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

Ziarul   Ploiestii,
 „Laşul este un om care în momentele de pericol gândeşte cu picioarele”

Joseph Addison (1672-1719, scriitor şi om politic englez)- Culese de Tata  
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Theodor Cucu, elev la 
Colegiul Național „Mihai 

Viteazul”, din Ploiești, a obținut, 
anul acesta, la Olimpiada 
Internațională de Lingvistică, 
medalia de aur. În 2016, tânărul 
își adjudecase medalia de bronz. 
El a fost secondat de un coleg de 
la aceeași unitate de învățământ, 
Matei Costin Banu, care a fost 
medaliat cu bronz. Din lotul 
olimpic al României au mai 
făcut parte, obținând bronzul, 

Ștefan Răzvan Bălăucă (Colegiul 
Național „Mihai Eminescu” 
-Botoșani) și Emilian Toma 
(Colegiul Național „Sf. Sava”, din 
București). Ediția din acest an 
a Olimpiadei Internaționale de 
Lingvistică, structurată pe două 
probe, una individuală, cu durata 
a șase ore și o probă pe echipe, de 
trei ore, s-a desfășurat la Dublin, 
Irlanda, fi ind prezenți la concurs 
180 de concurenți din 29 de țări 
de pe toate continentele.

În baza informațiilor 
Ministerului Muncii, Ziarul 

Financiar a publicat o statistică 
potrivit căreia în jur de 900.000 
de salariați din România, ceea 
ce înseamnă 18% din efectivul 
total de angajați din economie, 
ar încasa lefuri nete mai mari 
de 3.000 lei/lună. În calcul nu 
au fost incluse și veniturile din 
sistemul bugetar, unde în jur de 

30-40% dintre angajați ridică lunar mai mult de 
această sumă, mai ales după majorările din acest 
an.  Cu toate acestea, cei mai mulți salariați au 
venituri nete între 1.500 și 2.500 lei. În ultimii 
cinci ani, salariul minim s-a dublat, iar salariul 
mediu pe economie a crescut cu 53% (până 
la 2.380 de lei net în luna iunie). Cu un venit 
mediu de 530 de euro net pe lună, angajații din 
România au salarii de patru-cinci  ori mai mici 
decât media statelor Uniunii Europene, în ciuda 
creșterilor din ultimii ani.

900.000 DE ANGAJAȚI, SALARII 900.000 DE ANGAJAȚI, SALARII 
PESTE 3.000 LEI NET/LUNĂPESTE 3.000 LEI NET/LUNĂ

Liderul PMP, Valeriu Steriu, chestor 
al Biroului Permanent al Camerei 

Deputaților, a afi rmat că, în septembrie, 
este imperativ să se analizeze dacă Liviu 
Dragnea ar mai merita să-și păstreze 
funcția de președinte, în condițiile în 
care acesta absentează de la ședințe: „din 
60 de întruniri ale Biroului Permanent 
dânsul a fost prezent la numai nouă. 
Pare-se că este un obicei de a nu veni. 
Convoacă și nu vine. În ianuarie am 
avut aceeași situație-ședință convocată 
extraordinar la care dânsul nu a participat. 
Cred că este imperativ necesar ca în 
septembrie să analizăm oportunitatea ca 
domnul Dragnea să mai conducă această 
Cameră a Deputaților ca președinte. Vom 
cere, probabil, demisia pentru că nu este 
normal să ai o prezență de sub 10% la 
ședințele pe care trebuie să le conduci.” 
Steriu a afi rmat că Dragnea nu este 
prezent nici la ședințele în plen: „are și 
aici o prezență de sub 10%;  președintele 
a participat la 80 din cele 470 de voturi 
fi nale”. Șeful executiv al Partidului 
Mișcarea Populară nu a făcut niciun 
comentariu vizavi  de faptul că, deși o 
fi  legal, nu este moral ca forul legislativ 
să fi e condus de o persoană condamnată 
defi nitiv la o pedeapsă penală, fi e ea și 
închisoare cu suspendare.

PMP I-A PUS 
GÂND RĂU 
LUI LIVIU 
DRAGNEA

DOI ELEVI PLOIEȘTENI, ÎN ELITA 
MONDIALĂ DE LINGVISTICĂ

Trebuia să vină și acest moment. E 
adevărat, nu credeam că atât de 

repede. Vorbim despre scumpirile de 
la acciza pe carburanți, introducerea 
unui sistem de colectare a TVA în 
conturi distincte, plata integrală, 
la nivelul salariului minim pe 
economie, a contribuțiilor CAS 

și CASS pentru contractele part-
time, scumpiri ale energiei electrice, 
plafonarea indemnizației pentru 
creșterea copilului etc., etc. Adică 
Guvernul a crescut nemăsurat și 
necalculat lefuri și pensii, iar acum 
trebuie să deconteze cheltuiala 
pe cârca mediului privat. E ceea 

ce se cheamă un fel de haiducie, 
favorizezi un segment social în 
detrimentul altui segment social. 
Cel mai grav este că aruncând cu 
bani în stânga și-n dreapta-dar nu 
și în investiții- s-a dezechilibrat 
bugetul, iar banii trebuie scoși de 
undeva. Nu contează cu ce preț. 

Poate... „după noi potopul”? Pe 
de altă parte, Guvernul face și 
niște ajustări, de genul interzicerii 
cumulului de pensii și salarii la 
stat. Dar tot guvernările partidelor 
din arcul guvernamental au creat 
păturile sociale privilegiate...

„Îndrăznește să crezi”: benzină și energie „Îndrăznește să crezi”: benzină și energie 
mai scumpe, TVA diferențiatmai scumpe, TVA diferențiat
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Caz șocant în Prahova. Un 
bărbat este cercetat penal 
după ce și-a urmărit fosta 

prietenă prin GPS 
Procurorii Direcției de 

Investigare a Infracțiunilor de 
Criminalitate Organizată și 
Terorism  - Serviciul Teritorial 
Ploiești au dispus trimiterea 
în judecată a unui bărbat, 
pentru săvârșirea infracțiunii 
de desfășurare fără autorizare a 
activităților specifi c de culegere de 
informații supuse autorizării. Mai 
exact, spun procurorii, bărbatul 
și-a urmărit fosta prietenă cu 
ajutorul unui GPS montat pe 
mașina acesteia. Cu ajutorul 
GPS-ului a monitorizat toate 
deplasările femeii. Bărbatul a 
încercat să o convingă pe fosta 
prietenă să se împace cu el, însă 
a folosit violența și amenințări. 
În plus, inculpatul, se arată în 
rechizitoriu, a urmărit persoana 
vătămată, până în municipiul 
București, în parcarea unui centru 
comercial, unde a lovit-o atât 
pe ea, cât și pe persoana care o 
însoțea. „Din cercetările efectuate 
în cauză a rezultat că inculpatul 
a cunoscut deplasarea pe care 
persoana vătămată a efectuat-o în 
acea zi în municipiul București, 
întrucât anterior, fără drept, îi 
montase un sistem de urmărire 
prin GPS pe autoturismul 
acesteia. În urma agresiunilor, 
fosta prietenă a suferit leziuni ce 
au necesitat un număr de 2-3 zile 
de îngrijiri medicale, iar cea de-a 
doua persoană vătămată cu care 
aceasta s-a întâlnit a suferit și ea 
leziuni ce au necesitat un număr 
de 25 de zile de îngrijiri medicale”, 
a precizat DIICOT – Serviciul 
Teritorial Ploiești. Dosarul a fost 
înaintat spre soluționare la Curtea 
de Apel Ploiești. 

Vara extremelor
Prahova s-a afl at sub 

amenințarea codului portocaliu 
de caniculă, dar și a codului 
galben de instabilitate atmosferică 
accentuată. Autoritățile au fost 
în alertă, iar pompierii militari 
au intervenit pentru stingerea 
mai multor incendii de vegetație 
uscată. Vara capricioasă a băgat 
în alertă autoritățile, care au 
activat Comitetul Județean pentru 
Situații de Urgență. Mercurul în 
termometre a urcat până la 40 
de grade Celsius. Prima măsură 
a vizat restricțiile rutiere pentru 
mașinile cu tonajul mai mare 
de 7,5 tone, iar trenurile au 
înregistrat întârzieri chiar și de 
40 de minute, după ce canicula a 
impus reducerea vitezei cu 20 – 30 
de km/h. Pompierii militari au fost 
și ei în alertă după ce au avut loc 
mai multe incendii de vegetație 
uscată. Focul a cuprins mai întâi 
vegetația uscată la fostele sere de 
la Bărcănești. Suprafața afectată de 
incendiu a fost de 2,5 hectare. Un 

alt incendiu de vegetație uscată a 
izbucnit și în zona Stației CFR Triaj. 
Din fericire, circulația feroviară nu 
a fost afectată. Alte trei incendii 
au izbucnit în zona Bărcănești, în 
satul Tătărani, unde a ars vegetația 
uscată pe o suprafață de 200 mp, 
dar și la Blejoi și la Băicoi.

Localități fără apă, din 
cauza caniculei

Timp de trei zile, locuitorii din 
Gura Vadului și de la Jugureni au 

primit apă potabilă cu ajutorul 
autospecialelor ISU Prahova. În 
total au fost afectate aproximativ 
1.200 de gospodării. Din cauza 
caniculei, debitul de apă a scăzut 
extrem de mult, motiv pentru 
care primarii au solicitat sprijinul 
pompierilor militari. În cele trei 
zile, pompierii au transportat peste 
40 de tone de apă. Alimentarea a 
fost reluată, însă nu este exclus ca 
astfel de probleme să se repete. 
Meteorologii au anunțat că 
luna august va fi  în continuare 
caniculară, iar episoadele cu 
temperaturi de peste 40 de grade 
Celsius vor fi  frecvente, în ciuda 
perioadelor scurte de instabilitate 
atmosferică.

Autobuz implicat într-un 
accident la Râfov

Accidentul rutier a avut loc în 
satul Moara Domnească, comuna 
Râfov, după ce un autoturism a 
intrat în coliziune cu un autobuz. 
La fața locului au ajuns rapid 
mai multe echipaje ale Poliției, 
Serviciului de Ambulanță și ale 
Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență. La momentul producerii 
accidentului, în autobuz se afl au 
40 de persoane. 15 dintre victime 
au fost evaluate medical, însă 
au refuzat transportul la spital. 
Autobuzul efectua curse de 
persoane pe ruta Ploiești – Buda.

Amendă pentru poluare 
fonică

Polițiști ai Biroului Rutier 
Ploiești, reprezentanți ai RAR și ai 
Agenției pentru Protecția Mediului 
au efectuat controale în municipiul 
Ploiești pentru verifi carea stării 
tehnice a autovehiculelor și a 
motocicletelor. Specialiștii în 
protecția mediului au utilizat un 
aparat de măsurare a nivelului de 
zgomot (sonometru). „Astfel, au 
fost controlate 23 de autovehicule 
și 3 motociclete, fi ind aplicate 
8 sancțiuni contravenționale. 
Dintre acestea, 6 au fost aplicate 
pentru nereguli privind starea 
tehnică a vehiculelor și una pentru 
uzura anvelopelor peste limita 
admisă. Ce-a de-a opta sancțiune 
a fost aplicată conducătorului 
unui motociclu pentru depășirea 
nivelului admis de zgomot. 
Acesta a fost sancționat cu 
amendă contravențională, potrivit 
legii, fi indu-i, totodată, reținut 
certifi catul de înmatriculare”, a 
anunțat IJP Prahova. 

Bărbat electrocutat. la 
Slănic

Un tânăr, în vârstă de 34 de 
ani, se poate considera norocos 
pentru că a scăpat cu viață după 
ce s-a electrocutat. Acesta, angajat 
al unei societăți de cablu, s-a 
electrocutat în timp ce era pe 
un stâlp de curent electric afl at 
pe domeniul public din Slănic. 
La fața locului a ajuns rapid un 
echipaj al Serviciului Județean 
de Ambulanță Prahova. Tânărul 
era electrocutat, dar prezenta și 
un traumatism cranio-cerebral, 
precum și un traumatism la șold, 
răni cauzate ca urmare a căderii de 
la înălțime. În ciuda rănilor, acesta 
a refuzat transportul la spital. 
În cauză a fost deschis un dosar 

penal, cercetările urmând să fi e 
continuate, cazul fi ind catalogat 
drept accident de muncă.

Operațiune de salvare în 
Munții Bucegi

Un tânăr, în vârstă de 32 de 
ani, a fost salvat de salvamontiști 
și de medicii de la Serviciul de 
Ambulanță Prahova, după ce 
s-a accidentat grav în timp ce se 
plimba cu un ATV. Tânărul s-a 
aventurat pe un drum forestier 
din Bușteni spre Azuga, iar la un 
moment dat a căzut de pe ATV. 
Bărbatul a fost recuperat de pe 
munte și transportat la Centrul 
de Primiri Urgențe al Spitalului 
Sinaia, unde a fost diagnosticat 
cu traumatism la umărul drept și 
traumatism la bazin.

Un motociclist a rămas fără 
permis

Totul s-a întâmplat pe DN1A. 
Polițiștii rutieri au observat 
un motociclist care a depășit, 
neregulamentar, o coloană de 
vehicule. Pentru că acesta nu 
s-a conformat semnalului de 
oprire, echipajul rutier a pornit 
în urmărirea lui, cu semnalele 
acustice și luminoase în 
funcțiune. „Polițiștii au reușit să 
îl blocheze în coloana de vehicule, 
determinându-l să părăsească 
partea carosabilă”, a anunțat IJP 
Prahova. Motociclistul a fost 
sancționat contravențional cu 
amendă în valoare de 1.160 lei, iar 
polițiștii i-au reținut și permisul 
de conducere pentru o perioadă 
de 60 de zile. 

Dosare penale pentru 
numere provizorii expirate

Polițiști din mai multe 
subunități teritoriale din județ au 
depistat cinci conducători auto 

prahoveni, cu vârste cuprinse între 
29 și 53 de ani, care conduceau pe 
drumurile publice autovehicule 
care aveau montate plăcuțe 
de înmatriculare cu numere 
provizorii. „În urma verifi cărilor, 
s-a stabilit că autorizațiile 
provizorii de circulație erau 
expirate, în fi ecare dintre aceste 
situații fi ind întocmite dosare 
penale pentru conducerea unui 
autovehicul neînmatriculat”, a 
anunțat IJP Prahova.

Prahoveni, la volan, în 
stare de ebrietate

Polițiștii au depistat trei 
conducători auto, cu toții 
prahoveni, care se deplasau pe 
drumurile publice, deși se afl au 
sub infl uența alcoolului. Fiind 
testați cu aparatul etilotest, au 
fost relevate concentrații cuprinse 
între 0,44 și 0,60 mg alcool pur 
în litrul de aer expirat. Recordul 
îi aparține însă unui tânăr, în 
vârstă de 30 de ani, din comuna 
Lapoș, care a fost depistat de către 
polițiști din cadrul Secției Rurale 
nr. 1 Apostolache, conducând 
cu o îmbibație alcoolică de 0,97 
mg/l. „În fi ecare dintre aceste 
cazuri, a fost întocmit dosar penal 
pentru săvârșirea infracțiunii de 
conducere sub infl uența alcoolului, 
toate persoanele în cauză fi ind 
transportate la spital pentru 
recoltarea de probe de sânge, în 
vederea stabilirii alcoolemiei”, a 
precizat IJP Prahova.

