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

Ziarul   Ploiestii,
 „Cel care aprinde fl acăra confl ictului şi zgândără tăciunii, să nu se plângă 

dacă-i sar scântei în ochi.”
- Culese de Tata  
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Peste tot în Prahova ziua a fost 
una specială, cu emoții pentru 

elevi și părinți și dorința autorităților, 

primari și ofi ciali județeni, de a le 
fi  alături. Președintele Consiliului 
Județean, Bogdan Toader, a fost 

prezent la ceremoniile de deschidere 
de la Colegiul Național Militar 
„Dimitrie Cantemir” și Liceul 
Teoretic „Aurel Vlaicu”, iar primarul 
Ploieștiului, Adrian Dobre, le-a fost 
alături profesorilor și elevilor de la 
Colegiul de Artă „Carmen Sylva”, 
Colegiul Național „Nichita Stănescu” 
și Școala Gimnazială „Florin Comișel”. 

Până în 2020, Consiliul Județean Prahova ar 
putea avea la dispoziție suma de 46 de milioane 

de euro pentru construirea sau modernizarea 
a șapte stații de tratare a apei uzate. De aceste 
investiții vor benefi cia 167.000 de locuitori din 
Urlați, Mizil, Plopeni, Vălenii de Munte, Câmpina, 
Breaza și Sinaia. Banii urmează să fi e alocați în 
cadrul Programului Operațional Infrastructură 
Mare 2014-2020 (POIM), din Fondul de coeziune 
al Uniunii Europene,  o continuare a Programului 
Operațional Sectorial, realizat pentru marile 
aglomerări urbane. În fapt, unul dintre obiectivele 
acestui instrument este acela de a fi naliza lucrările 
începute anii trecuți, în cadrul Programului 
Operațional Sectorial. Programul permite și lucrări 
noi de infrastructură apă-canal. Măsura vizată de 
Consiliul Județean Prahova face parte din POIM, 
Axa prioritară 3-Dezvoltarea infrastructurii de 
mediu în condiții de management efi cient al 
resurselor- investiții în sectorul apei, pentru a 
îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii 
și pentru a răspunde unor nevoi de investiții 
identifi cate de statele membre care depășesc aceste 
cerințe- OS 3.2-Creșterea nivelului de colectare 
și epurare a apelor uzate urbane, precum și a 
gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă 
a populației.

ână în 2020 Consiliul Județean Praho a ar

Primăria Ploiești se afl ă în tratative 
cu Ministerul Apărării Naționale 

pentru a prelua o parte a clădirii 
aparținând Comenduirii Garnizoanei, 
situată pe strada Șefan cel Mare, imobil 
construit imediat după anii 1990 și 
nefi nalizat nici astăzi. De fapt, discuțiile au 
început cu câțiva ani în urmă, dar lucruri 
certe s-au conturat abia acum, în 2017. 
După reabilitare și contorizare separată, 
corpurile preluate de municipalitate 
vor fi  folosite de Poliția Locală și de un 
viitor Centru Integrat de Monitorizare 
Urbană. Lucrările de investiții ar trebui 
să fi e fi nalizate în termen de 5 ani de la 
preluare, fondurile fi ind asigurate de 
la bugetul local, programe naționale, 
fonduri guvernamentale, fonduri externe 
și credite bancare. Administrația va 
prelua și o parte din fosta cazarmă 

militară de pe Strada Torcători. De altfel, 
Armata a mai transmis în domeniul 
public și administrarea Primăriei Ploiești 
o parte din acest amplasament, una 
dintre clădiri de pe strada Cosminele 
fi ind transformată, cu chiu, cu vai, în 
azil de bătrâni. Primăria se angajează 
ca, în termen de 10 ani de la preluarea 
terenului și clădirilor, să edifi ce un spital 
municipal de urgență, un centru  de 
radioterapie profundă, spații locative 
pentru tineri și specialiști, realizate prin 
programe ale Agentiei Nationale pentru 
Locuinte, locuințe destinate salariaților 
Ministerului Apărării Naționale, 
spații pentru activități în domeniul 
învățământului, perimetre pentru 
agrement și sport. Dacă vă întrebați din 
ce bani va realiza administrația toate 
aceste investiții, avem și răspunsul: 

bugetul local, fonduri guvernamentale, 
fonduri externe, credite bancare și 
programe naționale. Primăria va 
preda la cheie Ministerului Apărării 
Naționale 80 de apartamente, împreună 
cu terenul aferent, în loturi de câte 
20 pe an, primul în al cincilea an de la 
preluarea imobilului. Orice nerespectare 
a termenilor contractuali se va solda cu 
rezilierea contractului.

Anul școlar 2017/2018, cu bune și mai puțin buneAnul școlar 2017/2018, cu bune și mai puțin bune

46 de milioane 46 de milioane 
de euro pentru 7 de euro pentru 7 
stații de epurarestații de epurare

bugetul local fonduri guvernamentale

Statul își arată mușchii când e vorbaStatul își arată mușchii când e vorba
                          de oamenii simpli                          de oamenii simpli

Peste 2,3 milioane de preșcolari, școlari și liceeni- 105.000, în Prahova-
au participat, luni, la festivitățile de deschidere ale noului an de 

învățământ. Dincolo de oricare erori de sistem, trebuie să spunem că 
elevii și profesorii, părinții și autoritățile publice s-au bucurat deopotrivă 
de această zi specială, chiar și acolo unde școlile poate nu țin pasul cu 
cerințele anului 2017 sub aspectul dotării materiale sau a clădirilor. 

Benjamin Franklin (1706 -1790) fi lozof, om politic american

Cu marile averi din paradisurile fi scale se comportă însă ca un mielușel

Ministerul Finanțelor, sub orice 
guvernare politică s-ar afl a, face 

ce știe mai bine: își exercită puterea 
față de cei slabi. Și vă dăm exemplul 
obligației persoanelor fi zice române 

și străine de a completa, 
la plecarea din țară, un 
formular specifi c în vederea 
stabilirii impozitării 
veniturilor transfrontaliere. 
Nimic criticabil până aici; 
oricine trebuie să dea 
„zeciuiala” (de fapt, de 

vreo patru ori zeciuială) statului. 
Dar întrebarea este alta: când va fi  
Ministerul Finanțelor la fel de ferm 
față de milionarii României, mai ales 

cei politici, care și-au ascuns averile 
în paradisurile fi scale, tocmai pentru 
a nu plăti impozitul către țară?

Ministerul Finanțelor îmbracă 
frumos această acțiune menită să 

nu mai scape niciun leu neimpozitat din 
România afi rmând că, în fapt, nu mai 
poate de dragul oamenilor, ajutându-i 
să nu fi e dublu impozitați, aici, în țara 
mamă, și în țara de împrumut, adoptivă. 
Aș! Lucrurile stau cam așa: 

MUNCIPALITATEA VA CONSTRUI 80 DE APARTAMENTE PENTRU 
MILITARI, UN SPITAL MUNICIPAL ȘI SPAȚII DE AGREMENT ȘI SPORT

Covoare asfaltice Covoare asfaltice 
pe 56 km de pe 56 km de 
drumuri județenedrumuri județene
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Accident grav pe Centura de 
Vest

Trei autoturisme și o 
autocamionetă au fost implicate 

într-un accident cumplit pe 
Centura de Vest a Ploieștiului. 
În accident au fost implicate șase 
persoane, iar una dintre ele a fost 
preluată de un elicopter, care a 
aterizat pe câmpul din apropiere. 
Este vorba despre o femeie care 
a suferit mai multe traumatisme. 
Restul persoanelor implicate în 
accident au refuzat transportul la 
spital. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate modul 
cum s-a produs evenimentul 
rutier.

Accident mortal la Brătășanca
Un bărbat în vârstă de 40 de ani 
a fost lovit de un autoturism. 
Impactul i-a fost fatal pietonului. 
Medicii ajunși la fața locului s-au 
îngrozit. Bucăți din corp au fost 
recuperate la o distanță de 300 
de metri de locul accidentului. 

Șoferul autoturismul a fost și 
el accidentat grav. Tânărul, în 
vârstă de 20 de ani, a fost găsit de 
medicii de la ambulanță în comă 
de gradul 5. Acesta prezenta un 
traumatism cranio-cerebral și 
mai multe fracturi la mâini și la 
picioare. Tânărul a fost transportat 
la Unitatea de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean Ploiești, 
unde a fost internat la Secția de 
Reanimare. Starea tânărului este 
critică, fi ind ajutat de aparate să 
respire.

Microbuz cu militari, implicat 
într-un accident la Bușteni

Accidentul rutier s-a produs 
la ieșire din Bușteni, după ce 
microbuzul a intrat în coliziune 
cu un autoturism. În microbuz 
se afl au 12 militari români, iar în 
autoturism erau patru persoane. 
Toate persoanele implicate în 
accident au refuzat transportul la 

spital după ce au fost evaluate din 
punct de vedere medical. 

Accident rutier la Valea 
Călugărească

Două autoturisme au intrat în 
coliziune pe DN1B, iar una dintre 
mașini ar fi  lovit un al treilea 
autoturism parcat. Accidentul a 
avut loc pe raza comunei Valea 
Călugărească. La fața locului s-au 
deplasat mai multe echipaje ale 
Poliției, Serviciului de Ambulanță 
și ISU Prahova. În cele două 
mașini implicate în accident se 
afl au trei persoane. Doi bărbați 
au fost transportați la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești.

Bărbat dispărut la Surani
Inspectoratul Județean de Poliție 
Prahova caută un bărbat de 82 de 
ani, din Surani, care a plecat de 
la domiciliu și nu a mai revenit. 
Persoana dispărută se numește 
Neacșu Mircea și are 82 de ani. 
Pentru depistarea bărbatului 
au fost demarate, imediat, toate 
activitățile procedurale, polițiștii 
efectuând investigații pentru 
depistarea persoanei în cauză, 
a anunțat IJP Prahova, care a 
prezentat o scurtă descriere a 
bărbatului. „În momentul plecării 
de la domiciliu, bărbatul era 
îmbrăcat cu o cămașă în carouri 
roșu cu negru, pantaloni din 
stofă, de culoare neagră, ghete 
de culoare neagră. Acesta are 
constituție astenică, înălțime 
1,70-1,75 m, greutate 75 kg, ochii 
căprui, păr alb, tuns mediu, față 
ovală, ten deschis și prezintă două 
cicatrici la nivelul abdomenului 
rezultate în urma unor intervenții 
chirurgicale”, a precizat Poliția. 
Persoanele care pot oferi relații 
care pot conduce la depistarea 
acestuia, sunt rugate să anunțe 
cea mai apropiată subunitate de 
poliție, sau să apeleze 112, este 
apelul lansat de IJP Prahova.

Festival cu sancțiuni la Valea 
Doft anei

Polițiștii de investigare a 
criminalităţii economice din 
cadrul serviciului de profi l au 
acționat în vederea prevenirii 
şi combaterii ilegalităţilor 
comise în domeniul produselor 
agroalimentare. 16 ofi țeri de 
investigare a criminalității 
economice, 10 polițiști de ordine 
publică și 4 de la Serviciul pentru 
Acțiuni Speciale s-au afl at pe raza 
comunei Valea Doft anei, cu ocazia 
festivalului din localitate. Potrivit 
IJP Prahova, au fost verifi caţi 41 de 
agenţi economici și aplicate 38 de 
sancţiuni, în valoare de 241.150 lei. 
De asemenea, valoarea bunurilor 
confi scate se ridică la 11.474 lei 
(81 litri băuturi alcoolice, 125,6 
kg carne și produse din carne, 
190 litri băuturi răcoritoare, 
37 kg fructe) și a fost dispusă 
suspendarea activității pentru trei 
operatori economici. 
Controale la Vălenii de Munte și 

la Slănic
Polițiștii din Văleni au acționat 
pe raza orașului și a comunelor 
arondate pentru prevenirea și 
combaterea activităților ilegale 
din domeniul comerțului cu 
alimente, cereale, alcool și tutun. 
Potrivit IJP Prahova, polițiștii 

au controlat șapte societăți 
comerciale, trei producători și 
patru persoane fi zice, iar pentru 
neregulile descoperite au aplicat 
26 de sancţiuni contravenționale, 
în valoare de 4.410 lei. O acțiune 
asemănătoare s-a desfășurat în 
aceeași zi și pe pe raza oraşului 
Slănic şi a comunei Vărbilău, 
ocazie cu care au fost verifi cați 
12 agenţi economici. Totodată, 
Poliția a legitimat 27 de persoane 
și au aplicat 16 sancţiuni 
contravenţionale, în valoare de 
5.675 lei. 

Dosare penale pentru cursele 
ilegale de mașini de la Ploiești

26 de polițiști rutieri, de 
siguranță publică, de investigații 
criminale, criminaliști și 
luptători de la S.A.S. au acționat 
pentru prinderea în fl agrant a 
conducătorilor auto care participă 
la curse ilegale de mașini. A fost 
întocmit dosar penal pentru 
participarea în calitate de 
conducător de vehicul la întreceri 
neautorizate, a anunțat IJP 
Prahova.

Acțiunea a durat patru ore, 
timp în care polițiștii ploieșteni au 
organizat o razie cu efective mărite 
pentru prinderea în fl agrant a 
conducătorilor auto care participă 
la curse ilegale în zona parcului 
municipal Vest. „La acțiune au 
participat 26 de polițiști (rutieri, de 
siguranță publică, de investigații 
criminale, criminaliști și luptători 
de la S.A.S.), împreună cu 20 de 
jandarmi. Astfel, au fost identifi cate 
opt autoturisme, conduse de opt 
tineri cu vârste cuprinse între 20 și 
29 de ani, bănuiți a fi  competitori 
la curse”, a precizat Inspectoratul 

Județean de Poliție Prahova.  
Față de aceștia s-a luat măsura 
tehnico-administrativă de reținere 
a permiselor de conducere. 
„Cercetările sunt continuate de 
către polițiștii Biroului Rutier 
ploieștean, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii  de participarea în 
calitate de conducător de vehicul 
la întreceri neautorizate” a mai 
precizat poliția. 
Acțiune amplă pentru siguranța 

în școli
Anul școlar 2017 – 2018 a debutat 
cu stângul. Mai multe școli nu 
au autorizație pentru stingerea 
incendiului, iar altele nu întrunesc 
condițiile pentru acordarea de 
autorizație din punct de vedere 
sanitar. Poliția a lansat un set de 
recomandări, pentru evitarea 
problemelor. 
Anul școlar 2016 – 2017 a debutat 
rău. Elevii de clasa a V-a își vor 
primi manualele la cinci discipline 
de abia în octombrie, iar laptele și 
cornul vor fi  distribuite în școli de 
săptămâna viitoare. Trebuie spus 
că 55 de unități de învățământ 
din Prahova nu au autorizație de 
stingere a incendiilor, iar nouă 
școli și grădinițe nu au autorizație 
sanitară. La Ploiești, lucrările 

mult promise de municipalitate 
vor continua și după data de 11 
septembrie 2017, în special fi ind 
vorba de lucrări care vizează 
exteriorul clădirilor. 
Vestea bună este că aproape 500 de 
poliţişti prahoveni au acționat în 
sistem integrat pentru desfăşurarea 
în siguranţă a festivităţilor specifi ce 
deschiderii anului de învăţământ 
preuniversitar. Este vorba despre 
335 poliţişti de ordine publică, 
54 de poliţişti de la rutieră, 73 de 
la investigații criminale, doi de la 
prevenire şi 24 de poliţişti de la alte 
structuri. Aceștia s-au afl at în zona 
grădiniţelor, şcolilor şi liceelor din 
Prahova. „De asemenea, în aceste 
zile, la nivel național, polițiștii 

intensifi că activitățile educativ-
preventive și de verifi care a 
vehiculelor destinate transportului 
de elevi din punct de vedere al 
licențierii, existenței inspecției 
tehnice periodice și a asigurării 
de răspundere civilă obligatorie”, 
a anunțat IJP Prahova. Pentru 
ca noul an şcolar să înceapă și să 
decurgă în linişte şi siguranţă, 
fi ecare unitate de învăţământ 
va fi  inclusă în itinerariile de 
patrulare auto şi pedestre ale 
poliţiei. Echipajele de poliţie vor fi  
prezente, zilnic, în zona intrărilor 
în şcoli, în intervalele orare în care 
se efectuează intrarea şi ieşirea 
de la cursuri a elevilor, fi ind 
supravegheate în permanenţă 
traseele de deplasare a elevilor, a 
mai anunțat IJP Prahova.  „Pentru 
evitarea comportamentelor de 
risc victimal sau infracţional 
și prevenirea evenimentelor 
negative, poliţiştii vor organiza 
pentru elevi diferite activităţi 
preventiv-educative” .

