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

 „De mult se știe: între cei inegali iubirea nu se leagă.”
- Culese de Tata  
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Cine a luat 
frișca de pe frișca de pe 

tortul PNDL IItortul PNDL II
30 de miliarde de lei credite de angajament 

pentru 6.777 de proiecte în 41 de 
județe, plus 5 sectoare din București. Cam 
asta înseamnă, pe scurt, etapa a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare 
Locală 2017-2020, desfășurat de Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 
și Fondurilor Europene. Inițial, pentru PNDL 
II, guvernanții au anunțat 9.500 de obiective 
de investiții, cele mai mari sume fi ind alocate 
proiectelor de apă-canal, drumuri, renovare 
școli și grădinițe. Cum a împărțit MDRAPFE 
banii, ce criterii a utilizat, dacă a ținut 
într-adevăr cont de așa ceva, încercăm să 
afl ăm astăzi, cu mențiunea că, în analiza 
noastră, vom utiliza date ofi ciale prezentate 
de Institutul Național de Statistică.

MDRAPFE  spune așa despre PNDL: 
„programul reprezintă sursa principală 

de fi nanțare pentru infrastructura locală și are 
la bază principiul conform căruia în fi ecare 
localitate din țară trebuie să fi e asigurat un set 
minim de servicii publice în domeniile sănătate, 
educație, apă-canalizare, energie termică și 
electrică, inclusiv iluminat public, transport/
drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și 
sport.”

Ei bine, administrația zice că angajații de la parc nu 
pot acoperi cei 0,54 kmp plin cu clădiri, bunuri, 

iarbă, fl ori, copăcei verzi și uscați. Și ar fi  8 paznici/
schimb. Câte 2 care să patruleze pe o latură de 738 metri 
liniari. E mult, e puțin? Oricum, administrația se teme de 
hoți, de furturi și de distrugeri. În consecință a decis să-și 
ajute oamenii cu niscai aparatură. Cu camere video, mai 
exact. Primăria a lansat deja licitația pentru desemnarea 
unui agent economic care să se ocupe de proiectarea și 
execuția sistemului de supraveghere video la Parcul 
Municipal Vest. Contractul, care include și proiectarea, 
are o valoare estimativă de 33.613,44 lei fără TVA (40.000 
de lei cu TVA).  Potrivit caietului de sarcini, este vorba 
despre cel puțin 31 de camere cu infraroșu sau iluminator 
IR: minimum 6 pentru zona parcărilor, montate pe stâlpi 
metalici; minimum 4 pentru zona de acces; minimum 
6 pentru zona scenei, a patinoarului, pistei de biciclete 

și de role; minimum 5 la pavilionul administrativ; 
minimum 6 la centrul de excelență; minimum 4 pentru 
interior pavilionul administrativ și centrul de excelență. 
Va mai fi  nevoie de echipamente centrale ale sistemului, 
alarme, contacte magnetice pentru detectarea intrărilor 
neautorizate în pavilion și centrul de excelență, senzori 
de mișcare, buton de panică, elemente de avertizare și 
alarmare, tastaturi de operare, două centrale de alarmare 
etc. Reamintim că parcul dispune de piste de ciclism, 
mese de șah, patinoar, ring de role, fântâni arteziene, 
seră închisă, locuri pentru picnic și odihnă, locuri de 
joacă, piste speciale pentru acrobații cu bicicletele și 
rolele, terenuri de handbal, tenis, baschet, lac artifi cial, 
seră, moară de apă,  trei fântâni arteziene, scenă pentru 
spectacole în aer liber, foișor pentru concerte de fanfară și 
zonă pentru ofi cierea căsătoriilor, parcări auto. 

24 de paznici şi alţi 33.000 de lei pentru camere video 
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 Citiţi în pagina 6

Veste bună pentru șoferi. Secția Drumuri 
Naționale Prahova a anunțat că, pentru 

această iarnă, avem o fi rmă (Anastamar 
Construct SRL-SC Itaro SRL, din Giurgiu) 
responsabilă cu deszăpezirea celor 291 km 
de drumuri naționale de pe raza județului 
(DN1, DN1A, DN 1B, DN1D, DN 72, 
DN 71). De fapt, n-ar mai trebui să ne 
doară capul până în 2020, fi indcă licitația 
organizată de Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere a 
acoperit o perioadă de 4 ani. CNAIR a 
încheiat cu Societatea Națională a Sării 
un contract pentru cantitatea de 9.660 de 
tone de sare pentru SDN Ploiești, iar până 
zilele trecute fuseseră achiziționate 632 
de tone. Reamintim că, pentru drumurile 
naționale, există șapte baze de deszăpezire 
la Bărcănești, Câmpina, Sinaia, Albești 
Paleologu, Blejoi, Valea Popii și Cheia.

Întrebare: pot 24 de oameni să asigure paza pe 54 ha? La privați, livezi mai întinse de-atât sunt ținute 
sub control de 4 sau 5 angajați. La stat, adică la Primăria Ploiești, nu e posibil. V-ați dat seama, vorbim 

despre Parcul Municipal Vest, o investiție de 70 de milioane de lei, bună ca intenție, relativă ca rezultat, 
dar greu de întreținut. La prima vedere, când auzim de 54 ha, ni se pare ceva imens. În realitate, avem așa, 
teoretic: un pătrat cu laturi de 738 m. Adică 0,54 kmp! Cu un interior de 540.000 mp.

Vă contrazicem!Vă contrazicem!

În timpul unei întâlniri cu primarii 
prahoveni, șeful Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență Prahova a 
făcut o afi rmație, preluată de presa locală, 
care ar trebui să ne dea frisoane: 
circa 20 la sută dintre imobilele 
expertizate la nivel național și 
încadrate în clasa I de risc seismic 
se regăsesc pe raza județului 
Prahova! Formularea a fost așa: „la nivel 
național, sunt aproximativ 11.000 de 
locuințe care în urma expertizei au fost 
încadrate în clasa de risc seismic I. Iar 20 
la sută dintre aceste clădiri se afl ă în județul 
Prahova. În cazul unui seism major, aceste 
clădiri vor putea fi  afectate și va fi  nevoie de 

desfășurarea de intervenții în aceste locații”. 
Ulterior, a vorbit despre 2.100 de imobile 
cu bulină din Prahova. Dacă un șef ISU 
a făcut o asemenea afi rmație n-am avea 

niciun motiv să nu-l credem. Dar de data 
aceasta ne permitem să-l contrazicem. Cu 
argumente, evident. Pe site-ul MDRAP, 
20 de județe, printre care și Prahova, plus 
Bucureștiul, au depus situații cu clădirile 
expertizate tehnic în perioada 1993-
2007. Iată câteva exemple cu numărul 

de clădiri expertizate și încadrate în 
clasele I și II de risc seismic: Bacău-94 de 
clădiri, Botoșani-58, Brăila-54, Brașov-48, 
Prahova-74, Constanța-69, Călărași-4, 

Dâmbovița-13, Vrancea-23, 
Galați-115, Iași 264. Chiar și 
calculând numai aceste date, oricât 
am forța matematica, nu reiese că 
Prahova ar avea 20% din numărul de 

816 clădiri în pericol! Dacă mai adăugăm 
și Bucureștiul -343 clădiri-clasa I de risc 
seismic, 431-clasa a II-a de risc seismic, 
1.574 de clădiri încadrate în categorii 
de urgență-suntem și mai departe de 
afi rmația de mai sus. 