Razie în târgurile din 
Prahova

Polițiștii au efectuat verifi cări 
în târgul săptămânal Starchiojd, 
având ca scop protejarea sănătății 
și siguranței populației. „Au fost 
verifi cați 19 agenți economici, 
iar pentru abaterile constatate 
au fost aplicate șase sancțiuni 
contravenționale, în valoare 
de 8.160 lei. Totodată, au fost 
confi scate bunuri de 232 lei”, a 
precizat IJP Prahova.  Polițiști 
din cadrul Secției nr. 1 Ploiești 
au acționat zilnic în zona 
Oborului și în cartierul Bereasca 
pentru prevenirea şi combaterea 
activităților ilegale comise în pieţe, 
târguri, oboare și în zona adiacentă 
acestora. „Astfel, în cadrul 
acțiunilor, au depistat două femei 
din Republica Moldova, la scurt 
timp după ce au oferit spre vânzare 
unor persoane câte două cartușe 
de țigări, contra sumei de 180 lei, 
respectiv 200 lei. Asupra acestora 
au mai fost găsite și alte cartușe 
de țigări netimbrate, produse ce 
urmau a fi  oferite spre vânzare. 
Polițiștii au dispus confi scarea 
bunurilor găsite, în cauză fi ind 
întocmite două dosare penale sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
colectare, deţinere, producere, 
transport, preluare, depozitare, 
predare, desfacere şi vânzare a 
bunurilor sau a mărfurilor care 
trebuie plasate sub un regim 
vamal cunoscând că acestea 
provin din contrabandă sau sunt 
destinate săvârșirii acesteia”, a 
precizat IJP Prahova. Polițiștii au 
depistat și doi bărbați, din județul 
Galați, care comercializau articole 
vestimentare inscripționate cu 
mărci protejate, fără a deține 
certifi cat de conformitate 

eliberat de producător în acest 
sens. Marfa a fost confi scată, în 
cauză fi ind întocmit dosar penal 
pentru săvârșirea infracțiunii de 
comercializare de produse purtând 
o marcă identică sau similară 
cu o marcă înregistrată. Polițiști 
ai Serviciului de Investigare a 
Criminalității Economice au 
acționat și în târgul comunal 
Aluniș, pentru prevenirea 
şi combaterea ilegalităților 
comise cu ocazia producerii, 
prelucrării și comercializării de 
produse agroalimentare. „În 
cadrul acțiunii, au verifi cat 40 
de agenți economici, iar pentru 
neregulile constatate au aplicat 
29 de sancțiuni contravenționale, 
în valoare totală de 109.000 
lei”, a anunțat IJP Prahova. De 
asemenea, au confi scat 1.262 kg 
legume, 2.160 țigarete, produse 
nealimentare etc., în valoare totală 
de 2.050 lei.  

Campanie de prevenire în 
tabăra de la Bușteni

Polițiști ai Compartimentului 
de Analiză și Prevenire a 
Criminalității din I.J.P. Prahova, 
împreună cu colegi din cadrul 
Poliției Stațiunii Bușteni, s-au 
afl at în mijlocul copiilor cazați 
în două tabere din frumoasa 
stațiune montană. „Copiii, de 
naționalitate română, dar mare 
parte din ei stabiliți în alte țări, 

plăcut surprinși de prezența 
polițiștilor în asemenea ipostaze, 
s-au lăsat antrenați în discuțiile 
pe teme legate de siguranța în 
spațiile recreaționale, contactul 
cu necunoscuții și alte subiecte 
în legătură cu riscurile la care pot 
fi  supuși la vârsta adolescenței. 
Acțiunile de acest gen se înscriu în 
cadrul unei campanii de informare 
demarate de I.J.P. Prahova la 
nivelul taberelor din județ, 
derulate în perioada vacanței de 
vară”, a anunțat IJP Prahova.

Grătarul din fața blocului 
i-a costat 1.000 de lei

Șapte bărbați au plătit scump 
că au făcut grătar în fața blocului. 
Petrecerea a avut loc în fața unui 
bloc pe strada Carol Davila. 

Polițiști ai Secției nr. 2 din Ploiești, 
în cadrul unei acțiuni, s-au 
deplasat în zonă, iar șapte bărbați 
au fost sancționați cu o amendă 
în cuantum de 1.000 de lei. Pe 
lângă faptul că și-au ales rău locul 
unde să facă grătar, au deranjat și 
liniștea publică. În cadrul acțiunii, 
polițiștii au mai legitimate 25 de 
persoane și au aplicat 19 amenzi în 
valoare de 10.200 de lei.

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

2

l d



3

Ziarul   PloiestiiACTUALITATE

„Îndrăznește să crezi”: benzină și „Îndrăznește să crezi”: benzină și 
energie mai scumpe, TVA diferențiatenergie mai scumpe, TVA diferențiat

Să rememorăm: e bine că a 
crescut salariul minim pe 

economie la 1.450 lei? Este. Poate 
și așa pare puțin, în raport cu 
ultra-salariile recent crescute ale 
șefi lor bugetari, dar și cu prețurile 
practicate în România. E normal 
să crească punctul de pensie la 
1.000 de lei? Este echitabil, dar 
nu și în raport cu super-pensiile 
speciale ale privilegiaților din 
societatea românească. Este 
corectă scutirea de impozit a 
pensiilor mai mici de 2.000 lei? 
Este! Era nimerit să despovărezi 
fi scalitatea de la PFA-uri? Da, ca 
să nu se distrugă cu totul această 
pătură a micilor antreprenori; dar 
ce s-a câștigat acolo s-a pierdut 
ori se va pierde prin alte măsuri 
(salariul minim, scumpirea accizei 
etc.). Valul acesta necontrolat 
al majorării lefurilor în rândul 
salariaților bugetari, când cu 
25%, când cu 50%, când cu 100% 
ori 268% în cazul indemnizației 
parlamentarilor, a rupt total 
echilibrul. Și echilibrul bugetar, 
dar și cel al raportului dintre leafa 
din privat și cea de la stat, prima 
de 2-3 ori mai mică, dar la muncă 
poate de 2-3 ori mai multă.

TUDOSE TAIE 
PRIVILEGII VOTATE 

TOT DE EL ÎN 2014
Călin Popescu Tăriceanu a 
anunțat că Guvernul a descoperit 
marea cu sarea: nu e corect ca, 
în sistemul public, să angajezi 
pensionari, să se cumuleze pensia 
cu salariul. De fapt, știa toată 
lumea despre acest lucru, că doar 
pe pensionari nu-i angajează tata-
mare, ci chiar șefi i instituțiilor 
cheie, șefi  care, întâmplător, sunt 
și lideri de partide, iar angajații 
sunt, de asemenea, membri ai 
aceluiași partid. Iar pensionarii nu 
sunt duși pe posturi de salahori 
ci, de preferință, în poziții de 
conducere. Și încă un amănunt: 
nu oricare pensionar avea/are 
acces la reangajări...Este o practică 
veche pe care abia Guvernul Boc 
a reușit să o întrerupă parcă prin 
2010. În 2014, deh, că doar se 
apropia campania electorală, ce 
face Parlamentul? Fix asta, elimină 
restricția și dă drumul la angajarea 
pensionarilor în instituțiile statului 
(ministere, primării, consilii 
județene etc.). La aprobarea legii 

prin care se reintroducea dreptul 
de a cumula pensia cu salariul, 
document inițiat de 16 senatori 
PSD, PC și de la minorități, sub 
motivația „încălcării dreptului 
constituțional la muncă” (n.n.-nu 
le luase nimeni acest drept, de a 

munci până la adânci bătrânețe, 
dar în mediul privat, nu la stat), 
Ana Birchall tuna, de la tribuna 
Camerei Deputaților: „după zeci 
de ani de muncă tăiați în mod 
nedrept de regimul Boc-Băsescu, 
prin această inițiativă legislativă 
românii își vor putea completa 
veniturile prin cumulul pensiei 
cu salariul. Astfel, mai reparăm 
o nedreptate comisă de regimul 
Boc-Băsescu. Îngrădirea unor 
drepturi fundamentale într-un stat 
democratic, membru al Uniunii 
Europene, reprezintă o nedreptate 
pe care regimul Băsescu-Boc a 
forțat-o asupra României împreună 
cu tăierile de salarii sau ale pensiilor, 
care n-au făcut altceva decât să 
sărăcească românii”. Acum ce face 
Guvernul Tudose (n.n.- premierul 
se afl ă printre cei 16 inițiatori din 
2014), dacă reintroduce restricția,  
nu mai „îngrădește” drepturi 
fundamentale și „îi sărăcește” pe 
români? Călin Popescu Tăriceanu 
zice că nu, ba dimpotrivă: „ceea ce 
am discutat cu primul-ministru, 
cu ministrul Muncii și cu ceilalți 
miniștri este următorul lucru: ca 
odată cu trecerea la pensionare și 
pensionarea efectiv făcută să nu 
mai poată exista și posibilitatea 
reangajării pe același loc, pe aceeași 
funcție sau în alt minister. Oamenii 
trebuie să se hotărască: ori vor să 
fi e pensionari ori, dacă sunt apți 
de muncă, rămân la muncă. Nu 
e corect. Nu poți să ai și venituri 

salariale și pensie. Dacă te simți 
inapt pentru a continua munca 
și vrei să te pensionezi, atunci 
te pensionezi”. Guvernul n-ar fi  
sesizat acest aspect dacă n-ar fi  
fost cazul chestorilor pensionați 
cu zeci de mii de lei și reangajați 
pe loc în pozițiile deținute 
înainte și, de asemenea, foarte 
bine remunerate. Dar nu numai 
la Ministerul Afacerilor Interne 
se petrec astfel de lucruri, ci în 
aproape fi ecare instituție bugetară 
centrală sau locală. În ceea ce ne 
privește, am crezut și credem că 
măsura este una justă.

AVEM BENZINĂ 
IEFTINĂ. CE TREBUIE 

SĂ FACEM? S-O 
SCUMPIM!

După ce Guvernul Tudose 

a renunțat la introducerea 
impozitului pe gospodărie și la 
impozitul pe cifra de afaceri, a găsit 
soluția nimerită pentru a acoperi 
rapid gaura de peste 1,14 miliarde 
de lei, provocată de aplicarea Legii 
salarizării unitare: majorează 
acciza la carburanți. Efectul? 
Majorarea prețului benzinei și 
motorinei la pompă. Asta după 
ce, în ianuarie 2017, Executivul a 
eliminat supra-acciza introdusă 
în Guvernul Ponta! Proiectul de 
ordonanță prevede că, de la 1 
septembrie, acciza pentru benzina 
fără plumb va fi  de 2.643,39 lei/
tonă, respectiv 2.035,40 lei/1.000 
de litri, iar acciza pentru motorină 

va fi  de 2.245,11 lei/tonă, respectiv, 
1.897,08 lei/1.000 de litri. În 
prezent, accizele sunt de 1.656,36 
lei/1.000 litri pentru benzina fără 

plumb și de 1.518,04 lei/1.000 
litri pentru motorină, ceea ce 
înseamnă o creștere a accizei la 
benzina fără plumb cu 23% și a 
accizei la motorină cu 25%. La 
benzina cu plumb, mai puțin 
utilizată, acciza crește cu 19,5%, 
de la 1.948,23 lei/1.000 litri, în 
prezent, până la 2.327,27 lei/1.000 
de litri.  Argumentele expuse 
de Ministerul Finanțelor sunt 
oarecum jenante: avem printre 
cei mai ieft ini combustibili din 
Europa și n-ar fi  normal să fi e așa. 
„România a ajuns, în iulie 2017, 
să înregistreze cel mai mic preț 
al benzinei Euro-95 din Uniunea 
Europeană (0,997 euro pe litru cu 
taxe) și al treilea cel mai mic preț 
pentru motorină (0,977 euro pe litru 
cu taxe), după Luxemburg (0,955 
euro pe litru) și Bulgaria (0,961 
euro/litru). Dacă România are cel 
mai mic preț din UE al benzinei 
cu taxe, când vine vorba de prețul 
benzinei fără taxe, Bucureștiul este 
pe locul 15 în Uniunea Europeană 
cu un cost al benzinei mult peste 
țări producătoare de petrol precum 
Marea Britanie și Olanda. Situația 
este similară și în cazul prețului 
motorinei fără taxe, România 
situându-se pe locul 17 în Uniunea 
Europeană ca preț, mult peste țările 
producătoare de petrol”. Altfel 
spus, nivelul taxelor este cam mic 
și trebuie și el ridicat la nivelul UE! 

PLATA DEFALCATĂ 
A TVA ȘI AMENZI 

USTURĂTOARE 
Ministerul Finanțelor Publice a 
pus în dezbatere publică proiectul 

ordonanței privind plata defalcată 
a TVA, cu intenția ca mecanismul 
să fi e introdus de la 1 septembrie. 
Explicit, este vorba despre 
introducerea obligației pentru 

fi rme și instituții publice de a 
deschide conturi distincte pentru 
încasarea și plata TVA, în lei și, 
după caz, în valută. Deținătorii nu 
vor putea retrage bani din aceste 
conturi, ci vor folosi fondurile 
exclusiv pentru transferul 
TVA. Plata TVA de către fi rme 
și instituții în alt cont decât 
contul de TVA al furnizorului/
prestatorului ar urma să reprezinte 
contravenție și se sancționează cu 
o amendă egală cu 50% din suma 
reprezentând TVA virată în contul 
greșit. Cu aceeași amendă, 50% din 
sumă, ar urma să fi e sancționată 
și „debitarea contului de TVA de 
către titular în alte condiții decât 
cele prevăzute de ordonanță (cu 
aprobarea ANAF). Specialiștii 
vorbesc despre „aroganță și bătaie 
de joc”, în timp ce reprezentații 
marilor asociații de afaceri 
din România avertizează că 
implementarea măsurii va genera 
„difi cultăți de cash-fl ow majore” și 
blocaje operaționale semnifi cative.

