte 364.000 lei.

ACESTEA AU FOST 
INTRODUSE DE-A LUNGUL 

TIMPULUI, ÎNTR-UN POPULISM 
DEȘĂNȚAT, DE COLEGII SĂI 

DIN PSD ȘI ALDE, 
INCLUSIV DE LA PNL

 
GHICIȚI: SE VOR ATINGE 
OFICIALII DE PENSIILE 
PARLAMENTARILOR?

ACESTEA AU FOST
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Miruna BOGDĂNESCU;  www.ziarulploiestii.ro

TCE ZICE CĂ SE REDRESEAZĂ FINANCIAR 
DIN VÂNZAREA DE ABONAMENTE 

Lefuri de lefuri şi la Primăria Ploiești! Lefuri de lefuri şi la Primăria Ploiești! 
Acum se poate să faceți și un pic

   de treabă ? Maria BOGDAN; 
www.ziarulploiestii.ro

Și-acum, oameni 
buni (sau răi) de 

la Primăria Ploiești, 
gândul la treabă! Adică 
terminăm cu expresia 
„timpul trece, leafa 
merge”. La salariile de 
acum parcă n-am mai 
vrea să auzim despre 

proiecte europene ratate 
sau investiții întârziate 
ori întinse pe 5 sau 6 
ani, n-am mai vrea nici 
mici sau mari cazuri 
de corupție ori alte 
ilegalități, n-am mai 
vrea nici scandaluri 
legate de nu știu care 

director vinovat 
de blocarea unor 
proiecte. Am 
dori, la grămada 
de bani pe care o 
luați- nu mare, 
în raport cu 
salariile din UE, 
dar mare față de 
nivelul salarial 
din România- 
treabă intensă 
măcar în cele 8 
ore de program 

și un pic mai multă 
deschidere, amabilitate, 
solicitudine față de 
ploieșteanul contributor 
la bugetul local și al 
statului.

Așadar-și nu mai 
intrăm în discuțiile 

legate de modul în care 
s-a desfășurat ședința 
Consiliului Local- 
funcționarii publici și 
personalul contractual 
de la Primăria Ploiești 
benefi ciază de salarii de 
bază majorate, după ce a 
fost pusă în aplicare Legea 
salarizării unitare. Ca să 
păstrăm rigurozitatea, 
HCL 253/28 iulie 2017 
vorbește despre creșterea 
veniturilor pentru 
familia ocupațională 
„administrație”: Primăria 
și Consiliul Local 
Ploiești, Administrația 
Serviciilor Sociale 
Comunitare, Poliția 
Locală Ploiești, Serviciul 
Public Local Comunitar 
de Evidența Persoanelor, 

Administrația Parcului 
Memorial „Constantin 
Stere”, Clubul Sportiv 
Municipal Ploiești și 
Serviciul Public Finanțe 
Locale. O remarcă: 
salariile de la SPFL au 
fost calculate diferențiat 
față de restul instituțiilor 
(la suma negociată 
s-au aplicat niște 
stimulente). Și la Ploiești 
s-a mai întâmplat ceva: 
sindicatele au semnat 
un document prin care 
se angajează să renunțe 
la sporuri și tichete de 
vacanță, benefi cii ce ar 
fi  trebuit să fi e acordate 
începând cu 2018, odată 
cu majorarea salariilor.
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Accident rutier, în 
Drăgănești

Accidentul rutier s-a produs în 
comuna Drăgănești, satul Meri. 
Trei persoane, două femei și un 
bărbat, au fost evaluați din punct 
de vedere medical. Se pare că 
autoturismul ar fi  derapat și ar fi  
intrat în gardul unei proprietăți, 
iar de aici a ricoșat în peretele unei 
case. La fața locului s-au deplasat 
echipaje ale Poliției, ale Serviciului 
Județean de Ambulanță, precum și 
pompieri militari. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cu 
exactitate modul în care s-a produs 
accidentul rutier. Două victime ale 
accidentului au fost transportate 
la spital pentru evaluări medicale 
suplimentare.

Alcoolemie record. Șoferul 
a provocat un accident  la 

Vălenii de Munte
Un șofer s-a ales cu dosar 
penal pentru conducerea 
unui autoturism în stare de 
ebrietate. Bărbatul a provocat 
un accident, soldat cu avarierea 
autoturismului. Ajunși la fața 
locului, polițiștii și-au dat seama 
imediat care este motivul pentru 
care șoferul a pierdut controlul 
volanului. Fiind testat cu aparatul 
etilotest, șoferul a fost depistat 
cu o îmbibație alcoolică de 1,23 
mg/l alcool pur în aerul expirat. 
„În cauză, a fost întocmit dosar 
penal pentru conducere sub 
infl uența alcoolului, conducătorul 
auto fi ind transportat la spital 
în vederea recoltării de probe 
biologice de sânge”, a anunțat IPJ 
Prahova. Bărbatul nu este singurul 
șofer care a fost depistat în trafi c 
sub infl uența băuturilor alcoolice. 
Polițiști din Vălenii de Munte au 
depistat un bărbat din Cerașu, 
care conducea un autovehicul pe 
o stradă din localitate, deși se afl a 
sub infl uența alcoolului. Aparatul 
etilotest a indicat valoarea de 0,63 
mg/l alcool pur în aerul expirat. 
Totodată, un echipaj rutier din 
Câmpina a depistat un bărbat 
din Brebu, în vârstă de 41 de ani, 
care se afl a la volan, deși avea o 
îmbibație alcoolică de 0,42 mg/l. 
Polițiștii din Urlați au depistat un 
bărbat din Albești Paleologu, care 
conducea sub infl uența alcoolului, 
fi ind depistat cu o concentrație 
de 0,41 mg/l alcool pur în aerul 
expirat. „În toate cele trei cauze, cei 
depistați au fost conduși la unități 
spitalicești pentru a le fi  recoltate 
probe de sânge în vederea stabilirii 
alcoolemiei, fi ind întocmite 
dosare penale pentru săvârșirea 

infracțiunii de conducerea unui 
vehicul sub infl uența alcoolului”, a 
precizat IPJ Prahova.

Șofer, încătușat după 
ce a făcut scandal la 

Județean 
Un șofer ploieștean, în vârstă 
de 50 de ani, este cercetat penal 
pentru că a refuzat recoltarea 
de sânge. În plus, șoferul a fost 
încătușat în momentul în care a 
început să facă scandal la Spitalul 
Județean Ploiești. Bărbatul a fost 
implicat într-un accident rutier. O 
persoană a sunat la 112 și a alertat 
polițiștii Secției nr. 3 Blejoi pe 
motiv că, în urma unui accident 
rutier dintre două autoturisme, 
soldat cu pagube materiale, unul 
dintre șoferi a părăsit locul și 
s-ar afl a sub infl uența alcoolului. 
Practic, cele două autoturisme 
s-au acroșat cu oglinda laterală. 
„Polițiștii i-au identifi cat pe cei doi 
șoferi implicați opriți pe marginea 
DN 1, pe raza localității Blejoi. 
Unul dintre aceștia a fost testat 
cu aparatul etilotest, rezultatul 
fi ind negativ. Cel de-al doilea a 
refuzat testarea, astfel încât a fost 
condus la Spitalul Județean, unde 
nu numai că a refuzat recoltarea 
de probe biologice de sânge, dar 
a și devenit recalcitrant, adresând 
cuvinte jignitoare personalului 
medical. Astfel, cu sprijinul 
colegilor de la Secția nr. 2 Poliție 
Ploiești, bărbatul, în vârstă de 50 
de ani, domiciliat în municipiu, a 
fost încătușat și dus la audieri”, a 
precizat IPJ Prahova. În cauză, a 
fost întocmit dosar penal pentru 
săvârșirea infracțiunii de refuz 
de recoltare a probelor biologice 
de sânge în vederea stabilirii 
alcoolemiei, fi indu-i totodată 
reținut permisul de conducere. 
„Șoferul a fost sancționat 
contravențional cu amendă în 
valoare de 1.000 de lei, pentru 
provocarea de scandal în loc public 
și adresarea de cuvinte jignitoare”, 
a precizat sursa citată.

Consilier local, arestat 
preventiv pentru pedofi lie

Consilierul local din Breaza 
Gheorghe Cristian Brotoiu, în 
vârstă de 36 de ani, a fost arestat 
preventiv pentru 29 de zile, după 

ce a fost acuzat de acte sexuale 
cu un minor în vârstă de 14 ani. 
Poliția din Breaza s-a autosesizat 
și l-a reținut inițial pentru 24 
de ore. Ulterior, Judecătoria 
Câmpina a dispus arestarea 
preventivă a bărbatului pentru 29 
de zile. Măsura a fost contestată de 
consilierul local, însă Tribunalul 
Prahova a menținut măsura 
dispusă de judecătorul de drepturi 
și libertăți. Decizia Tribunalului 
Prahova este defi nitivă. Ca urmare 
a acuzațiilor grave, consilierul a 

fost exclus și din PSD, formațiune 
politică pe listele căreia a candidat 
la alegerile din 2016. În plus, 
Instituția Prefectului a emis 
ordinul de încetare, înainte de 
termen, a mandatului de consilier 
local. 

Tânăr surprins de un mal 
de pământ, la Bucov

Un tânăr în vârstă de 22 de ani, 
în timp ce efectua lucrări la 
o canalizare din Bucov, a fost 
surprins de un mal de pământ. 
Pompierii militari s-au deplasat la 
fața locului și au reușit să monteze 
un parapet de siguranță pentru 
stabilizarea pereților de pământ. 
Tânărul, acoperit până la brâu de 
pământ, a fost scos și transportat 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești, unde 
a fost diagnosticat cu traumatism 
abdominal prin strivire. În cauză 
a fost deschis un dosar penal. 

Polițiștii au sesizat și Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Prahova, 
incidentul fi ind considerat 
accident de muncă.

Bărbat din Ploiești, căutat 
de autoritățile germane, 

arestat preventiv
Polițiști de investigații criminale 
din cadrul Biroului ,,Urmăriri” 
au pus în executare un mandat 
de arestare preventivă pentru 30 
de zile, emis de Curtea de Apel 
Ploiești pe numele unui bărbat de 
36 de ani, la solicitarea autorităților 
judiciare din Germania. Bărbatul 
este acuzat  de comiterea 
infracțiunilor de jaf, pagube 
materiale, vătămare corporală și 
distrugere de documente, fapte 
prevăzute de Codul Penal al 
acestei țări, a precizat IPJ Prahova. 
Bărbatul a fost condus la Centrul 
de Reținere și Arestare Preventivă 
Câmpina.

Tânără de 25 de ani dată 
dispărută

Polițiștii prahoveni au anunțat 
dispariția unei tinere în vârstă 
de 25 de ani, din Ploiești. Tânăra 
ar fi  plecat de la domiciliu și nu a 
mai revenit. Persoana dispărută 
se numește Pilică Ioana Jeni. 
„Au fost demarate, imediat, 
toate activitățile procedurale, 
polițiștii efectuând investigații 
pentru găsirea persoanei în cauză. 
Aceasta are 1,75 m. înălțime, 
aproximativ 78 kg, părul drept, 
negru, de lungime medie, fața 

ovală, ten măsliniu, ochi căprui. 
La momentul dispariției, era 
îmbrăcată cu rochie albă cu desene 
fl orale colorate și era încălțată cu 
sandale”, a anunțat IPJ Prahova. 
Persoanele care pot oferi relații 
care pot conduce la depistarea 
acesteia sunt rugate să anunțe cea 
mai apropiată subunitate de poliție 
sau să apeleze 112, este apelul 
lansat de IPJ Prahova.

Percheziții la persoane 
bănuite de furt, prin 

metoda „pomana”
Polițiștii prahoveni au efectuat 
șapte percheziții domiciliare la 
persoane bănuite de furturi din 
locuințe prin metoda ”pomana”. 
Totul a plecat însă de la un fl agrant. 
Polițiști din cadrul Poliției 
Municipiului Ploiești și al Direcției 
de Operațiuni Speciale, au depistat 
în fl agrant patru persoane bănuite 
de săvârșirea mai multor furturi 
din locuințe de pe raza județului 
Prahova. Se pare că aceștia tocmai 
reușiseră să sustragă aproximativ 
15.000 de lei din locuința unei 
persoane din Ploiești. „Modul în 
care membrii grupului, constituit 
din cinci persoane, ar fi  acționat în 
acest caz, precum și în alte situații 
sesizate în municipiile București 
și Ploiești, dar și alte localități 
din Prahova, se referă la faptul că 
două persoane de sex feminin, sub 
pretextul că intenționează să ofere 
bunuri în memoria unei persoane 
decedate, ar fi  solicitat accesul în 
locuință”, a precizat IPJ Prahova. 
Ulterior, femeile susțineau că vor 
să ofere și bani, rugând victimele 
să le schimbe o bancnotă de 
valoare mare și solicitând un rest 
de bani, pentru a identifi ca locul 
unde sunt ținuți banii în locuința. 
Apoi, femeile căutau un pretext 
pentru a îndepărta persoana 
vătămată din încăpere, una dintre 
cele două femei bănuite reușind 
să sustragă restul de bani. În alte 
situații sesizate, persoanele în 
cauză ar fi  pretins că sunt lucrători 
la o societate de utilității publice. 
„Astfel, aceștia ar fi  pretins fi e că 
victimele au de plătit mai mult 
costul energiei electrice și trebuie 
să le returneze bani, fi e că trebuie să 
achite o sumă (de exemplu 300 de 
lei) în vederea obținerii de facilități 
la facturarea consumului. Toate 
acestea aveau ca scop identifi carea 
locului unde potențialele victime 
își țineau banii”, a mai precizat IPJ 
Prahova. Prejudiciul cauzat, spun 
polițiștii, este estimat, în prezent, 
la peste 80.000 de lei. Descinderile 
au avut loc în Ploiești, în comuna 
Șirna și la Mizil. „Referitor la 
incidența furturilor din locuințe 

săvârșite prin această metodă, 
Inspectoratul Județean de Poliție 
Prahova, cu sprijinul Școlii de 
Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” 
din Câmpina, a desfășurat ample 
acțiuni de informare în municipiul 
Ploiești în ultimele două luni, în 
rândul unui public țintă format 
cu precădere din persoane 
vârstnice. Drept urmare, au fost 
sesizate un număr tot mai ridicat 
de tentative de asemenea fapte, 
persoanele bănuite nereușind 
să fi nalizeze actul infracțional 
cu succes, pe fondul faptului că 
persoanele vizate au reacționat în 
conformitate cu recomandările 
polițiștilor”, a precizat IPJ Prahova.

Percheziții la hoții de lemne
Polițiști ai Inspectoratului 
de Poliție Județean Prahova 
au efectuat 10 percheziții, la 
domiciliile unor persoane din 
comuna Dumbrăvești, care sunt 
bănuite de ilegalități în domeniul 
silvic. „Din cercetări a reieșit că, în 
perioada iunie – iulie a.c. acestea 
ar fi  tăiat ilegal și sustras material 
lemnos din fondul forestier al 
Ocolului Silvic Slănic, precum 
și din fonduri private de pe raza 
orașului Plopeni și comunei 
Cocorăștii Mislii”, a precizat IPJ 
Prahova. În urma perchezițiilor, 
polițiștii au descoperit la locațiile 

vizate cantitatea de 3 m3 de 
cherestea și 4 m3 de material 
lemnos de foc (bușteni, specia 
stejar), pentru care nu existau 
documente de proveniență. 
Materialul lemnos descoperit a 
fost ridicat în vederea cercetărilor, 
precum și nouă atelaje hipo, 
trei motoferăstraie și alte unelte 
utilizate la tăierea și prelucrarea 
lemnului sustras (topoare, chingi, 
ferăstraie etc). 11 persoane bănuite 
au fost aduse la sediul poliției în 
vederea audierilor, urmând a fi  
dispuse măsuri în consecință.