Prahova nu are, cum zice ISU, 20% din Prahova nu are, cum zice ISU, 20% din 
totalul clădirilor cu risc seismictotalul clădirilor cu risc seismic

Avem fi rmă care să ne Avem fi rmă care să ne 
scoată, la iarnă, din nămețiscoată, la iarnă, din nămeți

destinaţi Parcului Municipal Vestdestinaţi Parcului Municipal Vest
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Accident mortal la Mănești
Un tânăr în vârstă de 28 de ani 
și-a pierdut viața în urma unui 
accident stupid care s-a produs la 
Mănești. Tânărul se afl a la volanul 
unui autoturism, iar la un moment 
dat a lovit un cal lăsat liber pe 
șosea. În urma impactului, șoferul 
a pierdut controlul volanului și a 
intrat cu mașina într-un șanț, spun 
martorii. O persoană a sunat la 
112. Echipele de salvare ajunse la 
fața locului au constatat că tânărul 
era încarcerat și se afl a într-o 
stare critică. Acesta prezenta un 
traumatism cranio-facial grav, 
traumatism la coloana vertebrală 
și traumatism hemitoracic. 
Tânărul a fost transportat la spital. 
În ciuda eforturilor medicilor, 
acesta a decedat. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cu 
exactitate modul cum s-a produs 
accidentul.
Ambulanță Mediurg, implicată 

într-un accident
Accidentul rutier s-a produs pe 
DJ 102, după ce o ambulanță de 
la Mediurg a intrat în coliziune 
cu un autoturism. Ambulanța nu 
transporta niciun pacient. Șoferul 

autoturismului a fost transportat 
la spital, cu răni minore. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs evenimentul rutier.

Cinci persoane rănite într-un 
accident la Valea Călugărească

Accidentul rutier s-a produs la 
miezul nopții, pe DN1 B, pe raza 
comunei Valea Călugărească, după 
ce un autoturism a derapat. Șoferul 
a pierdut controlul volanului, iar 
mașina a ieșit de pe carosabil, a 
lovit gardul unei locuințe și s-a 
răsturnat. Victime au fost cinci 
tineri, cu vârste între 17 ani și 23 
de ani. Toți cei cinci, patru tineri și 
o adolescentă, au fost transportați 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești. Aceștia 
prezentau, potrivit medicilor 
de la Serviciul de Ambulanță, 
traumatisme cranio-cerebrale 
minore și traumatisme la torace. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate modul cum 
s-a produs evenimentul rutier.

Accident rutier în sensul 
giratoriu de la Carrefour

Accidentul rutier s-a produs 
la ieșire din Ploiești, în sensul 
giratoriu de la Carrefour, după 
ce trei autoturisme au intrat în 
coliziune. La fața locului au ajuns 
mai multe echipaje ale Poliției, 
ale Serviciului de Ambulanță și 
din cadrul Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență Prahova. În 

cele trei mașini care au intrat în 
coliziune se afl au șapte persoane, 
iar două dintre ele, o femeie în 
vârstă de 35 de ani și un băiat 
de 11 ani, au fost transportate la 
Unitatea de Primiri Urgență a 
Spitalului Județean Ploiești, fi ind 
diagnosticate cu leziuni minore.

Dosar penal pentru alcool
Polițiștii Brigăzii Autostrăzi și 
Misiuni Speciale a Poliției Române 
au depistat un bărbat, în vârstă 
de 41 de ani, care conducea un 
autoturism pe Autostrada A3 
București – Brașov, la km 14, deși 
se afl a în stare de ebrietate. În 
urma testării acestuia cu aparatul 
etilotest a rezultat o concentrație 

de 0,97 mg/l alcool în aerul 
expirat. În cauză a fost întocmit 
un dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunii de conducere a unui 
vehicul sub infl uența alcoolului. 
„Nu vă urcați la volan dacă ați 
consumat băuturi alcoolice! Pe 
lângă posibilitatea producerii 
unui accident rutier, șoferii care 
conduc sub infl uența băuturilor 
alcoolice riscă și o pedeapsă cu 
închisoarea”, este sfatul IGPR. 
Poliția reamintește faptul că este 
contravenție atunci când aparatul 
alcooltest afi șează o valoare sub 0,4 
mg alcool pur în aerul expirat, iar 
șoferul este sancționat cu amendă 
și suspendarea dreptului de a mai 
conduce pentru 90 de zile.  Este însă 
infracțiune atunci când aparatul 
alcooltest afi șează o valoare de 
0,4 mg alcool pur în aerul expirat 
sau mai mare. În acest caz este 
obligatorie recoltarea probelor 
biologice în vederea stabilirii 
alcoolemiei, iar conducătorul auto 
este condus la o unitate sanitară și 
i se întocmește dosar de cercetare 
penală. Fapta se pedepsește cu 
închisoare de la 1 la 5 ani sau cu 
amendă. În cazul în care șoferul 
este condamnat, permisul auto se 
anulează. Totodată, Poliția atrage 
atenția că este infracțiune refuzul 
recoltării probelor biologice sau 
testării aerului expirat, iar fapta se 
pedepsește cu închisoarea de la 1 
la 5 ani. 

Intoxicație cu ciuperci la 
Comarnic

Cinci persoane din Comarnic, 
printre care și o fetiță în vârstă de 
șase ani, au necesitat transportul 
la spital după ce s-au intoxicat cu 
ciuperci. O persoană a sunat la 112 
și a solicitat asistență medicală. 
Medicii de la Ambulanță ajunși 
la fața locului au constatat că 
persoanele prezentau stări de vomă 
și cefalee. Cele cinci persoane, 
respectiv un bărbat în vârstă de 62 
de ani, trei femei cu vârsta de 60 de 
ani, 40 de ani și 30 de ani, precum 
și o fetiță au fost transportate 
la Unitatea de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean Ploiești. 
Ulterior, copila a fost transportată 
la Spitalul de Pediatrie, iar de aici 
la Spitalul Grigore Alexandrescu 
din București. În caz de intoxicație 

cu ciuperci, bolnavul prezintă 
dureri de cap, colici abdominale 
și vărsături. Medicii atrag atenția 
că intoxicația cu ciuperci poate fi  
fatală, în cazul care nu se solicită 
asistență medicală de specialitate. 