ENERGIA ELECTRICĂ, 
MAI SCUMPĂ DE 3 ORI 

DECÂT ÎN AUGUST 2016
Prețul energiei electrice 
tranzacționate pe piața spot (Piața 
pentru Ziua Următoare-PZU) 
a OPCOM a crescut, joi, de trei 
ori față de 3 august 2016. Prețul 
energiei a ajuns, pe 4 august, la 
570 lei/MWh. Reprezentanții 
Ministerului Energiei spun că, din 
datele furnizate, se confi gurează o 
serie de factori care explică situația 
actuală: creșterea consumului de 
electricitate pe fondul codurilor 
de caniculă; prețurile practicate în 
regiune. „România funcționează pe 
o piață europeană, având bursa de 
energie cuplată cu alte piețe. În acest 
context, prețurile energiei pe bursă 
sunt infl uențate de cele de pe piețele 
cu care România este cuplată”, au 
explicat ofi cialii români. Totuși, 
Ministerul Energiei a transmis 
Consiliului Concurenței semnalele 
primite din piață privind posibile 
înțelegeri neconcurențiale între 
producătorii de energie din 
România, pentru a fi  analizate de 
către autoritatea competentă. La 
solicitarea ministrului Energiei, 
Toma Petcu, Autoritatea Națională 
de Reglementare în domeniul 
Energiei (ANRE) s-a angajat să 
realizeze o analiză a situației și 
să propună eventuale metode de 
intervenție în piață.

 continuare din pagina 1
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Este al doilea an consecutiv în care 
pe ploieșteni îi mănâncă țânțarii de 

vii. Chestia asta s-a mai întâmplat, hăt, 
în primul mandat al primarului Calotă. 
Consilierii, primarul, viceprimarii, 
funcționarii din anumite compartimente, 
sunt egali de vinovați pentru țânțarofagia 
asta din oraș. Na, ca să ne răzbunăm și 
noi, le urăm tuturor acestora să le fi e tocați 
de molii banii din salariile alea babane 
pe care le iau și nu fac nimic de ele, nici 
măcar să omoare niște lighioane. Pe 
urmă să intre țânțarii-n Primărie... Neh, 
n-am făcut nicio brânză, că n-am văzut 
încă țânțari să fugărească niște trântori, 
ci doar albinele au ac de cojocul lor, dar 
cum pe-aci nu găsim niște vrednicuțe de 
albinuțe, stârpirea acestora fi ind lichidată 
de când se fac angajări prin... concurs... de 
împrejurări... 
-Deie Domnul, bre, aleși,
De prin partide culeși,
Când v-o fi  vouă mai bine
Un țânțar să vă aline.
Să vă țuce ziua toată
Până pielea bășicată
S-o face un pic mai fi nă
Și măcar de-un gram rușine
Să stropiți Ploieștiul vara...
Sunteți de toată ocara!
Și tu, Dobre Adrian,
Îți doresc ca an de an
Când faci rondul planetar
Să te mânce un țânțar.
Să te-nghită-un roi
Și să scapi de noi!
No, nu râde, Ganea,
Te bucuri degeaba!
La cât ești de sedentar
Ești mai rău ca un țânțar.
Ăla ciupește și fuge,
Suge câte-un pic de sânge,
Pe când tu, văleu, măi, frate,
Ne omori două mandate!
Aud bine? George Pană,
Ți-a făcut țânțaru` o rană?
Nu e rană de mușcat,
Ci e rană de mult stat!
Țânțarii de te-ar pișca
Poate și tu te-ai mișca
La un dram de munculiță
Fie cât o musculiță.
Și tu, Crăciunoiu, fată,
N-ai fost deajuns mușcată...
Câtă leafă iei, ia zi?
Șapte, nouă, zece mii?
Îți doresc cu drag aparte
De-atâta țânțari să ai parte!

Presa locală triumfă: „Val de angajări 
în Prahova!” Și de care val o fi , unul 

într-un pahar cu apă sau un tsunami, 
văleleu, a dat munca peste noi, măiculiță, 
ce facem? Și când colo, ce să vezi? Un 
supermarket oferea 42 de locuri de muncă 
în toată țara și, în plus, salariul garantat 
este sub cel minim pe economie, ceea ce 
e cu totul ilegal. Bre, ziaristule, cred că ai 
bulbuci în cap...
-Prin creier ape chioare curg
Și goluri dau în cale,
Un neuron mai ai și-acela e-n amurg...

Ce jale mare, vai, ce mare jale!
Pe malul cutiei craniene se-mpletesc
Cărări ce duc niciunde-
Prostie, acolo te zăresc,
Tu faci în minte unde,
Păsărele mii
Umblă pe câmpii...

Cică asistații sociali din București 
aruncă ciorba și pita pe asfalt pe 

motiv că zeama n-are sufi cientă carne, 
iar pâinea nu e pufoasă. Așa vă trebuie, 
dragă, dacă nu luați exemplul Ploieștiului. 
Meritați să vă dea ăia cu castroanele-n 
cap. Autoritățile din urbea lui Conu Iancu 
au condiționat masa caldă, pentru asistații 
forțoși, de prestarea a 5 zile de muncă în 
folosul comunității. Efectul? Din 1.200 de 
cazuri sociale, 800 au renunțat la hrana 
pe de-a moaca: „mă doare capul dacă 
muncesc, mă ia cu amețeală”.

-Are ciorba carne?
Are!
E destulă?
Nu prea!
Atunci, pe asfalt cu ea!
Iete, soro, zice-o dolofană
Cu supa în cană:
După ce le facem onoarea
Să le halim degeaba mâncarea,
Ne-au și tăiat din mușchiul de porc...
Primar dobitoc!
Cinstit era, la cât să mestecăm muncim,
Să ne dea bani pentru efort, chiar 
angajați să fi m.

Ca urmare a temperaturilor ridicate, la 
Zoo Bucov au fost instituite măsuri 

speciale, titrează presa din Ploiești, care 
continuă știrea f.f.confuz (e de la soare): 
„Animalele carnivore vor primi hrana în 

apă (adică li s-a tăiat rația și-s ținute doar 
cu apă, hălcile-s puse în apă sau chiar ele 
sunt băgate în baltă?), iar cele erbivore au 
parte de țarcuri afl ate la umbră. Pentru 
a se reduce disconfortul, țarcul de la 
maimuțe este udat zilnic. Totodată a fost 
suplimentată rația de fructe și de legume”.
-A fost odată ca-n povești
Nu prea departe, ci-n Ploiești,
O vară infernală, ceva de jale,
Oameni, copii și animale. 
Maimuța avea apă în padoc
Noi, în oraș, pompe... deloc!
Ele-au primit legume și fructe
Noi... poate-un țânțar drept în frunte.
Refren:
Mai bine maimuță, decât ploieștean,
Mai bine leoaică, decât orășean.
Mai bine dihor, urs tibetan,
Mai bine mort, decât cetățean!

V-ați prins de ce a fost revocat Donald 
Constantin de la SC „Servicii de 

Gospodărire Urbană” SRL? Normal, 
pentru că e liberal! Dacă ar fi  rămas 
la treaba lui, în PSD, era cel mai tare 
din parcare. Ia citiți coalea din organul 
de presă: <<directorul general al SGU 
Ploiești, Donald Constantin (PNL), s-a pus 
cu răul (sentiment plecat se pare din cauza 
apartenenței politice diferite) pe doi dintre 
directorii societății-Ovidiu Negulescu 
(ALDE) și Mihail Păun (PSD). Pe motiv 
că directorul general adjunct Ovidiu 
Negulescu a transmis note interne prin 
care solicita rapoarte zilnice angajaților 
din cimitire privind concesiunile noi, 
șeful cel mare al SGU a venit cu o serie de 
măsuri menite să-i „disciplineze” pe cei 
doi subordonați ai săi. Nu numai că le-a 
interzis să mai intre în sediul situat pe 
strada Văleni, ci Donald Constantin a mers 
până acolo încât a mutat de unul singur 
locurile de muncă ale celor doi subordonați 

„indisciplinați”: directorul general 
adjunct Negulescu se va muta în Biroul 
Administrației Cimitirului „Bolovani”, 
iar directorul Direcției Servicii Publice, în 
Biroul Administrației Cimitirului „Mihai 

Bravu”>>
-Aud de competențe, chestii,
Concursul de director, trestii...
Se pare că prin parcuri și alei,
Se schimbă treaba, ce știți voi, ehei...
Nici frunze pentru câini nu poți toca
Dacă la mână n-ai patalama
De membru de partid. Ieri, comunist,
Azi liberal, aldist și pesedist.
Vorbim de SGU, v-ați prins,
Unde Costică Donald coarda a întins.
Fost pesedist, acuma PeNeLe,
Nici el nu-și amintește ce mai e,
S-a pus cu răul pe-Ovidiu și Mihai
Mă, Donalde, că minte n-ai...
În loc să-i lași să mânce un coltuc de 
pâine
I-ai dus la cabinet, în cimitire?
Și ce credeai,
Că socoteală n-ai să dai,
Că membrii acelui CA corporatist
Se duc la popă, te bleastemă-n acatist?
Nu, Costicuță, de frații lor te-oi lua,
Adio SGU, la revedere, pa!

„Sunt sigur de faptul că, dacă statul 
român, în ultimii 100 de ani,   nu 

s-ar fi  străduit atât de mult și în mod vădit 
să asimileze minoritățile naționale și să 
elimine din societate tot ce nu este românesc, 
atunci poate și generațiile de astăzi s-ar 
raporta altfel la această problemă. Dar, 
pentru că, atât între cele două războaie 

mondiale, cât și pe vremea lui Ceaușescu, 
această intenție a fost clară, iar după 1989, 
de asemenea, s-a putut constata adesea o 
astfel de tendință, chiar dacă aceasta nu a 
fost declarată. Este oarecum clar că aceste 
temeri au reapărut: românii se tem că 
vrem să le luăm Ardealul, iar maghiarii se 
tem că românii vor să le ia identitatea (...) 
Românii trebuie să înțeleagă că nu vom 
putea și nici un vom dori să sărbătorim 
evenimentele de la 1918. Acesta ar fi  bine să 
fi e un moment al înțelegerii și al respectului 
reciproc”. Aceasta este o parte a declarației 
liderului UDMR, Kelemen Honor, care a 
scandalizat toată România. 
-Cum zicea Moțul odată?
„Nu contează cât de lung am părul
Important e cât de mult gândesc”.
Acuma, știu și eu, o fi  acesta adevărul?
Poate că da, dacă pe Hunor îl privesc.
El n-are fi r de păr pe cap și, deci, fi rește,
Mi-e foarte clar: nici nu gândește!

PAMFLETZiarul   Ploiestii

pamfl et de E. Pilaff 
www.ziarulploiestii.ro

Mă doare-n băşcălie!Parol,
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SECVENȚE DIN PLOIEȘTIUL ADMINISTRAT DE O „ELITĂ” 
DE PESTE SUTA DE MILIOANE DE LEI VECHI/BUCATA

IARBA DE LA CASA ALBĂ 
CARE NU VREA ȘI NU VREA 
SĂ INTRE-N OCHII ELITEI

Ei, da, imaginea (foto 1) de 
la Palatul Administrativ este de 
marți, 8 august. Vorbim fi x de 
sediul în care ceas de ceas, zi de 
zi, intră și ies primar, viceprimari, 
președinte și vicepreședinții 
Consiliului Județean, manager 
de județ, manager de oraș 
(pardon, să ne sclifosim și să 
spunem city-manager, country-
manager, că așa, englezindu-ne, 
dăm importanță și substanță 
unui post creat de pomană), 
directori-și ce mulți avem pe 
metrul pătrat la Casa Albă! E 
drept, buruiana și-a permis să 
crească la intrarea C, iar șefi i 
despre care ziceam servesc doar 
Ușa Mare (A) sau intrarea B. Nu 
știm cine trebuia să tundă iarba: 
clădirea se afl ă în proprietatea și 
gestiunea Consiliului Județean 
Prahova; spațiile verzi pică însă 
în sarcina Primăriei Ploiești, 
prin acel SGU SRL (Servicii de 
Gosodărire Urbană) care știe 
să se țină de scandaluri, nu și 
de treabă. Bun: nu ajung 13.500 
lei- primar, președinte, 11.600 
lei-viceprimari, vicepreședinți, 
10.500 lei/bucata de manager, 
9.500 lei-director ca să se 
deschidă niște ochi pentru a 
vedea așa ceva? Vorbim despre 
lefurile recent crescute. Cât 
trebuie oare, milionul de căciulă, 
pentru a-și face niște domni și 
doamne minima datorie? Că 
dacă banii de investiții s-au dus 
cum s-au dus, mare parte în 
lefuri, măcar orașul acesta să fi e 
cât de cât menținut curat.

DE PENSIONARI NU MAI E 
NEVOIE, ÎNTRE ALEGERI. 

SĂ-I MĂNÂNCE ȘERPII, 
AȘADAR!

Mai departe: Clubul 
pensionarilor de pe strada Vasile 
Lupu. Curios că n-a ieșit încă 
vreun șarpe din boscheții de la 
ușă (foto 2) ori din iarba crescută 
alandala (foto 3) în ceea ce se 

pretinde a fi  parc! Sau de sub 
grămada de bălării uscate (foto 
4) depozitată lângă gard. Și-acela 
din curte se cheamă asfalt? Prima 
dată am dat vina pe cei de la club; 
am zis că un pic în fi ecare zi dacă 
pensionarii ar fi  rupt iarba și 

tot ar fi  fost ceva. Clădirea însă 
nu aparține organizației. Și nici 
spațiul verde. Imobilul este o 
anexă a Școlii „Elena Doamna” 

și terenul este domeniu public. 
În fi ne, public sau privat al 
statului, tot o drăcie. Cine ar 
trebui să se îngrijească de curtea 
școlii? Pesemne, dacă imobilul 
și suprafața sunt ale Primăriei 
Ploiești, chiar administrația 
publică, la solicitarea conducerii 
unității de învățământ sau de 
SGU, via Regia Autonomă de 
Servicii Publice (instituția asta 
care mai mult încurcă), din 
proprie inițiativă. Sau datorie. 
Sau obligație. Asta chiar dacă 
e societate cu răspundere 
limitată; deocamdată nu e SRL 
de pe piața liberă, ci structura 

Consiliului Local. La poartă 
a fost un tei. În fi ne, un copac 
din rădăcinile căruia a ieșit o 
pădurice. Cine să taie boscheții? 
Pensionarii ne-au spus că au 
tuns angajații SGU iarba de 

două ori. Na, și nu e de ajuns, 
iarba n-are de lucru și crește, 
n-are timp să-i aștepte pe băieți 

să-și facă datoria. Și tot 
angajații SGU au lăsat 
bălăriile uscate-n gard. 
Și-acum să vorbim 
pe șleau. Nu mai e 
campanie electorală și 
pensionarii au devenit 
neimportanți? Când 
o să fi e nevoie de ei, 
ce le facem, le punem 
covoare sub picioare la club? Noi 
știm că primarul Dobre are un 
ghimpe împotriva lor fi indcă știe 
că ei au fost așa, mai pesediști, și 
nu l-au votat pe el; dar nici vicele 
Ganea nu-i mai are la sufl et -deși 
le-a promis câte-n lună și-n stele, 
le-a sucit mințile, cu alte cuvinte- 
fi indcă n-au ieșit sufi cient de 
mulți la vot, ca să iasă el primar. 
Cam așa se poartă obiceiul pe la 
noi, pe la Ploiești. Ce datorie? Ce 
treabă contra leafă?

SALUBRIZARE CU 
TUJA, LA BRAȘOV VS 

SALUBRIZAREA ÎN 
ȚARCURI DE SÂRMĂ, LA 

PLOIEȘTI

Și pentru că ne 
afl ăm la acest capitol, 
deși nu mai discutăm 
despre SGU, priviți și 
comparați imaginile 
numerotate cu 5, 6 și 
7.  Fotografi a 5 este 
de la Brașov. Intuiți ce 
reprezintă? Vă spunem 
noi, o platformă de 
gunoi de la blocuri. 
N-ar semăna, nu? Cum 
adică, atâta tuja, lemn 
și vopsea pentru un 
gunoi? Următoarele 
ilustrații sunt de la 
Ploiești. Remarcați, 
n-am ținut morțiș să 
găsim urâtele și greu 
respirabilele platforme 
cu gard din beton, din 
anumite cartiere. Și 
nici n-am căutat ziua 
în care cușca e plină de 
mizerie. Am fotografi at 
niște platforme 
modernizate, deci 
în care s-au investit 
sume importante. 
Suportă comparație o 

construcție din lemn și mascată 
cu arbori față de gardul din sârmă 
al nostru? Bine că măcar, în 
rest, avem și noi câteva exemple 
de pubele îngropate. Nu-s ele 
automate, dar măcar tot e ceva. 
Și-acum întrebăm: oamenii 
aceștia de la Primăria Ploiești 
au colindat Europa în lung și-n 
lat. N-or fi  văzut pe nicăieri 
ceva mai frumos, cât să aplice 
la ei acasă o metodă civilizată 
privind salubrizarea? Măcar cu 
atât să ne alegem și noi după ce 
le plătim zecile, sutele de excursii 
prin UE sau alte continente. 
Și-apoi nici nu era nevoie de 
ocolul Pământului; treceau 
granița nordică a județului și 
luau proiectul de la Brașov, nu?