Amenzi la piața din Ploiești
Polițiștii din cadrul Secției 
nr. 1 Ploiești au organizat o 
acţiune în vederea prevenirii și 
combaterii activităţilor ilegale 
pe linie de comerţ, precum și 
pentru depistarea și sancţionarea 
persoanelor care tulbură ordinea 
și liniștea publică în zona Pieţei 
Halele Centrale. Polițiștii, potrivit 
IJP Prahova, au legitimat 35 de 
persoane, au controlat opt societăţi 
comerciale și 14 persoane fi zice 
autorizate și au aplicat 15 sancţiuni 
contravenționale, în valoare totală 
de 4.600 lei. Totodată, în cadrul 
acțiunii, polițiștii au ridicat în 
vederea confi scării legume și fl ori 
(170 kg castraveți, 40 kg ardei 
capia, 200 fi re crizantemă, 40 fi re 
trandafi ri, 60 fi re gladiole), în 
valoare de 1.500 lei. 

4.500 de kilograme de legume 
confi scate în Piața din Pucheni

28 de polițiști din cadrul 
Serviciului de Investigare a 
Criminalității Economice al I.J.P. 
Prahova au desfășurat o acțiune 
în piața din comuna Puchenii 
Mari, pentru verifi carea legalității 
actelor de comerț. „Astfel, a fost 

verifi cată activitatea a 48 de agenți 
economici, iar pentru neregulile 
depistate, au fost aplicate 45 de 
sancțiuni contravenționale”, a 
anunțat IJP Prahova. Polițiștii 
au dispus confi scarea a peste 
4 500 kg de legume și fructe 
de la comercianți care nu au 
putut prezenta documente de 
proveniență a acestora. De 
exemplu, în urma verifi cărilor 
efectuate, „s-a constatat că un 
bărbat din localitatea Ciolpani a 
expus spre vânzare în piața, din 
comuna Puchenii Mari, 1040 kg 
ardei gras și 658 kg  vinete, pentru 
care nu au putut face dovada 
provenienţei”. Pentru abaterile 
constatate, persoana fi zică a fost 
sancționată contravențional cu 
amendă  în valoare de 5.000 
lei, dispunându-se măsura 
complementară a confi scării 
bunurilor pentru care nu au 
fost prezentate documente de 
provenienţă, a mai precizat IJP 
Prahova. 

Minori acuzați de furturi
Polițiști din cadrul Secției nr. 1 

Ploiești au fost sesizați privind un 
furt comis dintr-un autoturism 
parcat în zona Oborului. „În 
urma cercetărilor efectuate, a fost 
identifi cată persoana bănuită de 
comiterea faptei ca fi ind un minor 
din Buzău, iar bunurile sustrase au 
fost recuperate în totalitate, fi ind 
predate persoanei vătămate”, a 
anunțat IJP Prahova. Minorul nu 
ar fi  însă la prima faptă comisă. 
Acesta ar mai fi  comis încă un furt, 
în aceeași zonă, atunci reușind să 
sustragă două truse de scule. „Și 
în acest caz bunurile sustrase au 
fost recuperate în totalitate, iar 
tânărul în cauză este cercetat sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii 

de furt”, a anunțat IJP Prahova. 
Acesta nu este singurul caz în care 
protagonist este un minor. Polițiști 
din cadrul Secției de Poliție nr. 
1 din Ploiești au fost sesizați cu 
privire la furtul unei biciclete. 
„În urma cercetărilor efectuate, 
polițiștii de investigații criminale 
au identifi cat persoana bănuită de 
comiterea  ca fi ind un adolescent 
de 15 ani, din Ploiești”, a anunțat 
IJP Prahova. Un alt minor, dar în 
vârstă de 16 ani, este acuzat de 
furtul unui ATV. Astfel, polițiști 
din cadrul Postului Comunal 
Predeal Sărari au efectuat cercetări 
într-un dosar penal referitor la 
furtul unui vehicul de tip ATV, 
din curtea unui localnic. „În urma 
verifi cărilor, a fost identifi cată 
persoana bănuită de comiterea 
faptei. Este vorba despre un minor 
de 16 ani, din comuna Păcureți”, 
a anunțat Poliția. Polițiștii au 
recuperat vehiculului, care a fost 
predat persoanei vătămate.

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 

Roxana Tănase; 
www.ziarulploiestii.ro

Seria accidentelor grave, 
produse în Prahova, a continuat. 
Zeci de persoane au ajuns la 
spital, iar o persoană a decedat. 
La Bușteni un microbuz care 
transporta militari a intrat în 
coliziune cu un autoturism.
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Prefectura-interesată de 
siguranța elevilor

Anterior începerii anului 
școlar, pe 8 septembrie, la sediul 
Instituției Prefectului Județului 
Prahova, a avut loc ședința de 
analiză și aprobare a Planului 
comun de acțiune pentru 
creșterea gradului de siguranță 
a elevilor și a personalului 
didactic și prevenirea delicvenței 
juvenile în incinta și în 
zonele adiacente unităților de 
învățământ preuniversitar. 
Obiectivele generale ale planului 
prevăd: implementarea și 
evaluarea în mod unitar, la 
nivel județean, a prevederilor 
Planului; îmbunătățirea 
cooperării interinstituționale 
la nivel local, în domeniul 
prevenirii și combaterii 
delicvenței juvenile în unitățile 
de învățământ; optimizarea 
funcționării sistemului-cadru de 
asigurare a protecției unităților 
școlare, a siguranței elevilor 
și a personalului didactic, 
prin creșterea capacității 
instituționale de prevenire 
și combatere a fenomenului 
violenței în școli; optimizarea 
climatului de siguranță în mediul 
școlar. Ce presupune aceste 
enunțări generale, vom vedea.

Plan de prevenire a 
abandonului școlar și a 

violenței în școli

Inspectoratul Școlar 
Județean Prahova a elaborat, 

la rândul său, un program 
de măsuri pentru reducerea 
absenteismului, a riscului de 
abandon școlar, a diminuării 
fenomenelor de violență și de 
creștere a siguranței elevilor 
în mediul școlar. Despre 
absenteism, programul nu oferă 
nicio statistică. Abandonul 
școlar afl ăm că nici el nu este 
foarte ridicat ca procent, în anul 
școlar trecut părăsind școala 305 
elevi dintr-un total de 107. 486. 
Acestora, adică elevilor care au 
plecat din învățământul la zi, li 
s-a creat cadrul necesar pentru 
organizarea și funcționarea 
claselor cu frecvență redusă, 
program denumit sugestiv „A 
doua șansă”. Pentru anul școlar 
2017-2018, Prahova a pregătit 
mai multe astfel de clase: 
pentru învățământul primar-9 

clase în Ploiești, Azuga, Bucov, 
Ciupelnița (Dumbrava), Vărbila 
(Iordăcheanu), Izvoarele și 
Filipeștii de Târg; învățământ 
secundar inferior (primar)- 20 
de clase în Ploiești, Câmpina, 
Plopeni, Vălenii de Munte și 
Izvoarele; gimnaziu- 7 clase 
la Ploiești, Azuga, Dumbrava, 
Iordăcheanu, Vărbilău și 
Filipeștii de Târg. Restul 
măsurilor se referă la consilierea 
individuală și de grup a elevilor 
privind prevenirea/ reducerea 
absenteismului, abandonului 
școlar/ violenței școlare, la 
solicitarea cadrelor didactice/ 
direcțiunii unității școlare, 
colaborarea permanentă cadru 
didactic din școală/ diriginte-
prof. consilier/ director 
unitate școlară, asistență 
psihopedagogică, desfășurarea, 
în colaborare cu  unitățile 
școlare (cadrele didactice, 
diriginți, elevi, părinți) și alți 
parteneri, a unor proiecte/ 
programe  specifi ce de prevenire 
a violenței, desfășurarea,  în 
colaborare cu CCD Prahova,  a 
cursurilor de formare  adresate  
tuturor cadrelor didactice din 
unitățile școlare din județ,  pe 
problematica enunțată mai sus 
etc.

Peste 50 de școli fără 
autorizație ISU

Peste 50 de unități de 
învățământ din Prahova 

nu au obținut încă autorizație 
de securitate la incendiu. 
Termenul limită până la care se 
pot livra astfel de documente a 
fost prorogat de două ori până 
acum. După 30 septembrie 
2017, dată la care expiră a doua 
perioadă de clemență, termenul 
nu va mai fi  amânat, ci se va 
trece direct la sancțiuni. Luni, nu 
aveau autorizație de securitate 
la incendiu următoarele unități 
școlare: 

-grădinițele din Negoiești 
și Brazi (com.Brazi), Călinești 
(Florești), Valea Dulce (Podenii 
Noi), Belia (Breaza), „George 
Enescu” și „Floare de Colț” 
(Sinaia), Starchiojd, Predeal 
Sărari, Drajna de Jos și Ogretin 
(Drajna), „Frunză de stejar” 
(Plopeni), „Micul Prinț” 
(Măgurele), Mireșul Mare 
(Sângeru), Țărculești (Gornet 
Cricov), Gura Vadului, Vărbila 

(Iordăcheanu), Bucov (grădinița 
cu program prelungit), Poienarii 
Apostoli (Gorgota), Comarnic, 
„Crai Nou” și Grădinița 28 
(Ploiești), Grădinița nr. 1 Vălenii 
de Munte;

-școlile primare/gimnaziale 
din  Brazi, Călinești (comuna 
Florești), Șc. Centrală 
Gimnazială nr.2 Câmpina, Șc. 
„Alexandru Popescu” Telega,  
Bordeni (Scorțeni), Gornet 
Cricov, Vărbila (Iordăcheanu), 
Boldești (Boldești-Gradiștea), 
Cireșeanu (Baba Ana), Dârvari 
(Valea Călugărească), Magula 
(Tomșani), Miroslăvești 
(Puchenii Mari), Potigrafu 
(Gorgota), Buda și Mălăiești 
(Râfov), Olari, Bătrâni, 
Dumbrăvești, Șc. G. „Mihai 
Viteazul” Boldești Scăeni, 
Șc. Primară atelier școală 
Miroslăvești (Vălenii de Munte), 
Șc. „Sf. Vineri”, corp Stadionului 
(Ploiești); 

-6 licee-Liceul Tehnologic 
Bălțești (ambele corpuri), Liceul 
Tehnologic Energetic Câmpina, 
Liceul Teoretic „Grigore 
Tocilescu” Mizil, Colegiul 
Național „Nicolae Iorga” Vălenii 

de Munte, Liceul Tehnologic 
Agromontan „Romeo 
Constantinescu” Vălenii de 
Munte, Liceul Tehnologic de 
Transporturi, anexa Elena 
Doamna, Ploiești.

Reducere de 50% pentru 
transportul elevilor

CFR Călători a anunțat că 
elevii din învățământul 

obligatoriu, profesional, inclusiv 
postliceal, liceal acreditat/
autorizat benefi ciază de tarif 
redus cu 50% pentru transportul 
feroviar intern la toate 
categoriile de trenuri (Regio și 
InterRegio), pe tot parcursul 
anului calendaristic. Reducerile 
sunt valabile pentru călătoriile la 
clasa a II-a, se eliberează pentru 
distanțe de până la 300 km, iar 
numărul călătoriilor incluse 
este nelimitat. Elevii orfani 
sau cu cerințe educaționale 
speciale, precum și cei pentru 

care s-a stabilit o măsură de 
protecție specială sau tutelă 
benefi ciază de gratuitate pentru 
transportul intern feroviar, pe tot 
parcursul anului calendaristic. 
Pentru aceștia se vor elibera 
gratuit legitimații de călătorie/
abonamente la toate categoriile 
de tren, clasa a II-a, tot pe distanțe 
de până la 300 km. Eliberarea 
biletelor/abonamentelor pentru 
elevi se face astfel: pentru elevii 
claselor pregătitoare se va 
prezenta adeverința doveditoare 
și certifi catul de naștere în copie; 
pentru elevii din învățământul 
primar și gimnazial este nevoie 
de carnetul de elev vizat pentru 
anul școlar în curs (având CNP 
trecut pe prima pagină); elevii 
de liceu vor prezenta carnetul 
de elev vizat pentru anul școlar 
în curs (având CNP trecut 
pe prima pagină) și un act de 
identitate (carte de identitate / 
permis de ședere sau pașaport); 
în cazul celor care benefi ciează 
de gratuitate, conducerea unității 
de învățământ va menționa pe 
carnet atestarea dreptului de 
acordare a gratuității.

Lapte și corn, cu mică 
întârziere

Ca de obicei, pachetele 
din programul „Lapte 

și corn” vor ajunge în școli mai 
târziu. În Prahova este vorba 
despre o întârziere minoră, de 
numai o săptămână. Președintele 
Consiliului Județean Prahova, 
Bogdan Toader, a anunțat că 
procedura de atribuire se afl ă în 
ultima fază de dinaintea semnării 
contractului de furnizare a 
produselor pentru preșcolari 
și școlari. Adică societățile 
câștigătoare, respectiv Lido 
Gârbea-Voipan Sil, Agrosemcu, 
Simultan și Oltina Impex Prod 
Com, trebuie să prezinte și în 
original toate documentele 
postate în SEAP. Benefi ciarii 
din acest an ai pachetelor vor fi  
72.655 de elevi și preșcolari din 
învățământul de stat și privat. 
Valoarea estimată a contractului 
de furnizare în grădinițe și 

școli a produselor lactate și a 
celor de panifi cație este de 12,9 
milioane de lei fără TVA. Merele, 
care completează programul 
guvernamental și european, vor 
fi  adăugate în pachetele elevilor 
din al doilea semestru al anului 
școlar 2017/2018.