Un urs a pus pe jar autoritățile 
din Prahova

O persoană a sunat la 112 și a 
sesizat faptul că pe DN1A, pe 
raza localității Vălenii de Munte, 
a văzut un urs alergând pe șosea. 
Speriat de farurile unei mașini, 
animalul sălbatic a intrat pe o 
stradă lăturalnică. Rapid, în zonă 
au fost constituite patrule formate 
din jandarmi, polițiști și lucrători 
din cadrul AJVPS Prahova.  
„Ursul a fost căutat prin curțile 
localnicilor și în zona imediat 
împădurită  (dealul Seciu) în 
intervalul 04.00 – 08.00. Datorită 
intervenției prompte, pagubele 
produse de urs au fost minore 
fără a se produce stricăciuni 
în gospodăriile cetățenilor”, a 
anunțat Inspectoratul Județean 
de Jandarmi Prahova. Zona este 
monitorizată permanent.

Captură de tutun și țigarete
Ofi țerii Serviciului de Investigare 
a Criminalității Economice au 
efectuat cercetări într-un dosar 
penal privind un ploieștean, 
bănuit de săvârșirea infracțiunilor 
de deținere de produse accizabile 
supuse marcării, fără a fi  marcate 
sau marcate necorespunzător ori 
cu marcaje false, peste limita a 
unui kilogram de tutun de fumat 
„Din cercetări au rezultat indicii 
că acesta ar fi  achiziționat 52 
de kilograme de tutun vrac și 
4.160 de țigarete de proveniență 
extracomunitară, introduse 
pe teritoriul României, prin 
contrabandă, și le-ar fi  depozitat la 
adresa de domiciliu”, a anunțat IJP 
Prahova. Prejudiciul cauzat este în 
valoare de 21.749 de lei. 

Razie în târgul auto
Polițiștii Serviciilor de Investigații 
Criminale, de Investigare a 
Criminalității Economice și din 
cadrul Poliției Municipiului 
Ploiești au efectuat o razie în târgul 
auto situat în zona municipiului. 
Polițiștii au verifi cat patru agenți 
economici, au fost legitimate 78 

de persoane, fi ind verifi cate 356 de 
autovehicule din incinta târgului 
și alte 21 de mașini afl ate în trafi c. 
Razia s-a lăsat cu opt sancțiuni 
contravenționale, în valoare totală 
de 24.660 lei.
Sezon de tăieri ilegale de copaci

Venirea sezonului rece a readus în 
atenție tăierile ilegale de copaci. 
În ultima perioadă, de altfel, 
în Prahova au fost surprinse 
mai multe persoane  care, fi e 

transportau ilegal material lemnos, 
fi e chiar tăiau copacii. Polițiști 
din Iordăcheanu au surprins, 
de exemplu, un localnic care 
transporta, cu ajutorul unei căruțe, 
material lemnos, fără documente 
legale de proveniență. Bărbatul a 
fost sancționat contravențional cu 
o amendă în valoare de 1.000 de 
lei, iar materialul a fost confi scat 
și predat pădurarului Ocolului 
Silvic Verbila. La Puchenii Mari, 
polițiștii, alături de un pădurar, 
au depistat doi localnici care ar 
fi  sustras material lemnos din 
pădurea de pe raza satului Crivina, 
comuna Gorgota. Cei doi au fost 
sancționați contravențional, iar 
lemnul a fost predat pădurarului 
Ocolului Silvic Ploiești. 

Șofer sancționat pentru cinci 
contravenții

Polițiști din cadrul Biroului 
Drumuri Naționale și Europene 
au avut parte de o surpriză. Șoferul 
unui ansamblu de vehicule care 
circula în direcția Ploiești – Brașov 
a fost depistat că nu purta centură 
de siguranță. În momentul în care 
polițiștii au încercat să oprească 
vehiculul, conducătorul auto și-a 
continuat deplasarea către Brașov. 
Polițiștii au plecat în urmărirea 
șoferului. Acesta a oprit într-un 
fi nal, însă a refuzat să prezinte 
documentele pentru control, pe 
motiv că nu le are.  „În prezența 
unui martor asistent, polițiștii 
au efectuat un control corporal, 
într-unul dintre buzunare fi ind 
găsit permisul de conducere. În 
continuare, polițiștii au constatat 
că acesta încălcase și o restricție 
de circulație. Având în vedere 
contravențiile săvârșite acesta a 
fost sancționat contravențional 
pentru neoprire la semnalul 
agentului de poliție rutieră, pentru 
refuzul de a înmâna documentele 
personale și pentru încercarea de 
a se sustrage controlului, pentru 
nepurtarea centurii de siguranță și 
pentru nerespectarea interdicției 
de circulație”, a anunțat IJP 
Prahova. Conducătorul s-a ales 
și cu suspendarea dreptului de a 
conduce, pentru o perioadă de 30 
de zile. 
Percheziții la persoane bănuite 

de furturi din societăți 
comerciale

Polițiști din Prahova, alături de cei 
ai Direcției Operațiuni Speciale a 
Poliției Române, au efectuat opt 
percheziții la persoane bănuite de 
furturi din societăți comerciale. 
„Din cercetări au rezultat indicii 
că, începând cu luna ianuarie 
a acestui an, cei în cauză ar fi  
sustras diverse bunuri, pe care 
ulterior fi e le comercializau, fi e 
le utilizau în interes propriu”, a 
precizat IJP Prahova. „În urma 
perchezițiilor, polițiștii au ridicat 
produse de igienă (șampon, 
balsam, săpunuri lichide și solide), 
produse de curățenie (detergenți, 
dezinfectanți, soluții de curățat 
geamuri, pardoseli etc), cosmetice 
(deodorante, antiperspirante, 
creme de corp), în valoare totală 
de aproximativ 8.000 lei, precum 
și 380 litri combustibil (motorină), 
48 canistre, unelte (bormașini 
cu acumulatori, spirale special 
confecționate, furtunuri din 
cauciuc) susceptibile a fi  folosite la 

comiterea infracțiunilor”, se arată 
în comunicatul IJP Prahova. Nouă 
persoane au fost conduse la sediul 
poliției, pentru audieri, iar cinci 
dintre ele au fost reținute, urmând  
să fi e prezentate Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Ploiești cu 
propunere de arestare preventivă. 
Prejudiciul cauzat până în prezent 
este de peste 10 000 de euro.

11 percheziții la hoții de 
combustibil

Polițiștii prahoveni au efectuat 
11 percheziții la domiciliile unor 
persoane bănuite de furturi 
de combustibil. „Din cercetări 
a reieșit că, începând cu luna 
ianuarie a acestui an, cei în cauză 
ar fi  sustras combustibil (benzină, 
motorină) din autotrenuri 
staționate în parcări. Cantitățile 
sustrase erau fi e comercializate, 
fi e utilizate în interes propriu”, 
a anunțat IJP Prahova. La 

percheziții, polițiștii au descoperit 
stații de emisie-recepție, telefoane, 
instalații susceptibile a fi  utilizate 
la comiterea faptelor, precum 
și aproximativ 400 de litri de 
motorină. La una dintre locuințe 
a fost identifi cat și un racord 
ilegal la rețeaua electrică. Șapte 
persoane au fost conduse la sediul 
Poliției pentru audieri. Potrivit 
anchetatorilor, prejudiciul cauzat 
este de aproximativ 15.000 de lei. 