Administrator de bloc, 
acuzat de fals în înscrisuri 

și delapidare
Polițiști ai Serviciului de 
Investigare a Criminalităţii 
Economice au defi nitivat 
cercetările într-un dosar penal 
privind un ploieștean, sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de 
delapidare și fals în înscrisuri sub 
semnătură privată.  „S-a reținut că 
inculpatul, în cursul lunii aprilie 
2016, în calitate de administrator 
al unei asociații de proprietari, 
și-ar fi  însușit, în mod ilegal, suma 
de 16.215,19 lei, aparținând acestei 
asociații, prin folosirea unui înscris 
care atestă fapte sau împrejurări 
necorespunzătoare adevărului”, a 
anunțat IPJ Prahova. Dosarul a fost 
înaintat Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Ploiești cu propunere 
de emitere a rechizitoriului și 
sesizare a instanţei competente a 
soluţiona cauza.

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.roSeria accidentelor rutiere 

a continuat în Prahova, 
peste 10 persoane necesitând 
transportul la spital ca urmare 
a traumatismelor suferite. Un 
consilier local din Breaza a fost 
arestat preventiv sub acuzația de 
pedofi lie, iar polițiștii prahoveni 
au efectuat mai multe percheziții 
la persoane bănuite de furt din 
locuințe prin metoda „pomana”, 
dar și la persoane bănuite de 
tăieri ilegale de copaci.

ovală ten măsliniu ochi căprui
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Cum a împărțit județul banii pentru
                     investițiile din 96 de localități

CONTRIBUȚII CJ DE LA 
75.000 LEI, LA 400.000 LEI/

LOCALITATE
Sumele alocate pentru o comună 

variază de la 75.000 lei, la 400.000 lei, un 
raport așadar de 1 la 5,33 între cea mai 
mică și cea mai mare sumă. Pe tranșe 
de bani, CJ Prahova a trimis în cele 96 
de localități următoarele sume: 75.000 
lei-Ariceștii Zeletin, Tinosu; 80.000 lei-
Bertea, Tătaru; 83.000 lei-Iordăcheanu, 
Lapoș; 84.000 lei-Boldești Grădiștea; 
85.000 lei-Bătrâni; 90.000 lei-Baba Ana, 
Cărbunești; 95.000 lei-Drajna, Lipănești; 
100.000 lei-Slănic, Adunați, Cocorăștii 
Colț, Cosminele, Drăgănești, Fântânele, 
Fulga, Șotrile, Teișani; 105.000 lei-
Mănești; 110.000 lei-Gorgota, Poienarii 
Burchii; 112.000 lei-Poiana Câmpina; 
115.000 lei-Bălțești; 117.000 lei-Gornet 
Cricov; 120.000 lei-Florești; 135.000 lei-
Berceni; 140.000 lei-Filipeștii de Târg; 
142.000 lei-Puchenii Mari; 150.000 lei-
Apostolache, Brebu, Măgurele, Plopu, 
Podenii Noi, Predeal Sărari, Provița de 
Sus, Surani, Șoimari, Talea; 152.000 lei-
Filipeștii de Pădure; 165.000 lei-Târgșoru 
Vechi; 170.000 lei-Provița de Jos; 174.000 
lei-Câmpina, Azuga; 180.000 lei-Sinaia, 
Ștefești, Vâlcănești; 190.000 lei-Sălciile; 
200.000 lei-Plopeni, Urlați, Albești 
Paleologu, Bărcănești, Ceptura, Cocorăștii 
Mislii, Colceag, Cornu, Dumbrăvești, 
Gura Vadului, Jugureni, Olari, Posești, 
Scorțeni, Sângeru, Starchiojd, Telega, 
Vadu Săpat, Valea Călugărească, Valea 
Doft anei; 223.000 lei-Dumbrava; 230.000 
lei-Tomșani; 240.000 lei-Mizil; 250.000 
lei-Comarnic, Bucov, Călugăreni, Cerașu, 
Păcureți, Salcia, Secăria, Vărbilău; 300.000 
lei-Bușteni, Balta Doamnei, Chiojdeanca, 
Gornet; 350.000 lei-Breaza, Vălenii de 
Munte, Aluniș, Măgureni, Măneciu; 
400.000 lei-Băicoi, Bănești, Gherghița, 
Izvoarele.

GROSUL BANILOR SE 
DUCE ÎN INFRASTRUCURA 

RUTIERĂ
Cele mai multe proiecte vizează 

infrastructura rutieră. Cota CJ Prahova 
pentru acest domeniu se ridică la 8,207 
milioane de lei. Urmează, în ordine, 

investițiile în învățământ (1,706 mil. lei), 
cultură (1,195 mil. lei) și sănătate (1,050 
mil. lei):
-infrastructura rutieră (asfaltare 
și modernizare drumuri, trotuare, 
rigole, podețe de intrare în curți) 
Câmpina-174.000 lei, Băicoi-270.000, 
Breaza-350.000 lei, Bușteni-210.000 
lei, Mizil-195.000 lei, Plopeni-200.000 
lei, Slănic-100.000 lei, Adunați-100.000 
lei, Albești Paleologu-100.000 lei, 
Aluniș-150.000 lei, Apostolache-150.000 
lei, Ariceștii Zeletin-75.000 lei, 
Baba Ana-90.000 lei, Bertea-80.000 
lei, Berceni-135.000 lei, Boldești 
Grădiștea-84.000 lei, Brebu-150.000 lei, 
Bucov-250.000 lei, Călugăreni-250.000 
lei, Cărbunești-90.000 lei, 
Cerașu-250.000 lei, Chiojdeanca-300.000 
lei, Drăgănești-100.000 lei, 
Dumbrava-223.000 lei, Gorgota-110.000 
lei, Gornet-300.000 lei, Gornet 
Cricov-117.000 lei, Gura Vadului-200.000 

lei, Izvoarele-400.000 lei, 
Lipănești-95.000 lei, Măgurele-150.000 
lei, Măgureni-200.000 lei, 
Măneciu-350.000 lei, Păcureți-150.000 
lei, Poiana Câmpina-112.000 lei, 
Poienarii Burchii-110.000 lei, Provița de 
Jos-170.000 lei, Puchenii Mari-142.000 
lei, Surani-150.000 lei, Șotrile-100.000 
lei, Talea-150.000 lei, Tătaru-80.000 
lei, Telega-100.000 lei, Târgșoru 
Vechi-165.000 lei, Vadu Săpat-150.000 

lei, Valea Doft anei-200.000 lei, 
Vărbilău-250.000 lei, Vâlcănești-180.000 
lei (Total-8,207 mil. lei);
-poduri, podețe: Bănești-400.000 lei, 
Drajna-95.000 lei, Plopu-150.000 lei, 
Provița de Sus-150.000 lei (Total-795.000 
lei);
-sănătate: Azuga-100.000 lei, 
Băicoi-130.000 lei, Comarnic-250.000 
lei, Sinaia-180.000 lei, Urlați-200.000 lei, 
Sălciile-190.000 lei (Total-1,050 mil. lei);
-învățământ (școli și grădinițe): 
Azuga-74.000, Mizil-45.000 lei, 
Vălenii de Munte-350.000 lei, Albești 
Paleologu-100.000 lei, Ceptura-200.000 
lei, Filipeștii de Pădure-152.000 lei, 
Fântânele-60.000 lei, Fulga-100.000 
lei, Măgureni-100.000 lei, Predeal 
Sărari-150.000 lei, Secăria-120.000 lei, 
Tinosu-75.000 lei, Tomșani-30.000 
lei, Valea Călugărească-150.000 lei 
(Total-1,706 mil. lei);
-sport: Bușteni-90.000 lei, Lapoș-83.000 

lei, Posești-200.000 lei, Șoimari-150.000 
lei (Total-523.000 lei);
-alimentare cu apă: Aluniș-200.000 lei, 
Colceag-100.000 lei, Iordăcheanu-83.000 
lei, Jugureni-200.000 lei, 
Măgureni-50.000 lei, Secăria-130.000 
lei, Ștefești-180.000 lei, Valea 
Călugărească-50.000 lei (Total-993.000 
lei);
-canalizare (ape menajere, 
pluviale): Balta Doamnei-150.000 lei, 

Bărcănești-200.000 lei, Bătrâni-85.000 
lei, Cocorăștii Mislii-200.000 lei, 
Florești-120.000 lei, Tomșani-100.000 lei 
(Total-885.000 lei)
-alimentare cu gaze: Gherghița-100.000 
lei, Tomșani-50.000 lei (Total-150.000 
lei);
-centre ISU/SMURD: Balta 
Doamnei-100.000 lei, Gherghița-200.000 
lei (Total-300.000 lei);
-locuri de joacă, agrement: Balta 
Doamnei-50.000 lei, Gherghița-100.000 
lei, Scorțeni-200.000 lei, Vadu 
Săpat-50.000 lei (Total-300.000 lei);
-cultură: Bălțești-115.000 lei, 
Colceag-100.000 lei, Cornu-100.000 
lei, Cosminele-100.000 lei, Filipeștii 
de Târg-140.000 lei, Fântânele-40.000 
lei, Păcureți-100.000 lei, Podenii 
Noi-150.000 lei, Sângeru-200.000 lei, 
Telega-100.000 lei, Tomșani-50.000 lei 
(Total-1,195 mil. lei);
-sedii primării și alte clădiri 
multifuncționale: Cocorăștii Colț-
100.000 lei, Dumbrăvești-200.000 lei, 
Olari-200.000 lei, Starchiojd-200.000 lei 
(Total-700.000 lei);
-iluminat public: Cornu-100.000 lei;
-alunecări de teren, amenajare cursuri 
de apă (apărări de mal, treceri): Gura 
Vitioarei-100.000 lei, Salcia-250.000 lei, 
Teișani-100.000 lei (Total-450.000 lei).

ALOCĂRI POLITICE FOARTE 
CLARE!

La alocările fi nanciare prin PNDL am 
pus întrebarea dacă se remarcă, în lista 
ministrului Shhaideh, vreo infl uență 
politică. Iar răspunsul a fost NU. De data 
aceasta, la încheierea parteneriatelor 
pentru proiecte noi între CJ Prahova și 
cele 96 de localități, infl uența politică este 
evidentă. Până la suma de 200.000 lei au 
intrat în proporție de peste 80% localități 
conduse de primari PNL, iar de la 230.000 
la 400.000 lei, în proporție de aproape 
90% sunt orașe și comune conduse de 
primari PSD ori ALDE. Doar comuna 
Bucov și orașul Mizil s-au strecurat în 
seria de 23 de localități care au primit 
sprijin mai mare de 230.000 lei. Chiar și 
alocarea pentru proiectele „în continuare”, 
în valoare de 400.000 lei, merge tot către o 
localitate PSD, respectiv, Boldești-Scăeni.

INFLUENȚA POLITICĂ SE VEDE DE LA TREI POȘTE!

Prin PNDL au obținut bani 75 de unități 
administrativ-teritoriale. 24 de comune 

și 4 orașe nu se regăsesc în lista Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 
și Fondurilor Europene: 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. Exceptând Ploieștiul, Brazi, Ariceștii 
Rahtivani, toate celelalte localități absente 
din programul PNDL fi gurează în lista de 
parteneriate a Consiliului Județean Prahova. 

ENEN

Maria BOGDAN;
www.ziarulploiestii.ro

INFLUEINFLUE

Săptămâna trecută, am publicat sumele pe care localitățile din Prahova le vor primi în 
cadrul Planului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) II. Era vorba despre 767,85 

milioane de lei, cu perioadă de decontare 2017-2020. Tot săptămâna trecută și Consiliul 
Județean Prahova a încheiat parteneriate cu 96 de localități pentru 129 de proiecte noi, cota 
de participare a județului fi ind de 17,629 milioane de lei; alte 400 de mii de lei vor merge 
către o singură investiție începută și neterminată. Ca un prim comentariu, de data aceasta, 
comparativ cu alte repartiții bugetare județene recente, se observă clar o notă politică în 
modul de atribuire a banilor.
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Cică Prefectura Prahova a avut treabă 
să analizeze și să revoce dispoziții 

ale primarilor vizând acordarea unor 
sporuri. Din 28 de astfel de decizii, 10 au 
fost anulate. De exemplu, într-o primărie 
angajații au benefi ciat de indemnizație 
de dispozitiv, în alte cazuri au fost plătite 

bonusuri de difi cultate, confi dențialitate 
sau condiții vătămătoare. Chiar 
și la Ploiești, la Serviciul Public 
Finanțe Locale, a existat un spor de 
periculozitate. Asta cu dispozitivul o 
trecem cu vederea, închidem ochii și la 
difi cultate, că...of, of, of!, rea e munca!, 
de confi dențialitate nu ne legăm, că și-așa 
salariații sunt mai credincioși primarilor 
decât publicului care-i plătește. Dar 
„condiții vătămătoare”? Sau „spor de 
periculozitate”? Dar ce, bre, e vătămător 
să lucrezi într-o primărie? Vă dă cineva 
otravă cu forța, vă bate cineva, vă pică 
bolovanul de sare în cap? Da, pardon, 
înțelegem că v-au „vătămat” ăștia cu 
niște salarii...
-Foaie verde de secară
Ne-o făcură ăștia iară.
Când să stăm și noi mai bine
Ne-au dublat leafa, măi, lume.
Ce-ar vrea acuma, să muncim?
Dacă ne îmbolnăvim?
Să muncești este ridicol
Vrem deci sporul de pericol!
Dă-i cu leul, dă-i cu banul,
Și la treabă cu arcanul.

Un prahovean gelos a avut 
neinspirația să-și urmărească fosta 

iubită cu ajutorul unui dispozitiv dotat 
cu GPS pe care l-a montat, pe ascuns, în 
mașina femeii. Conform Legii 51/1991, 

astfel de practici sunt ilegale, iar acum 
tânărul, de fel din Filipeștii de Târg, 
este judecat pentru infracțiuni privind 
siguranța națională, riscând o pedeapsă 
cu închisoarea de 2 până la 7 ani. Ajuns 
în fața procurorilor DIICOT, gelosul a 
recunoscut că, după o relație de câțiva ani 

cu iubita sa, a simțit că tânăra are un nou 
prieten și se întâlnește cu acesta. Pentru a 
avea dovezi, a urmărit-o cu aparatura și a 
surprins-o cu un alt bărbat. Între cei trei 
a avut loc o altercație soldată cu rănirea 
tinerei și a noului său prieten. Victimele 
au depus imediat plângere la Poliție și uite 
așa au intrat pe fi r procurorii DIICOT și 
s-a declanșat toată dandanaua.
-Mi-am urmărit fumeia, vai, ce prost 
am fost,
Să repar greșeala acuma nu mai pot.
Sunt gelos, vă jur, sunt îndrăgostit,
Procurorii, pas: ești acoperit!
Am pus GPS, am greșit, sunt om:
Nu ține fi gura, semeni a spion.
I-am bătut drăguțul, n-am fost prea 
discret,
DIICOT-ul zice că-s agent secret.

Consiliul de Administrație al SC 
„Servicii Gospodărire Urbană” 

Ploiești l-a revocat din funcție pe 
directorul Donald Constantin. Motivul? 