Proteste ale cadrelor 
didactice din data de 2 

octombrie

În cazul în care Guvernul 
nu acceptă încheierea 

unui acord scris, prin care 
se angajează să soluționeze 
mai multe probleme cu care 
se confruntă salariații din 
învățământ, Colegiul Național al 
Liderilor Federației Sindicatelor 
Libere din Învățământ (FSLI) 
va declanșa, din 2 octombrie, 
protestele.

Principala nemulțumire se 
referă la grila de salarizare. 
Membrii de sindicat reclamă 
faptul că sporurile salariale se 
calculează prin raportare la 
salariile de bază de anul trecut, 
ceea ce conduce la obținerea 
unor venituri salariale mai mici 
decât ar trebui de fapt. Concret, 
angajații din învățământ pierd, 
în medie, peste 3% din venitul 
brut, iar procentajul poate fi  mai 
mare, dacă au mai multe sporuri. 
Profesorii sunt nemulțumiți 
și de faptul că, la preconizata 
trecere a plății contribuțiilor la 
stat de la angajator la angajat, 
creșterea salariului brut cu 
25% se va transforma într-un 
spor net de 3-4%. Un alt calcul: 
dacă nivelul brut al salariilor 
crește cu 50%, în realitate, ceea 
ce va primi, anul viitor, fi ecare 
angajat din învățământ, este de 
maximum 25%. Sindicaliștii sunt 
nemulțumiți și pentru faptul că 
Executivul nu a cuprins în Legea 
bugetului de stat pentru anul 
2017 sumele necesare pentru 
plata sentințelor judecătorești, 
în conformitate cu prevederile 
legale de eșalonare a plății 
acestor sentințe. În medie, fi ecare 
angajat din educație ar trebui să 
recupereze aproximativ 5.000 
de lei. FSLI a cerut Guvernului 
României începerea negocierilor 
și încheierea unui acord scris 
până la data de 25 septembrie 
2017, prin care să fi e soluționate 
aceste solicitări, cu respectarea 
următorului calendar: începând 
cu cel târziu data de 1 octombrie 
2017, sporurile salariale să 
se calculeze prin raportarea 
la actualele salarii de bază; la 
rectifi carea bugetară care se 
va face până la sfârșitul anului 
2017 să fi e cuprinsă suma 
necesară pentru plata sentințelor 
judecătorești; până la sfârșitul 
acestei luni să se găsească o 
soluție, astfel încât salariile nete 
din învățământ, în anul 2018, să 
crească într-un procent mai mare 
decât cel anunțat de Executiv.

continuare din pagina 1
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Deputatul de Maramureș, Calin 
Matei, a postat pe Facebook un 

mesaj cu ocazia primei zile de școală 
în care mărturisește ca  nu i-a „fost 
dragă școala”, „da” nu a avut ce face, 
așa că voi „pune-ți mâna pe carte!” 
Iată textul integral plin de greșeli 

gramaticale, rușinoase pentru ditamai 
deputatul: „nici mie nu mi-a fost dragă 
școala, ca la majoritatea dintre voi. Da 
nu am avut ce face, tot ca majoritatea 
dintre voi! Până la următoarea vacanță, 
pune-ți mâna pe carte, fi ți cuminți și nu 
fumați in budă! Succes!”

-Vezi, Căline, mulți n-au parte,
Când „puneți” mâna pe carte.
Dar cu „pune-ți”, evident,
Ajungi doar în Parlament.

Președintele PSD și al Camerei 
Deputaților, Liviu Dragnea, a venit 

și a plecat de la Țebea cu un elicopter 
privat, al fi rmei Cobrex Trans, din 
Brașov, care derulează afaceri cu Tel 
Drum. Liderul social-democrat a 

evitat, astfel, trafi cul infernal de pe 
DN1A sau A 1 plus Valea Oltului. 
„Zborul cu elicopterul- scrie „Glasul 
Hunedoarei”-timp de o oră, costă 
1.500 de euro, iar drumul până la 
București este parcurs în peste o oră și 
jumătate. La un calcul simplu, aproape 

5.000 de euro a cheltuit Liviu Dragnea 
pe transportul dus-întors”.

- Iancu a preferat să moară
Pentru neam și pentru țară.
Pe când Dragnea n-a răbdat
Niciun drum aglomerat!

Președintele României, Klaus 
Iohannis, a fost nominalizat la 

„declarația zilei” atunci când a afi rmat 
că Legea Educației trebuie să înceteze 
să mai fi e un „puzzle ale cărui piese se 
schimbă continuu, pierzându-se astfel 
imaginea unitară. În România anului 
2017, soluția salvatoare a ajuns să 
fi e reintroducerea și reîntoarcerea la 
metode de mult apuse, ca de exemplu 
manualul unic sau recentralizarea 
la București a tuturor lucrurilor care 
au întâmpinat difi cultăți la nivel 
local. Această abordare nu este cea 
bună. Și acestea nu sunt singurele 
probleme. Părinții și elevii sunt supuși 
unor schimbări majore în sistemul 
de învățământ o dată la câțiva ani 
sau, mai nou, mai des, ceea ce le 

limitează semnifi cativ posibilitatea 
de a-și planifi ca traseul educațional. 
Numai în această vară am trimis spre 
reexaminare Parlamentului nu una, nu 
două, ci trei inițiative legislative, care 
modifi cau nu știu a câta oară cadrul 
actual, care deja este confuz și greoi”. 

-Un puzzle-i legea, nu zic ba,
Și chiar aș zice că-i mai rea,
Căci piesa ce lipsește în continuu
E chiar dovleacul lui Pop Liviu! 

Președintele Ludovic Orban le-a 
transmis tinerilor prezenți la 

Școala de vară a Tineretului Național 
Liberal (TNL) faptul că, pe fondul 
erorilor de guvernare PSD-ALDE, 
PNL „trebuie să folosească inteligent 
toate instrumentele alternative 
de comunicare pentru că, în acest 
moment, PNL este blocat, cenzurat 
discret, fi ind practic singur împotriva 
tuturor”.  Evenimentul a reunit sute 
de tineri liberali din toată țara, veniți 
să ia parte la dezbateri despre <<cum 
putem promova, într-o piață media 
dominată de televiziune și afl ată într-o 
competiție acerbă pentru audiență, 
mesajele constructive despre proiecte 

și teme de interes pentru cetățeni, 
chiar dacă acestea nu aduc „dezvăluiri 
incendiare” și nu produc „șoc și 
groază”>>. 

-Adevărul stă în vin,
Spune-un vechi proverb latin.
Dar la voi, dragă Orbane,
Adevăru-i șoc și groază...
Sunteți varză!

Studiul intitulat „Trăind în Europa“, 
realizat în Germania, Marea 

Britanie, Italia, Republica Cehă, 
România, Suedia, Turcia și Ungaria 
arată că românii sunt pe locul al 
doilea, după turci, la nervi, furie sau 
ceartă. Pe locul al treilea se situează 
cehii. Principalele motive de scandal 
în cazul românilor sunt zgomotul 
produs de copii, petrecerile din 
noapte și mirosurile provenite de la 
gătit. În Europa, cearta pornește de la 
vecinii curioși și nepoft iți. Alte cauze 
de gâlceavă: animalele de companie, 
blocarea accesului la locurile 

de parcare, zgomotul motoarele 
automobilelor lăsate pornite, grătarele 
încinse între blocuri.

-De ieniceri când am scăpat,
Ați fi  crezut că au plecat
Cu mâna goală? 
În loc de aur, ne-au dat o boală:
Sămânță de... gâlceavă.

Ieri, președintele Republicii Moldova, 
Igor Dodon, a declarat, într-un 

interviu acordat agenției de presă RIA 

Novosti, că nu va semna nicio lege 
antirusească chiar dacă aceasta va 
duce la organizarea unui referendum 
privind suspendarea sa din funcție, 
întrucât crede că majoritatea populației 
va fi  de partea sa, potrivit Agerpres. 
Parlamentul de la Chișinău urmează 
să revină din vacanță la sfârșitul lunii 

septembrie și va trebui să reexamineze 
legile respinse de președinte. Printre 
acestea fi gurează și inițiativa privind 
interzicerea difuzării programelor 
informative ale posturilor TV rusești 
în Republica Moldova.

-El zice că e moldovean
Și e strămoșul lui Ștefan.
Dar tu, Dodoane, pentru ruși,
Ți-ai vinde țara și părinți.

Guru Bivolaru, fondatorul Mișcării 
de Integrare Spirituală în Absolut 

(MISA), condamnat la 6 ani de 
închisoare pentru întreținere de act 
sexual cu un minor, poate fi  eliberat 
condiționat, după numai un an de 
pușcărie, potrivit unei decizii emisă de 
Judecătoria Bistrița. Hotărârea poate 
fi  contestată de procurori. Gregorian 
a fost condamnat în 2013, dar a fost 
prins la Paris și extrădat de autoritățile 
franceze abia anul trecut, în luna 
iulie, fi ind încarcerat trei săptămâni 
mai târziu. Așa-zisul lider spiritual 
mai are pe rol două procese și tot 
pentru corupere de minori. Acum, 

na, ce să zicem noi despre această 
clemența subită și foarte timpurie a 
judecătorilor, decât că Bivolaru le-a 
făcut ceva, vreo vrajă?

- Să crezi în magistrați e o prostie...
Asta și Guru Bivolaru știe.
Pe unul chiar l-a deocheat
Din cauza asta violu-i... achitat!
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Covoare asfaltice pe 56 km de drumuri județene

Primarii din localitățile Ariceștii 
Zeletin, Cocorăștii Colț, 

Dumbrava, Jugureni, Provița de 
Sus și Telega au solicitat Consiliului 
Județean să accepte schimbarea 
unor obiective de investiții fi nanțate 
din bugetul CJ Prahova, prin 
parteneriatul aprobat prin HCJ 137. 
Comuna Dumbrava, de exemplu, a 
gândit să nu mai asfalteze drumuri 
în satele Dumbrava, Zănoaga, 
Ciupelnița și Cornu de Sus, proiect 
în valoare de 223.000 de lei, ci 
să lase pentru reabilitarea căilor 
rutiere doar 53.000 lei, diferența 
de 170.000 urmând să fi e utilizată 
pentru construirea unui teren de 
minifotbal cu gazon sintetic. În 
schimb, primarul din Cocorăștii 
Colț a renunțat să mai construiască 
o anexă, o parcare și gard de 
împrejmuire la sediul primăriei, 
dirijând întreaga sumă, de 100.000 
lei, pentru asfaltări de drumuri 
în Satul de Sus. Provița de Sus, de 
asemenea, a hotărât să folosească 
50.000 lei pentru drumuri, în loc 
de parcări la școală, grădiniță și 
dispensarul uman. Localitatea 
Jugureni, cea mai mică din Prahova 
ca număr de locuitori, a împărțit 
bugetul generos primit de la CJ, 
respectiv, 200.000 lei, alocat inițial 
pentru asigurarea sursei de apă,  
între lucrările de captare a unui 

izvor pentru alimentarea cu apă 
a comunei și asfaltare drumuri 
locale. Primarii din Telega și 
Ariceștii Zeletin au schimbat doar 
drumurile pe care le asfaltează, deci 
suma a reprimit destinația inițială. 
Și Consiliul județean a operat o 
rectifi care a bugetului propriu, 
în sumă de de 413.950.580 lei-
venituri și 565.617.520 lei-cheltuieli. 
Diferența este asigurată din 
excedentul de 151.666.940 lei din 
2016. Rectifi cările vizează sume în 
interiorul capitolelor bugetare. De 
exemplu, se vor redirecționa 101.000 
lei de la Școala Gimnazială Specială 
Filipeștii de Târg, la Cornu, pentru 
reabilitarea unui drum județean, în 
punctul denumit „Frâncu”. Pentru 
același obiectiv, Cornu va mai 
benefi cia de 99.000 lei din bugetul 
de refacere a DJ 713 Sinaia-Cabana 
Cuibul Dorului-Șaua Dichiului-
Cabana Babele. Pentru studiul de 
alimentare cu gaze a Văii Slănicului, 
fi nanțarea este posibilă în contul 
sumei de 200.000 lei luată din 
bugetul „Transporturi”, alți 200.000 
lei fi ind necesari pentru cumpărarea 
a patru panouri și patru console 
necesare pentru sensul giratoriu 
de la intersecția drumului național 
DN 1B cu drumul județean DJ 236 
(zona Ploiești Shopping City). 

Consiliul Județean Prahova 
a început, săptămâna 

trecută, cea de-a doua etapă 
de așternere covoare asfaltice 
pe mai multe tronsoane de 
drumuri, în lungime totală 
de 56 km. Lucrările costă 5 
milioane de lei (89. 285, 7 lei 
pentru fi ecare kilometru de 
drum reabilitat). Zonele unde se 
vor turna covoarele asfaltice au 
fost stabilite de comun acord cu 
primarii, fi ind alese perimetrele 
cele mai degradate, de preferință 

intravilanul localităților. Firma 
care va executa intervențiile 
este  Strabenbau Logistic SRL 
Blejoi, înfi ințată în anul 2014; 
ca performanțe, aceasta a 
avut o cifră de afaceri de 6, 2 
milioane de lei în chiar anul 
înfi ințării și a ajuns, în numai 
doi ani, respectiv, în 2016, 
la o cifră de afaceri de 35,85 
milioane de lei și un profi t 
net de peste un milion de lei. 
Strabenbau Logistic SRL Blejoi 
este înregistrată la adresa 42 G, 

aceeași la care își are sediul și o 
mult mai veche colaboratoare 
a județului și primăriilor, Star 
T&D. Termenul de fi nalizare 
a lucrărilor este de 45 de zile, 
lungimea tronsoanelor de drum 
reparate fi ind cuprinsă între 
500 și 3.500 ml. În prima parte a 
acestui an, Consiliul Județean a 
modernizat 15 km de drumuri 
(covoare asfaltice), dar lucrările 
au fost întrerupte din cauza 
condițiilor meteo nefavorabile 
de la acea vreme.

Un nou studiu de Un nou studiu de 
fezabilitate pentru fezabilitate pentru 

alimentarea cu gaze aalimentarea cu gaze a  
Văii SlăniculuiVăii Slănicului

La loc comanda!