Depozit ilegal de PET-uri la 
Ploiești

Polițiștii locali din cadrul Biroului 
Protecția Mediului și Serviciului 
Ordine Publică au descoperit, în 
Cartierul Bereasca, din Ploiești, 
un adevărat depozit ilegal de 
deșeuri. „În urma monitorizărilor 
și controalelor întreprinse, la 
intersecția străzilor Crâșmărițelor, 
Cuptoarelor și Lucernei, pe 
un teren neîngrădit, au fost 

depistate aproximativ 500 kg 
deșeuri din sticlă și peste 850 kg 
deșeuri din plastic.  Materialele 
reciclabile proveneau din 
sistemul de precolectare selectivă 
amplasat în municipiul Ploiești, 
fi ind strânse în mod ilegal de 
persoane neautorizate, în vederea 
valorifi cării”, a precizat Poliția 
Locală Ploiești. La fața locului a 
fost solicitată prezența lucrătorilor 
operatorului de salubritate, pentru 
ridicarea deșeurilor reciclabile și 
igienizarea zonei. Poliția Locală 
a anunțat că astfel de acțiuni 
au caracter permanent, în toate 
cartierele orașului. Scopul lor este 
de a fi  depistate persoanele care 
abandonează deșeuri menajere pe 
domeniul public, în alte locuri față 
de cele special amenajate.

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 

Roxana Tănase;  
www.ziarulploiestii.ro

Seria accidentelor rutiere 
a continuat în Prahova, iar 
cinci persoane din Comarnic 
au ajuns la spital după ce s-au 
intoxicat cu ciuperci. 

l f

cu ciuperci bolnavul prezintă
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Ziarul   PloiestiiACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Ce lefuri au aleșii dvs. și armata de Ce lefuri au aleșii dvs. și armata de 
funcționari de la Parlamentfuncționari de la Parlament

În urmă cu 2 ani, în vremea când 
a deținut interimatul în funcția de 

premier, Gabriel Oprea a majorat, prin 
Ordonanța 14/2015, lefurile primilor 
oameni în stat. Președintele, premierul 
și șefi i celor doua camere din Parlament 
urmau să aibă un salariu brut de 21.540 lei, 
iar net-de 15.108 lei, vicepremierul-20.000 
lei brut și 14.024 lei net, iar ceilalți înalți 
demnitari, miniștri și șefi  de servicii secrete- 
19.055 lei brut și 13.365 lei net. Prin Legea 
salarizării unitare, premierul Cioloș, într-o 
primă tentativă, apoi  Guvernul Tudose, 
în 2017, au redus lefurile astfel încât 

președintele României va fi  și este acum 
plătit cu 17.400 lei brut/lună, iar președinții 
celor două camere ale Parlamentului-cu 
16.675 lei brut/lună. Noua lege din 2017 a 
omis funcția de secretar general al Senatului 
și Camerei Deputaților, astfel că ocupanții 
acestor posturi au uzat de prevederile 
Ordonanței 14/2015, fi xându-și lefuri mai 
mari decât salariul președintelui, de 19.055 
lei. Această anomalie a ieșit la iveală numai 
după ce au fost, recent, publicate veniturile 
pe care le obțin parlamentarii și angajații de 
la Casa Poporului.

FUNCȚIONARII PARLAMENTARI 
PRIMESC, PE LÂNGĂ SALARIILE 

GRASE, SPOR DE PERICULOZITATE!
La Camera Deputaților și Senat s-a 

cuibărit o armată de angajați: 1.680 la 
Camera Inferioară și 825 la Senat. Iar dacă 
veți consulta site-urile celor două instituții 
veți observa că curg anunțurile de angajare. 
Lefurile sunt printre cele mai mari din 
sistemul bugetar, iar aici nu ne referim numai 
la parlamentari, ci și la ceilalți salariați, înalţi 
funcționari publici, funcționari, personal 
contractual și personalul de deservire. Grilele 
de salarizare sunt identice. Chiar și sporul, 
atenție!, de periculozitate este egal între 
Senat și Camera Deputaților. Care să fi e însă 
pericolul așa de mare, că doar nu lucrează 
nimeni nici în mină și nici cu uraniu?! Să 
vedem însă ce salarii încasează demnitarii 
cărora le-ați oferit votul: președintele 
Senatului și Camerei Deputaților-16.675 
lei brut, vicepreședinți-15.515 lei, 
secretari și chestori-15.225 lei, liderii 
grupurilor parlamentare-14.500 lei, 
președinții  comisiilor permanente-14.065 
lei, vicepreședinții   comisiilor 
permanente-13.630 lei, secretarii comisiilor 
permanente-13.340 lei, senatorii-13.050 
lei. Între funcțiile publice parlamentare 
corespunzătoare categoriei înalților 
funcționari publici, secretarul general  este 
cel mai bine plătit, având o indemnizație de 
19.055 lei, mai mult chiar decât președintele 
României sau a șefi lor celor două camere. 
Secretarul general adjunct ridică la jumătate 
(8.787 lei +645 spor), iar un director general 
are marja de salarizare între 8.913 lei și 12.399 
lei, plus un spor de condiții vătămătoare de 
777 lei. Alte funcții de conducere: director, 
între 8.231 lei și 10.973 lei ( +spor de 690 
lei); șef serviciu- între 6.837 lei și 9.509 lei 
(+spor de 597 lei); șef  birou-între 8.002 lei și 
9.144 lei (+spor de 574 lei); șef birou audit-
între 10.369 lei și 10.573 lei (+spor de 574 
lei). Pentru funcțiile superioare de execuție, 
leafa minimă este cuprinsă între 3.666 lei 
și 7.317 lei, plus sporuri care variază între 
323 și 459 lei. De reținut este că, la Senat, 

un muncitor necalifi cat valorează mai mult 
decât un profesor debutant, acesta putând 
primi 2.103 lei, iar un șofer-3.699 lei, 
mai mult decât un inginer cu vechime în 
muncă de 35 de ani. Și în cadrul birourilor 
parlamentare salariile sunt măricele, 
maximul fi ind încasat de consilier-3.811 lei.