„Management defectuos în îndeplinirea 
contractului de mandat, cu prejudicierea 
societății”. Donald zice altfel: „ieri am 
emis o decizie cu privire la verifi carea 
panotajului și a construcțiilor ilegale 
de pe spațiul verde și astăzi s-a întrunit 
CA-ul și m-a demis din funcție. Nu 
știu să vă spun mai mult. Voi contesta 
decizia”. Directorul SGU spune că, după 
ce a plecat de la PSD și s-a înscris la PNL, 
a avut foarte multe probleme. Altfel spus, 
acesta sugerează că revocarea este pur 
politică. La fel, am zice noi, cum a fost și 
numirea în această funcție.
-De-acuma nu te-om mai vedea,
Rămâi, Donald, cu bine!
Cinstit, ai vrea părerea mea?
Mă doare-n cot de tine!

Liviu Dragnea a revenit zilele trecute 
din concediu, iar marți seara, în 

cadrul emisiunii „Sinteza zilei”, de la 
Antena 3, președintele PSD a făcut 
evaluarea primei luni de guvernare a 
noului cabinet Tudose: „pe Mihai Tudose 
îl știu, nu l-am descoperit în ziua în care 
l-am propus. E un om care muncește, 
e un om pragmatic, sper să-și mențină 

nivelul, îi pune la treabă pe miniștri și este 
preocupat să se recupereze întârzierile. Și 
încep să apară semne bune. Deci cred că 
va fi  bine. Eu le-am spus că relația dintre 
mine și ei nu va fi  una bazată pe dragoste 
sau prietenie, ci doar pe rezultate. Sigur 
că nu suntem dușmani, dar dincolo de 
afecțiune vor prima rezultatele. Pe noi, 
în coaliție, ne interesează rezultatele, 
pentru că este un program care a fost 
votat de oameni și care are ca obiective 
principale mai mulți bani în buzunarele 
românilor”.
-La tablă Dragnea îl scotea
Și mi-l toca, mi-l zăpăcea...
Tudose, ioc!
Liviu ia foc:
Vreau rezultate!
Unu plus cât fac șapte?
Tudose, nimic!
O dată-ți zic
Cinci ori cinci
Fac trei opinci?
Tudose, mâlc!
Și-apoi cu tâlc:
Liviule, ești competent?
Parcă erai repetent...

După prima sesiune, 48 de deputați 
și 13 senatori din totalul de 464 de 

parlamentari, câți sunt în legislativ, au 
luat cuvântul în plen doar la preluarea 
mandatului și nu au depus niciun 
proiect de lege sau vreo interpelare la 
adresa Guvernului. Practic, aceștia au 
vorbit cam 44 de secunde la depunerea 
jurământului. Oau! Care va să zică noi 
am plătit câte 750 lei pentru o secundă 

de vorbă? Iar dacă ăștia vor fi  muți până 
la sfârșitul anului, se cheamă că le oferim 
13.500 lei ca să tacă o lună? Dacă ne-am 
gândi mai bine, cred că am ieși în avantaj 
dacă i-am plăti și cu 200.000 lei/lună 
numai să plece acasă de tot, să nu mai 
facă, naibii, vreo drăcie!
-În viața mea am socotit
Că banul trebuie muncit.
În Parlament astea-s tromboane, 
Tăcerea e de... milioane!

Aeroportul Otopeni cică a fost 
invadat de gândaci. Câțiva călători 

care au ajuns, marți, la terminalul 
„plecări”, au postat fotografi i cu gângănii 
vii sau moarte, cu comentarii care mai 
de care pline de revoltă. Vietățile au ajus 
și în zona unui fast-food, iar îndemnul 
general este să nu mai mănânce nimeni 
din produse. Plus că există temerea ca 
unele să se strecoare în bagaje. Ceea ce 
n-au afl at călătorii este că lighioanele nu 
doresc să facă nimănui niciun rău. Pur 

și simplu s-au săturat și ele de viața din 
țară și vor să emigreze unde-or vedea cu 
ochii.
- După reforma PeSeDe
Atât de bine-n țară e
Că până și gândacii, nene,
Și-au pus în cap să emigreze.

Cercetătorii de la o companie de 
vaccinuri pentru animale susțin că 

au descoperit un produs banal care ar 
putea să ne salveze de boli grave. Este 
vorba de asa-numitul Ou Hiperimun, 
creat în România. Specialiștii au 
injectat găinile cu anumiți viruși, iar 
ouale acestora conțin acum anticorpi 
numiți imunoglobuline. Consumat 
crud, Oul Hiperimun ar întări sistemul 

imunitar și ar ajuta corpul să lupte cu 
diverse afecțiuni. Deocamdată părerile 
doctorilor sunt împărțite. Unii cer 
studii medicale ca să se convingă, alții 
consideră soluția revoluționară.
-A fost odată ca-n povești,
A fost ca niciodată,
Din rase rare, cocoșești,
O prea frumoasă...
Nu e-o fată,
E-o găină fermecată!
Și când făcea ea cotcodac
Ieșea ca la comandă, pac!
Un ou minune.
Stăpânul spune:
Găina mea face ou bun
E unic, e Hiperimun,
E ou de leac,
Mănânci din el, trăiești un veac.
Hiperimunul nu-i ou-ou?
Stăpânu-n șoaptă:
L-am prins pe bou!

PAMFLETZiarul   Ploiestii

pamfl et de E. Pilaff 
www.ziarulploiestii.ro

Mă doare-n băşcălie!Parol,

i i l ă i l d i di
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GUVERNUL TUDOSE TAIE COADA 
PISICII! (A SE CITI PENSIILE SPECIALE)

 continuare din pagina 1

Cutia Pandorei, fi indcă 
despre așa ceva a fost vorba 

când s-a introdus noțiunea de 
„pensie specială”, a fost deschisă 
în urmă cu 13 ani. Atunci a 
fost emisă Legea 303/2004  
privind statutul judecătorilor și 
procurorilor prin care această 
categorie profesională, inclusiv 
cei de la Curtea Constituțională, 
benefi ciază de pensii de serviciu 
calculate în cuantum de 80% 
din baza de calcul reprezentată 
de indemnizația de încadrare 
brută lunară sau de salariul 
de bază brut lunar, după caz, 
și sporurile avute în ultima 
lună de activitate înainte de 
data pensionării. Parlamentul 
a aprobat apoi pensii speciale 
pentru armată, poliție, servicii 
secrete, aviație, diplomați, 
parlamentari, funcționari 
parlamentari, primari, ziariști. 
Pentru armată, poliție sau 
servicii secrete există și câteva 
prevederi curioase: pensiile 
se calculează în funcție de  
media salariilor primite în 6 
luni consecutive la alegere, 
din ultimii 5 ani de activitate.   
Acestea pot fi  indexate, ulterior, 
cu 100% din rata infl ației și cu 
50% din creșterea salariului 
mediu brut corespunzător 
poziției deținute. Televiziunea 
Națională a venit cu două 
exemple: o persoană care a 
ieșit acum 6 ani la pensie cu 
aproape 7.500 lei primește 
astăzi, grație indexărilor, 
20.000 lei; o pensie de 7.000 de 
lei din februarie 2015 a ajuns 
în doi ani peste 19.000 lei. 
204 senatori încasează, lunar, 
pensii speciale în sumă totală 
de 3,9 milioane de lei, ceea ce 
înseamnă peste 19.000 de lei 
lunar/ parlamentar”.

GATA, CICĂ GUVERNUL NU 
MAI SUPORTĂ PENSIILE DE 

NABABI!

În 6 luni, Guvernul României 
a arucat cu bani în stânga 

și în dreapta. Toate acțiunile 
au vizat salariile din sistemul 
public și pensiile calculate în 
funcție de contributivitate. 
Impactul bugetar pentru primele 
majorări  a fost unul covârșitor; 
cheltuielile cu lefurile au crescut 
cu 19%. Nu se știe care este 
infl uența în buget după ce își 
va face efectul Legea salarizării 
unitare. Probabil va fi  vorba 
despre dublarea cheltuielilor 
de personal având în vedere că 
sunt instituții în care salariile 
aproape că au crescut cu 100%.  
Punctul de pensie de asemenea a 
crescut la 1.000 de lei. Nu zicem 
că n-ar fi  fost necesare aceste 
acțiuni reparatorii, mai ales în 
cazul pensionarilor. Dar nimeni 
nu s-a gândit la efecte, dacă 
economia reală va livra sau nu 
asemenea sume pentru a susține 
majorările din sistemul public 
acordate cu mare generozitate de 
Guvernul României. Oricum s-a 
ajuns în situația în care bugetarii 
sunt mult mai bine plătiți decât 
majoritatea covârșitoare a 
angajaților din mediul privat. 
Executivul și-a dat seama brusc 
că sunt probleme grave generate 
în principal de regimul pensiilor 
speciale. Ofi cialii numai că nu au 
vorbit direct despre un colaps al 
sistemului. Liviu Dragnea a spus 
mai voalat: „riscul foarte mare 
este că, dacă nu se intervine, 
impactul bugetar care e acum 
de 6 miliarde de lei să ajungă la 
10 miliarde de lei.” Guvernul și 
liderii coaliției (Liviu Dragnea 
și Călin Popescu Tăriceanu) au 
confi rmat că Executivul Tudose 
pregătește o ordonanță de 

urgență pentru „corectarea unor 
anomalii” la pensiile speciale. 
Se face vorbire însă doar despre 
pensiile militarilor, polițiștilor și 
angajaților din serviciile secrete, 
nu și despre celelalte pensii 
speciale, iar modifi carea de fond 
se referă la eliminarea prevederii 
privind „indexarea cu 50% din 
creșterea salariului mediu brut 
corespunzător poziției deținute”. 
De asemenea, iar aici nu știm 
dacă schimbarea vizează și 
pensiile magistraților, nu vor mai 
fi  luate în considerare sporurile 
și alte benefi cii din ultimele 
luni înainte de pensionare astfel 
încât pensia să depășească leafa. 
Dragnea și Tăriceanu au garantat 
că veniturile afl ate în plată nu vor 
fi  modifi cate.  În urmă cu trei 
luni, ministrul Olguța Vasilescu 
vorbea despre benefi ciarii care 
ies la pensie cu 120-130% din 
venitul brut din ultimele luni, 
iar duminică seară a recunoscut 
că, în sistemul votat în mandatul 
lui Ponta, „la o pensie de 30.000 
acum, statul nu-și permite să 
plătească 60.000 peste câțiva ani. 
Am promis că nu venim ca Emil 
Boc să tăiem pensii și salarii, dar e 
clar că va trebui să luăm o decizie 
în ceea ce privește actualizarea. 
Actualele legi sunt aberante”.  
Aberantă o fi  și legea care le 
acordă parlamentarilor același 
regim special? Varianta convenită 
de liderii politici ar fi  ca o pensie 
specială să fi e calculată la 65% din 
valoarea salariului din ultimul an 
de activitate. 
În lipsa unor informații ofi ciale 
privind pensiile de serviciu sau 
speciale afl ate în plată, Mediafax 
a obținut următoarele informații: 
„Ministerul Apărării Naționale 
(MApN) are în plată 76.080 de 
persoane, cu o pensie specială 
medie de 3.229 de lei, suma totală 

lunară plătită în contul acestora 
ridicându-se la 245,6 milioane 
de lei. Există o pensie maximă 
plătită de MApN, în cuantum de 
29.992 de lei lunar. La Ministerul 
Afacerilor Interne (MAI), 10.073 
de persoane primesc o pensie 
specială medie de 3.047 de lei, 
ceea ce presupune un efort bugetar 
de 228,7 milioane de lei, lunar”.
 

INDEMNIZAȚIA 
MAMELOR-LA LOC 

COMANDA!

Anul trecut, Parlamentul 
României a decis, printre 

altele, să elimine plafonul 
pentru indemnizația privind 
creșterea copilului, stabilit, până 
atunci, la 3.400 lei/lună și să 
introducă o nouă modalitate 
de calcul, respectiv, 85% din 
media veniturilor nete realizate 
pe ultimele 12 luni, anterior 
datei nașterii copilului. La acea 
vreme, ministrul tehnocrat al 
Muncii, Ana Costea, spunea că 
modifi cările coincid în mare 
parte cu cele agreate de Guvernul 
Cioloș, mai puțin baza de calcul 
și eliminarea plafoanelor. Adică 
exact ceea ce spun astăzi că vor 
corecta cei care ieri au votat 

„anomalia”. Ministrul Lia Olguta 
Vasilescu s-a arătat nemulțumită 
de „haosul generalizat” 
provocat de scoaterea limitei 
indemnizațiilor pentru creșterea 
copilului: „să iei 35.000 de euro 
lunar timp de doi ani de la statul 
roman doar pentru ca ai un copil 
în creștere este mult prea mult”. Și 
Călin Popescu Tăriceanu are o 
poziție similară: „există oameni 
care au salariu mare și ajung la 
sume exorbitante; nu putem avea 
20.000 de euro că stăm acasă cu 
copilul.”  Statul platește acum 
250 de milioane de lei pentru 
cei 160.800 de părinți care se 
afl ă în concediu pentru creșterea 
copilului. Dintre aceștia, 1.100 
au o indemnizație de peste 9.000 
de lei. Cea mai mare sumă a fost 
plătită la București- 159.348 de 
lei/lună și Constanța- 140.311 lei/
lună. Guvernul a plafonat, luni 
seară, la 1.800 euro indemnizația 
lunară a mamelor. „Am ajuns 
la varianta fi nală, în sensul că 
vom plafona indemnizația la 
maxim cât există în Europa la 
ora actuală, adică 1.800 de euro, 
cât are Germania. Peste 1.800 de 
euro nu mai poate să ia nimeni” a 
spus Vasilescu.

lunară plătită în contul acestora anomalia” Ministrul Lia Olguta

A avut Prahova, în ultimii 10-12 ani, înalți 
reprezentanți în Guvernul României? Da, a 

avut: un ministru al Telecomunicațiilor (arestat în 
dosarul Microsoft ); un secretar de stat în Ministerul 
Turismului (și el condamnat cu suspendare-decizie 

nedefi nitivă-în dosarul Gala Bute); 2 sau 3 secretari 
de stat în ministerele Educației și IMM-urilor; un 
ministru al Justiției; un ministru al Afacerilor 
Externe, dacă e să-l considerăm pe Teodor 
Meleșcanu de-al nostru, fi indcă tot a obținut mai 
multe mandate de parlamentar din Prahova; un 
ministru al Mediului în trei guverne, astăzi și 
vicepremier. Ce au făcut toți aceștia pentru județele 
lor? Nu mare lucru. Sau nu lucruri pe care să le 
cunoaștem noi. Vicepremierul Grațiela Gavrilescu 
a rupt tradiția, aducând în Prahova 83 de milioane 
de lei. 

Guvernul Tudose a aprobat, săptămâna trecută, o 
investiție în Prahova, în valoare de 83, 31 milioane 

de lei. Proiectul se numește „lucrări de atenuare a 
viiturilor pe pârâul Dâmbu, amonte de municipiul 
Ploiești” și presupune intervenții hidrotehnice pe 
segmentul localităților Băicoi, Cocorăștii Mislii, Păulești. 

