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

Ziarul   Ploiestii,
 „Adevărata patrie e acolo unde există obiceiuri folositoare.”
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Armata a Armata a 
rămas fără rămas fără 
bani de salariibani de salarii
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Mă Mă 
doare-n doare-n 
băşcălie!băşcălie!

Primăria Ploiești a anunțat că, până pe 11 
septembrie, prima zi a anului școlar 2017-2018, 

programul de reparații curente va fi  încheiat la toate 
unitățile de învățământ, „cel puțin în interior”, astfel 
încât procesul educațional să se desfășoare în condiții 
optime. Practic, intervențiile la creșe și grădinițe 
sunt fi nalizate, cele de la licee se încadrează în grafi c, 
iar întârzieri sunt la imobilele care găzduiesc mai 
multe școli gimnaziale. În acest din urmă caz, dar 
și la anumite licee, vor fi  lucrări la exterior ce se vor 
executa după începerea școlii, fără să afecteze, promite 
primarul Adrian Dobre, procesul de învățământ. 
Curățenia în curțile școlilor este asigurată de fi rma 
Rosal, ci nu de SC „Servicii de Gospodărire Urbană” 
(SGU), aceasta având alte ocupații, gen să se joace 
de-a consiliul de administrație ori de-a datul afară 

directori. Primarul Dobre s-a arătat deranjat și pentru 
că personalul administrativ din școli este încapabil 
să asigure măcar curățenia pe alei, darămite să mai 
tundă o iarbă prin parcuri. Revenind la reparații, 
trebuie să spunem că acestea au început totuși târziu, 
contractele fi ind semnate după 3 august. Reamintim 
că, în urma procesului de achiziție publică, au fost 
desemnați următorii câștigători ai licitației pentru 
lucrările de reparații curente: lotul 1, colegii/licee, S.C. 
Scut Construct SRL, valoare contract-1.062.365 lei, 
fără TVA; lotul 2, școli, Asocierea S.C. Fadmi Prod-
S.C. Nicons SRL. prin lider de asociere S.C. Fadmi 
Prod, valoare contract-935.294 lei, fără TVA; lotul 
3, grădinițe și creșe, Asocierea S.C. Fadmi Prod-S.C. 
Nicons SRL. prin lider de asociere S.C. Fadmi Prod, 
valoare contract-826.790 lei, fără TVA.

Guvernul tehnocrat sau Guvernul „Zero”, cum l-au și îl numesc cei 
de la PSD și ALDE, a reușit, anul trecut, să elaboreze și să avizeze 

la Ministerul de Finanțe studiul de prefezabilitate pentru construirea 
unui penitenciar de 1.000 de locuri la Berceni, pe locul fostei unități 
militare deja demolată. În data de 23.03.2017, Administrația Națională 
a Penitenciarelor a înaintat la Ministerul Justiției un proiect de 
Hotărâre de Guvern pentru aprobarea achiziției studiului de fezabilitate 
pentru acest obiectiv. După alte 5 luni, Guvernul Tudose a aprobat 
achiziționarea, de către Ministerul Justiției, a respectivului studiu. Ce 
să înțelegem din acest parcurs? Că e nevoie de aproape o jumătate de 
an să scrii o hotărâre de guvern și o altă jumătate ca să spună cineva 

un simplu „da”? Că o hârtie face cinci luni de la Ministerul Justiției la 
Guvern sau Guvernul așteaptă tot atâta timp să-și dea Ok pe o chestiune 
atât de fi erbinte, cum este cea a suprapopulării penitenciarelor? Parcă 
Ordonanța 13, care avea la bază același argument, a durat o singură 
seară să fi e redactată și aprobată! Dacă superfuncționarii noștri se vor 
mișca și de aici înainte cu aceeași viteză înseamnă că va mai dura un 
an să avem studiul de fezabilitate, un altul să scriem proiectul, în al 
treilea se schimbă Guvernul, apoi o luăm de la capăt, cu alte actualizări 
de documente, licitații, iar când să trecem la execuția lucrării... precis 
rămânem în pană de bani. 

Primarul Adrian Dobre a semnat, recent, 
la București, la sediul AMPOCU 

(Autoritatea de Management pentru Programul 
Operațional Capital Uman), contractul de 
fi nanțare între Ministerul Dezvoltării Regionale 
Administrației Publice și Fondurilor Europene, 
în calitate de Autoritate de Management 
pentru POCU (Programul Operațional Capital 
Uman) și Municipiul Ploiești, având drept 
obiect acordarea unei fi nanțări nerambursabile 
pentru implementarea proiectului intitulat „O 
9 șansă! Sprijinirea comunității marginalizate 
din Ploiești, prin elaborarea unei Strategii de 
Dezvoltare Locala (SDL)”. Valoarea totală a 
contractului este de 226.825 lei, din care valoarea 
eligibilă, nerambursabilă, se ridică la 212.014 
lei. Diferența de bani va fi  acoperită de la bugetul 
național. Parteneriatul proiectului este format 
din Primăria Ploiești, Asociația PartNet și SC 

Agrafi cs Communication. Obiectivul general 
al proiectului îl reprezintă implementarea 
în municipiul Ploiești a noului instrument 
de dezvoltare teritorială propus de Comisia 
Europeana pentru perioada de programare 
2014-2020, acela de Dezvoltare Locală plasată 
sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), 
în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii 
sociale, în zonele urbane marginalizate (ZUM) 
de la nivelul municipiului, prin mobilizarea 
și animarea comunităților în dezvoltarea 
locală, prin crearea unui Grup de Acțiune 
Locala (GAL) și elaborarea unei Strategii 
de Dezvoltare Locală. Ca prime acțiuni în 
cadrul proiectului amintim: înfi ințarea noului 
GAL; delimitarea comunității marginalizate 
și a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor 
urbane marginalizate; animarea partenerilor 
locali și mobilizarea comunității marginalizate 

vizate; elaborarea strategiei de dezvoltare 
locală și a listei indicative de intervenții prin 
care GAL consideră că vor fi  atinse obiectivele 
strategiei de dezvoltare locală; activități care 
au ca obiectiv scoaterea din sărăcie/reducerea 
sărăciei și integrarea socială prin stimularea 
asocierii „de jos în sus” a actorilor dintr-un 
teritoriu care elaborează și aplică strategii 
integrate și multisectoriale de dezvoltare locală. 

Nicio noutate! La Ploiești 
curg problemele, poate 

și pentru faptul că, din cauza 
unor diferende politice ori de 
altă natură, nu se pot armoniza 
lucrurile astfel încât activitatea 
din Primărie să funcționeze  
normal. Astăzi, expiră contractul 
de iluminat public din Ploiești. 

Licitația pentru desemnarea 
unui nou operator n-a avut loc 
fi indcă a existat un contestatar al 
caietului de sarcini (contestație 
respinsă, la București) și 
procedura trebuie reluată. Dar 
nu vă îngrijorați: nu vom rămâne 
fără iluminat public, în beznă. 
Sau poate da? După ce, în presă, 
va fi  arătat cu degetul vinovatul, 
în mod sigur se va găsi o soluție. 
În blocaj (cu contestații) sunt 
și celelalte două contracte de 
concesiune, de salubritate și de 
dezinsecție și deratizare, dar 
pesemne și în aceste cazuri se va 
afl a o rezolvare.

Proiect pentru sprijinirea comunității 
marginalizate din Ploieștimarginalizate din Ploiești

Școlile din Ploiești, gata și nu prea pentruȘcolile din Ploiești, gata și nu prea pentru
    începerea anului școlar    începerea anului școlar

O să ne lase O să ne lase 
Primăria în Primăria în 

beznă?beznă?

Viitorul Penitenciar Berceni: ușurel, să nu Viitorul Penitenciar Berceni: ușurel, să nu 
obosească funcționarii de-atâta muncă!obosească funcționarii de-atâta muncă!

vizate; elaborarea strategiei de dezvoltare

Parol, Operaţiuni Fake Operaţiuni Fake 
Flag, pretext pentru Flag, pretext pentru 
intervenţii militareintervenţii militare
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Accidentul rutier pe DN1, la 
Românești

Trafi cul rutier a fost întrerupt 
pe DN1, la Românești, ca urmare 
a unui accident rutier, după ce un 
autoturism a intrat într-un stâlp. 
Conducătorul auto a fost găsit 
încarcerat la locul accidentului. 
Bărbatul a fost preluat de un 
elicopter și transportat la un spital 
din București. La doar 200 de 
metri de locul accidentului, a altă 
tragedie a avut loc. Un bărbat în 
vârstă de 63 de ani care circula cu 
o bicicletă a intrat într-o dubiță. 
Impactul i-a fost fatal bărbatului. 
In ciuda manevrelor de resuscitare 
biciclistul a decedat.
Camion răsturnat pe DN1A, la 

Cheia
Trafi cul a fost întrerupt în 

comuna Măneciu, sat Cheia, 
pentru mai multă vreme pe DN1A, 
pe sensul Ploiești – Brașov, după 

ce șoferul unui camion a pierdut 
controlul volanului și s-a răsturnat 
cu mașina. Camionul era încărcat 
cu pietriș, iar până la repunerea 
pe roți a vehiculului, circulația în 
zonă a fost blocată. Din fericire nu 
au existat victime. 

Accident mortal la Mizil
Accidentul rutier s-a produs 

la intrare în Mizil, după ce 
un autoturism Matiz a intrat 
în coliziune cu un tir. Șoferul 
autoturismului, un bărbat în vârstă 
de 45 de ani, a fost grav rănit. 
La fața locului au ajuns echipaje 
ale Poliției, ale Serviciului de 
Ambulanță Prahova și pompierii 
militari. În ciuda manevrelor 
de resuscitare, conducătorul 
autoturismului a decedat. Trafi cul 
în zonă a fost restricționat. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs accidentul rutier. 

Trei autoturisme implicate 
într-un accident la Sinaia

Cele trei autoturisme au 
intrat în coliziune pe DN1. La 
fața locului au ajuns echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului de 
Ambulanță Prahova. Din cele opt 
persoane implicate în accident, 
un minor în vârstă de peste 2 ani 
a fost transportat cu o ambulanță 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești. 

Accident pe DN1, la Nistorești
Trei autoturisme și o 

motocicletă au fost implicate 
într-un accident pe DN1. La fața 
locului s-au prezentat mai multe 
echipaje ale Poliției, Serviciului de 
Ambulanță și pompierii militari. 
Două dintre cele cinci persoane 
implicate în accident, un bărbat 
în vârstă de 29 de ani și un altul 

în vârstă de 42 de ani, au refuzat 
transportul la spital. Alte trei 
persoane au fost transportate la 
spital. Este vorba de un tânăr în 
vârstă de 25 de ani și un bărbat în 
vârstă de 52 de ani, transportați 
la Centrul de Primiri Urgențe a 
Spitalului Municipal Câmpina, 
iar motociclistul a fost transportat 
la unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești.

Accidente în Ploiești
Unul dintre evenimentele 

rutiere au avut loc la intersecția 
străzii Elena Doamna cu strada 
Traian. Două autoturisme au intrat 
în coliziune, iar două persoane au 
fost rănite. La fața locului au ajuns 
echipaje ale Poliției și Serviciului 
de Ambulanță Prahova. Un 
alt accident rutier a avut loc la 
intersecția Bulevardul Republicii 
cu str. 8 Martie. În evenimentul 
rutier au fost implicate două 
autoturisme. O persoană a fost 
rănită. Tot la Ploiești, dar pe strada 
Găgeni, șoferul unui autoturism a 
pierdut controlul volanului și s-a 
răsturnat cu mașina. O persoană 
a fost rănită și a avut nevoie de 
îngrijiri medicale.
Autoturism răsturnat, la Drajna

Un conducător auto a trecut 
prin momente cumplite după 
ce a pierdut controlul volanului. 
Autoturismul s-a răsturnat. 
Din fericire șoferul, singurul 
din autoturism, a scăpat doar 
cu câteva zgârieturi, potrivit 
Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență Prahova.

Accident la Câmpina
Evenimentul rutier a avut loc la 

intersecția străzilor B. P. Hașdeu 
cu strada M. Kogălniceanu. În 
accidentul rutier au fost implicate 
două autoturisme, iar potrivit 
primelor informații o persoană 
a fost rănită. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cu 
exactitate modul cum s-a produs 
accidentul rutier.

Accident la Podul Înalt
Un autocar și un autoturism au 

intrat în coliziune. Cursa specială 
care ar fi  trebuit să ajungă în Parcul 
industrial ar fi  fost acroșată de un 
autoturism condus de o femeie. 
În autocar erau 50 de persoane, 
care nu prezentau leziuni, însă au 
avut nevoie de îngrijiri medicale 
pentru că au făcut atac de panică. 
Șoferița autoturismului, o femeie 
în vârstă de 53 de ani, a fost rănită 
grav. Persoana a fost preluată de 
o ambulanță de la SAJ Prahova 
și transportată, în comă, la spital. 
Un al doilea accident a avut loc, 
la scurt timp, pe Centura de Vest 
a Ploieștiului. În autocar se afl au 
26 de persoane și, din fericire, nu 
au existat victime. La fața locului 
s-au deplasat echipaje de la ISU 
Prahova, de la Poliție și de la 
Serviciul de Ambulanță Prahova. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili modul cum s-a produs 
accidentul rutier.

Incendiu la o casă din satul 
Popești

Flăcările au cuprins o casă 

particulară din comuna Brazi, 
sat Popești. Potrivit ISU Prahova, 
incendiul a izbucnit pe strada 
Lămâiului. La fața locului s-au 
deplasat două echipaje de pompieri 
militari, precum și o ambulanță. 
Incendiul s-a manifestat la etajul 
unu al clădirii, cu degajare mare 
de fum. Din fericire, nu au existat 
victime.
Accident feroviar în zona satului 

Bobolia

Accidentul feroviar a avut loc 
pe timpul nopții și s-a produs între 
Câmpina și Florești. Imediat au 
fost alertate echipajele de salvare 
de la ISU Prahova și Serviciul de 
Ambulanță Prahova. Operațiunea 
s-a dovedit una difi cilă, pentru 
că echipajele plecate în căutarea 
victimei au mers pe jos. Victimă 
a fost o femeie în vârstă de 55 de 
ani. Cadavrul a fost descoperit în 
zona satului Bobolia, după Gara 
Florești. 

Cruzime fără margini. 
Cal abandonat pe strada 

Transilvaniei
Poliția Locală Ploiești a fost 

sesizată cu privire la faptul că un 
cal rănit zace abandonat pe iarbă, 
lângă o centrală termică situată pe 
strada Transilvaniei. La fața locului 
s-au deplasat polițiștii locali 
din cadrul Biroului de Protecția 

Mediului, alături de reprezentanți 
ai Direcției Sanitar Veterinare 
Prahhova. Totodată a fost solicitat 
sprijinul unui medic veterinar 
din cadrul Administrației 
Parcului Memorial „Constantin 
Stere”. Pentru că nu a putut fi  
identifi cat proprietarul, calul a 
fost transportat la Administrația 
Parcului Memorial „Constantin 
Stere” de la Bucov. 

Bărbat dispărut din Scorțeni
Inspectoratul Județean de 

Poliție Prahova caută un bărbat 
în vârstă de 55 de ani, care a 
părăsit localitatea Scorțeni și 
nu a mai revenit. Persoana 
dispărută se numește Ghenea 
Nicolae și locuiește în comuna 
Leu, sat Zănoaga, județul 
Dolj. Bărbatul lucra însă la o 
stână din comuna Scorțeni, ca 
cioban. Poliția a anunțat că au 
fost demarate, imediat, toate 
activitățile procedurale, polițiștii 
efectuând investigații pentru 
depistarea persoanei în cauză. 
Bărbatul are 1.70 m, 70 kg, ochi 
căprui, constituție astenică, păr 
șaten. La momentul dispariției, 
bărbatul era îmbrăcat cu un tricou 

roșu, pantaloni tip salopetă de 
culoare albastră și papuci albaștri. 
Persoanele care pot oferi relații ce 
pot conduce la depistarea acestuia 
sunt rugate să anunțe cea mai 
apropiată subunitate de poliție sau 
să apeleze la 112, a anunțat Poliția. 