LA PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI, 
LEFURI MAI MARI PENTRU 

FUNCȚIILE DE CONDUCERE
La Președinția României, care are 230 de 

angajați, lefurile sunt la fel de mari pentru 
funcțiile de conducere, dar cele de execuție 
sunt un pic mai ponderate. În plus, aici nu se 
plătește niciun spor, nici de periculozitate, 
nici de altă natură; pesemne Cotroceniul 
a avut simțul măsurii... Președintele 
României, cea mai înaltă funcție în statul 
român, este plătit cu 17.400 lei brut/lună, 
oarecum puțin în raport cu omologii săi din 
Europa, dar și pentru importanța funcției 
deținute. Consilierul prezidențial este mai 
bine plătit decât un parlamentar- 15.225 
lei, dar egal cu un secretar sau chestor 
din Parlament. Restul grilei de salarizare 
arată astfel: consilier de stat-11.600 lei, 
director-9.592 lei, șef birou-7.994 lei, 
consilier juridic- între 5.942 lei și 6.399 lei, 
în funcție de gradație, consilier cu atribuții 
de control fi nanciar preventiv- 7.536 lei, 
consilier principal-5.507 lei, referent de 
specialitate cu studii superioare de scurtă 
durată, între 3.704 lei și 3.841 lei, referent 
studii medii- 2.574 lei. Funcții personal 
contractual: director-10.627 lei, șef serviciu- 
de la 8.659 lei la 9.507 lei,  șef birou- între 
8.570 lei și 8.856 lei, auditor- între 8.228 lei 
și 8.456 lei, consilier juridic-între 6.628 lei 
și 7.313 lei, consilier cu atribuții de control 
fi nanciar- 7.542 lei, consilier instituții de 
pază și ordine- între 5.713 lei și 6.399 lei, 
consilier grad I- între 5.828 lei și 6.661 lei, 
consilier grad II- între 4.071 și 4.425 lei, 
referent stuii medii-între 2.474 lei și 2.932 
lei, secretari de cabinet-între 2.006 lei și 
2.157 lei, șef formație muncitori-între 2.715 
lei și 3.372 lei, muncitor califi cat-între 2.140 
și 2.361 lei. 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, PLĂTIT CU MAI PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, PLĂTIT CU MAI 
PUȚINI BANI DECÂT SECRETARUL GENERAL PUȚINI BANI DECÂT SECRETARUL GENERAL 

AL SENATULUI ȘI CAMEREI DEPUTAȚILORAL SENATULUI ȘI CAMEREI DEPUTAȚILOR

Când vine, dacă vine, pe la poarta dvs., să nu vă sfi iți să-i cereți parlamentarului 
din județ să vă dea socoteală ce și cum a votat, dacă și-a împlinit promisiunile 

din campanie, dacă v-a cerut permisiunea să-i apere pe cei cu probleme penale etc. 
Asta măcar așa, în compensare la salariul pe care i-l plătiți, de 13.050 lei, mai mare, 
dacă are și o funcție în vreo comisie. Nu mai punem la socoteală suma forfetară 
de 19.575 lei/ lună pentru cheltuielile de la cabinetul parlamentar! Dar și dacă 
aveți ceva de solicitat de la Senat și Camera Deputaților ar trebui s-o faceți lejer și 
cu credința că veți primi un răspuns prompt. Nu de alta, dar ambele camere au o 
armată de funcționari foarte bine plătiți, cum n-o să visați vreodată să câștigați din 
micile dvs. afaceri. Sau cum un profesor debutant n-ar spera să ajungă să fi e plătit 
cu leafa unui șofer din Parlament. Interesant este că tot aici vom găsi un salariu mai 
mare și decât al președintelui României: secretarul general al camerelor, fi ecare 
funcție fi ind remunerată cu 19.055 lei brut/lună!

Start-up Nation România-dezbătut, la Ploiești

Agenția pentru Întreprinderi 
Mici și Mijlocii, Atragere de 

Investiții și Promovare a Exportului 
Ploiești (AIMMAIPEP), în colaborare cu 
Societatea Antreprenorială Studențească 
din cadrul Universității „Petrol-Gaze” a 
organizat, la UPG, o dezbatere pe tema 
Programului Start-up Nation România, 
program prin intermediul căruia statul  
acordă fonduri nerambursabile de până 
la 200.000 de lei pentru micile afaceri. În 
prima sesiune de depunere de proiecte, la 
nivel național, peste 8.600 de proiecte au 
obținut punctaje în baza cărora vor putea 
primi fi nanțare în 2017. Asta dacă vor și 
exista fonduri. Sau dacă partenerii statului- 
Fondul Național de Garantare a Creditelor 
pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Banca 
Comercială Română, Banca Transilvania și 

CEC Bank- vor avea o reacție favorabilă 
rapidă. Cele mai multe proiecte sunt din 
zona de producție, ceea ce este foarte 
bine, având în vedere că România suferă 
la acest capitol. AIMMAIPE Ploiești, la 
care sunt arondate 8 județe -Prahova, 
Argeș, Dâmbovița, Călărași, Ialomița, Ilfov, 
Giurgiu și Teleorman,  plus municipiul 
București- a anunțat că a evaluat 3.125 
de dosare, fi ind semnate peste 1.500 de 
acorduri de fi nanțare. La nivelul Regiunii de 
Dezvoltare Sud Muntenia, Prahova este pe 
primul loc ca număr de planuri de afaceri 
depuse, cu 500 de dosare, din care au fost 
acceptate în jur de 300, iar pentru fi nanțare 
au intrat 165 de mici antreprenori. Despre 
această performanță și despre program, în 
general, președintele Camerei de Comerț 
și Industrie Prahova, Aurelian Gogulescu, 

a spus, admițând că România-și 
nu doar ea- se afl ă totuși în declin 
economic: „antreprenoriatul 
poate fi  cheia pentru creșterea 
și dezvoltarea societății, în acest 
context de declin economic și 
social în care ne afl ăm. Este cea 
mai sigură cale de a prospera 
într-o lume nesigură și în continuă 
schimbare. Conform unui studiu, 29% din 
populația activă din România dorește să își 
deschidă o afacere, cifră cu mult peste media 
europeană, de 12,8%.  

Realitatea este însă total opusă; România 
se afl ă pe ultimul loc în UE în ceea ce privește 
numărul întreprinderilor mici și mijlocii 
active: circa 400.000, respectiv, 21,3 IMM la 
mia de locuitori, față de 42,7 IMM la mia 
de locuitori, în UE”. Președintele Gogulescu 

a prezentat și o statistică la nivel de județ: 
26.109 societăți comerciale înregistrate, 
21. 801 de fi rme cu bilanț depus până la 31 
iulie 2017, 99,6% pondere a intreprinderilor 
mici și mijlocii, cinci antreprenori în Top 
100 de afaceri din România. Și totuși, 730 
de fi rme din domeniul petrolier reprezintă 
31% din activitatea economică a județului, 
iar cifra de afaceri, de 2,6 miliarde de euro, 
înseamnă 67% din valoarea economiei 
județului.