IARBA DE LA CASA ALBĂ

pretinde a fi parc! Sau de sub

construcție din lemn și mascată

să și facă datoria Și tot

Am înțeles că e greu de tuns 
iarba la timp în ditamai 

Parcul Municipal Vest. Știți, 
întindere mare, muncă multă...Greu 
și să faci în așa fel încât să nu se mai 

usuce copăceii plantați și replantați 
acolo. Nici să comanzi atâtea 
expertize, să afl i de ce mor pomii, 
nu e bine, mai ales că nu trebuie să 
fi i specialist ca să știi că au și aceia 

nevoie de apă ori pur și simplu nu 
merg speciile exotice în pământul 
din Vest. Dar să nu tunzi iarba de 
lângă Casa Albă... asta nu mai ține 
nici de organizare, nici de costuri; 

e o chestiune de minimă eleganță și 
respect, ca să nu spunem, direct, de 
bună-cuviință.

Maria BOGDAN;
www.ziarulploiestii.ro

Foto 1Foto 1

Foto 4Foto 4

Foto 3Foto 3

Foto 2Foto 2 Foto 5Foto 5

Foto 7Foto 7

Foto 6Foto 6
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ACTUALITATE

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

PUBLICITATE

Ducând meritele în curtea PSD-
ALDE, ci nu a Executivului 

obligat și plătit să guverneze România 
în interesul țării și a cetățenilor ei, 
Ministerul Mediului anunță că se vor 
restitui sumele reprezentând taxele 
de poluare. În acest scop, Cabinetul 
Tudose a adoptat o Odronanță de 
Urgență care reglementează restituirea 
pe cale administrativă, atenție!, la 
cerere, a sumelor respective încasate la 
dispoziția guvernelor de până acum. 
Este vorba despre următoarele categorii: 
taxa specială pentru autoturisme și 
autovehicule, percepută conform Legii 
571/2003 privind Codul fi scal, cu 
modifi cările și completările ulterioare; 
taxa pe poluare pentru autovehicule, 
prevăzută de OUG 50/2008, aprobată cu 
modifi cări prin Legea nr. 140/2011, cu 
modifi cările și completările ulterioare; 

taxa pentru emisiile poluante provenite 
de la autovehicule, prevăzută de Legea 
nr. 9/2012; timbrul de mediu pentru 
autovehicule, prevăzut de OUG nr. 
9/2013, aprobată cu modifi cări și 
completări prin Legea nr. 37/2014, cu 
modifi cările și completările ulterioare. 
Solicitările trebuie depuse până pe 31 
august 2018. Restituirea sumelor se 
realizează în baza deciziilor emise de 
organul fi scal central competent, potrivit 
prevederilor Legii nr.207/2015, cu 
modifi cările și completările ulterioare, 
astfel: pentru taxa specială pentru 
autoturisme și autovehicule, taxa pe 
poluare pentru autovehicule, taxa 
pentru emisiile poluante provenite de 
la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 
2018-31 decembrie 2018; pentru timbrul 
de mediu pentru autovehicul, în perioada 
1 septembrie 2018-31 martie 2019.

Andrei Țurcanu, 
doctor inginer 

specializat în construcții, 
al cărui CV sperăm 
să-l găsim pe site-ul 
ofi cial al instituției, 
a fost numit director 
general al Agenției 
Naționale a Locuinței, 
structură afl ată în 
subordinea Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice 
și Fondurilor Europene. 
Țurcanu a deținut, până 
acum, poziția de consilier 
personal al președintelui 
Consiliului Județean 
Prahova, Bogdan Toader, 
iar anterior, de consilier 
al viceprimarului Iulian 
Teodorescu, pe vremea 
când acesta asigura 
interimatul la Primăria 
Ploiești și era înscris în 
ALDE. Deși se spune că 
ar fi  apolitic, Țurcanu-
apreciat poate pentru 
profesionalism- vine din 
sfera ALDE-PSD. De 

altfel, ca să fi m cinstiți 
cu noi și cu cititorii 
până la capăt, acesta 
n-ar fi  căpătat niciodată 
directoriatul ANL dacă 
nu avea o recomandare/ 
susținere politică, 
indiferent căte doctorate 
ar fi  avut. Anul acesta, 
pe 25 aprilie mai exact, 
Adunarea Generală a 
Agenției pentru Efi ciență 
Energetică și Energii 
Regenerabile l-a ales pe 
ing. Țurcanu în funcția de 
președinte al Consiliului 

Director al AE3R. 
Rămâne de văzut dacă își 
va mai păstra și acest post 
odată cu numirea la șefi a 
ANL. Agenția Națională 
a Locuinței, instituție 
de interes public care 
derulează, la nivel 
național, patru programe 
principale de construcții 
de locuințe, are 221 de 
angajați și o conducere 
formată din 15 directori 
(10 poziții ocupate) și 
14 șefi  de servicii ori de 
birou.

DONALD CONSTANTIN A FOST DONALD CONSTANTIN A FOST 
         REVOCAT DE LA ȘEFIA SGU         REVOCAT DE LA ȘEFIA SGU

Numit director în mandatul 
primarului Iulian 

Bădescu, Donald Constantin, 
membru important al PSD 
Ploiești la acea vreme, a 
fost revocat de Consiliul de 
Administrație de la șefi a SC 
„Servicii de Gospodărire 
Urbană” Ploiești (SGU). Între 
timp, Constantin a părăsit 
PSD pentru a se înscrie în 
PNL. Documentul prin care 
directorul general a fost revocat 
este unul destul de succint, 
un fel de punct 28, litera C,  
pe ordinea de zi a ședinței 
CA din 1 august, în care se 
spune doar atât: „ Consiliul 
de Administrație, analizând 
situația societății, documentele 
solicitate și puse la dispoziție, 
cât și aprobarea AGA nr. 67 
din 01.08. 2017, a Raportului 
privind situația SGU Ploiești 
SRL și măsurile ce se impun, 
constată management defectuos 
al domnului Constantin 
Donald Nicolae în îndeplinirea 

contractului de mandat, cu 
prejudicierea societății. CA 
decide revocarea din calitatea 
de director general în temeiul 
art.9” (n.n.-am reprodus 
pasajul integral, cu greșeli de 
exprimare/punctuație cu tot). 
În aceeași zi, pe 1 august, AGA 
aprobă raportul cu pricina, act 
ce nu se afl ă, deocamdată, la 
dispoziția publicului, așa cum 
ar fi  normal pentru o societate 
la care unicul acționar este 
Consiliul Local Ploiești. 
Anterior deciziei de revocare 
asumată de CA (Cretu Ionuț-
președinte CA, Oprea Nicolae, 
Stănciulescu Angela, Mantoiu 
Anabell Olimpia și Radu 
Georgiana Bianca), în presă a 
răbufnit un nou scandal purtat 
la SGU, de data aceasta între 
directorul Constantin (PNL), 
Ovidiu Negulescu (ALDE) 
și Mihail Păun (PSD). Nici 
nu ne interesează motivele 
confl ictului. Constatăm doar 
că toți sunt membri de partid; 

măcar acum știm și noi, dincolo 
de ceea ce se vehiculează 
ofi cial, cum că posturile sunt 
ocupate prin concurs, pe 
criterii de profesionalism, cam 
cum se joacă interesele de 
partid prin instituțiile publice. 
De altfel, de câțiva ani SGU se 
afl ă un mijlocul unor răfuieli, 
dar sperăm să afl ăm date 
clare și despre „prejudiciile” 
aduse societății nu doar de 
Constantin, ci de întreaga 
conducere! Fiindcă acesta n-a 
făcut chiar totul de capul lui, 
ci a avut susținerea altui CA 
și altei Adunări Generale a 
Acționarilor. În urmă cu două 
săptămâni, un alt director 
al unei structuri care a ținut 
capul de afi ș al presei locale, 
am numit Clubul Sportiv 
Municipal, a fost demis din 
funcție. Cezar Stoichiciu a 
fost înlocuit provizoriu de 
adjunctul Decu Crângașu, 
fost fotbalist de marcă la FC 
Petrolul.

ATENȚIE! 
STATUL RAMBURSEAZĂ 

TAXELE DE POLUARE

CONSILIERUL PREȘEDINTELUI 

CONSILIULUI JUDEȚEAN, 

TRIMIS DIRECTOR LA ANL

altfel ca să fim cinstiți Director al AE3R
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„Perla Moldovei” de altădată, „Perla Moldovei” de altădată, 
povestea unei ruine programate

Am vizitat Slănic-
Moldova cu mulți ani 

în urmă. Și mi-a plăcut. 
Poate și pentru că, la vremea 
respectivă, neieșind din 
țară, nu aveam termen de 
comparație. Întrebare: 
mi-a mai plăcut acum? Un 
pic da și mai mult nu. Da, 
pentru legendele țesute în 
jurul stațiunii (Nemira), 
pentru felul în care a luat 
naștere, pentru arhitectura 
clădirilor vechi și, parțial, 
pentru peisaj. Nu, pentru 
că jumătate este ruinată. 
E un fel de copie la indigo 
a stațiunilor Herculane 
sau Borsec, cu patrimonii 
distruse la propriu și 
falimentate intenționat. Se 
mai potrivește supranumele 
dat altădată, de „Perlă 
a Moldovei”? Clar, nu! 
Singurul gând cu care 
pleci de acolo este să se 
înceteze odată cu prăduirea 
asta planifi cată, să ia 
„capitaliștii” băcăuani gratis 
și ultimul fi r de iarbă, numai 
să se termine cu paragina, 
numai să crească stațiunea 
la valoarea de altădată.

În fi lele de istorie ale orașului se 
spune că, după Primul Război 

Mondial, Slănic-Moldova ajunsese 
o ruină. Nu știu cum arăta 
Valea Slănicului bombardată, 
dacă distrugerea din anii 1916-
1918 seamănă cu cea de astăzi. 
Reconstrucția a început târziu, 
prin 1932. După 14 ani adică. 
Acum au trecut 27 de ani și 
n-aș zice că e semn de renovare 
generală. Senzația este că încă 
n-au fost împărțite toate averile 
ca să se poată apuca cineva de 
refăcut. În fi ne, să nu se spună 
c-aș avea ceva cu „partea goală a 
paharului”, afi rm că sunt câteva 
locații, private și publice, care au 
„înfl orit”. Dar este tare păgubos 
să crești un lucru distrugând voit 
alt lucru, când s-ar fi  putut petrece 
totul atât de simplu, modernizând 
o bază turistică deja existentă. Și 
fac, fără să vreau, o analogie între 
felul în care s-a născut stațiunea și 
ceea ce se petrece azi și acum. 

O STAȚIUNE NĂSCUTĂ 
PRINTR-UN ACT DE 

CARITATE...
Iar actul de naștere datează de la 
1 ianuarie 1757, când  domnul 
Moldovei, Constantin Cehan 
Racoviță, dăruieșe moșia de 
pe Valea Slănicului Epitropiei 
Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași. 
Nu știu în ce fel a ajuns Racoviță 
moșier peste acele locuri, dacă și el a 
fost „întreprinzător” ca patronii de 
azi, dar important este că donează 
totul pentru o cauză nobilă, socială, 
pomenindu-se ceva despre 
„resurse pentru tratarea săracilor”. 
În 1801, moșia era ținută în 
arendă de serdarul Mihalache 
Spiridon, administrator de ocnă, 
boier de seamă și slujitor al curții 
domnești. Acesta descoperă 
primele izvoare prin locurile încă 
nelocuite de nimeni. Și tot el face 
cale înspre aceste ape despre care 
deja știe că sunt tămăduitoare, 
ridică o biserică și câteva odăi 
de locuit. De afl tfel, în amintirea 
sa, primul izvor (nr. 1) poartă 
numele „Mihail”. În 1808, cu voia 
domnitorului Scarlat Callimachi, 
sunt strămutate în viitorul Slănic 
primele 12 familii de „rufetași” 
(țărani lucrători la ocnă) care 
aveau obligația să îngrijească 

izvoarele căutate de-acum de 
bolnavi din întreaga Moldovă. În 
1820, la Slănic se construiseră 40 
de camere pentru pacienți, iar în 
1824, se acordă privilegiu domnesc 
pentru înfi ințarea băilor. În 1836, 
țăranii de pe Valea Oituzului 
întemeiază cătunul Cerdac și, mai 
apoi, Satul Nou. Prima apariție pe 
harta țării este localizată în anul 
1840, sub numele de Feredeiele 
Slănicului. În anul 1846, Adunarea 

Moldovei trece, prin donație, băile 
și pădurile, izvoarele și „toate 
acareturile” Eforiei Spitalelor „Sf. 
Spiridon” din Iași. Este un fel 
de întărire a daniei lui Racoviță, 
reconfi rmată printr-un hrisov 
emis de Grigore Ghica Vodă, la 6 
noiembrie 1851. Sub administrația 
Eforiei, stațiunea ia avânt. Se face 
analiza apelor în străinătate, 
izvoarele de aici iau o serie de 
medalii de aur la concursurile 
internaționale, iar între anii 1887-
1912 se construiesc, cu meșteri 
italieni, cazinoul, monument 
istoric de arhitectură de interes 
național, hotelurile „Racoviță”, 
„Zimbru”, „Puf ”, „Cerbu”, 
„Nemira”, „Dobru”, „Central”, 
calea ferată până la Târgu Ocna, 
podurile peste pârâul Slănic, 
șoseaua, se captează izvoarele, se 
aduc instalații moderne pentru băi 
etc. Primul Război Mondial aduce 
mari daune. Reconstrucția începe 
în 1932, dar o perioadă de glorie 
este semnalată în comunism, după 
naționalizare, când vilele vechi 
sunt reabilitate, altele noi, e drept, 
după o arhitectură nefericită, 
completând infrastructura de 
cazare a stațiunii a cărei faimă 
depășise de mult granițele țării.