Amenajările pe cursul superior al pârâului Dâmbu vor 
„diminua semnifi cativ pagubele provocate de viituri în 
municipiul Ploiești” (pesemne din cauza colmatării din 
amonte ieșea Dâmbu din matcă tocmai la Ploiești?). 
Finanțarea se va asigura de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Apelor și Pădurilor, în limita sumelor 
aprobate anual cu această destinație, din veniturile 
proprii ale Administrației Naționale „Apele Române”, 
precum și din alte surse legal constituite, conform 
programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. 
Printr-un comunicat de presă, vicepremierul Gavrilescu 
a declarat: „știu foarte bine ce necazuri le provoacă 
viiturile pârâului Dâmbu cetățenilor, deseori însoțite și de 
deversări ale canalelor tehnologice, așa că nu pot decât să 
mă bucur că Guvernul României a reușit să deblocheze 
acest proiect, al cărui studiu de fezabilitate, deși aprobat 
din 2007, a fost ținut prin sertare. Sper ca toți factorii 
implicați în punerea lui în operă să înțeleagă că nu avem 
nici timp și nici bani de pierdut și că vom avea, cât mai 
repede, lucrări de bună calitate!”

GUVERNUL ROMÂNIEI A APROBAT PENTRU 
PRAHOVA UN PROIECT DE 83 MIL. LEI

ACESTA A FOST ȚINUT PRIN SERTARE 10 ANI

avut Prahova în ultimii 10 12 ani înalți
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MINISTRUL SĂNĂTĂȚII, SOMAT SĂ 
REZOLVE CRIZA EPIDEMIEI DE RUJEOLĂ

Anunţ angajare
 GI GROUP PLOIEȘTI  angajează  Muncitori necalifi cați.  Tel.: 0756 044 677

Înainte de a intra în subiect, să cităm o 
frază din raportul ministrului Sănătății 

privind epidemia de rujeolă din România: 
„anul trecut, acoperirea cu vaccin de tip 
ROR a fost de 86 % pentru prima doză și cu 
67% pentru a doua doză”. Și-atunci vine 
întrebarea de bun simț: cum să obții un 
procent mare de vaccinare dacă tu, stat, ai 
asigurat doze doar pentru 67% necesar? 

Conducerea DSP Prahova, demisă
Raportul ministrului Florian Bodog arată 
că, de la debutul epidemiei de rujeolă, 
respectiv, din februarie 2016 și până la 
data de 21 iulie 2017, au fost confi rmate, 
în 41 de județe, 8.246 de cazuri de rujeolă 
și 32 de decese (mortalitate de 4 la 1.000 
de cazuri, peste ceea ce admit publicațiile 
de specialitate, 1-2 cazuri la 1.000 de 
pacienți, dar niciun eveniment tragic 

n-a fost semnalat în Prahova). Boala a 
afectat județele din vest (Caraș-Severin, 
Timiș și Arad), unde acoperirea vaccinală 
(AV) a fost puțin peste 50%. Raportul 
mai spune că există județe în care AV 
este de peste 80% (Galați, Sibiu, Vâlcea), 
dar în altele, acesta se menține la un 
nivel foarte scăzut, sub 60%: Argeș, Alba, 
Cluj, Vaslui, Timiș, Suceava, Satu Mare, 
Mureș. Acoperire vaccinală sub 50% s-a 
înregistrat în Caraș-Severin, Hunedoara, 
Neamț, Prahova și Ilfov, județe în care, de 
altfel, conducerile direcțiilor de sănătate 
publică (director executiv și director 
executiv adjunct) au fost demise. Celelalte 
județe cu performanțe slabe au fost doar 
sancționate.

Ministrul Sănătății se contrazice: 
are rețea de medicină primară, dar 
2.277 de sate nu au un doctor; are 

plan de vaccinare, 
dar tocmai planul 

n-a funcționat
România are un 
Program Național 
de Vaccinare (PNV). 
Și resurse fi nanciare 
pentru a-l derula. 
Are de toate, cum 
ar spune Bodog: „o 
rețea de sănătate 
publică și o rețea de 
medicină primară, 
o rețea de asistență 
comunitară și 

mediatori sanitari, iar la nivel central există 
expertiza necesară organizării unui răspuns 
efi cient și coordonat”. De ce atunci chiar 
prin acest PNV s-a ratat aprovizionarea 
cu vaccinuri? De ce, cu toată „expertiza 
necesară organizării unui răspuns efi cient 
și coordonat” s-a ajuns la epidemie și 
la decesul a 32 de copii? Și ce rețea de 
medicină primară este aceea în care 2.277 
de sate nu au medic de familie? În fi ne, 
Ministerul Sănătății a formulat un set de 
concluzii după episodul încă neîncheiat al 
epidemiei de rujeolă: scăderea continuă 
a acoperirii vaccinale în ultimii zece ani, 
declin accentuat în ultimii doi ani din 
cauza neprezentării părinților la medicul 
de familie, a refuzului vaccinării și a lipsei 
periodice a vaccinului; prezența unor 
categorii de populație vulnerabilă, fără 
acces la servicii medicale, neînscrise la 
medicul de familie, migratorie la nivel 
național și internațional, aceasta având 
o pondere importantă în răspândirea 
bolii; lipsa stocurilor de vaccin pentru 
intervenție în situații de epidemie; lipsa 
unui buget dedicat situațiilor de urgență; 
lipsa unui personal antrenat pentru 
acest gen de intervenții; M. Sănătății nu 
dispune de o procedură operațională 
standard pentru situații de urgență; nu 
există o evidență clară a copiilor eligibili 
la vaccinare; nu sunt informații privind 
numărul persoanelor neînscrise pe listele 
medicilor de familie; refuzul unor medici 
de familie de a imuniza copiii; defi citul 
de informare, la nivelul unor segmente 
din societate; goana după audiențe/ 

senzațional a unor canale de presă, prin 
difuzarea de informații false privind 
vaccinarea; procesul birocratic greoi din 
sistemul de sănătate etc. Raportul mai 
spune că 224.202 copii nu au fost încă 
vaccinați împotriva rujeolei (ROR se 
administrează la vârstele de un an și de 
cinci ani).

Avem acum comisii județene și 
statistici certe. Urmează oare și 

vaccinarea propriu-zisă?
La nivelul județelor au fost constituite 
echipe integrate de coordonare a planului 
de măsuri de limitare a epidemiei, 
formate din reprezentanți ai consiliilor 
județene și locale, ai primăriilor, colegiilor 
medicilor și direcțiilor de sănătate 
publică, toți fi ind plasați sub coordonarea 
prefectului. Aceste comisii au avut sarcina 
să identifi ce localitățile cu populație afl ată 
sub risc de îmbolnăvire și să catagrafi eze 
copiii nevaccinați împotriva rujeolei. În 
Prahova, Prefectura Prahova spune că are 
date referitoare la: numărul de copii cu 
vârste între 9 și 11 luni, respectiv între 1 
și 9 ani, eligibili la vaccinare, indiferent 
dacă sunt sau nu înscriși la medicul de 
familie; numărul de medici de familie, 
de asistenți comunitari, de mediatori 
sanitari romi; locațiile desemnate pentru 
a deveni centre de vaccinare; personalul 
pentru deservirea centrelor de vaccinare; 
persoanele desemnate responsabile la 
nivelul fi ecărui UAT pentru a ține legătura 
cu echipa de coordonare județeană.

 continuare din pagina 1
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Ce avem așadar? O scumpire a abonamentelor lunare pe 
toate traseele, de la 63 lei, în prezent, la 122 lei, începând 

de marți, 1 august. Și o reintroducere a abonamentelor pe 
1 și 2 linii. Biletele de călătorie rămân la același preț (2 lei/
tichet, 4 lei/tichet dus-întors). Pentru categoria de călători 
nesubvenționați de stat ori de Primăria Ploiești, tarifele 
practicate (plătite integral din buzunar) vor fi  următoarele: 
abonament 1 linie, 7 zile-20 lei; abonament pe 2 linii, 7 zile-
25 lei; abonament pe toate liniile, 7 zile-28 lei; abonament 
lunar pe 1 linie-85 lei; abonament lunar 2 linii-110 lei; 
abonament lunar toate liniile-122 lei; abonament nenominal 
agenți economici-194 lei; abonament nenominal toate liniile, 
1 zi-4 lei; suprataxă (călătorii prinși fără tichete)-63 lei.

MAI MULȚI BANI DE LA BUGETUL LOCAL/
STAT PENTRU GRATUITĂȚI ȘI SUBVENȚII 

(50%)

Și-acum să vedem cât vor deconta Primăria Ploiești, 
Administrația Serviciilor Sociale Comunitare și Casa 

Națională de Pensii și Asigurări Sociale pentru gratuitățile 
de transport (n.n. fi ecare instituție subvenționează anumite 
categorii sociale). Nu cunoaștem impactul asupra bugetului 
CNPAS, dar știm că, împreună, administrația publică 
locală și serviciul din subordinea sa (ASSC) vor scoate din 
buzunar 5,284 milioane de lei pentru a acoperi modifi cările 
de preț. Și avem așa: 
-85 lei/lună (toate liniile) pentru autorizațiile de transport 
ale pensionarilor cu venituri de 2.100 lei, pentru persoanele 
fără venituri cu vârstă mai mare de 65 ani-femeile și 70 de 
ani-bărbații, pentru cetățenii de onoare și revoluționari, 

veterani, deportați și deținuți politici;
-75 lei/lună (toate liniile) pentru legitimațiile 
de transport gratuit pentru persoanele cu 
dizabilități;
-110 lei/lună pentru legitimațiile de transport 
gratuit, pe toate liniile, acordate elevilor și 
studenților orfani.
Pentru biletele subvenționate 50% (elevi și 
studenți) se vor practica următoarele tarife și 
tipuri de abonament:
-abonament lunar 1 linie- 42,5 lei benefi ciar, 
42,5 lei subvenția Primăriei Ploiești;
-abonament lunar toate liniile-55 lei 
benefi ciar, 55 lei subvenția Primăriei Ploiești;
-abonament 1 linie, 7 zile- 10 lei benefi ciar, 
10 lei subvenția Primăriei Ploiești;
-abonament toate liniile, 7 zile- 13 lei benefi ciar, 13 lei 
subvenția Primăriei Ploiești;
-abonament 1 linie, 15 zile-21 lei benefi ciar, 21 lei subvenția 
Primăriei Ploiești;
-abonament toate liniile, 15 zile-27 lei benefi ciar, 27 lei 
subvenția Primăriei Ploiești.

TCE AR VREA SĂ PREIA ȘI TRANSPORTUL 
PERIURBAN. DACĂ VA PUTEA DE 

OPERATORII PRIVAȚI!

Consiliul Local, ca unic acționar al TCE Ploiești, ar 
intenționa să ia și alte măsuri care să conducă la 

efi cientizarea transportului în comun. Deocamdată totul 
este la fază incipientă. Adică: aleșii municipali au aprobat 

de principiu asocierea Ploieștiului cu primăriile localităților 
limitrofe în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Asociația de Transport Public Călători 
Ploiești”. Acțiunea pornește deocamdată de la un singur 
viitor asociat; rămâne de văzut dacă și comunele din Polul 
de Creștere Ploiești (zona metropolitană de altădată) vor 
agrea această idee și se vor prinde în horă. Miza este una 
consistentă. Ploieștiul va dori să introducă traseele TCE 
în comunele apropiate, dar să vedem care va fi  reacția 
transportatorilor privați care deja operează aceste curse. E 
clar că interesele acestora din urmă vor fi  lezate și va fi   mare 
bătălie pe această temă. Bătălie în care mai mult ca sigur se 
vor prinde și unii primari sau consilieri. Încercări de acest 
gen au mai existat, dar de fi ecare dată subiectul a fost închis 
înainte ca vreo acțiune să prindă contur.

TCE ZICE CĂ SE REDRESEAZĂ FINANCIAR DIN 
VÂNZAREA DE ABONAMENTE  

(MAI ALES CELE SUBVENȚIONATE)
 continuare din pagina 1
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La nivel național, Inspecția Muncii și 
Agenția Națională de Administrare 

Fiscală-Direcția Generală Antifraudă 
Fiscală au întocmit un plan de acțiuni 
privind organizarea unor controale 
antifraudă în scopul, cităm, „prevenirii 
și combaterii formelor de fraudă fi scală 
asociate utilizării muncii subdeclarate 
sau nedeclarate”. Pe românește spus, 
nu-i vorba despre nicio prevenire; 
inspectorii caută munca la negru sau 
gri și vor aplica amenzi din greu. De 
fapt fi x acest lucru spun inspectorii din 
Prahova.

De marți, 1 august, au pornit la treabă și 
angajații Inspectoratului Teritorial de 

Muncă Prahova. Aceștia vor face echipă cu 
Direcția Regională Antifraudă Alexandria. 
Scopul declarat:„identifi carea activităților 
economice care se desfășoară fără 
respectarea prevederilor legale în materie 
fi nanciar-fi scală și de legislație a muncii, 
precum și sancționarea angajatorilor care 
întrețin astfel de practici”. Domeniile vizate 
sunt construcțiile, alimentația publică, 
silivicultură, transport, comerț, pază și 
protecție, confecții, curățenie, arhivare și 
depozitări. Conducerea Inspecției Muncii 
a emis un comunicat de presă în acest 
sens, explicând cât rău provoacă României 
munca nedeclarată: „munca la negru 

este un fenomen des întâlnit în economia 
românească. Ea nu este fi scalizată, lucrătorul 
fi ind lipsit de protecția pe care i-o acordă 
legislația muncii și de protecție   socială, 
nefi ind asigurat în sistemul de pensii, șomaj, 
sănătate etc”. Și munca declarată parțial este 
tot o plagă ce face mult rău țării: „la munca 
declarată parțial sau subdeclarată, așa 
numita „muncă la gri”, angajatorul încheie 
contracte de muncă cu salariul minim 
garantat, cealaltă parte a renumerației, până 
la salariul plătit efectiv, nefi ind fi scalizată. 
La fel, încheie contracte de muncă part-
time, disimulând o activitate de 8 ore sau 
mai mult, pentru a supune fi scalizării doar 

salariul corespunzător normei de muncă 
prevăzută în contractul individual de muncă 
și nu cel corespuzător timpului de muncă. 
Lipsa de venituri la bugetul consolidat al 
statului afectează sistemele de asigurare 
socială, existând o relație interdependentă 
între plata contribuțiilor și accesul la 
drepturile de asigurări sociale și alte măsuri 
de protecție socială. Având în vedere efectele 
negative ale muncii nedeclarate este necesar 
un efort concertat al autorităților statului 
cu competență în prevenirea și combaterea 
acestui fenomen”. Dacă ANAF ar însoți 
această acțiune cu o alta de multe milioane, 
poate sute de milioane de euro, anume 
colectarea prejudiciilor din marile dosare 
de corupție, ar fi  și mai bine!

INSPECȚIA MUNCII ȘI ANAF SCOTOCESC ÎN 
PRAHOVA DUPĂ MUNCA LA NEGRU

 continuare din pagina 1

Lefuri de lefuri la Primăria Ploiești! Lefuri de lefuri la Primăria Ploiești! 
Acum se poate să faceți și un pic de treabă?Acum se poate să faceți și un pic de treabă?

FUNCȚIONARII DE LA FINANȚELE LOCALE, MAI CU MOȚ DECÂT 
ALȚII

Cum spuneam, sindicatele de la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești au negociat separat, 
iar grila lor de salarizare este diferită de a celorlalte categorii de funcționari. Salariații de la 
SPFL au, în plus, și niște stimulente care se vor adăuga la salarii, acestea fi ind diferite de la 
serviciu la serviciu și de la compartiment la compartiment. Vă vom oferi câteva exemple.