Comuna Dumbrava Comuna Dumbrava 
nu mai vrea drumuri, nu mai vrea drumuri, 

ci un teren de ci un teren de 
minifotbalminifotbal
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rimarii din localitățile Ariceștii izvor pentru alimentarea cu apă

Consiliul Județean redirecționează o grămăjoară de 
bani înspre Cornu

În noiembrie 2016, 
Consiliul Județean 

Prahova a aprobat 
asocierea cu localitățile 
Cocorăștii Mislii, 
Dumbrăvești, Vâlcănești, 
Cosminele, Slănic, 
Vârbilău, Aluniș, Bertea și 
Ștefești în vederea realizării 
unui studiu de fezabilitate 
pentru înfi ințarea rețelei 
de distribuție gaz metan 
în aceste 9 așezări de pe 
Valea Slănicului. După 10 
luni, autoritățile au făcut 
al doilea pas, alocând 
banii necesari documentației preliminare. 
Comunele și orașul Slănic vor participa, în 
2017, cu anumite sume, în funcție de populație, 

iar Consiliul Județean alocă, 
în prima fază, 200.000 de lei 
pentru studiu. Consilierii 
n-au avut altceva de făcut 
în afară de a vota încheierea 
unui alt contract între județ 
și localități care să permită 
fi nanțarea primelor cheltuieli 
aferente investiției. Nouă nu ne 
rămâne decât să credem că de 
data aceasta va fi  cu mai mult 
noroc. Reamintim că instituția 
județeană a mai plătit un 
studiu în urmă cu mai bine de 
un deceniu, ideea a fost reluată, 
cu alte cheltuieli suplimentare, 
în 2009-2010, dar de fi ecare 
dată proiectul a eșuat. De 
altfel, în discuțiile cu primarii 
de pe Valea Slănicului, mai toți 
și-au exprimat scepticismul 
în legătură cu această nouă 
tentativă, mai ales că investiția 
va fi  una privată, iar zona nu 
este foarte tentantă din punct 
de vedere economic încât să 
atragă vreo fi rmă de profi l, iar 
o afacere privată urmărește-

și este fi resc să fi e așa- exclusiv profi tul, asta 
după recuperarea, de la consumatori, a banilor 
investiți.

l
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DOINA PANĂ SE LAUDĂ DOINA PANĂ SE LAUDĂ 
CĂ ROMÂNIA PROTEJEAZĂ CĂ ROMÂNIA PROTEJEAZĂ 

MEDIUL MARINMEDIUL MARIN

RAFINĂRIILE AU OBLIGAȚII CERTE 
DIN 2018

În timp ce, în Ploiești, se strâng semnături pentru o 
nouă petiție referitoare la poluare, ministrul Mediului 

și vicepremierul Grațiela Gavrilescu a avut, după o întâlnire 
cu ploieștenii, o primă întrevedere și cu conducerile 

rafi năriilor din Ploiești. La runda de discuții de la București 
au fost prezenți reprezentanții Petrotel Lukoil, Rompetrol 
Rafi nare, Rafi năria Astra Română, OMV Petrom, KMGI 
și alți diverși ofi ciali precum Viorel Toma-președintele 
ANPM, Bogdan Trif-comisarul general al Gărzii 
Naționale de Mediu, Florin Diaconu-directorul executiv 
al APM Prahova, Elena Mateescu-directorul general al 
Administrației Naționale de Meteorologie. Ca prime 
măsuri deja comunicate de Ministerul Mediului ar fi  că, 
din 2018, rafi năriile vor fi  obligate să monitorizeze inclusiv 
mirosurile emanate în urma proceselor de producție, să 
își cumpere, pe cheltuiala lor, stații de monitorizare și să 
comunice, atât instituțiilor de mediu, cât și populației, 
eventualele emisii „accidentale”. De asemenea, poluatorii 
trebuie să încheie contracte cu Administrația Națională 
de Meteorologie pentru a „diminua procesul tehnologic 
în conformitate cu presiunea tehnologică și circulația 
curenților de aer pentru a se putea realiza o dispersie care 
să nu creeze disconfort”. Ministrul Grațiela Gavrilescu 
a mai declarat: „dincolo de aceste aspecte de ordin tehnic, 
le-am cerut să își schimbe și modul de comunicare, atât cu 
ministerul și autoritățile locale de mediu și primării, cât și 
cu cetățenii și chiar comunicarea între dumnealor. În timpul 
producției, apar și situații de avarie. Acestea trebuie asumate 
transparent! Cetățenii au dreptul să afl e ce se întâmplă, 
dacă sunt sau nu riscuri, de unde vin mirosurile, ce cauză 
au etc. A da vina pe un alt operator nu este o soluție (…) 
Cu toții suntem interesați de binele cetățenilor. Mulți dintre 
ei, la Ploiești, lucrează chiar în rafi nării sau au membri ai 
familiei care lucrează ori au lucrat în domeniu și pot înțelege 
situații precum cele la care mă refer, cu condiția, însă, de a fi  
tratați cu respectul pe care îl merită și de a nu le fi  ignorate 
semnalele de nemulțumire și îngrijorare pe care le transmit”. 
Din 2018, rafi năriile au de respectat și anumite directive 
europene la înnoirea autorizațiilor de funcționare, cum 
ar fi  să colecteze fugitivele și să le dirijeze la coș și, de 
asemenea, să își monitorizeze mirosurile rezultate în urma 
procesului tehnologic.

Ministrul Apelor și 
Pădurilor, Doina Pană, 

a participat, în perioada 7-8 
septembrie 2017, la conferința 
internațională „Th e Ocean and 
Human Health”, organizată, în acest 
an, la Lisabona. Principalele teme 
dezbătute s-au referit, cum spune 
și titlul simpozionului, la oceanul 
și sănătatea umană-provocări/ 
soluții și economia albastră, cu 
impact pozitiv asupra sănătății. În 
intervenția sa, Doina Pană a declarat: 
„oceanele, mările și zonele de coastă 
reprezintă o componentă esențială 
a ecosistemului global și un element 
esențial al dezvoltării durabile. De 
asemenea, ele au un rol important 
în ceea ce privește securitatea 
alimentară și sănătatea umană. Din 
acest motiv, obligația noastră este de a opri degradarea 
oceanelor și a mărilor și de a face din protecția mediului 
marin o prioritate-cheie a politicilor noastre (...) Ne 
confruntăm cu schimbări periculoase în climatul nostru, 
schimbări care sunt cauzate în principal de activitatea 
umană, de poluarea pe care oamenii o produc în special 
pe uscat. Dacă dorim să lăsăm mările și oceanele 
generațiilor următoare, așa cum le-am moștenit și noi, se 
impun de urgență măsuri concrete (...) România acordă 
o mare importanță acțiunilor de protecție a mediului 
marin și, totodată,  asupra reducerii poluării provenite 
din surse terestre, precum și a celei provenite din largul 
mării, dar și prin promovarea pescuitului durabil. Scopul 
acestor acțiuni este conservarea ecosistemelor marine 
pentru a asigura dezvoltarea durabilă a zonelor marine 
și de coastă”. Și-acum să vedem în ce fel România, în 
fi ne, Ministerul Apelor și Pădurilor, acordă atenție 
mediului marin? Avem legi, strategii și master-planuri, 
cooperarea internațională la Marea Neagră, convenții-
cadru semnate cu țările riverane sau traversate de 
Dunăre etc. Și ce nu avem? Dorința, voința sau putința 
de a le aplica. De exemplu, vorbind despre poluarea 
pe uscat, să ne gândim doar la miile, dacă nu sutele 
de mii de tone de deșeuri deversate pe cursul râurilor 
interioare, care ajung, prin vărsarea în Dunăre, în Marea 
Neagră. Să ne gândim apoi la poluarea cu substanțe 
chimice, fi e ea accidentală sau nu. Să ne amintim de 
mizeria pe care o facem pe litoralul Mării Negre. Cât 
despre pescuitul durabil, poate în ultimii ani s-a mai 

acționat în sensul normelor globale, dar la noi știm 
foarte bine în ce fel s-a prăduit fondul piscicol, inclusiv 
sau mai ales în Deltă ori la gurile Dunării și chiar în 
Marea Neagră. Observați, pe râurile interioare, mai 
multă grijă, mai multă curățenie? Noi zicem că nu. În 
fi ne, poate pe ici-pe colo sunt îmbunătățiri. Poluarea 
chimică este mai redusă fi indcă am decapitat mai toată 

industria românească. Dar una peste alta Doina Pană 
ne demonstrează că noi suntem buni la scris și vorbe; 
practica ne omoară... 

Acord cu China pentru... plimbări 
pe banii statului

În timp de ministrul Pană era la Lisabona, acasă, 
secretarul de stat Adriana Petcu semna, pe 8 

septembrie, un parteneriat privind cooperarea în 
domeniul gospodăririi apelor cu Ministerul Resurselor 
de Apă din Republica Populară Chineză. Nu știm în 
ce constă acordul; știm numai ce a determinat partea 
română să accepte o asemenea inițiativă: „datorită 

priorităților și abordărilor la nivel internațional în 
domeniul managementului resurselor de apă care s-au 
modifi cat considerabil în ultimii ani, dar și datorită 
aderării României la Uniunea Europeană ce a condus la 
necesitatea revizuirii priorităților și legislației României 
în domeniul gospodăririi apelor”. Cine pe cine ajută în 
acest domeniu, China pe noi sau România pe ei, nu se 
cunoaște. Ofi cialul român a transmis doar generalități 
de genul: „acordul va contribui la dezvoltarea cooperării 
în domeniul apelor între România și China, astfel încât 
să se poată răspunde provocărilor cu care cele două țări 
se confruntă, în special în ceea ce privește gestionarea 
integrată a resurselor de apă, controlul inundațiilor, 
atenuarea dezastrelor, protecția ecosistemelor acvatice, 
planifi carea și gestionarea bazinelor hidrografi ce și a 
infrastructurii de apă”. Abia la urmă afl ăm că totul e un 
fel de... nimic: „schimburi de bună practică, de date și 
informații științifi ce și tehnice referitoare la domeniile de 
cooperare, activități de cercetare comună, de dezvoltare a 
unor proiecte în parteneriat etc.” Mai pe șleau un motiv 
ca românii să se plimbe pe banii statului în China...

GRAȚIELA GRAȚIELA 
GAVRILESCU GAVRILESCU 
A CONVOCAT, A CONVOCAT, 

LA BUCUREȘTI, LA BUCUREȘTI, 
CONDUCERILE CONDUCERILE 

PRINCIPALILOR PRINCIPALILOR 
POLUATORI DIN POLUATORI DIN 

PRAHOVAPRAHOVA

CUM O FACE? VORBIND... SAU SEMNÂND ACORDURI PENTRU EXCURSII GRATUITE ÎN CHINA!
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Noul ministru al Economiei, Noul ministru al Economiei, 
un inginer a cărui fi rmă a un inginer a cărui fi rmă a 

intrat în insolvență din 2011intrat în insolvență din 2011

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Creșterile salariale din sistemul bugetar 
pun presiune și creează noi așteptări în 

mediul privat, arată un studiu realizat de eJobs. 
Angajații  consideră că ar trebui să fi e plătiți 
cu 40% mai mult în împrejurările majorării 
lefurilor bugetarilor, dar și în contextul evoluției 
economice favorabile, manifestată și prin oferta 
mare de locuri de muncă. În medie, diferența 
dintre salariul primit azi și cel considerat just 
la nivelul pieței este de cel puțin 1.000 de lei. 
Cele mai mari diferențe sunt consemnate în 
rândul tinerilor cu vârsta sub 24 de ani care au, 
în prezent, un salariu mediu de aproximativ 
1.500 de lei, însă consideră că o remuneraţie 
justă pentru postul pe care îl ocupă ar fi  cu 50% 
mai mare, în medie de 2.261 de lei. Angajații cu 
vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani consideră 
că ar trebui să câștige cu 33% mai mult decât în 
prezent. Cel mai ridicat nivel al așteptărilor îl au cei cu 
poziții de management (4.547 de lei lunar, față de 3.497 
lei, încasați în prezent) și angajaţii din construcții (4.071 
de lei lunar/3.133 lei încasări real), urmați de cei din IT 
Soft ware (4.028 de lei lunar/ 2.734 lei încasați în prezent), 

bănci (3.601 de lei) și asigurări (3.831 lei). Angajații din 
zona București-Ilfov au cele mai mari așteptări (o medie 
de 3.557 lei-salariul just, față de 2.699 lei, venitul curent), 
iar cele mai mici pretenții sunt în Regiunea Nord-Est, 
unde oamenii s-ar mulțumi cu o medie de 2.500 lei, față 
de cât primesc acum (2.101 lei).

Guvernul Mihai Tudose a cerut conducerilor societăților 
profi tabile la care statul român este acționar majoritar 

să verse la buget sumele restante din dividende, așa cum 
stabilește OUG nr 29/2017. Este vorba despre banii 
neangajați în proiecte viitoare, dar care se înscriu ca profi t 
net. Măsura, a spus premierul Tudose, nu va dezechilibra 
bugetele companiilor, așa cum deja au spus unii economiști. 
Șeful Guvernului n-a admis că bugetul statului s-ar afl a în 
difi cultate din cauza majorărilor salariale din acest an, ci doar 
a precizat că este nevoie de acești bani imobilizați de companii 
și pe care oricum acestea trebuie să-i verse sub formă de 
dividende pentru anumite proieccte. Acuzat de mass-media 
că cererea ar putea crea societăților de stat dezechilibre 
fi nanciare, Tudose a spus: „dividendele, în mod cert, se dau 
acționarilor. Nu le-a jefuit nimeni (n.n.-pe companii), nu le-a 
luat nimeni ceea ce nu aveau dreptul. Le-am luat acum (n.n.-
dividendele)  pentru că acum ne trebuie. Vrem să începem 
niște proiecte foarte mari și am dat un exemplu Brașov-Ploiești. 
Acela se face pe bani naționali și trebuie să demonstrăm 
că avem banii măcar de început, ca Banca Mondială să fi e 
partener în proiect”. Și președintele Senatului, Călin Popescu 
Tăriceanu, fost premier în perioada 2004-2008, a susținut 
același punct de vedere: „Guvernul a solicitat companiilor 
de stat să vireze dividendele care nu au fost distribuite anii 
anteriori, nu anticipat. Sunt foarte multe dividende care s-au 
acumulat la companii și nu au fost vărsate la bugetul de stat. 
Și e normal ca banii să vină la acționari. Orice acționar își 
încasează dividendele și în mediul privat; același lucru trebuie 
să fi e și la stat. Companiile și-au păstrat o parte din dividende, 
o parte din sumă a fost repartizată pentru investiții, dar restul 
trebuie vărsat la stat”. Cele mai profi tabile companii la care 
statul este acționar majoritar sunt: Romgaz, statul-70, 0071%, 
alți acționari, persoane fi zice și juridice-29,9929%; Transgaz, 
statul român-58,5097%,  persoane fi zice și juridice-41,4903%; 
Nuclearelectrica, statul-82,48%, Fondul Proprietatea-9,10%, 
alți acționari-8,42%; Hidroelectrica, statul-80,06%, Fondul 
proprietatea-19,94%; Transelectrica, statul-58,688%, acționari 
persoane juridice-34,763%, acționari persoane fi zice-6,548%; 
Conpet, statul-58,7162%, persoane juridice-31,5845%, 
persoane fi zice-9,6993% etc.