...ȘI DINTR-O LEGENDĂ 
FERMECĂTOARE

Interesant este că nici chiar 
comuniștii n-au schimbat numele 
hotelurilor. Iar denumirile vin 
de la formațiunile muntoase 
și locurile în care este plasată 
stațiunea; iar acestea, la rândul lor, 
le-au împrumutat de la o frumoasă 
legendă a locului,  localizată, 
în timp, cu un veac înainte de 
descălecarea lui Bogdan Vodă. În 
Moldova de Jos se spune că trăia 
familia cneazului Farcaș. Soția 
acestuia a murit la puțină vreme 
după ce a născut o fată fermecător 
de frumoasă, pe care au botezat-o, 
ca și pe mamă, Nemira. Grija i-a 
avut-o mai apoi Cleja, pe care 

sătenii o strigau tot Nemira-
țiganca. Fata a învățat de mică să 
îmblânzească cerbii și căprioarele, 
se cățăra ca nimeni alta pe stânci, 
trăgea cu arcul și era neîntrecută 
la alergat. Când a împlinit anii 
de măritat, în înțelegere cu tatăl 
său, a pus condiția pețitorilor să o 
întreacă la câteva probe sportive; 
cum era de neegalat, niciun fecior 
n-a reușit s-o cucerească. Asta până 
într-o bună zi când un voinic, fi u 

de cioban din neamul Șandru, s-a 
ridicat la nivelul pretențiilor. Între 
cei doi tineri s-a înfi ripat pe loc o 
tulburătoare poveste de dragoste. 
Dar băiatul nu a putut-o lua de 
soție fi indcă n-a împlinit condiția 
de a aduce ca zestre  5 ocale de aur 
sau 20 de ocale de argint. Neavând 
această avere, ea a fost donată de 
unchiul Nemirei, Ciunget și soția 
sa, Doft eana, iar pregătirile de 
nuntă au început cu mare veselie. 
Numai că, într-o bună zi, castelul 
cneazului Șandru a fost atacat de 
tătari „câtă frunză și iarbă”. Oștenii, 
afl ați sub comanda bravului 
Dobru, au luptat vitejește, căzând 
la datorie, sub săgețile otrăvite ale 
tătarilor, fratele cneazului, numit 
Farcu Mic, Pufu, unicul fi u al lui 

Ciunget și Doft enei și chiar uriașul 
Dobru. Ca s-o scape pe Nemira, 
Cleja a dus-o într-o poiană și, cu 
puterile ei, a transformat-o într-o 
căprioară. Dar bona a fost atinsă 
de o săgeată înmuiată în otravă. 
Cu ultimele puteri a mai reușit 
să-i redea Nemirei înfățișarea de 
om. Șandru nu știa nimic despre 
urgia de la castel. A afl at de invazie 
când a coborât de pe munte. A 
adunat imediat toți ciobanii care, 
înarmați până-n dinți, s-au bătut 
cu tătarii ca leii și i-au învins. 
Bucuros, tânărul a pornit alături 
de câțiva camarazi să-și caute 
iubita. Pe drum s-a întâlnit cu un 
nou val de tătari. S-au luptat pe 
viață și pe moarte; s-a întâmplat 
ca și voinicul să fi e străpuns în 
spate de două săgeți. Cu un efort 
supraomenesc a ajuns în Poiana 
Căprioarelor, așa se numea locul în 
care se afl a logodnica lui, dându-și 
ultima sufl are în brațele Nemirei. 
Frumoasa tânără a vărsat atâtea 
lacrimi încât fi ecare din ele s-a 
transformat în câte un izvor. Apoi 
s-a rugat zânelor bune să aducă un 
vifor, să înghețe pe veci pe orice 
tătar. Și chiar așa a fost; a venit un 
vânt-de atunci se cheamă Nemira, 
ca și muntele care-l stârnește- i-a 
prefăcut în stane de gheață pe 
toți cotropitorii. Dar a înghețat 
și Nemira, la pieptul iubitului ei 
mort...

PUSĂ PE BUTUCI DE 
CAPITALIȘTII BĂCĂUANI 
IACUBOV- HREBENCIUC

Poate, gândeam într-o doară, 
un vifor ar trebui și acum, 
să-i înghețe pe toți cei care au 
„jerpelit” stațiunea. Fiindcă despre 
așa ceva este vorba, despre o 
rețetă cunoscută de devalizare. 
Să începem altfel; „lacrimile 

Nemirei”, adică izvoarele, sunt 70% 
închise. Cu conductele tăiate. Doar 
ce a apucat Primăria să cumpere 
funcționează. În rest, sunt niște 
fi rme (una afl ată în insolvență și o 
alta ce o redresează fi nanciar) care 
se cred stăpâne pe apă și o livrează 
pe bani grei. Revenim: la început 
a existat, ca mai peste tot, o 
societate comercială care a preluat 
activele intreprinderii socialiste 
balneoclimaterice, botezată „Perla 
Moldovei”. Pachetul de acțiuni 
a intrat pe mâna lui Iacubov, cel 
care a făcut nițică pușcărie pentru 
Rafo Onești, la prețul de 20 de 
miliarde de lei vechi. Iar „Perla”, 
evident, a falimentat. Nu înainte 
ca în afacere să intre un oarecare 
Adi Șeban, fi nul lui Viorel 

Hrebenciuc și a lui Corneliu 
Iacubov, primar până-n 2016 al 
stațiunii, cel care a benefi ciat de 
niște credite Bancorex pe care nu 
le-a rambursat niciodată. Atât de 
grav era falimentul încât „Perla” 
vinde trei active către CFR Marfă 
Galați, pe vremea directorului 
Nicolaiciuc și a ministrului Miron 
Mitrea, la prețul de 70 de miliarde 
de lei vechi. Cu alte cuvinte, 
Iacubov își recuperează investiția 
vânzând trei active și-i mai rămân 
și vreo 40 de miliarde bani de 
buzunar, plus zeci de pensiuni și 
hoteluri. Suma, evident, nu intră 
în conturile falimentarei „Perla”, 
fi indcă cele trei active fuseseră 
trecute într-o altă companie 
gestionată de Iacubov. Aceeași 
inginerie se face și cu Electrica, pe 
vremea când aceasta era deținută 
de statul român. În fi ne, cu timpul, 
într-o suveică de societăți, ai 
căror patroni sunt aceiași oameni, 
pensiunile, hotelurile și vilele 
intră în fi nal la prețuri de nimic 
prin executări silite repetate 
pe mâna unui grup de interse. 
Numele le aveți mai sus. Inclusiv 
cazinoul are aceeași soartă. Mare 
parte dintre bazele turistice sunt 
degradate. Altele, cu proprietari 
(Iacubov, Hrebenciuc, consiliera 
lui Hrebenciuc, Șerhan)-oameni 
de afaceri deveniți „cinstiți”, au 
început să „înfl orească”. De s-ar 
termina odată cu totul, adică să ia 
cine trebuie toată stațiunea, numai 
să dispară ruina. Asta ca să nu 
dispară stațiunea cu totul!

Maria BOGDAN;  www.ziarulploiestii.ro
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SUNĂTOARE SUNĂTOARE 
(Hypericum perforatum (Hypericum perforatum 

şi specii înrudite)şi specii înrudite)
Parte întrebuinţată: frunzele și 
fl orile
Benefi cii: Deși a fost folosită 
de veacuri întregi în afecţiuni 
nervoase și este foarte respectată 
de fi toterapeuţi, sunătoarea a fost 
abia recent „redescoperită” pentru 
proprietăţile sale antidepresive. E 
efi cientă contra depresiei moderate 
și pare să revigoreze starea de spirit 
dacă e folosită cu regularitate. Este 
o plantă extrem de efi cientă și de 
sigură pentru afecţiuni nervoase, 
stres, anxietate, depresie și tulburări 

de personalitate. Minunatul ulei 
roșu, obţinut aproape în mod 
miraculos din fl orile galbene ale 
plantei, e un ajutor de nădejde în 
diverse traumatisme și unul dintre 
cele mai bune remedii locale pentru 
julituri, arsuri și răni de orice fel.
Întrebuinţări sugerate: Nu ezitaţi 
să preparaţi ulei de sunătoare – 
e unul dintre cele mai efi ciente 
uleiuri medicinale. Florile și 
frunzele pot fi  folosite și sub formă 
de tinctură sau pot fi  preparate ca 
infuzie (utilizaţi aproximativ 70% 
fl ori la 30% frunze).
Ulei de sunătoare
Ideal este să faceţi ulei de sunătoare 
din plante proaspete. Adunaţi fl ori 

proaspete, chiar în momentul în 
care bobocii se deschid, dimineaţa, 
în toiul verii. Puteţi verifi ca dacă 
sunt buni de cules strângându-i 
în palmă, iar în cazul în care vă 
pătează pielea într-un roșu aprins, e 
momentul potrivit pentru a-i culege. 
Adunaţi și câteva frunze; în general, 
recomand ca uleiul să se facă din 
circa 70% fl ori și 30% frunze.
Lăsaţi bobocii de fl oare și frunzele 
să se usuce la aer, într-un loc umbrit 
și călduţ, timp de câteva ore. Deși 
nu e întotdeauna necesară, această 
metodă permite umezelii să se 
evapore și, cel mai important, este 
o modalitate politicoasă de a le da 
micilor gâze strecurate printre fl ori 

oportunitatea să se elibereze.
Puneţi bobocii și frunzele într-un 
borcan de sticlă, acoperiţi-le cu ulei 
de măsline (3-5 cm peste materialul 
vegetal) și lăsaţi la infuzat 
într-un loc cald și însorit, timp 
de 2-6 săptămâni. Uleiul trebuie 
să capete o nuanţă sângerie. 
Strecuraţi, puneţi în sticluţe și 
folosiţi la nevoie.
Atenţie: În cazul unor persoane, 
sunătoarea provoacă foto-
sensibilitate (sensibilitate la lumina 
solară). Dar mulţi oameni folosesc 

uleiul de sunătoare ca mijloc de 
protecţie împotriva arsurilor solare. 
Recomandabil este ca oricine 
folosește remedii standardizate, 
în care efectele plantei sunt foarte 
potenţate, pe bază de sunătoare să 
evite expunerea directă la soare.
În trecut, au existat temeri că 
sunătoarea ar acţiona ca un 
inhibitor de monoaminooxidază 
(IMAO), similar medicamentului 
Prozac, dar nu există sufi ciente 
dovezi în sprijinul acestei ipoteze. 
Modul de acţiune al plantei nu e 
încă pe deplin înţeles, dar studii 
recente relevă că ea nu este un 
inhibitor MAO și, prin urmare 
restricţiile impuse pacienţilor care 
utilizează Prozac nu sunt valabile și 
pentru cei care folosesc sunătoare.

Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro
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La începutul minunatei luni a fl orilor,a 
anului 1932, în Capitala României, 

a văzut lumina zilei cel care a devenit, 
fără echivoc, unul dintre compozitorii de 
renume mondial, AUREL STROE.

Studiile muzicale începute odată cu cele 
elementare (1939), la Școala de Educaţie 
Muzicală „Manya Botez” din București, 
au fost continuate, în anii 1943-1951, în 
sistem particular, cu eminenta profesoară 
și pianistă concertistă Maria Fotino și 
ilustrul compozitor Marţian Negrea (pentru 
disciplinele fundamentale: armonie, teorie 
solfegiu, contrapunct, fugă).

În perioada 1951-1956, viitorul muzician 
de talie internaţională se numără printre 
străluciţii studenţi ai prestigiosului 
Conservator de Muzică din Municipiul 
București, unde benefi ciază de îndrumarea 
vestiţilor maeștri ai creaţiei și pedagogiei 
muzicale naţionale: Ioan D. Chirescu (teorie 
solfegiu), Marţian Negrea și Ion Dumitrescu 
(armonie), Nicolae Buicliu (contrapunct), 
Mihail Andricu (compoziţie), Th eodor 
Rogalski (orchestraţie), George Breazul 
și Adriana Sachelarie (istoria muzicii), 
Tiberiu Alexandru, Emilia Comișel și 
Nicolae Parocescu (folclor), Silvia Căpăţână 
și Ovidiu Drâmba (pian) ș.a.

Ulterior, în anii 1966 – 1969 (în perioada 
estivală) urmează cursuri de perfecţionare 
în tainele complexe ale compoziţiei, în 
cunoscuta localitate germană Darmstadt, 
având printre profesori, compozitori de talie 
internaţională: Mauricio Kagel, Herbert 

Brun, Gyorgy Ligeti, K. Stockhausen. În 
anul 1972 a benefi ciat și de Bursa DAAD, în 
Berlinul Occidental.

Urmând exemplul marilor săi muzicieni 
înaintași, timp de aproape o jumătate 
de secol, distinsul muzician Aurel Stroe, 
s-a afi rmat constant, atât în nobila și 
importanta activitate didactică universitară 
– la Conservatorul de Muzică din București, 
unde a promovat, prin concurs, întreaga 
ierarhie academică: asistent (1962-1968), 
lector (1968-1073), conferenţiar (1973-
1985) și profesor (din 1993) la cursul de 
orchestraţie și compoziţie, dar și în domeniul 
creaţiei și muzicologiei românești. 

Apreciind profunda sa pregătire de 
specialitate, vestita Universitate Illinois din 
Statele Unite ale Americii, l-a invitat pe 
profesorul A. Stroe, să susţină, în anii 1985, 
1986, cursul Sisteme de acordaj și compoziţie 
muzicală (morfogenetică). Cursuri cu această 
interesantă temă au fost predate, în perioada 
estivală, în anii 1986, 1988, 1990, 1994 în 
Germania – la Darmtadt. Astfel de cursuri 
au fost iniţiate de maestrul Aurel Stroe și în 
cunoscuta staţiune montană Bușteni, unde 
strălucitul muzician a dispus de o interesantă 
locuinţă de vacanţă.

Vastele studii teoretice în problemele 
majore ale creaţiei muzicale contemporane, 
au fost prezentate în mari centre muzicale 
din Franţa, Austria, Germania, România, în 
numeroase emisiuni de radio și televiziune, 
în conferinţe, prelegeri, referate, comunicări 
știinţifi ce – inclusiv la Școala Normală 
a Universităţii din Strasbourg (1972), 
precum și în cursuri de măiestrie muzicală 
organizate în programul manifestărilor 
tradiţionale „Vacanţele muzicale” de la 
Piatra Neamţ.

În paralel cu această amplă și prestigioasă 
activitate știinţifi că, maestrul Aurel Stroe, 
încă din anii studenţiei s-a impus constant 
în domeniul compoziţiei muzicale.

Din zecile și zecile de opusuri de referinţă 
– unanim apreciate în ţară și străinătate, 
aducem în prim plan numai o parte, printre 
care: Muzică de teatru: Muzică pentru piesa 
Oedip la Colonus - piesa celebrului autor 
din antichitate Sofocle, De la Matei cetire 
– completare la opera semnată iniţial de 
compozitorul Ion Nonna Otescu, „Pacea” 
lui Aristofan – operă în trei acte, prezentată 

în premieră la Opera Română din Cluj 
în 1982, Orestia I, Orestia II, Orestia III, 
Conciliul Mondial - operă de cameră în 
două acte, Copilul și Diavolul – operă pe 
texte de Maria Ţvetaeva (cinci scene) ș.a.; 
Muzică vocal simfonică: Cantata festivă 
(1957), Cantata Chipul păcii (1959), Cantata 
ţării mele (1959), Momentum I – poem 
pentru cor bărbătesc și orchestră, versuri de 
Nichita Stănescu, Numai prin timp – timpul 
poate fi  cucerit – poem pentru bariton, orgă, 
patru tromboni și gonguri, Missa Puerorum 
etc.; Muzică simfonică: Concert pentru 
orchestră de coarde (1950), Simfonia pentru 
orchestră mare (1954), Uvertura burlescă 
(1961), Arcade (1962), Concert pentru pian, 
alămuri și percuţie (1965), Canto I (1967), 
Laude I, Laude II (1968), Simfonia (1973), 
Concert pentru clarinet și orchestră (1975), 
Concert pentru vioară și orchestră (1990), 
Preludii lirice (1999), Concert pentru 
acordeon și orchestră (2001) ș.a. Muzică 
de cameră: Colinde pentru pian – 8 piese, 
Balada pentru pian (1948), Sonata pentru 
pian (1955), Cvartet de coarde (1972), Zece 
piese pentru orgă și clavecin (1979), Sonata 
nr.2 pentru pian (1983), Sonata nr.3 pentru 
pian (1992) etc.

A scris, de asemenea, muzică corală, 
muzică pentru voce și pian pe versuri de 
Tudor Arghezi, Mihai Eminescu, versuri 
din psalmi etc.

