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

Ziarul   Ploiestii,
 „Omul care nu poate să se mintă pe sine, îi e greu să mintă pe alții”

Mark Twain (1835-1910, scriitor american)- Culese de Tata  
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De ce ar vrea De ce ar vrea 
Primăria Ploiești să-l Primăria Ploiești să-l 
dea afară pe Leonard dea afară pe Leonard 
Doroft ei de la fosta Doroft ei de la fosta 

braserie Continental?braserie Continental?

N-am ști să vă spunem când a fost Primăria Ploiești 
mai „grijulie” cu dublul campion mondial și medaliat 

olimpic Leonard Doroft ei: în 2005, când i-a oferit, spre laudă 
și mulțumire, un spațiu într-o clădire cu risc seismic sau în 
2016/2017, când se teme ca nu cumva gloria ploieșteană să 
sfârșească sub dărâmături? Glumim. Firma sportivului și 
Uniunea Artiștilor Plastici au fost acționate în instanță de 
Primăria Ploiești pentru evacuarea spațiilor din blocul CC Vest 
(Doroft ei- PUB și Galeriile de Artă). Motivul invocat: „nevoi 
urbanistice” și „interes public”. Care să fi e aceste „nevoi” sau 
ce „interes public” au iscat spațiile deținute de municipalitate 
și oferite în asociere, respectiv, colaborare, celor două entități 
private? 

Nu că nu ne-am fi  
așteptat, dar trăirăm 

s-o vedem și pe-asta, 
adică fosta Uzină 1 Mai, 
gloria aproape mondială 
a industriei petroliere 
românești, pusă la pământ. 

Ei, nu chiar la pământ, ci în 
insolvență, semn c-ar mai fi  
de doi bani speranțe să mai 
rămână ceva din fabrică. 
Oricum, concluzia este una: 
uzina, fondată în anul 1908, 
a scăpat teafără din două 

războaie mondiale, dar 
n-a reușit să treacă de cei 
27 de ani de prăduire 
cripto-comunistă sau 
cripto-capitalistă, cum vreți 
s-o luați.
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Upetrom 1 Mai, mândria de altădată a industriei Upetrom 1 Mai, mândria de altădată a industriei 
românești,  a intrat în insolvențăromânești,  a intrat în insolvență

DE SANCHI, ERA SĂ ZICEM!

BINE CĂ SE DEMOLEAZĂ 
PIAȚA CENTRALĂ. POATE AȘA 

SE-NGROAPĂ ȘI VECHILE 
NĂRAVURI DE PE-ACOLO!

Foarte bine că se demolează Piața 
Centrală! Poate doar așa vor fi  lăsate 

în spate problemele multe și vechi pe care 
conducerea instalată în luna octombrie 2016 
spune că a încercat să le remedieze din mers-și 
n-avem niciun motiv, până la proba contrarie, 
să nu acordăm credit echipei coordonate de 
directorul general Mariana Pepelea. Iar una 
dintre probleme este cea a amplasamentelor 

dobândite de agenți economici, comercianți 
sau producători particulari. Și avem argumente 
destule să credem că, deunăzi vreme, în 
gestionarea spațiilor s-au practicat și alte 
formule decât cele transparente, la lumina 
zilei. De fapt, ca să nu ne ascundem după deget, 
au fost în ultimii 10-15 ani destule scandaluri 
pe această temă, cu anumite persoane care au 
căpătat ascendent, făcând legea în piețe.

Ce v-am spus noi în repetate rânduri? Că 
autoritățile-toate autoritățile locale sau 

centrale din România- cheltuie sume aiurea fi e pe 
studii de fezabilitate care nu sunt urmate de investiții, 
fi e pe reactualizarea acestora, în cazul în care 
proiectele încep totuși, dar cu mare-mare întârziere. 
Astăzi avem cazul Parcului „Andrei Mureșeanu”, din 
Ploiești, în suprafață de 2,42 ha. În 2011, SC Servicii 
de Gospodărire Urbană 
SRL a efectuat un studiu de 
fezabilitate, dar nu știm și cât a 
plătit Primăria Ploiești atunci 
(primar Andrei Volosevici) 
pentru această documentație. 
Știm doar că SGU a estimat 
că cheltuielile de amenajare se 
ridică la 3,856 milioane de lei, 
inclusiv TVA. Proiectantul 
propunea realizarea unui 

complex sportiv și de agrement alcătuit din teren 
de fotbal, de baschet, pistă de skate-board, pistă de 
atletism, pistă de biciclete. În completare aveam 
loc de joacă pentru copii, alei noi, vegetație nouă, 
într-un cuvânt, reconfi gurarea întregului spațiu 
verde. Dacă ne este permisă o părere, studiul din 
2011 are cam multe elemente de amatorism. Adică nu 
ni se pare deloc bine fundamentat; arată mai degrabă 
a... joacă de copii. În fi ne, poate și din această cauză, 

în 2017, Primăria Ploiești 
este pregătită să mai plătească 
10.925 lei fără TVA pentru 
reactualizarea studiului din 
2011. Abia după aceea se va 
apuca, dacă se va și întâmpla 
acest lucru, de proiectul 
propriu-zis. În begetul local 
pentru anul în curs, investiția 
a fost bugetată cu exact 3,8 
milioane de lei.

PRIMĂRIA PLOIEȘTI PLĂTEȘTE 
UN NOU STUDIU LA...STUDIU 

DE FEZABILITATE!
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NU-I BAI!  ÎN LOCUL SECȚIILOR DE UTILAJE VOM AVEA DOUĂ NOI 
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Incendiu la o casă din 
Poiana Câmpina

Locuința, o casă bătrânească 
situată pe strada Pietriș, din 
comuna Poiana Câmpina, a ars în 
totalitate. O persoană a sunat la 
112 și a anunțat că focul a cuprins 
construcția. Pompierii militari 
ajunși la fața locului au reușit să 
localizeze incendiul, astfel încât 
focul să nu se extindă la imobilele 
afl ate în apropiere. Potrivit ISU 
Prahova, nicio persoană nu a 
fost rănită. Se pare că incendiul 
a izbucnit în zona unei anexe 
din spatele casei, unde exista o 
improvizație la instalația electrică. 

Proprietarul locuinței a susținut că 
a pus un termoplonjor în priză și 
cablurile s-au încins și au luat foc.

Accident grav la Aluniș
Accidentul rutier s-a produs 

după ce șoferul unui autoturism 
a pierdut controlul volanului și 
a intrat cu mașina într-un cap 
de pod. La fața locului au ajuns 
echipaje ale Poliției, pompieri 
militari și medici din cadrul 
Serviciului de Ambulanță Prahova. 
Cinci persoane au primit asistență 
medicală și, ulterior, au fost 
transportate la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 
Ploiești. Este vorba despre doi 
tineri, cu vârsta de 20 de ani, 
respectiv 25 de ani, diagnosticați 
cu traumatism abdominal, două 
femei, în vârstă de 33 de ani și de 
46 de ani, care prezentau o fractură 
de femur și traumatism torace, 
precum și un bărbat în vârstă de 
72 de ani care avea un hematom 
la ochi, dar și un traumatism la 
picior. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate cum 
s-a produs accidentul.

Incendiu la o anexă a 
unui cămin de nefamiliști

Pompierii militari au fost în 
alertă după ce acoperișul unei 
anexe din Băicoi, de pe strada 
George Coșbuc, a luat foc. Două 
echipaje ale Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență Prahova s-au 
deplasat la fața locului și au reușit 
să localizeze incendiul înainte ca 
acesta să se extindă și la căminul 
de nefamiliști afl at în imediata 
apropiere. Șase persoane, două 
femei și patru bărbați, au fost 
evacuate. Din fericire nu au existat 
victime. Se pare că incendiul a 

izbucnit de la vegetația din zonă 
care a luat foc.

Trei persoane 
transportate la spital în 

urma unui accident rutier
Evenimentul rutier a avut 

loc la Vălenii de Munte. Două 
autoturisme au intrat în coliziune. 
La fața locului au ajuns echipaje 
ale Poliției și Serviciului de 
Ambulanță Prahova. Trei 
persoane, printre care și un copil 
în vârstă de trei ani, au avut nevoie 
de asistență medicală și au fost 
transportate la Unitatea de Primiri 
Urgență a Spitalului Județean 
Ploiești. Băiatul a fost diagnosticat 
cu traumatism cranio-cerebral, 
în timp ce alte două persoane, 
o tânără în vârstă de 29 de ani și 
un tânăr de 23 de ani, prezentau 
traumatisme minore, la braț, 
respectiv o contuzie la maxilar. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate modul cum 
s-a produs accidentul rutier.

Incendiu violent în 
Puchenii Mari

Focul a cuprins un fânar în 
satul Pietroșani, comuna Puchenii 
Mari. Potrivit primelor informații, 
incendiul a cuprins o suprafață 
de peste 300 de metri pătrați. 
25 de pompieri militari și cinci 
autospeciale au intervenit pentru 
stingerea focului. Pompierii s-au 
luptat cu fl ăcările peste cinci ore. 
Cauza probabilă a focului a fost un 
scurtcircuit la un utilaj lăsat sub 
tensiune. 

Șoferi cu dosare penale. 
Adevărate pericole pe 

drumurile publice
În ciuda numeroaselor 

campanii derulate de polițiști, 
dar și a amenzilor majorate, 
zeci de persoane continuă să 
conducă în stare de ebrietate 
autoturismele. Mai mulți bărbați 
au rămas fără permis, iar unii au 
ajuns în arestul Poliției, după ce 
au fost depistați la volan în stare 
de ebrietate.

Polițiști ai Secției nr. 1 Ploiești 
au observat, în timp ce patrulau 
pe strada Teiului, din municipiu, 
un autoturism ai cărui ocupanți, 
la vederea autospecialei poliției, 
au manifestat un comportament 
suspect. „Polițiștii au pornit în 
urmărirea autoturismului, cu 
semnalele acustice și luminoase în 
funcțiune, reușind, la scurt timp, 
interceptarea vehiculului suspect. 
În urma verifi cărilor, s-a stabilit 
faptul că la volan se afl a un bărbat 
de 52 de ani, care avea permisul de 
conducere anulat. De asemenea, 
fi ind testat cu etilotestul, rezultatul 
a relevat o concentrație de 0,63 
mg/l alcool pur în aerul expirat”, 
a anunțat IJP Prahova. Bărbatul a 

fost condus, inițial, la spital, pentru 
a-i fi  recoltate probe de sânge în 
vederea stabilirii alcoolemiei. 
Ulterior, individul a ajuns la 
Centrul de Reținere și Arestare 
Preventivă din Câmpina, întrucât 
polițiștii au dispus reținerea 
suspectului pentru 24 de ore. 
Bărbatul a fost prezentat unității de 
parchet competente, cu propunere 
de luare a unei măsuri preventive. 
„În cauză, polițiștii continuă 
cercetările pentru săvârșirea 
infracțiunilor de conducere a 
unui vehicul având permisul 
anulat și conducere sub infl uența 
alcoolului”, a anunțat IJP Prahova. 
Un alt caz a fost la Bucov. Polițiști 
din cadrul Postului de Poliție din 
comună au oprit pentru verifi cări, 
utilizând semnalele acustice și 
luminoase ale autospecialei, un 
conducător auto care circula pe DJ 
102E, în satul Bucov. „La volan a 
fost depistat un localnic, în vârstă 
de 47 de ani, care se afl a sub 
infl uența alcoolului. Acesta avea o 
concentrație de 0,93 mg alcool pur 
în litrul de aer expirat”, a precizat 
IJP Prahova. În consecință, 
polițiștii l-au transportat la spital 
pentru a-i fi  recoltate probe de 
sânge și, în cauză, au întocmit 
dosar penal pentru conducere 
sub infl uența alcoolului. Un 
caz similar a fost și la Câmpina. 
Polițiștii din localitate au depistat 
un conducător auto care circula 
sub infl uența alcoolului, respectiv 
având o concentrație de 0,11 mg/l 
alcool pur în aerul expirat. Bărbatul 
a fost sancționat contravențional 
cu amendă, potrivit legii, dar 
și cu măsura suplimentară a 
reținerii permisului în vederea 
suspendării dreptului de a 
conduce pe drumurile publice. 
În plus, conducătorul auto s-a 

ales cu dosar penal, întrucât 
vehiculul avea aplicate plăcuțe cu 
numere de înmatriculare a căror 
valabilitate era expirată. Astfel, 
polițiștii efectuează cercetări 
pentru săvârșirea infracțiunii 
de conducere a unui vehicul 
neînmatriculat.

Bată-l vina de accident
Alți doi conducători auto au 

fost depistați în stare de ebrietate 
pe strada Bulevardul Petrolului și 
la Cocorăștii Colț. În primul caz 
este vorba despre un ploieștean, în 
vârstă de 40 de ani, care, în timp ce 
circula pe Bulevardul Petrolului, 
pe o porțiune de drum în curbă, a 
pierdut controlul asupra direcției, a 
ieșit în afara carosabilului și a intrat 
într-un gard. „În urma impactului, 
acesta a suferit răni ușoare, fi ind 
transportat la spital, rămânând sub 
observație medicală. Rezultatul 
testării cu etilotestul a indicat 
valoarea de 1,15 mg/l alcool pur 
în aerul expirat. De asemenea, 
s-a descoperit faptul că acesta are 
suspendat dreptul de a conduce 
pe drumurile publice”, a precizat 

IJP Prahova. Polițiștii au dispus 
reținerea acestuia și prezentarea 
lui în fața procurorului de caz, 
care a dispus măsura controlului 
judiciar, pentru 60 de zile.  Tot în 
urma unui accident, un alt bărbat 
din Cocorăștii Colț a ajuns în 
arest preventiv. Polițiști ai Secției 
Rurale nr. 7 Cocorăștii colț au 
dispus reținerea unui conducător 
auto care, la data de 13.08.2017, 
în jurul orei 23.30, ar fi  produs un 
autoaccident rutier, fi ind depistat 
cu 0,73 mg/l alcool pur în aerul 
expirat, precum și cu permisul 
suspendat. Acesta a fost sancționat 
și cu o zi înainte de comiterea 
accidentului, de către polițiști din 
Slănic, tot pentru conducere sub 
infl uența alcoolului. Bărbatul a 
fost dus în Centrul de Reținere și 
Arestare Preventivă din Câmpina. 

Fără permis, dar la volan 
Polițiști rutieri au constatat și o 

infracțiune pe DN 1. Astfel, în timp 
ce acționau cu radarul TruCam 
în localitatea Potigrafu, au oprit 
pentru verifi cări un autoturism 
care fusese înregistrat cu viteza 
de 104 km/h.  „Polițiștii au mai 
constatat, de asemenea, că bărbatul 
afl at la volan, un ploieștean de 40 
de ani, are suspendat dreptul de 
a conduce pe drumurile publice”, 
a anunțat IJP Prahova. Bărbatul 
s-a ales cu dosar penal. Se pare că 
nu ar fi  la prima abatere de acest 
fel. Pe numele acestui bărbat sunt 
efectuate cercetări și de către 
polițiștii din Arad. Acesta nu ar fi  
singurul caz de acest fel. Polițiștii 
din Plopeni au constatat că un 
șofer, implicat într-un accident 
rutier soldat numai cu pagube 
materiale, era sub infl uența 
alcoolului. „Astfel, la fața locului, 
polițiștii au constatat faptul că 
acesta avariase doua autovehicule 
parcate regulamentar. Fiind testat 
cu etilotestul, rezultatul a relevat 
o îmbibație alcoolică de 0,87 
mg/l alcool pur în aerul expirat. 
Pe numele celui depistat, un 
localnic în vârstă de 41 de ani, 
a fost deschis dosar penal, fi ind, 
totodată, transportat la spital 
pentru recoltarea de probe de 
sânge”, a anunțat IJP Prahova.

Sancțiuni de peste 
127.000 de lei

Polițiști ai Serviciului de 
Investigare a Criminalității 
Economice au desfășurat acțiuni 
pe raza județului Prahova, având 
ca scop prevenirea și combaterea 
ilegalităților comise de către 
agenții economici care desfășoară 
activități de turism și alimentație 
publică. „Pentru neregulile 
constatate au fost aplicate 26 
de sancțiuni contravenționale, 
în valoare totală de 127.500 lei. 
De asemenea, au fost confi scate 
legume, băuturi alcoolice, țigarete, 
produse din carne, etc., în valoare 
de 2.900 lei, precum și suma de 
1.198 lei, nefi scalizată”, a anunțat 
IJP Prahova. La un club din orașul 
Vălenii de Munte, polițiștii au 
constatat că agentul economic 
difuza opere muzicale, fără a 
deține licențe-autorizații eliberate 
de organismele de gestiune 
colectivă din domeniul drepturilor 
de autor. Persoana juridică a fost 
sancționată contravențional cu o 

amendă, în cuantum de 6.000 de 
lei. 