Funcția Clasa Grad Gradație Salariul brut (lei) S  mulent (lei)
Director exectu  v I II 9.440 1.200

Șef serviciu I II 8.120 150/1000*
Șef birou I II 7.772 250
Consilier I Superior 1 5 6.169 150/400
Consilier I Superior 1 4 6.018 150/400

Consilier juridic I Superior 1 3 5.871 150/400
Consilier I Superior  3 2 5.592 150/400
Consilier I Principal 3 5 4.843 150/400
Consilier I Principal 3 2 4.390 150/400
Consilier I Asistent 3 5 3.521 150/400
Consilier I Asistent 3 0 2.828 150/400
Consilier I Debutant 1 2.256 150/400

Referent specialitate II Superior 3 4 3.795 150/400
Referent II Superior 1 5 3.521 150/400

Inspector specialitate Personal 
contractual 5 4.605

Șofer/muncitor I 5 2.900
Îngrijitor I 5 2.347

Ca stimulente acordate șefi lor, acestea diferă de la un serviciu la altul: 600 lei-Serviciul 
Stabilire Impozite și Taxe Persoane Juridice, 1.000 lei-Urmărire și Încasare Creanțe 
Bugetare, Inspecție Fiscală și Administrarea Bazei de Date, Biroul Juridic-Contencios și 
Resurse Umane, 500 lei- Serviciul Financiar-Contabilitate, 150 lei-Asistență Contribuabili, 
600 lei-Stabilire Impozite Persoane Fizice. Și funcționarii primesc stimulente diferite și tot 
în funcție de complexitatea activității, în sumă de 150 lei, până la 400 lei. Lunar, valoarea 
stimulentelor se ridică la 42.596 lei.

STATUTUL DE ȘEF, RĂSPLĂTIT REGEȘTE LA PRIMĂRIE
Fără să intrăm în detalii, vom publica, astăzi, nivelul lefurilor personalului de conducere 
și pe cel al funcționarilor de execuție de la Primăria Ploiești și din instituțiile afl ate în 
subordinea Consiliului Local. Apropo: indemnizația aleșilor se va mări de vreme ce câștigul 
primarului a crescut, iar venitul lunar este calculat la 10% din valoarea acestuia. Reamintim 
că, de la 1 august, primarul va primi o indemnizație de 13.050 lei, iar viceprimarii- de 
11.600 lei. Începem cu personalul de conducere, iar lefurile, veți vedea, diferă în funcție 
de statut, conducători funcționari publici sau personal contractual. Gradul de salarizare 
utilizat la calculul salariului de bază este al doilea (Gr.II).

Denumire funcție de conducere Studii Funcționari publici (lei) Personal 
contractual (lei)

Secretar al UAT S 10.440 
Director general S 9.570

Arhitect șef S 9.570
Director general adjunct S 8.845

Director, inspector șef, șef compar  ment, 
director execu  v S 9.440 6.960

Director adjunct, contabil șef, inginer șef, șef 
sector, director execu  v adjunct S 8.700 6.253

Șef serviciu, șef secție, arhitect șef la nivel de 
oraș S 8.120 5.510

Șef birou, șef ofi ciu/laborator/atelier S 7.772 4.930

CÂT BAGĂ-N BUZUNAR FUNCȚIONARII DE LA CASA ALBĂ
Pentru funcțiile publice de execuție, la salariul de bază se aplică un coefi cient de vechime 

în muncă. Pentru a câștiga spațiu, vom prezenta doar limita minimă (3-5 ani vechime) 
și maximă (peste 20 de ani) a lefurilor, cu precizarea că diferența salarială dintre cel mai 
experimentat funcționar și un director, de 3.000 lei, e exagerată, mai ales că pozițiile de 
conducere sunt ocupate de regulă politic.

Funcţia Studii Grad 
profesional

Salariul 
de bază

Salariul 
vechime 3-5 ani

Salariul vechime 
peste 20 de ani

Auditor (fără 
debutant), consilier, 

consilier juridic, 
expert, inspector

S

superior 4.954 5.326 6.169
principal 3.889 4.181 4.843
asistent 2.828 3.040 3.521
debutant 2.099 2.256 2.614

Referent de 
specialitate * SSD

superior 3.124 3.358 3.890
principal 2.393 2.572 2.980
asistent 1.958 2.105 2.438
debutant 1.668 1.793 2.077

Referent * M
superior 2.828 3.040 3.521
principal 2.248 2.417 2.799
asistent 2.067 2.222 2.574
debutant 1.886 2.027 2.348

Curios este că nici n-au luat lefurile, poate că nici n-au avut timp să se bucure, că 
funcționarii care au lucrat la tabel ori grile au și greșit. Credem noi că este imposibil ca un 
referent de specialitate grad profesional asistent și debutant să încaseze mai puțin decât 
un referent cu studii medii. Atenție, cifrele sunt colectate din hotărârea de consiliu deja 
aprobată; o corectură așadar ar avea nevoie de o nouă hotărâre!

DIFERENȚE CAM MARI ÎNTRE LEAFA PERSONALULUI 
CONTRACTUAL ȘI FUNCȚIONARII PUBLICI

Care ar fi  diferența dintre un funcționar public și un angajat ce face parte din categoria 
„personal contractual” de vreme ce, la aceleași funcții și studii, salariile sunt diferite? 
Logic: niciuna! Legea zice că da: de exemplu, funcționarii publici nu pot avea al doilea job, 
personalul contractual-da; primii au stabilitate în funcție, contractualii-nu; funcționarilor 
li se aplică regimul de incompatibilități și confl ictul de interese, contractualilor-nu. Se 
pleacă așadar de la premisa că oricine are un contract de muncă individual (personalul 
contractual; funcționarii au o lege a lor-188/1999) poate și trebuie să lucreze și-n altă parte 
pentru a ajunge la nivelul de salarizare al primului. Ca volum de muncă nu credem de fel să 
existe diferențe. Iată câteva exemple de salarii ale personalului contractual:
-consilier, consilier juridic, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, 
referent de specialitate, inspector casier: gradul IA-3.975 lei (vechime 3-5 ani) și 4.605 lei 
(vechime mai mare de 20 de ani); gradul I-3.273 lei (vechime 3-5 ani) și 3.792 lei (vechime 
mai mare de 20 de ani), gradul II-2.728 lei (vechime 3-5 ani) și 3.160 lei (vechime mai mare 
de 20 de ani);

-referent, inspector, arhivar, referent casier, studii medii: gradul IA-2.504 lei (vechime 3-5 
ani) și 2.900 lei (vechime mai mare de 20 de ani); gradul debutant-1.699 lei (vechime 3-5 
ani) și 1.934 lei (vechime mai mare de 20 de ani);
-administrator, studii medii: 2.338 lei (vechime 3-5 ani) și 2.708 lei (vechime mai mare de 
20 de ani);
-șofer, studii gimnaziale sau medii: 2.504 lei (vechime 3-5 ani) și 2.900 lei (vechime mai 
mare de 20 de ani). 
În cadrul serviciilor voluntare pentru situațiile de urgență, șeful serviciului are un salariu 
brut de 5.075 lei, șeful de compartiment-4.930 lei, șeful de formație-4.785 lei, șeful grupei de 
intervenție ori al echipei specializate-4.640 lei, pompierii vor încasa, în funcție de vechime, 
între 3.741 lei și 4.604 lei, iar șoferii și mecanicii, între 3.118 lei și 3.611 lei.

O CĂRUȚĂ DE ȘEFI PENTRU O GRĂMADĂ DE BANI
Și-acum să numărăm șefi i și funcționarii care benefi ciază de aceste creșteri: Serviciul Public 
Finanțe Locale-1 director executiv, 7 șefi  de serviciu, 6 șefi  de birou, 115 funcționari publici, 
10 angajați (total-139); Clubul Sportiv Municipal Ploiești-1 director, 1 director adjunct, 2 
șefi  de serviciu, 6 șefi  de birou, 103 de angajați (total 114); Administrația Parcului Memorial 
„Constantin Stere”-1 director, 1 director adjunct, 6 șefi  de serviciu, 5 șefi  de birou, 115 posturi 
de execuție (total-128); Administrația Serviciilor Sociale Comunitare- 1 director general, 
1 director general adjunct, 11 șefi  de serviciu, 4 șefi  de centre, 172 de angajați. La aceștia 
se mai adaugă 129 de posturi la cabinetele medicale școlare (total-318 posturi, dar numai 
189 vor intra sub incidența HCL); Poliția Locală Ploiești- 1 director, 2 directori adjuncți, 18 
șefi  de serviciu, compartimente sau de birou, 219 posturi de execuție (total posturi-240); 
Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor-1 director executiv, 2 șefi  de 
serviciu și 40 de funcții de execuție (total-43); Primăria Ploiești-1 primar, 2 viceprimari, 1 
secretar, 1 arhitect șef, 6 directori executivi, 4 directori executivi adjunct, 23 șefi  de serviciu 
sau de birou, 342 de funcționari de execuție (total-380). Vă întrebați care va fi  impactul 
bugetar? Unul strivitor! Dăm un exemplu: La Administrația Parcului „Constantin Stere”, în 
7 luni, s-au efectuat plăți salariale în cuantum de peste 1,7 milioane de lei; după majorare, 
pentru următoarele cinci luni este nevoie de 1,9 milioane de lei! Alt exemplu: la Serviciul 
Public Finanțe Locale, în 7 luni, s-au achitat salarii de 6,3 milioane de lei, iar pe următoarele 
cinci luni, suma rezervată se ridică la 5,3 milioane de lei.
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Iniţiat 
în anul 

2011 de către 
eminentul 
dirijor român  
ION  MARIN – 
fi ul legendarului 
dirijor de cor, 
compozitor 
și prof. univ. 
dr. Marin 
Constantin, 
fondator al 
celebrului Cor 
Naţional de 

Cameră Madrigal, cu sprijinul Administraţiei 
Fondului Cultural Naţional și Ministerului 
Culturii în scopul „revigorării interesului 
pentru cântecul coral în  rândul copiilor și al 
tinerilor”, prestigioasa manifestare muzicală 
internaţională a fost „instituţionalizată 
prin Hotărârea Guvernului României nr. 
821/2014, devenind o Direcţie a Corului 
Naţional de Cameră Madrigal - Marin 
Constantin, instituţie afl ată în subordinea 
Ministerului Culturii”.

Prima ediţie a noii manifestări muzicale 
- ce a apărut pe harta României - a avut loc 
în anul precedent – 2016, în vestitul oraș de 
pe Bega – Municipiul Timișoara, viitoarea 
Capitală Cultural-Europeană (2021).

Sub auspiciile generoase ale forurilor de 
conducere din municipiul și judeţul Timiș, 
buna organizare a actualei ediţii a festivalului 
a benefi ciat de fructuoasa colaborare a 
celor mai reprezentative instituţii muzicale 
din localitate: Opera Română și Teatrul 
Naţional „Mihai Eminescu”, Filarmonica 
Banatul, Mitropolia Banatului, Colegiul 
Naţional de Artă „Ion Vidu”, Universitatea 
de Vest, Colegiul Pedagogic „Carmen Sylva”, 
Casa de Cultură a Municipiului, Uniunea 
Compozitorilor și Muzicologilor, Asociaţia 
Naţională Corală, Consulatul Spaniol etc.

În același timp, Festivalul Coral 
Internaţional Vox Mundi a primit înaltul 
și autoritarul gir artistic al președintelui 
Fundaţiei Interkultur și al Consiliului 
Mondial al Corurilor – maestrul Gunter 
Titsch, desemnat și președinte de onoare 
al competiţiei care, în caietul program 
precizează: 

„România este o ţară minunată, care și-a 
găsit identitatea naţională prin cânt și a 
arătat-o într-un mod impresionant. Românilor 
le place să cânte…, și, potrivit sloganului 
INTERKULTUR „Cântând împreună, 
aducem popoarele împreună”, Festivalul coral 
internaţional VOX  MUNDI sprijină în mod 
deosebit schimbul de culturi și aduce alături 
oameni din diferite locuri ale lumii, prin 
intermediul muzicii corale. Această misiune 
responsabilă – de a sprijini pacea mondială 
prin cântul tuturor popoarelor - devine 
cel dintâi obiectiv al organizatorilor VOX 
MUNDI, care, astfel, contribuie la crearea 
unui cadru de viaţă mai bun unii cu alţii, în 
întreaga lume.

Astăzi, la Timișoara, coriști reprezentând 
culturi diferite se întâlnesc pentru a învăţa 
unul de la celălalt și pentru a împărtăși 

bucuria de a cânta. Și ce poate fi  mai frumos 
decât a privi spre aceste zile pline de veselie, 
bucuria de a trăi și comunicare pașnică, ce pot 
fi  împărtășite doar prin muzică?...

Muzica este universală. Este adevărata 
limbă comună a omenirii. Oamenii care fac 
muzică poartă cu ei cele mai frumoase valori 
umane, de pace, bucurie și respect reciproc, pe 
care doar muzica le poate promova”.

Deschiderea ofi cială a festivalului a avut 
loc joi, 25 mai a.c, ora 18.00, în vestita sală de 
concerte a Colegiului Naţional de Artă „Ion 
Vidu”.

Numerosul public, a ascultat, cu fi rească 
emoţie, dar și cu o mare bucurie, Corul de fete 
al colegiului, dirijat de eminenta profesoară 
dr. Maria Gyuris, care, acompaniată la pian 
de Mariana Sânmărtinean, a interpretat 
lucrări de referinţă semnate de iluștrii 
compozitori: Paul Constantinescu (Plângerea 
mironosiţelor, din Oratoriul Patimile și 
Învierea Domnului), Pavel Grigorievici 
Cesnokov (Blagoslavi dushe moia Gospodi), 
Javier Busto (Salve Regina), Ola Gjels (Ubi 
Caritasi, p.a.), Gabriel Faure (Cantique), 
Remus Georgescu (Născătoare de 
Dumnezeu), Nicolae Ursu (Lino, Leano și De 
doi), Gyorgy Ligeti, (Erdobe, erdobe), Arne 
Mellnas (Agelpta), Dan Buciu (Jeus pour la 
paix de la planete), Javcier Busto (Bustapi), 
Juka Linkola (Th e Joiku – p.a.)

În partea a doua a programului, a evoluat 
Corul de fete Pro Muzica din localitatea 
Nyiregyhaza, Ungaria, care sub conducerea 
dirijorului Denes Szabo, a interpretat lucrări 
de cunoscuţii compozitori: Zoltan Kodaly, 
Bela Bartok, Mikloș Kocsar, Balasz S., Giulio 
Caccini, Franz Biebi și Joszef Karai.

În dimineaţa zilei următoare, sub auspiciile 
Fundaţiei Interkultur, a avut loc la Universitatea 
de Vest, Workshop de management coral, 
iar la ora 12.00, aceeași activitate, la Colegiul 
Naţional de Artă „Ion Vidu”.

În seara aceleiași zile, Corul de Copii al 
Radiodifuziunii Române - dirijat de Răzvan 
Rădos (dirijorul permanent Voicu Popescu 
nu a putut participa din motive de sănătate), 
a interpretat un excepţional program cu 
opusuri de largă popularitate semnate de 
marii compozitori: Paul Constantinescu, 
Dan Buciu, George Balint, Sabin  Păutza, 
Dan Voiculescu, Cornelia Tăutu, Felicia 
Donceanu, Otmar Macha și Rupert Lang. La 
pian Magdalena Faur.