Ieri, la Cotroceni, au depus jurământul noii miniștri ai 
Apărării și ai Economiei, Mihai Fifor și Gheorghe Șimon. 

Conducerea PSD a hotârât, luni seară, să-l transfere pe 
Fifor de la Ministerul Economiei, la Ministerul Apărării 
Naționale, portofoliu rămas liber după demisia lui Adrian 
Țuțuianu, iar în locul său să-l aducă pe maramureșanul 
Gheorghe Șimon, vicepreședinte și vechi membru de 
partid, „calități” despre care Liviu Dragnea spunea că-s 

foarte importante, în opinia sa, pentru a conduce un 
minister precum cel al Economiei. Șimon, în vârstă de 
65 de ani, se afl ă la al doilea mandat de parlamentar. El 
a absolvit Institutul Politehnic Cluj Napoca, Facultatea 
de Mecanică. Între anii 2008-2012 a fost director general 
la SC Angred SRL, Baia Mare, fi rmă intrată între timp în 
insolvență, din 1992 și până în 2000 a fost consilier local 
la Vișeu de Sus, apoi pentru doi ani a fost ales consilier 
județean. În declarația de avere, Șimon arată că deține 2 
terenuri și 2 case, la Vișeu de Sus și Cluj Napoca, că are 
datorii de o jumătate de milion de lei și venituri anuale 
de 175.000 lei. Soția, de profesie judecător, aduce de două 
ori mai mulți bani în casă decât politicianul tocmai numit 
la conducerea economiei. Firma la care ministrul era sau 
este asociat, SC Independența Vișeu de Sus, menționată 
într-una din declarațiile de interese, a intrat în insolvență 
în 2011. Despre Fifor am mai scris că este născut la 
Drobeta Turnu Severin, locuiește în Dolj și este senator 
de Arad! A absolvit Facultatea de Litere din Craiova, a 
ocupat mai multe funcții de conducere la câteva instituții 
de cultură, a absolvit apoi cursul „Securitate și buna 
guvernare” la Colegiul Național de Apărare, precum și 
Colegiul Național de Afaceri Interne.

Statul își arată Statul își arată 
mușchii când e vorba mușchii când e vorba 

de oamenii simplide oamenii simpli
Cetățenii-români sau străini- care stau în România mai 

mult de 183 de zile, au obligația depunerii formularului 
„Chestionar pentru stabilirea rezidenței persoanei fi zice 
la plecarea din România”, cu 30 de zile înaintea părăsirii 
teritoriului, pentru a nu putea evita plata obligațiilor fi scale 
în România.

Această prevedere legală există în legislația națională încă 
din anul 2012, fi ind reglementată din nou, în 2016, prin 
Codul fi scal. Formularul este util autorităților fi scale române 
pentru stabilirea rezidenței persoanelor fi zice în România, 
dar și cetățenilor români care solicită autorităților fi scale 
române eliberarea unor formulare cerute acestora de către 
autoritățile fi scale din străinătate. Informațiile din acest 
chestionar fac posibilă aplicarea principiilor internaționale 
pentru evitarea dublei impuneri a veniturilor obținute atât 
în România, cât și în străinătate. Necompletarea acestui 
formular ar putea genera difi cultăți în ceea ce privește 
stabilirea modalității de impozitare a persoanelor fi zice 
române în sensul în care ar putea apărea dubla impunere. 
Nedepunerea chestionarului se sancționează cu amendă de 
50 lei până la 100 lei, începând cu 1 ianuarie 2018. Ce-a făcut 
însă până acum statul cu miliardarii care și-au scos banii 
din țară, cică legal, dar nu moral, și i-au ascuns prin Cipru, 
Seychelles, Insulele Virgine Britanice, Bahamas, Niue și în 
alte jurisdicții netransparente și cu fi scalitate blândă? Nimic, 
dar absolut nimic!  

Filologul Mihai Fifor a preluat conducerea Armatei

 continuare din pagina 1

eri la Cotroceni au depus jurământul noii miniștri ai

Guvernul a ajuns Guvernul a ajuns 
la fundul sacului la fundul sacului 

și ia bani de la și ia bani de la 
companiile de statcompaniile de stat

Duduie economia?Duduie economia?
5.365 de entități economice au intrat în insolvență în primele 
șapte luni ale anului, relevă datele Ofi ciului Național al Registrului 
Comerțului, citate de TVR. Procentul este mai mare cu 6,07% 
comparativ cu perioada similară a anului trecut. Cele mai multe 
fi rme în insolvență sunt din București (1.193, în creștere cu 
12,23% față de 2016), Iași (335, +9,12%) și Bihor (295, mai puțin 
cu 9,2% față de anul trecut). În schimb, față de 2016, numărul 
fi rmelor care și-au suspendat activitatea a scăzut cu 17,36%, iar al 
celor dizolvate, cu 19,88%. În perioada ianuarie-iulie 2017, 8.690 
de societăți și PFA-uri și-au suspendat activitatea. Bucureștiul se 
afl ă pe primul loc, cu 1.007 suspendări, urmat de Bihor (433) 
și Cluj (406). De asemenea, 15.775 fi rme au fost dizolvate, cele 
mai multe fi ind înregistrate în București, 3.181 (-25,57% față de 
perioada similară a anului trecut),  Dolj- 771 (plus 18,43% față de 
2016), Cluj-759 (-23,95%) și Constanța-735 (-22,79%).

Salariații din mediul privat Salariații din mediul privat 
consideră că au lefuri mai mici cu consideră că au lefuri mai mici cu 
1.000 de lei față de munca depusă

bănci (3 601 de lei) și asigurări (3 831 lei) Angajații din
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VALERIANĂ 
(VALERIANA OFFICINALIS)(VALERIANA OFFICINALIS)

Parte întrebuinţată: rădăcina
Benefi cii: Această plantă e un excelent tonic nervos 

și relaxant muscular. Are rezultate foarte bune în cazul 
multor persoane, deși unii o consideră iritantă și excesiv 
de stimulatoare. Cei cărora valeriana le priește o pot folosi 
în insomnii, dureri, stări de nervozitate, dureri de cap, 

probleme digestive apărute pe fond nervos și spasme 
musculare. Unii oameni adoră mirosul de valeriană, în 
vreme ce alţii nu-l suportă. Mie îmi place acest miros, 
care îmi amintește de violete sau de mireasma de pământ 
reavăn. Alţii sunt de părere că valeriana are un miros prea 
aspru, mai ales dacă rădăcina e bătrână.

Întrebuinţări sugerate: Deoarece rădăcina e bogată în 
uleiuri volatile, ea ar trebui folosită sub formă de infuzie, nu 
de decoct. Valeriana se administrează adesea mai degrabă 
sub formă de tinctură sau de capsule, decât sub formă de 
ceai, din cauza mirosului său, deși gustul este foarte plăcut. 
Fitoterapeuţii nu s-au pus de acord dacă rezultatele cele mai 
bune le au plantele proaspete sau cele uscate. Cred că, mai 
curând, e o chestiune de preferinţă personală. Fără îndoială 

că planta are un miros și 
un gust mai pronunţat 
atunci când e proaspătă, 
dar am remarcat că și 
planta uscată dă rezultate 
la fel de bune. Pisicile 
adoră mirosul rădăcinii 
de valeriană, chiar mai 
mult decât pe cel de 
iarba-mâţei. Puneţi câteva 
bucăţele de rădăcină în 
culcușul lor sau pe podea, 
și veţi avea parte de niște 
giumbușlucuri grozave! 

Ziarul   Ploiestii,

Remedii de casă simple şi efi ciente:
Cămara cu planteCămara cu plante

UN EXCEPȚIONAL EVENIMENT ȘTIINȚIFIC:UN EXCEPȚIONAL EVENIMENT ȘTIINȚIFIC:

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL DE MUZICOLOGIE „GEORGE ENESCU”
EDIȚIA EDIȚIA aa XVIII- XVIII-aa, 3-4 SEPTEMBRIE 2017, PALATUL CANTACUZINO – BUCUREȘTI, 3-4 SEPTEMBRIE 2017, PALATUL CANTACUZINO – BUCUREȘTI

Continuând, pe un plan superior, cu 
brio, o excepţională tradiţie știinţifi că 

– în temeiul Hotărârii Guvernamentale 
pentru eternizarea memoriei celui mai mare 
muzician român, genialul compozitor și 
interpret George Enescu (hotărâre publicată 
în presa centrală în ziua de vineri, 6 mai 
1955), în perioada 2-24 septembrie 2017, 
pentru a XXIII-a oară, Municipiul București 
a devenit o incontestabilă Capitală mondială 
a marei și adevăratei muzici.

Timp de aproape patru săptămâni, peste 
trei mii de muzicieni din elita mondială se 
afl ă în București și în principalele centre 
de cultură ale ţării, pentru a omagia, prin 
nemuritoarea artă a sunetelor (concerte 
simfonice și de cameră, recitaluri 
instrumentale și lirice, spectacole de 
muzică și poezie etc), pe unul dintre marile 
genii ale muzicii românești și universale, 
George Enescu (într-un număr viitor vom 
comenta pe larg programul actualei ediţii a 
Festivalului).

În paralel cu grandiosul Festival 
Internaţional „George Enescu”, începând 
cu ediţia a VI-a (1973), la propunerea 
conducerii Uniunii Compozitorilor și 
Muzicologilor din acea vreme – președinte 
maestrul Ion Dumitrescu, la Palatul 
Cantacuzino – în superba Aulă, are loc și 
un excepţional Simpozion Internaţional 
de Muzicologie ce poartă numele 
ilustrului George Enescu, la care participă 
personalităţi marcante din domeniul 
creaţiei, muzicologiei și artei interpretative 
din România și din majoritatea ţărilor lumii.

Referindu-se la locul și rolul pe care 
George Enescu îl ocupă în istoria muzicii 
românești și universale din veacul XX, 
strălucitul om de știinţă muzicală Viorel 

Cosma – prof. univ. dr. și Doctor Honoris 
Causa al Universităţilor de Artă din 
Chișinău și Iași, în Lexiconul „Muzicieni din 
România”, ce a văzut lumina tiparului în anul 
1999, nota: „Personalitate de tip enciclopedic 
în arta sunetelor, George Enescu a sintetizat 
în moștenirea sa spirituală toate aspiraţiile 
și virtuţile creatoare ale poporului român, 
impunându-se ca cel mai reprezentativ 
muzician al școlii naţionale moderne. 
Apărut la orizontul culturii românești 
într-un moment politic de autentică 
descătușare a forţei creatoare autohtone 
acumulate de-a lungul veacurilor, George 
Enescu a dat glas – pe multiple planuri 
personale (compozitor, violonist, dirijor, 
pianist, pedagog, animator și organizator 
a mișcării de idei etc – nobililor idealuri 
de frumos ale poporului român în marele 
„concerto grosso” al lumii civilizate de pe 
toate meridianele…George Enescu a devenit 
un far strălucitor, călăuzitor în orientarea 
culturii naţionale pe treptele superioare 
ale spiritualităţii universale. Dotat cu o 
constituţie fi zică singulară în truda cotidiană 
și cu o capacitate uriașă, vulcanică, în 
gestul intim creator, acest Oedip al muzicii 
românești a avut parte de destinul tragic 
al eroului antic, de a fi  murit dincolo de 
cetatea pe care a construit-o cu sânge și 
devotament, apărând-o cu „armele” sale 
(vioara, bagheta și condeiul) de-a lungul 
celor două războaie mondiale, când s-a 
afl at la datorie, alături de poporul său. 
Pilda de înalt patriotism George Enescu se 
înscrie mai presus decât orice capodoperă 
lăsată moștenire neamului său și culturii 
universale. Sutele de concerte și recitaluri 
susţinute în cele mai îndepărtate colţuri de 
ţară, zecile și sutele de manifestări artistice de 
peste hotare – în care muzica românească nu 
l-a ocolit niciodată, opera de educaţie estetică 
și sistematică a propriului său popor, premiul 
naţional de compoziţie fondată la vârsta de 
30 de ani (1911), și susţinut din bani proprii, 
gruparea tuturor talentelor de valoare într-o 
Societate a Compozitorilor Români, menită 
să apere și să stimuleze energiile creatoare 
naţionale, lupta cu inerţia ofi cialităţilor de 
a dota sala Ateneului Român (construită 
din truda oamenilor de sufl et) cu o orgă 
menită să aducă sub cupola bucureșteană 
capodoperele literaturii muzicale universale, 
simbolicul gest de a dirija primul spectacol 
al Operei Române etatizate (visul împlinit al 
numeroaselor generaţii de cântăreţi alungat 
vremelnic pe scenele lirice străine), zecile de 
festivaluri muzicale românești organizate 

pe diverse meridiane, sutele de talente 
îndrumate cu competenţă, har și modestie 
spre culmile măiestriei artistice – toate se 
constituie în pilonii de temelie ai edifi ciului 
de granit al spiritualităţii naţionale… În 
ansamblu moștenirea artistică a lui George 
Enescu se constituie într-un patrimoniu 
spiritual de valoare universală, care a conferit 
culturii românești o identitate și originalitate 
singulară”.

Deși nu s-au asigurat din timp sursele 
fi nanciare solicitate iniţial, totuși, 
prin eforturi deosebite ale conducerii 
Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor 
(președinte, prof. univ. dr. Adrian 
Iorgulescu, împreună cu membrii 
comitetului de organizare: prof. univ. 
dr. Mihai Cosma coordonator, prof. 
univ. dr. Nicolae Gheorghiţă – prorector 
Universitatea Naţională de Muzică 
București, prof. univ. dr. Violeta Dinescu – 
Universitatea Oldemburg, Germania, prof. 
dr. Gim Samson (Royal Holloway Universiti 
of London) ș.a., cu sprijinul Ministerului 
Culturii și Identităţii Naţionale  și  al 
ARTEXIM a izbutit organizarea actualei 

ediţii care s-a bucurat de un imens succes 
în lumea știinţifi că muzicală din România 
și străinătate.

De bun augur au fost și eforturile unor 
remarcabile personalităţi ale creaţiei și 
muzicologiei românești: George Balint – 
compozitor, Dan Buciu – compozitor, prof. 
univ. dr: Corina Bura, Veturia Dimoft ache, 
Carmen Manea, Smaranda Murgan, 
Valentina Sandu-Dediu, Livia Teodorescu 
Ciocănea – la Universitatea Naţională de 
Muzică București, muzicologul Luminiţa 
Vartolomei și prof. univ. dr. Nelida Nedelcuţ 
– prof. univ. Academia Gheorghe Dima din 
Cluj Napoca, care în calitate de experţi au 
girat prin știinţa și profesionalismul lor 
conţinutul lucrărilor prezentate.