Dosar penal pentru 
infracțiuni economice

Polițiști de investigare a 
criminalității economice din 
I.J.P. Prahova au defi nitivat 
cercetările într-un dosar penal, 
în care inculpat este un bărbat de 
31 de ani din București, cercetat 
pentru săvârșirea infracțiunilor 
de complicitate la evaziune fi scală 
(21 acte materiale). „Din actele 
de urmărire penală efectuate în 
cauză, a rezultat faptul că acesta – 
în calitate de administrator al unei 
societăți comerciale – ar fi  emis 
patru facturi către o întreprindere 
individuală, și 17 facturi către 
o altă societate comercială, care 
nu ar fi  avut la bază operaţiuni 
reale, cauzând astfel un prejudiciu 
bugetului de stat în valoare de 
59.656 lei”, a anunțat IJP Prahova. 
Prejudiciul creat a fost recuperat 
în totalitate. Dosarul a fost înaintat 
unității de parchet, cu propunere 
de emitere a rechizitoriului și 
sesizarea instanței competente.

Percheziții în Ploiești, 
Bărcănești și Breaza

Polițiștii de investigații 
criminale din cadrul Poliției 
Municipiului Ploiești, au efectuat 
nouă percheziții domiciliare la 
sediul unei societăți comerciale 
și la locuințele unor persoane 
bănuite de contrabandă cu țigări. 

Potrivit IJP Prahova, cinci 
percheziții au avut loc în 
municipiul Ploiești, trei în comuna 
Bărcănești și una în orașul Breaza. 
„Din cercetări a reieșit că, începând 
cu luna februarie a acestui an, 
cei în cauză ar fi  comercializat, 
pe raza județului Prahova, 

țigări provenite din activități de 
contrabandă, introduse ilegal 
în țară din Republica Moldova”, 
a anunțat IJP Prahova. În 
urma activităților, polițiștii au 
descoperit 2.640 de țigarete, dar și 
1.000 de litri de băuturi spirtoase 
și 160 kg de tutun vrac, bunuri 
asupra cărora există indicii că 
ar face obiectul unor activități 
ilicite.  Acestea, precum și suma 
de 9.000 de lei, au fost ridicate în 
vederea continuării cercetărilor. 
Nouă persoane au fost conduse 
la sediul poliției, pentru audieri. 
Polițiștii continuă cercetările sub 
aspectul săvârșirii infracțiunilor 
de contrabandă cu țigări, precum 
și deținere și producere, în vederea 
comercializării, de produse 
accizabile în afara antrepozitului 
fi scal. 

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 

Roxana Tănase; 
www.ziarulploiestii.ro

Șase persoane au fost 
evacuate după ce a izbucnit 
un incendiu la acoperișul 
unei anexe situate în imediata 
apropiere a unui cămin de 
nefamiliști din Băicoi, iar 
cinci persoane au ajuns la 
spital din cauza unui accident 
rutier care a avut loc la Aluniș.

izbucnit de la vegetația din zonă
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Upetrom Upetrom 
1 Mai, 1 Mai, 

mândria de mândria de 
altădată a altădată a 
industriei industriei 
românești, românești, 
a intrat în a intrat în 
insolvențăinsolvență

A fost Mihai Fifor în Prahova. 
Cine-i Mihai Fifor? Un 

absolvent al Facultății de Litere, 
numit ministru al Economiei în 
Guvernul Tudose. Să completăm 
totuși fi șa biografi că: un 
doctorat pe tema minorităților 
românești din afara granițelor, 
un master în managementul 
afacerilor publice în cadrul Scolii 
Naționale de Studii Politice și 
Administrative din București și 
studii la Colegiul Național de 
Apărare și Colegiul Național 
de Afaceri Interne din cadrul 
Academiei de Poliție. Funcții 
ocupate? Cercetător științifi c la o 
instituție subordonată Academiei 
Române, director al Centrului 
Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale 
Dolj și Muzeul Regional al Olteniei, 
secretar de stat în Ministerul 
Administrației și Internelor în 
guvernele Boc I și Ponta I. Ce-l 
recomandă pe fi lologul Fifor 
pentru un portofoliul economic? 
Nimic. Poate buna intenție. Și nu 
zicem că n-o are.

Bună intenție să socotim deci și 
angajamentele luate în Prahova, 

după o vizită la Prefectură și Consiliul 
Județean, mai pe urmă la Salina Slănic 
(Mina Unirea), Uzina Mecanică 
Plopeni și Electromecanica Ploiești 
(în fi ne, la fărâmele care au mai rămas 
din cei doi foști coloși ai industriei de 
apărare). La Salina Slănic, ofi cialul a 
fost transportat în subteranele Minei 
Unirea cu microbuzul, situație care l-a 
nemulțumit tare mult; iar nemulțumirea 
nu este legată de faptul că s-a suit 
într-un mijloc de transport banal, ci 
pentru că, iată, proprietarul Salinei, 
am numit societatea de stat Salrom, 
din subordinea ministerului pe care îl 
conduce, n-a fost în stare să investească 
bani pentru un biet lift . Numai bine, 
aceasta a fost un fel de „apă la moară” 
pentru a prelua propunerea Consiliului 
Județean de a trece obiectivul din 
inventarul Salrom în cel al CJ Prahova. 
Iar speranțele sunt mari-mari, ca mina 
să devină cea mai tare din țară: „sunt 
convins că nu e cu nimic exagerat să 

spunem că poate deveni (n.n.-salina) cea 
mai importantă din țară. Cu o proiectare 
ingenioasă, putem avea o chestiune cu 
adevărat spectaculoasă în domeniul 
punerii în valoare a unei saline.  Dacă 
ea nu merge către autoritățile locale, 
Slănicul n-are nicio șansă de dezvoltare. 
Noi credem în acest proiect, salina trebuie 
să devină un punct extrem de important 
pe harta turistică a României”. Cât 
despre Electromecanica Ploiești, Fifor a 
povestit despre contractul cu posibilități 
de dezvoltare pe care unitatea îl are 
cu Ministerul Agriculturii (sistemul 
național antigrindină) și despre 
niște parteneri străini care ar dori să 
retehnologizeze fabrica. Apropo însă de 
„străinii care fură țara”, tema 
preferată a PSD din campania electorală 
și nu numai, ministrul s-a văzut obligat 
să spună că „partenerii vor fi  avertizați să 
nu creadă că au venit la cumpărături sau 
noi am ieșit la cumpărături”, asta apropo 
de condițiile mai severe ale unui eventual 
parteneriat și de banii pe care Guvernul 
României îi alocă pentru sistemul 
antigrindină, inclusiv pentru fabricarea 
rachetelor. Cât despre Uzina Mecanică 
Plopeni, ei bine, aceasta dispune de 
teren și spații de prisos, iar acestea vor 
fi  transferate fi e către Primărie, fi e către 
Consiliul Județean Prahova.

„Drumul sării”, un proiect 
lansat în preambulul vizitei 

ministeriale
Și fi indcă tot a venit vorba despre Slănic, 
să spunem că, recent, la „Baia Verde”, a 
fost lansat programul turistic, cultural și 
religios „Drumul sării”, un parteneriat 
între Primăria Slănic, Ministerul 
Turismului, Consiliul Județean Prahova, 
Fundația „Constantin Stere” și Societatea 

Cultural Istorică „Mihai Viteazul”. De 
altfel, dacă vă amintiți, în 2012 s-a 
vorbit despre acest program și chiar 
a fost inaugurat un drum de legătură 
între Buștenari (Telega) și Cosminele. 
„Drumul sării” urmează un traseu care 
cuprinde localitățile Cerașu, Drajna, 
Teișani, Izvoarele, Slănic, Vălenii de 
Munte, Gura Vitioarei, Măgurele, 
Lipănești, Dumbrăvești, Vărbilău, 
Vâlcănești, Cosminele, Telega, Ștefești, 
Aluniș, Bertea, Brebu, Câmpina, Poiana 
Câmpina, Provița de Jos și Provița de Sus. 
Vicepreședintele CJ Prahova, Ludmila 
Sfârloagă, declara presei locale: „cele 22 
de primării afl ate pe traseul „Drumului 
Sării“ vor putea să acceseze- singure 
sau în parteneriat cu Consiliul Județean 
Prahova-fonduri europene pentru diverse 
proiecte de investiții pe „Drumul Sării“, 
precum modernizarea infrastructurii, 
restaurarea unor biserici și a altor clădiri 
de patrimoniu. În felul acesta vor fi  
încurajați și investitorii să deschidă mai 
multe unități de cazare și să realizeze 
alte investiții în scop turistic”. Un proiect 
similar a fost dezvoltat în județul Sibiu, în 
Țara Secașelor, dar aici au fost imaginate 
3 trasee turistice și culturale care leagă, 
într-un fel sau altul, Ocna Sibiului de 
municipiul Sibiu. Și alte județe vor prelua 
ideea sibienilor și a prahovenilor, mai 
ales că țara este una bogată în acest tip de 
resurse: Transilvania-Praid, Ocna de Jos 
și Sovata (Harghita și Mureș), Ocna Dej 
și Turda (Cluj), Ocna Mureșului (Alba), 
Ocna Sibiului (Sibiu), Dumitra-Beclean 
(jud. Bistrița-Năsăud); Maramureș-
Coștiui, Glod și Șugatag; Moldova- 
Cacica (Suceava), Oglinzi (Neamț), 
Târgu Ocna (jud. Bacău), Meledic 
(Vrancea); Muntenia- Lopătari și Bisoca 
(Buzău) și Slănic Prahova (Prahova); 
Oltenia- Ocnele Mari (Vâlcea).

Așadar, uzina vestită altădată peste mări și țări, 
cu peste 18.000 de angajați în trei schimburi, 

a cerut în instanță insolvența. Pe care a primit-o. 
Să spunem că soarta, reaua-voință, piața, viața ori 
cine o mai fi  fost a condus la acest deznodământ? 
Oricum, să reținem că, în anul 2000 (premier-
Mugur Isărescu, președintele FPS Prahova-Cătălin 
Popescu), fostul gigant, între timp căpușat și ruinat 
de o serie de conduceri, oameni, fi rme, interese, 
clanuri, partide etc. a fost preluată de miliardarul 
constănțean Gabriel Comănescu, fi ind inclusă în 
Holdingul GSP, avand ca pilon central „Grup Servicii 
Petroliere”, care este un contractor international de 
foraj off -shore. Astăzi, în locul unei hale avem un 
supermarket, iar numărul de muncitori a ajuns la... 
atenție, 318! Și, iată, avem o insolvență anunțată în 
felul următor:„Societatea Upetrom 1 Mai SA s-a afl at 
în procedură de concordat preventiv, din octombrie 
2015 și până la data de 01 august 2017, conform 
legii 85/2014, având ca administrator concordatar 
societatea PriceWaterHouseCoopers (PWC). În 
această perioadă s-au luat mai multe măsuri de 
echilibrare fi nanciară și redresare operațională, 
inclusiv prin restructurarea activităților nerentabile, 
prin închiderea secțiilor de producție neperformante, 
cât și prin programe de restructurare. Numărul 
salariaților s-a redus de la 850, în octombrie 2015, 
la 318, în prezent. Salariații disponibilizați în 
această perioadă au benefi ciat de compensații în 
cuantum total de 1,5 milioane RON. Ca urmare a 
situației deosebite la nivel național și internațional 
în industria de petrol și gaze, Upetrom 1 Mai 
SA a depus la Tribunalul Prahova, în data de 03 
august 2017, cererea de deschidere a insolvenței 
societății, în temeiul dispozițiilor art. 65-67 din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență. Ca urmare a admiterii 
cererii, PriceWaterHouseCoopers (PWC) a fost 
desemnat administrator judiciar provizoriu, până la 
desemnarea defi nitivă de către adunarea creditorilor 
societății. Această intrare voluntară în insolvență va 
ajuta societatea să continue procesul de restructurare 
și redresare fi nanciară și operațională, început în 
2015, în vederea repunerii acesteia în activitatea 
economică. Planul de reorganizare al societății 
va cuprinde măsuri operaționale, fi nanciare și 
administrative, având ca scop efi cientizarea activității 
societății. Principalii creditori și clienți ai societății au 
fost informați cu privire la deschiderea dosarului de 
insolvență și cu privire la intenția de reorganizare a 
societății”.

Și vine întrebarea: planul de reorganizare include 
construirea de noi supermarketuri? Adică radem 
de pe fața pământului secțiile de utilaj petrolier, 
adică producție pură, și înălțăm spații de consum 
și iar consum? Site-ul „Economica.net” anunță 
că Prime Kapital va cumpăra aproape 65.000 de 
mp din terenul Upetrom. Terenul se afl ă chiar lângă 
Kaufl and, iar parcul comercial va fi  completat de un 
magazin Lidl și un hypermarket Carrefour.  Prime 
Kapital este o companie fondată de foștii executivi 
ai NEPI, care s-au asociat cu un alt fond din Africa 
de Sud. 

Filologul Fifor promite: salina Slănic Filologul Fifor promite: salina Slănic 
trece la CJ Prahova, Electromecanica trece la CJ Prahova, Electromecanica 
Ploiești-investiții în retehnologizare

spunem că poate deveni (n n salina) cea Cultural Istorică Mihai Viteazul” De
 continuare din pagina 1

În fapt, nu e nicio schimbare față 
de ceea ce era până acum. Adică 

se vor distribui în școli aceleași produse 
(fructe și/sau legume proaspete, lapte 
natural de consum și/sau produse lactate 
fără adaos de lapte, plus cornul), numai 
că nu vor mai fi  programe separate, cu 
bugete gestionate de diferite entități 
(bani europeni, bugetul statului, prin 
Ministerul Agriculturii și bugetele 
consiliilor județene), ci toate vor fi  
comasate în „Programul pentru școli”. 
Uniunea Europeană a dat această 
denumire programului din perioada 
2017-2023, iar ca noutate ar fi  că se vor 
toca niște bani în plus pe așa-zisele

„măsuri educative care însoțesc 
distribuția produselor”. Bănuim 
c-ar fi  vorba despre publicitate sau 
niște fi rme care se vor preface că-i 
educă pe elevi să consume fructe, 
legume și lapte. Indiferent cum, 
Guvernul României s-a conformat 
și a elaborat o ordonanță pentru 
crearea cadrului legislativ 
național în vederea implemntării 
componentelor și obiectivelor 
acestui program în România, care 
va fi  pus în aplicare de Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
Ministerul Educației Naționale și 
Ministerul Sănătății. 

Guvernul comasează cornul, laptele și Guvernul comasează cornul, laptele și 
fructele în „Programul pentru școli”
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„Javrele de la # Rezist vor la CEDO”, 
scrie Mircea Badea, pe contul său 

din rețelele de socializare: „până acum 
s-au sters la cur cu deciziile CEDO. 
Nu i-au interesat deloc nici încălcările 
drepturilor omului în procesele din 
România, nici situația sancționabilă din 
pușcării. Au susținut agresiv așa- zisa 
„justiție” din țărișoară și stalinismul 
abuziv. Dar, ce să vezi? Se gândesc că, 
dacă pierd ei procesele (n.m.-amenzile 
aplicate manifestanților din Piața 
Victoriei), să își caute dreptatea la 
CEDO?!?!?! Ce javre ipocrite și sinistre!” 
Și mă rog, măi, Badea, ai fi  vrut ca # 
Rezist să bocească împreună cu tine 
soarta Văranului? Să știi că ai dreptate: 
Justiția e o nenorocită! Cum adică să se 
atingă ea de șeful tău pentru un amărât 
de prejudiciu de 60 de milioane de euro? 
Să-i condamne pe criminalii ăia care au 
furat o rață, un lemn, o găină, dar nu pe 
unul cu un mizilic de-ăstă de milioane. 
Deci ce strigă haiducul Badea?
-Uiuiu cuțit, cuțit,
De trei ori te-am ascuțit,
Să tai capul oricui fură
Mai puțin de-o săptămână,
Oricui este la butoane
Și nu fură milioane.
Uiuiu cuțit, cuțit,
Zic ăstora de la #Rezist:
Sunteți javre ipocrite,
Javre triste și sinistre!
Cum adică, vă gândiți

Din stradă să-i osândiți
Pe-amârâții de bogați?
Luați-vă, bă, de săraci!
Că săracii distrug țara
Șterpelind cu...crosnioara.
Pe când, iacătă, Văranul,
Se servește cu toptanul,
Ia odată și ia bine
Nu ne face de rușine...
N-am fi  primii-n Europa
Cu Marița, Gheorghe, Popa,
Dar cu domnul Dan, ia spune...
Suntem cei mai tari din lume!