Săptămâna trecută, la Ploiești, s-a organizat, în prezența ministrului Mediului de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat, Ilan Laufer, un seminar pe tema Programului Național Start-up Nation România. Vestea 

bună este că antreprenorii prahoveni au depus cele mai multe proiecte din Regiunea Sud-Muntenia. Vestea mai 
puțin bună ar fi  că România se afl ă pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul IMM-urilor 
active: circa 400.000, un raport de 21,3 IMM la mia de locuitori, față de 42,7, în UE.
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Mugur Ciuvică sau Țivlică (dex: 
țivlică-fl uier din coajă de 

salcie), băiatul ăla care era la dreapta 
președintelui Constantinescu, iar acum e 
doar una dintre țivlicile prin care scuipă 
Dan Voiculescu, a dat alarma: „începând 

de azi, DNA va ști tot ce facem pe telefon 
sau pe calculator, ne va sparge parolele, 
ne va clona SIM-urile și va recupera 
datele șterse. DNA ne va monitoriza 
Facebook-ul, Google, Chat-ul, Skype-ul, 
Dropbox-ul, torrent-ele etc. Tot (...) Și nu 
doar rețeaua noastră, ci și a prietenilor 
din listă. DNA va folosi propriile noastre 
telefoane nu doar pentru a ne asculta, ci 
și pentru a ne face poze. Big Brother are 
acum o soră. O cheama Laura Codruta 
Kovesi”. Mesajul lui a fost preluat și de 
LOV, pe numele complet Lia Olguța 
Vasilescu, care s-a isterizat de-a binelea la 
precedenta ședință a CEx, „aoleu, DNA ne 
va clona SIM-urile pentru a fabrica probe.” 
-Ești depășit cu totul, bre!
Ce aparate de-ascultare,
Ce SIM clonat,
Ce Facebook gogonat?
Ciuvică, hai, nu da rateuri:
Codruța Laura deține OZN-uri!

Delir á la Ion. Ion Cristoiu: „campania 
declanșată de premierul Tudose 

pentru scoaterea din Guvern a penalilor nu 
pare a fi  străină de intervenția DNA pentru 
a-i face pe acești miniștri penali. A se vedea 
chemarea lui Sevil Shhaideh la DNA (...) 
Ca și în cazul afacerii cu Referendumul, 
mi-e limpede că acțiunile în acest caz 
„Liviu Dragnea” nu țin de lupta împotriva 
corupției, ci de folosirea DNA pe post de 
bulan politic al lui Klaus Iohannis (...) 
Sprijinul dat de Klaus Iohannis acțiunii 
declanșate de Mihai Tudose bate la ochi. 
Când Tudose s-a dus la  Realitatea Tv, 
postul de casă al lui Iohannis, am crezut 
că e vorba doar de o relație aparte între 
premier și postul tv. Binecuvântarea lui 
Iohannis îmi spune însă că sprijinul dat 
de Realitatea Tv  n-are nici o legătură cu 
presa. Are legătură cu folosirea presei așa-
zis independente pentru răfuielile mafi ote 
dintre politicieni (...) A doua zi după 
trecerea publică cu arme și bajagaje de 

partea Binomului, Mihai Tudose s-a dus 
la Cotroceni pentru a primi lumină de la 
Klaus Iohannis”.
-Ssst! E un binom la ușă...
Să nu deschizi, Matrioșkă!
-Dar ce-i acela, nene?, fu curios Pis-Pis.
-E când Tudose merge la Iohannis...
-Tot nu-nțeleg, se revoltă Pisicul!
-E-un meșteșug de a le-nchide pliscul
Nebunilor din astă țară
Ce pe baroni mi-i arestară!
-Și ce e rău în asta?, se minună Miau-
Miau.
-Dacă-i închide, eu bani de unde iau?
Deci, cugetă Pisoiu`:
N-aș vrea să fi u Cristoiu...

Coordonatorul echipei de control la 
DNA, Elena Rădescu, și-a prezentat, 

joi, pentru aproximativ trei ore, în cadrul 
Secției pentru procurori a CSM, punctul 
de vedere privind Raportul Inspecției 
Judiciare cu privire la managementul 
DNA. La ieșirea din clădirea CSM, situată 
în Calea Plevnei, întrebată dacă presiunea 
era atât de mare încât procurorii au 
început să plângă, fără a se preciza de 
către jurnaliști despre cine ar fi  vorba, 
Elena Rădescu a răspuns: „da, au fost 
umiliți(...) Prin conduită, comportament”.

- Plâng procurorii pe Calea Plevnei,
Inspecția cică i-a ciufulit,
Din rărunchi se-aude năduful Elenei:
Na, DNA, te-am umilit!
-Nu mai plânge, baby!
Uită tot ce-a fost!
Nu mai plange, baby!
Plânsul n-are rost!
Nu uita că-n viață,
Totu-i trecător...
-La ce bun atunci,
Să fi i procuror?

Gabriela Firea, vicepreședinte al PSD și 
primarul Capitalei, a declarat luni, la 

Romania TV, că alți doi miniștri ar fi  vrut 
să demisioneze din Guvernul Tudose joi, 
la ședința Comitetului Executiv al PSD, 
în semn de solidaritate cu Sevil Shhaideh 
și Rovana Plumb. Este vorba despre 
ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu și 
ministrul Apelor, Doina Pană. Firea a mai 
spus că liderii PSD le-au convins pe cele 
două să renunțe la demisie: „Ne-am rugat 
să nu facă acest gest, pentru că ar însemna 
să slăbim și mai mult acest guvern și că 
sunt miniștri performanți. Le-am înțeles. 
Personal le-am rugat să nu facă un astfel 
de gest”. Și Cotabiță ce-ar fi  cântat?
- Da, da..
Te rog, Olga, nu pleca!
În timpul ăsta greu,
Din pixul tău
Dă-mi pensia!

Da, da...
Și tu, Pană, fata mea,
Hai să bem o cafea,
Povestește-mi ceva:
Cum a fost cu Doina, fa?

Președintele Senatului, Călin Popescu 
Tăriceanu, s-a supărat pe Iohannis rău-

rău: „nu mai merg la Cotroceni”! Motivul? 
Fiindcă președintele s-a exprimat public 
în legătură cu păstrarea sau nu în Guvern 
a miniștrilor cu probleme penale. Călin 

File de Neveste a declarat: „Acesta este 
protestul meu punctual față de declarația 
făcută de Președintele României, dl. Klaus 
Iohannis, potrivit căreia domnia sa nu 
mai recunoaște principiul prezumției de 
nevinovăție valabil pentru toți cetățenii, 
așa cum este el statuat de Constituție. 
Președintele României și-a abandonat rolul 
de garant al Constituției, pe care a jurat 
la învestire, faptă inacceptabilă pentru 
Parlament, pentru Senatul României al 
cărui președinte sunt și, în general, pentru 
orice cetățean român. Îmi exprim speranța 
că domnul Președinte Iohannis își va revizui 
poziția și va accepta că nimeni nu este mai 
presus de lege, nici măcar Președintele 
României, chiar dacă se bucură acum 
temporar de o imunitate absolută”.
- Iohannis e președinte,
Președinte, zău,
Dar nu este și cuminte,
La penali e rău.
Eu nu merg la Cotroceni,
Nu mă duc, nu merg la el,
Nu se pune el cu mine
Oi vedea eu dacă-i bine
Să-l și suspendăm.