Dosar penal la Breaza
Polițiștii de investigații 

criminale din Breaza au verifi cat 
legalitatea activității desfășurate 
de o societate comercială din oraș. 
În urma verifi cărilor, polițiștii au 
constatat că erau expuse la vânzare 
109 de cutii cu produse pirotehnice 
(petarde), având afi șat prețul 
de 2 lei /cutie. Polițiștii,potrivit 
IJP Prahova, au descoperit în 
depozitul punctului de lucru alte 
50 de cutii cu același conținut. 
„Din primele cercetări a rezultat 
că administratorul societății 
nu este autorizat să desfășoare 
activități cu produse pirotehnice, 
petardele fi ind achiziționate în 
urmă cu două luni, iar factura a 
fost înregistrată în contabilitate”, 
a anunțat ISU Prahova. În cauză 
a fost întocmit un dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
efectuare de operațiuni cu articole 
pirotehnice fără drept.

Prins când fura motorină
O patrulă din cadrul Secției 

nr. 1 Ploiești, în timp ce se afl a în 
exercitarea atribuțiilor de serviciu 
în zona cartierului Bereasca, s-a 
sesizat din ofi ciu cu privire la 
faptul că, pe strada Ștrandului, 
un bărbat sustrăgea motorină 
dintr-o autoutilitară. Vehiculul 
era parcat pe sensul de mers 
Centura Bucov către Ploiești, a 
anunțat IJP Prahova. „În urma 
verifi cărilor efectuate, s-a stabilit 
faptul că bărbatul este chiar 
șoferul autoutilitarei, în cauză 
fi ind întocmit un dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
furt”, a precizat IJP Prahova. 

Trei femei din Ploiești, acuzate 
de înșelăciune prin metoda 

ghicitului
Polițiștii de investigații 

criminale din cadrul Secției nr. 1 
Ploiești au depistat și reținut trei 
ploieștence, față de care au fost 
emise mandate de executare a 
pedepsei cu închisoarea, pentru 
săvârșirea de infracțiuni prin 
modul de operare „ghicit”, a 
anunțat IJP Prahova. Cele trei 
femei sunt acuzate de infracțiunile 
de înșelăciune, șantaj și instigare 
la furt. Cele trei persoane au 

fost încarcerate în Penitenciarul 
Târgșor, în vederea executării 
pedepselor.
Dosar penal pentru tăieri ilegale 

de arbori
Polițiști din cadrul Poliției 
orașului Plopeni, în timp ce 
acționau în domeniul prevenirii 
și combaterii delictelor silvice, în 
comuna Dumbrăvești - în pădurea 

Mărgineanca, au depistat doi 
bărbați care ar fi  tăiat și sustras, cu 
ajutorul unui atelaj hipo, un arbore 
de esență stejar. „În urma cubării 
materialului lemnos transportat, 
a rezultat cantitatea de 1,21 m3. 
Atelajul hipo şi harnaşamentul au 
fost ridicate în vederea confi scării, 
iar materialul lemnos a fost predat 
pădurarului din cadrul Ocolului 
Silvic Slănic”, a anunțat IJP 
Prahova. Potrivit Poliției, în cauză 
a fost întocmit un dosar penal 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de tăiere ilegală și sustragere de 
arbori.

Furt dintr-o anexă a unei 
instituții publice din Prahova 

Polițiști din cadrul Biroului 
ploieștean de combatere a 
furturilor din locuințe au 
desfășurat cercetări în cazul unui 
furt comis dintr-o anexă a unei 
instituții din Prahova. „Astfel, ieri, 
au fost efectuate și două percheziții 
domiciliare. În urma activităților 
desfășurate, doi bărbați (de 34, 
respectiv 26 de ani) au fost reținuți, 
pentru 24 de ore”, a anunțat IJP 
Prahova. Cei doi bărbați vor fi  
prezentați Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Ploiești cu propunere 
de luare a unei măsuri preventive. 
Percheziții la Suceava efectuate 

de polițiștii ploișteni
Polițiști ploieșteni de 
investigații criminale din cadrul 
Compartimentului ”Înșelăciuni-
Falsuri”, cu sprijinul colegilor din 
cadrul I.J.P. Suceava, au efectuat 
două percheziții domiciliare în 
Suceava. „Perchezițiile în cauză au 
fost autorizate într-un dosar penal 
având ca obiect faptul că un bărbat 
ar fi  falsifi cat formularele 230 
privind destinația sumei de 2% din 
impozitul anual pe veniturile din 
salarii și asimilate salariilor, și le-ar 
fi  depus la ANAF Ploiești, în urma 
acestei activități primind sume de 
bani”, a anunțat IJP Prahova. Prin 
extinderea cercetărilor, s-a stabilit 
că acesta este bănuit de  săvârsirea 
în concurs a trei infracțiuni: 
înșelăciune în formă continuată, 
fals în înscrisuri sub semnătură 
privată și fals în declarații în formă 
continuată. „Prin falsifi carea și 
depunerea formularelor 230 la 
ANAF Ploiești, ar fi  fost reținute și 
direcționate sume de bani reținute 
din salariile a nouă persoane, 
care ar fi  intrat astfel în contul 
unui club din Suceava, creând 
astfel un prejudiciu de 12.362 lei 
bugetului consolidat al statului”, a 
mai precizat IJP Prahova. În urma 
perchezițiilor domiciliare, au fost 
identifi cate numeroase înscrisuri 
falsifi cate prin aceeași modalitate, 
cât și documente care servesc 
ca mijloace de probă în cauza 
penală. Bărbatul a fost reținut 
pentru 24 de ore, urmând să fi e 
prezentat Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Ploiești cu propunere 
legală. 

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

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

Seria accidentelor rutiere a continuat în Prahova. La Mizil, 
un bărbat în vârstă de 45 de ani și-a pierdut viața după ce 
autoturismul în care se afl a a intrat în coliziune cu un tir.
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32.000 de crescători de ovine din 
România s-au înscris la direcțiile 

agricole județene pentru a benefi cia de ajutorul 
guvernamental acordat pentru comercializarea 
lânii. Cantitatea pentru care se solicită sprijinul 
de 1 leu/kg lână comercializată către un centru 
de colectare sau o unitate de procesare a lânii 
este de 22 200 tone. Fondurile alocate pentru 
acest program prin HG 500/2017 sunt de 36 de 
milioane de lei, deci s-ar putea ca toți solicitanții 
să primească bani, dacă întrunesc condițiile 
impuse de legiuitor, respectiv, să dețină, în mod 
obligatoriu, o exploatație de ovine înregistrată 
în Registrul Național al Exploatațiilor și să facă 
dovada comercializării cantității de lână pentru 
care solicită acordarea sprijinului către un centru 
de colectare sau o unitate de procesare a lânii. 

Banii vor fi  acordați la anul și asta 
pentru că urmează alte proceduri. 
De exemplu, în perioada următoare, 
reprezentanții direcțiilor agricole și ai 
Agenției Naționale pentru  Zootehnie 
„Prof. dr. G. K. Constantinescu” 
vor verifi ca existența exploatațiilor 
pentru crescătorii de ovine înscriși 
în program.  Ulterior, după controlul 
administrativ, se vor depune la 
direcțiile agricole documentele 
justifi cative de plată, până la data 1 
iulie 2018. Documentele justifi cative 
de plată sunt factura/fi la/fi lele din 
carnetul de comercializare, din 
care să rezulte cantitatea de lână 

comercializată. Oierii din Prahova au depus 
ceva peste 640 de solicitări (cu totul sunt 
înregistrați 800 de crescători- persoane fi zice 
care au atestat de producător valabil până la data 
plății ajutorului, persoanele fi zice autorizate, 
întreprinderile individuale, întreprinderile 
familiale și persoanele juridice). De reținut ar 
fi  că Prahova nu are, la această dată, un centru 
de colectare, dar se pare că va fi  amenajat unul 
la valea Doft anei, în cadrul unui parteneriat 
public-privat. Ar mai fi  de spus că valoarea 
totală a ajutoarelor de minimis care se acordă 
unui benefi ciar nu poate depăși suma de 15.000 
de euro pe durata a trei exerciții fi nanciare, în 
cursul exercițiului fi nanciar din 2018 și în cele 
două exerciții fi nanciare precedente (2016, 
2017). Sumele reprezentând ajutoare de minimis 
se plătesc într-o singură tranșă anuală. 

AJUTORUL DE LA STAT VA FI ÎN CUANTUM TOTAL DE 
36 DE MILIOANE DE LEI

Ziarul   PloiestiiACTUALITATE

Maria BOGDAN;  www.ziarulploiestii.ro

32.000 de oieri s-au înscris32.000 de oieri s-au înscris
 în Programul „lâna” în Programul „lâna”

Alte patru produse s-au adăugat în lista 
rețetelor consacrate sau a produselor 

tradiționale din Prahova: cașcaval țărănesc, 
brânză de burduf și cașcavea, toate sub 
titulatura „Valdostana”, fi rmă care-și desfășoară 
activitatea la Valea Doft anei și pâinea albă cu 
cartof de la Telega. Primele trei sunt înregistrate 
ca „produse montane” (similară produsului 
eco), iar ultimul, în rândul „rețetelor 
consacrate”. Valdostana este un proiect-pilot 
început în 2006 și care a însemnat următoarea 
colaborare: ferma IP Valea Doft anei a venit cu 
banii, AREV Italia, din regiunea Valle d’Aosta, 
asociație care deține drepturile asupra rasei 

de vaci Valdostana-Pezzata Rossa și Pezzata 
Nera, cu primele 26 de capete de bovine și 
apoi cu viței de 2-3 luni, Consiliul Local Valea 
Doft anei a pus la dispoziție pajiștea montană, 
iar Consiliul Județean Prahova și-a oferit 
suportul în promovarea proiectului.  Prahova 
are totuși o listă destul de subțire de produse 
tradiționale, 15 inițial, la care se mai adaugă 
cele patru recent certifi cate. Ca produse 
tradiționale sunt patru și toate din pește, deși 
Prahova nu excelează cu nimic în piscicultură: 
păstrăv afumat în cobză de brad, păstrăv copt 
și afumat la jar, zacuscă de păstrăv și cârnați 

de păstrăv. Toate au marca „Doft ana”, iar 
cele două fi rme deținătoare a produselor 
sunt din Breaza, numai una având punct 
de lucru în Valea Doft anei. Ca rețete 
consacrate au fost certifi cate: chefi r, lapte 
bătut și Sana (Ecoferm Boldești Scăeni), 
cabanos, mușchi fi le afumat, parizer, 
crenvurști cu carne de vită, salam Torpedo 
(Recunoștința Prodcom Impex Filipeștii 
de Pădure), crenvurști cu carne de vită, 
parizer și ciolan presat (Goodies Meat 
Production Ceptura). De reținut că 8 
dintre produse aparțin fi rmelor omului de 
afaceri Radu Timiș, iar patru agricultori 
dețin 90% din produsele atestate.
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4 fermieri dețin 90% 4 fermieri dețin 90% 
dintre produsele țărănești dintre produsele țărănești 

certifi cate în Prahovacertifi cate în Prahova
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După ce în primele 8 luni prețul 
energiei electrice a crescut 

cu 64% față de anul trecut, Ion 
Lungu, președintele Asociației 
Furnizorilor de Energie Electrică 
din România (AFEER), anunță 
majorări substanțiale ale tarifului 
în 2018. Creșterile de preț nu 
s-ar datora faptului că de la 1 
ianuarie se liberalizează complet 
piața, Autoritatea Națională de 
Reglementare în Energie (ANRE) 
pierzându-și controlul, ci din cauza 
unor condiții de piață de energie. 
„Este de așteptat ca prețurile din 
noile oferte ale furnizorilor către 
consumatorii fi nali să fi e mai mari 

decât prețurile de anul trecut, 
pentru că, atât pe piețele pe 
termen scurt, cât și pe cele 
pe termen lung, prețurile au 
crescut, dar nu putem pune acest 
lucru pe seama liberalizării”, a 
precizat Lungu, care n-a găsit o 
explicație a faptului că, în 2017, 
tarifele au crescut cu 64% față 
de 2016, în condițiile în care 
producția energetică a fost mai 

mare cu 3% în 2017, raportat la 
2016. El a vorbit despre posibilitatea 
trecerii consumatorilor din regim 
reglementat în cel concurențial, 
dar din 8 milioane de consumatori 
doar ceva peste 800 de clienți 
au făcut acest lucru. E posibil 
ca, în condițiile mai greoaie de 
schimbare a furnizorului și fără o 
intervenție limitativă a statului în 
calculul prețului, să fi m la mâna 
monopolului privat și să plătim 
energia scump, cât tot lanțul din 
sistem, producător-transportator-
poate intermediari-furnizorul 
fi nal, să iasă cu profi turi grabnice și 
mari, cum se întâmplă în economia 
noastră.

Consiliul de 
A d m i n i s t r a ț i e 

al SC „Servicii de 
Gospodărire Urbană” 
Ploiești  l-a desemnat 
pe Ovidiu Negulescu 
pentru postul de 
director general, 
iar Marius Panaite 
va exercita funcția 
de director general 
adjunct. Cei doi au 
deținit și până acum 
poziții de conducere la 
SGU. Pentru postul de 
director general a fost 
încheiat un contract de mandat 
provizoriu, pentru o perioadă de 
patru luni, până la ocuparea poziției 
potrivit OUG 109/2011 actualizată. 
Consiliul de Administrație mai 
arată și că salariul directorului 
Panaite, care își va menține și 
directoratul la Direcția Proiectare, 
Întreținere Domeniu Public, va fi  
de 5.500 lei. Revenind la funcția 
de director general, OUG 109 
privind guvernanța corporativă   
se referă la un concurs de selecție 
pentru posturile de conducere 
de la societățile de stat ori din 
subordinea consiliilor județene, 
municipale și locale, dar din 
experiență se cunoaște, n-are 
sens să ne ascundem după deget, 
că va ieși director cine trebuie! 
Negulescu este vicepreședinte al 
organizației ALDE Ploiești (apropo: 

nu se scrie vice-președinte, dle 
director!). Potrivit declarației de 
avere, Negulescu deține 2 case 
la Podenii Noi, 4 autoturisme, 
tablouri în valoare de 5.000 de 
euro, plasamente de 70.000 de lei 
și venituri anuale, împreună cu 
soția (consilier juridic la SC „Hale 
și Piețe”), de 87.000 lei, la care s-ar 
mai adăua un ajutor familial de de 
6.000 de euro de la fi ica stabilită 
în Canada. Noul director general 
mai declară că este crescător de oi 
(peste 50 de capete) și are datorii 
de 18.000 de euro, 10.000 de dolari 
și 20.000 lei. Reamintim că, la 1 
septembrie, CA l-a revocat din 
funcție pe directorul Direcției 
Juridic-Contabilitate și Resurse 
Umane, Gheorghe Constantin, 
iar anterior, pe directorul general 
Donald Constantin.

de mandat nu se scrie vice președinte dle

ALDE are director ALDE are director 
plin la SGUplin la SGU

Prețul energiei Prețul energiei 
electrice va exploda 
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Invitat de PNL în Parlament, de 
dezbaterea cu tema „Atacul Guvernului 

Tudose la adresa economiei românești”, 
premierul României a zis: „de fi ecare 
dată când PSD a fost la guvernare, a 
adus  bunăstare și o economie solidă (...) 
Pentru acest an, creșterea economică 
anunțată și asumată în proiecția de buget 
a fost de 5,2%. Însă noi am înregistrat 
5,8%, cea mai mare cifră din UE. Ne cerem 
scuze că o vom depăși și va fi  o creștere 
economică mai mare”. Domnule Tudose, 
ne scuzați, pardon, ălea 3 sau 4 milioane 
de români nemernici ce-au făcut, s-au 
speriat de creșterea asta și de-aia au 
fugit din țară care-ncotro, de s-a mutat 
România ba în Spania, ba în Italia? Pe 
bune acuma, cu 5,2% sau 5,8% au crescut 
conturile voastre sau a crescut burta lu` 
matale?

- De bunăstare, dragă, nu mai pot,
Îți mulțumesc, Tudose, pentru tot!
Mi-e teamă, însă, când m-or îngropa,
Să n-am acolo loc de burta ta...