Deputatul PNL Roberta Alma 
Anastase  a publicat textul unei 

scrisori adresate ministrului Mediului 

și vicepremierului Grațiela Leocadia 
Gavrilescu în care prima o acuză pe a 
doua că o doare-n cot de poluarea din 
Ploiești. Titlul e mișto de tot: „O barză 
v-a sensibilizat mai mult decât sănătatea 
ploieștenilor”, aluzie la rapiditatea cu 
care Gavrilescu a semnat un ordin prin 
care cuibul unei berze a fost mutat 
dintr-un stâlp într-altul și asta doar că 
un nene din Schitu Golești s-a plâns că 

e deranjat de pasăre. E adevărat, barza 
nu s-a înjosit să primească acest ajutor 
guvernamental; când s-a întors din țările 
calde și-a făcut căsuță singură, prin 
munca ei cinstită și nesubvenționată, 
în vârful altui stâlp. La Ploiești, zice 
Roberta, „statistica arată că din ce în ce 
mai mulți oameni mor de boli asociate 
poluării”. Dau colțul adică, ortul popii, 
înghit gălușca, decedează, dragă, cum 
ar veni... Dar pentru specia asta cine 
să lupte dacă nu avem încă o asociație 
de ocrotire a oamenilor, ci numai a 
berzelor, buburuzelor, câinilor fără 
stăpân, melcilor, fl uturilor, broaștelor, 
șerpilor?
-A-nceput de ieri să cadă 
Câte-un om, acum a stat,
Poluarea s-a răzbunat
Spre apus, dar stă grămadă
Pe oraș.
Ăsta-i gaz sau toluen?
Mie îmi miroase a fum
Cred că-i dioxid de sulf...
Două babe stau și gem
Chiar în drum.
Una se-apucă să moară...
Fie-i țărâna ușoară!
Dă și-a doua ortul popii
Acum e în fundul gropii.
Alma strigă-n gura mare:
Grațiela, e poluare!
Băi, Roberta, ești o varză,
Vin dacă moare o barză!

Ha-ha-ha, hi-hi, hă-hă-hăăă! 
I-auzi ce-i cer ăștia de la 

Uniunea Asociațiilor de Proprietari 
primarului Adrian Dobre, să-i 
evalueze pe funcționarii publici din 
administrația municipală: „nu suntem 

ostili funcționarilor publici, dar având 
în vedere majorarile salariale recente, 
care pot ajunge și la 3.000 de euro 
(exagerat, doar primarul are suma asta), 
consideram, mai mult ca oricând, că se 
impune evaluarea funcționarilor publici 
de la Primaria Ploiești pentru ca salariile 
pe care aceștia le primesc să se raporteze 
la efi ciența serviciilor oferite”. Și, atenție, 
UAP nu glumește: „punem în vedere 
primarului Adrian Dobre ca, pentru 
banii pe care îi primesc funcționarii și 
domnia sa, să pună în aplicare solicitarea 
pe care i-am adresat-o. În caz contrar 
ne vom adresa instanțelor de judecată”. 
Minunaților, sublimilor de la UAP, sută 
la sută de acord cu voi, cu lefurile, cu 
pilele de care s-au umplut primăriile, de 
competență sau incompetență, dar... bre, 
cine să-i evalueze pe funcționari, Adi? Și 
Adi cu el ce să facă, să se autoevalueze? 
Aoleu, mor de râs! Și care-s întrebările?
-Pe-un arac
Am un dovleac
Cu șapte găuri,
Din care două-s ca un lac.
Ghice ce e...

Șerpii și aricii, alături de șobolani, 
au ajuns să-i terorizeze pe mulți 

dintre ploieștenii care locuiesc în zona 
de vest a orașului. Sub titlul „Poveste 
din Cartierul de Vest”, deputatul PMP, 
Cătălina Bozianu, alături de consilierii 
municipali ai aceleiași formațiuni 
politice- Claudia Sălceanu și Bogdan 
Hodorog- au făcut publice câteva 
impresii la cald după o plimbărică prin 
oraș: „împreună cu colegii mei am ieșit 
pe stradă în campania noastră „PMP 
luptă pentru tine! Vino cu noi!”. Din 
păcate, după un an de primărie, Adrian 
Dobre a reușit contraperformanța de a-i 
supăra pe ploieșteni prin lipsa cronică 
de implicare. Nici măcar acele lucruri 
care le fac oamenilor viața puțin mai 
plăcută nu se mai simt. Oamenii se plâng 
de lipsa deratizării și a dezinsecției, a 
toaletării copacilor, a minimei curățenii 
de lângă ghenele de gunoi. În schimb, 
domnule primar Dobre, vă informăm 
că inactivitatea dvs. dă roade: pe lângă 
șobolani, în orașul Ploiești au apărut 
șerpii și aricii”. 
-Hm, ce spui tu, măi, Cătălină,
C-aș fi  eu cumva de vină
Că-n oraș sunt șerpi, arici,
Țânțărime vrei să zici.
Uite însă ce-am făcut:
O discuție-am avut
Și comand o expertiză
Un proiect, o analiză...
Vreau să știu cu claritate
Cine l-a trimis pe șarpe!
Țânțarii i-am moștenit,
Dar aricii n-au venit
În oraș, de capul lor...
E mâna dușmanilor!
Și-apoi... genial cum sunt

Îți ofer un amănunt:
Decât să omor țânțarii,
Aricii și șobolanii
E mai ieft in, socotesc,
S-aduc zoo în Ploiești.

Fostul director al SGU, Donald 
Constantin, în fi ne, domnia sa zice 

că încă se afl ă pe post atâta vreme cât 
decizia Consiliului de Administrație 
de a-i revoca mandatul se afl ă pe rolul 
instanței, a pornit un serial de dezvăluiri 
pe contul său de Fb. Omul numără însă 
episoadele din doi în doi și momentan 
se afl ă într-o pauză a războiului, ceea 
ce noi interpretăm ca o perioadă de 
negocieri, tratative pe ascuns că ăia 
care l-au dat jos. Miza: să-i determine 
să renunțe la acțiunea lor... Atacurile 
lui Donald, publicate sub titlul „Mafi a 
XXL-XS”, îi vizează pe foștii săi colegi 
de la PSD. Nouă ne place foarte tare 
această secvență fi indcă doar așa mai 
ies grozăviile din subteranele politice. 
Dar zău, Donald, nu-mi spune că unul 
dintre subalternii tăi a luat niște piatră 
cubică. Bagă-le pe alea grele. Deci:

-Întărâtă-i, drace,
Că nouă ne place
Să vă dați în gât,
Orișicând, oricât.
Zi-le, dom` Costică,
Zi-le fără frică!
Dar... nu mă lua, băiete,
Cu furtul de pietre!
Lasă-te de fl oricele,
Treci la alea grele!
Câtă plată, decontări
S-au făcut fără lucrări?
Salahorii să ne spună
Cât au muncit în grădină
Vile, parcuri și piscine,
Mai ții minte când, la cine?
Moșia lui X sau Z...
Atunci erați în... duet!

PAMFLETZiarul   Ploiestii

pamfl et de E. Pilaff 
www.ziarulploiestii.ro

Mă doare-n băşcălie!Parol,

Î i f ă
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Ploieșteanul Leonard Doroft ei a făcut 
glorie în boxul prahovean, românesc 

și mondial. Wikipedia reține următoarea 
biografi e: „între 1986 și 1988 a cucerit în 
fi ecare an titlul național la juniori. Mai 
târziu a obținut cinci titluri naționale la 
seniori (1992,  1993,  1994,  1996 și  1997). 
A câștigat medalii de bronz la  Jocurile 
Olimpice de la Barcelona,  în  1992  și 
la  Atlanta,  în  1996. De asemenea, a fost 
campion mondial în  1995 și campion 
european în  1996  și  1997. Palmaresul 
său la amatori este de 239 de victorii și 
15 înfrângeri. În 1997, Doroft ei a devenit 
boxer profesionist, făcând un contract cu 
clubul canadian  Interbox. Pe  5 ianuarie 
2002  a cucerit titlul de campion mondial 
profesionist la categoria semi-ușoară a 
versiunii WBA, învingându-l la puncte 
pe argentinianul Raul Horacio Balbi”. 

Ei bine, Ploieștiul s-a mândrit cu 
Doroft ei. Primăria l-a făcut cetățean de 
onoare. Apoi a denumit o stradă (azi, o 
fundătură) și o sală de sport după numele 
pugilistului. Mai pe urmă i-a oferit un lot 
pentru o casă, iar la fi nal, un contract de 
asociere între municipalitate și fi rma de 
familie a boxerului pentru realizarea unui 
complex sportiv și de agrement. Vorbim 
despre ceea ce astăzi este Doroft ei- PUB. 
Iar lucrurile au luat o întorsătură la care 
nimeni nu se aștepta. Adică Doroft ei este 
somat să părăsească locația taman în 
mijlocul contractului de asociere. Motivul 
îl vom afl a un pic mai târziu.

În 2005, autoritățile locale îl păcălesc 
pe Doroft ei dându-i un spațiu într-o 

clădire cu „bulină roșie”
Revenim în anul 2005. Prin HCL 165 

din 29 septembrie, Consiliul Local Ploiești 
aprobă asocierea între CL și S.C. Santarin 
Com S.R.L. în vederea, cităm, „a fi nantării 
și realizării în comun a unor proiecte și 
acțiuni cu caracter sportiv și de agrement în 
spațiul  situat în Ploiești, Piața Victoriei nr. 
4, bloc CC Vest (fost Braseria Continental) 
corespunzător prevederilor din contractul 
de asociere, anexă la prezenta hotărâre”. 
Primarul de atunci, Emil Calotă, este 
mandatat să semneze contractul de 
asociere. Acest lucru se întâmplă în 15 
decembrie 2005 (nr. 525703). Inițial, în 
draft ul de contract atașat la HCL 165 se 
face vorbire despre o asociere pentru 10 
ani, dar ulterior, în actul ofi cial, termenul 
convenit s-a majorat la 25 de ani, până 
la 14 decembrie 2030. În spațiul pus la 
dispoziție, se mai spune în document, 
„va fi  realizat un complex cu caracter 

sportiv și de agrement format din sală 
restaurant, bar, terasă, sală de conferințe 
și sală de proiecție”.  PUB-ul de astăzi 
adică. Între clauzele asocierii amintim 
condiția achitării lunare, de către fi rmă, a 
450 de euro, plus efectuarea lucrărilor de 
renovare (exterior/interior) pe cheltuiala 
societății, în valoare de 48.000 de euro. 
După spusele sportivului, investiția, cu 
intervențiile anuale, s-a ridicat la peste 
200.000 de euro. Nicăieri, dar absolut 
nicăieri, nu se spune că blocul CC Vest ar 
fi  făcut parte dintre construcțiile cu risc 
de prăbușire la un cutremur. Leonard 
Doroft ei afi rmă că nu a fost informat, 
la vremea respectivă, despre faptul că 
blocul era etichetat cu celebra „bulină 
roșie” (clasa I de risc seismic). În schimb, 
Primăria Ploiești știa!  Și știa din 1996.

După 11 ani, Primăria se 
retrage unilateral din asocierea 

valabilă până-n 2030 și-i impune 
campionului să-și înceteze 

activitatea. Motivul? „Nevoi 
urbanistice sau interes public”...

Și și-a adus aminte de acest lucru la 
distanță de 11 ani. Unii spun că Primăria 
Ploiești s-a grăbit să sufl e și-n iaurt după 
cazul tragic de la Colectiv, încercând să 
facă ordine în spațiile cu probleme pe care 
le deține, mai ales pe fondul modifi cării 
drastice a legislației. Dar era vorba despre 
legislația privind securitatea la incendii; 
ori, în cazul de față, se face referire la 
„Ordonanța 20/1994 privind măsurile 
pentru reducerea riscului seismic al 
consțructiilor existente”. De altfel, dacă vă 
amintiți, după catastrofa de la București, 
la noi au fost închise, cu foarte mult tam-
tam, două săli, cea a Teatrului „Toma 
Caragiu” și a Casei Sindicatelor. De altceva 
nu a fost vorba atunci. Nici pomeneală 
despre spațiile Galeriilor de Artă sau 
Doroft ei PUB. Abia la un an distanță afl ăm 
despre așa ceva.  Altfel spus, în 2016, când 
au pornit această acțiune, autoritățile au 
fost extrem de discrete, lucru care nu le 
stă deloc în fi re. Așadar, pe data de 24 
februarie 2016, Direcția Tehnic-Invesții 
din cadrul Primăriei Ploiești afl ată, la 
acea vreme, sub interimatul actualului 
viceprimar PSD Cristian Ganea, emite 
o adresă (210) prin care informează că 
blocul CC Vest din Piața Victoriei a fost 
expertizat în 1996, fi ind încadrat la clasa 
I de risc seismic. Se menționează totuși 
că imobilul a benefi ciat de lucrări de 
consolidare între anii 1988-1990. Pe 30 
martie 2016, fi rma campionului de box, 
dar și Filiala Ploiești a Uniunii Artiștilor 

Plastici, unitate care deține al doilea 
spațiu al municipalității în imobilul 
CC Vest, sunt somate ca, în termen de 
24 de ore, „să procedeze la încetarea 
activității”, lucru care nu se întâmplă.  
În decembrie 2016, prin adresa 652, 
Direcția Gestiune Patrimoniu-Contracte 
a solicitat Serviciului Juridic-Contencios 
să ia măsuri în acest caz. În ianuarie 
2017, pesemne în prima zi de lucru 
după sărbători, prin adresa 38, Serviciul 
Juridic-Contencios invocă art.6.1 din 
Ord.20/1994 drept cauză principală a 
solicitării de evacuare. Ce spune acest 
articol? Ceva despre cheltuielile pentru 
expertizarea, proiectarea și executarea 
lucrărilor de consolidare, de unde 
înțelegem că Primăria Ploiești s-ar fi  
apucat mintenaș de reabilitarea spațiilor 
ori chiar a blocului în totalitate. Numai 
că, de anul trecut și până astăzi, nu a 
schițat niciun gest în acest sens; ceilalți 
locatari sau societățile comerciale de 
la parter n-au primit adrese prin care 
să fi e avertizați/avertizate că urmează 
reabilitarea. În august 2017, autoritățile 
locale au formulat cerere de chemare 
în judecată pentru fi rma Santarin Com 
și UAP Prahova în vederea evacuării 
spațiilor. Primăria a invocat acum un 
paragraf din contractul de asociere în 
care se spune că documentul poate fi  
suspendat când „nevoile urbanistice 
sau interesul public impun acest lucru”. 
Care sunt „nevoile urbanistice”, nu știm. 
Care ar fi  „interesul public”, iar nu se 
precizează clar. Presupunem că ambele 
se referă la pericolul de prăbușire la un 
seism puternic. Iar dacă prăbușirea este 
atât de...iminentă, ugent trebuia purces la 
consolidări, nu?

Nici vorbă despre consolidări 
în blocul din care Doroft ei este 

evacuat în grabă mare
Dar... nu! Nu-i vorba despre așa ceva. 