În Camera Deputaților s-au tranșat 
posturile de conducere la Autoritatea 

Națională de Reglementare în domeniul 
Energiei. Unul dintre vicepreședinți 
va fi  un oarecare Gabriel Gheorghe, 
președinte al CA la Romgaz, insul care 
a reușit să-l scandalizeze pe deputatul 
PNL Virgil Popescu, vicepreședintele 
Comisiei de industrii și servicii din 
Camera Deputaților: „mie mi s-a părut 
ceva strigător la cer. L-am întrebat pe 
președintele Consiliului de Administrație 
al Romgaz, care este și secretar de stat 
în Guvernul României, domnul Gabriel 
Gheorghe, cât este prețul la înmagazinare 
și mi-a spus ceva de genul 720 de lei pe 
MWh, în condițiile în care acest preț este 
de 21 de lei pe MWh la Romgaz, companie 
pe care o conduce, iar prețul gazelor la 

consumatorul fi nal este 120-130 de lei 
pe MWh. Pe oamenii ăștia îi punem în 
comitetul de reglementare al ANRE! L-am 
întrebat dacă este membru de partid și a 
recunoscut că este ALDE. În ultimele zile 
am făcut tot felul de acțiuni vizavi de 
politizarea excesivă pe care Ministerul 
Energiei și ALDE o fac în companiile de 
stat, însă așa ceva este inadmisibil. Dacă 

tot e politic, să vină cu oameni competenți, 
dar cu asemenea oameni este greu să crezi 
că ANRE va funcționa mai bine”.
-Uneori, s-ajungi departe,
Nu-ți trebuie deloc carte.
Important, când faci un pas,
E să ai la mână-un as.
Iar asul cel potrivit
E carnetul de partid...

Deputatul PSD Eugen Nicolicea, 
președintele Comisiei juridice a 

Camerei Deputaților, a susținut luni, la 
Parlament, că acuzațiile care li se aduc lui 
Sevil Shhaideh și Rovanei Plumb nu sunt 
susținute legal pentru că brațul Pavel nu 
mai există fi indcă s-a colmatat și, prin 
urmare, nici insula Belina nu există: 
„Deci albia minoră înseamnă între mal 
și mal, insula din interior. În momentul 
în care un curs de apă a dispărut-brațul 
Pavel-atuncea malul s-a mutat pe partea 
ailaltă a insulei, fi resc, deci nu mai există 
în albia minoră (...) S-a redesenat ceea ce 
s-a întâmplat la fața locului, nu geografi a, 
geografi a este știința care se ocupă cu ceea 
ce se întâmplă acolo. În decursul apelor, 
să știți și dumneavoastră, că datorită 
eroziunii se schimbă și cursurile de apă, 

corect? Deci brațul Pavel s-a colmatat, a 
creat patru lacuri care nu mai au legătură 
cu Dunărea, nu mai există nicio albie a 
răului (...) Nu mai este apă curgătoare. 
Deci, toate acuzațiile aduse la adresa 
colegelor noastre nu se confi rmă și nu sunt 
susținute de nimic legal; prin urmare, dacă 
nu există Brațul Pavel și Belina, nu poate 
să existe nici fapta”.
-Pe Rovana și Shhaideh
Le vom apăra că, deh...
Pentru ele-n România
Vom schimba și geografi a!

PAMFLETZiarul   Ploiestii

pamfl et de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

Mă doare-n băşcălie!Parol,
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Prahova are o populație rezidentă Prahova are o populație rezidentă 
de 732.582 de locuitori, dar după de 732.582 de locuitori, dar după 
domiciliu-de 804.158 de locuitoridomiciliu-de 804.158 de locuitori

Institutul Național de Statistică 
operează cu o mulțime de 

indicatori. Referindu-ne strict 
la populație, INS folosește două 
noțiuni, „populație rezidentă” 
și „populația după domiciliu”. 

Raportul dintre cei doi indicatori 
este diferit de la țară la țară. În cazul 
României și Prahovei, populația 
rezidentă este mai mică decât cea 
după domiciliu, iar raportul între 
urban și rural este diferit. Din 

punctul de vedere al populației 
rezidente, în 5 ani, județul a pierdut 
29.117 locuitori, iar după domiciu, 
în același interval, a rămas fără 
22.353 de locuitori.

Ultimele date statistice privind populația se 
opresc la 1 ianuarie 2017. Din acest punct de 

vedere, se spune că Prahova continuă să piardă din 
locuitori. Ca de altfel toată țara. Unele cifre vorbesc 
însă despre puțin peste 800 de mii de locuitori, altele 
despre 732.500 de locuitori. Care să fi e datele care 
refl ectă realitatea la un moment dat?

Maria BOGDAN; 
www.ziarulploiestii.ro

În 2016, în Prahova și-au 
stabilit domiciliul 11.514 

persoane, dar au plecat 12.621 de 
persoane. Județul ar avea din acest 
punct de vedere un sold negativ, 
de minus 1.107 persoane. Vorbind 
despre reședință, anul trecut s-au 
stabilit la noi 7.100 de persoane 

și au părăsit reședința 8.355 de 
persoane (sold negativ-1.255 de 
persoane). În Prahova și-au stabilit 
domiciliul și 164 de străini, dar 
au plecat în jur de 643 de români! 
Numărul total al prahovenilor care 
au părăsit temporar țara se ridică 
la 7.970 de persoane, iar a celor 

care au venit în județ este de 5.045 
de persoane. Tot anul trecut, în 
Prahova s-au născut 6.361 de copii, 
dar și-au pierdut viața 10.409 de 
persoane (o rată a mortalității de 
12,9). Sporul natural negativ este 
unul aproape fără precedent, de 
minus 4.056 de persoane.

Specifi care/an 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Populația rezidentă 761.699 756.635 752.405 747.634 740.456 732.582
Populația după domiciliu 826.511 821.879 817.954 814.226 809.394 804.158

Potrivit defi niției, populația 
rezidentă „reprezintă 

totalitatea persoanelor cu cetățenie 
română, străini și fără cetățenie, 
care au reședința obișnuită pe 
teritoriul României”.  La rândul 
său, prin „reședință obișnuită” se 
înțelege „locul în care o persoana 
își petrece în mod obișnuit perioada 
zilnică de odihnă, dar cel puțin 12 
luni, fără a ține seama de absențele 
temporare pentru recreere, vacanțe, 
vizite la prieteni și rude, afaceri, 
tratamente medicale sau pelerinaje 

religioase. Resedința obișnuită 
poate sa fi e aceeași cu domiciliul sau 
poate să difere, în cazul persoanelor 
care aleg să-și stabilească reședința 
obișnuită în altă localitate decât 
cea de domiciliu din țară sau 
străinătate”. În populația rezidentă 
sunt incluse persoanele care au 
imigrat în Romania, dar sunt 
excluse persoanele care au emigrat 
din România. După acest criteriu, 
județul Prahova avea, la 1 ianuarie 
2017, o populație de  732.582 
de locuitori (bărbați-356.312 

de persoane și femei- 376.270 
de persoane; în mediul urban- 
356.714 de locuitori, iar în mediul 
rural- 375.868 de locuitori). Pe 
grupe de vârsă, domină populația 
cuprinsă între 45 și 49 de ani, 
ceea ce corespunde cu așa-
numita perioadă a „decrețeilor” 
(interzicerea avorturilor din 
perioada comunistă). Populația 
tânără, din intervalul vârstei 0-24 
de ani, este mai mică (178.652 de 
persoane) decât populația vârstnică, 
de peste 60 de ani (193.807 de 
persoane).