Cică Partidul Mișcarea Populară a lui 
Traian Băsescu le stă ca un os de pește 

în gât politicienilor din vechile partide, 
PSD și PNL. Acestea „vor face tot ceea 
ce le stă în puteri pentru a ne elimina de 
pe scena politică”. Pe scurt, povestea este 
următoarea: „la prima oră a dimineții, am 
fost informați că o <monstruoasă coaliție> 
a celor două partide, căreia i s-au afi liat 
ALDE și USR, a decis excluderea PMP din 
Biroul Permanent al Camerei Deputaților, 
reprezentantul nostru urmând a fi  înlocuit 
cu un deputat din grupul minorităților 
naționale. Prin această manevră 
politicianistă, <monstruoasa coaliție> 
anti-PMP își bate joc de voturile a aproape 
400.000 de români care, în decembrie 2016, 
și-au exprimat încrederea în proiectul 
nostru politic. Cât despre ALDE și USR, 
aceste partide își confi rmă adevărata 

natură: primul-de simplă balama a PSD, al 
doilea - de partid fals, format în eprubetă”.
-Ca membru fondator al PSD
Și fost coleg cu PNL,
Băsescu, în sfârșit, ne spune,
Ce monștri a adus pe lume.

Fostul premier Dacian Cioloș a fost 
surprins în compania unei tinere, pe 

care a condus-o la aeroport. Jurnaliștii 
de la „Sursa Zilei” au descoperit cine este 
tânăra misterioasă. Se numește Andrada 
Morar și este membră a staff ului celebrei 
și puternicei companii americane de 

consultanță politică Ketchum. Are 30 
de ani și este din Zalău, orașul natal al 
fostului premier. Ea lucrează de peste 
șapte ani în cadrul companiei Ketchum, 
ocupând diverse funcții, iar din ianuarie 
2016 este vicepreședinte și director 
pentru strategie digitală. Kentchum este 
cea mai veche agenție de relații publice 
din America, înfi ințată în 1919. Are 23 
de agenții deschise în toată lumea și 46 
de fi rme afi liate (printre care una și în 
România). Ketchum Worldwide aparține 
grupului mondial Omnicom, companie 
care a lucrat pentru Vladimir Putin și 
Gazprom. Acuma, să credem că, după 
ce a fost doi ani omul lui Soros, s-a făcut 
sluga lui Putin?
-Doi ani fuse domnul Cioloș
Fiul dracului de Soros.
Iar acuș, mânca-l-ar lupii,
S-a încârduit cu rușii!

Scrie presa locală: „intervenție ÎN 
FORȚĂ de la Bruxelles, după reacția lui 

Hans Klemm în scandalul legilor justiției”. 
Am dat, cu sufl etul la gură, click pe știre, 
să vedem dacă s-au luat Juncker,Tusk, 
Merkel și Macron de americani. Când 
colo, FORȚA cine credeți că era? Maria 
Grapini... „De când Ambasada SUA 
comentează idei, sugestii, propuneri? Că la 
noi se poartă un război dur pe pierderea 
sau câștigarea puterii absolute în Justiție o 
știm, dar se poartă intern, între „interni”. 
Suntem un stat suveran, independent 
și membru cu drepturi depline al UE! 
Îndemnul public făcut de SUA, de a 
combate propunerile la legea Justiției, mi 
se pare absolut ieșit din cadrul diplomației 
si al respectului reciproc între două state!”
-Românii au avut mulți patrioți,
Dar pe Maria nimeni n-o întrece.
Drept e că unii ne-au apărat de hoți,
Iar ea le ține hoților de...zece.

Viceprimarul comunei Bărcănești, 
Dănuț Duță, a fost declarat respins 

la sesiunea de toamnă a bacalaureatului, 
după ce a obținut nota 3,4 la română, 
2,2 la matematică și 1,6 la fi zică: „am 
terminat acum patru ani, la seral, liceul. 
Atunci lucram la privat, nu-mi trebuia 
bacalaureatul. Nici acum nu-mi trebuie. 
L-am dat abia acum pentru că m-a 
îndemnat și susținut domnul primar. 
Am avut mult de muncă la primărie, am 
muncit și sâmbăta, și duminica, nu prea 
am avut timp să învăț. Doar ce am citit 
puțin, acasă. Șansa nu s-a terminat aici. 
Mai dau. Din februarie încep pregătirile, 
meditațiile”. Drăguță, insistă! Dacă 
nu iei bacul la iarnă, vei fi  ales primar. 
Dacă nu-l treci nici la vară, precis ajungi 
parlamentar. Cu ceva noroc și tenacitate, 
cine știe, prim-ministrul țării scrie pe 
tine!

-Nu dispera, Dănuț, nu-i cazul
Să-ți bată careva obrazul.
La noi e-un obicei, se știe,
S-avem și șefi  de stat plecați din cizmărie.

Guvernul României susține că „Valea 
Prahovei reprezintă o prioritate”. 

Premierul Tudose a promis, după ce și-a 
luat notițe de la liderul Liviu Dragnea: 
„nu o să putem să rezolvăm în șase luni cei 
27 de ani de bâlbe și de momente în care, 
știu eu, conducerea de atunci a stabilit că 
nu avem nevoie de autostrăzi. În schimb, 
suntem foarte determinați să rupem pisica, 
pe românește. Cel puțin două tronsoane 
au devenit cumva un pariu național 

sau o marotă națională: Valea Oltului și 
Valea Prahovei. Ar trebui să ne ocupăm 
foarte serios de aceste proiecte. Am avut o 
discuție cu conducerea partidului și trebuie 
să găsim o soluție să le putem face”.
-Să rupi pisica zici c-ați hotărât? 
În 3 decenii parcă ați mai rupt...
Vă zic cinstit și fără fi țe:
Sunteți mai buni la aruncat de mâțe! 

Prim-vicepreședintele PNL Iulian 
Dumitrescu, a declarat, la Neptun, la 

fi nalul ședinței BPN al partidului: „avem 
un proiect pentru eliminarea ajutorului 
social pentru acela care refuză un loc de 
muncă în conformitate cu pregătirea sa, 
un proiect foarte bine primit de societate 

și un proiect care penalizează nemunca în 
societatea românească. PNL încearcă apoi 
stoparea creșterii aberante a salariului 
minim pentru că se pierd foarte multe 
locuri de muncă în țara asta prin creșterea 
din pix a salariului minim”.
-Și zici, Iuliane, că din pix
S-a majorat o leafă atât de mică?
Păi...și la tine cum e? Nu fi x
Din buric ai scos o soldă nesimțită?

Lia Olguța Vasilescu, vorbind despre 
plafonul indemnizației de creștere a 

copilului, la 1.800 de euro: „puteam să-l 
facem și mai jos. Puteam să facem ca în 

ţări foarte dezvoltate din UE, să nu mai 
dăm deloc sau să dăm 100 de euro. Dar 
n-am facut-o. Am plafonat la 1.800 de 
euro. Din punctul nostru de vedere, este 
îndestulător pentru România”. Olguțo, 
puțin sau mult, chestia e că nu stă bugetul 
țării la picioarele tale, să împarți felii 
din el când și cum vrei tu. Până una alta 
mama aia îți plătește ție leafa de 3.500 de 
euro... Asta cum e, mult, puțin? Dar tonul 
și tupeul tău... Auzi, „puteam să nu dăm 
nimic”! Zău?
-E o vorbă din bătrâni
Despre prostul cel fudul:
Prostul nu e prost destul, 
Dacă nu se k.k.-n drum.

PAMFLETZiarul   Ploiestii

pamfl et de E. Pilaff 
www.ziarulploiestii.ro

Mă doare-n băşcălie!Parol,
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Plata defalcată a TVA, 
obligatorie de la anulobligatorie de la anul

Ziarul   PloiestiiACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

ANUNŢ CONCURS
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE 

ŞOFER TRANSPORT PREŞCOLARI ŞI ELEVI 

       Primăria comunei Olari, judeţul Prahova organizează concurs 
/examen  în data de  28.09.2017, ora 10,00 şi interviu in data de 
02.10.2017, ora 10,  pentru ocuparea unui post contractual de execuţie 
pe durată nedeterminată, de şofer,  pentru microbuzul şcolar.      

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească  
următoarele condiţii generale şi condiţii specifi ce :

1.Condiţii generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute la art.3 
din HG nr. 286/2011.

2.Condiţii specifi ce pentru ocuparea  postului   contractual vacant, 
pe perioadă nedeterminată, de şofer transport elevi: cel puţin studii 
profesionale, vechime minim 2 ani, posedă permis de conducere   
categoria “D”, posedă atestat  pentru transportul  rutier de persoane, 
eliberat de ARR, posedă cunoştinţe temeinice de legislaţie rutieră.

Concursul va consta în :
Proba scrisă în data de 28 Septembrie -2017, ora 10,00, locul 

desfăşurării: sediul Primăriei 
Interviu /proba practică în data de 02 Octombrie 2017 ora 10,00 , 

locul desfăşurării  : sediul  primăriei.       
Subiectele vor fi  stabilite pe baza bibliografi ei aprobate de către 

primarul localităţii.
Informaţii despre concurs, condiţii participare, bibliografi e, documente 

depunere dosar,  se pot obţine la sediul instituţiei sau la telefon 
0244471300, persoană de contact Ioniţă Luminiţa-Elena.

PRIMAR, VOINESCU MILICǍ

Guvernul nu a renunțat la plata 
defalcată a TVA; ea va fi  aplicată 

obligatoriu începând cu 1 ianuarie 
2018 și opțional de la 1 octombrie, cu 
promisiunea unui „premiu” pentru 
fi rmele care aleg anticipat această 
variantă, constând în reducerea 
impozitului pe profi t cu 5% sau scutuirea 
de penalități dacă își achită TVA-ul 
datorat. Ministerul de Finanțe spune că 
această manieră de plată a TVA va aduce 
un plus la buget de 6 miliarde de lei în 
perioada 2018-2020, deci 2 miliarde 
de lei/an. De unde ar proveni acest 
plus față de suma colectată în prezent, 
la un număr egal de plătitori de TVA? 
Din separarea contului pentru aceste 
operațiuni, spune 
Ministerul Finanțelor 
și posibilitatea de 
a-i descoperi pe cei 
care nu achită taxa. 
Fiecare plătitor de 
TVA va deschide la 
Trezorerie sau bănci 
(acestea din urmă 
vor putea fi  accesate 
automat la trezorerii, 
deci statul va avea 
control total, cel puțin 
teoretic) un cont 
special pentru taxa 
pe valoare adăugată. În sistemul actual, 
dacă o companie emite o factură de 119 
lei, din care 100 de lei marfa și 19 lei 
TVA, toți banii intră în contul fi rmei, 
care este obligată să țină evidența TVA-
ului. Noul sistem îi obligă pe patroni 
să aibă un cont doar pentru încasări și 
unul pentru plățile de TVA. Benefi ciarul 
care nu plătește în contul corect 
riscă amenzi usturătoare. Ministrul 
Finanțelor, Ionuț Mișa, spune că „split 
TVA va crește gradul de colectare a TVA-
ului la buget. Astăzi există o diferență 
mare între cei care nu plătesc TVA-ul și 
îl folosesc în alte scopuri și cei care sunt 
de bună credință și fac aceste plăți”. Un 
fost ofi cial din minister, Gabriel Biriș, 

avocat de legislație fi scală, spune că 
plata defalcată nu îi va determina pe 
evazioniști să devină, subit, corecți, ca 
urmare, sistemul se adresează tot bun-
platnicilor: „n-am auzit încă niciun 
ofi cial al Ministerului de Finanțe sau un 
alt susținător al acestui proiect care să 
explice, de exemplu, cum rezolvă contul 
de TVA problema fraudei din en-gross-
urile de pe lângă București sau orașele 
mari. Ăia nu declară TVA. Dacă nu 
declară, nu depun nimic în cont.” Pe 
de altă parte, fi rmele mari se plâng că 
vor investi sume uriașe în modifi carea 
sistemului IT pentru implementarea 
programului guvernamental și nici nu 

au timp să-l pună la punct în patru 
luni. Metoda, spune Ministerul de 
Finanțe, este copiată după modelul 
italian. Dacă este așa, de ce nu luăm 
de la ei sistemul aplicat și inventăm 
noi altul, se întreba, deunăzi vreme, 
același Biriș? „E o măsură care se zice că 
e copiată după una aplicată în Italia. Eu 
am o rugăminte la guvernul nostru: să o 
copieze după italieni și nu se mai opune 
nimeni. Să o copieze cu punct și virgulă. 
Numai noi reinventăm apa caldă, deși 
avem WC-ul în fundul curții”, a spus 
Biriș, temător că Guvernul va cheltui 
bani pentru implementarea proiectului, 
iar la urmă precis va fi  ceva eronat, cum 
de obicei ni se întâmplă nouă.

Gabriel Biriș:„sistemul se adresează tot bun-platnicului. Cum rezolvă contul 
de TVA problema fraudei din en-gross-urile de pe lângă București sau 

orașele mari”?Corpul diplomatic și consular 
al României în străinătate, 

reunit la București, cu ocazia 
Zilei Diplomației Române, a fost 
prezent, pentru o zi, la Ploiești. 
Șefi i misiunelor ambasadelor țării 
noastre în străinătate, însoțiți de 
vicepremierul Grațiela Gavrilescu și 
ministrul Afacerilor Externe, Teodor 
Meleșcanu, au avut o întâlnire 
cu ofi cialii Consiliului Județean 
și ai Prefecturii Prahova, organizată la Centrul de Afaceri „Lumina Verde”. Reprezentanții 
instituțiilor prahovene au prezentat oportunitățile investiționale și turistice din județ în ideea 
de a fi  promovate de către ambasadori în străinătate. Următorul popas al delegației (80 de 
persoane) a fost compania de stat Conpet. Directorul general Liviu Ilași a solicitat „sprijin 
în promovarea proiectelor sau parteneriatelor noastre (n.n. Conpet) pe piețele externe”. Tema 
din acest an, „O lume în schimbare: Mizele politicii externe a României”-iar mizele nu sunt 
deloc puține- a prilejuit discuții pe marginea agendei europene, tratatelor de bună vecinătate, 
securitate, apărare și dezvoltare economică. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, 
s-a referit la ultimul subiect, rugându-i pe diplomați, care fac parte din „elita României”, să 
contribuie mai mult, „să pună umărul la relansarea economică a României, alături de Guvern 
și de Parlament, pentru că diplomații sunt avocații produselor românești”. Președintele Klaus 
Iohannis a vorbit despre „riscurile, amenințările și provocările din Est, care rămân foarte 
actuale și în prezent, până la riscurile care își au sursa în Vecinătatea Sudică, inclusiv terorismul, 
migrația ilegală și acumularea de crize regionale a căror soluționare trenează periculos de mult”, 
cerându-le diplomaților, ca reprezentanți de vârf ai diplomației române, „o implicare activă, 
responsabilă și inovatoare”.

Corpul diplomatic român, Corpul diplomatic român, 
la Ploieștila Ploiești



6

Ziarul   Ploiestii ACTUALITATE

În explicațiile ofi ciale ori 
cele imaginate de diverși 

purtători de opinii, fi e ele 
autorități, partide sau trusturi 
de presă, se face confuzie între 
marea acțiune națională de 
verifi care a spațiilor publice 
post-Colectiv, soldată cu 
închideri de săli de spectacole 
sau baruri și Ordonanța 20/1994, 
modifi cată ultima dată în 2015, 
privind măsuri pentru reducerea 
riscului seismic al construcțiilor 
existente. În cazul de față, în 
notifi cările Primăriei, se face 
vorbire despre Ordonanța 20, nu 
de legislația privind securitatea la 
incendii. Ca să fi m mai riguroși, 
facem următoarele precizări:

- imediat după tragedia de la 
Colectiv (30 octombrie 2015), 
Guvernul României a emis, 
pe 5 noiembrie, Ordonanța 
de urgență nr. 52/2015 pentru 
modifi carea și completarea Legii 
nr. 307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor. În 2016, 
legea a mai fost modifi cată prin 
OG 17/2016. În martie 2016, 
președintele României a emis 
Decretul 309 pentru promulgarea 
Legii privind aprobarea OUG nr. 
52/2015 pentru modifi carea și 
completarea Legii nr. 307/2006 
privind apărarea împotriva 
incendiilor. Tot de incendii se 
ocupă și Ordonanța de Urgență 
89/2014, aprobată prin Legea 
170/iulie 2015;

-Ordonanța nr. 20/1994 se 
referă la unele măsuri pentru 
reducerea riscului seismic al 
construcțiilor existente. Actul 
normativ a fost modifi cat, cel mai 
recent, prin legile 84 și 282/2015.

CE AVEM LA ACEASTĂ 
DATĂ?