Fiindcă imobilele sunt consolidate cu 
bani de la guvern (decontarea cu locatarii 
se face ulterior), trebuie să vă spunem că 
blocul CC Vest nu fi gurază în programul 
de reabilitare aprobat de Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
(MDRAPFE) pentru 2017. Și nu se afl ă 
nici în vreun program multianual fi nanțat 
de Primăria Ploiești. Iată ce scriam, în 
ziarul nostru din 18 mai 2017: „MDRAP 
ne spune că, în 2017, pentru Prahova, 
Consiliul Județean a propus introducerea 
în listă a 7 blocuri, toate construite în anul 
1962, cu un total de 390 de apartamente, 
pentru proiectarea lucrărilor de intervenții. 
Acestea sunt: Aleea Brebenei nr. 1, bloc 
2, 30 de apartamente; Șoseaua Nordului 
nr.3, bloc 4, 60 de apartamente; Șoseaua 
Nordului nr.5, bloc 11, 60 de apartamente; 
Șoseaua Nordului nr. 7, bloc 12, 60 de 
apartamente; str. Târnava nr.4, bloc A4, 60 
de apartamente; str. Târnava nr. 4, bloc A5, 
60 de apartamente; str. Târnava bloc A2, 
60 de apartamente. Ce să vedeți însă? Fix 
aceleași blocuri sunt cuprinse și HG 217 
din 2016! Și tot pentru, cităm, „elaborarea 
documentației tehnico-economice conform 
prevederilor Codului de proiectare seismică 
P100-3/2008 și, după caz, actualizarea 
documentației în baza codului de 
proiectare sus menționat prin grija 
autorităților administrației publice locale”. 
Și dacă se pregătește cineva să arunce vina 
pe guvernul tehnocrat Dacian Cioloș ori 

pe administrația ploieșteană, jumătate 
social-democrată (primar interimar 
Cristian Ganea), jumătate liberală (primar 
Adrian Dobre), că n-au mișcat un băț, 
vă dezamăgim. La fel s-au comportat, în 
sensul că n-au mișcat nici ele niciun băț- 
și administrațiile-locală și centrală- în 
2015; în HG 227 găsim, pentru Ploiești, 
aceeași listă de blocuri și tot pentru faza de 
proiectare! Ca o consolare, în HG 353 din 
30 aprilie 2014 avem o singură promisiune 
nerespectată, respectiv, blocul A4, din str. 
Târnava nr.4! În Ploiești s-a întâmplat ceva 
însă: în 23 de ani de la publicarea OUG 
20/1994 a fost consolidat un bloc cu 60 de 
apartamente, cel de pe strada Cibinului. 
Cu alte cuvinte, Ploieștiul a lucrat, cu chiu 
și vai, 2, 6 apartamente pe an! În acest 
ritm se fi nalizează următoarele 390 de 
apartamente din cele 7 blocuri în... 150 de 
ani?!! Sau după numărul de blocuri, în 161 
de ani?!!”
„Cineva își bate joc... Am o casă 
care nu-i a mea, o afacere care 

nu-i a mea”
Deci este clar că nu motivul reabilitării 

imediate stă la baza acțiunii de evacuare 
a Doroft ei-PUB și a Uniunii Artiștilor 
Plastici. Ce să fi e atunci? „Bătaie de 
joc”, zice Doroft ei: „nu există un proiect. 
Dacă mâine ar fi  venit constructorul să 
consolideze construcția aș fi  plecat imediat. 
Doar eu și UAP suntem în cauză, deci doar 
noi contăm, nu și locatarii din cele 8 etaje 
de deasupra mea, plus lateralele stânga-
dreapta. Aș fi  înțeles, mi se spunea: gata, 
lucrăm, pleacă trei ani, iar după aceea 
vii înapoi, că avem împreună un contrcat 
serios, pe care l-am încheiat de comun 
acord. Eu ce să înțeleg? Mi-au dat un lot 
de casă care nu-i al meu. Am construit, 
dar înseamnă că, dacă mâine i se năzare, 
Primăria poate să spună să plec, că stau 
pe pământul ei. Deci am o casă care nu-i a 
mea, o afacere care nu-i a mea... E bătaie de 
joc!”  Primarul Adrian Dobre, ca de multe 
ori în vremea din urmă, n-a răspus la 
telefon, să ne ofere lămuriri despre această 
situație aparent justă, dar cusută cu multă 
ață albă în felul în care s-a desfășurat. 
L-am întrebat pe fostul nr. 1 mondial la 
box dacă a vorbit cu șeful administrației 
și a confi rmat că au avut un dialog, iar 
prima dată primarul nu cunoaștea despre 
ce este vorba, apoi a fost înțelegător, 
gata să găsească o soluție, dar în media 
locală, acesta se arată total indiferent. 
Nici consilierii locali nu se pronunță. Nu 
se bagă într-o problemă delicată, cum 
ar fi  un spațiu public menținut într-o 
clădire cu „bulină roșie”. Dar s-or fi  băgat 
de multe ori să se laude cu campionul 
mondial și olimpic! Deci, Leonard 
Doroft ei e singur (în ring, era să spunem, 
dar acolo erau altfel de bătălii, corecte și 
cu reguli clare). Normal ar fi  fost să i se 
ofere o alternativă, dacă tot autoritățile 
s-au preamărit cu el și, într-un fel, unii 
sau alții s-au folosit de imaginea lui. Bine, 
Doroft ei n-ar vrea avantaje, ci doar totul 
să fi e pe față, deschis, cinstit: „nu doresc 
să fi u tratat într-un fel anume, dar nu este 
onest felul în care se procedează. Chiar am 
și eu probleme ca oricine altcineva, am doi 
copii în facultate, unul în liceu și mă trezesc 
că pierd toți banii pe care i-am câștigat din 
box și i-am investit, cu încredere, în acest 
contract de asociere cu Primăria Ploiești, 
în orașul pe care-l iubesc și de care sunt 
foarte-foarte atașat”.

continuare din pagina 1 sportiv și de agrement format din sală
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Anunţ angajare
 GI GROUP PLOIEȘTI  angajează  Muncitori necalifi cați.  

Tel.: 0756 044 677

PUBLICITATE

Maria BOGDAN;
www.ziarulploiestii.ro

ÎNMATRICULĂRILE ÎNMATRICULĂRILE 
AUTOTURISMELOR AUTOTURISMELOR 

POT FI SUSPENDATEPOT FI SUSPENDATE

Guvernul a adus noi modifi cări la Codul Rutier. Cei 
care nu-și înregistrează autoturismele pe numele lor, 

în termen de 90 de zile de la cumpărare,  riscă să nu mai poată 
circula cu mașina pe drumurile publice. Regula se aplică și 
în cazul în care inspecția tehnică a expirat.

Prin ordonanța aprobată se introduce conceptul de suspendare a 
înmatriculării, ce vizează strict o operațiune administrativă care constă 
în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulație și a utiliza 
un vehicul pe drumul public și nu vizează anularea înmatriculării, 
a anunțat Guvernul. Vehiculul va fi gura în continuare înmatriculat, 
dar pe numele proprietarului/deținătorului în  Registrul național de 
evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate (care 
va cuprinde, totuși, o mențiune de suspendare a înmatriculării). 
Operațiunea administrativă de suspendare a înmatriculării vehiculului 
nu exonerează proprietarul acestuia de la plata obligațiilor fi scale 
datorate bugetului local. Suspendarea înmatriculării nu conduce la 
suspendarea plății impozitului asupra mijlocului de transport sau la 
nedatorarea impozitului pe mijlocul de transport. Suspendarea de 
drept a înmatriculării  intervine în momentul în care noul proprietar 
(cumpărător) nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de 
proprietate în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de 
proprietate asupra vehiculului. Totodată, măsura se aplică și în cazul în 

care expiră sau este anulată inspecția tehnică periodică a vehiculului. 
„Totodată, actul normativ prevede instituirea unui mecanism potrivit 
căruia, în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui 
vehicul, datele noului proprietar să se înscrie în evidențele autorităților 
competente de înmatriculare simultan cu menționarea încetării calității 
de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei 
operațiuni, noul proprietar va fi  obligat să solicite autorității competente 
transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de 
zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului”, se 
arată în comunicatul Guvernului.

Organul fi scal care operează scoaterea autovehiculului din evidența 
fi scală a fostului proprietar va avea obligația de a notifi ca înstrăinarea 
acestuia în cadrul schimbului de informații prevăzut de reglementările 
în materie fi scală în termen de cinci zile lucrătoare autorității 
competente de înmatriculare. Totodată, se propune ca autoritatea 
competentă de înmatriculare să facă mențiunea privind înstrăinarea 
vehiculului în Registrul național de evidență a permiselor de conducere 
și a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcția Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, în termen de 30 de zile de la 
primirea notifi cării.

MAȘINI RADIATE DIN OFICIU

Noile modifi cări vizează și instituirea reglementării radierii din 
ofi ciu a vehiculelor, în urma notifi cării primite de la autoritățile 

competente din țară sau din celelalte state membre, precum și de la 
persoanele juridice autorizate, care atestă faptul că vehiculul a fost 
defi nitiv scos din uz. „În cazul radierii vehiculului în aceste condiții, 
autoritatea competentă îl va informa pe titularul certifi catului de 
înmatriculare cu privire la efectuarea acestei operațiuni în termen de 
30 de zile de la radiere”, mai precizează sursa citată. Totodată, Poliția 
Rutieră va putea verifi ca de acum încolo dacă este efectuată inspecția 
tehnică periodică, respectiv dacă este în continuare valabilă. Actul 
normativ prevede și autorizarea Direcției Regim Permise de Conducere 
și Înmatriculare a Vehiculelor să facă schimb de date cu autoritățile 
competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene, 
prin obținerea, respectiv furnizarea datelor necesare, în scopul verifi cării, 
înaintea înmatriculării unui vehicul, a statutului legal al acestuia în statul 
în care a fost înmatriculat anterior, în cazul în care există îndoieli asupra 
situației reale sau juridice a vehiculului. 

Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

Primăria Ploiești face așa: n-are bani pentru drumuri, dar 
investește 117.215 lei fără TVA în echipamentele care vor fi  

montate în noua sală de ședințe/conferințe amenajată în sediul 
Petrom, administrat de către municipalitate, prin Administrația 
Serviciilor Sociale Comunitare. Știți despre care sediu vorbim, 
nu? Cel care era să fi e spital pentru copii și n-a mai fost. Și care 
s-a transformat, ditamai colosul, în birouri pentru ASSC și nu 
mai știm care instituție de cultură. Altfel spus, consilierii locali 
își mută cartierul general din Palatul Administrativ, unde oricum 
erau găzduiți de Consiliul Județean Prahova, în  sediul Petrom. 

Prefectura Prahova a găsit soluția pentru 
a pune capăt cozilor formate, zi de zi, la 

Serviciul Public Comunitar Regim Permise 
de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor 
Prahova. Printr-un comunicat de presă, înainte de 
a anunța măsura, ofi cialii au descris cauzele pentru 
care lumea se îngrămădește (oamenii spun că-s 
ținuți la coadă): solicitanții (n.n.-care se scoală 
cu noaptea-n cap) întocmesc liste de așteptare 
neofi ciale, în afara cadrului instituțional, cu 
strigarea prezenței din oră în oră, pe timp de noapte; 
uneori se fac 2-3 rânduri de liste, ceea ce iscă de 
regulă tensiuni aplanate de jandarmi; din cauză că 
se strigă prezența, oamenii stau în 
condiții improprii în fața sediului 
Inspectoratului de Poliție Județean 
Prahova. Toată această îmbulzeală 
îi deranjează pe locuitorii care au 
formulat și depus dese plângeri la 
Prefectură și poliție. În loc de toată 
această metodă care amintește de 
statul la coadă la lapte, în timpul 
comunismului, Prefectura Prahova 
propune sistemul de programare 
on-line sau prin telefon: 
„începând cu data de 28.08.2017, 
programarile  pentru  înmatriculări 
autovehicule se vor realiza 
exclusiv on-line. Sistemul 
va fi   operațional  din data de 

25.08.2017, când cetățenii pot rezerva data 
și ora pe care le doresc  pentru  prezentare la 
SPCRPCIV. Precizăm ca nu vor fi  preluate 
la ghișeu programarile care conțin date false 
sau neconforme cu realitatea. Persoanele ce 
nu au posibilitatea accesarii site-ului  www. 
prefecturaprahova.ro vor avea la dispoziție 
„telefonul cetățeanului”, 0244/510.070, la care va 
răspunde un funcționar ce va realiza programarea 
în sistem și  va  informa solicitantul cu privire la 
data și ora la care urmează să se prezinte la ghișeu. 
Telefonul este disponibil între orele 9.00-16.00, de 
luni până joi, iar vineri, între orele 9.00-14.00”.

PRIMĂRIA A TERMINAT PRIMĂRIA A TERMINAT 
BANII DE ÎNTREȚINERE BANII DE ÎNTREȚINERE 

A STRĂZILORA STRĂZILOR

În prezent, cică e-n căutare de resurse. Poate 
le găsește pe-acolo de unde s-au majorat în 

delir lefurile!

PREFECTURA PRAHOVA TAIE PREFECTURA PRAHOVA TAIE 
COADA DE LA PERMISE AUTOCOADA DE LA PERMISE AUTO

Echipamentele constau în sistem 
de videoproiecție full HD, sistem 
de audioconferință (microfon de 
prezidiu, 30 de microfoane instalate 
în sală, 12 difuzoare), sistem de vot 
electronic și echipamente video. 
Avem ceva de spus pentru faptul că 
autoritățile doresc să intre în rând 
cu tehnica de ultimă generație? Nu! 
Dar avem în schimb de comentat 
altceva: nu mai sunt bani pentru 
întreținerea străzilor. Cică bugetul 
inițial a fost de 5 milioane de lei, apoi 
a fost suplimentat la opt milioane, iar 
acum e nevoie de alt artifi ciu pentru 
a mai găsi bani pentru reparații 
curente carosabil și trotuare. Unde 
să caute angajații resurse? Poate pe-
acolo de unde au găsit izvor nesecat 
de fi nanțe pentru runda a doua de 
majorări salariale. Apropo: Primăria 
Ploiești a refuzat să publice impactul 
bugetar al creșterii lefurilor începând 
cu luna iulie. Știm că, la începutul 
anului, când salariile s-au majorat cu 
25%, presiunea bugetară s-a ridicat 
pe la 18-20 de milioane de lei. Acum 
pesemne este vorba despre dublul 
sumei, ceea ce înseamnă că, din 
bugetul local, s-au dus în plus pe 
cheltuielile de personal poate 60 de 
milioane de lei?

CUM? PRIN PROGRAMĂRI ON-LINE SAU TELEFONICE
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BINE CĂ SE DEMOLEAZĂ PIAȚA CENTRALĂ. 
POATE AȘA SE-NGROAPĂ ȘI VECHILE NĂRAVURI 

DE PE-ACOLO!
Maria BOGDAN;

www.ziarulploiestii.ro

Cazul nostru se referă la Gabriela 
și Ștefan Domide, producători 

particulari cărora le-au fost luate, în urmă 
cu 2 sau 3 ani, amplasamentele din sectorul 
legume-fructe, acestea fi ind apoi atribuite 
unui agent economic. Nu au fost excluși din 
piață, ci doar au fost împinși cu câteva mese 
mai încolo, pierzând o zonă să-i zicem de 
favorabilitate. În fi ne, una cu care clienții 
lor se obișnuiseră. Cei doi mici fermieri 
consideră atitudinea foștilor gestionari ai 
pieței (poate și unii, în prezent) un fel de 
lisă de respect, dacă nu cumva rea-intenție 
sau rea-voință, în împrejurările în care 
toată lumea, cel puțin declarativ, se dă 
peste cap de dragul agricultorilor: „nu le 
pasă deloc. Poate e bine să nu mai producem 
nimic în țara aceasta?”

MICĂ ISTORIE DESPRE O 
MUNCĂ DE SISIF

Ca să înțelegem de ce o problemă 
aparent măruntă-pentru noi, 

dar pentru cei în cauză, nu a iscat atâta 
nemulțumire, trebuie să parcurgem o 
mică istorioară. Familia Domide (inginer/
economist) și-a ridicat, la Chițorani, o 
minifermă de vie și pomi printr-un efort 
continuu și constant, vreme de peste 25 de 
ani. Ce vorbim noi aici înțeleg doar cei care 
au reușit în profesie și viață prin puterea 
lor, prin muncă susținută și intensă la 
propriu, fără a benefi cia de ceea ce generic 
denumim „sistem de relații”. O scurtă 
poveste arată așa: în anii `90, Gabriela și 
Ștefan Domide și-au lăsat serviciul la stat 
și s-au hotărât să-și ia soarta în propriile 
mâini. Au venit la Chițorani, acolo unde 
nici măcar n-au putut dobândi în liniște 
moștenirea de familie, de 10 ha de viță 
de vie. S-au judecat cu statul vreo două 
decenii pentru propriul lor pământ... 
Raportați această situație la zecile și sutele 
de cazuri cunoscute, cu tot felul de indivizi 
care s-au „rostuit”, cu sprijin fi x de la 
instituțiile statului, dominate, pe rând, de 
diverse conduceri politice, cu averi fără să 
fi  avut vreodată un metru pătrat de teren. 
S-au apucat să lucreze grădina (legume, 
vie și pomi) cu mijloace materiale reduse, 
într-un efort pe care-l pricep cel mai bine 
legumicultorii (sere și solarii), categoria 
din agricultură care are poate cel mai 
mare volum de lucru peste an. N-au luat 
împrumuturi, n-au benefi ciat de ajutoare 
fi nanciare de la stat, nu s-au hazardat în 
proiecte europene, n-au moștenit vreun 
CAP sau vreun tractor, ci doar o bucată 
de viță de vie. În fi ecare an au reînvestit 
banii și, puțin câte puțin, și-au construit 
o gospodărie frumoasă și au dezvoltat o 
minifermă cu de toate. Întreaga producție 
au vândut-o în piață, asta pentru că au 
refuzat să dea munca lor intermediarilor. 