După cuvântul introductiv rostit de prof. 
univ. dr. Adrian Iorgulescu - care a ţinut să 
marcheze rolul și importanţa Simpozionului 
Internaţional de Muzicologie „George 
Enescu” în viaţa știinţifi că și culturală a ţării 
și de peste hotare, au prezentat comunicări: 

acad. Octavian Lazăr Cosma (Paradicme ale 
sintezei lui Enescu), acad. Cornel Ţăranu 
(Enescu, noi restituiri), soprana Alina Botez 
(Căderea lui Moira: Reinterpretarea Fleg 
și Enescu din sec. al XX-lea a Destinului 
lui Oedip), prof. univ. dr. Lavinia Coman 
(George Enescu și Dinu Lipati, un model 
al comunităţii spirituale), Petruţa Maria 
Coroiu (Măniuţ),(Imagini ale muzicii de 
cameră enesciene) , G. Alisson – redactor 
șef al revistei Opera magazine din Londra: 
La răscruce : Oedip, La Convent Garden 
și creșterea recunoașterii internaţionale a 
operei lui Enescu, dr. Cristina Lascu, regizor 
TVR (Mituri Oedip: de la tragediile anticve 
la capodoperele lui George Enescu), dr. 
Florinela Popa (Enescu, așa cum este văzut 
de ambele părţi ale Cortinei de Fier), Marcel 
Stinei – compozitor și prim violoncelist 
(George Enescu „violoncelist și creator 
de muzică pentru violoncel”), Constantin 
Tulpan Stan (George Enescu și spaţiu 
cultural multietnic timișorean), prof. dr. Al. 
I. Bădulescu (George Enescu, conducătorul 
muzical – pentru prima oară a Oratoriului 
Bizantin de Paști Patimile Domnului, 
concert 3 martie 1946), dr. Despina Petricel 
Th eodoru, dr. Ana Popescu bon Bulow 
(George Enescu, cadenţe pentru concertul 
de vioară în Do major, opus 77 de J. Brahms), 
pianistul James Savage – Hanford – Londra, 
prof. univ.dr. Olguţa Lupu (Nostalgia 
muzicală, un instrument pentru analiza 
muzicii lui Enescu), violonista Maria Hara 
(n. Japonia – care studiază la Paris, teza de 
doctorat cuprinzând Capriciu românesc, de 
George Enescu, Viziunea unui interpret), 
Vasile Vasile  (George Enescu membru al 
Academiei Române) etc.

În partea fi nală a fost lansat, în premieră 
absolută, volumul X Documente enesciene, 
o prestigioasă apariţie editorială coordonată 
de  doctor muzicolog Cristina Andrei, 
director general al Muzeului Naţional 
„George Enescu” București, muzeografele 
Florinela Popa și Cornelia Sârbu.

Simpozionul s-a încheiat într-o atmosferă 
de o aleasă ţinută știinţifi că, în concluzii, 
prof. univ. dr. Mihai Cosma - coordonatorul 
SIMPOZIONULUI, remarcând: nivelul 
știinţifi c înalt al lucrărilor prezentate, 
eforturile Editurii Muzicale pentru apariţia 
acestora în   volum, care va fi  difuzat la 
toate marile biblioteci din ţară și străinătate, 
„constituind astfel o bază de studiu și 
sursă de inspiraţie pentru viitorii creatori 
și interpreţi ai operei genialului George 
Enescu.

ediţii care s a bucurat de un imens succes
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Ziarul   PloiestiiINEDIT

DESPRE MODUL ÎN CARE A FOST
     CUCERITĂ ROMÂNIA  CUCERITĂ ROMÂNIA (I)(I)

Costin Creţu: Aș vrea să clarifi căm, 
pentru început, câteva aspecte. Mai întâi, 
cât de necesar este un Serviciu sau, altfel 
spus, există state care-și permit lipsa unor 
structuri de informaţii? Iar mai apoi, 
pentru a înţelege, aș dori să plecăm de la 
ideea că statul  este, în fond, un organism 
viu; atunci întrebarea ar fi  cărui organ i-am 
putea atribui funcţiile acestei structuri?

Filip Teodorescu: Întrebarea 
dumneavoastră – deși, în aparenţă, pare 
a fi  una generică, îndrăznesc să spun că 
este esenţială. Istoricii cunosc bine acest 
amănunt. De când oamenii au început să 
trăiască în grupuri, au folosit sau au fost 
dependenţi de informaţii. Cu cât societatea 
a evoluat, dependenţa de informaţii s-a 
dovedit a fi  esenţială. În unele momente, 
chiar vitală. Atât pentru cei care aveau 
ca politici apărarea, cât și pentru cei care 
aveau dorinţe expansioniste. Specialiștii 
preocupaţi de acest domeniu pot demonstra 
cu date concrete ceea ce eu vă spun 
acum. Dezvoltarea statelor a fost, dacă 
vreţi, ombilical legată de performanţele 
structurilor de informaţii pe care le avem. 
Cu cât erau mai bine organizate, ca fi lozofi e 
de lucru și ca practică, cu atât statul căruia 
îi aparţineau cunoștea o dezvoltare mare. 
Pentru ca cititorii să înţeleagă mai bine despre 
ce vorbim, aș vrea să exemplifi căm puţin. 
Care sunt scopurile și obiectivele lucrative 
ale unei astfel de structuri? În esenţă sunt 
două: spionajul și contraspionajul. (Mult 
mai târziu, după constituirea formaţiunilor 
statele și apariţia categoriilor sociale, a 
grupurilor de interese politice, economice 
etc., s-a impus necesitatea unor structuri 
informative care să îi ajute pe cei afl aţi la 
putere să cunoască și să prevină acţiuni ale 
rivalilor vizând preluarea puterii). Evident 
că fi ecare dintre acestea are subdiviziuni, 
însă n-o să intrăm în amănunte acum. 
Prima componentă are ca principal obiectiv 
obţinerea de informaţii de la vecini sau de la 
alţii mai îndepărtaţi, dar interesanţi. Când 
mă refer la informaţii, spun tot ce prezintă 
interes pentru benefi ciar. De exemplu, tot 
ce se preconizează să apară în domeniul 
tehnologic. Să presupunem că undeva pe 
glob, se preconizează implementarea unei 
tehnologii, ca urmare a unei munci asidue 
de cercetare. Dacă un Serviciu reușește să 
obţină datele necesare ca această tehnologie 
să fi e dezvoltată și în ţara sa, putem vorbi 
despre îndeplinirea misiunii și, de aici, 
toate consecinţele care decurg. Benefi ciile 
economice ale statului sunt deosebite. 
România a avut astfel de reușite, datorită 
unor ofi ţeri de excepţie, despre a căror viaţă 
pot spune că a fost o umbră. În anonimat 
au trăit și în  anonimat au murit, fără 
ca nici măcar familiile lor să știe despre 
activitatea pe care o desfășurau. Totuși, să 
nu uităm că și ofi ţerii de informaţii sunt 
oameni, au trăiri și sentimente. Vedeţi, 
dacă un cetăţean salvează un animal de la 
înec, primește aplauze. Un astfel de ofi ţer, 
care aduce statului avantaje, nu primește 
nimic. Sau, poate, își pierde libertatea ori 
chiar viaţa. El, însă, ofi ţerul, este pregătit, 
instruit și antrenat pentru astfel de situaţii. 
Nici nu cere, nici nu așteaptă aplauze. 
El își încheie o misiune doar pentru a o 
începe pe următoarea. Drama ofi ţerului 
de informaţii, frustrarea, strigătul către 
lună apar doar atunci când benefi ciarii 
eforturilor, sacrifi ciilor pe care el le face 
sunt fi e incompetenţi, fi e rău intenţionaţi, 
fi e, de ce nu, trădători. Vă imaginaţi ce 
tristeţe, ce exasperare, cât de mult au fost 
chinuiţi de sentimentul neputinţei ofi ţerii 
de la Contraspionaj când au văzut că, în 

decembrie 89, au apărut la televizor, jucând 
rolul de „revoluţionari”, trădători pe care-i 
documentaseră de-a lungul timpului? Tu, 
cel care poate ţi-ai epuizat viaţa să probezi 
că „X” este spion sau „Y” trădător și apoi să-i 
vezi la televizor cum se dau revoluţionari în 
ţara ta și nu ai nicio posibilitate, dar niciuna, 
să reacţionezi? E devastator! Nu numai că 
eforturile unei munci istovitoare se duc pe 
Apa Sâmbetei, dar trebuie să guști sau chiar 
să bei întregul pocal al umilinţei, văzând 
cum trădătorul ajunge chiar demnitar în 
ţara ta. Simplist vorbind, e o misiune difi cilă 
să afl i intenţiile unui potenţial adversar 
pentru a putea lua decizii în cunoștinţă de 
cauză. Măsurile de apărare sau contracarare 
ale Serviciilor de Informaţii care au ca 
principală misiune apărarea intereselor 
statului se opresc la ușa factorului politic, 
cel care conduce administrativ un stat. În 
zadar aceste structuri își fac treaba dacă 
benefi ciarul informaţiei fi e le ignoră, fi e 
le divulgă uneori, așa cum s-a întâmplat 
în istorie. Serviciile de Informaţii au 
competenţele pe care factorul politic i le 
stabilește prin lege. De exemplu, pot spune că 
Ceaușescu a avut toate informaţiile necesare 
pentru a preîntâmpina evenimentele din 
’89. Însă ce folos, dacă n-a avut capacitatea 
și raţiunea de a lua măsurile ce ar fi  putut 
salva ţara? Și ar fi  putut-o salva nu doar 
de întâmplările care au avut loc în ’89, ci 
și de la dezastrul care a urmat. La a doua 
întrebare, răspunsul poate fi  mai simplu, 
căci, tot despre informaţii este vorba. Nu 
putem să ne raportăm, la un organ anume, 
ci chiar la sistemul imunitar al omului care 
acţionează doar în urma informaţiilor pe 
care le primește de la organism. Știm că, 
fără un sistem imunitar sau cu unul slăbit, 
organismul este supus unei morţi stupide. 
Se poate muri de la o banală zgârietură. Mai 
e și un alt aspect: deși organismul primește 
informaţii corecte, nu mai are capacitatea de 
a procesa datele de interes organic. Atunci 
se produce haosul, cum se întâmplă, am 
înţeles, în cancer sau în alte maladii, atunci 
când celulele se devorează unele pe altele.

C.C.: Domnule colonel, mă tem că 
evenimentele din ’89 nu s-au sfârșit nici 
acum și într-un fel trăim în masă un lung 
și lent proces de dezintegrare, străin, total 
străin intereselor noastre. Atunci, în ’89, 
poate a fost doar începutul, momentul 
în care s-a trecut la o altă etapă, de la 
persoane care aparţineau structurilor și 
implicit intereselor străine, infi ltrate în 
unele organisme de conducere, la preluarea 
administrativ-politică a întregului stat. 
Căci, dacă în funcţii cheie ale statului ajung 
trădători, putem vorbi și în asemenea 
termeni.

F.T.: Poate că aveţi dreptate să vă temeţi. 
Eu am obligaţia să rămân optimist în orice 
situaţie, chiar și într-una ca aceasta. Ofi ţerul 
de informaţii, atâta vreme cât respiră, este 
optimist. Altfel… Am putea puncta aici 
ca semne de întrebare câteva întâmplări, 
dacă vreţi, argumente care să contrazică 
pesimismul dvs.

1. Ceaușescu a fost manipulat, prin 
intermediul Elenei, să nu aibă încredere în 
Securitate, ceea ce a și condus la dezastru. 

2. S-a încercat cu tot dinadinsul 
implicarea ofi ţerilor Securităţii în acţiunile 
de stradă din decembrie 1989. Nu s-a 
reușit. Dacă se reușea, ar fi  fost apocaliptic, 
pentru că numărul morţilor ar fi  fost cel 
care se trâmbiţa pe la televizoare. Așa a fost 
planul. Cu toate acestea, principala măsură 
mediatică, în scopul manipulării opiniei 
publice, a fost aceea de a compromite 
Securitatea. De ce oare? Vă povestesc, pe 
scurt, o întâmplare pe care am redat-o 

amănunţit în cartea „Un risc 
asumat”; apropo de tehnici de 
manipulare, empirice – adevărat 
– dar efi ciente. Eu, împreună cu 
generalul Emil Macri și cu alţi 
ofi ţeri superiori din Timișoara, ne 
afl am în arestul garnizoanei și am 
auzit pe postul  de radio Timișoara 
cum unii dintre noi, prezentaţi 
cu nume și prenume, chiar grad și 
funcţie, ne afl am în fruntea unor 
grupe de teroriști în diverse puncte 
ale orașului, unde – ce credeţi că 
se spunea la radio?  - măcelăream 
demonstranţii. Colegul meu de 
arest, colonel Traian Sima, a rămas 
perplex când și-a auzit numele la 
radio, unde se relata că, în fruntea 
unor securiști-teroriști înarmaţi 
până-n dinţi, făceau prăpăd în nu 
știu ce cartier al orașului. 

3. Au fost intentate procese în care au fost 
acuzaţi de genocid ofi ţeri ai Securităţii, fără 
ca aceștia să fi  avut măcar pistol sau să fi  dat 
vreun ordin să se tragă. Asta tot în scopul de 
a incrimina Securitatea și de a-i acoperi pe 
adevăraţii făptuitori. Trebuia să se facă totul 
repede pentru a se turna o placă de beton 
peste adevăr. Și astfel, vinovaţii să nu fi e 
descoperiţi nici măcar din întâmplare. S-a 
mers până acolo încât, știţi bine, Serviciul 
naţional de informaţii a fost desfi inţat. 

4. Într-un interviu publicat în revista 
noastră „Vitralii – Lumini și umbre”, 
ing. Mihai Montanu – al cărui nume este 
legat de evenimentele din decembrie ’89 
– a relatat cum președintele Ion Iliescu l-a 
chemat, în martie 1990, și i-a comunicat 
că a hotărât să-l numească la conducerea 
noului serviciu naţional de informaţii ce 
urma a fi  organizat. Cânt Montanu a ieșit 
din biroul lui Iliescu, s-a întâlnit pe hol 
cu Victor Stănculescu și, entuziasmat, i-a 
spus ce-i propusese președintele Frontului 
Salvării Naţionale. Stănculescu i-a sugerat 
să-și vadă de treabă, că acest lucru nu se 
va întâmpla. „O să sune la Moscova, o să 
informeze și n-o să te numească”. Într-
adevăr, după trei zile, Iliescu l-a chemat pe 
Montanu și i-a spus, vă citez din povestirea 
lui Mihai Montanu: „Dragă Mihai, nu vei 
putea fi  în fruntea SRI. Nu știam că nu faci 
parte din grupul nostru. O să te numesc la 
Ministerul Afacerilor Externe”.