Avem două notifi cări de 
eliberare a spațiilor deținute 
de Primăria Ploiești în blocul 
CC Vest, încadrat la clasa I de 
risc seismic: cea trimisă fi rmei 
sportivului Leonard Doroft ei și 
cea adresată Uniunii Artiștilor 
Plastici, fi liala Ploiești. Or mai fi  
și alte notifi cări? Nu știm. Teoretic 
și la o abordare corectă, da, ar mai 
trebui să existe cel puțin 1.000 de 
notifi cări având în vedere că, în 
Ploiești, 27 de blocuri au „bulină 
roșie”. Sunt acestea expediate? 
Primarul Adrian Dobre spune că 
da, dar nu știe câte și unde. Sperăm 
să afl ăm răspunsul într-un timp 
rezonabil. Iar dacă notifi cările 
nu sunt, să credem că ele au avut 
caracter selectiv? 

CONFUZII ÎNTRE 
LEGI ȘI EXPLICAȚII... 

CONFUZE!
Am înțeles că Primăria Ploiești 

s-a interesat doar de spațiile pe 
care le deține în clădirile experizate 
tehnic și încadrate la clasa I de 
risc seismic. Doar în acest caz a 
solicitat evacuarea acestora. Cu 
alte cuvinte și-a luat măsuri de 
siguranță, să iasă basma curată 
la un eventual cutremur major. 
Să nu moară careva prins sub 
dărâmături și să fi e apoi trase la 
răspundere autoritățile locale. Însă 
încăperile în care funcționează 
PUB Doroft ei și Galeriile de Artă 
vor fi  cică renovate, dar nicio 
activitate publică nu poate fi  
reluată dacă nu va fi  consolidat 
blocul în întregime. Iar blocul nu 
va fi  consolidat pentru simplul 
motiv că nu este cuprins în lista de 
fi nanțare aprobată de Ministerul 

Dezvoltării. În Ploiești, din 1994 
și până astăzi, un singur imobil 
a intrat în reparații capitale pe 
fonduri guvernamentale. În acest 
ritm...Pe de altă parte, la această 
oră, nu se cunoaște pe cine sau ce 
instituție a mai evacuat Primăria 
Ploiești din localurile afl ate în 
proprietatea sa și încadrate la clasa 
I de risc seismic. Pentru a spulbera 
orice suspiciune, poate ar fi  fost 
nimerit să se facă publică lista cu 
notifi cări? 

NOTIFICĂRI PE...
SĂRITE?

Știm totuși că ceilalți deținători 
de spații, inclusiv cinematograful 
„Premiera”, din blocul CC Vest, 
acolo unde se afl ă Galeriile de 
Artă și PUB Doroft ei, și altele 
similare din Ploiești, n-au primit 
nicio notifi care. Cică n-ar fi  treaba 
Primăriei Ploiești. Ei bine, ba e 
chiar treaba autorităților! Pentru 
PUB Doroft ei și Galeriile de Artă 
s-au  aplicat prevederile art. 2 (6/1) 
din OG 20, în care se spune: „se 
interzic organizarea și desfășurarea 
de activități permanente și/sau 
temporare în spațiile prevăzute 
la art. 2 alin. (5) lit. a) și altele 
asemenea, care implică aglomerări 
de persoane, până la fi nalizarea 
lucrărilor de intervenție realizate 
în scopul creșterii nivelului de 
siguranță la acțiuni seismice a 
construcției existente”. Ce prevede 
însă art. 2 alin. (5) lit. A?  Iată 
defi niția: „spații publice cu altă 
destinație decât cea de locuință 
- spațiile realizate în scopul 
desfășurării de activități care 
implică aglomerări de persoane, 
precum săli de spectacol, de 
expoziții, de lectură, spații pentru 
comerț, structuri turistice de cazare 
și alimentație publică și prestări 

de servicii, asistență socială și 
medicală, administrație publică”. 
Litera „b” adaugă la acestea 
și construcțiile de interes și 
utilitate publică. Toate instituțiile 
deci, private sau publice, care 
desfășoară astfel de activități 
în clădiri cu „bulină roșie” ar fi  
trebuit să primească notifi cări de 
eliberare a spațiilor. S-a întâmplat 
așa ceva? Nu, exceptând cele 
două cazuri cunoscute. Vorbind 
despre locatarii din blocurile cu 
„bulină”, inclusiv din CC Vest, 
trebuia cineva să-i notifi ce? Da, 
fi x Primăria, potrivit art.4, (8): 
„pentru construcțiile cu destinația 
de locuință, expertizate tehnic 
și încadrate prin raportul de 
expertiză tehnică în clasa I de 
risc seismic, vor notifi ca în scris 
proprietarilor, persoane fi zice 
sau juridice, și asociațiilor de 
proprietari, precum și persoanelor 
juridice care au în administrare 
aceste construcții, obligațiile ce le 
revin, potrivit prevederilor legale, 
pentru reducerea riscului seismic 
al construcțiilor, precum și faptul 
că își asumă riscul și răspunderea 
pentru efectele potențiale ale 
seismelor în situația în care nu se 
conformează obligațiilor legale”. 
Sunt aceste notifi cări emise? Nu se 
cunoaște!

PARLAMENTARII PSD 
UITĂ CĂ NOTIFICAREA 
DE EVACUARE A FOST 

SEMNATĂ DE FOSTA 
CONDUCERE PSD A 

PRIMĂRIEI PLOIEȘTI!
Pe de altă parte, fi indcă trebuia 

să se întâmple și așa ceva, cazul 
lui Leonard Doroft ei, nu și al 
Galeriilor de Artă, a fost speculat 
politic. Deputații PSD Prahova au 

trimis o scrisoare către Primăria 
Ploiești în care se spune, printre 
altele: „Solicităm public Primăriei 
Ploiești să identifi ce o soluție 
pentru ca marele nostru Doroft ei 
să-și continue activitatea pentru 
care a decis să rămână în România. 
PUB-ul Doroft ei nu este un simplu 
local în care se iese la bere. Este 
un muzeu al victoriilor, pasiunii 
și muncii asidue pe care acest om 
a vrut să le împartă cu noi. Este 
un loc în care ploieștenii intră cu 
mândrie și sunt întâmpinați de un 
adevarat campion care nu s-a arătat 
niciodată obosit să ne întrebe, pe 
fi ecare în parte, cum ne-a fost ziua. 
La schimb, noi îi dăm astăzi un 
semnal că nu ne mai interesează 
valoarea și cinstea care, odată, 
ne-au făcut mândri. Considerăm 
că Primaria Ploiești poate 
identifi ca o soluție, și încă rapid, 
pentru ca Leonard Doroft ei să nu 
regrete că s-a născut ploieștean”.  
Să le reamintim parlamentarilor 
cine a semnat prima notifi care 
din 30.03.2016? Fix conducerea 
PSD de atunci a orașului. Deci 
dacă au vrut să-l urecheze pe 
primarul PNL Adrian Dobre n-au 
nimerit-o de data aceasta. În fi ne, 
uită PSD că deține, împreună cu 
ALDE, majoritatea în Consiliul 
Local Ploiești? Dacă ar vrea, 
ar găsi o soluție cât ai bate din 
palme pentru Doroft ei, fără să fi e 
nevoie de aceste exerciții publice 
de imagine! Ar mai fi  de adăugat 
că opinia publică este împărțită și 
nu toți susțin cauza lui Doroft ei. 
Dar un tratament egal pentru toți 
credem că ar trebui aplicat. Noi 
așteptăm deci să vedem notifi cări 
similare pentru toți cei care au 
spații în blocurile cu risc seismic I.

APLICĂ CINEVA LEGEA, LA PLOIEȘTI, ÎN APLICĂ CINEVA LEGEA, LA PLOIEȘTI, ÎN 
MOD UNITAR, CI NU SELECTIV?MOD UNITAR, CI NU SELECTIV?

Ordonanța 20 privind riscul seismic nu se poate aplica doar pentru Galeriile de Artă și PUB Doroft ei, ci pentru toți cei care au spații/
locuiesc în clădiri cu „bulină roșie”

Cazul „Doroft ei” a fost speculat politic uitându-se că evacuarea a fost semnată chiar de către cei care sar, azi, în ajutorul sportivului 

Discuții multe și oarecum inutile s-au iscat, luni, la 
conferința de presă susținută de primarul Ploieștiului, 

Adrian Dobre, pe marginea subiectului care „arde” în oraș, 
referitor la notifi carea de evacuare a PUB Doroft ei. La fel 
de multe luări de poziții s-au produs și în spațiul public, 
subiectul fi ind oarecum politizat, adeseori denaturat, 
după un prost obicei autohton. Interesant este că toată 
lumea (n.n.-inclusiv mass-media) a devenit specialistă ba 
în securitatea la incendii, ba în „bulina roșie”, lucrurile 
fi ind cumva amestecate în funcție de propriile convingeri 
sau bunul plac; doar de lege se discută mai puțin. Cert este 
că o parte a opiniei publice s-a plasat de partea sportivului 
Doroft ei, iar o altă parte-împotrivă. Dar problema nu este 
a PUB Doroft ei (cazul este cunoscut doar pentru că s-a 
făcut multă vâlvă pe această temă), ci de aplicarea unitară și 
egală a unei legi pentru toți cei afl ați într-o situație similară 
(spații publice sau de locuit, indiferent de proprietate, afl ate 
în clădiri cu risc seismic I).
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GHICIȚI DE CE S-AU USCAT COPĂCEII GHICIȚI DE CE S-AU USCAT COPĂCEII 
DIN PARCUL VEST...DIN PARCUL VEST...

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Anul trecut, administratorii 
Ploieștiului au hotărât că, 

la Parcul Municipal Vest, sunt 
mai multe probleme, începând cu 
uscarea vegetației și terminând 
cu montarea eronată a dalelor 
în jurul fântânii circulare. Și au 
decis că este necesară o expertiză 
de specialitate care să caute și să 
găsească toate hibele. În consecință, 
în luna februarie 2017, Primăria 
Ploiești a organizat achiziția directă 
a contractului de servicii având acest 
obiect- „expertiza tehnică în Parcul 
Municipal Vest”. Firma Sc Funciara 
SRL, din Brașov, a câștigat licitația la 
suma de 24.800 lei fără TVA. 

Potrivit caietului de sarcini, expertiza 
ar fi  trebuit să găsească răspuns la 

mai multe chestiuni.
Identifi carea motivelor de reținere 

a apei la terenurile de sport; montarea 
necorespunzătoare a dalelor de cauciuc 
din zona de protecție a terenurilor de 
sport, precum și a dalelor din jurul fântânii 
circulare; alimentarea fântânii cascadă, 
stratul de protecție a talazului, rigola de 
scurgere de lânga scenă; cauzele concrete 
ale degradării materialului dendrologic și 
fl oricol plantat (motivele principale care 
au condus la uscarea vegetației, calitatea 
materialului, perioadele de plantare, 
tehnologiile de întreținere aplicate, 
respectarea proiectului peisagistic etc.). 
Deunăzi vreme, fi rma a prezentat raportul 
întocmit, iar acesta conduce la o serie de 
răspunsuri lejer de anticipat: că pomii 
s-au uscat fi indcă n-au fost udați, că nu 
există un sistem de irigație care să acopere 
întreaga suprafață, că malurile lacului 
(iazului) nu sunt taluzate corespunzător și 
așa mai departe. Pardon, expertul a mai 
ajuns la o concluzie: este personal puțin 
care să asigure mentenanța, ca urmare 
trebuie făcute angajări. Adică există 24 de 
paznici (23, fi indcă unuia i s-a desfăcut 

contractul de muncă, de bun  ce era) și 
10 muncitori de întreținere, iar numărul 
ultimei categorii ar trebui suplimentat. Și, 
normal, pentru că irigațiile acoperă doar 
o parte din suprafața de 30 ha a parcului, 
va fi  nevoie de un nou sistem mobil de 
irigații, apoi e necesară încă o cisternă 
care să fi e utilizată pentru transportul apei 
la pomi, sunt două motocositori și ar mai 
fi  nevoie de încă două. Cât despre bălării, 
deh, acestea au avut și apă și de toate ca să 

poată crește în halul în care au crescut... 
Nu intrăm în alte detalii, reținem doar 
că defi ciențele la obiectivele propuse a fi  
experizate s-au confi rmat, deci o să fi e 
nevoie de câteva intervenții. În paralel 
însă, autoritățile vor achita vreo 5.000 de 
lei pe o barieră electrică de acces și alți 
11.000 lei pentru două cabine în care să 
fi e găzduite angajatele care vor tăia bilete 
vizitatorilor. Dacă vor avea ce bilete să 
vândă!

contractul de muncă de bun ce era) și poată crește în halul în care au crescut

Cu ceva timp în urmă, Consiliul Uniunii Naționale 
a Barourilor (UNBR) a adoptat tabloul onorariilor 

minimale practicate de avocați. Prețurile din lista propusă de 
către UNBR nu conțin TVA.  Acestea pot fi  mai mici decât 
valorile aprobate doar în anumite condiții, de exemplu, când 
avocatul constată că perceperea acestor valori poate afecta 
accesul la justiție, dar reducerea nu poate depăși 30% din 
onorariile minimale. Iată și câteva prețuri orientative: în 
materie civilă, contencios administrativ și fi scal-240 de lei 
pentru asistare la o mediere sau o negociere și 120 de lei pentru 
redactarea unor documente necesare înfi ințării unei fi rme; 
dreptul de folosință a unui bun închiriat sau arendat-840 de lei 
pentru o cerere de evacuare din imobile folosite sau ocupate 

fără drept, 240 de lei pentru o cerere de reexaminare sau de 
scutire de la plata taxei judiciare de timbru, 960 de lei pentru o 
cerere pentru constatarea existenței sau inexistenţei unui drept 
nepatrimonial, 1.200 lei-acțiune de grănițuire; executări silite- 
între 480 și 1.200 de lei, pentru asistență, contestații și cereri 
de suspendare sau de întoarcere a executării; raporturile de 
familie-960 de lei pentru o cerere de divorț fără minori, 1.680 
pentru una cu minori, 840 de lei pentru cererile care nu sunt 
accesorii actului de divorț, dar care au drept obiect stabilirea 
locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea 
contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare a 
copiilor, 840 de lei pentru tutelă și tot atât pentru punerea sub 
interdicţie, 1.200 lei pentru tăgada paternității și 1.440 de lei 
pentru asistarea sau reprezentarea într-o acțiune de adopție; 
cererile sau contestațiile privind procedura insolvenței- între 
480 de lei și 960 de lei; 600 lei- plângerea împotriva procesului-
verbal de constatare și sancţionare a contravenției; litigii de 
muncă- între 960 și 1.200 de lei, stabilirea și plata pensiilor, 
a ajutorului de șomaj; materie penală-240 de lei consultația 
juridică inițială pentru pregătirea apărării, 120 lei- fi ecare 
fază sau etapă procesuală studiată în plus, 360 lei- pentru  
formularea unui document de sesizare a instituțiilor de 
urmărire penală, în calitate de persoană vătămată.

Cât de scump costă un Cât de scump costă un 
avocatavocat

Adrian Țuțuianu a demisionat din funcția de 
ministru al Apărării Naționale în urma unui 

scandal legat de asigurarea banilor pentru salariile 
militarilor. Pe site-ul MapN a apărut un comunicat 
prin care se anunța acest lucru, în sensul în care 
banii de hrană și chirii n-ar fi  putut să fi e acordați 
la jumătatea lunii, odată cu solda, ci numai după 
o rectifi care bugetară. Premierul Mihai Tudose a 
reacționat destul de nervos pentru faptul că această 
situație a ajuns în spațiul public mai ales în condițiile 
în care România s-a angajat, ca partener NATO, să 
asigure 2% din PIB Armatei, ori noi am arătat că 
n-avem bani nici de salarii. Ca urmare, i-a solicitat 
ministrului un soi de demisie de onoare, iar Țuțuianu 
s-a conformat. Acesta și-a asumat gafa și a dres-o cum 
a putut, spunând „că sunt bani, a fost doar o problemă 
de ordin tehnic”, reproșându-și în același timp lipsa 
de comunicare: „eu am greșit că nu am gestionat bine 
acest subiect”. Mihai Tudose l-a numit în funcția de 
ministru pe vicepremierul Marcel Ciolacu.

Presiunea infernală la care a fost și este supusă justiția, 
din interior și din exterior, a început să dea roade. 