La început s-au jenat să devină din ingineri 
piețari, dar cum munca nu e o rușine... 
În vremea din urmă s-au profi lat pe 
pomicultură și viticultură. Au livadă cu 
cireș, vișin, cais, piersic, păr, măr, prun  și 
o plantație de viță de vie cu vechi soiuri de 
struguri de masă. Și iar doar cunoscătorii 
cunosc volumul uriaș de investiții în 
strugurii de masă, de exemplu. Pentru că 
știu perfect valoarea muncii, Gabriela și 
Ștefan Domide au un respect imens pentru 
cumpărători, dovadă și marfa de calitate pe 
care o comercializează. Anul acesta însă a 
fost unul catastrofal,  cel mai greu din câți 
au petrecut în ipostaza de producători. 
Pierderile (calamități naturale, înghețul 
din luna aprilie) de producție și fi nanciare 
sunt uriașe. Poate din acest motiv n-au 
mai răbdat să fi e tratați altfel decât cu 
considerație sau corectitudine și în Piața 
Centrală, locul unde vând de mai bine de 
25 de ani.

CUM LE-A FOST LUAT 
AMPLASAMENTUL DIN PIAȚĂ

Iar respectul, în opinia lor, a încetat în 
urmă cu 2-3 ani, când au fost împinși 

cu două mese din amplasamentul rezervat 
în piața, în locul lor fi ind adusă o societate 
comercială. Un amănunt: pentru că nu 
au producție care să acopere întregul an, 
ci doar fructe de sezon, familia Domide 
plătește, lunar, rezervarea de masă (170 
lei/lună), iar când vinde, achită 600 lei/
lună. Ce-ar fi  în neregulă, vă veți întreba? 
În primul rând ar fi  o chestiune de 
principiu, de tratament inegal. Pe urmă, 
citând din Regulamentul de funcționare și 
funcționare a SC „Hale și Piețe”, societate 
afl ată în subordinea Consiliului Local 
Ploiești și la care CL este acționar unic, 
la capitolul 11, art. 43, pct. 12, se spune, 
negru pe alb: „este interzisă desfășurarea 
activității agenților economici în sectoarele 
destinate producătorilor particulari”. Și de 
aici începe epopeea: „am cerut audiență la 
fosta conducere a pieței, cea care, de altfel, 
a și aprobat aducerea societății în locul 
nostru, dar n-am avut nicio șansă. Când 
am afl at că vine o doamnă director, am spus 
că, în fi ne, cineva va pune ordine în piață 
(n.n.-pe lângă amplasamente, sunt multe-
multe de rezolvat, cum ar fi  curățenia, 
etichetarea produselor, vânzarea unor 
produse depreciate, verifi carea tuturor 
producătorilor particulari în sensul în care 
mulți sau unii au astfel de documente, dar 
nu lucrează terenul sau nu vând numai 
produsele realizate în ferme, ci din cele 
cumpărate de la en-gross). Dar n-am reușit 
să intrăm la domnia sa, așa că ne-am adresat 
Primăriei Ploiești, am depus apoi adrese 
la municipalitate și conducerea pieței, dar 
n-am primit răspuns nici în ziua de azi. Noi 

ne-am pierdut o groază de clienți fi indcă  
nu ne-au mai găsit în locul cunoscut, acesta 
fi ind atribuit, cum spuneam, cu încălcarea 
regulamentului, unei societăți, ci nu uneia 
oricare, ci aceleia ai căror reprezentanți spun 
mereu în gura mare că ei fac legea în piață. 
În loc să se rezolve problema, contractul 
fi rmei a fost mereu prelungit, iar noi nu 
cerem altceva decât să fi m tratați cu respect 
și corect”. Povestea ar fi  una foarte lungă, 
cu episoade de amenințare cu moartea, cu 
încercari de intimidare etc., etc. Noi am 
reținut însă doar aspectul spațiului.

REZOLVARE PE LOC: 
„DREPTATE LA MIJLOC”, ZICEM 

NOI; IMPARȚIALĂ-SPUNE 
CONDUCEREA

Cu directorul general Mariana 
Pepelea, care manifestă o cu totul 

altă deschidere față de vechile conduceri, 
am discutat în trei rânduri, ultima 
dată, în prezența Gabrielei Domide 
și a lui Stelian Bacă, reprezentantul 
societății comerciale care a obținut 
amplasamentul producătorilor Domide. 
Iar rezolvarea a venit prompt. Noi zicem 
că este una de mijloc, un fel de „dreptate 
la mijloc”, conducerea spune că e una 
justă, imparțială: societatea va fi  mutată 
din sectorul producătorilor, dar Domide 
nu-și va reprimi amplasamentul, ci va 
rămâne fi x pe mesele deținute în prezent 
și pentru care, de afl tfel, a plătit rezervarea 
sau achită taxa, în perioada de vânzare. 
Mai clar, Stelian Bacă a fost înștiințat că, la 
sfârșitul lunii, când expiră contractul, va fi  
scos de pe linia producătorilor, primind, în 
schimb, amplasament în zona societăților 
comerciale. Pe mesele introduse „cu 
dedicație”(afi rmația nu ne aparține), 
într-o numerotare „a la Hale și Piețe”, 212 
B, 214 B , continuată apoi cu 2013, 2014, 
nu vor fi  readuși producătorii Domide, pe 
vechiul amplasament, ci alți producători 
particulari. Asta face parte dintr-o dreptate 
făcută după...regulament. Adică un 
comerciant sau producător primește, dacă 
vrea, ce i se oferă, în zonele rezervate, dar 
acesta nu-și poate alege un amplasament 
anume. În permanentul schimb de replici 
dintre Domide și Bacă, ultimul a și sugerat 
că singura problemă a fost cea a poziției 
mesei, „unii dorind să fi e mai în față ori mai 
la vedere decât alții”. Desigur că și familiei 
Domide i-au fost găsite câteva „defecte”, 
cum că au rezervat spațiul pe o perioadă 
mai mare decât spune Regulamentul de 
funcționare aprobat de Consiliul Local ( 9 
luni în loc de maximul permis, de 6 luni, 
dar clemența conducerii a venit pe fondul 
anului extrem de difi cil din pomicultură) 
sau că ar fi  agreat de unii singuri un alt 
agent economic să vândă pe masa lor în 
perioada de rezervare, lucru respins de 
Domide („nu noi am tăiat chitanțe fi rmei, 
ci chiar cei de la administrația pieței”). 
Noi vrem însă să fi m încredințați de un 
alt lucru: că producătorii Domide nu vor 
fi  pedepsiți pentru că s-au adresat presei...
nici acum, nici înainte de demolarea pieței, 
nici după și nici când va depune cerere 
pentru un modul în noua piață. 

CONDUCEREA NOUĂ A GĂSIT 
MULTE-MULTE PROBLEME LA 

SC „HALE ȘI PIEȚE”

Revenind la discuția cu directorul 
general Mariana Pepelea, aceasta 

a confi rmat că a preluat o societate cu 
extrem de multe probleme,  iar pe acestea 
a încercat să le rezolve din mers, fără a crea 
tensiuni noi. Iar o tensiune nouă (pesemne 
acționarea în instanță) ar fi  însemnat, de 
pildă, rezilierea contractului cu societatea 
dusă între producători, motiv pentru care 
a așteptat termenul scadent, care va fi  la 31 
august. De la 1 septembrie deci lucrurile 
vor reintra în normalitate. Domnia sa a 
mai spus că, pas cu pas, va genera ordine 
în toate piețele ploieștene, iar câtă vreme 
se va afl a la conducerea SC „Hale și Piețe”, 
nimeni, dar absolut nimeni, nu se va mai 
putea lăuda ca până acum (n.n. referire 
la sfere de infl uență) că dictează maniera 
de lucru sau repartizarea spațiilor: „tot ce 
a însemnat contract în neregulă, care nu 
respectă sectorizarea, de exemplu, eu nu 
am mai prelungit. Familia Domide, despre 
cazul căreia am afl at de două luni, știa de 
la mine că am luat decizia corectă, legală. 
Dar nici ei nu au în totalitate dreptate- iar 
aici vorbesc despre înțelegerea lor tot cu o 
societatea comercială, nu cu un producător 
particular, de a le folosi masa în lipsa lor”. 
Extinzând discuția, am întrebat dacă SC 
„Hale și Piețe” are posibilitatea să verifi ce 
dacă toți cei care dețin certifi cate de 
producător sunt și în realitate  producători. 
Asta pentru că deseori se spune că sunt 
cam mulți falși agricultori care procură, 
prin „amabilitatea” primăriilor, certifi cate, 
dar ei comercializează, în realitate, marfă 
cumpărată din en-gross: „noi avem un 
departament de control care verifi că 
documentele și, credeți-mă, chiar le verifi că! 
Dar nu cred că putem afl a și dacă o persoană 
care deține certifi cat eliberat de primării 
este cu adevărat producător. Și eu am avut 
suspiciuni în legătură cu faptul că nu poți 
susține vânzarea un an întreg cu recolta de 
pe un ar, să zicem. Am avut o discuție în 
acest sens cu organismul nostru de contol, iar 
soluția este să luăm legătura cu primăriile, 
să ne confi rme producția realizată de 
respectivii agricultori. O să solicităm în 
acest sens și sprijinul Prefecturii, fi indcă nu 
putem face totul-nu ne permite legea- de unii 
singuri. Pe de altă parte, avem și o foarte 
bună colaborare cu Direcția Județeană 
Agricolă (n.n.- în Programul subvenția 
pentru tomate, Piața Centrală din Ploiești a 
fost un exemplu la nivel național, asigurând 
locuri pentru desfacerea mărfurilor pentru 
toți legumicultorii cuprinși în proiect) și 
în mod cert vom avea de acolo un sprijin 
(n.n.-mai ales că în cadrul instituției 
funcționează Inspecția legume-fructe, cu 
anumite atribuții în acest sens). Ceea ce 
vă pot spune este că eu chiar îmi doresc să 
avem mulți producători (limita pentru piețe 
este 40% din spațiu) fi indcă e fi resc să vrem 
să consumăm produse autohtone, dar asta 
nu înseamnă că nu aplicăm aceeași unitate 
de măsură și pentru societățile comerciale, 
fi indcă și acestea au dreptul să existe în 
piețe”. Mariana Pepelea a mai declarat că 
chestiunea amplasamentelor este cea mai 
măruntă din câte are de rezolvat. Prioritare 
deocamdată sunt demolarea și construirea 
pieței noi, clarifi carea situației de la Obor 
(n.n. -și acolo o fi rmă a preluat controlul 
în 2012 și nu a făcut nimic din ce scria 
în contract, ca investiții) și reabilitarea 
Halelor Centrale, monument istoric de 
interes național.

 continuare din pagina 1
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Ziarul   Ploiestii,

În urma unei scurte dar grele suferinţe, 
marţi, 15 august a.c., în jurul orei 

11.00 - când întreaga ortodoxie ofi cia 
Praznicul Adormirii Maicii Domnului -
într-un salon din renumitul spital Floreasca 
din Capitală, a plecat într-un lung și nesfârșit 
turneu artistic în lumea astrelor, strălucitul 
om de știinţă muzicală Viorel Cosma, 
muzicolog, critic muzical, lexicograf, prof. 
univ. dr., DHC al Universităţilor de Artă din 
Chișinău și Iași, personalitate enciclopedică 
a marei și adevăratei muzici, a culturii și 
artei naţionale.

Groaznica veste transmisă iniţial pe calea 
undelor, dar și prin cuvântul scris și tipărit, a 
venit ca un trăznet, lăsându-ne aproape fără 
grai pe toţi cei care l-am  cunoscut și mai ales 
pe cei cu care a colaborat o viaţă de om în 
multipla activitate din domeniul artei sonore 
și învăţământului muzical universitar. 

A văzut lumina zilei la 30 martie 1923, 
într-o familie în care arta muzicală se bucura 
de o mare adeziune, în orașul de pe Bega – 
viitoare capitală mondială a culturii. 

Dovedind din anii copilăriei o evidentă 
vocaţie pentru studiul artei sunetelor 
muzicale, în perioada 1929-1931 participă 
la cursurile Conservatorului Municipal 
din Timișoara, unde benefi ciază de 
îndrumarea reputaţilor compozitori: Eugen 
Cuteanu (vioară) și Sabin Drăgoi (teorie 
solfegiu). Desăvârșirea pregătirii sale de 
specialitate are loc însă în anii 1945-1950, 
la prestigiosul Conservator de Muzică 
din București. Aici, a avut fericitul prilej 
de a fi  îndrumat de eminenţii muzicieni: 
Ion Dumitrescu (teorie solfegiu), Mihail 
Jora (armonie), Marţian Negrea (armonie, 
contrapunct), Leon Klepper (compoziţie), 
Th eodor Rogalski (orchestraţie), Zeno 
Vancea și Vasile Popovici (istoria muzicii), 
Ștefan Popescu și Dumitru D. Botez (dirijat 
coral), George Georgescu și Constantin  
Silvestri (dirijat orchestră), Dimitrie Cuclin 
(estetică muzicală), Jean Bănescu (canto) , 
Florin Eft imescu și Paul Jelescu (pian). S-a 
perfecţionat în anii 1947-1950, cu acad. 
Mihail Jora (forme muzicale, compoziţie) și 
Paul Constantinescu (armonie modală). În 
anii 1972-1973, este prezent la Seminarul de 
Muzicologie din Nuremberg, iar ulterior a 
obţinut înaltul titlu academic de Doctor în 
Muzicologie al Universităţii Naţionale de 
Muzică din București.

Întrucât familia nu dispunea de condiţii 
materiale satisfăcătoare, tânărul student 

Viorel Cosma a început să lucreze în calitate 
de profesor la Conservatorul „Alberto” 
din București (1945-1947), dirijor de cor 
la diferite ansambluri artistice de amatori, 
secretar muzical la Opera Română din 
București, iar după absolvirea studiilor 
universitare (1950), ocupă prin concurs post 
de cercetător știinţifi c la Institutul de Istoria 
Artei al Academiei Române, apoi devine 
șef al sectorului de muzică la Biblioteca 
Academiei Române. 

Urmând exemplul marilor săi înaintași, 
se dedică - cu întreaga  capacitate de muncă, 
nobilei activităţi didactice – iniţial profesor 
la catedra de Istoria muzicii de la Liceele 
de Muzică nr. 1 și nr. 2 din Capitală și din 
1952 face parte din Corpul didactic al 
Conservatorului bucureștean, parcurgând 
întreaga ierarhie universitară: asistent, lector 
(1964-1985), conferenţiar (1985-1986) și 
profesor asociat din 1996 la catedrele de 
Istoria muzicii, Muzicologie și Lexicografi e 
muzicală.

Apreciind temeinica sa pregătire de 
specialitate, profesorul Viorel Cosma a 
fost solicitat de către Ministerul Afacerilor 
Externe să predea cursuri de specialitate 
muzicală și pentru personalul diplomatic sau 
în cadrul Universităţii populare bucureștene, 
director al Universităţii Muzicale.

În paralel cu prodigioasa activitate 
didactică, încă din anii studenţiei Viorel 
Cosma s-a dedicat, cu o forţă de muncă 
greu de comentat în cuvinte, cercetării 
fenomenului muzical românesc – din 
timpuri imemoriale, în context european și 
internaţional. 

Rezultatele acestei vaste activităţi au fost 
prezentate în sute și sute de conferinţe, 
concerte lecţii, emisiuni de radio și 
televiziune, comunicări și referate știinţifi ce 
etc, susţinute în ţară și peste hotare 
(București, Cluj, Iași, Paris, Viena, Roma, 
Napoli, New York,Boston, Bratislava, Halle, 
Bonn, Graz, Magdeburg, Nuremberg ș.a.)

A scris și publicat, timp de aproape 70 de 
ani, sute de studii, eseuri, articole, recenzii, 
cronici muzicale etc, ce au văzut lumina 
tiparului în cele mai prestigioase reviste din 
România: Muzica, Studii de muzicologie, 
Actualitatea muzicală, Cercetări 
muzicologice, Studii și Cercetări de Istoria 
Artei, Melos, Contemporanul, România 
literară, Tribuna României, Gazeta literară, 
Cântarea României etc, în principalele 
cotidiene centrale dar și peste hotare (Berlin, 
Moscova, Paris, Peru, Istanbul, Londra, 
Atena, Varșovia, Viena, Praga etc.)

A semnat importante scenarii radiofonice 
de televiziune și de fi lm, a colaborat în calitate 
de consultant știinţifi c la numeroase fi lme 
artistice, documentare și de televiziune. A 
fost invitat să facă parte din jurii naţionale la 
cele mai prestigioase concursuri. 