 5. Care era pe vremea aceea principalul 
mijloc de manipulare a opiniei publice? 
Televiziunea Română, căci era singura. A 
fost printre cele dintâi instituţii „capturate”. 
Scopul… tocmai l-am spus mai devreme. 
Acum – vă dau un banal exemplu, care-mi 
vine în minte – crainicul Tv Teodor Brateș a 
apărut în direct, anunţând, alarmat, cum că 
securiștii vor să arunce în aer Televiziunea. 
S-a găsit o „bombă” amplasată în interiorul 
acesteia. Bineînţeles că s-a dovedit a 
nu fi  nimic. Cu alte cuvinte, s-a incitat 
populaţia pe un fond emoţional puternic, 
că teroriștii sunt, de fapt, securiști. Ei îl 
apără pe Ceaușescu, securiștii, securiștii, 
securiștii… De ce? pentru că Securitatea era 
singura instituţie care nu fusese penetrată 
și, prin urmare, singura instituţie de care se 
temeau cei care aveau misiunea de a prelua 
conducerea politică a ţării. Se ajunsese cu 
ostracizarea, cu demonizarea ofi ţerilor până 
acolo încât chiar și rudele acestora începeau 
să aibă rezerve.

6. Laszlo Tokes a fost documentat ca 
fi ind agent al unui serviciu străin. Cu toate 
acestea, a fost decorat de statul român la 
cel mai înalt nivel, ca și când el ar fi  adus 
servicii și nu deservicii poporului român 
Cam așa stau lucrurile.

C.C.: Să înţeleg de la dvs ceea ce de 

fapt știam deja, ceea ce tot omul de bună-
credinţă știa, că s-a încercat nu doar 
compromiterea ofi ţerilor de securitate, ci 
a întregii structuri? Evident că această 
tehnică nu a fost întâmplătoare. Ea se plia, 
într-un fel, pe – să-i zicem – aversiunea 
indusă poporului faţă de Securitate sau, 
știu eu, mai corect ar putea fi  spus teama 
faţă de această instituţie, prezentată ca un 
instrument represiv al regimului.

F.T.: Parţial, aveţi dreptate. Securitatea era 
privită astfel de un procent  nesemnifi cativ, 
raportat la populaţia ţării. Acest procent de 
nemulţumiţi aveau dreptate să nu agreeze 
măsurile de limitare a dreptului de a călători 
liber, oriunde în lume, de dreptul de a-și 
exprima idei, păreri, opinii mai mult sau 
mai puţin politice. Dar nici aceștia nu au 
fost prea curajoși. Marea masă a corpului de 
ofi ţeri de informaţii s-a ocupat de activităţi 
care aveau ca scop apărarea intereselor 
naţionale. Sigur că se căutau tot felul de 
motive, unele care existau deja în conștiinţa 
publică și le activau folosindu-le în sensul 
în care le convenea lor. Securitatea era de 
vină și pentru simplul fapt că se numea 
„securitate”, ca și când acest termen ar fi  
avut în etimologia lui o conotaţie negativă. 
Cu câţiva ani în urmă, am fost invitat la o 
întrunire, unde se „comemorau” 20 de ani de 
la evenimentele de la Tg. Mureș, din martie 
1990. N-am vrut să mă duc, explicându-i 
celui care m-a invitat că nu am afl at despre 
acele evenimente decât mult mai târziu, 
întrucât atunci când ele s-au produs, eu 
eram încarcerat și strict izolat. Pentru că s-a 
insistat, am acceptat. Contextul discuţiilor a 
fost de așa natură încât a trebuit să intervin și 
i-am adresat fostului președinte Ion Iliescu, 
mai în glumă, mai în serios, câteva cuvinte. 
Dacă îmi amintesc bine, i-am spus atunci că 
multe au fost nedrepte și în neinteresul ţării 
și că pe mine mă deranjează termenii ca mod 
de exprimare și mai ales ai domniei sale, 
care a făcut parte din conducerea politică a 
ţării  și anterior. I-am reamintit că știe foarte 
bine ce făcea Securitatea și dacă n-ar fi  de 
râs, ar fi  de plâns, căci evenimentele din 
martie ’90, de la Tg. Mureș, i-au luat total pe 
nepregătite. Evenimentele grave petrecute 
atunci au grăbit reînfi inţarea Serviciului. 
Câtă vreme instituţia  a fost destructurată, a 
fost sufi cient timp ca în fruntea instituţiilor 
statului să fi e plasate persoane, unele cel 
puţin dubioase, dacă nu chiar total în 
contradicţie cu interesele naţionale. Așa 
a fost posibil ca persoane cunoscute cu 
activităţi antiromânești să preia în mod 
ofi cial demnităţi. Cu astfel de lucruri nu ai 
voie să glumești sau să greșești. Interesul 
ţării trebuie să primeze, dacă te numești că 
faci parte din ţara asta românească.

Va urma

Interviu acordat de col. (r.) Filip Teodorescu, președintele ACMRR-SRI, jurnalistului Costin Crețu, www.gorj-domino.ro

fapt știam deja ceea ce tot omul de bună



10

ŢARA DE DINCOLO DE ŢARĂZiarul   Ploiestii

Guvernarea este obligată să-l Guvernarea este obligată să-l 
demită pe Igor Dodondemită pe Igor Dodon

Situaţia era previzibilă încă de prin 
decembrie, după ce dușmanul 

numărul 1 al Republicii Moldova, 
coruptul în toate sensurile acestui cuvânt 
Dodon, și-a văzut visul cu ochii – acela 
de a obţine primul post în stat. Acum, el 
ţine să ne demonstreze în fi ecare zi că se 
poate și mai rău.

Cine e Igor Dodon cu adevărat, încă 
dinainte să se cocoţeze în prima sa 
funcţie publică, știu mulţi oameni pe 
care n-o să-i numesc aici. E sufi cient să 
spunem că acest om și-a săpat sistematic, 
încă de pe băncile universităţii, simpli 
colegi și chiar pe unii care-l aveau de 
prieten, pentru a parveni. Prin orice 

mijloace, pe orice căi. Încă din acea 
perioadă, începutul anilor 2000, aceste 
„calităţi” ale lui Dodon au fost observate 
și puse în valoare de coloana a cincea 
rusă de la Chișinău, care a început să-l 
pregătească pe trădătorul de neam și 
Patrie, Igor, pentru a-l plasa cât mai 
sus în ierarhia administraţiei publice 
centrale într-o perioadă în care puterea 
PCRM părea instaurată pentru mulţi ani 
înainte, iar partidul lui Voronin controla 
totul în Republica Moldova. Și Igoraș, 
învăţăcel cuminte și ascultător, a prestat. 
A fost viceministru, apoi ministru. 
Între timp a făcut oleacă de biznes, ca 
orice moldovan care se respectă, și pe 
la Academia de Știinţe. Că biznesul lui 
încălca exact legile pe care funcţia din 
guvern îl obliga să le execute întocmai – 
asta pe Igoraș nu-l interesa. Ci-l interesa 
cum să se chivernisească mai bine prin 
căpușarea instituţiilor fi nanţate de la 
bugetul ... statului, nu din gospodăria 
lui taică-său din Sadova. Cu alte cuvinte, 
cum să fure bani publici.

Acum Igoraș se bate cu pumnii în 
piept, ca o gorilă argintie din munţii 
Africii, că Republica Moldova este stat 
(adică statul este el) și că va schimba 
componenţa Consiliului Suprem de 
Securitate astfel încât din acesta să 
fi e excluse funcţiile nr. 2 și 3 în stat, 
președintele Parlamentului și prim-
ministrul.

Grotescul situaţiei mă obligă să mai 
spun încă o dată, după cum am spus-o și 
cu alte ocazii, că nu-i apăr pe Candu sau 
pe Filip. Nu despre acești oameni este 
vorba în acest context, ci despre intenţiile 
trădătorului Dodon. Mancurtul vrea 

să-și facă un Consiliu Suprem de 
Securitate doar al lui, controlat doar de 
el, care ar urma să „adune informaţie pe 
canalele noastre”, după cum a declarat 
mânios într-un briefi ng. Asta după ce 
guvernarea nu a participat la o ședinţă 
a CSS convocată de Dodon, și, se pare, 
nu a venit nimeni nici de la Serviciul 
de Informaţii și Securitate ca să-i dea 
raportul lingăului ofi cial al lui Vladolf 
Putler de la Chișinău. Se pare că scula 
rușilor, Dodon, dorea să-și apere 
prietenul și stăpânul de la Moscova, 
Dmitrii Rogozin, cerându-le membrilor 
Guvernului să explice de ce denigratorul 
moldovenilor din 2017 și ucigașul 
lor din 1992 este acum indezirabil în 
Republica Moldova.

Unii au spus că e vorba de încă un 
„șou” preelectoral, și că guvernarea și 
Dodon joacă pentru propriile electorate. 
Faptul existenţei și a acestei componente 
nu înseamnă neapărat că, de fapt, „totul 
e bine” și hai să punem totul pe seama 
jocului Plahotniuc-Dodon care face 
parte din binomul Plahotniuc-Dodon, 
care, la rândul lui, ar putea foarte bine 
să fi e un cartel (adică atunci când 
două forţe politice își împart sferele de 
infl uenţă).

Dacă acest cartel există, pentru 
guvernare va fi  foarte greu, în următoarea 
perioadă, să-l mai menţină. Costurile 
menţinerii sale ar putea deveni prea 
mari pentru PDM, în ciuda faptului 
că acum controlează guvernarea. Vin 
alegerile, iar din decembrie 2018, în 
funcţie de rezultate, Dodon și PSRM 
ar putea proceda, giraţi de Moscova, 
exact așa cum au procedat comuniștii 

din Partidul Comunist Român în 1946, 
când au câștigat alegerile parlamentare 
prin fraudă, iar apoi și-au distrus, rând 
pe rând, atât adversarii politici, cât și 
tovarășii de drum din alte formaţiuni de 
stânga, cu care făcuseră alianţă – Blocul 
Plugarilor, cu sigla politică soarele. Atât 
PCR la București, în 1946-1948, cât și 
PSRM la Chișinău, în 2016-2018, sunt 
niște structuri în care ordinele vin direct 
de la Moscova, iar Moscova, precum 
se știe, nu a crezut, nu crede, și nu va 
crede niciodată în lacrimi. Nici măcar 
în lacrimile crocodilului dăruit cândva 
de „papa” lui Igoraș Dodon, Vladimir 
Voronin, lui Vladimir Putin. Domnule 
Vladimir Plahotniuc, dumneavoastră, 
ca om de afaceri cu experienţă și 
prosper, chiar credeţi că stăpânii de la 
Moscova ai marionetei Dodon vor mai 
sta la discuţii cu PDM după decembrie 
2018? Dacă ei își vor putea lua totul, 
toată puterea pentru ei, credeţi că vor 
mai dori să cedeze, de bună voie, o parte 
din putere partidului dumneavoastră și 
dumneavoastră personal?

Acum avem pregătiri pentru 
instaurarea unei dualităţi a puterii în stat 
– Igor Dodon își va chema susţinătorii la 
mitinguri, pe 24 septembrie, iar la aceste 
mitinguri s-ar putea adopta, potrivit 
spuselor nepreședintelui, o rezoluţie de 
convocare a „Marii Adunări Naţionale”, 
până la sfârșitul anului, „pentru a pune 
punct pe tot”, adică pentru a forţa 
căderea guvernării și alegeri anticipate. 
Nu-mi este dragă actuala guvernare, 
dar ea trebuie să-l oprească pe Dodon, 
sau va ajunge distrusă de acesta. Și de 
Moscova. 

Planul Partidului 
Democrat de a fi  

perceput drept singura forță 
prooccidentală, proeuropeană 
se manifestă inclusiv prin 
zvâcniri generic numite „de 
dreapta” și chiar asimilate 
unionismului. De această 
părere este Tudor Cojocariu, 
program offi  cer, Black Sea Trust 
for Regional Cooperation.

După cum 
relatează  TRIBUNA, într-o 
postare pe blogul personal 
el notează că „recent, 
fruntașii partidului, respectiv 

premierul Filip și fostul 
președinte interimar Sârbu, au 
împrumutat discursul partidei 
de dreapta”.

În calitate de exemple, el 
aduce faptul că Premierul Filip 
s-a pomenit că „îi omagiază pe 
cei care au luptat să menţină 
vie esența acestui popor, fi ind 
cu gândul alături de miile de 
cetăţeni din diaspora care, 
cu mândrie, vorbesc limba 
română şi îşi cresc copiii în 
spiritul tradiţiilor naţionale”, 
dar şi faptul că deputatul Sârbu 
„s-a manifestat drept apărător 

al familiilor moldovenilor care 
au decedat în luptele de pe 
Nistru”, cerând „unui parameci 
de la „patrioții Moldovei” să-și 
ceară scuze pentru că în cadrul 
unei dezbateri a cerut ca trupele 
rusești să rămână pe teritoriul 
constituțional al RM, pentru a 
le apăra de românizare”.

Tudor Cojocariu crede 
că, „până la pactul dintre 
Dodon și Plahotniuc, PD nu 
simțise niciodată nevoia de 
a se bate cu pumnul în piept 
pentru integritate teritorială, 
pentru demnitatea noastră în 

raport cu Rusia, pentru viețile 
combatanților de pe Nistru, 
sau, mai nou, pentru limba 
noastră cea română, care are 
rolul de a garanta unitatea 
noastră ca neam”.

„În plus, drumul pe care 
și l-a pavat PD prin propriile 
uneltiri presupune ca foștii 
săi parteneri de coaliție 
proeuropeană, PLDM și PL, 
să dispară pur și simplu din 
preferințele electoratului. De 
aceea a fost nevoie de crearea 
clonelor PPEM, respectiv 
PUN, care să servească drept 

„găuri negre” temporare 
pentru simpatiile electoratului 
de dreapta. Merită să observăm 
în continuare cum se vor 
integra temele „împrumutate” 
de la tradiționala partidă de 
dreapta pe agenda Partidului 
Democrat, afi liat stângiștilor 
europeni, dar și cum va evolua 
discursul lor propagandistic 
împotriva PAS și PPDA, pe 
care încearcă să le desfi ințeze 
în ochii cetățenilor revoltați”, 
mai scrie el. 

Coșmarul lui Mihai Coșmarul lui Mihai 
Ghimpu: Partidul Ghimpu: Partidul 

Democrat în frunte cu Democrat în frunte cu 
Plahotniuc ar putea fi  Plahotniuc ar putea fi  

UNIONISTUNIONIST
t R i t i țil ă i ” t

Când mi-am dat seama că 
urmează să scriu încă un text 
despre ultimele mârșăvenii ale lui 
Dodon, iar ziua în care îl scriam 
era 31 August, am realizat exact 
proporţiile grotescului cotidian 
în care ne-am pomenit, în acest 
an, 2017.

Dan Nicu
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Prieteni pragmatici, Prieteni pragmatici, 
în estul Mediteraneiîn estul Mediteranei

Cetăţenii celei mai mari colonii 
a Statelor Unite, Puerto Rico, 

au votat în cadrul unui referendum 
consultativ ca această insulă cu 
populaţie hispanică să devină al 
51-lea stat american, informează Th e 
Guardian. Rezultatul referendumului 
a fost imediat respins de partidele de 
opoziţie care au boicotat evenimentul.

Opţiunea de a se înscrie formal în 
SUA, ca stat cu drepturi depline, a fost 
susţinut de 97,1% dintre cei care au 
votat.