După ce Radu Mazăre a fost condamnat la 4 ani de 
închisoare cu suspendare într-un dosar cu 37 de inculpați 
și prejudicii de 114 milioane euro, marți, Liviu Dragnea 
a primit o veste excepțională: dosarul în care este judecat 
pentru instigare la abuz în serviciu și instigare la fals 

intelectual, alături de fosta sa soție și de 4 foști angajați 
ai DGASPC Teleorman, va fi  reluat de la zero. Asta 
pentru că judecătoarea Anamaria Dascălu a fost înlocuită 
în complet cu Constantin Epure, iar o decizie a CEDO 
spune că un complet nu poate fi  schimbat în timpul 
judecării unui dosar. Anamaria Dascălu a anunțat că 
nu-și mai continuă activitatea la Înalta Curte de Casație și 
Justiție fi indcă vrea să iasă la pensie. De fapt, ea a împlinit 
vârsta de pensionare de anul trecut, dar a cerut și primit 
dreptul de a mai profesa un an. Termenul ar expira în 
octombrie. Noul complet va trebui așadar să reia de la 
capăt audierile. În dosarul tocmai închis, Dragnea și fosta 
soție și-au clamat nevinovăția, dar cei patru funcționari 
de la DGASPC Teleorman au recunoscut fapta. Și tot 
marți a dat norocul și peste Călin Popescu Tăriceanu al 
cărui dosar, în care este acuzat de mărturie mincinoasă, 
era judecat de același complet. Și lui i se aplică măsura 
impusă colegului Dragnea, procesul fi ind reluat tot de la 
zero. Alți benefi ciari ai acestei retrageri „miraculoase” 
sunt Gabriel Oprea și Dan Șova.

resiunea infernală la care a fost și este supusă justiția

Armata a rămas fără bani de salariiArmata a rămas fără bani de salarii

Dragnea și Tăriceanu au scăpat de Dragnea și Tăriceanu au scăpat de 
dosarele penaledosarele penale

Ministrul Adrian Țuțuianu a demisionat fi indcă n-a gestionat bine subiectulMinistrul Adrian Țuțuianu a demisionat fi indcă n-a gestionat bine subiectul
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Urzica (Urtica dioica)
Parte întrebuinţată: frunzele proaspete și ramurile 

tinere
Benefi cii: Adesea văzută ca o plantă dăunătoare de 

grădinari, urzica 
e, totuși, apreciată 
de fi toterapeuţi. 
Este o delicioasă 
plantă verde 
atunci când e 
fi artă la abur, 
fi ind o bogată 
sursă de vitamine 
și de minerale, în 
special de fi er și 
calciu. Totodată, 

e un remediu străvechi pentru alergii, febra fânului și 
infecţii respiratorii. Graţie densităţii mari de substanţe 
nutritive și, mai ales, calciului biochelat, urzica e 
excelentă pentru copii și e recomandată cu precădere 
pentru durerile de creștere ale oaselor și ale articulaţiilor. 
Un excelent tonic al aparatului reproducător la bărbaţi 
și femei, urzica e folosită pentru alinarea simptomelor 
sindromului premenstrual și ale menopauzei, dar și 
pentru îmbunătăţirea fertilităţii masculine și feminine, 
atunci când infertilitatea e provocată de o nutriţie 
precară. Planta e renumită ca tonic pentru scalp și păr; 
se spune că menţine sănătatea fi ecărui fi r de păr din 
podoaba capilară.

Întrebuinţări sugerate: Urzica e o plantă verde, 
plăcută la gust, care adesea se consumă fi artă la aburi. 
Poate fi  folosită pentru a înlocui spanacul în orice reţetă, 
dar trebuie gătită întotdeauna la aburi; dacă nu e sufi cient 
de fi artă, vă poate înţepa! De asemenea, e delicioasă sub 
formă de ceai și puteţi consuma mai multe căni de ceai 
pe zi pentru a preveni atacurile alergice. Capsulele de 
urzică congelată și uscată au o reputaţie foarte bună în 
tratarea alergiilor și a febrei fânului, dar combin adesea 
capsulele cu ceaiul pentru astfel de probleme. În același 
timp, urzica e efi cientă și ca tinctură.

Zmeur (Rubus idaeus)Zmeur (Rubus idaeus)
Parte întrebuinţată: vlăstarii tineri, fructele și 

frunzele
Benefi cii: Zmeurul a fost menţionat pentru prima 

dată în scrierile 
de medicină 
chinezești încă 
de pe la anul 550 
î.Hr. A fost un 
remediu valoros și 
pentru populaţiile 
băștinașe de pe 
continentul nord-
american, care-l 
considerau un 
tonic revigorant 
și un remediu 

vindecător pentru femeile gravide sau care alăptau. A 
fost folosit încă de atunci ca tonic uterin și ca supliment 
nutritiv. Frunzele de zmeur sunt bogate în vitamine și 
minerale, mai ales în calciu și fi er.

Întrebuinţări sugerate: Frunzele, fructele și vlăstarii 
tineri sunt cel mai adesea consumate sub formă de 
ceai. Datorită proprietăţilor astringente, frunzele de 
zmeur ajută la tratarea diareii și a dizenteriei. Ele ajută 
la diminuarea fl uxului sanguin abundent din timpul 
menstruaţiei și reprezintă un tonic excelent în timpul 
sarcinii și imediat după naștere. De asemenea, din ele 
se prepară o apă de gură efi cientă în infecţii sau dureri 
gingivale. Se mai folosesc sub formă de tinctură sau de 
capsule, iar din zmeură se mai poate obţine și un sirop 
delicios.
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Remedii de casă simple şi efi ciente:
Cămara cu planteCămara cu plante
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La 28 iunie 1991, Senatul SUA a 
emis Rezoluţia 148, prin care 

hotărăște că guvernul SUA trebuie să 
susţină eforturile Moldovei de negociere 
a reunifi cării României cu Moldova.

„Congresul 102, Sesiunea 1, 
Rezoluţia Senatului 148

Pentru a exprima convingerea 
Senatului că Statele Unite trebuie să 
susţină dreptul la autodeterminare al 
poporului din Republica Moldova și 
Bucovina de Nord.

ÎN SENATUL STATELOR UNITE, 28 
IUNIE (ZI LEGISLATIVĂ, 11 IUNIE), 
1991, dl PRESSLER (pentru el însuși și dl 
HELMS) a depus următoarea hotărâre, 
care a fost trimisă Comitetului pentru 
Relaţii Internaţionale,

HOTĂRÂRE
Pentru exprimarea convingerii 

Senatului că Statele Unite trebuie să 
susţină dreptul la autodeterminare al 
poporului din republica Moldova și 
Bucovina de Nord:

Întrucât principatul românesc al 
Moldovei a apărut ca stat independent 
în secolul al XIV-lea;

Întrucât Moldova a fost invadată în 
1800 de către Armata Rusă și anexată de 
către Imperiul Rus în 1812 ca rezultat al 
Tratatului Ruso-Turc de la București;

Întrucât la 15 noiembrie 1917 
Guvernul Sovietic a proclamat dreptul 
la autodeterminare al popoarelor din 
Imperiul Rus și înfi inţarea unor state 
separate;

Întrucât la 2 decembrie 1917 
Sfatul ţării, adunarea constituantă 
moldovenească aleasă în mod 
democratic, a proclamat Moldova ca stat 
independent;

Întrucât la 9 aprilie 1918 Adunarea 
Constituantă a votat unirea Moldovei cu 
Regatul României;

Întrucât Statele Unite, Franţa, Italia, 
Marea Britanie, Japonia și restul statelor 
aliate au aprobat și au recunoscut în mod 
explicit reunirea Moldovei cu România 
în Tratatul de Pace de la Paris din 28 
octombrie 1920;

Întrucât forţele armate ale Uniunii 
Sovietice au invadat Regatul României la 
28 iunie 1940 și au ocupat estul Moldovei, 
Bucovina de Nord și Herţa, încălcând 
Carta Ligii Naţiunilor, Tratatul de la 
Paris din 1920, Tratatul General pentru 
Renunţarea la Război din 1928, Pactul 
Româno-Sovietic de Ajutor Reciproc 
din 1936, Convenţia pentru Defi nirea 
Agresiunii din 1933 și principii general 
recunoscute ale dreptului internaţional;

Întrucât asupra anexării Moldovei, a 
Bucovinei de Nord și a Herţei s-a hotărât 
în mod perspectiv în anumite protocoale 
secrete dintr-un tratat de neagresiune 
încheiat între Guvernul Uniunii Sovietice 
și Imperiul German la 23 august 1939;

Întrucât între 1940 și 1953, sute de 
mii de români din Moldova și Bucovina 
au fost deportaţi de Uniunea Sovietică în 
Asia Centrală și Siberia;

Întrucât Guvernul Statelor Unite 

și-a exprimat în mod repetat refuzul de 
a recunoaște ocuparea de teritoriu în 
urma termenilor așa-zisului Pact Stalin 
–Hitler, inclusiv anexarea Estoniei, a 
Letoniei și a Lituaniei în 1940;

Întrucât Guvernele Regatului Unit, 
Uniunii Sovietice și Statele Unite sunt 
părţi ale Cartei Atlanticului din 14 
august 1941, în care semnatarele și-au 
declarat „dorinţa de a nu fi  martore la 
schimbări teritoriale care nu concordă 
cu voinţa exprimată în mod liber a 
popoarelor interesate” și și-au afi rmat 
dorinţa „de a fi  martore la restaurarea 
drepturilor suverane și a autoguvernării 
către cei care au fost vitregiţi cu forţa de 
ele” în timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial;

Întrucât la 31 august 1989 Consiliul 
Suprem al Moldovei a declarat limba 
română ca limbă ofi cială a Republicii și a 
repus în drepturi alfabetul latin, interzis 
de Guvernul Sovietic în timpul ocupaţiei, 
ca alfabet al românei scrise;

Întrucât în martie 1990 poporul 
român al Moldovei a putut vota, în 
alegeri libere și corecte, deputaţii pentru 
Consiliul Suprem al Moldovei;

Întrucât la 27 aprilie 1990 Consiliul 
Suprem al Moldovei a reinstaurat steagul 
românesc ca steag ofi cial al republicii;

Întrucât la 23 iunie 1990 Consiliul 
Suprem al Moldovei a declarat Republica 
Moldova stat suveran;

Întrucât la 16 decembrie 1990 peste 
opt sute de mii de români s-au strâns 
la A Doua Mare Adunare Naţională în 
capitala Moldovei, Chișinău, să declare 
independenţa naţională a românilor din 
teritoriile ocupate;

Întrucât poporul Moldovei a refuzat 
să ia parte la referendumul sovietic 
din 3 martie 1991, în ciuda eforturilor 
guvernamentale sovietice de ameninţare 
și intimidare a poporului moldovean 
spre a accepta un nou tratat unional;

Întrucât statele semnatare ale Actului 
Final de la Helsinki au acceptat principiul 
egalităţii între popoare și dreptul acestora 
la autodeterminare;

Și întrucât în temeiul articolului 8 
din Actul Final de la Helsinki „toate 
popoarele au mereu dreptul, în deplină 
libertate, să-și hotărască, când și 
dacă doresc, statutul politic intern 
și extern, fără ingerinţe exterioare și 
să-și urmărească după propria voie 
dezvoltarea politică, economică, socială 
și culturală”.

Așadar, să fi e decis, în momentul de 
faţă, că este convingerea Senatului că 
Guvernul Statelor Unite trebuie:

1. Să susţină dreptul la 
autodeterminare al poporului Moldovei 
și al Bucovinei de Nord, ocupate de 
Uniunea Sovietică și să emită o declaraţie 
cu acest scop; 

2. Să susţină eforturile viitoare ale 
Guvernului Moldovei să negocieze în 
mod pașnic, dacă aceasta le este voia, 
reunifi carea României cu Moldova și cu 
Bucovina de Nord, după cum s-a stabilit 

în Tratatul de Pace de la Paris din 1920, 
în normele predominante ale dreptului 
internaţional și în conformitate cu 
Principiul 1 al Actului Final de la 
Helsinki”

Rezoluţia senatului american 
are o importanţă crucială pentru 
recunoașterea internaţională a 
dreptului României și Moldovei de a se 
reuni. Aceasta este atitudinea ofi cială a 
SUA, exprimată în Congresul american.

Chiar dacă au trecut 25 de ani de la 
adoptarea rezoluţiei Senatului, ea nu a 
fost abrogată de alt act emis de aceeași 
autoritate. Documentul dovedește că, 
în 1991, exista pe plan internaţional un 
orizont de așteptare și recunoaștere a 
reunirii Moldovei cu România.

Fostul ambasador al României la 
Chișinău, Aurel Preda, a afi rmat că 
Mircea Snegur a trimis de două ori 
delegaţi la București, pentru a negocia 
cu Ion Iliescu reunirea Moldovei 
cu România, cerând o funcţie de 
vicepreședinte al României pentru 
Snegur, însă partea română a refuzat, 
dezvăluie Marius Diaconescu la 
Adevărul.

Aurel Preda a participat la redactarea 
declaraţiei de independenţă a Republicii 
Moldova din 27 august 1991 și a fost 
primul ambasador al României la 
Chișinău, ceea ce conferă credibilitate 
afi rmaţiilor sale.

Un lucru este cert, România a ratat în 
1991 o șansă uriașă pentru reunifi carea 
ţării.

În Moldova a existat atunci un 
curent favorabil reunirii, la fel ca în 
România. Liderii politici moldoveni au 
propus reunirea, desigur în schimbul 
unor avantaje politice, cerinţe fi rești în 
negocierile politice. Statele Unite ale 
Americii au recunoscut ofi cial dreptul 
la reunifi care al României cu Moldova, 
iar în cancelariile europene reunirea era 
așteptată.

Deși au existat premise favorabile 
reunirii pe plan internaţional, ea nu a 
avut loc. De ce? Cel puţin un răspuns 
este cert: Ion Iliescu, președintele 
României în 1991, avea relaţii prea 
strânse cu Moscova și a trădat interesul 
naţional al României. Sigur Ion Iliescu 
cunoștea rezoluţia Senatului SUA din 
28 iunie 1991. De ce nu a exploatat-o în 
interesul naţional?

Rezoluţia nr. 148 a Senatului SUA 
este un document de o importanţă 
politică excepţională și trebuie să stea 
la baza oricăror negocieri viitoare 
pentru realizarea reunirii Moldovei cu 
România.

AMERICANII AU VRUT AMERICANII AU VRUT 
MOLDOVA LÂNGĂ ROMÂNIAMOLDOVA LÂNGĂ ROMÂNIA
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OPERAȚIUNI FAKE FLAG, PRETEXT PENTRU OPERAȚIUNI FAKE FLAG, PRETEXT PENTRU 
INTERVENȚII MILITAREINTERVENȚII MILITARE

Mai multe voci din Statele Unite, 
dar și din întreaga lume au ridicat 

semne de întrebare asupra atribuirii 
„paternităţii” acestui atac președintelui 
sirian Assad. Fără să insinuăm că acest atac 
ar fi  un „false fl ag” (steag fals), trecem în 
revistă câteva astfel de operaţiuni care din 
păcate și-au atins scopul reușind să dea o 
justifi care implicării militare în războaie din 
diferite colţuri ale lumii (evident nu ne vom 
referi la binecunoscutul caz al armelor de 
distrugere în  masă ale lui Saddam Hussein 
sau la pretextul, Cazul Gleiwitz, care a dus la 
invazia Poloniei de către Germania nazistă, 
prin care s-a declanșat al Doilea Război 
Mondial).

1 În august 1990, Irakul lui Saddam 
Hussein invada micuţul stat Kuweit și 

ocupa această ţară în urma unui război de 
două zile. Intervenţia liderului irakian a fost 
condamnată aproape la unison de marile 
puteri, iar, odată cu trecerea timpului, s-au 
înmulţit vocile care cereau o intervenţie 
militară împotriva regimului irakian pentru 
eliberarea Kuweit-ului.

Pe 10 octombrie 1990, o copilă de 15 
ani, ce nu se prezenta decât sub numele de 
Nayirah, a apărut în faţa Comisiei pentru 
drepturile omului din cadrul Congresului 
american, istorisind în lacrimi scena în 
care soldaţii irakieni au intrat într-un 
spital din Kuweit, au scos nou-născuţii din 
incubatoare și i-au lăsat să moară în chinuri.