O parte importantă din rezultatele 
cercetării știinţifi ce fundamentale au fost 
publicate și în 113 volume tipărite la Editura 
Muzicală și în alte instituţii de profi l. Alte 
câteva zeci afl ate în manuscris urmând să ia 

drumul tipografi ilor.
Iată spre edifi care numai o mică parte 

dintre titlurile cărţilor tipărite în domeniul 
istoriografi ei, muzicologiei, lexicografi ei 
muzicale etc., ce fac parte din patrimoniul 
cărţii românești, volumele: Ion Vidu și 
Ciprian Porumbescu (1956), George Fotino 
– 2 volume (1958-1966), Gheorghe Dima 
(1958), soprana Elena Teodoriri (1962), 
Nicolae Filimon (critic muzical și folclorist 
(1966), Teodor T. Burada (opere, 4 volume), 
Filarmonica George Enescu București 
(Centenar 1868-1968), Dimitrie Cucrin 
(1983), dirijorul George Georgescu (1987), 
dirijorul Marin Constantin – Portret eseistic 
etc. În anul 1965, la Editura Muzicală a fost 
publicat primul Lexicon al Compozitorilor 
și Muzicologilor din România, iar în anul 
1970, cea de a doua ediţie – deosebit de 
complexă, cuprinzând principalele date ale 
vieţii și creaţiei a peste 500 de muzicieni 
români, membri ai UCMR. Începând din 
anul 1989, folosind impresionantul volum 
de documente rezultate din cercetările 
sistematice în arhive și biblioteci, ilustrul 
om de știinţă muzicală a început această 
grea și complexă activitate printr-un ciclu de 
11 volume intitulat Muzicieni din România 
(vol. 11 a fost realizat în acest an, 2017). 
În acest context se înscrie și Lexiconul 
„Interpreţi din România” (literele A – F), 
precum și cea mai complexă lucrare de o 
valoare știinţifi că excepţională, Enciclopedia 
Muzicii Românești, din care au apărut două 
volume (literele A și B), lucrare gândită în 
baza unui grandios proiect de 20 de numere 
(volume). 

Trecerea sa în lumea cea veșnică, când 
se afl a încă în plină putere de muncă și în 
perioada în care se pregătește deschiderea 
celei de a 23-a ediţii a Festivalului 
Internaţional George Enescu (2-24 
septembrie) și a Simpozionului Internaţional 
de Muzicologie „George Enescu” (3-4 
septembrie a.c. – unde totdeauna era 
așteptat, cu deosebit interes, să rostească 
prima comunicare din program), constituie 
una dintre cele mai grele pierderi pentru 
muzica românească și cultura română din 
ultimele decenii.

Corpul său neînsufl eţit a fost depus 
în ziua de joi, 17 august a.c, în excelenta 
Aulă a Palatului Cantacuzino, acolo unde 
inegalabilul muzician, timp de peste 70 de 
ani, a rostit cele mai remarcabile alocuţiuni, 
comunicări știinţifi ce etc.

Pentru întreaga și excepţionala activitate 
didactică și știinţifi că a fost distins cu 
importante ordine și medalii ale statului 
român, cu marele Premiu al UCMR (2003), 
iar vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist, 
i-a acordat Ordinul Crucea Patriarhală.

La ora 12.00, într-un moment de 
mare durere pentru toţi cei prezenţi, am 
ascultat cu fi rească emoţie alocuţiunile 
rostite din sufl et de către prof. univ. dr. 
Adrian Iorgulescu, președintele UCMR, 
dirijorul Mădălin Voicu – secretar de stat în 
Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale, 

muzicologul Nicolae Gheorghiţă – prof. 
univ. dr., prorector al Universităţii Naţionale 
de Muzică București și secretar al UCMR, 
pianista Lavinia Coman – prof. univ. dr. 
și muzicologul Cristina Andrei, director 
general al Muzeului Naţional „George 
Enescu”. Vorbitorii au adus în prim plan o 
seamă de date incontestabile despre viaţa 
și activitatea știinţifi că a acestei uriașe 
personalităţi a vieţii muzicale românești 
din cea de a doua jumătate a secolului XX și 
primele două decenii din veacul XXI. 

Un moment de rugă și pomenire a 
fost ofi ciat de preot prof. univ. dr. Nicu 
Moldoveanu – membru al UCMR.

Slujba religioasă a avut loc, în aceeași zi, 
începând cu ora 15.00, la Capela Cimitirului 
„Andronache” din Capitală.

Un sobor de nouă preoţi din București 
– care au colaborat de-a lungul vremii cu 
regretatul mare maestru și un grup din 
celebrul Cor Naţional  de Cameră Madrigal 
- dirijat de Emanuel Pecingine, au înălţat 
binemeritate rugăciuni pentru odihna de 
veci, în locuri cât mai fericite a maestrului 
Viorel Cosma.

Despre viaţa și opera sa, au rostit 
documentate cuvântări: preot prof. univ. dr. 
Nicu Moldoveanu, dirijorul Em. Pecingine, 
muzicologul dr. Alexandru I. Bădulescu 
– care printre altele, pentru eternizarea 
memoriei sale, a propus ca forurile în drept 
să atribuie numele maestrului Viorel Cosma 
sălilor de cursuri în care a predat la liceele 
de muzică și Universitatea Naţională de 
Muzică din București, pe cele două locuinţe 
din Capitală să fi e așezate plăci omagiale - cu 
efi gia în bronz a marelui artist, Universitatea 
Naţională de Muzică să realizeze un bust 
monumental care să fi e expus în holul de 
onoare al instituţiei, iar un exemplar să fi e 
amplasat într-un loc central din Capitală.  
Patrimoniul  de documente afl at în grija 
familiei să devină în viitor un obiectiv 
muzeistic memorial. Au mai rostit cuvântări 
reprezentaţi ai Ministerului Apărării 
Naţionale, compozitoarea Laura Manolache 
– conf. univ. dr., ș.a. Au prezentat mesaje 
de compasiune eminenta pianistă Ilinca 
Dumitrescu – solist concertist de stat, ș.a.

O superbă gardă de onoare – alcătuită din 
40 de militari a realizat onorurile militare 
specifi ce unei asemenea ceremonii, întrucât 
maestrul Viorel Cosma în calitate de veteran 
din cel de-al Doilea Război Mondial, 
primise în urmă cu câţiva ani și în altul grad 
de general de brigadă (r.).

Fie ca aceste modeste dar sincere gânduri 
să constituie un binemeritat omagiu de 
recunoștinţă pentru tot ce a înfăptuit 
de-a lungul vieţii, pentru binele culturii 
muzicale românești în ţară și peste hotare, 
pentru eforturile depuse, în mod constant, 
în scopul afi rmării valorilor perene ale 
spiritualităţii românești în context european 
și internaţional. 

Amintirea sa luminoasă va rămâne 
veșnic în inimile noastre. Dumnezeu să îl 
odihnească în pace!

n urma unei scurte dar grele suferinţe
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Pe 2 februarie 1974, s-a 
întâmplat un lucru ciudat 

cu autorul de science-fi ction Philip 
K. Dick. Scriitorul, renumit pentru 
deformarea realităţii, paranoia 
tehnologică și poveștile pline de 
conspiraţii, ca Visează androizii oi 
electrice? Ne putem aminti pentru 
dumneavoastră (care au devenit 
subiecte ale fi lmelor hollywoodiene 
de succes Vânătorul de recompense 
și Total Recall), a fost lovit de o rază 
rozalie de lumină. S-a întâmplat când 
i-a deschis ușa curierei de la farmacie.

După acest eveniment, s-au 
declanșat o serie de viziuni uimitoare, 
iar Dick credea că poate comunica 
telepatic și, uneori, sub alte forme, cu 
VALIS – acronim pentru Vast Artifi cial 
Living Intelligence System. Vorbind 
adesea singur, ca și cum avea în minte 
o voce a unei inteligenţe artifi ciale, 
VALIS l-a ajutat pe Dick să-și schimbe 
viaţa cu sfaturi foarte precise, să aibă 
vederi mistice profunde și i-a găsit 
până și un agent literar nou, care 
să-l ajute să-și dezvolte cariera. Însă, 
după ce a fost contactat de VALIS, 
Dick își găsea adresa de mail deschisă, 
telefonul ascultat, casa spartă și el 
însuși era supravegheat de agenţi 
guvernamentali necunoscuţi, dar și 
de indivizi de la companii de cercetare 
știinţifi că pentru Departamentul de 
Apărare al SUA.

Până la moarte, în 1982, Dick s-a 
luptat să înţeleagă ce se întâmplase cu 
el, scriind mai bine de două milioane 
de cuvinte într-un document numit 
Exegesis, în care încerca să analizeze 
multe din lucrările pe care le revelase 
VALIS. Deși avea numeroase teorii 
despre natura experienţei lui, una 
dintre cele mai puternice a fost cea 
ilustrată în romanul din 1980, VALIS.

În acesta se sugerează că VALIS e un 
calculator conștient din viitor, plasat 
pe orbita din jurul Pământului, care 
transmite mesaje indivizilor aleși.

Orice s-a întâmplat cu Philip K. 
Dick, nu există îndoială că experienţa 
sa cu VALIS i-a permis să aibă acces 
la informaţii despre care nu ar fi  
avut de unde să știe. Deși e posibil ca, 
subconștient, să-și fi  format din cărţi 
știinţa pe care brusc a avut-o despre 
limbile moarte și istorie, nu există 
nicio explicaţie logică cum de – prin 
VALIS – Dick a știut despre defectul 
din naștere al fi ului său, care nu 
fusese diagnosticat, și de tratamentul 
medical corect, necesar pentru a-i 
salva viaţa. Abilitatea lui Dick de a 
nega existenţa VALIS s-a diminuat 
mult când și-a dat seama că nu era 
singura persoană strălucită care 
fusese contactată de ceea ce pretindea 
a fi  o inteligenţă artifi cială, care 
călătorea în timp.

În 1973, celebrul showman Uri 
Geller primise de asemenea mesaje 
și văzuse regulat OZN-uri de la 
ceva care se intitula SPECTRA, care 
pretindea că este un supercalculator 
afl at pe orbita Pământului. De 
obicei deloc rezervat în legătură cu 
convingerile sale ciudate, Geller a 
păstrat tăcerea în ceea ce privește 
experienţele sale cu SPECTRA – lucru 
care e posibil să aibă legătură cu 
atenţia pe care CIA o acorda acestui 
anumit aspect al neobișnuitei sale 
cariere. Însă, nonconformistul, dar 
totodată renumitul fi zician, doctorul 
Jack Sarfatti, era pregătit să-și ruineze 
mai mult ca sigur cariera, declarând 
public că și el fusese contactat de „o 
făptură ca VALIS”. Deși era conștient 
că va fi  întâmpinat cu batjocură din 
partea savanţilor, Sarfatti a continuat 
să povestească cum, în 1952, la vârsta 
de 13 ani, primise un telefon de la 
o voce metalică, inumană. Vocea 
se recomandase a fi  un calculator 
conștient, de pe o navă spaţială din 
viitor, și îl sfătuise să urmeze o carieră 
în știinţă.

ValisValis
CARE E CIUDĂŢENIA

După ce Sarfatti a declarat public că în  
adolescenţă fusese contactat telefonic de 
VALIS, a ieșit la iveală că nu era singurul 
savant care avusese o astfel de experienţă. 
În ultimii ani, cercetătorii au descoperit că 
cel puţin o duzină de savanţi de renume ai 
comunităţii știinţifi ce internaţionale primiseră 
un telefon misterios de la, așa cum pretindea, 
un calculator sau o făptură din viitor care îi 
încuraja să studieze știinţa.

SUSPECŢII OBIȘNUIŢI
Savanţii sovietici
În 1978, Dick și presupusul ucigaș și 

militant al anilor 1960, Ira Einhora, își scria 
reciproc scrisori în care fi lozofau că VALIS 
putea fi  rezultatul transmisiilor microundelor 
rusești, emise de satelit în mintea lui Dick. 
Mulţi cercetători din câmpul conspiraţiei 
crede că Dick și ceilalţi au fost doar niște cobai 
într-o bătălie secretă, de a controla sau de a-i 
scoate pe oameni din minţi, prin bombardarea 
directă a cortexului cu informaţii.

Calculatorul călător în timp
Datorită unor informaţii uimitoare, pe 

care se pare că VALIS le cunoaște despre 
evenimente viitoare, și a tehnologiei 
superioare, pe care o folosește pentru a 
comunica, mulţi cercetători ai conspiraţiei 
sunt chiar fericiţi să considere experienţele lui 
Dick, Geller și Sarfatti adevărate. În această 
teorie, serviciile secrete americane – mai 
ales NSA – s-au implicat în încercarea de a 
mușamaliza și de a-i ridiculiza pe cei care au 
venit în contact cu VALIS, încercând totodată 
să investigheze și să cerceteze ei înșiși acest 
lucru. Ce motive are VALIS rămâne un mister, 
deși unii cred că încearcă să creeze o „portiţă 
în timp”, contactând anumiţi indivizi – mai 
ales savanţi – din trecut, pentru a se asigura că 
va fi  construită în viitor.

SUSPECŢII NEOBIȘNUIŢI
Înalta forţă spirituală
Având în vedere natura spirituală și 

cvasireligioasă a multor informaţii oferite de 
VALIS, această teorie afi rmă că, departe de a 
fi  o inteligenţă artifi cială din viitor, VALIS, de 
fapt, o interpretare modernă a unei înalte forţe 
spirituale, care ajută omenirea să avanseze la 
un statut mai înalt. Teoreticienii care susţin 
această idee afi rmă că, în trecut, VALIS ar fi  un 
înger sau ceva asemănător.

MK-Ultra 
S-a sugerat că VALIS nu făcea parte 

dintr-un program sovietic de controale a minţii, 
ci era mai degrabă o acoperire inteligentă 
pentru MK-Ultra, proiectul american strict 
secret de cercetare în domeniul controlului 
minţii. Savanţii MK-Ultra au născocit ideea 
că VALIS, nu numai pentru a ascunde 
adevărul muncii lor josnice, ci și pentru a testa 
credulitatea cobailor lor neștiutori.

Extratereștrii
În loc să-i răpească și să-i ducă la bordul 

navelor pentru a-i supune unor experienţe 
stranii, se crede că extratereștrii își folosesc 
tehnologia avansată pentru a juca, de la o 
distanţă sigură, jocuri cu oameni însemnaţi.

DOVADA CEA MAI 
CONVINGĂTOARE

Numărul mic de indivizi și de grupuri care au 
venit, se pare, în contact cu VALIS, sub oricare 
dintre multele sale nume, și natura consistentă a 
acestui contact par să sugereze că are într-un fel 
sau altul o realitate exterioară. Această ipoteză 
e confi rmată de gradul de interes arătat de un 
număr impresionant de agenţi americani de 
apărare, savanţi fi nanţaţi de armată și agenţi ai 
serviciilor secrete care, de-a lungul  anilor, nu 
i-au lăsat în pace pe cei contactaţi.

FAPTUL CEL MAI MISTERIOS
În același timp în care Dick și Geller primeau 

mesaje de la VALIS/SPECTRA, - se pare că altă 
entitate asemănătoare era și ea în contact cu 
diverse grupuri de pe glob. Creatorul serialului 
Star Trek, Gene Rodenberry, a participat la una 
dintre aceste ședinţe și a primit informaţii 
care l-au ajutat să creeze seria TV de succes 
Deep Space Nine. Una dintre temele centrale 
ale fi lmului, care prezintă o navă spaţială ce 
se afl ă pe orbita unei planete depărtate, este 
impactul pe care o rasă numită Profeţii – care 
pot călători în timp și pot transmite informaţii 
direct în mintea oamenilor – îl are asupra 
personajului principal.

O RAZĂ DE SCEPTICISM
Reality check! Dacă unii dintre cei despre 

care se spune că au fost contactaţi de VALIS 
nu ar fi  fost așa cunoscuţi, ar fi  existat cineva 
care să creadă că era vorba de altceva decât 
de niște nebuni care aud voci în cap? Dick 
însuși nu și-a dat seama ce se întâmplase cu 
el. Un nebun autointitulat, cu o imaginaţie 
bogată, crede că un supercalculator din viitor 
îi vorbește – aduce un pic cam prea mult cu 
subiectul multora dintre romanele sale.

2 f b i 1974 O i î â l Phili K
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Rogozin – un show PDM sau „bespredel” românesc 
pe pământ moldovenescpe pământ moldovenesc

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

Cine a pus de fapt în pericol 
viața pasagerilor avionului S7? 

În scandalul diplomatic privind 
returnarea avionului companiei S7 
cu ofi cialul rus Dmitrii Rogozin 
nu s-a pus punct, ci doar punct și 
virgulă; sfârșitul încă se așteaptă. 
Dar, oricare va fi  el, în pauza care 
s-a lăsat, merită a analiza, deja 
la calm și rece, cele întâmplate. 
Ieșirile verbale belicoase ale 
ofi cialului rus au devenit deja o 
obișnuință chiar și pentru cercurile 
diplomatice din mai multe state 
vecine, ultimele însă au întrecut 
orice măsură, așa încât s-a ajuns 
să „impresioneze” nu atât curajul 
autorităților de la București, 
Chișinău, Budapesta, cât stilul 
„discursului” abuzând în expresii 
absolut nediplomatice ale unui 
„doctor în fi lozofi e”, vicepremier și 
„diplomat de carieră”, cum preferă 
să se autoproclame în „scrierile” 
sale acesta. 