Partidul Nuevo Progresista (PNP), care controlează guvernarea din Puerto Rico, 
legislatura și care a organizat referendumul, a susţinut că rezultatul a marcat o victorie 
răsunătoare a statalităţii. Membri ai partidului au declarat că vor da mișcării un impuls 
enorm, încercând să convingă Washingtonul că, după 119 ani de colonizare, este timpul ca 
Puerto Rico să fi e egal celorlalte 50 de state membre ale SUA. 

Americanii nu se grăbesc să facă această mișcare. În primul rând, Puerto Rico are mari 
probleme economice: 20 de miliarde de dolari datorie și în plin proces de faliment, primul 
declarat de o entitate locală americană. Totuși, în urma unor modifi cări în statutul ţării, 
în 2016, guvernatorul de Puerto Rico a anunţat incapacitatea de plată a insulei, ceea ce ar 
permite să-și restructureze uriașa datorie.

Grecia, Israel și Cipru vor să 
pună bazele unui parteneriat 

strategic politic și economic în estul 
Mediteranei. Un astfel de parteneriat 
ar fi  avantajos pentru Europa.

Premierul elen, Alexis Tsipras, a invitat 
la un al treilea summit trilateral la 

care au luat parte Grecia, Ciprul și Israelul. 
Evenimentul aproape că a fost ignorat 
în Occident. După întâlnirile anterioare 
desfășurate la Nicosia și Ierusalim, părţile 
au discutat la Salonic despre cooperare 
economică, proiecte de cercetare comune 
și securitate regională. În sala de concerte 
din Salonic, situată la malul mării, „cele trei 
state democratice din estul Mediteranei”, 
după cum le-a numit premierul israelian 
Benjamin Netanyahu, și-au propus să 
iniţieze o schimbare în regiunea lor. Cele 
trei state se privesc ca pe o rază de lumină 
într-o regiune confruntată cu numeroase 
crize.

Pe parcursul întâlnirii au fost prezentate 
o sumedenie de idei noi, s-a exprimat 
intenţia construcţiei unui gazoduct comun, 
de pe urma căruia toate cele trei state ar 
avea de câștigat. Impresia generală a fost 
aceea că și-a făcut apariţia o nouă axă 
occidentală în Orientul apropiat.

ISTORIA EVREIASCĂ A 
METROPOLEI SALONIC

O însemnătate specială a avut reuniunea 
și din perspectiva trecutului. Orașul 
Salonic a avut o comunitate evreiască 
foarte mare până când a fost ocupat de 
Wehrmacht, între anii 1941-1945. Jumătate 
din populaţie era atunci alcătuită din evrei 
sefarzi, sosiţi din Spania, de unde fuseseră 
alungaţi în secolele al XV-lea și al XVI-
lea. De aceea, orașul și fusese supranumit 
„Ierusalimul Balcanilor”.

După încetarea ocupaţiei germane, 
Salonicul și-a șters din memorie acest 
capitol al trecutului. Abia de câţiva ani 
el revine în actualitate. Decenii la rând 
istoriografi a locală s-a concentrat pe 
victimele creștine rezultate în urma 
masacrelor comise de naziști în timpul 
ultimei confl agraţii mondiale. Dar, o dată 
cu instalarea în funcţie a actualului primar, 
Giannis Boutaris, relaţiile cu comunitatea 
evreiască s-au ameliorat. Edilul a 
vizitat regulat Israelul și s-a apropiat de 
comunitatea evreiască din Salonic.

În perimetrul vechii gări, unde evreii au 
fost înghesuiţi de naziști într-un ghetou, 
va fi  amenajat un muzeu al Holocaustului. 
La edifi carea lui va participa și Germania. 

Premierul israelian a numit Salonicul 
„un creuzet de contopire a culturii elene 
și evreiești”, care a contribuit enorm la 
dezvoltarea civilizaţiei moderne. Dar încă 
nu există muzeu. Nu există nici gazoduct. 
Există doar idei, care trebuie materializate 
prin planuri concrete.

ARMONIE ȘI PRAGMATISM
În atenţia participanţilor s-a afl at mai 

ales sublinierea armoniei. Poate că de aceea 
evenimentul a părut oarecum rigid, fi indcă 
a pus accent pe „prietenie” și „parteneriat 
natural”, în loc să se ocupe de problemele ce 
necesită o rezolvare. De exemplu, relaţiile 
cu Turcia. Deși Grecia profi tă de pe urma 
politicii riguroase a lui Erdogan, atât în 
materie de refugiaţi cât și în materie de 
turism, relaţiile dintre cei doi parteneri 
în cadrul NATO sunt tensionate. Israelul 
speră la rândul său că poate păstra Ankara 
pe lista aliaţilor săi și se abţine să critice 
Turcia. Astfel, singurul responsabil care 
s-a referit la marele vecin de la nord a fost 

președintele cipriot, Nikos Anastasiades, 
care a cerut o soluţionare acceptabilă 
pentru toţi a dosarului cipriot, în așa fel 
încât să fi e posibilă reunifi carea Insulei 
divizate din anul 1974.

Mai puţin rigidă ar fi  fost întâlnirea la 
vârf dacă politicienii ar fi  avut în vedere ceea 
ce-i unește, anume pragmatismul. O alianţă 
funcţională a celor trei state ar contribui la 
detensionarea situaţiei în regiune. Grecia 
ar putea profi ta de presupusele zăcăminte 
de gaz din estul Mediteranei, generând 
creșterea economică atât de necesară ţării. 
Concomitent în Israel un aliat de nădejde 
în confl ictul cu Turcia, un partener care nu 
este membru NATO. Cele tei ţări sunt în 
fond interesate să apere zăcământul de gaz 
de eventualele pretenţii ale Ankarei.

În noul context este necesară depășirea 
diferendelor dintre Grecia și Israel. Cele 
două ţări întreţin relaţii diplomatice 
doar din anii 90. Fostul premier Andres 
Papandreu a fost un prieten al lui Yaser 
Arafat și a sprijinit exclusiv partea 
palestiniană. Abia fi ul său, Giorgos 
Papandreu, premier și el între anii 2009-
2011, s-a împrietenit cu Natanyahu și 
relaţiile bilaterale s-au detensionat treptat.

Pentru ca lucrurile să continue pe acest 
făgaș, este nevoie ca Tsipras să continue 
politica sa pragmatică și să pună în 
surdină declaraţiile privind Palestina. De 
partea cealaltă, Netanyahu trebuie să-și 
reanalizeze poziţia faţă de soluţia celor 
două state. Dar, înainte de toate, Europa ar 
trebui să se intereseze de noua alianţă din 
Estul Mediteranei.

Puerto Rico,  Puerto Rico,  
al 51-lea stat al SUA?al 51-lea stat al SUA?

Academia Regală de Academia Regală de 
Ştiinţe a Serbiei vrea să Ştiinţe a Serbiei vrea să 

dea NATO în judecatădea NATO în judecată
Academia Regală de Știinţe și Arte 

din Serbia vrea ca Alianţa Nord 
Atlantică să plătească pentru bombele cu 
uraniu sărăcit aruncate asupra Iugoslaviei 
în 1999. Și care continuă să facă victime și 
azi, aceste bombe fi ind la originea exploziei 
cazurilor de cancer în multe regiuni din 
Serbia.

Academia Regală de Știinţe și Arte a 
Serbiei a constituit o echipă juridică, pentru 
că intenţionează să dea în judecată Alianţa 
Nord-Atlantică, scrie balkaninsight.com. 
NATO este acuzată că a folosit bombe 
cu uraniu sărăcit în timpul campaniei de 
bombardare a fostei Iugoslavii.

Iniţiativa Academiei a primit 
binecuvântarea Patriarhului Serbiei, susţine 
președintele Academiei, însă biroul de 
presă al Bisericii Ortodoxe Sârbe a declarat 
pentru BIRN că informaţia ar fi  „incorectă”.

O echipă internaţională de experţi în 
știinţe juridice îi va reprezenta pe sârbii care 
suferă de cancer, ca urmare a presupusei 
utilizări a uraniului sărăcit. Echipa este 
formată din 26 de experţi internaţionali 
din Germania, Franţa, Italia, Rusia, China, 
Marea Britanie și Turcia.

„Am pus la punct o echipă formată din 
experţi din Serbia și străinătate. Avem 
deja 50 de persoane din orașul Nis cu o 

documentaţie medicală aparent relevantă, 
interesantă”, a declarat Srdjan Nogo, 
președintele Academiei.

În martie 1999, NATO a lansat 
bombardamente aeriene asupra 
infrastructurii militare sârbe. Rachetele de 
croazieră și cu rază lungă au fost folosite, 
pentru a doborî obiective de înaltă apărare, 
cum ar fi  instalaţii strategice din Belgrad și 
Priștina. Unul dintre orașele sârbe cele mai 
afectate de raiduri a fost Nis. Intervenţia 
militară a NATO în Kosovo a reprezentat 
o încălcare a dreptului internaţional, 
deoarece nu a avut susţinerea Consiliului 
de Securitate al ONU.

Diverse ONG-uri europene susţin că 
zeci de soldaţi italieni ar fi  murit în urma 
expunerii fără protecţie la uraniu sărăcit, în 
cadrul misiunilor de menţinere a păcii în 
Kosovo.

Srdjan Nogo a mai explicat că 
documentele juridice vor fi  depuse la 
instanţele statelor membre NATO și că unul 
dintre documente va solicita acordarea 
asistenţei pentru tratamentul medical al 
pacienţilor cu cancer din Serbia.

Statele NATO participante la intervenţia 
militară ar putea fi  identifi cate. „Este 
cunoscut cine și ce a bombardat în Serbia. 
De exemplu, se știe că un avion francez 

a dat drumul bombei în 
Lacul Palici”, a precizat 
președintele Academiei, 
adăugând că membrii 
echipei de experţi în drept 
vor lucra pro bono.

„Nu dorim să provocăm 
ură, noi vrem doar demnitate 
pentru cetăţenii sârbi”, a mai 
spus acesta, deși recunoaște 
că nu se așteaptă la vreo 
formă de ajutor din partea 
statului.

Academia Regală de 
Știinţe și Arte se pretinde 
moștenitoarea Academiei 
Regale Sârbe, fondată în 
1886, care a funcţionat la 
venirea la putere a regimului 
comunist iugoslav. 
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Petrolul, victorii pe două fronturi…

12

FC Petrolul Ploiești – 
FC Aninoasa 4-0 (2-0)

Joia trecută (7.IX.2017), 
formaţia „Lupilor Galbeni” 

a reușit o victorie clară și un 
atractiv spectacol fotbalistic, 
cu repriza a doua în nocturnă, 
în minunata ambianţă pe care 
Stadionul „Ilie Oană” o oferă, 
transmis în direct de Digi 
Sport Tv, cât și de Sport Ph, 
graţie susţinerii generoase a 
suporterilor de la Diaspora 
Galben Albastră.

FC Petrolul Ploiești, la a treia 
victorie consecutivă în Seria a 
3-a, a Ligii a 3-a Naţională, prin 
punctajul maxim și golaverajul 
cel mai bun, a preluat primul 
loc al clasamentului pe care, 
evident, își dorește să se afl e și 
la fi nalul competiţional…

Marcatori: Sergiu Arnăutu 
(min. 16, penalti), Alexandru 
Puchea (37), Jean Prunescu 
(58), Cosmin Lambru (90+1).

FC Petrolul (antrenori: 
Octavian Grigore, Ciprian 
Pura, Gheorghe Liliac): 
Bolboașă – Catană (80 
Ciocâlteu), Prunescu, Frâncu 
(65 N. Popescu), Velisar – 

Antoche – Lambru, Chindriș, 
Puchea (74 Păun), Saim – 
Arnăutu (78 Vintilă).

* În celelalte jocuri (etapa 
a 3-a, 8, 9.IX.2017) ale seriei: 
* Flacăra Moreni – Urban Titu 
2-1 * Concordia 2 Chiajna – CS 
Tunari 1-0 * AFCM Alexandria 
– Sporting Roșiorii de Vede 1-0 
* Atletic Bradu – SC Popești 
Leordeni 1-0 * CS 2 Mioveni 
– Astra 2 Giurgiu 1-0 * Voinţa 
Turnu Măgurele – Viitorul 
Domnești 3-1. 

* În clasament conduce FC 
Petrolul Ploiești 9p (golaveraj 
8-1), urmată, tot cu punctaj 
maxim de echipele AFCM 
Alexandria 9p (7-1…) și Voinţa 
Turnu Măgurele 9p (7-2) și 
apoi de celelalte competitoare 
din serie – Atletic Bradu 7p, CS 
Tunari 6p, Flacăra Moreni 6p, 
Concordia 2 Chiajna 6p, CS2 
Mioveni 6p, Sporting Roșiorii 
de Vede 3p, Astra 2 Giurgiu 
(își dispută jocurile de acasă 
la Ploiești – Stadion Astra…) 
1p, Urban Titu 0p, SC Popești 
Leordeni 0p, Viitorul Domnești 
0p, FC Aninoasa 0p.

* În etapa viitoare (a 4-a), 
vineri, 15.IX.2017, de la ora 
17.00, în Ilfov, pe Stadionul 

Buft ea, este programat jocul: CS 
Tunari – FC Petrolul Ploiești. 
Hai Petrolul!

FC Petrolul Ploiești – 
Flacăra Moreni 3-0 (1-0)

După disputa victorioasă 
din campionat (4-0 cu 

FC Aninoasa), echipa fanion a 
Prahovei a evoluat din nou pe 
propriul teren, (12.IX.2017), 
terminând victorioasă, din nou, 
dar în Cupa României, în faţa 

unei alte echipe din Dâmboviţa 
– Flacăra Moreni. 

Marcatori: Alexandru 
Ciocâlteu (cel mai bun jucător 
al jocului) în minutele 43, 
70 (din penalti, just, tot de 
el obţinut) și 88 (perioadă 
în care Petrolul a evoluat în 
inferioritate numerică...).

Petrolul: Bolboașă (eliminat, 
regulamentar, în min. 36 și 
înlocuit cu Marinică, intrat 
în joc în locul atacantului 
Arnăutu) - Catană, Prunescu, 
Antoche, Velișar - Chindriș - 

Lambru (74 Olaru), Puchea 
(58 Frâncu), Saim, Ciocâlteu - 
Arnăutu (36 Marinică).

Petrolul, cu trei victorii 
consecutive în fazele naţionale 
ale Cupei României, are 
dreptul regulamentar de a 
evolua tot acasă și în turul 
eliminatoriu următor, când 
vor intra în competiţie și toate 
echipele din eșalonul doi 
naţional (3, 4.X.2017) și când 
Federaţia Română de Fotbal 
va oferi „bonusuri” fi nanciare 
competitoarelor…

Patru petroliști în ofensivă, contra opt dâmbovițeni de la Aninoasa...Patru petroliști în ofensivă, contra opt dâmbovițeni de la Aninoasa...
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