Mărturia, ce a durat doar patru minute, a 
fost difuzată pe ABC și NBC, fi ind urmărită 
de peste 35 de milioane de americani. Însuși 
președintele Bush s-a arătat afectat de cele 
auzite, menţionând această mărturie de cel 
puţin zece ori în următoarele săptămâni. 
Mărturia fetei a fost determinantă în 
stârnirea opiniei publice americane privind 
implicarea în confl ictul din Golf, mai mulţi 
senatori americani declarând că au votat în 
favoarea intervenţiei militare după ce au 
auzit-o pe Nayirah povestind.

În consecinţă, pe 17 ianuarie 1991, o 
coaliţie internaţională condusă de Statele 
Unite a lansat operaţiunea „Furtună în 
deșert” prin care Kuweit-ul a fost eliberat 
după patru zile de luptă.

La puţin timp după eliberarea Kuweit-

ului, un reporter al ABC, John Martin, 
anunţa că a descoperit că e „aproape sigur 
că soldaţii irakieni nu au furat incubatoare 
din spitale și nu au lăsat copiii kuweiteni să 
moară”. Dar un an mai târziu, pe 6 ianuarie 
1992, New York Trimes publica un editorial 
în care anunţa că de-acum celebra Nayirah 
nu este alta decât fi ica ambasadorului 
Kuweit-ului de la Washington.

Mai mult decât atât, acesta a arătat că 
toată drama fusese parte a unei operaţiuni 
de Relaţii Publice, comandată de un 
puternic comitet de lobby kuweitian intitulat 
„Cetăţeni pentru un Kuweit liber”. Firma de 
PR în cauză, „Hill și Knowlton”, avea legături 
strânse cu congresmanii Tom Lantos și 
John Porter, cei care o aduseseră pe micuţa 
Nayirah în faţa Congresului și cei care au 
decis ca numele să nu-i fi e dezvăluit opiniei 
publice. În paranteză fi e spus, Tom Lantos 
e o veche cunoștinţă a României, acesta 
fi ind unul dintre principalii propagatori ai 
tezelor conform cărora minorităţile etnice 
și religioase erau persecutate de către 
București.

2 În 1992, cel mai violent confl ict 
european de după al Doilea Război 

Mondial era în plină desfășurare pe 
teritoriul Republicii Federale Iugoslavia. 
Conducătorii musulmani ai unuia dintre 
statele componente ale acestei federaţii, 
Bosnia-Herţegovina, au declarat unilateral 
independenţa, stârnind nemulţumirea unei 
mari părţi a populaţiei, respectiv sârbii 
bosniaci. Pe 6 aprilie 1992, marile puteri 
recunoșteau actul care încălca Constituţia 
Iugoslaviei și declanșau practic revolta 
armată a sârbilor bosniaci. 

După câteva luni de război, ajutaţi de 
trupele fostei (de-acum) Armate Federale 
Iugoslave, sârbii bosniaci reușesc victorii 
după victorii, controlând mare parte din 
teritoriul Bosniei și supunând capitala 
Sarajevo unui asalt nemilos.

Pe 8 august 1992, o echipă de jurnaliști 
a televiziunii ITN se deplasează în Bosnia, 
lângă Trnopolje, unde fi lmează situaţia unor 
refugiaţi musulmani afl aţi sub controlul 
autorităţilor sârbilor bosniaci.

Din imaginile fi lmate, mass-media 
occidentală realizează niște capturi, dintre 

care una va face înconjurul planetei. 
Astfel, pe 17 august, coperta revistei Time 
îl prezintă pe Fikret Alici, un musulman 
ce pare să se afl e în spatele unui gard de 
sârmă ghimpată, semn ale unei tabere de 
concentrare. Imaginea a devenit cum am 
spus azi, virală și a fost multiplicată în presa 
din toată lumea. Tabloidul britanic Th e 
Daily Mirror a fost cel care a scris că tabăra 
respectivă este asemănătoare cu taberele 
de concentrare naziste. În textul ce însoţea 
fotografi a, scria printre altele că „imaginea 
captivilor te hăituiește și îţi amintește de 
fantomele nazismului”. Sub articol trona 
subtitlul „Ororile noului Holocaust”.

Evident, ecourile internaţionale au fost 
vehemente, mai ales în Statele Unite și 
Germania, ţări foarte sensibile când vine 
vorba despre subiectul nazismului. De-
atunci înainte orice atrocitate petrecută în 
fosta Iugoslavie putea fi  pusă fără probleme 
pe seama sârbilor, noii „naziști” ai Europei, 
împotriva cărora trebuia intervenit.

Din 1992 și până în 1995, implicarea 
NATO împotriva sârbilor bosniaci a crescut 
exponenţial, totul culminând cu campania 
masivă de bombardamente din august, 
în urma căreia musulmanii bosniaci au 
câștigat teren.

În 1997, jurnalistul german Th omas 
Deichmann publica articolul „Fotografi a 
care a păcălit lumea”, în care analiza 
reportajul ITV arăta că faimoasa imagine 
cu Fikret aici nu era deloc ceea ce părea. 
Acesta a susţinut, cu ajutorul unei analize 
video, că nu era deloc vorba despre o 
tabără de concentrare, ci despre o tabără de 
refugiaţi. Deichmann a arătat că jurnaliștii 
ITN fi lmau din interiorul unui complex 
de clădiri construit cu ani de zile în urmă. 
Mai mult, înlăuntrul sârmei ghimpate 
erau jurnaliștii ITN nicidecum refugiaţii 
prezenţi la Trnopolje! De altfel, în jurul 
acestui centru de colectare a refugiaţilor nu 
exista sârmă ghimpată, ci doar în jurul unui 
hambar în care se afl au utilaje agricole, situl 
de unde fi lmau cei de la ITN. Deichmann 
prezentând hărţi detaliate și fotografi i în 
sprijinul afi rmaţiilor sale. Cei de la ITN au 
dat în judecată publicaţia Living Marxism, 
care a preluat materialul lui Deichmann 
și intenţia de a folosi reportajul, pentru a 
induce în eroare opinia publică, intenţie 
pe care Living Marxism nu a putut-o 
demonstra.

Jurnalista care a condus reportajul, Penny 
Marshall, a declarat că nu a folosit niciodată 
expresia „tabără a morţii” despre complexul 
de la Trnopolje în materialul său, că a 
arătat imagini cu soldaţi sârbi bosniaci care 
hrăneau persoane afl ate acolo, dar și cum 
un copil vine de bună voie, pentru a fi  cazat 
în tabără. Ea a deplâns faptul că mass-media 
s-a concentrat doar pe secvenţa cu costelivul 
Fikret Alici, pentru a crea o imagine pe 
care ea nu a intenţionat niciodată să o 
perpetueze. Cazul a fost analizat în cartea 
„Boby Horror; Photojournalism, Catastrophe 
and War”, scrisă de John Taylor.

3 În 1999, ceea ce mai rămăsese din 
fosta Iugoslavie se pregătea să-și dea 

obștescul sfârșit. În 1998, confl ictul dintre 
forţele armate ale Iugoslaviei și rebelii 
albanezi din Kosovo grupaţi sub steagul 
Armatei de Eliberare a Kosovo (UCK) se 
acutizează. Incidentele armate dintre cele 
două părţi s-au înmulţit, la fi ecare atac 
al UCK, forţele iugoslave răspunzând pe 
măsură, benefi ciind de superioritate tehnică 

și numerică.
Deși rebelii albanezi au recurs la acte de 

sabotaj în care au murit civili, dar au fost 
distruse și unele situri culturale creștine, 
numai că răspunsurile violente ale trupelor 
sârbe au stârnit indignare în Occident.

În octombrie 1998, NATO a început 
operaţiuni aeriene limitate asupra 
Iugoslaviei, în urma cărora s-a semnat 
un acord de încetare a focului între cele 
două părţi, acord care s-a prăbușit însă 
destul de rapid. Luptele s-au intensifi cat în 
decembrie 1998, culminând cu uciderea 
primarului sârb din Kosovo Polje de către 
ICK. Acţiunea a determinat o reacţie în 
forţă a autorităţilor sârbe asupra membrilor 
UCK. Evenimentele au sporit îngrijorarea 
ofi cialilor occidentali, în special a celor 
americani, existând numeroase voci care 
cereau o intervenţie militară – încă una, în 
Iugoslavia.

Pe 15 ianuarie 1999 a avut însă loc 
masacrul de la Racak, un sătuc cu populaţie 
majoritar albaneză din centrul provinciei 
Kosovo. Mai precis. Misiunea de Verifi care 
din Kosovo (KVM) – o forţă de observatori 
neînarmaţi ai OSCE, a primit un pont cum 
că, în satul Racak, civilii sunt uciși de forţele 
sârbe. Ajunși la faţa locului, observatorii 
KVM nu pot intra în sat din cauza luptelor 
dintre cele două tabere, reușind să pătrundă 
acolo abia a doua zi. Aici, acompaniaţi de 
jurnaliști străini, observatorii descoperă 
40 de cadavre în sat și în jurul acestuia. 
Imediat, șeful KVM, americanul William 
Walker, a postulat faptul că este vorba despre 
o „atrocitate” care este „aproape o crimă 
împotriva umanităţii”. Fără să existe niciun 
fel de investigaţie sau autopsie, Walker a 
acuzat imediat autorităţile sârbe pentru 
moartea celor 45 de persoane. Ulterior se 
descoperise că alte cinci cadavre fuseseră 
recuperate de către familiile  victimelor. 
Așa cum era de așteptat, declaraţiile au pus 
pe jar lumea occidentală, care a denumit 
incidentul „Masacrul de la Racak”.

Incidentul a fost factorul declanșator al 
ofensivei NATO asupra Iugoslaviei, chiar 
dacă între timp au avut loc și negocierile 
de la Rambouiller, rămase fără rezultat. 
La doar două luni de la evenimentele de 
la Racak, NATO începea campania de 
bombardamente asupra Iugoslaviei, stat 
suveran, introducând totodată și conceptul 
de „război umanitar”.

Ceea ce nu s-a spus despre morţii de 
la Racak este că cele 40 de cadavre au fost 
autopsiate de către două echipe distincte. 
Dacă echipa sârbo-belarusă a  concluzionat 
– așa cum era de așteptat - că majoritatea 
celor 40 de victime nu prezintă semne ale 
execuţiei și că mutilarea a intervenit post-
mortem, pentru a se fabrica imaginea 
unei execuţii, mult mai interesant este 
raportul echipei desemnate de Uniunea 
Europeană, conduse de fi nlandeza Helena 
Ranta. Aceasta și-a făcut publice concluziile 
preliminare cu doar opt zile înainte de 
declanșarea atacului NATO. Acestea arătau 
în principiu, „că nu există dovezi cum că 
victimele erau altceva decât civili”. Totuși, 
într-un comunicat de presă, dr. Ranta și-a 
exprimat opinia că „investigaţiile medico-
legale nu pot răspunde la întrebarea dacă 
a fost sau nu vorba despre o bătaie între 
insurgenţi și poliţie”, precizând totuși că nu 
s-au găsit muniţii în buzunarele morţilor.

Ceea ce este cert e că acum Kosovo 
găzduiește pe teritoriul său cea mai mare 
bază americană din Europa.

Deși a trecut ceva vreme de la lansarea atacului american asupra 
Siriei, lumea continuă să vorbească despre prima decizie majoră 

de politică externă a lui Donald Trump. Mai puţin se vorbește însă despre 
pretextul care a stat la baza deciziei, respectiv atacul chimic de la 4 aprilie 
a.c., ce ar fi  fost realizat de către regimul Assad.
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Situația de pe dreapta 
basarabeană este una 

catastrofală. În alegerile 
parlamentare din 2018 există 
marele pericol de a se repeta 
catastrofa d in alegerile din 2001, 
când puzderia de partiduțe 
democrate s-au avântat de unele 
singure în alegeri, aducându-le pe 
tipsie comuniștilor 21 de mandate 
și o guvernare de opt ani. Asta 
în pofi da faptului că stimații V. 
Muravschi (PNȚCD), M. Rusu 
(PL), aripile Nedelciuc (din PFD) 
și Dolganic (din PPCD) au făcut 
tot posibilul pentru a realiza 
unifi carea forțelor democrate însă 
liderii PFD, PPCD, PCRM, PSL au 
rămas surzi, căutând argumente 
”serioase” pentru a nu se uni. De 
ex. după ce practic se ajunsese la 
concluzia ca pe trunchiul PSL-
ului să se altoiască viitorul partid 
unifi cat, urmând ca în toamnă 
să aibă loc congresele celor trei 
partide (PSL, PL și PNȚCD) și 
să se fi nalizeze cu fuzionarea lor, 
liderul PSL O. Serebrian a declarat: 
”Noi am făcut congresul Partidului 
în primăvară și nu putem organiza 
congrese în fi ecare lună. Noi 
putem rezerva 1/3 din locuri în 
consiliul republican al Partidului”. 
Argument foarte serios de a nu 
face unifi carea forțelor. Să ne 
punem întrebarea: unde este acum 
acest partid atât de ”important”? 
Sunt sigur că dacă s-ar fi  procedat 
corect rezultatul ar fi  fost cu totul 
altul. Un pol unifi cator atrage 
alegătorii numărul lor fi ind mai 
mare decât suma componentelor 
separate. Problema e că acum 
se repetă aceeași situație. Câțiva 
lideri ai partidelor unioniste 
din ambâț propriu nu doresc 
unifi carea forțelor unioniste. Dar 
mai sunt membrii acestor partide? 
Oare ei nu doresc realizarea 
dezideratului național – reunirea 
cu Patria-Mamă? De ce tac? De ce 
nu fac presiuni asupra liderilor lor 
să-i trezească la realitate?

Majoritatea discuțiilor la diverse 
talk-showuri, mese rotunde se fac 
în jurul segmentelor de stânga și 
de centru-centru dreapta. Despre 
segmentul de dreapta practic nu se 
vorbește de parcă nici nu ar exista. 
Iar acest segment, reprezentat în 
special de unioniști care conform 
sondajelor reprezintă aproximativ 
30%, este unul foarte important. 
De ce atunci aproape că nu se 
vorbește despre acest important 
segment? Pentru că la moment 
pe acest segment nu există nicio 
forță politică importantă capabilă 
să gestioneze potențialul acestui 
sector. PL, PLR, PNL, PUN separat 
nu sunt în stare să pună în valoare 
acest potențial. Actualmente 

dreapta este ca o turmă fără baci, 
înconjurată de lupi fl ămânzi.

Problema unifi cării forțelor 
de dreapta din Basarabia este 
una dintre cele mai importante 
la moment (luând în considerare 
alegerile din 2018) dar și difi cile 
(luând în considerare extrema 
dispersare a forțelor de dreapta 
în partiduțe mici fără putere de 
decizie). Acest mare pericol care 
ne paște îl înțeleg (poate mai bine 
decât cei din Basarabia) frații 
noștri din Țară și Diasporă care, 
dispersați pe trei continente, în 
ultimele alegeri au dat dovadă 
de înțelepciune și maximă 
organizare. Ei au înțeles un lucru 
simplu de tot (pe care nu-l înțeleg 
liderii partiduțelor liberale) 
că doar împreună pot stăvili 
tăvălugul dodonist-plahotniucist 
și crea condiții de revenire acasă a 
sutelor de mii plecați (de nevoie!).

În acest scop Alianța 2012 și 
alte organizații prounioniste au 
organizat pe 20 august la București 
în Palatul Parlamentului o foarte 
importantă,pentru românii din 
Basarabia, acțiune – crearea 
alianței ”Centenarul”. Pentru 
această zi Bucureștiul a devenit 
Meka reprezentanților tuturor 
unioniștilor din Basarabia, din 
Țară și din Diasporă. Conferința 
a fost deschisă de președintele 
”Acțiunea 2012” tânărul George 
Simion care a menționat: 
”Reîntregirea Țării este proiectul 
nostru de Țară. Ajunge cu vorbele. 
Suntem peste 100 de organizații 
unioniste care ne-am dat mâna. 
Între 60-80% de români din 
Țară doresc unirea Basarabiei cu 
România”. Într-adevăr, ajunge! Din 
păcate până acum mai mult s-a 
vorbit de unire, liderașii mai mult 
s-au autointitulat ”unici unioniști”, 
nefăcând pentru aceasta nimic. 
Dimpotrivă. Domnul G. Simion 
a prezentat unul din planurile 
Alianței: organizarea la 27 martie 
2018 a unui marș de la Alba Iulia 
(capitala reunifi cării Țării!) la 
Chișinău, unde a fost pus începutul 
creării României Mari.