În următoarea parte, a concertat, cu 
deosebit succes, Corul Les Choristes din 
Franţa – dirijor Nicolas Porte, invitat de 
onoare al festivalului, care în anul 2010, pentru 
ampla și importanta activitate desfășurată în 
Franţa și peste hotare, corul a fost distins cu 
Ordinul „Cavaler al Artelor și Literelor” de 
către Ministerul Culturii Franceze.

În cea de a trei zi a festivalului – sâmbătă, 
ora 12.00, în sala Colegiului Naţional de Artă 
„Ion Vidu”, a concertat Corala bărbătească 
„Epifania” din Timișoara. Sub conducerea 
artistică a dirijorului Nicolae Șincari, a dat 
glas unor incontestabile bijuterii corale din 
opera compozitorilor: Gheorghe Cucu, 
Gheorghe Danga, Alexandru Delcea, Ion 
Vidu, Tmotei Popovici, Nicodim Ganea și 

Iulian Cârstoiu.
În același concert, în partea fi nală, 

numeroasa asistenţă a urmărit, cu deosebit 
interes, programul vestitei Corale „Nicolae 
Lungu” a Patriarhiei Române. Sub autoritara 
baghetă a dirijorului - preot Stelian Ionașcu, 
a adus în prim plan opusuri de excepţie 
din creaţia iluștrilor compozitori: Paul 
Constantinescu, Gavriil Musicescu, Ioan 
Popescu Runcu, Sigismund Toduţă, Dario 
Pop, Ion Vidu, Ola Gjeilo ș.a.

Tot în dimineaţa acelei zile, în Aula 
Bibliotecii Universitare s-au desfășurat 
lucrările Adunării Generale a Asociaţiei 
Naţionale Corale din România, prezidate de 
eminentul dirijor, Voicu Enăchescu.

La ora 19.00, sâmbătă 27 mai, în superba 
sală de spectacole a Teatrului Naţional „Mihai 
Eminescu” și a Operei Române, a avut loc 
GALA VOX MUNDI – spectacol concert 
prezentat de Roxana Morun și Adrian Jivan. 

După cuvântul ofi cialităţilor locale – 
Consiliul Judeţean și Primăria Municipiului 
Timișoara, IPS Ioan – Mitropolitul Banatului 
a rostit o emoţionantă alocuţiune privind 
rolul muzicii corale în educaţia permanentă 
– laică și religioasă în societatea românească.

Excelentele formaţii corale participante 
la această memorabilă manifestare: Corala 
„Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române – 
dirijor preot lector univ. dr. Stelian Ionașcu, 
Corul de Copii „Cantanti” și Corul  de Fete de 
la Colegiul de Artă „Ioan Vidu” sub bagheta 
prof. dr. Maria Gyuris, Corul de Copii al 
Radiodifuziunii Române, dirijor Răzvan 
Rădos și Corul Les Choristes din Franţa, 
împreună cu Orchestra de cameră formată 
din instrumentiști de la Opera Naţională 
Română Timișoara, au încheiat, cu brio, cea 
de a doua ediţie a memorabilului Festival 
Coral Internaţional Vox Mundi.

Înainte de acordul fi nal, organizatorii au 
prezentat și câștigătorii premiilor Uniunii 
Compozitorilor și Muzicologilor din 
România - la concursul de creaţie corală, 
dedicat tinerilor creatori din învăţământul 
preuniversitar de specialitate. Președintele 
juriului a fost eminentul prof. univ. dr. și 
compozitor Adrian Pop, de la Academia de 
Muzică „Gh. Dima” din Cluj Napoca.

În ultima zi, duminică 28 mai, participanţii 
la festival - din ţară și străinătate - au fost 
invitaţi la activităţile specifi ce din Piaţa 
Centrală a orașului, la Mitropolia Banatului, 
Teatrul Naţional și Opera Română.

Afl ându-mă la aceste emoţionante 
manifestări, ţin să remarc, cu deplină 
satisfacţie, nivelul performant al formaţiilor 
participante, măiestria interpretativă 
a lucrărilor corale abordate dintre cele 
mai renumite din patrimoniul marei și 
adevăratei muzici, potenţialul de creativitate 
de care dispune în prezent mișcarea corală 
românească pentru copii și tineret, precum 
și bucuria – greu de exprimat în cuvinte 
a publicului – de toate categoriile socio-
profesionale, care a susţinut, prin îndelungate 
și binemeritate aplauze, acest veritabil act de 
cultură, ce merită a fi  înscris în Cartea de 
Onoare a orașului de pe Bega.

Tuturor, sincere și călduroase felicitări!
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STRUGURII-URSULUI  STRUGURII-URSULUI  
(Arctostaphylols uva-ursi)(Arctostaphylols uva-ursi)

Parte întrebuinţată: frunzele și fructele
Benefi cii: Strugurii-ursului reprezintă 
denumirea unui arbust mic și ţepos, 
care crește ca un tufi ș, întinzându-se pe 
pământ. Frunzele sale, care au textura 
pielii, se infuzează pentru a face un ceai 

excelent în caz de infecţii ale vezicii 
urinare și de afecţiuni renale. E un 
diuretic efi cient, este astringent și un bun 
antiseptic urinar, care curăţă și vindecă 
tractul urinar. De asemenea, este efi cient 
în cistite, uretrite, calculi renali și leucoree 
și poate combate incontinenţa urinară 
provocată de lipsa tonusului vezical sau 
de slăbirea mușchilor.
Întrebuinţări sugerate: Planta e cea 
mai efi cientă sub formă de infuzie, în 
caz de infl amaţii și infecţii. O infuzie 
puternică amestecată cu suc de merișor, 
poate fi  utilă pentru infecţii ale vezicii 
urinare și ale rinichilor. Totuși, în decoct, 
concentraţia de taninuri este mai ridicată, 
punând mai bine în valoare proprietăţile 
astringente ale plantei.

Turtiţă (Galium aparine)Turtiţă (Galium aparine)
Parte întrebuinţată: părţile aeriene
Benefi cii: O altă buruiană răspândită 
prin grădini, turtiţa crește adesea alături 

de răcovină; ele par să se bucure de 
același habitat. Iar cele două plante sunt 
combinate de multe ori și în remedii. 
Ambele sunt diuretice sigure și blânde, 
fi ind folosite pentru a atenua problemele 
rinichilor și ale tractului urinar. În plus, 
turtiţa curăţă excelent sistemul limfatic 
și e folosită deseori ca remediu sigur și 
efi cient în cazul infl amării glandelor, 
împotriva amigdalitei și la tratarea 
anumitor tumori.
Întrebuinţări sugerate: Preparaţi-o în 
același fel ca pe răcovină. La fel ca aceasta, 
turtiţa nu se usucă și nu se păstrează bine, 
prin urmare, e de preferat să o pregătiţi ca 
tinctură pentru o utilizare viitoare.
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Când osemintele fostei 
stagiare dispărute de 

la Washington, Chandra 
Levy, au fost găsite într-un 
parc din Washington, în mai 
2002, la aproape 13 luni de 
când dispăruse fără urmă, un 
simplu caz de dispariţie s-a 
transformat într-o anchetă 
de crimă și într-un scandal 

politic, degenerând ulterior 
într-o alambicată teorie a 
conspiraţiei. În septembrie 
2000, când a venit la 
Washington pentru a începe 
stagiatura la Biroul Federal 
al Penitenciarelor, Levy avea 
doar 22 de ani. În câteva 
săptămâni, prietenii i l-au 
prezentat pe congresmanul 

democrat Gary 
Condit, ales 
în California, 
districtul ei natal. 
A fost o întâlnire 
predestinată, cei 
doi devenind în 
scurt timp, în 
secret, amanţi.
Condit, membru 
din 1989 în 
Congresul SUA, 
era căsătorit și
tată a doi 
copii majori. 
Politician de vază 
la Washington, 
înfi inţase o 

coaliţie, formată din membri 
conservatori și moderaţi.
      Era și membru al mai 
multor comitete ce aveau 
legături cu agenţiile de 
spionaj și era supervizor al 
activităţii CIA, fi ind membru 
al Comitetului Permanent al 
Camerei pentru Informaţii. 
Dar nu doar prin aventura 

cu Condit avusese Levy acces 
la informaţii pentru care unii 
adepţi ai teoriei conspiraţiei 
ar face orice. Rolul ei în 
cadrul Biroului Federal al 
Penitenciarelor era de a face 
demersurile necesare pentru 
ca presa să asiste la executarea 
lui Timothy McVeigh, bărbatul 
condamnat pentru atentatul 
cu bombă din Oklahoma. 
(Pentru mulţi adepţi cinici 
ai teoriei conspiraţiei, era 
poreclit Lee Harvey McVeigh, 
datorită convingerilor că a 
fost doar un ţap ispășitor). 
Levy avusese acces la dosare 
secrete ale Biroului și ale 
Departamentului de justiţie 
referitoare la deţinuţi.

Într-o zi de luni, pe 23 aprilie 
2001, destul de surprinzător, 
Levy a fost concediată. La 
numai o săptămână după, a 
fost văzută în viaţă pentru 
ultima dată, când a sunat 
să-și anuleze abonamentul 
de la Clubul Sportiv din 
Washington. Când părinţii 
îngrijoraţi au anunţat poliţia 

în ziua de sâmbătă, 5 mai 
2001, aceasta a percheziţionat 
apartamentul și a găsit 
bagajele făcute, însă nici urmă 
de Levy. Declarată, ofi cial, 
dispărută, bănuielile s-au 
îndreptat spre Condit și spre 
relaţia dintre ei. Chestionat și 
de poliţie, și de părinţi, acesta 
a negat la început că ar fi  avut 
vreo relaţie cu Levy. Când 
inconsecvenţele declaraţiilor 
lui au ieșit la suprafaţă, a 
mărturisit, în cele din urmă, 
poliţiei că întreţinuse relaţii 
sexuale cu Levy.

La mai bine de un an, 
Levy era încă dispărută și, 
cu reputaţia distrusă, Condit 
era înlăturat de la șefi a 
democraţilor de către Dennis 
Cardoza, fost membru al 
echipei sale.

Totuși, descoperirea 
ulterioară a trupului lui Levy 
nu a răspuns la nici una 
dintre întrebările familiei, ale 
poliţiei și ale teoreticienilor 
conspiraţiei, legate de motivul 
dispariţiei în primul rând.

Chandra Levy – crimă şi scandal politic

CARE E CIUDĂŢENIA
Scheletul lui Levy a fost găsit de 

un bărbat care își plimba câinele 
în Rock Park, zonă cercetată 
anterior de poliţie, afl ată la doar 
274 de metri de o pistă de alergări 
pe care se știa că ea o folosea. 
Poliţia a descoperit că, în ziua în care 
dispăruse, Levy căutase pe un site 
informaţii despre Klingle Mansion, 
o fermă situată în parc, construită 
în 1823 și folosită în prezent 
drept clădiri de birouri, ceea ce a 
transformat parcul într-un punct 
central al investigaţiilor. Ţinând 
cont că nu fusese îngropat, cum 
de au trebuit aproape 13 luni să se 
descopere cadavrul?

SUSPECŢI OBIȘNUIŢI
CIA
Ţinând cont de rolul lui 

Condit în calitate de supervizor 
al activităţii CIA, mulţi cred că, 
în această calitate, descoperise 
un lucru care a dus la moartea 
lui Levy. Dispariţia ei nu a dus 
numai la îndepărtarea lui din orice 
funcţie de conducere deţinută în 
cadrul Agenţiei, dar a fost și un 
avertisment pentru soarta care l-ar 
fi  putut aștepta, dacă mai spunea 
cuiva ce știa.

FBI
Pe perioada dispariţiei 

Chandrei, s-au pus întrebări legate 
de FBI și de investigaţiile făcute de 
Birou asupra lui Timothy McVeigh. 
O confruntare la tribunal legată de 

dovezile pe care FBI le tăinuise 
a dus la amânarea datei stabilite 
pentru execuţie. Să fi  descoperit 
Levy ceva despre McVeigh, prin 
activităţile sale legate de execuţie, 
care să fi  determinat FBI să 
aranjeze dispariţia ei defi nitivă?

Partidul Republican
Chiar și fosta primă doamnă, 

Hillary Clinton, vorbește despre 
o ”vastă conspiraţie de dreapta” 
împotriva politicienilor democraţi 
de succes. Așadar, nu e de mirare 
că unii cred că întreaga poveste 
Chandra Levy a fost un complot al 
unui grup de republicani renegaţi, 
cu scopul de a-l discredita pe 
Condit și de a târî, din nou, 
instituţiile politice democrate 
într-un  scandal sexual cu tinere 
stagiare.

SUSPECŢII 
NEOBIȘNUIŢI

Mossad
Încă de când era copil, Levy își 

dorise să fi e spion și, alături de 
alţi membri ai familiei, avusese 
legături puternice cu Israelul. 
Unii teoreticieni cred că fusese 
recrutată de Mossad – serviciul 
secret israelian – pentru a se 
infi ltra la Washington, până la 
cel mai înalt nivel cu putinţă, 
poate pentru a șantaja mai apoi 
politicieni de frunte. Dacă agenţii 
Statelor Unite sau ai unei ţări ostile 
Israelului descoperiseră acest 
lucru, ar fi  putut fi , cu siguranţă, 
un motiv pentru uciderea ei.

Membri ai echipei lui 
Condit

Nu e obligatoriu ca fi ecare 
conspiraţie să vizeze politica 
mondială. Adesea, ele pot fi  locale 
sau personale. Dacă acesta este 
cazul Chandrei Levy, atunci e 
simplu de înţeles de ce unii au 
arătat deja cu degetul spre membri 
ai echipei lui Condit, care ar fi  dorit 
să-l dea în vileag pe congresman 
fi e pentru avantaje personale, fi e 
pentru avantaje aduse Partidului 
Democrat.

DOVADA CEA MAI 
CONVINGĂTOARE
Ţinându-se cont de poziţia 

delicată a lui Condit, ca membru 
al Comitetului Permanent al 
Camerei pentru Informaţii, și de 
accesul pe care îl avea la informaţii 
strict secrete, unul dintre cele 
mai uimitoare elemente care 
nasc multe suspiciuni ale cazului 
Chandra Levy este lipsa de 
interes pe care serviciile secrete 
americane au arătat-o la dispariţia 
ei. În cele mai multe ţări, dacă ar 
fi  dispărut o stagiară a Biroului 
Federal al Penitenciarelor, 
care avea o aventură cu un 
politician cu legături strânse cu 
serviciile secrete străine, nu doar 
teoreticienii conspiraţiei s-ar fi  
grăbit să afl e ce se întâmplase cu 
ea. Lipsa unei anchete serioase 
i-a convins pe mulţi că se dorește 
o mușamalizare completă. Se 
crede că motivul pentru care nu 
se fac cercetări este că se știe deja 

răspunsul: doar că nu se dorește 
să-l mai afl e și alţii.

FAPTUL CEL MAI 
MISTERIOS

Cel care a condus ancheta în 
cazul Chandra Levy a fost agentul 
special FBI Bradley J. Garrett, 
care deja ajunsese în atenţia unor 
adepţi ai teoriei conspiraţiei. 
Garrett jucase un rol-cheie în 
condamnarea pakistanezului 
Aimal Kasi, acuzat de uciderea 
unor agenţi CIA într-o mașină 
parcată în afara sediului Agenţiei, 
în Langley, Virginia. Anchetase, 
de asemenea, moartea suspectă 
a unei alte tinere stagiare, Mary 
Caitrin Mahoney, împușcată într-o 
cafenea din Washington, în ceea 
ce părea o lovitură de profesionist. 
În ochii teoreticienilor, să fi i 
un agent FBI implicat în două 

conspiraţii asupra cărora planează 
întrebări fără răspuns te face fi e 
incredibil de ghinionist, fi e foarte 
dubios, darmite trei? Nici măcar 
Fox Mulder din Dosarele X nu era 
chiar așa ghinionist.