Referindu-se la locul și importanţa 
operei compozitorului Aurel Stroe, în 
context european și mondial, excelentul 
om de știinţă muzicală Viorel Cosma - 
prof. univ. dr. și Doctor Honoris Causa al 
Universităţilor de Artă din Chișinău și Iași, 
menţionează, în volumul VIII, Muzicieni 
din România: Dintre marii compozitori 
contemporani români, Aurel Stroe rămâne 
unul dintre cei mai interesanţi, dar și cel mai 
complex creator, fi indcă a făcut din muzică 
știinţă și viceversa, adăugând performanţe 
de nivel mondial din această sinteză pe cât 
de originală, pe atât de surprinzătoare… 
Majoritatea operelor sale de rezistenţă 
(cum ar fi  Orestiile, Conciliul Mondial, 
Copilul și Diavolul), explorează vocea 
umană de o manieră revoluţionară în 
teatrul muzical contemporan. Chiar și în 
lucrările vocal-simfonice, compozitorul își 
continuă investigaţiile de valorifi care inedită 

a potenţialului uman în arta vocală actuală. 
… Cert rămâne faptul că pentru acest 
creator fi ecare partitură încearcă o nouă 
formulă, soluţie tehnică, idee estetică fără a 
se îndepărta însă de unitatea sa de concepţie 
creatoare care îi dă unitate și originalitate 
inconfundabilă.

Lucrând de peste 60 de ani în domeniul 
culturii și artei, am avut fericitul prilej de a-l 
cunoaște pe regretatul mare maestru Aurel 
Stroe, atât în calitate de compozitor, dar și 
de profesor, cu deosebire în anii 1970-1971, 
al cărui student am fost, la cursurile de 
Orchestraţie de la conservatorul bucureștean. 

În perioada 1981-1996, cu ocazia 
organizării Festivalului Naţional al 
Tinerilor Dirijori (din 1991 internaţional), 
în staţiunile Bușteni și Sinaia, printre 
invitaţii de onoare: dirijorul și compozitorul 
Constantin Bugeanu - artist emerit, soliștii 
lirici ai primei noastre scene: soprana 
Eugenia Moldoveanu, tenorul Ludovic 
Spies, basul Pompei Hărășteanu, dirijorii 
Ion Baciu și Paul Popescu, muzicologii: 
Smaranda Oţeanu, Petre Codreanu, Vasile 
Donose, Radu Gheciu, Iosif Sava, Ed. Elian, 
Eugen Pricope, actorul Mircea Albulescu – 
fost secretar de stat în Ministerul Culturii 
etc, s-a afl at și compozitorul – prof. univ. și 
ilustrul om de știinţă muzicală Aurel Stroe. 
Totdeauna, discuţiile și aprecierile sale ca 
și ale celorlalţi muzicieni oaspeţi, au fost 
de bun augur pentru progresul artistic al 
viitorilor șefi  de orchestră din România și din 
străinătate, care împreună cu Filarmonica 
„Paul Constantinescu” din Ploiești, au 
susţinut, în cele două remarcabile staţiuni 
montane din România: Sinaia și Bușteni, 
evenimente muzicale „la acea dimensiune și 
performanţă ca și Academia de Muzică din 
Veimar” (dirijorul și muzicologul Eugen 
Pricope).

În semn de cinstire a vieţii și operei sale, 
ofi cialităţile orașului Bușteni, după anul 
2010, au acordat numele maestrului Aurel 
Stroe importantului Centru de Cultură din 
localitate, iar o placă omagială așezată pe 
această clădire, reamintește tuturor că în 
această minunată staţiune prahoveană, a 
trăit o parte a vieţii un muzician de renume 
mondial, AUREL STROE, cu care cultura 
și arta românească se pot mândri pe plan 
universal. 

a începutul minunatei luni a florilor a
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Duminică, 28 februarie 
1993, în jurul orei 9.30 

a.m., Biroul american pentru 
Alcool, Tutun și Arme de Foc 
(BATF) a cerut un mandat de 
percheziţie la imobilul ocupat de 
un cult religios – refugiul Mount 
Carmel din Waco, Texas. În afară 
că voiau să verifi ce clădirea 
ocupată de secta apocaliptică a 
Davidienilor, pentru un presupus 
depozit ilegal de explozibil și 
arme de foc, agenţii au cerut, 
de asemenea, un mandat de 
arestare pentru liderul cultului, 
David Koresh.

Ceva a mers îngrozitor de 
rău. Între agenţi și membrii 
Davidienilor a izbucnit un 
schimb de focuri, rezultatul: 
patru agenţi morţi și alţi 16 
răniţi. Mai mulţi membri 
ai Davidienilor au fost, de 
asemenea, uciși sau răniţi. După 
retragere, BATF a început asediul 
clădirii Mount Carmel care a 
durat 51 de zile. Au fost împlicaţi 
FBI-ul, procurorul general Janet 
Reno și președintele Bill Clinton. 
Asediul s-a încheiat printr-
un incendiu misterios. Mount 
Carmel arzând până la temelii - 
eveniment ce a fost transmis live 
de CNN. În cenușă anchetatorii 
au găsit trupurile a 17 copii și a 
peste 60 de adulţi, printre care și 
trupul lui Koresh.

S-au ridicat de îndată o serie 
de întrebări cum de situaţia 

a scăpat de sub control atât 
de repede, după 50 de zile de 
negocieri relativ pașnice. În timp 
ce FBI a aruncat din tancuri 
gaze lacrimogene în clădire, 
a dărâmat și ziduri, omorând 
probabil copiii din interiorul 
clădirii – copii pe care în mod 
repetat guvernul spusese mass-
media că va face tot posibilul 
să îi protejeze. Incendiul brusc 
izbucnit mai târziu pe parcursul 
aceleiași zile este și el pus sub 
semnul întrebării, ambele părţi 
aruncând vina una asupra 
celeilalte pentru începerea lui.

Din acea zi fatală a anului 
1993, Waco a devenit un simbol 
al multor lucruri – de la preţul 
plătit de o credinţă religioasă 
ferventă la falsitatea unui guvern 
care încearcă să își ascundă 
propriile greșeli.

Tragedia de la WACO
CARE E 

CIUDĂŢENIA
Justifi cându-se pentru 

aruncarea cu gaze lacrimogene 
în Mount Carmel, Janet Reno, 
nou numitul procuror general, 
a afi rmat că secta Davidienilor 
bătea copiii din clădire. Janet 
Reno s-a bazat pe informaţiile 
oferite de FBI și, mai târziu, FBI 
a admis că nu existau dovezi 
care să confi rme adevărul 
declaraţiei pe care ea o făcuse.

SUSPECŢII 
OBIȘNUIŢI

BATF și FBI
Încă se pune întrebarea cine 

a tras de fapt prima dată și 
există zvonuri că BATF pot să fi  
fost fi e un pic cam nerăbdători 
să tragă, fi e slab pregătiţi pentru 
razia făcută asupra clădirii. La 
audierile care au avut loc după 
sfârșitul înfi orător al asediului, 
agenţii BATF, normal, au afi rmat 
că secta Davidienilor trăsese 
prima. Imediat după razie 
totuși, un agent a afi rmat că a 
deschis primul focul – omorând 
un câine. Mai târziu a negat 
povestea. Secta Davidienilor 
și-a păstrat afi rmaţia că trăsese 
numai atunci când s-a deschis 
focul asupra ei. BATF a pretins, 
de asemenea, că oamenii lui 
Koresh fabricau metamfetamine 
– o altă afi rmaţie care ulterior 
s-a dovedit a fi  falsă.

Și FBI a jucat un rol în 
înrăutăţirea situaţiei. O echipă 
de agenţi i-a hărţuit în mod 
deliberat pe Davidieni, punând 
noaptea la volum maxim 
muzică (de pildă, psalmi 
tibetani sau cântece creștine), 
îndreptând spre clădire faruri 
orbitoare și oprindu-le curentul 
electric. Echipa de negocieri a 
simţit că aceste activităţi le-au 
slăbit încercările de a pune capăt 
asediului în mod pașnic. FBI nu 
a fost chiar sincer în raportările 
pentru Janet Reno. După cum se 
spune, Reno nu dorea atacarea 
clădirii, dar s-a răzgândit 

repede când un agent FBI a 
făcut un comentariu despre 
posibilitatea ca unii copii să fi e 
maltrataţi, posibilitate care nu a 
fost nicicând dovedită. Simpla 
dorinţă de răzbunare a celor 
din BATF se poate să fi  jucat de 
asemenea un rol important.

David Koresh
Koresh credea că este 

reîncarnarea lui Isus Hristos și 
asediul clădirii ar fi  transformat 
în realitate viziunea sa 
apocaliptică. Era fascinat 
de Cartea Apocalipsei și, pe 
parcursul asediului, vorbea de 
scrierea unui manuscris în care 
să explice înţelesul celor Șapte 
Peceţi. Afi rma că este în legătură 
cu Dumnezeu, care îl sfătuia 
prin această încercare. FBI a 
avut parte la telefon de câteva 
predici incoerente din partea 
lui Koresh. Arderea clădirii ar 
fi  însemnat un sfârșit potrivit în 
opinia mesianică a lui Koresh, 
căci îndrăgita lui Apocalipsă 
spunea că lumea va pieri prin 
foc. Acest lucru poate explica de 
ce Davidienii expuneau semne 
pe care se citea „în așteptarea 
fl ăcărilor”.

Bill Clinton
Deși s-a arătat îngrijorat de 

copiii afl aţi în interiorul clădirii, 
Clinton a lăsat să se înţeleagă 
clar că decizia de gazare a 
clădirii îi aparţinea numai lui 
Janet Reno. Absolvindu-se de 
vină, se poate ca Clinton să 
se fi  folosit de tragedia de la 
Waco pentru a-și îmbunătăţii 
imaginea politică.

SUSPECŢII 
NEOBIȘNUIŢI

Noua Ordine
   Mondială

O teorie favorită a celor de 
extremă dreapta este că Waco 
este dovada unui complot 
al Naţiunilor Unite de a-i 
dezarma pe americanii de 
rând în pregătirea iminentei 
implementări a unui guvern 
mondial unic, temuta Noua 
Ordine Mondială. Altfel de ce 

să organizeze o razie pentru a 
descoperi arme într-o clădire 
dintr-un stat ca Texas, unde 
fi ecare deţine cel puţin o armă?

Conspiraţie
    neonazistă

Se poate ca David Koresh 
și secta Davidienilor să fi  
fost agenţi ai unei conspiraţii 
mondiale naziste, menite 
să reînvie cel de-al Treilea 
Reich și să redea o aură mai 
pozitivă imaginii publice a lui 
Hitler. Printre ceilalţi membri 
ai conspiraţiei se numără 
conservatori de dreapta ca Pat 
Buchanan și grupările rasiste 
de pretutindeni. Aparent 
„Amintiţi-vă de Waco” a devenit 
o lozincă pentru neonaziștii din 
State.

Susţinătorii 
controlului de arme

Poate Waco a fost orchestrat 
de susţinătorii controlului de 
arme, care lucrau probabil mână 
în mână cu Partidul Democrat 
al lui Clinton, în încercarea de 
a dovedi pericolul de a permite 
ca aproape oricine să poarte o 
armă.

DOVADA CEA MAI 
CONVINGĂTOARE

În controversatul său 
documentar, regizorul 
Mike McNulty a arătat cum 
elicopterele trăgeau focuri de 
armă în clădire. Documentarul 
a arătat de asemenea un atac 
cu tancuri și prezenţa unei 
unităţi a forţelor militare Delta. 
Ţevile de puști prezentate 
în fi lm sugerează că forţele 
guvernamentale trăgeau în 
clădire – toate acestea par să 
nege afi rmaţiile guvernului că 
la început s-a tras asupra lor și 
că au deschis focul numai în 
apărare.

FAPTUL CEL MAI 
MISTERIOS

Cu puţin înainte de moartea 
prematură cauzată de cancer, 
Bill Hicks, important adept 
fanatic al conspiraţiei, obţinuse 
niște imagini video care păreau 
să infi rme multe dintre alegaţiile 
FBI legate de ce se întâmplase în 
clădire în ultimele ore. În felul 
său, Hicks glumea întotdeauna 
că, dacă aţi ști adevărul, aţi fi  
următorii care ar încasa glonţul 
magic.

O DOZĂ DE 
SCEPTICISM

Dacă Koresh ar fi  avut 
propriul show de televiziune 
și s-ar fi  îmbrăcat la costum, 
nu numai că ar fi  fost lăsat în 
pace, dar ar fi  fost numit stâlp al 
comunităţii.

i i ă f b i ă d b l â
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România și UE: semnale diametral România și UE: semnale diametral 
opuse la frământările de la Chișinăuopuse la frământările de la Chișinău

Premierul român Mihai 
Tudose girează sistemul mixt?

Prezent vineri la Chișinău, 
unde a participat la o ceremonie 
de transmitere a 96 de microbuze 
donate de Guvernul României 
școlilor din Republica Moldova, 
Mihai Tudose a încercat să justifi ce 
votul guvernării oligarhice de la 
Chișinău. Potrivit lui, schimbarea 
produsă la Chișinău nu e una 
ieșită din comun. „Schimbarea 
sistemului electoral e un drept 
al Parlamentului. E schimbarea 
unui sistem democratic cu alt 
sistem democratic”, este de părere 
premierul român, preluând și din 
retorica guvernanților moldoveni 
privind pe cei ce dezinformează 
Bruxellesul. „Ceea ce e ieșit 
din comun este distorsionarea 
realității a celor care au dus mesajul 
la Bruxelles complet diferit. (…) 
Atât  timp cât e un parlament 
democratic care numește un 
guvern stabil – și vedem că e stabil 
– lucrurile sunt în regulă”, crede 
Tudose.

La mai puțin de două ore de 
la declarațiile făcute de Tudose 
la Chișinău, Federica Mogherini, 
înaltul reprezentant al UE pentru 
afaceri externe și politică de 
securitate, și Johannes Hahn, 
comisarul european pentru 
politica de vecinătate și negocieri 
de extindere, au difuzat o 
declarație comună în care critică 
dur acțiunile regimului de la 
Chișinău. Potrivit lor, votul de 
joi din Parlamentul Republicii 
Moldova, în favoarea instituirii 
sistemului electoral mixt, este în 
contradicție directă cu recentele 
recomandări ale Comisiei de la 
Veneția și ale Ofi ciului OSCE 
pentru Instituții Democratice 
și Drepturile Omului: „Deși 
schimbarea sistemului electoral 
este o decizie suverană a statului, 
Uniunea Europeană crede cu tărie 
că orice modifi care a sistemului 
electoral trebuie să întărească 

democrația, să se bazeze pe 
consens larg între forțele politice 
și să fi e precedată de o consultare 
reală a societății civile”, se arată în 
declarația citată.

Cei doi ofi ciali europeni susțin 
că vor urmări îndeaproape cum 
vor evolua lucrurile în legătură 
cu reforma electorală. „Uniunea 
Europeană a accentuat în mod 
repetat importanța respectării 
mecanismelor democratice, 
inclusiv a sistemului parlamentar 
pluripartit și a statului de drept. 
Implementarea acestor modifi cări 
va fi  evaluată și în lumina 
obligațiilor asumate de Republica 
Moldova prin semnarea Acordului 
de Asociere cu UE, dar și ca 
membru al Consiliului Europei”, 
se mai menționează în declarația 
comisarilor europeni.