A urmat discursul înfl ăcărat al 
liderului tinerilor de la ”Onoare, 
Demnitate, adevăr” (ODIP) 
Vlad Bilețchi care printre altele 
a menționat: ”Anul 2018 poate 
și trebuie să devină unul de 
cotitură. Ne asumăm să ajungem 
în fi ecare casă unde să aducem 
adevărul despre avantajele Unirii”. 
Bravo!!! Acești minunați tineri 
prin acțiunea ”Caravana Unirii!” 
lansată în vara a. 2016 și continuată 
în 2017 au adus deja acest adevăr 
în multe case.

Vitalie Cojocaru, liderul 
organizației de tineret ”Tinerii 
Moldovei” a venit cu ideea 
creării Marii Hărți Interactive a 
Unioniștilor și cu un îndemn către 
toți unioniștii să fi e ajutați. Să-i 
ajutăm în această nobilă acțiune.

Un alt tânăr, Cozmin Iosup din 
Covasna, județ populat majoritar 
de maghiari unde drepturile 
românilor sunt încălcate frecvent, 
a menționat în discursul său de 
la înalta tribună: ”Românii din 
Covasna și Harghita luptă pentru 
refacerea României de la 1918. 
Basarabia a fost și este pământ 
românesc!”. 

Tânărul Ion Dașcenco de la 

Blocul Unității Naționale (BUN) 
a declarat și el: ”Singura soluție 
pentru Basarabia este Unirea. Nu 
trebuie să ne scăldăm în orgolii, să 
facem front comun și să realizăm 
Unirea”.

Alexe Rotaru, promotor al 
proiectului ”Cunoașteți Țara!” a 
informat: ”Avem o țară cu sufl ete 
mari. Peste 100000 de basarabeni 
și/au cunoscut Țara. Sute de 
organizații, instituții de învățământ 
au contribuit la aceasta”.

Marian Clenciu, președintele 
Asociației ”ProBasarabia și 
România” ia îndemnat pe cei 
prezenți: ”Să trecem la treabă. 
Asociația vine cu trei propuneri 
concrete:

- A face un demers către 
ministrul economiei să aloce de 
urgență sursele necesare pentru 
realizarea activităților legate de 
Centenar;

- Înserarea în constituție 
a dreptului fi ecărui cetățean de 
a decide modifi carea hotarelor, 
să-și exercite dreptul de Reîntregire 
a României”. 

Pentru o Românie unită, 
prosperă! Hai să dăm mână cu 
mână”.

Constantin Codreanu, 
deputat, președinte al Comisiei 
parlamentare pentru românii 
de pretutindeni, vicepreședinte 
al partidului ”Partidul Unității 
Naționale”: ”Reunirea este 
inevitabilă. Mă bucură faptul că 
am ajuns să vorbim despre Unire în 
mod pragmatic. În acest sens vin cu 
trei propuneri:

- Referitor la problema 
cetățeniei românești – să înaintăm, 
o rezoluție prin care să cerem 
guvernului să-i ajute pe românii 
basarabeni să-și redobândească 
cetățenia;

- Crearea unei circumscripții 
separate pentru Basarabia – 
circumscripția nr. 44;

- Liderii partidelor politice 
unioniste din Republica Moldova 
să formeze de urgență o Alianța în 
alegerile parlamentare din 2018”.

Titus Corlățeanu, parlamentar, 
ex-ministru de externe al 
României: ”Despre idealul unității 
naționale țin să mă opresc asupra 
unui răspuns dat odinioară 
ministrului de externe al Rusiei 
S. Lavrov: ”Tot ce se întâmplă 
în Republica Moldova, soarta 
Republicii Moldova reprezintă un 
obiectiv legitim pentru România…
Referitor la proiectul european 
al RM – o ajutăm să iasă de sub 
infl uența Rusiei însă ar fi  bine să 
nu mai dăm speranțe deșarte cu 
privire la aderarea la UE, totodată 
dacă le închidem ușa celor cu 
vocație europeană fi ți siguri că vor 
fi  preluați de imperialismul rusesc. 
Basarabia nu poate rezista de 
una singură. Ea trebuie să revină 
acasă în România. Rădăcinile unui 
neam nu pot fi  șterse. În practica 
internațională au mai fost astfel 
de cazuri. Ceea ce nu le-a fost 
refuzat germanilor de ce să ni 
se refuze nouă? Doar că această 
problemă trebuie cât mai mult 
internaționalizată”.

Ludmila Sârlogea, 
vicepreședinte al CJ Prahova: 
”Universitatea ”N. Iorga” de 
la Vălenii de Munte a fost o 
importantă acțiune din programul 

”Cunoașteți Țara!” care a avut loc 
recent. Istoria își bate joc de cei care 
nu o cunosc. Nu mai vreau să vin 
de acasă acasă. Prahova iubește 
Basarabia. Să dea Domnul să ne 
vedem într-o Românie Mare”.

Mariana Gâju, vicepreședinte 
al Asociație Comunelor din 
România: ”Asociația Comunelor 
din România include 2683 
de comune cu o populație ce 
reprezintă 49,8% din întreaga 
populație. Deci cel puțin jumătate 
din populație vor Unirea. 500 de 
primari din cele două state au 
semnat Unirea în cetatea Alba 
Iulia. La 27 martie 2018 ne vom 
deplasa la Chișinău unde vom face 
Unirea. Legea României din 2014 a 
permis alocarea surselor fi nanciare 
localităților din Basarabia pentru 
infrastructură…Astăzi va avea 
loc înfrățirea a cinci primării din 
România cu cinci primării din 
Basarabia”.

Nicolae Dabija, președinte al 
”Sfatului Țării 2”, în stilul său 
inconfundabil a ținut un discurs 
vibrant, din care pot fi  menționate 
următoarele: ”Dacă la Chișinău 
și București s-ar fi  dorit Unirea se 
făcea la 1991. Totuși Unirea este 
inevitabilă. Basarabia este o lacrimă 
a României indiferent din ai cui 
ochi curge….Republica Moldova 
este ca o coadă de șopârlă ruptă 
care crede că-i va crește și capul. 
Dar aceasta nu se va întâmpla…
Nu decalajul economic și decalajul 
de sufl et ne joacă festa. Mișcarea 
unionistă ”Sfatul Țării 2” lucrează 
pentru scoaterea sârmei ghimpate 
din inimile românilor basarabeni 
prin formarea grupurilor care au 
plecat prin sate cu tinerii ODIP în 
cadrul ”Caravanei Unirii”…Rușii 
sunt încă prezenți în Republica 
Moldova prin puzderia de posturi 
televizate rusești, prin coloana 
a 5-a. Dacă englezul pleacă, 
luându-și rămas bun, rușii își iau 
rămas bun dar nu pleacă. Cine să-i 
facă să plece? Noi suntem mai buni 
ca ei, mai mulți dar nu suntem 
uniți. Să facem această unire între 
noi”.

Anatol Șalaru, ex-ministru al 
Apărării, vicepreședinte PUN: 
”Cred că e timpul să ne oprim să 
tot medităm. Până în 2018 a rămas 
puțin, foarte puțin. Aș face un apel 
către toate partidele politice din 
România să semneze un Snagov 2, 
iar partidele politice unioniste din 
Basarabia să meargă cu o singură 
formațiune politică în alegerile din 
2018”.

Mircea Popescu, președintele 
Consiliului Mondial Român: 
”Mișcarea unionistă până la urmă 
se fi nalizează cu un act politic. 
În parlamentul României există 
deja 100 de parlamentari asociați 
în grupul parlamentar ”Prietenii 
Unirii” care trebuie să pregătească 
cadrul legislativ. În acest sens 
propun:

- Amendarea Constituției 
cu un preambul: ”Fiecare român 
e în drept să hotărască soarta 
teritoriilor românești. Românii 
își recunosc rădăcinile de neam, 
culturale și credință și România ca 
stat național unitar;

- Amendament consultativ, 
Art. 1, p.5.: ”Transferarea către 
referendum în cazul unor teritorii 
istorice populate cu români”.

După atâtea luări de cuvânt care 
au durat vreo două ore lucrările au 
continuat la câteva mese rotunde 
separate printre care masa 
rotundă privind crearea de către 
partidele politice unioniste din 
Basarabia a Alianței ”Centenarul” 
pentru alegerile parlamentare 
din 2018. La ea au participat 
reprezentanți de prim rang ai PLR, 
PNL, PUN, ”Alianța Verde”, dar 
și ai asociațiilor obștești precum 
”Sfatul Țării”, ODIP, ”Tinerii 
Moldovei”, ”Asociația veteranilor 
de război de pe Nistru”. Cu regret 
au lipsit reprezentanții Partidului 
Liberal. Președintele Consiliului 
Mondial Român a propus judicios 
ca această masă rotundă să înceapă 
de la ”Tabula Rasa”, de la o foaie 
curată, să pună un început serios 
fără condiționări, remușcări din 
trecut, dacă se dorește să se creeze 
ceva serios blocului ”Dodon-
Plahotniuc” în viitoarele alegeri. 
Cu părere de rău unii lideri politici 
au rămas surzi la această chemare, 
nerealizând prea multe. Cu toate 
acestea a fost pus un început 
care va continua la Chișinău. 
Este evident că toți unioniștii din 
Țară, Diasporă și din Basarabia 
doresc apariția unui pol unionist 
puternic în importantele alegeri 
parlamentare din 2018.

Există două căi de creare a 
acestui pol:

- Fuziunea tuturor 
partiduțelor liberale într-un 
singur partid unionist;

- Crearea unui bloc electoral 
”Centenarul”.

Crearea unui singur partid 
unionist , cu atât mai mult că 
toate cele 4 partide împărtășesc 
doctrina liberală, ar fi  varianta 
cea mai bună. Însă este viabilă 
și crearea unui bloc electoral. În 
ambele cazuri trebuie găsit un lider 
care să-i unească pe toți în jurul 
idealului național unionist și să 
valorifi ce acest important segment 
electoral unionist de 20…30%. 
De asemenea, să fi e capabil să 
creeze parteneri politici în blocul 
electoral de centru-dreapta (PAS, 
PLDM, PPDA, PPEM ș.a.) pentru 
a atinge acest deziderat.

Se observă clar că nu a fost 
pomenit în aceste scheme PL-ul sau 
ce a mai rămas din el (dar cred că a 
rămas foarte puțin dacă în alegerile 
prezidențiale au luat sub 2%). 
Păcat! S-a ajuns la marginea gropii. 
Ar mai avea o șansă acest important 
altă dată partid unionist – cedarea 
conducerii PL lui D. Chirtoacă. În 
situația lui aceasta ar fi  și un act 
de bunăvoință din partea lui M. 
Ghimpu. Desigur e târziu acest pas, 
mult prea târziu, dar totuși la masa 
de tratative privind crearea Alianței 
”Centenarul” D. Chirtoacă ar putea 
mai lesne să dialogheze cu foștii 
săi colegi de partid V. Saharneanu, 
A. Șalaru, A. Guțu, dar și cu V. 
Pavlicenco. M-aș adresa membrilor 
partidelor unioniste, faceți presiune 
asupra șefi lor Dstră. ca să unească 
și să constituie această alianță 
”Centenarul”. Acesta va fi  atât în 
interesul național dar și al fi ecărui 
partid în parte. Prea importante 
sunt alegerile din 2018 ca să le 
ratăm.

Valeriu Dulgheru

”Să știți: de nu veți ridica / 
Din rândul vostru un proroc -/

În voi viața va seca, / 
zadarnic soarta veți ruga, /

Câți scoși veți fi  atunci din joc 
/ Și veți rămâne făr’ de noroc” 

( A. Mateevici)

ÎNCOTRO DREAPTA UNIONISTĂ?ÎNCOTRO DREAPTA UNIONISTĂ?
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Europa, înghesuită în Balcani

Un mormânt enorm din secolul 
al XV-lea, din sud-estul 

Turciei, a fost mutat pentru a face loc 
unui baraj hidroelectric pe râul Tigris. 
Monumentul Zeynei Bey, de 1.100 
de tone, a fost ridicat pe o platformă 
cu roţi și mutat peste 1,5 kilometri, 
anunţă agenţia de știri citată de Th e 
Guardian. Structura îl comemorează 
pe fi ul războinic al unui conducător 
care a murit într-o luptă împotriva 
otomanilor, cu șase secole în urmă. 
Mormântul realizat din pietre este 
unic din punct de vedere arhitectural 
în Turcia și este un exemplu de 
infl uenţe central-asiatice.

Vechi de 550 de ani, monumentul 
se afl a în orașul Hasankeyf, dar acum 
cele mai multe situri istorice riscă 

să se scufunde în momentul în care 
barajul Ilisu va fi  fi nalizat.

Sunt mulţi critici care susţin 
că proiectul barajului ameninţă 
patrimoniul arheologic și cultural 
al zonei și că ar putea afecta și 
ecosistemul. Există, de asemenea, 
riscul ca mulţi localnici să fi e 
strămutaţi.

Turcii au Turcii au 
mutat din loc mutat din loc 
un mormânt un mormânt 

vechi de secole
La 1 ianuarie 2018. președinția 

Uniunii Europene (a Consiliului 
Uniunii, tehnic vorbind) va reveni, 
timp de șase luni, Bulgariei, iar, de 
la 1 ianuarie 2019, României (tot 
pentru șase luni). Atât Uniunea, cât 
și cele două state sud-est-europene 
vor trebui să își probeze maturitatea 
politică: UE va trebui să dovedească 
că poate să „meargă” chiar dacă este 
condusă de mâna celor mai tinere 
state membre, iar Bulgaria și România 
vor avea de dovedit că pot face cu 
succes exerciţiul de a conduce uriașa 
mașinărie birocratico-politică.

Întâmplarea face ca perioada „balcanică” 
a Uniunii Europene să fi e una foarte 

densă: pentru prima dată într-o istorie 
dominată de extinderi obositoare, UE se va 
contracta puternic: a doua ieșire din Uniune 
(prima a fost Groenlanda, în 1985) va duce 
la diminuarea populaţiei comunitare cu o 
optime și la restrângerea economiei cu o 
șesime!

În aceeași perioadă, Uniunea va trebui 
să reziste asaltului franco-german asupra 
„democraţiei interne” (ambele cele mai mari 
economii continentale vor să imprime UE un 
regim mai puternic centralizat, o conducere 
mai autoritară).

Prinși în jocul nostru narcisist de a ne 
admira viitorul statut de lider semestrial al 
UE (pentru noi, 2019 are cumva legătură cu 
centenarul Marii Uniri din 1918) sau de a ne 
deplânge incompetenţa birocratică (nu avem 
încă instituţionalizat mecanismul care va 
asigura președinţia rotativă a UE), am uitat să 
mai înţelegem și contextul regional, precum 
și șansa oferită de acesta.

Ei bine, după ce Bucureștiul a parcurs 
senin etapa comică a prezentării unui general 
de aviaţie NATO (președintele Rumen Radev, 
absolvent strălucit al US Air Force Squadron 
Offi  cer School de la prestigioasa Maxwell 
Air Force Base) drept Dodonul rușilor de 
la Sofi a, mai de curând, după recentele 
alegeri și formarea noului guvern de la Sofi a 
(începutul lunii mai 2017), românii au reușit 
performanţa de a ignora total semnifi caţia 
acestui nou guvern.

Prinși între ciocanul „Macron-izării(?)” 
analiștilor și politicienilor (care uneori se 
și confundă între ei) și invitarea iscusită la 
„vânătoare” a micului Donald (dacă , în 2017, 
noi încă credem că așa vom avea sprijinul 
Washington-ului, înseamnă că au trecut 
degeaba 27 de ani), românii au uitat să se mai 
uite și peste gardul regiunii, unde chiar se 
întâmplă lucruri notabile: bulgarii au un nou 
guvern cu care vor prezida Europa pentru șase 
luni, Orban Viktor se pregătește de o nouă 
victorie electorală în 2018, iar, la Chișinău, 
tandemul Plahotniuc-Dodon începe să-și 
însușească total moldovenismul statalist, 
alungând defi nitiv Bucureștiul din „afacerile 
interne” ale republicii mici, dar corupte.