De fapt ce s-a întâmplat?
Vizita lui Rogozin prilejuită 

de „aniversarea” de 25 de ani ai 
„operației pacifi catoare pe Nistru” 
a devenit un scandal încă în faza 
de pregătire. Cu două săptămâni 
înainte, MAIE a remis o notă 
ambasadei ruse la Chișinău, prin 
care răspundea că solicitarea 
părții ruse de a permite aterizarea 
unor avioane militare ruse nu 
poate fi  satisfăcută din motive 
tehnice. Și că autoritățile de la 
Chișinău consideră inoportună 
desfășurarea unilaterală a unui 
asemenea „jubileu”. Dar dispoziția 
„festivă” a vicepremierului rus 
nu putea fi  afectată de o notă 
diplomatică a te miri ce minister 
minor. „Nu pricep cine și ce mi-a 
interzis. Voi veni neapărat. Mă voi 
întâlni cu președintele Moldovei 
și cu conducerea RMN”, scria 
Rogozin a doua zi pe Twitter. 
Postare, la care președintele 
Dodon s-a grăbit să răspundă: 
„Dmitrii Olegovici, vă vom întâlni 
cu bucurie. Vă așteptăm”. Desigur, 
ocolind cutumele diplomatice și 
instrumentele guvernamentale de 
rigoare pentru asemenea cazuri.  

Ce a urmat era de așteptat. 
Grănicerii moldoveni nu au 
permis intrarea în republică unui 
grup de artiști ruși și deputatului 

Dumei ruse Piotr Șperov, ce 
se îndreptau de asemenea spre 
Tiraspol. La aeroportul din 
Chișinău Rogozin era așteptat 
nu numai de ambasadorul 
rus Farit Muhametșin, ci și de 
numeroși protestatari moldoveni, 
inclusiv combatanți, participanți 
la războiul de pe Nistru, cu 
lozinca „Rogozin – criminal de 
război”. Surse rusești presupun că 
autoritățile moldovenești s-ar fi  
speriat de amploarea scandalului 
și ar fi  rugat Bucureștiul să se 
implice. Așa sau nu, dar agenția 
de presă TASS a făcut publică 
declarația în scris a reprezentatului 
MAE român că avionul în care 
zbura Rogozin nu avea permisiune 
de a tranzita spațiul aerian al 
României. Căpitanul navei afi rmă 
că ar fi  afl at despre interdicție deja 
când zbura deasupra Slovaciei și 
a cerut Budapestei permisiune 
de aterizare, dar a primit același 
refuz, fi ind nevoit să aterizeze la 
Minsk. Dmitrii Rogozin știa prea 
bine că este în lista persoanelor 
sancționate cu intrare în UE, așa 
încât învinuirile sale că autoritățile 
române și moldovenești ar fi  
„pus în pericol viața a 160 de 
pasageri, femei și copii” nu sunt 
decât o ordinară manipulare 
propagandistică de-a Moscovei, cu 
pretenții de morală. Stilul „Ждите 
ответа, гады” (Așteptați-vă la un 
răspuns, canaliilor) moralizator să 
fi e?

Culoarea voroavelor și 
„fi lozofi a” insultelor

În rândurile ce urmează ne-am 
propus, ca un cunoscător subtil 
al ambelor limbi, ruse și române, 
să introducem cititorul „Ziarului 
Ploieștii” în adevăratele nuanțe de 
sens ale „epitetelor” utilizate de 
Rogozin, dat fi ind că traducerile 
care au fi gurat în știrile agențiilor 
de presă au fost sufi cient de 
cuviincioase. 

În expresia „Ждите ответа, 
гады!” , cu traducerea agențiilor de 
presă „Așteptați-vă la un răspuns, 
nemernicilor”, ultimul cuvânt în 
versiunea rusă, spre deosebire 
de cea română, e din cale-afară 
de tare și, categoric, nu are loc în 
discursul unui ofi cial nici măcar 
pe un cont propriu din rețelele de 

socializare. Cele mai 
academice dicționare 
ale limbii ruse (fi e al 
lui Ojegov, fi e al lui 
Dali) atestă cuvântul 
гад cu două sensuri 
– primul ca „orice ce 
se atribuie reptilelor, 
târâtoarelor amfi bii”; 
și abia al doilea ca 
„om ticălos, mârșav, 
respingător, odios, 
infam, canalie”. Este 
folosit nu prea des în 
vorbirea orală, mai 
frecvent fi ind auzit 
din gura militarilor 
la adresa potențialilor 

inamici. În literatură 
însă îl întâlnim 
rar de tot, doar în 
romanele cu tematica 
războiului din 1941-
45, în expresia 
fașistschie gadî 
(canaliile fasciste), 
raportată la trupele 

germano-fasciste și acțiunile 
sângeroase ale soldaților nemți 
față de populația din teritoriile 
ocupate (preponderent din Rusia, 
Ucraina și Belarus, acolo unde 
detașamente de partizani provocau 
pagube serioase efectivelor și 
dispozitivelor trupelor germane). 
Precum și nemijlocit pe linia 
întâi a frontului, mai des în 
gura ofi țerilor sau a politrucilor 
sovietici. Altminteri, Rogozin nu 
ne mai scoate din „fasciști români”, 
în egală măsură pe cei de pe malul 
drept, dar și stâng al Prutului, 
atât în careta sa „Vrag naroda” 
(Dușmanul poporului), cât și în 
desele apariții pe Twitter. Mai mult 
chiar, tot fasciști sunt și urmașii 
celor care în 1941 au trecut Prutul 
împreună cu trupele germane și 
care, după cum minte „doctorul 
în fi lozofi e” în aceeași carte, pe 
teritoriile ocupate s-au dedat la 
„jafuri și desfrâuri mai grave decât 
cele comise de trupele germane” 
(?!). În treacăt fi e spus, am vizionat 
sufi ciente fi lme sovietice și rusești 
despre războiul purtat de Uniunea 
Sovietică cu Germania hitleristă, 
care conțin secvențe cu acțiuni 
ale detașamentelor de represalii 
ale trupelor germane pe teritoriile 
ocupate, dar nici unul (!!!) care 
să confi rme afi rmațiile scrise 
de Rogozin. Dacă ar fi  existat 
într-adevăr, rușii demult ar fi  sos 
din arhive zeci de documentare 
sau ar fi  produs tot atâtea pelicule 
artistice în acest sens. 

Nu o dată ne-a tratat ofi cialul 
rus și cu alt „epitet”, avându-ne 
de румыно-молдавских холуев 
(lachei româno-moldoveni). Un 
alt cuvânt, cu care dvorenii ruși 
în cotidian își numeau, în secolele 
XVIII-XIX, cu dispreț, persoanele 
ce le slujeau la curte (slugă, lacheu) 
și cu care azi sunt numiți, în 
aceeași tonalitate disprețuitoare, 
persoanele lingușitoare, lingăii. 
„Epitet” care, după ce citești doar 
primele pagini din cartea sa, se 
potrivește în primul rând lui 
Rogozin, unde îl ridică în slăvi și 
linge tălpile lui Vladimir Putin și-l 
face cu ou și oțet pe Boris Elțin, 
primul președinte rus. Mă rog, 

Putin i-a dat un post mulțumitor, 
celălalt l-a ținut la distanță. Dar și 
mai bine i se potrivește „epitetul” 
lui Igor Dodon, indiferent că i 
l-ar aplica dvorenii din trecut 
sau actualii politicieni ruși. Or, 
lipsa  socialistului Dodon de la 
ceremoniile de la Tiraspol după 
ce nu a ajuns acolo Rogozin, ca 
și participarea la parada din 9 
mai, singur alături de Putin, dă în 
vileag una din mai multe calități 
proaste ale acestuia. Pe Dodon 
nu-l atinge la cuget (că de sufl et 
vorbă nu mai încape) memoria 
celor căzuți în confl ictul de la 
Nistru, nici de o parte, nici de 
cealaltă a confruntării, cu atât 
mai mult memoria celor căzuți 
în al Doilea Război Mondial. 
Jurămintele și temenelele ce i 
le-a afi șat lui Rogozin deja la 
Teheran, unde a alergat nu atât 
la invitația președintelui iranian 
reales Hassan Rohani, cât să roage, 
în umilință, partenerilor ruși să 
se abțină de la sancțiuni, ce ar 
afecta interesele cetățenilor simpli 
și agenților economici. „De la 
posibilele sancțiuni comerciale și 
migraționale vor avea de suferit 
nu miniștrii și deputații grupării 
de la guvernare, dar moldovenii 
simpli, cetățeni care nu sunt 
vinovați cu ceva”, se ruga Dodon 
de Rogozin. Șeful statului suveran 
și independent, cum își declară el 
jinduita ocină și a cărui temeinicie 
o sabotează la tot pasul, este mai 
degrabă peste tot unde poate 
pupa călcâiele sau măcar botul 
pantofi lor celor doi stăpâni ai săi 
– Putin și Rogozin. Ca să-i asigure 
de lingușirea sa. Aceștia însă nu-l 
au decât de un holui (lacheu, 
lingău) și mimic mai mult. 
Dovadă este faptul că Rogozin, 
la toate jurămintele și temenelele 
dodoniste, nu a răspuns cu nici un 
fel de declarații sau asigurări. 

Și încă un cuvânt „delicat” 
din dicționarul rus: сволочь (se 
citește svoloci). Cu accentul pe a 
ultima silabă înseamnă a târî, a 
îngrămădi la margine. Provine 
de la o voroavă veche, de pe 
timpul orânduirii gentilice, când 
vechii slavi despădureau terenuri 
pentru a semăna secară, iar după 
seceriș lăsau resturile pe loc, în 
anul următor despădurind alt 
teren. Până nu i-a veni cuiva 
în cap să folosească terenurile 
despădurite anterior, curățindu-
le de paie, pleavă și alte resturi 
netrebuincioase. Pe parcursul 
secolelor verbul a evoluat în 
substantiv, denumind, cu accentul 
deja pe prima silabă, gunoaie, apoi 
adunătură de oameni ticăloși, 
iar în limba rusă contemporană 
sensul dintâi fi ind același ticălos, 
nemernic, netrebnic, mârșav, 
canalie. Mă întreb câți sunt în 
politică și dacă nu li se potrivesc 
toate aceste „epitete” celui care 
ne-a numit nu o dată așa, dar și 
celui care-i slujește. 

Și Dodon cu „bespredel” 
românesc pe pământ 
moldovenesc.

Scandalurile cu Rogozin nu 
sunt o excepție, cum nu sunt o 
premieră ultimele sale amenințări 
și nici stilul acestora. Pe 9 mai 2014 
ofi cialul rus zbura spre Tiraspol 

pentru a „sărbători împreună 
cu poporul transnistrean Ziua 
Victoriei de 9 mai”, ignorând 
recomandările prealabile ale  
autoritățile de la Chișinău de a se 
abține de la acea vizită. Pe 10 mai, 
când urma să se întoarcă în Rusia, 
Ucraina i-a interzis survolarea 
spațiului său aerian. Neținând cont 
de interdicție, avionul lui Rogozin 
a decolat încercând să treacă prin 
spațiul aerian al Ucrainei,  însă 
a fost interceptat de MIG-uri 
ucrainene  și întors îndărăt spre 
Chișinău. Nici România nu i-a 
permis intrarea în spațiul său 
aerian. „Domnilor din România, 
în curând vă vom explica totul – 
cine sunteți și ce credem despre 
voi”, a replicat „diplomatul și 
fi lozoful” rus Rogozin, tot pe 
contul său de Twitter, amenințând 
că data viitoare va veni în România 
la bordul unui  bombardier TU-
160. Atunci MAE român a califi cat 
drept o „declarație foarte gravă” 
amenințarea vicepremierului rus 
și a cerut explicații ofi ciale din 
partea Federației Ruse. Explicații 
nu au urmat. 

Surse din preajma președintelui 
Putin presupun că lui Rogozin 
i-a venit timpul să-și măsoare 
propria-i mitocănie de coteț cu 
buchea diplomației și fi lozofi ei, 
presupunându-se că va fi  curând 
înlocuit în funcția respectivă 
cu altă persoană, mai agreată 
de Chișinău și partenerii săi 
occidentali. Rămâne să vedem 
dacă decizia Chișinăului nu este  
un „bespredel” (lipsă totală de 
legalitate) românesc pe pământ 
moldovenesc și dacă nu „o să le 
iasă pe ochi acest show” celor de 
la PD, cum se olecăiește Dodon. 
Ori este o decizie asumată, ce 
va fi  susținută și în continuare 
cu demnitate și având coloana 
vertebrală dreaptă. 

Deocamdată Dodon, susținut de 
popimea socialistă de la Chișinău, 
s-a dus îndată după scandal, cu 
un grup numeros de ortaci, tot 
socialiști, pe Muntele Atos, să se 
mai roage. Nu se știe la câte icoane 
a bătut temenele și pentru ce sau 
cine s-a rugat, decât că a umplut 
contul său de pe Facebook cu sute 
de fotografi i. „Hristos judecă omul 
după fapte, nu după fotografi i 
și vorbe”, mi-a răspuns un preot 
mai cu Dumnezeu în cuget, când 
l-am întrebat de vameș și fariseu. 
Chișinăul a anunțat că în timpul 
apropiat persoanele ofi ciale de la 
Tiraspol nu vor mai putea tranzita 
nestingherit teritoriul Republicii 
Moldova, inclusiv aeroporturile, 
fără o notifi care specială și 
permisiunea guvernului de la 
Chișinău. Președintele Putin a 
anunțat că va expulza 755 de 
diplomați americani din Rusia, 
care se crede că este o reacție nu 
numai la decizia Congresului 
american privind noile sancțiuni 
față de Rusia, dar și la politica de 
susținere a Chișinăului de către 
Washington. Se mai zice că vrea să 
curețe Rusia de eventuali spioni, 
persoane incomode. Pe când însă 
și cine va curăța Federația Rusă de 
târâturi sau cum li se mai spune la 
ruși svoloci? 

Că sunt încă multe.
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l„Eu nici măcar nu am deschis gura, dar în coteț deja s-a pornit atâta tărăboi 

(cotcodăceală)” comenta în 2012 Dimitrii Rogozin reacția Chișinăului privind 
numirea sa în calitate de „emisar special al președintelui Rusiei pentru regiunea 
transnistreană”. Tot în acel an în numea pe moldoveni „porci, pentru că nu 
sărbătoresc 9 mai (Ziua Victoriei)”. După scandalul cu returnarea avionului în 
care se afl a Rogozin și delegația rusă, se pare că vicepremierul rus a ajuns chiar 
dânsul în coteț, doar că nu cotcodăcește, ci… grohăie.
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Fractură iminentă ori colaps? (I)
Uniunea Europeană, la 60 de aniUniunea Europeană, la 60 de ani

ASCENSIUNEA
Traiectoria succesului unional a 

continuat și după prăbușirea sistemului 
comunist în Europa de Est, în 1989, și a 
Uniunii Sovietice un an mai târziu. Nu doar 
Europa, ci întreaga lume occidentală erau 
pline de euforie privind perspectivele de 
succes care se reliefau pe orizontul Europei. 
O euforie care spera că Uniunea Europeană 
va depăși Statele Unite, va deveni puterea 
politică și economică dominantă a lumii, iar 
secolul 21 va fi  Secolul Europei.  Începutul 
noului mileniu dădea semnale pozitive în 
sensul acesta. În 1998, Uniunea Europeană 
a adoptat euro ca monedă rivală dolarului, 
iar în primul deceniu al secolului 21, 
majoritatea ţărilor est-europene au fost 
absorbite în Uniunea Europeană. De 
ambele părţi ale atlanticului, comentatorii 
au început să pronunţe declinul, iar unii 
chiar decesul Americii, și să proclame pax 
europea ca substituit a lui pax americana.

În 2002, Charles Kupchan, director 
pentru Afaceri Europene al Consiliului 
Securităţii Naţionale SUA sub Bill Clinton 
și Barack Obama, a publicat „Th e End of the 
American Era: US Foreign Policy” („Sfârșitul 
erei americane: Politica externă a SUA”). 
După cum chiar titlul cărţii denotă, autorul, 
expert în relaţiile Americii cu Uniunea 
Europeană, declară sfârșitul poziţiei 
dominante a Americii în politica mondială 
și transferarea acestei poziţii infl uente 
Uniunii Europene.

Rivalul principal al Americii în secolul 21, 
pretindea Kupchan, urma să fi e nu China, 
ci Uniunea Europeană. Iar în 2005, Mark 
Leonard, director la European Council on 
Foreign Relations (CFR), a publicat mult 

aclamata „Why Europe Eill Run the 21at 
Century” („De ce Europa va domina secolul 
21”), în care promova ideea că Europa și-a 
redescoperit destinul istoric, de lider al 
societăţii globale.