Există riscul suspendării 
fi nanțării din partea UE

Joi a reacționat și președintele 
PPE, Joseph Daul. El a condamnat 
sfi darea recomandărilor Comisiei 
de la Veneția de către Parlamentul 
de la Chișinău și a cerut Comisiei 
Europene să suspende fi nanțarea 
Moldovei și să reevalueze Acordul 
de Asociere Republica Moldova 
– UE. Vicepreședintele Comisiei 
pentru bugete din Parlamentul 
European, Siegfried Mureșan, 
a atenționat că prin votul de joi 
„Parlamentul Republicii Moldova, 
cei 74 de pioni parlamentari au 
sacrifi cat viitorul cetățenilor 
Republicii Moldova… Votând 
schimbarea sistemului electoral 
fără să respecte pe deplin 
recomandările Comisiei de 
la Veneția, autoritățile de la 
Chișinău au pierdut în mod 
ireversibil încrederea partenerilor 
internaționali. Finanțarea de 100 
de milioane de euro de la nivel 
european este în pericol”.

La rândul său, eurodeputatul 
social-democrat român  Sorin 
Moisă, autorul raportului 
Parlamentului European referitor 

la ajutorul macrofi nanciar de 
100 de milioane de euro  care ar 
urma să fi e acordat Moldovei, a 
declarat că Serviciul de Acțiune 
Externă și Comisia Europeană vor 
analiza legea de trecere la sistemul 
electoral mixt votată de deputații 
moldoveni, vor cere explicații 
Chișinăului, vor lua legătura și cu 
experții Comisiei Veneția și doar 
după o analiză foarte serioasă 
vor  decide dacă vor  acorda 
ajutorul macrofi nanciar Moldovei.

Cine și de ce vrea să „ardă” 
Moldova?

Evenimentele care au loc în 
Republica Moldova trădează 
un scenariu rusesc prin care se 
urmărește migrarea puterii politice 
de la PDM și Vlad Plahotniuc 
către PSRM și pro-rusul Igor 
Dodon. Cel care, aparent, are acum 
rol de „coordonator” în politica 
moldovenească pare să fi  acceptat 
acest târg în schimbul unor garanții 
personale de securitate, de care ar 
urma să benefi cieze după alegerile 
parlamentare din 2018.

Ce urmează după declarațiile 
dure ale UE și SUA?

Avertismentele și 
condiționalitățile instituțiilor 
europene și americane nu mai 
funcționează în Republica 
Moldova. Autoritățile pretins „pro-
europene” au schimbat sistemul 
electoral contrar avertismentelor 
mai multor înalți ofi ciali europeni 
și americani și contrar avizului 
negativ al Comisiei de la Veneția. 
Nici sistarea fi nanțării externe 
nu-i mai sperie pe guvernanți. 
Ei au o soluție provizorie care va 
menține economia țării pe linia 
de plutire până la sfârșitul anului 
2017 – împrumuturi de la băncile 
comerciale locale.

Trecerea la sistemul electoral 
mixt contrar recomandărilor 
Comisiei de la Veneția a generat 
critici extrem de dure din partea 
unor ofi ciali europeni și a 
Partidului Popular European, cel 
mai infl uent la nivel european, 
precum și din partea mai multor 
europarlamentari. Aceștia au 
atenționat că Republica Moldova 
ar putea rata ajutorul fi nanciar 
de 100 milioane de euro din 
partea UE din cauza sfi dării 
recomandărilor Comisiei de 
la Veneția. Inclusiv Ambasada 
SUA din Republica Moldova s-a 
declarat dezamăgită de decizia 
guvernanților moldoveni de 
a schimba sistemul electoral. 
„Revizuirea Codului electoral 
pune la îndoială obiectivul declarat 
al Guvernului privind un viitor 
european și democratic pentru 
cetățenii Republicii Moldova”, a 
comentat Ambasada SUA de la 
Chișinău.

Deocamdată, prietenii 
externi ai Republicii Moldova 
au formulat doar declarații 
critice în legătură cu ceea ce s-a 
întâmplat în legislativul de la 
Chișinău. Reacțiile practice vor 
veni după ce Serviciul de Acțiune 
Externă și Comisia Europeană 
vor analiza controversata lege 
votată de deputații moldoveni. 

Nu este exclus, în opinia unor 
europarlamentari, să fi e sistată nu 
doar fi nanțarea, ci să fi e revăzut 
inclusiv Acordul de liberalizare 
a regimului de vize de care 
benefi ciază în prezent Republica 
Moldova.

Soluția scumpă a guvernării 
dacă UE suspendă fi nanțarea

Potrivit unor experți locali, 
guvernanții pretins „pro-europeni” 
de la Chișinău, controlați de 
oligarhul Vlad Plahotniuc, lider 
PDM, ar urmări să forțeze UE la 
decizii dure în raport cu Republica 
Moldova pentru a spori repulsia 
alegătorilor moldoveni față de 
UE. Aceasta ar crește șansele 
electorale ale PSRM la alegerile 
parlamentare din 2018. „Toate 
aceste derapaje ale autorităților 
moldovene sunt regizate. 
Neglijarea recomandărilor 
Comisiei de la Veneția, cunoscând 
care vor fi  consecințele, o poate 
admite doar un personaj care 
are ce pierde dacă s-ar conforma 
rigorilor europene”, a comentat 
Veaceslav Negruța, fost ministru al 
fi nanțelor din Republica Moldova. 
Potrivit lui, există indicii care 
arată că autoritățile moldovene au 
anticipat anumite decizii contrare 
recomandărilor internaționale în 
măsură să conducă la amânarea 
fi nanțării externe – au modelat 
cu bună știință situații care să 
izoleze internațional Republica 
Moldova. „Guvernarea a operat 
amendamente la Legea bugetului 
pentru 2017, creându-și, pe hârtie, 
un spațiu legal de manevră – de 
a împrumuta bani de la băncile 
comerciale locale. Suma rezervei 
de lichidități la care poate apela 
guvernarea este de 2 miliarde 
de lei moldovenești, exact 
echivalentul a 100 milioane de 
euro promiși de UE. Dacă banii 
de la UE nu vor veni, Guvernul 
va contracta această sumă de la 
băncile comerciale”, comentează 
ex-ministrul fi nanțelor. „Aceste 
resurse, dintre care peste 500 
milioane lei deja au fost contractate 
de Guvern în primele 5 luni, 
sunt costisitoare pentru buget și 
necesită resurse bugetare pentru 
deservirea creditelor respective. În 
plus, băncile de la care tradițional 
se împrumută Guvernul în ultimii 
2 ani sunt bănci cu probleme 
neclarifi cate de transparență și 
management, afl ându-se sub 
supravegherea specială a BNM și 
fi ind obiecte de interes special în 
cadrul programului cu FMI”, mai 
precizează Veaceslav Negruța. 
Potrivit lui, chiar dacă, în 2017, 
guvernarea ar putea recurge 
la asemenea resurse scumpe 
pentru a-și onora angajamentele 
fi nanciare, contractate neclar 
de la cine, fi nanțările respective 
sunt nesustenabile și pentru anii 
următori. Ceea ce înseamnă că 
rămâne descoperit fi nanciar 
inclusiv anul 2018, an electoral.

Situația ar putea degenera și 
mai mult. Izolarea Republicii 
Moldova ca urmare a deciziilor 
politice nechibzuite adoptate de 
autorități (trecerea la sistemul 

electoral mixt), ar putea conduce, 
în 2017, la blocaje în ceea ce 
privește fi nanțarea din partea 
FMI și BM. „De rând cu UE, 
sunt și alți parteneri îngrijorați 
de lipsa unor realizări convenite. 
Este vorba de FMI. Respectiv, în 
toamnă, Moldova ar putea avea 
mari difi cultăți în a fi  evaluată 
pozitiv de către FMI. Având în 
vedere faptul că principalele 
cancelarii occidentale s-au expus 
negativ asupra unor decizii 
politice ale Chișinăului, FMI și 
BM ar putea sista programele 
lor pentru Republica Moldova, 
mai ales că, într-un an electoral, 
întârzierea reformelor asumate 
și populismele sunt inevitabile”, 
crede Veaceslav Negruța. Potrivit 
lui, dacă FMI oprește programul, 
devine problematică debursarea 
altor tranșe angajate și de alți 
parteneri de dezvoltare, inclusiv a 
treia tranșă din creditul românesc 
de 150 milioane de euro. 
Incertitudinea debursării celei de 
a treia tranșe vine și pe fundalul 
dezechilibrului fi nanciar generat 
de guvernarea de la București, mai 
susține Negruța.

Igor Dodon: „Vom găsi soluții 
în Uniunea Eurasiatică”

Întrebat de jurnaliștii ruși cum 
se va descurca Moldova în cazul 
în care UE va sista fi nanțarea, 
președintele pro-rus Igor Dodon a 
declarat că „Republica Moldova se 
poate descurca și fără banii UE”. El 
a făcut referire la perioada 2001-
2009, atunci când el făcea parte 
din echipa guvernării comuniste, 
iar fi nanțarea externă a fost 
înghețată. „Sunt convins că putem 
face bani și de sine stătător. Putem 
produce anumite mărfuri solicitate 
pe piața Uniunii Economice 
Eurasiatice. Să stăm în genunchi 
în fața Occidentului, iar paralel să 
primim de la ei condiționări dure 
– majorarea vârstei de pensionare 
sau admiterea căsătoriilor între 
persoanele de același sex? Pentru 
ce ne trebuie asta? Vom găsit 
ieșire din această situație”, se 
declară convins Dodon. Potrivit 
lui, moldovenii și-au pierdut 
încrederea în UE, deoarece ofi cialii 
europeni ar fi  susținut, începând 
cu 2009, o guvernare coruptă în 
Moldova.

Igor Dodon și-a transformat 
retorica pro-rusă în lozincă 
electorală. Deși după victoria 
în alegerile din noiembrie 2016 
a spus că va fi  „președintele 
tuturor”, acesta divizează și 
antagonizează societatea prin 
fapte, nu doar prin declarații.  În 
calitate de comandant suprem al 
Forțelor Armate ale Republicii 
Moldova anunță că participă 
la manifestările programate la 
Tiraspol cu ocazia aniversării 
a 25 de ani de la desfășurarea 
„operațiunii de menținere a păcii” 
în stânga Nistrului și declară că 
acordă, cu acest prilej, distincții de 
stat atât militarilor moldoveni, cât 
și pacifi catorilor ruși și militarilor 
transnistreni. Aceasta în condițiile 
în care „armata transnistreană” 
este o structură ilegală.

Pagină realizată de:Nicolae MISAIL, Chişinău; www.ziarulploiestii.ro

Declarațiile referitoarea la trecerea Republicii Moldova la 
sistemul electoral mixt, făcute vineri la Chișinău de prim-

ministrul României, Mihai Tudose, vin în contradicție cu mesajele 
ofi cialilor europeni. Vizita domniei sale la Chișinău (prima în calitate 
de premier) a fost umbrită de protestele zgomotoase ale cetățenilor 
moldoveni, care se opun instituirii sistemului electoral mixt votat în 
ajun – o inițiativă a președintelui pro-rus Igor Dodon, susținută de 
PDM, care controlează momentan guvernul. Protestatarii consideră 
că exponenții compromiși ai guvernării actuale pretins „pro-europene” 
vor să-și asigure libertatea prin rămânerea la putere și după alegerile 
din 2018 printr-un „concubinaj politic” cu socialiștii pro-ruși.
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Pagină coordonată  de Grigoraş NIŢĂ;  Pagină coordonată  de Grigoraş NIŢĂ;  www.ziarulploiestii.rowww.ziarulploiestii.roO explozie de proporţii a avut loc în luna februarie 
2017 la sediul CIA, explozie care a generat un 

foc ce a distrus aproape complet o anexă a clădirii și 
a condus la descoperirea unui laborator suspectat de 
producere de droguri.

În timp ce inspectau clădirea pentru a asigura zona, 
pompierii au descoperit cantităţi mari de substanţe 
chimice și medicamente fără prescripţie medicală care 
sunt folosite pentru producerea de N-metilamfetamină 
(metamfetamină, pe scurt meth) și fentanil. Pompierii 
au transmis informaţia la Biroul șerifului Districtului 
Fairfax (BSDF), care a trimis zeci de delegaţi și 
investigatori la faţa locului.

Aceștia au descoperit mai mult de două tone de 
pseudoefedrină pură, precum și cantităţi mari de acetonă, 
cristale de iod, acid de baterie, curăţător de scurgeri, 
combustibil pentru lămpi și antigel utilizate pentru a 
produce metamfetamină sau fentanil și de asemenea am 
găsit o mulţime de droguri”, a spus purtătorul de cuvânt 
al BSDF, Jared Matters. „Am găsit de asemenea cantităţi 
mari din aceste două droguri într-o cameră de depozitare 

din apropiere, care a fost cruţată de foc”. 
Biroul șerifului Districtual Fairfax a confi rmat că s-a 

deschis o anchetă pentru a stabili dacă locul respectiv 
era un laborator ilegal de droguri și dacă focul a fost 
determinat de o activitate ilegală.

Aceasta nu este prima dată când CIA este acuzată că 
produce și face trafi c de substanţe ilegale. Dar este prima 
dată când sunt reţinute droguri la o dependenţă ofi cială 
a CIA, iar incidentul ar putea avea consecinţe foarte 
serioase pentru organizaţia care este deja în contradicţie 
cu noul președinte american.

Banii proveniţi din trafi cul de droguri sunt 
indispensabili pentru fi nanţarea activităţilor ilegale 
foarte ascunse ale serviciilor secrete.

Th e Sleuth Journal din 15 mai 2015 spunea: „Deciziile 
luate de Departamentul de Stat al SUA, CIA și Pentagon 
sunt esenţiale în susţinerea comerţului de droguri, foarte 
profi tabil și aducător de multe miliarde, al treilea ca profi t 
după comerţul cu petrol și arme”.

 Mulţi au afi rmat că adevăratul motiv pentru care 
SUA au ocupat Afganistanul au fost culturile de maci 
care trebuiau protejate împotriva talibanilor. Acestea 
susţineau 90% din producţia de opiu/heroină din lume, 
bani care ajungeau în mâini murdare.

CIA, prinsă CIA, prinsă 
că produce că produce 

droguridroguri

În pofi da unor presiuni din ce în ce mai 
mari din partea grupurilor de lobby 

pro căsătoriţii gay, precum și a unor ţări 
europene, președintele Poloniei, Andrzej 
Duda a declarat că niciodată nu va fi  
legalizată căsătoria gay în Polonia, potrivit 
SBS.com.au.

Andrej Duda, președintele Poloniei, 
este cunoscut drept un politician care nu 
renunţă ușor la opţiunile și opiniile sale, așa 
că lupta progresiștilor și grupărilor de lobby 

pro căsătorii gay din Polonia pare a fi  mai 
degrabă una cu morile de vânt.

Întrebat despre viitorul egalităţii 
căsătoriei în Polonia, președintele Andrzej 
Duda s-a limitat din a cita pur și simplu din 
Constituţia ţării sale.

„Nu cred că majoritatea politică de astăzi 
ar fi  de acord cu orice fel de modifi care 
a Constituţiei în acest domeniu, care ar 
atenua această clauză și să se pronunţe la o 
interpretare deschisă și anume, că de acum 
înainte căsătoria ar putea include alte genuri” 

– a declarat Duda pentru ziarul Republica. 
Și, pentru a fi  sigur că a fost foarte bine 
înţeles, Andrzej Duda a continuat astfel: 
„Eu repet într-un mod neechivoc: căsătoria, 
în conformitate cu Constituţia poloneză, este 
o uniune între un bărbat și o femeie”.

Și pentru că vorbim de Polonia, merită să 
facem o scurtă paranteză: în Polonia, odată 
cu demisia guvernului și-au dat demisia și 
șefi i serviciilor secrete, în România, odată 
cu demisia guvernului, șefi i serviciilor 
secrete au preluat ei guvernul!