Tandemul „România și Bulgaria”
Ce se întâmplă, cu adevărat, la Sofi a, cu 

doar șapte luni înainte de președinţia bulgară 
și de ce ar trebui să ne intereseze aceste lucruri 
mai mult decât răutăţile veselului Juncker la 
adresa perfi dului Albion?

În primul rând, pentru Uniunea Europeană 
în special, cât și pentru Occident în general 
există categoria „România și Bulgaria”, am 
intrat în tandem în NATO în 2004, am intrat 
în tandem în UE în 2007 și tot în tandem ni 
s-a refuzat statutul de membru al grupului 
Schengen.

Categoria „România și Bulgaria” a apărut 
încă din 1990, când ambele state au ales să 
fi e conduse de partidele foste comuniste (în 

contrast cu celelalte state 
estice) și s-a cimentat în 
1996, când ambele au ales 
schimbarea.

Bulgaria și România sunt, 
încă (deși Croaţia „vine” 
tare din urmă), cele mai 
sărace state din UE: în 2015, 
bulgarii se afl au la 47% din 
media UE la performanţă 
economică (PIB/locuitor în 
cifre comparabile, PPS), iar 
românii la 57%; ceilalţi estici 
stau ceva mai bine: polonezii 
la 69%, ungurii la 68%, cehii 
la 87%, iar slovacii la 78%.

Bulgaria este a 76-a 
economie a lumii cu un PIB 
(PPP) de 145 miliarde dolari, 
de trei ori mai mic decât cel al României, dar 
este și o ţară de aproape trei ori mai puţin 
populată (puţin peste șapte milioane de 
bulgari faţă de 20 milioane de români).

Bulgarii, la fel ca România, o minoritate 
zgomotoasă, susţinută de un stat vecin: 
ei au aproape 9% turci, noi avem cam 
6% maghiari. De asemenea, bulgarii au o 
importantă comunitate de rromi (aproape 5% 
în statistici).

Bulgarii sunt, ca și noi, ortodocși; deși 
evidenţa ortodoxiei lor este mai veche decât 
a noastră, sentimentul religios este ceva mai 
estompat decât la noi.

Mai mult, bulgarii au Republică Moldova 
a lor, care se numește „Fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei (FRIM)”. Cam două 
treimi din populaţia FRIM este constituită 
de „macedoneni”; aceștia sunt la fel de 
macedoneni cum sunt și românii de peste 
Prut „moldoveni”, adică, după război, bulgarii 
din FRIM au fost „macedonizaţi” (o identitate 
inventată secolul trecut) precum românii din 
Basarabia au fost „moldovenizaţi”. Evident că 
„limba macedoneană” seamănă suspect de 
mult cu limba bulgară, iar „macedonenii” și 
bulgarii se înţeleg fără dicţionar.

„Mai mult NATO și mai multă UE”
Începând cu 4 mai a.c., bulgarii sunt 

conduși de al treilea guvern Boiko Borisov, 
care coabitează cu președintele Radey. 
Alegerile recente au condus la un rezultat 
așteptat de partidul lui Borisov (GERB – 
Cetăţenii pentru Dezvoltarea Europeană a 
Bulgariei), ocupând 95 din cele 265 de locuri 
în Parlament. Majoritatea fragilă (de doar 134 
mandate) a fost impusă de premierul-general 
de poliţie împreună cu o coaliţie „Patrioţii 
Uniţi” (27 de parlamentari) și un partid Volya 
(12 parlamentari), condus de excentricul 
milionar Veselin Mareshki. Socialiștii (BSP, 
80 mandate) și partidul minorităţii turcești 
(DPS, Mișcarea pentru Drepturi și Libertăţi, 
26 mandate) au rămas în opoziţie.

Priorităţile guvernului condus de un alt 
favorit al Angelei Merkel, generalul Borisov, 
sunt accedarea Bulgariei în Zona euro și în 
spaţiul Schengen, adică (exact ca și la noi) 
intrarea în „nucleul dur” al Uniunii sau „mai 
mult NATO și mai mult UE”, pe fondul, 
iluzoriu desigur, al unor relaţii bune cu Turcia 
și Federaţia Rusă.

Cu toate acestea, guvernul actual are două 
verigi slabe, ciudăţenia lui Mareshki (pro-rus, 
anti-UE, dar, în același timp, pentru intrarea 
în Zona euro și Schengen!) și o componentă a 
Patrioţilor Uniţi, partidul anti-sistem -Artack 
(naţionalist, cu retorică anti-turcească și anti-
romi), promotorul referendumului pentru 
ieșirea din NATO.

Ca și în România, guvernul de la Sofi a vrea 
să-și crească gradul  de integrare în UE, vrea 
să crească bugetul de apărare la 2% din PIB 
(până în 2021) și vrea să participe la o politică 
militară europeană comună. Deși Attack 
(pentru prima dată acceptat într-un guvern) 
acuză Turcia de radicalizare a minorităţilor 
turci din Bulgaria, GERB a reușit să menţină 

un ton echilibrat al programului comun de 
guvernare. 

Attack deţine în guvern doar un 
ministru fără portofoliu (Volen Siderov), 
ceilalţi miniștri ai Patrioţilor Uniţi fi ind 
Valeri Simeonov (aruncat de Borisov 
să-și demonstreze patriotismul tocmai la 
Ministerul Economiei și Demografi ei) și 
Krasimir Karakacianov (ministrul apărării 
și vice-premier, silit să gestioneze un sector 
difi cil).

Posturile importante au fost menţinute 
pentru GERB și populate cu pro-occidentali: 
Ecaterina Zaharieva (o pro-europeană 
devotată, favorizând înăsprirea sancţiunilor 
anti-rusești) este vice-premier și ministru de 
externe, iar Tomislav Doncev (bun tehnician 
al fondurilor europene) este celălalt vice-
premier. Corespondenta Anei Birchall de 
la Sofi a este Liliana Pavlova, o doamnă 
competentă tehnic și unanim apreciată 
printre ambasadele de la Sofi a.

Din păcate, prezenţa partidelor Volya și 
Attack în guvern va tempera mult elanul 
bulgarilor pentru orice iniţiativă regională de 
apărare în bazinul Mării Negre, atât datorită 
reticenţei faţă de Turcia, cât și datorită unei 
simpatii în creștere a ofi cialilor pentru cauza 
rusească.

Altminteri, Sofi a are cam aceleași probleme 
ca Bucureștiul: în primul trimestru, economia 
a crescut cu un impresionant 3,4%, investiţiile 
au scăzut (cu 206 milioane de euro) în dauna 
consumului fi nal (peste 87% din PIB), iar 
balanţa comercială este bineînţeles negativă 
(-334 milioane euro). Simptom al sărăciei, 
bulgarii cheltuie o treime din venituri pe 
mâncare și încă o cincime pe facturile de 
utilităţi.

România este a treia cea mai mare destinaţie 
de export (9% din total, după Germania și 
Italia) pentru Bulgaria, cu 2,3 miliarde de 
dolari și tot a treia ţară exportatoare către 
Bulgaria (după Germania și Rusia), cu 2,6 
miliarde dolari. Pentru noi, vecina de la Sud 
reprezintă a șasea cea mai mare piaţă de 
export și a treia destinaţie turistică externă.

Deși Bulgaria este vecinul cel mai  prietenos 
al României (relaţionarea cu Republica 
Moldova este în altă logică), relaţiile politice 
sunt mediocre, neexistând nicio scânteie care 
să le însufl eţească și nici rigoare care să le 
adâncească: începând cu 2011, s-au organizat 
trei ședinţe comune de guvern România-
Bulgaria (București, Ruse și Craiova); șapte 
întâlniri între președinţi și 13 între premieri, 
în 27 de ani nu reprezintă prea mult.

Tehnic vorbind, nu avem nici un proiect 
de importanţă sistemică care să creeze o altă 
paradigmă a relaţiilor bilaterale: proiectul 
gazoductului BRUA nu este un proiect 
românesc sau bulgăresc, ci o iniţiativă impusă, 
care vine de undeva „de sus”, iar Via Carpatica 
este o iniţiativă polono-maghiară care nu 
servește decât proiectelor de la Vișegrad.

Avem nevoie de unul-două proiecte 
mari de infrastructură româno-bulgărești 
care să fi e urmărite și promovate cu ocazia 
președinţiilor noastre.

Se spune că armele meteo nu 
există, dar iată o furtună venită 

de pe teritoriul Siriei către Israel și care 
se oprește la graniţa dintre cele două 
state. Nu avea viză!

Uneori, soldaţii israelieni nu 
au nevoie să-și folosească armele, 
pentru a-și apăra ţara de ameninţările 
venite dinspre Siria vecină. O forţă 
misterioasă este acolo.

Soldaţii israelieni au fi lmat o furtună 
violentă dinspre Siria, care se apropia 
de graniţa israeliană cu un vuiet 
impresionant. Spre stupefacţia tuturor 

însă, furtuna nu a depășit graniţa cu 
Israelul. A fost un moment șocant 
pentru mulţi soldaţi, care au decis să 
fi lmeze acest „miracol” în direct.

Cum se opreşte Cum se opreşte 
o furtună la o furtună la 

graniţăgraniţă

un ton echilibrat al programului comun de
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Astăzi (7.IX.2017, ora 19.00, 
în nocturnă), fotbal ofi cial pe 

„Ilie Oană”: FC Petrolul Ploiești – FC 
Aninoasa

Graţie transmisiei „TV” pe Sport 
Ph, cu sprijinul Diasporei Galben 
-Albastră, ne-am bucurat în același 
timp cu cei mai devotaţi suporteri 
ai „Lupilor Galbeni” (prezenţi, în 
tribune, la joc) de victoria Petrolului la 
Roșiorii de Vede (2.IX.2017, Etapa 2, 
Seria 3, Liga III), salutată din tribuna 
principală și de principalul susţinător 
și sponsor – Mădălin Mihailovici – 
Veolia… În ciuda faptului că s-au 
afl at în prim planul jocului și că au 
avut câteva alte oportunităţi de a mai 
înscrie, fotbaliștii petroliști n-au avut o 
prestaţie cu adevărat mulţumitoare… 
Victoria însă este preţioasă și se afl ă în 
grafi c…

• Sporting Roșiorii de Vedc – FC 
Petrolul Ploiești 0-1 (0-1)

Marcator: Sergiu Arnăutu (min. 
8, din penalti, just acordat la un fault 
în suprafaţa de pedeapsă, asupra 
jucătorului nostru Tudor Alexandru 

Saim, afl at într-o acţiune ofensivă...). 
Petrolul (antrenori Octavian Grigore, 
Ciprian Pura, Gheorghe Liliac)  : 
Bolboaşă – Catană, Prunescu, Frâncu, 
Velisar-Antoche-Lambru (50 Olaru), 
Chindriş; (83 Ciocîlteu), Puchea (65 N. 
Popescu), Saim - Arnăutu (71 Păun). 

• După două etape, Petrolul are 
punctaj maxim, la fel ca alte trei 
competitoare din Seria a 3-a. În 
clasament conduce AFCM Alexandria 
6p (golaveraj 6-1) urmată, tot cu câte 
6p de către CS Tunari, FC Petrolul 
Ploieşti şi Voinţa Turnu Măgurele 
(toate golaveraj 4-1) şi apoi de celelalte 
zece competitoare din serie: Atletic 
Bradu 4p, Sporting Roşiorii de Vede, 
Concordia 2 Chiajna, Flacăra Moreni, 
CS2 Mioveni cu câte 3p, AFC Astra 2 
cu 1p şi de către FC Aninoasa, Urban 
Titu, SC Popeşti Leordeni, Viitorul 
Domneşti cu 0p. 

• Astăzi (joi 7.IX.2017, de la ora 
19.00), în etapa a treia de campionat, 
pe Stadionul „Ilie Oană  ” este 
programat jocul: FC Petrolul Ploiești – 
FC Aninoasa. 

• Și în Cupa 
României (Ediţia 
2017-2018, Faza a 
III-a Naţională), 
peste cinci sau 
șase zile (12 sau 
13.IX.2017), tot la 
Ploiești (probabil), 
Petrolul Ploiești 
va evolua într-un 
joc, neprogramat 
încă (rușinos…) 
de către 
Compartimentul 
de Competiţii 
al Federaţiei 
Române de Fotbal.

Oricum, 
încă o dată: Hai 
Petrolul!

Petrolul, victorie la 
Roşiorii de VedeRoşiorii de Vede

SPORTZiarul   Ploiestii
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Prieten și coleg de impecabilă conduită morală, 
preţuit slujitor al sportului prahovean, omul de 

fotbal Marcel Marin se afl ă mereu la fl acăra pasiunii. 
De-o viaţă, Marcel Marin îndrăgește fotbalul (tatăl 
său –și prietenul meu – George Marin este dublu 
campion al României cu Petrolul…), mai întâi ca 
fotbalist, apoi, de aproape trei decenii – „cavaler al 
fl uierului” cu mii și mii de prezenţe cu fl uierul sau 
fanionul sub egida Comisiei Judeţene de Arbitri 
„Dr. Emil Vlaiculescu” Prahova, în competiţiile de 
seniori, juniori și copii ale Asociaţiei Judeţene de 
Fotbal Prahova sau în cele ale „Sportului pentru 
Toţi” pentru diverse categorii profesionale…

Jurnalist colaborator al presei sportive la 
cotidianul Prahova, crainic pe importante stadioane 
ale Prahovei, laureat al unui concurs naţional 
(Știi sport?”) la TVR, cu recompensă în Tunisia, 
Marcel Marin practică și a concurat și la ciclism, 
la „amatori”, la Memorialul Constantin Vagneti, 
pe Bulevardul Castanilor. Mereu tânărul Marcel 
Marin s-a atașat recent de un sport nobil, hipismul, 
acesta frecventând (în grupă cu colegul arbitru 
Andrei Dan, dar și cu distinsa ploieșteancă prof. dr. 
Manuela Stoica – director al Liceului Internaţional 
de Informatică București…), cursurile de la 
„Centrul de Echitaţie Dr. Tiberiu Nan” (instructor 
profesionist Alberto Abil Gheorghe) de pe lângă 
Hipodromul Ploiești.

Sport, la fl acăra pasiunii…

Sport, la fl acăra pasiunii…Sport, la fl acăra pasiunii…

Tânărului goalkeper (21 de ani) – 
Andrei Gabriel Creţu, originar din 

Albești Prahova, pe care drumurile vieţii 
și ale fotbalului l-au dus la un „capăt al 
lumii”, în Alaska (unul din cele 50 de 
state componente ale Statelor Unite ale 
Americii), „sportul rege”, pe care îl practică 
mereu la „fl acăra pasiunii”, i-a adus un 
succes de prestigiu.

Recent, în fi nala competiţiei „Alaska 
Men’s League Soccer” echipa a cărei poartă 
o apără – Warriors FC din orașul în care 
în prezent locuiește – Fairbanks (32.000 
de locuitori, al doilea din Alaska) a învins 

cu 3-0 formaţia 
Vanuatu Rising.

Mândrin-
du-se cu trofeul 
cucerit – Cupa 
Alaska, Adrian 
Gabriel Creţu 
a dedicat (prin reţelele de socializare) 
foștilor colegi de la juniorii marelui 
club Rapid București, celor de la Gloria 
Cornești Dâmboviţa și în special colegilor 
și prietenilor din echipa sa de sufl et CSC 
(fosta „Tineretul”) Berceni, în prezent 
fruntașă la Superliga B Prahova.

Fotbal, ciclism Fotbal, ciclism 
şi… hipismşi… hipism

Cu fotbalul în Alaska, Cu fotbalul în Alaska, 
„via” Berceni…„via” Berceni…

Petrolul, după golul victoriosPetrolul, după golul victorios
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Alexandru Gabriel Alexandru Gabriel 
CreţuCreţu

Cu colegii de Cu colegii de 
echipă din Alaskaechipă din Alaska

Marcel Marin cu calul  RobyMarcel Marin cu calul  Roby

Prof. dr. Manuela StoicaProf. dr. Manuela Stoica

Im
ag

in
i: 

M
G

 M
ar

in
 - 

fa
ce

bo
ok

Im
ag

in
i: 

M
G

 M
ar

in
 - 

fa
ce

bo
ok

Im
ag

in
i: 

AG
 C

re
ţu

 - 
fa

ce
bo

ok
Im

ag
in

i: 
AG

 C
re

ţu
 - 

fa
ce

bo
ok



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