Euforia aceasta pe care, privind în urmă, 
o putem numi doar infantilă, a fost scurtă. 
Doar până în martie 2017 au fost deja 
publicate, doar în America, nu mai puţin 
de patru cărţi scrise de autori infl uenţi care 
pretind să prezică prăbușirea ori fracturarea 
inevitabilă a Uniunii Europene sub ochii 
noștri și chiar colapsul liberalismului 
european. Avem motive să fi m sceptici 
privind aceste afi rmaţii pesimiste care, de 
acum în zece ani vor fi , foarte probabil, 
privite ca fi ind la fel de imature ca și euforia 
începutului Mileniului III privind Uniunea 
Europeană.

Dar, totuși, ceva se petrece. Există semne 
care se manifestă direct sub ochii noștri că 
Uniunea Europeană, colosul cu picioare de 
lut, se clatină.

DECLINUL
Analizăm în cele ce urmează una din 

recentele cărţi care prezic dezintegrarea 
ori colapsul Uniunii Europene. Autorul ei 
este James Kirchick, iar titlul cărţii lui este 
„Th e End of Europe: Dictators, Demagogues, 
and the Coming Dark Age” („Sfârșitul 
Europei: dictatori, demagogi, și Evul Mediu 
întunecat”, Yale University Press). Kirchick 
este prea tânăr să se aventureze să facă 
astfel de afi rmaţii alarmiste privind Europa. 
Dar, din nefericire, cărţi cu astfel de titluri 
se vând și atrag atenţia. Kirchick a fost 
jurnalist la Europa Liberă și Radio Liberty, 
iar acum lucrează pentru Foreign Policy 
Institute în Washington. Treaba principală a 
celor ca Kirchick este să scrie, să-și justifi ce 
salariul și să atragă atenţia. Din când în 
când Kirchick, la fel ca intelectuali de seama 
lui de dincolo de Atlantic, petrec săptămâni 
la rând în Europa, unde își formează opinia 
despre prezentul ori viitorul Uniunii 
Europene, iar, la întoarcere, scriu și publică. 
Kirchick ne informează că, în opinia lui, 
Uniunea Europeană e divizată în patru, 
estul fi ind divizat de vest de-a lungul liniei 
de demarcare a Europei Occidentale și a 
Europei de Est din vremea comunismului, 
iar sudul Europei e demarcat de nordul 
Europei de o axă care se extinde de la 

Atlantic la Atena și separă ţările înstărite ale 
UE de cele mai puţin dezvoltate din sudul 
UE. 

Scindată în patru, zice Kirchick, Uniunea 
Europeană nu va mai putea dăinui mult. 
Axa nord-sud divizează ţările Uniunii 
Europene pe criterii de securitate. Ţările din 
estul Europei vor o Uniune fermă la adresa 
Rusiei care să le poată asigura securitatea. 
În contrast, ţările din vestul Europei nu au 

determinarea necesară să confrunte o Rusie 
agresivă cu un apetit pentru expansiune 
teritorială, nu vor să-și mărească bugetul 
militar și, mai ales, să pună la dispoziţia 
ţărilor din est militari occidentali, pentru a 
le asigura securitatea naţională. Situaţia este 
și mai complicată, adaugă Kirchick, având în 
vedere politica „America First” a lui Trump 
care îi pune pe est europeni între ciocan și 
nicovală. Iar divizarea Europei între nord și 
sud pe criterii economice face ca ţările de la 
sudul axei – Portugalia, Spania, Italia, Cipru 
și Grecia – să fi e văzute ca un balast care ar 
putea cauza colapsul economic al Uniunii 
Europene.

Peste problemele de securitate și 
economice se suprapune migraţia 
musulmană internaţională în Europa. În 
2015, un milion și jumătate de azilanţi 
musulmani au intrat în Europa, la fel ca în 
2016. Trei milioane, în doar doi ani!

COLAPSUL?
Kirchick simpatizează cu ţările estice 

privind dilema securităţii lor, observând pe 
bună dreptate că Rusia, anexând Crimeea, 
a întreprins prima anexare de teritoriu prin 
forţă de după al Doilea Război Mondial în 
Europa. Prinse între o Uniune Europeană 
care vrea să evite cu orice preţ o confruntare 
cu Rusia, o administraţie Trump care 
propovăduiește doctrina „America First” 
și o migraţiune islamică fără precedent în 

Europa, ţările est-europene sunt forţate să 
privească cu simpatice către Rusia, cazul 
Ungariei în acest sens fi ind bine cunoscut.

Ba mai mult, Kirchick e critic atât la adresa 
liderilor occidentali, cât și a administraţiei 
Obama, pentru că au ignorat avertismentele 
liderilor Europei de Est, în principal Havel 
și Walesa, că Rusia începutului de mileniu 
III a devenit o putere revizionistă care 
promovează o agendă a secolului 19, prin 
mijloace și tactici ale secolului 21. Kirchick 
este și puţin sarcastic, criticând occidentalii 
și amintindu-le că, la urma urmelor, est-
europenii cunosc mult mai bine agresiunea 
rusească decât occidentalii. Zice el ,,Central 
and Eastern European leaders… know a 
thing or two about Russian aggression” 
(„Liderii Europei Centrale și de Est știu câte 
ceva despre agresiunea Rusiei”), pentru că au 
suferit-o pe pielea lor. 

Kirchick este de asemenea aspru 
privind ceea ce el numește revanșismul 
maghiar. Numește Ungaria o democraţie 
fără democraţi și este îngrijorat de tonul 
supranaţionalist al liderilor maghiari. De 
fapt, Kirchick dedică un întreg capitol al 
cărţii lui Ungariei, paginile 40-70, ceea 
ce este mult pentru o carte deosebit de 
ambiţioasă în scop, cu doar 230 de pagini 
de text și opt capitole.

Este aspru și cu Franţa, fi ind șocat de 
antisemitismul pe care-l întâlnește acolo. 
În general însă, Kirchick e șocat de mai tot 
ce vede în Europa, de la colapsul economic 
din 2008 încoace la subminarea drepturilor 
omului, a libertăţii religioase și a libertăţii 
cuvântului, invazia musulmană, atitudinile 
anticapitaliste ale tinerilor europeni și 
intoleranţa faţă de cei care gândesc  diferit 
de elita intelectuală la modă a Europei.

Nu e de mirare, adaugă el, că britanicii au 
ales să părăsească o corabie care, în opinia 
lui, se scufundă. La toate aceste probleme, 
Kirchick  adaugă discuţii interesante despre 
demografi a europeană.

Poate fi  Europa resuscitată, întreabă el, în 
fi nal? Există speranţe, zice el, în special la 
tineretul european care nu vrea fracturarea 
Casei Europene pe care au clădit-o părinţii 
lor. Alternativa ar fi  de neimaginat, Kirchick 
încheindu-și cartea cu atenţionarea că un 
colaps european ar însemna reîntoarcerea la 
epoca întunericului: „Such a collapse would 
usher în nothing less than a new dark age”.

va urma

Secretarul general al Ligii Arabe a 
declarat că Iranul și Israelul sunt 

principalii benefi ciari ai tulburărilor 
din lumea arabă, „cel mai grav” haos 
pe care l-a cunoscut în întreaga sa 
viaţă scrie AFP.

„Am 74 de ani și niciodată nu 
am avut ceva mai grav decât ceea 
ce vedem în acest moment”, a spus 
Ahmed Aboul Ghelt, în deschiderea 
Arab Media Forum, care a reunit 

recent sute de ziare și alte mass-media, 
la Dubai.

„Iranul savurează ceea ce suferă 
lumea arabă. Unii în Iran observă 
și așteaptă ca noi să ne distrugem”, a 
adăugat el. Potrivit acestuia, Israelul 
profi tă și el de situaţia din Orientul 
Mijlociu, în condiţiile în care se afl ă 
sub presiune, pentru a găsi o soluţie 
cu palestinienii. „Dacă aș fi  premierul 
Israelului, aș crede că sunt cele mai 

bune zile pentru Israel”, a subliniat 
șeful  Ligii Arabe.

Iranul este acuzat de mai multe 
ţări arabe, în special de monarhiile 
din Golf, că se amestecă în treburile 
lor interne, în special în Bahrain și 
Yemen. Teheranul susţine regimul 
Bashar al-Assad în Siria, în timp 
ce Riad-ul și alte ţări arabe susţin 
opoziţia. Iranul exercită de asemenea 
o infl uenţă considerabilă în Irak.

Marii câştigători ai haosului din Orientul Mijlociu

ASCENSIUNEA l Wh E Eill R h 21

Securitatea ţării, democraţia și statul 
de drept sunt valori fundamentale pe 

care le împărtășim și promovăm. Iar, când 
ele sunt periclitate, tragem un semnal de 
alarmă. O facem din nou, la 60 de ani de la 
fondarea Uniunii Europene.

Atmosfera prilejuită de această 
aniversare este sumbră. Coșmarul Uniunii 
Europene continuă. E un coșmar, însă, 
pe care îndrăznim să o spunem – și l-a 
creat singură. Aparenţele deseori înșală 
și declaraţiile „cosmetice” nu pot ascunde 
faptul că Uniunea Europeană vopsește 
direct peste rugină. Așa a fost și sâmbătă, 
25 martie 2017, când liderii UE s-au 
întrunit pentru aniversarea fondării 
Uniunii Europene. Întrunirea s-a ţinut la 
Roma, unde acum 60 de ani a fost semnat 

Tratatul de la Roma, într-un context istoric 
total diferit. Tancurile și trupele sovietice 
erau încă staţionate în inima Europei, 
provocările economice erau serioase, iar 
occidentalii aveau nevoie de o resuscitare 
psihologică. Începuturile Uniunii au fost 
umile, fondatorii ei fi ind bărbaţi și femei 
cu o orientare creștină bine cunoscută, 
dar care, din nefericire, e ignorată în zilele 
noastre sau chiar ascunsă.

Dar începutul umil a pus Uniunea 
Europeană pe o traiectorie a succesului. 
Europa s-a bucurat de securitate în raport 
cu lumea comunistă și Uniunea Sovietică 
și a cunoscut un succes economic fără 
precedent.
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„Memorialului Viorel Mateianu”  
la fotbal, desfășurată (12-13.
VIII.2017) la Boldești-Scăeni pe 
stadionul care poartă numele 
regretatului fost mare jucător și 
antrenor prahovean s-a soldat cu 
succesul echipei locale Petrolistul 
Boldești, urmată în clasamentul 
competiţiei internaţionale de 
Prutul Leova din Republica 
Moldova și de echipele din 
Prahova, Unirea Urlaţi și Avântul 
Măneciu. 

* În prima etapă din Liga 
A Prahova la fotbal (19-20.
VIII.2017), s-au înregistrat 
rezultatele : * Petrolul 95 Ploiești 
– Unirea Teleajen Ploiești 6-3 
* CSO Măgura Slănic – CS 
Mănești Coada Izvorului 0-1 
* CSO Tricolorul Breaza – 
Unirea Urlaţi 1-0 * CS Păulești 
– AFC Brebu 7-0 * Petrolistul 
Boldești – CS Cornu 3-0 * AFC 
Bănești Urleta – CSO Plopeni 2-0 
* CS Ceptura – CS Blejoi 1-7 
* Avântul Măneciu – CSO 
Teleajen Vălenii de Munte 0-3. 
Primul lider, Clubul Sportiv 
Păulești. 

* Revenită în fotbalul 
naţional, după un sezon, cu 
succes, în Liga A Prahova, 
îndrăgita formaţie FC Petrolul 
Ploiești va lua startul pe difi cilul 
drum al promovării (obiectiv 
dorit și declarat). Sâmbătă, 26 
august 2017, de la ora 20.00, 
pe Stadionul „Ilie Oană” din 
Ploiești când va întâlni echipa 
Viitorul Domnești (Ilfov), în 
cadrul primei etape a turului 
Campionatului Seriei a III-a, 
din Liga a III-a Naţională. 

* În următoarele 12 etape 
ale turului competiţional, FC 
Petrolul Ploiești va întâlni în 
ordine, săptămânal, celelalte 
12 competitoare din seria sa 
(14 echipe în Seria a III-a; 
76 de echipe în cinci serii, în 
Liga a III-a…; prima clasată 
din fi ecare serie promovează): 
Sporting Roșiori – Teleorman 
(în deplasare), apoi FC 
Aninoasa – Dâmboviţa (acasă, 
la Ploiești…), CS Tunari – 
Ilfov (d.), Flacăra Moreni 

– Dâmboviţa 
(a.), Concordia 
2 Chiajna – 
Ilfov (d.), apoi, 
Uban Titu - 
Dâmbovița  
(a.),  FCM 
Alexandria –
Teleorman (a.), 
Voinţa Saelele – 
Teleorman (d.), 
Atletic Bradu – 
Argeș (a.), CS 2 
Mioveni – Argeș 
(d.), AFC Astra 

2 (a.), SC Popești Leordeni – 
Ilfov (d.). 

* În vederea disputelor 
ofi ciale din Liga a III-a, FC 
Petrolul Ploiești a disputat șase 
jocuri de pregătire, cu patru 
victorii, 6-1 cu Colţea la Brașov, 
5-0 cu Steagul Roșu la Brașov, 
3-0 Oţelul Galaţi la Brașov 
și 2-0 cu Progresul Spartac 
București la Strejnic și două 
egaluri, 2-2 cu FC Aninoasa în 
Dâmboviţa și 0-0 cu Olimpia 

Râmnicu Sărat în judeţul vecin 
Buzău. 

În acest joc, Petrolul 
(antrenor Octavian Grigore) 
a folosit formaţia: Bolboașă – 
Vagner, Prunescu, Antoche, 
Velisar – Chindriș – Lambru, 
Puchea, Cl. Tudor, Saim – 
Arnăutu (Marinică, Botezan 
– Olaru, Chiriţă, Frâncu, Ticu, 
Ciocâlteu, Niţescu, N. Popescu, 
Catană, D. Gheorghe, Vintilă, 
Stănescu). 

* Repetiţii ofi ciale în Cupa 
României: ACS Regal Sport 
Club Ferdinand I București – 
FC Petrolul Ploiești 1-8 (Turul 
1). 

* FC Petrolul Ploiești – Urban 
Titu, Dâmboviţa 2-0 (Turul 2), 
22 august 2017, Stadion „Ilie 
Oană”, în nocturnă. 

* Primul examen ofi cial 
în Liga a III-a, sâmbătă (26.
VIII.2017, ora 20.00), pe „Ilie 
Oană”, cu Viitorul Domnești… 
Hai Petrolul!

Din iniţiativa onorantă 
a Asociaţiei Judeţene 

de Tenis de Masă Prahova, a 
președintelui acestei structuri 
sportive – preţuitul polisportiv 
George Iancu, Sala „Indoor Table 
Tennis” Ploiești (strada Văleni 
nr. 141) a găzduit (18.VIII.2017) 
o competiţie omagială – „Trofeul 
Anastase Vlășceanu”, deschisă 
jurnaliștilor sportivi prahoveni.

Dedicat memoriei regretatului 
slujitor al învăţământului, 
sportului și presei sportive 
prahovene și românești, 
profesorul de matematică 
Anastase Vlășceanu, trofeul 
turneului de tenis de masă (o 

„cupă a presei”…) a revenit 
jurnalistului Daniel Cosarek, 
„spectaculoasele” dispute având 
în prim plan și pe colegii săi 

Marian Pușcaș, Ionel Luţan, 
Valentin Lazăr, Sorin Georgescu, 
Ion Vișan, Gabi Popescu.

Familia regretatului omagiat a 

fost reprezentată de fi ica sa ing. 
Cornelia Vlășceanu Onofrei și de 
unul din cei doi fi i, ing. Gabriel 
Vlășceanu.

„Trofeul Anastase Vlășceanu” 
la tenis de masă, o competiţie 
sportivă remarcabilă, cu 
profunde valenţe morale… 

* Revenită în fotbalul * În următoarele 12 etape
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in iniţiativa onorantă

„Trofeul Anastase Vlăşceanu” la tenis de masă, „Trofeul Anastase Vlăşceanu” la tenis de masă, 
remarcabil omagiu al jurnaliştilor sportivi prahoveniremarcabil omagiu al jurnaliştilor sportivi prahoveni

În fotografi a de album, de la stânga: Valentin Lazăr, Gabriel Vlăşceanu, Cornelia Vlăşceanu Onofrei, În fotografi a de album, de la stânga: Valentin Lazăr, Gabriel Vlăşceanu, Cornelia Vlăşceanu Onofrei, 
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 Petrolul Ploieşti în atac la Râmnicu Sărat... Petrolul Ploieşti în atac la Râmnicu Sărat...

Prof. Anastase VlăsceanuProf. Anastase Vlăsceanu
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