O DOZĂ DE 
SCEPTICISM

 
Un atacator necunoscut ucide 

o tânără; un politician căsătorit 
are o aventură cu o stagiară, care 
îl costă cariera – din păcate, nimic 
neobișnuit. Dacă nu ar exista 
coincidenţa că ambele situaţii 
pot fi  asociate cu Chandra Levy, 
teoreticienii conspiraţiei și-ar fi  
diminuat entuziasmul, negăsind 
nimic îngrijorător. Renunţaţi, 
băieţi! Washington DC este un loc 
destul de complicat și de sinistru 
și fără să inventaţi noi conspiraţii.
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răspunsul: doar că nu se dorește conspiraţii asupra cărora planează
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Voronin, Lupu și Rogozin sau neunirea 
cu România cu România 

Într-un document 
dorit echilibrat, 

Parlamentul consideră, 
invită, face apel… 

Așadar, cei 61 de deputați care 
au votat declarația consideră 
că „menținerea, pe teritoriul 
Republicii Moldova, a unui 
volum  considerabil de muniții, 
arme și echipament militar 
reprezintă o amenințare constantă 
în adresa securității și stabilității 
regionale și europene, în general”. 
Tot ei declară că „staționarea 
continuă a trupelor Federației 
Ruse și întărirea prezenței militare 
a acestora în partea de Est a 
Republicii Moldova constituie 
încălcări ale prevederilor 
constituționale, în special privind 
independența, suveranitatea, 
integritatea teritorială și a 
neutralității permanente a 
Republicii Moldova”, invitând 
mediatorii și observatorii în 
procesul de reglementare a 
confl ictului  transnistrean „să 
inițieze discuții politice privind 
transformarea mecanismului 
actual de menținere a păcii 
într-o misiune civilă cu mandat 
internațional”. Declarația mai 
face apel către Federația Rusă 
„să reia și să fi nalizeze procesul 
de retragere a trupelor sale, 
precum și să-și retragă munițiile, 
armele și echipamentul militar 
de pe teritoriul Republicii 
Moldova, în conformitate cu 
principiile relevante ale dreptului 
internațional și angajamentele 
sale internaționale”.  Tot aici 
Parlamentul cere Guvernului 
și Președinției să promoveze, 
prin orice mijloc pe care îl au 
la dispoziție, adoptarea unei 
Rezoluții de către Adunarea 
Generală a ONU privind 
retragerea trupelor militare ruse 
afl ate ilegal pe teritoriul țării. 
După ce a citit declarația, Marian 
Lupu a ținut să le sugereze 
deputaților prezenți în sală „să 
nu se joace cu amendamentele”. 
Iar colegul său Dumitru Diacov, 
referindu-se la amendamentul 
liberalului  Ion Apostol, care a 
cerut ca în declarație să fi e introdus 
amendamentul „Rusia să fi e 
recunoscută ca stat agresor în acel 
război”, l-a completat; „S-a dorit 
să votăm un document echilibrat, 
care să reconfi rme statutul de 
neutralitate al Republicii Moldova. 
Noi câteodată suntem meșteri 
mari la astfel de  chestiuni”. 

Amendamentul, fi rește, nu a fost 
susținut de actuala majoritate 
parlamentară.

Dodon și socialiștii 
văd mâna Occidentului 

La rândul său, într-o postare 
pe pagina sa de Facebook, 
președintele Dodon a criticat 
decizia Parlamentului, subliniind 
că vede în aceasta o încercare de 
„înrăutățire a relației cu Federația 
Rusă și subminare a celor 
succese înregistrate în comun cu 
conducerea rusă”. Și că „…această 
provocare se înscrie în șirul 
acțiunilor unilaterale din partea 
majorității parlamentare sub 
conducerea Partidului Democrat 
de a tensiona situația în regiune și, 
în primul rând, în relația cu Rusia 
în ajunul vizitei vicepremierului 
Dmitri Rogozin”. Președintele 
socialist s-a mai arătat convins că 
„este clar că asemenea declarații 
nu pot fi  elaborate și adoptate 
de însăși puterea politică fără o 
infl uență din exterior”, adică din 
Vest. Totuși, Dodon subliniază  în 
reacția sa că „Moldova este un 
stat neutru”, dar că, în opinia 
lui, „o decizie despre aceasta 
trebuie să fi e luată exclusiv în 
limitele unei abordări pașnice și 
constructive, fără provocări și în 
contextul reîntregirii celor două 
maluri ale Nistrului, fără declarații 
provocatoare de acest gen”.

Neutralitatea 
comuniștilor în 

declarația 
ex-comunistului Lupu
Declarația adoptată astăzi de 

parlamentari nu este prima de acest 
soi. Articolul 11 din Constituția 
Republicii Moldova stipulează 
încă de la adoptare că „Republica 
Moldova proclamă neutralitatea 
sa permanentă” și că „nu admite 
dislocarea de trupe militare ale 
altor state pe teritoriul său”. Cu 
toate acestea, pe parcursul anilor, 
subiectul neutralității a fost deseori 
dezbătut inclusiv în legislativ. Pe 
de o parte, se cerea retragerea 
trupelor ruse și a  munițiilor 
rusești din stânga Nistrului în 
conformitate cu angajamentele 
luate de Moscova  în 1992 la 
Summitul OSCE de la Istanbul, iar 
pe de altă parte, existau discursuri 
care puneau la îndoială acest statut 
de neutralitate. În martie 2008, 
într-un interviu pentru publicația 
moscovită „Kommersant”, liderul 
PCRM și fost șef de stat, Vladimir 
Voronin, declara că  Republica 

Moldova pregătește proiectul unei 
declarații despre recunoașterea 
internațională a statutului de stat 
neutru.  „Deși în Constituție se 
precizează că Republica Moldova 
este un stat neutru, declarația pe 
care o pregătim este necesară, 
pentru ca acest statut să fi e 
recunoscut de toți”, preciza atunci 
Voronin, afi rmând că documentul 
trebuie să fi e semnat de toate 
părțile participante la procesul de 
negocieri în formatul „5+2”, cu 
excepția Tiraspolului.

În septembrie 2009, după 
ce  puterea de la Chișinău este 
preluată de  Alianța pentru 
Integrare Europeană, comuniștii 
propun din nou adoptarea 
deja a două declarații, dintre 
care una privind soluționarea 
confl ictului transnistrean, iar 
alta… neutralitatea Moldovei. 
Voronin sublinia atunci că PCRM 
insistă asupra păstrării statutului 
de neutralitate a țării ca o condiție 
indiscutabilă pentru reintegrare, 
demilitarizarea totală precum 
și consolidarea măsurilor de 
încredere cu Transnistria.

Peste doi ani, în aprilie 2011, 
deputații comuniști de atunci 
Vladimir  Voronin, Vasilii Șova, 
Mark Tkaciuk, Grigore Petrenco și 
Sergiu Sîrbu (ultimul în prezent un 
activ „făuritor” de legi marca PD) 
înregistrează un proiect de lege cu 
privire la statutul de neutralitate 
permanentă a Republicii Moldova. 
În document se menționa că 
„în timp de pace, statutul de 
neutralitate permanentă obligă 
statul să promoveze o  politică 
de neadmitere a implicării sale 
în război, de neparticipare la 
uniuni  militare, de neadmitere 
a amplasării pe teritoriul său 
a bazelor militare străine, 
de  neîncheiere a tratatelor care 
ar favoriza pregătirea economică 
și politică pentru  declanșarea 
războiului”. În același timp, în 
proiect nu se menționa nimic 
despre prezența trupelor ruse din 
stânga Nistrului și nici despre 
necesitatea evacuării lor. Timp 
de aproape un an proiectul 
comuniștilor nu a fost examinat, 
iar după 4 ani,  în februarie 2015, 
acesta este retras din Parlament. 

O altă „specie” 
de neutralitate, a 

democraților 
Peste câteva luni, pe 14 mai 

2015, democrații Andrian Candu 
și Dumitru Diacov au înregistrat 

un nou document privind 
neutralitatea Moldovei – un 
proiect de hotărâre privind crearea 
grupului de lucru pentru analizarea 
aspectelor juridico-constituționale 
ale statutului de neutralitate 
permanentă a Republicii Moldova. 
Peste 5 zile, proiectul este votat, în 
acest grup de lucru fi ind incluși 
deputații socialiști Vasile Bolea și 
Andrei Neguță, comuniștii Artur 
Reșetnicov și Vladimir Vitiuc, 
precum și democrații Sergiu 
Sîrbu și Dumitru Diacov. Aceștia 
urmau să  examineze statutul 
de neutralitate permanentă al 
Republicii Moldova,  consfi nțit în 
Constituția Republicii Moldova, 
să identifi ce mecanismele, inclusiv 
internaționale, de recunoaștere 
a  statutului de neutralitate 
permanentă al Republicii 
Moldova, să modeleze un concept 
general de neutralitate fezabil, 
sustenabil și  compatibil cu 
prevederile Constituției Republicii 
Moldova și cu arhitectura 
de  securitate internațională. Tot 
acest grup mai urma să studieze 
conceptele internaționale 
referitoare la statutul de 
neutralitate permanentă, modelele 
de neutralitate consacrate 
europene și elementele ce ar putea 
fi  preluate și adaptate la statutul de 
neutralitate al Republicii Moldova. 
Grupul de lucru trebuia să prezinte 
rezultatele sale Parlamentului 
peste 6 luni. Dar după jumătate 
de an însă  deputații a decis să 
modifi ce hotărârea lor anterioară: 
„Grupul de lucru va informa 
periodic Parlamentul despre 
rezultatul activității sale”.

Tergiversarea examinării 
proiectului comuniștilor din 2011 
și retragerea lui din Parlament 
în 2015 nu i-a descurajat pe 
comuniștii de la Chișinău. La 31 
martie aceștia conving democrații 
că statalitatea moldovenească 
e în pericol și astfel subiectul 
privind neutralitatea revine pe 
agenda legislativului în formula 
unei noi Declarații cu privire 
la inviolabilitatea suveranității, 
independenței și  neutralității 
permanente a Republicii Moldova. 
„Luând în considerare cazurile 
tot mai frecvente de declarații și 
acțiuni publice care contravin 
principiilor fundamentale ale 
Constituției Republicii Moldova 
și care se referă, în primul 
rând, la contestarea statalității 
moldovenești și a poporului 

moldovenesc sau la îndemnul 
de a desfi ința suveranitatea și 
independența țării prin alipirea la 
un alt stat” (a se citi România)”– 
a fost principalul argument 
al  PCRM când au propus 
textul  declarației, susținut de 62 
de deputați din fracțiunile PCRM, 
PSRM și PD. Atunci Declarația a 
fost aprobată în săptămâna în care 
se împlineau 98 de ani de la Unirea 
Basarabiei cu România. Grija celor 
trei partide nu era atât statalitatea 
moldovenească și identitatea 
poporului moldovenesc, 
suveranitatea și independența 
țării, cât îngrijorarea că Moldova 
poate fi  alipită la un alt stat, 
adică se poate uni cu România. 
Aceeași îngrijorare să-l fi  apăsat 
pe ex-comuniștii Marian Lupu și 
Sergiu Sîrbu (primul prezentator, 
al doilea redactorul documentului 
în cauză), dar și pe cei  61 de 
deputați PD, PLDM și PL în 
preajma jubileului de 25 de ani 
de la încetarea  ostilităților de pe 
Nistru, când au votat un document 
prin care reconfi rmă „Declarația 
Parlamentului Republicii Moldova 
cu privire la  inviolabilitatea 
suveranității, independenței 
și neutralității permanente a 
Republicii  Moldova, adoptată la 
31 martie 2016” (citat deja din 
Declarația adoptată de Parlament 
în ședința de 21 iulie 2017)? 

Cu doar două zile înainte 
Andrei Galbur, ministrul de 
externe al Republicii Moldova, 
adresa o notă ambasadorului 
Federației Ruse la Chișinău, în 
care avertiza că „autoritățile din 
Republica Moldova sunt nevoite 
să refuze acordarea dreptului de a 
traversa spațiului său aerian și de a 
ateriza avioanelor Forțelor Aeriene 
Militare ale Rusiei pe aeroporturile 
din Chișinău și Tiraspol”, vizând 
intenția lui Rogozin de a sosi 
la Chișinău la bordul uni avion 
militar. Opinia publică se întreabă 
acum – prezenta Declarație a 
legislativului este o încercare a PD 
să acopere impasul Chișinăului cu 
Bruxelles-ul din cauza modului în 
care se modifi că sistemul electoral 
sau e substituentul buchetului 
de fl ori înmânat lui Rogozin 
la aterizarea pe aeroportul din 
capitala Moldovei? Înainte ca 
președintele Dodon să-i înmâneze 
la Tiraspol una din cele mai 
prestigioase distincții ale statului, 
dacă nu chiar Ordinul Republicii? 

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, în ședința din 21 
iulie 2017, o declarație politică în care cere retragerea forțelor 
militare ruse de pe teritoriul republicii, dar și reconfi rmă, evaziv, o 
teză mai veche, prin care insistă că Republica Moldova nu se poate 
uni cu România. Documentul a fost votat de 61 de deputați din 
fracțiunile PD, PLDM, PL și din grupul parlamentar al PPEM, în 
ziua când se împlinesc 25 de ani de la încetarea ostilităților de pe 
Nistru. Opinia publică se întreabă dacă documentul e un protest 
la vizita inopinantă a lui Dmitri Rogozin la Chișinău și Tiraspol 
sau un manifest al fostului comunist Marian Lupu și actualul încă 
lider PCRM, Vladimir Voronin, împotriva unirii Basarabiei cu 
România? 

Moldova pregătește proiectul unei un nou document privind moldovenesc sau la îndemnul
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Pe măsură ce criza siriană 
intră în al șaselea an, iar 

administraţia Donald Trump 
pare tot mai determinată să 
scape de președintele Bashar 
al-Assad, în SUA ies la lumină 
documente clasifi cate care 
dovedesc, încă o dată, planurile 
americanilor legate de Siria. 
Într-adevăr, nu de 
azi, ci de mai bine 
de trei decenii, când 
Siria era condusă de 
Hafez al-Assad, tatăl 
actualului președinte.

Unul dintre 
documentele CIA 
declasifi cate de 
Arhivele Naţionale 
Americane dezvăluie 
planul pus la cale în 
laboratoarele SUA,  
încă din 1983, pentru 
distrugerea Siriei și alungarea 
de la putere a lui Hafez al-
Assad. Cu aceleași practici 
adoptate de Washington mai 
târziu, în 2011.

Documentul, intitulat 
„Bringing Real Muscle to Bear 
in Syria”, scris de ofi ţerul CIA 
Graham Fuller, îl defi nește 
pe Hafez al-Assad drept un 
obstacol în calea sporirii 
infl uenţei SUA în regiune și 
o barieră pentru cristalizarea 
planurilor Washingtonului. 
În mod special, documentul 
sublinia că guvernul Hafez 

al-Assad reprezenta o piedică 
majoră pentru planurile 
Statelor Unite de a slăbi puterea 
Iranului și de a crește puterea și 
infl uenţa americană în Orientul 
Mijlociu.