Căsătoria gay nu va fi niciodată legalizată în Polonia

Speranţa moare ultima, se spune. 
Dar chiar a crezut cineva că șeful 

diplomaţiei germane, Sigmar Gabriel, 
va face o minune dacă se duce să discute 
personal la Ankara? Președintele 
Turciei, Recep Tayyip Erdogan nici nu 
se gândește să cedeze. Și de ce ar face-o? 
De o grămadă de timp încoace ţine în 
șah guvernul de la Berlin. Iar cei 260 
de militari germani staţionaţi la baza 
aeriană Incirlik sunt un gaj binevenit. 
Când așa, când invers – după cum îi 
convine lui Erdogan. La Bosfor, el face 
legea!

Dacă Germania nu-i face pe plac 
lui Erdogan, ușa rămâne închisă. Azil 
pentru ofi ţerii turci? Nici vorbă! La 
fel și cu rezoluţia Bundestangului 
german privind genocidul armean din 
timpul Imperiului Otoman. Ankara 
refuză deschis, de decenii întregi, să 
numească „genocid” crimele în masă 
comise asupra armenilor. Ca atare, ușa 
la Incirlik s-a închis. Deputaţii germani 
au putut călători la Incirlik, pentru a-i 
vizita pe soldaţii staţionaţi abia după ce 
guvernul de la Berlin s-a distanţat de 
rezoluţia mai sus amintită.

ACUM TREBUIE PUS 
PUNCT

Acesta este șantaj, iar guvernul 
german a închis ochii prea multă 
vreme. Da, din punctul de vedere al 
Germaniei, este o situaţie politică 
delicată. Fundamentul politicii externe 
a Republicii Federale este dialogul. 
Menţinerea tuturor canalelor deschise, 
disponibilitatea de compromis, să facă 
tot ce se poate face. În principiu, așa 
este corect. Dar, cândva, trebuie să se 
pună punct.

Cine dorește să fi e și să rămână 
credibil, trebuie și să poată spune NU. 
Să renunţe la veșnica formulare „Nu, 
dar…”. Fiindcă astfel a procedat prea 
multă vreme guvernul de la Berlin – 
mai ales cancelara Angela Merkel. Nu e 
greșit să rogi frumos, dar nu trebuie să 
ajungi să te milogești. Social-democraţii 
germani au realizat lucrul acesta. Unii 
conservatori (CDU/CSU) încă mai 
ezită și este greșit.

Fără îndoială retragerea soldaţilor 
Bundeswehr-ului de la baza Incirlik 
va tulbura și mai mult relaţia și așa 
disfuncţională dintre cele două ţări. 
Deși este fi resc și să ne întrebăm: cât 

de mult se mai poate deteriora relaţia? 
Pesemne, după retragerea soldaţilor 
germani de la Incirlik, Erdogan va 
căuta un nou gaj. Și la baza NATO de la 
Konya sunt militari germani.

DICTATORII VORBESC O 
ALTĂ LIMBĂ

Ce se va întâmpla cu jurnalistul 
germano-turc Deniz Yucel, 
corespondentul cotidianului Die Welt, 
care se afl ă în arest preventiv în Turcia 
din luna februarie 2017, sub acuzaţia de 
terorism? Cu siguranţă de la Ankara va 
veni din nou și ameninţarea că Turcia 
va renunţa la pactul cu UE privind 
refugiaţii.

Germania va trebui să accepte 
faptul că politicienii ca Erdogan 
urmăresc numai scopuri egoiste și 
mai degrabă ar intra cu capul în zid 
decât să dea un pas înapoi. Dictatorii 
vorbesc o limbă politică diferită de 
cea a democraţilor. E o limbă dură 
care cere, dacă nu răspunsuri la fel de 
dure, măcar răspunsuri consecvente. În 
cazul Incirlik, lucrul acesta înseamnă 
că Germania va trebui să-și retragă 
trupele. Iordania este deja o alternativă. 
Guvernul de la Berlin ce mai așteaptă?

BUNDESWEHR PĂRĂSEȘTE 
BAZA DIN TURCIA!

Bundeswehr se va muta în Iordania 
pentru misiunile împotriva miliţiilor 
Statului Islamic. Ministerul Apărării 
von der Leyen spune că aceasta este 
momentan „cea mai bună soluţie”, chiar 
dacă este o mutare solicitantă.

Fără alte discuţii, miniștrii Marii 
Coaliţii de la Berlin au aprobat 
retragerea Bundeswehr de la baza 
Incirlik din Turcia. Ministrul Apărării 
Ursula von der Leyen a dat după 
ședinţa de guvern ordinele necesare în 
acest sens. Cei 260 de soldaţi germani 
staţionaţi la Incirlik și avioanele lor de 
supraveghere Tornado, precum și un 
avion de alimentare vor fi  mutaţi în 
Iordania.

Militarii germani vor fi  desfășuraţi la 
baza iordaniană Al-Asrak, lângă graniţa 
de sud a Siriei, de unde vor participa 
mai departe la lupta împotriva Statului 
Islamic. Din cauza acestei mutări, 
misiunile avioanelor Tornado vor fi  
întrerupte cel puţin două luni.

TURCIA L-A IGNORAT PE 
MINISTRUL GERMAN DE 

EXTERNE
Motivul retragerii este interzicerea 

de către Turcia a vizitării trupelor 
germane de la Incirlik de către o 
delegaţie a Bundestagului. Guvernul 
de la Ankara a reacţionat astfel după 
ce Berlinul a acordat azil politic unor 
soldaţi turci. Ankara îi acuză pe ofi ţerii 
respectivi de implicare în puciul eșuat 
din vara trecută. Ministrul german 
de externe, Sigmar Gabriel, s-a afl at 
recent la Ankara într-o ultimă tentativă 
de reconciliere cu partea turcă, dar 
eforturile sale nu au avut succes.

Nu este necesar un nou mandat din 
partea Bundestagului pentru misiunea 
militară germană din regiune, pentru că 
în actualul mandat nu se specifi că locul 
exact de unde sunt desfășurate acţiunile 
împotriva teroriștilor ISIS. Din motive 
politice, Parlamentul german se poate 
însă preocupa prin vot pe marginea 
mutării de la Incirlik. Există deja 
planuri în acest sens. Toate grupurile 
parlamentare susţin retragerea de la 
Incirlik. Partidul Stângii cere în plus 
renunţarea la misiunile împotriva ISIS.

DEMERS FĂRĂ
 PRECEDENT

Mutarea soldaţilor germani este o 
măsură fără precedent: Bundeswehrul 
este nevoit să își mute trupele într-o 
bază din afara ţărilor NATO, pentru 
că relaţiile dintre aliaţii Germaniei și 
Turcia sunt atât de încordate, încât 
o reconciliere nu a fost posibilă în 
pofi da unor eforturi întinse pe luni 
întregi. Situaţia aprovizionării și poziţia 
geografi că înseamnă pentru soldaţii 
germani o înrăutăţire a condiţiilor de 
participare la misiuni.

Ministrul von der Leyen a declarat 
că se vor utiliza în continuare toate 
oportunităţile ivite de a lansa misiuni 
de zbor de la Incirlik. Mai întâi va fi  
mutat avionul de alimentare cu cei 
20 de militari care se ocupă de acesta.
Mutarea avioanelor Tornado, cu cei 
240 de soldaţi responsabili, va dura 
două-trei luni. Efortul fi nanciar generat 
de mutare nu este atât de simplu pe 
cât se temeau unii. Investiţiile care 
erau planifi cate pentru Incirlik vor fi  
realizate acum în Iordania.

NATO a transmis că regretă plecarea 
soldaţilor germani de la baza din 
Turcia. Alianţa a tratat chestiunea ca pe 
o „problemă bilaterală între Germania 
și Turcia”, a declarat un purtător de 
cuvânt al NATO.

Gata cu Incirlik!

i l ţi ? d ăt T i i ită ii t l

O ultimă încercare de conciliere cu partea 
turcă, însă șeful diplomaţiei germane, 

Sigmar Gabriel, s-a lovit de un refuz. Toate 
acestea ar trebui să aibă consecinţe politice, este 
de părere Sabine Kinkartz, de la Deutsche Welle.
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FC Petrolul Ploieşti, teste victorioase
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an, 
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”„fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”

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

Eveniment sportiv 
și cultural care 

promovează solidaritatea și 
diversitatea, organizat din 
patru în patru ani de către 
Organizaţia Internaţională 
a Francofoniei, „Jocurile 
Francofoniei 2017” 
(Abidjan, Cote d’lvoire, 21-
3o.VII.2017), a reunit tineri 
sportivi (18-25 de ani) și 
artiști din ţările spaţiului 
francofon.

România, 
prezentă 
la această 
ediţie (a 
VIII-a) 
doar în 
competiţiile 
sportive, 
a fost 
reprezentată 
cu succes 
de 57 de 
sportivi, la 
șase ramuri 
de sport 
(atletism, 
tenis de 
masă, lupte 
libere și 
africane, 

judo, baschet, ciclism) 
cucerind 29 medalii (7 aur, 
9 argint, 13 bronz), ocupând 
locul 4, devansată de Franţa, 
Canada, Maroc.

Ca și în alte competiţii 
internaţionale majore, 
Prahova a fost reprezentată 
cu onoare…

La atletism, Prahova 
a avut reprezentanţi de 
drept prin sprinterul Petre 
Nicolae Rezmiveș, dublu 

legitimat la CSM Ploiești 
și la CS Petrolul Ploiești și 
de actualul său antrenor – 
prof. Augustin Iancu (în 
prezent și secretar general 
al Federaţiei Române de 

Atletism). Petre Nicolae 
Rezmiveș (format în 
Maramureș, la LPS Baia 
Mare) a fost dublu fi nalist la 
Abidjan, în probele de 100 
m (loc 4, cu 10,46 secunde, 

la cinci sutimi 
de medalie) 
și 200 m (loc 
5, cu 21,29 
secunde), 
după ce în cele 
două probe 
își adjudecase 
de patru 
ori „aur” în 
Campionatul 
României.

Formată în 
Prahova (la 
CSȘ Ploiești 
– antrenoare 
prof. Loredana 
Munteanu) 
tânăra 
baschetbalistă 
Ioana 
Andreea 
Ghizilă (20 de 
ani, promovată 
la CSȘ 
Alexandria 
în „A”, apoi 

la Olimpia 
Brașov și 
în prezent 
la „U” Cluj 
Napoca) a fost 
componentă 
de bază 
a echipei 
României 
la Jocurile 
Francofoniei 
2017 (loc 
6, 58-43 cu 
Camerun, 84-
67 cu Tunisia, 
53-41 cu 
Cote d’lvoire 
– „Coasta de 
Fildeș” și 53-56 
cu Canada, 43-
74 cu Franţa 
– primul loc 
și 69-74 cu 
Mali). Ascensiunea Ioanei 
Ghizilă prilejuiește bucurie 
primilor ei îndrumători – 
distinșii profesori Mariana 
și Petru Ghizilă – bunicii săi 
dragi, stabiliţi în minunata 
comună prahoveană 
Drajna…

Mândrie în Prahova și în 
ciclism, în echipa României, 

în concursul pe șosea din 
„Coasta de Fildeș”, cel mai 
bun rutier al nostru a fost 
Valentin Pleșea (loc 7, la 
3:37 minute de „aur”…) 
format de marele antrenor 
Constantin Ciocan la CS 
Petrolul Ploiești, în prezent 
la HC Cicling Team…

Din bucuriile sportului 
în Prahova…

* Colţea 1920 Brașov 
– FC Petrolul Ploiești 1-6 
(1-1)

Primul test (1.VIII.2017, 
Stadion Carpaţi Brașov), 
cu o fostă Campioană 
a României (1928), în 
parteneriat juvenil cu Celta 
Vigo – Spania. Marcatorii 
Petrolului: Șaim Alexandru, 
Alexandru Ciocâlteu, 
Alexandru Puchea, 
Sergiu Arnăutu, George 
Dumitru, Nini Popescu. 
FC Petrolul (antrenori 
Octavian Grigore, Ciprian 
Pura, Gheorghe Liliac): 
Bolboașă (Marinică), 
Vagner (Catană), Prunescu, 
Chiriţă, Velisar - Chindriș 
- Șaim, Lambru, Cl. Tudor, 
D. Gheorghe – Stănescu 
(Arnăutu), în prima repriză 
de 60 minute; și formaţia: 
Marinică – Catană (Olaru), 
Antoche, Frâncu, Ţicu 
– Puchea – N. Popescu 

(Dumitru), Niţescu, Păun, 
Ciocâlteu – Arnăutu 
(Vintilă), în repriza a doua, 
de 45 de minute (Menajat 
Raul Botezan).

* Steagul Roșu – FC 
Petrolul Ploiești 0-5 (0-0)

(3.VIII, Stadion Carpaţi 
Brașov). A doua semifi nală a 
Trofeului „Nicolae Pescaru” 
(competiţie dedicată 
internaţionalului din 
Brașov, glorie a fotbalului 
de sub Tâmpa… În prima 
semifi nală Oţelul Galaţi – 
CSA Steaua 2-2, 4-2 după 
departajare). Marcatorii 
Petrolului: Cl. Tudor, 
Antoche, Vintilă, Păun, N. 
Popescu.

* ACS Oţelul Galaţi – FC 
Petrolul Ploiești 0-3 (0-2)

(4.VIII, ora 11.30, 
Stadion Carpaţi, fi nala 
competiţiei; la 9.30 în fi nala 
mică: CSA Steaua București 

– ACS Steagul Roșu Brașov 
10-0). Marcatorii Petrolului: 
Cl. Tudor, D, Gheorghe, 
Ciocâlteu.

* FC Petrolul Ploiești 
– Progresul Spartac 
București 2-0 (2-0)

(4.VIII.2017, ora 
18.30, Stadion Conpet 

din Strejnic). Al patrulea 
joc test, cu o altă echipă 
din Liga a treia naţională 
în care echipa noastră a 
rulat jucătorii disponibili. 
Marcatori: Velisar, Arnăutu.

* Ieri (9.VIII.2017, 
ora 17.30, Stadion Coresi 
București), după închiderea 

ediţiei săptămânalului 
nostru Ploieștii, FC Petrolul 
Ploiești a luat startul în 
sezonul competiţional 
ofi cial și a întâlnit, 
în deplasare, în Cupa 
României (Ediţia 2017-
2018, primul tur naţional), 
echipa ACS Regal Sport 

Club Ferdinand I București 
(care are în componenţă 
Academia de Fotbal 
Atletico Madrid București) 
câștigătoare în disputele 
echipelor din Capitala 
României, ce aparţin de 
Asociaţia Municipală de 
Fotbal București.

ACS Steagul Roșu Brașov din Strejnic) Al patrulea ediţiei săptămânalului Club Ferdinand I București
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Prahova, la Jocurile Francofoniei 2017Prahova, la Jocurile Francofoniei 2017

După primele antrenamente de acasă, de la 
Ploiești și Pleașa, FC Petrolul Ploiești și-a 

continuat pregătirile precompetiţionale în stagiul 
de la Brașov (26 iulie – 4 august 2017, în condiţii 
profesioniste) fi nalizat optim prin patru jocuri 
– teste, victorioase, cu 16 goluri înscrise și unul 
primit…

Petrolul, la Bra;ov, în triumf...Petrolul, la Bra;ov, în triumf...

Petre RezmiveșPetre Rezmiveș

Valentin PleșeaValentin Pleșea

Ioana GhivilăIoana Ghivilă

Foto: Cristian Anghelescu - PloieștiFoto: Cristian Anghelescu - Ploiești
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