În primul rând, planul 
Washingtonului viza 
încurajarea Irakului (condus 
de nimeni altul decât Saddam 

Hussein), a Turciei și a Israelului 
de a ataca Siria și de a sprijini 
opoziţia siriană. De asemenea, 
americanii doreau susţinerea 
prin toate mijloacele a tuturor 
ramurilor opoziţiei siriene, 
cerând, în paralel, tuturor 
aliaţilor SUA să pună presiune 
pe regimul lui Assad tatăl și să 
comită acte ostile la graniţa cu 
Siria, până când armata siriană 
avea să fi e decimată. După care, 
scrie Fuller, opoziţia siriană 
ar fi  declanșat o luptă armată 
împotriva guvernului sirian, 
ameninţat la graniţe, astfel încât 

regimul de la Damasc, cu forţe 
militare tot mai puţine care să 
lupte împotriva adversarilor, 
ar fi  pierdut confruntarea și, în 
acest fel, Assad ar fi  fost alungat 
de la putere.

Planul pus la cale de SUA 
în 1981 pare să fi e foarte 
asemănător cu ceea ce se 

întâmplă în aceste zile 
în Siria, după ce și 
Turcia, și Israelul au 
atacat regiuni din Siria 
lui Assad fi ul.

Aviaţia turcă a 
desfășurat, la fi nele 
lunii aprilie a.c., o serie 
de atacuri împotriva 
unor poziţii kurde în 
nord-estul Siriei, în 
apropiere de orașul 
sirian Al-Malikiyah, 
sub pretextul luptei 

împotriva grupării jihadiste 
Statul Islamic, dar și a combaterii 
miliţiilor kurde YPG, pe care 
Ankara le consideră drept 
„grupare teroristă”. În paralel, 
un atac israelian a vizat o tabără 
militară din sud-vestul Siriei, ca 
răspuns la tirurile de mortiere 
care au lovit zone din partea de 
nord a Platoului Golan .

Și turcii, și israelienii au 
furnizat până acum arme așa-
zisei „opoziţii siriene”, pentru 
a lupta împotriva regimului lui 
Bashar al-Assad.

Recep Tayyip Erdogan, 
președintele Turciei, a 

îndemnat palestinienii să lupte pentru 
încetarea „ocupaţiei” israeliene din 
Ierusalimul de Est, replica guvernului 
israelian fi ind că administraţia de la 
Ankara încalcă sistematic drepturile 
omului, astfel că „nu poate predica 
moralitate”.

„Noi ca musulmani, ar trebui să 
vizităm mai frecvent Al-Quds (numele 
arab al orașului Ierusalim – n.r.), ca 
susţinere pentru fraţii noștri de acolo”, 
a declarat Recep Tayyip Erdogan, 
într-un discurs rostit luna trecută, la 
începerea Forumului Internaţional  
Al-Quds Waqfs, desfășurat în orașul 
turc Istanbul.

Orașul Ierusalim „este un 
loc sfânt pentru toate cele trei 
religii. Reprezintă centrul întregii 
omeniri”, a adăugat Recep Erdogan, 

referindu-se la iudaism, la creștinism 
și la mahomedanism. „Atât la nivel 
religios, dar și din punctul de vedere 
al responsabilităţii istorice, Al-Quds 
(Ierusalimul) și lupta fraţilor noștri 
palestinieni pentru drepturi și dreptate 
sunt foarte importante pentru noi. Vom 
face eforturi ca orașul să devină unul 
al păcii”, a subliniat Erdogan, citat de 
agenţia Anadolu.

„Din punctul de vedere al 
comunităţii musulmane, trebuie să 
vizităm Al-Aqsa frecvent”, a insistat 
Erdogan. Moscheea Al-Aqsa face 
parte, alături de Domnul Stâncii, din 
Complexul musulman Al Haram 
al Qudsi ash-Sharif (Sanctuarul 
nobil), situat în centrul istoric al 
Ierusalimului, în zona denumită de 
evrei Muntele Templului, cel mai sfânt 
loc al mozaismului, unde a fost situat 
Templul iudaic.

Erdogan cere Erdogan cere 
încetarea ocupaţiei încetarea ocupaţiei 

israeliene în israeliene în 
Ierusalimul de Est

Primul om care l-a 
interogat pe Saddam 

Hussein, imediat după 
capturarea sa în 2003, a 
declarat că nu a durat mult 
până când a realizat că 
dictatorul irakian în mod cert 
nu a apucat să dezvolte arme 
de distrugere în masă. 

John Nixon, fost ofi ţer 
CIA, a primit sarcina de a-l 
interoga pe Hussein după ce 
acesta a fost găsit de forţele 
americane, în decembrie 2003. 
Nixon a povestit pentru BBC 
că tot ce și-a dorit Casa Albă 
a fost să afl e dacă există vreo 
dovadă că oamenii lui Hussein 
dezvoltă arme de distrugere 
în masă. Discuţiile cu Hussein 
și cu oamenii apropiaţi lui și 

cercetările ulterioare au dus 
la concluzia că programul de 
înarmare nucleară a Irakului a 
fost închis cu ani înainte.

Fostul angajat CIA a  susţinut 
că, după ce au ajuns la această 
concluzie, el și oamenii din 
echipa sa au fost văzuţi drept 
niște rataţi.

John Nixon a mai spus că nu 
a putut să discute cu George W. 
Bush, președintele de atunci al 
Statelor Unite, decât în 2008, la 
doi ani de la execuţia liderului 
irakian.

El a mai afi rmat că a fost 
unul dintre puţinii oameni care 
a dat mâna atât cu Bush cât și 
cu Saddam Hussein, dar ar fi  
preferat să petreacă mai mult 
timp alături de cel din urmă.

Președintele Bush era 
„desprins de realitate”, iar 
consilierii lui nu făceau decât 
să-i dea dreptate la orice 
spunea, a mai precizat fostul 
angajat CIA.

Nixon, care a părăsit CIA în 
2011, a mai spus, pentru BBC, 
că îi este rușine de ceea ce s-a 
petrecut în Irak după căderea 
lui Saddam Hussein.

Grădina atomică… de Grădina atomică… de 
planteplante

După cel de-al Doilea Război Mondial, 
oamenii de știinţă au încercat să găsească 

utilizări mai pașnice energiei atomice. Una dintre 
ideile cele mai vehiculate în acele timpuri a fost 
aceea de a bombarda plantele cu radiaţii, pentru 
ca acestea să producă mutaţii, care să le facă mai 
rezistente la variaţiile de temperatură și dăunători 
sau să le confere alte culori sau mirosuri. 

Experimentele s-au realizat în principal în așa-
numitele „grădini gamma” de pe întregul teritoriu 
al Statelor Unite, dar și în Europa de Vest sau în ţări 
din fostul bloc comunist.

Potrivit celor de la New Scientist, aroma de 
mentă din guma de mestecat sau pasta de dinţi 
sunt rezultatul unor mutaţii cauzate de expunerea 
deliberată la radiaţii a plantei, în trecut. De 
asemenea, grapefruitul Rio Star, cel roșiatic-rubin, 
care reprezintă 75% din producţia de grapefruit din 
Texas, a fost creat în aceste grădini atomice.

Am fi  tentaţi să spunem că ingineria genetică 
modernă a înlocuit nevoia de grădinărit atomic, 
însă această afi rmaţie ar fi  parţial corectă. În 
Hitachiomiya, Japonia, se afl ă un institut care, și 

în zilele noastre, deţine o astfel de grădină atomică 
unde desfășoară cercetări. Speciile de plante sunt 
iradiate cu raze gamma dintr-o sursă de cobalt-60 
plasată în interiorul unui stâlp central. Ofi cial, 
scopul cercetărilor este de a genera noi rezistenţe 
legumelor și fructelor, pentru a fi  cultivate în soluri 
mai puţin fertile.

Potrivit directorului Agenţiei Internaţionale 
pentru Energie Atomică, dr. Lagoda, utilizarea 
radiaţiilor a produs mii de mutanţi utili în culturile 
lumii, inclusiv soiuri noi de orez, grâu, orz, pere, 
mazăre, bumbac, mentă, fl oarea-soarelui, alune, 
grapefruit, ulei de susan, banane, manioc și sorg. 
El consideră că iradierea nu e soluţia, însă este un 
instrument foarte efi cient, care ne ajută să reducem 
timpul de reproducere a alimentelor.

Sigur nu au existat Sigur nu au existat 
arme de distrugere arme de distrugere 

în masă în Irakîn masă în Irak
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Un regretat om, 
reputat medic 

(și director la Spitalul 
Schuller Ploiești) , Doctor 
Emil Vlaiculescu și-a 
dedicat viaţa și pasiunii 
sale extraprofesionale 
– cea pentru fotbal, 
pentru sport… Fotbalist 
și handbalist de primă 
divizie în România, dar 
și competitor în baschet, 
volei, hochei și chiar 
motociclism – în prima 
tinereţe, apoi ofi cial de 

vârf, arbitru internaţional 
de fotbal și mulţi ani 
„șef ” al cavalerilor 
fl uierului, „structura” 
acestora purtându-i 
în prezent numele, dr. 
Emil Vlaiculescu, a fost 
comemorat (sâmbătă, 29 
iulie 2017) la șapte ani 
de la trecerea sa în lumea 
celor drepţi (n. Podenii 
Vechi – 19.X.1923, d. 
Ploiești – 4.VIII.2010).

La Catedrala Sf. Ioan, la 
Cimitirul Bolovani sau la 
Păulești (într-o frumoasă 
locaţie) – unde fi ul său 
Săndel Vlaiculescu s-a 
stabilit, mulţi din cei 
cărora –„doctorul” le-a 
sădit pasiunea pentru 
fotbal și sport și cărora 
le-a fost preţios mentor 
i-au adus un pios omagiu. 
„Grei” precum Adrian 
Moroianu, Paul Roșală, 

Cristi Nica, Valentin 
Istudor, Marian Pușcaș, 
Ion Mihai, Ionuţ Borcan, 
Vasile Aurelian, Marcel 
Marin, Costică Niţă, 
Constantin Dumitrache, 
Costică Dobre, Gheorghe 

Traian Biziniche și nu 
numai s-au alăturat lui 
Săndel Vlaiculescu și 
familiei în emoţionante 
momente omagiale, 
la care n-au putut fi  
prezenţi, decât prin pioase 
gânduri, foștii cavaleri ai 
fl uierului Silviu Crîngașu 
(președintele Asociaţiei 
Judeţene de Fotbal 
Prahova, afl at în acţiune 
FRF la Covasna) și Marian 
Deaconu (președintele 
Comisiei Judeţene 
de Arbitri „Dr. Emil 
Vlaiculescu” Prahova, 

afl at peste hotare).
Dumnezeu să-l 

odihnească în pace, pe 
regretatul nostru mare 
om de sport – Dr. Emil 

Vlaiculescu!
P.S. O emoţionantă 

emisiune de televiziune i-a 
fost dedicată regretatului 
doctor Emil Vlaiculescu, 

la „Ploiești TV” de 
către foștii săi bravi 
cavaleri ai fl uierului 

Adrian Moroianu, Silviu 
Pantilimonescu, Cristi 

Nica (invitaţi) și Marian 
Pușcaș (realizator), 

cu imagini și „vorbe” 
tulburătoare…

Festivalul Olimpic al Tineretului 
European (FOTE) 2017 (tineri 

sportivi 15-17 ani, 10 ramuri sportive 
olimpice, 23-29.VII.2017), afl at la a 
XIV-a ediţie desfășurat la Gyor, în 
Ungaria, a avut la start și România, 
reprezentată de 77 sportivi, la opt (din 
cele zece) ramuri sportive olimpice 
(atletism, ciclism, gimnastică, 
handbal, înot, judo, kaiac-canoe, 
tenis) prevăzute în marea competiţie.

Bilanţul României, fără aur, cu 
cinci medalii de argint (la handbal, 
gimnastică, judo, tenis, atletism) și 
trei de bronz (atletism, înot, judo).

La singura (și prima) medalie de 
argint la FOTE, la jocuri sportive de 
echipă, la handbal, pentru România 
și pentru Prahova, a contribuit și 
tânăra Isabela Ioana Dragnea formată 
la CSM Ploiești și care datorită „crizei 
inacceptabile” a clubului din „Orașul 
Aurului Negru” s-a transferat la 
CSM București, clubul din Capitala 
României fi ind „guvernat” după 
aceleași legi valabile și-n Ploiești… 
Bine și util ar fi  ca aleșii noștri locali 
sau din Parlamentul României, să 
dezlege misterul…

Cu onoare au mai reprezentat 
România și Prahova, tânăra Andreea 
Iuliana Lungu, de la CSȘ „Constantin 
Istrati” Câmpina și antrenoarea sa de 
la club prof. Mihaela Carmen Marin, 
la atletism, fi nalistă (cu loc 5) în proba 
de aruncarea discului (din postura 
de cea mai tânără concurentă), cât și 
Clara Andreea Spânu și antrenorul 
său prof. Toma Miriţescu de la CSȘ 
Ploiești, la înot și judoka Cătălin Paul 
Onofrei și  Andrei Daniel Pîrloga de 
la CSM CFR CSȘ Ploiești (antrenori 
ai structurii – Gheorghe Savu – 
emerit, Mihai Trandafi rescu, Doru 
Munteanu).

Miercurea trecută (26.
VII.2017), dimineaţa, 

FC Petrolul Ploiești s-a îmbarcat 
în noul său autocar cu destinaţia 
Brașov, pentru un util stagiu 
montan de pregătire pentru noul 
sezon competiţional (Liga III-a, 
start 26.,VIII.2017). Adevărat 
imbold moral, autocarul 
Petrolului, adus din Germania 
(Mercedes de ultimă generaţie, 
49 de locuri, monitoare color, 
toaletă, bucătărie, bar), darul 
de la Veolia va asigura „lupilor 
galbeni” condiţii de cel mai înalt 
nivel. Cantonaţi optim („Lux 
Divina”), Petrolul și-a stabilit 
„cartierul general” al pregătirilor 
la Stadionul Carpaţi din Brașov 
(aproape de hotel, gazon foarte 
bun, dotări specifi ce), cu lecţii de 
antrenament, profesioniste (câte 

două zilnic, în cele zece zile ale 
stagiului).

După un prim joc test (Petrolul 
– Colţea 1920 Brașov 6-1, Stadion 
Carpaţi, 1.VIII.2017), astăzi (joi, 
3.VIII.2017; Stadion Metrom 
Brașov) se dispută semifi nalele 
„Trofeului Nicolae Pescaru”: CSA 
Steaua București – ACS Oţelul 

Galaţi (ora 11.00) și AS „Steagul 
Roșu” Brașov – FC Petrolul 
Ploiești (ora 17.30). Apoi, 
mâine (vineri, 4.VIII.2017) sunt 
programate fi nalele: de la ora 
9.30, fi nala mică (cu învinsele 
din semifi nale) și de la ora 11.30, 
fi nala mare (cu învingătoarele). 
Cum vineri, 4.VIII.2017, de la ora 

18.00, pe Stadionul Conpet din 
Strejnic este programat și jocul 
test, Petrolul – Progresul Spartac 
București, antrenorul echipei 
noastre fanion, Octavian Grigore, 
are difi cila misiune de a folosi, 
optim, cei 26 de jucători pe care îi 
are în pregătiri.

Hai Petrolul!

Cristi Nica Valentin Traian Biziniche și nu aflat peste hotare)
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Prahova, Prahova, 
cu onoare cu onoare 
la FOTE la FOTE 
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