Gr.varsta 0-4 ani 5-9 ani 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
Nr.loc. 31.826 35.923 38.094 37.081 36.558 43.306 43.764 53.849 57.706

Gr.varsta 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 >85
Nr.loc 73.841 39.045 47.872 53.016 43.412 30.853 29.986 21.933 14.607

Populația după domiciliu 
reprezintă, potrivit 

INS, „numărul persoanelor cu 
cetățenie română și domiciliu 
pe teritoriul României, delimitat 
după criterii administrativ-
teritoriale. Domiciliul persoanei este 
adresa la care aceasta declară că are 
locuința principală, trecută în actul 
de identitate, așa cum este luată în 
evidența organelor administrative 

ale statului. În stabilirea valorii 
acestui indicator nu se ține cont de 
reședința obișnuită, de perioada și/
sau motivul absenței de la domiciliu, 
chiar și atunci când oamenii sunt 
plecați sau cu reședința obișnuită 
în străinătate”. La 1 ianuarie 2017, 
Prahova avea, potrivit acestui 
criteriu, o populație de 804.158 
de locuitori: bărbați-389.882 
de persoane, femei-414.276 

de persoane, urban-410.605 
persoane și rural-393.553 de 
persoane. Observați că, în acest 
caz, predomină populația urbană, 
pe când în cazul rezidenților, 
populația care locuiește la oraș 
este mai mică decât cea din mediul 
rural. Pe grupe de vârstă, se 
păstrează aceeași tendință, cu un 
maxim de persoane în grupa 45-49 
de ani.

Gr.varsta 0-4 ani 5-9 ani 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
Nr.loc. 33.022 38.342 40.233 39.380 41.700 56.600 54.516 64.317 66.017

Gr.varsta 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 >85
Nr.loc. 82.006 42.637 51.125 54.832 43.409 30.675 30.096 21.775 13.922

Guvernul Tudose Guvernul Tudose 
are trei noi miniștriare trei noi miniștri
Marți seară, la Cotroceni, 

au depus jurământul 
de investitură trei noi miniștri: 
Paul Stănescu-vicepremier 
și ministru al Dezvoltării 
Regionale, Felix Stroe, 
ministru al Transporturilor și 
Marius Nica, ministru delegat 
al Fondurilor Europene. 
Aceștia îi vor înlocui in funcție 
pe Sevil Shhaideh, Rovana 
Plumb și Răzvan Cuc. Cei trei 
și-au dat demisia săptămâna 
trecută, după ce premierul 

Mihai Tudose a cerut acest 
lucru. Reamintim că primele 
două au fost acuzate în 
dosarul Belina (pentru Rovana 
Plumb, Camera Deputaților 
au dat aviz negativ cererii de 
urmărire penală a DNA), iar 
Răzvan Cuc n-ar fi  performat, 
în opinia prim-ministrului. 
La ceremonia de investitură 
a fost prezent Mihai Tudose, 
dar nu și președinții celor două 
camere ale Parlamentului, 

Liviu Dragnea și Călin 
Popescu Tăriceanu, aceștia 
anunțând că motivul absenței 
lor este legat de declarația 
publică a președintelui Klaus 
Iohannis vizavi de menținerea 
sau nu în Guvern a unor 
persoane suspectate într-un 
dosar penal. Dragea a spus 
că nu crede în neimplicarea 
politică a șefului statului, 
aruncând o umbră de îndoială 
chiar la adresa colegului său 
Tudose, de vreme ce premierul 

a mers la Cotroceni înainte 
de a declanșa scandalul 
public de săptămâna trecută. 
Este posibil să mai urmeze 
remanieri guvernamentale. 
Olguța Vasilescu și Doina 
Pană și-au exprimat intenția 
să demisioneze în semn de 
solidaritate cu Shhaideh și 
Plumb, pe care le consideră 
absolut nevinovate, eventual 
doar „vânate” de către DNA.

Consiliul Superior al 
Magistraturii a decis 

că delarațiile președintelui 
Curții Constituționale a 
României, Valer Dorneanu, 
fost parlamentar PSD, au fost 
de natură a aduce atingere 
independenței, prestigiului 
și credibilității justiției, 
cu consecința subminării 
autorității acesteia, inclusiv 
a sistemului judiciar în 
ansamblul său. Într-un 
interviu recent, Dorneanu a 
făcut aprecieri despre dosarul 
Bombonica și Liviu Dragnea, 
afi rmând că hotărârile sunt 
adoptate prin lentila politică: 
„așa a fost califi cat, ca dosar de 
corupție. Acolo era un abuz ceva 
cu angajarea unei persoane... 
a angajat niște persoane la 
ea, deși n-ar fi  lucrat. Păi 
asta e corupție? Asta e abuz 
în serviciu! E instrumentat 
de DNA ca urmare a calității 
persoanelor implicate în 
dosar, nu ca urmare a faptului 
că s-ar fi  încadrat exact la 
corupție”.  Judecătorul Bogdan 
Mateescu, membru al CSM, a 
spus, revoltat: „mi se par foarte 
grave aceste afi rmații (...) 

Indicații generice cum că există 
hotărâri judecătorești din care 
transpare opinia politică mi 
se par revoltătoare la modul 
general. Nu aș vrea ca nimeni, 
vreodată, să înțeleagă că 
judecătorii români fac politică 
prin actul care constituie 
menirea existenței noastre, 
hotărârea judecătorească. 
Este absolut revoltătoare 
această declarație din partea 
președintelui CCR. Consider 
că sunt sufi ciente date și că se 
impune o reacție promptă a 
CSM și un apel-încă un apel, 
oare al câtelea?-către factorii 
publici, politici ori din partea 
CCR, să respecte independența 
justiției pentru că ea nu este un 
privilegiu al judecătorului, este 
un drept al cetățeanului și o 
garanție fundamentală”.

Președintele Curții Președintele Curții 
Constituționale, Constituționale, 

acuzat că acuzat că 
subminează justițiasubminează justiția

ÎN 2016, AU PLECAT DIN ȚARĂ 643 DE PRAHOVENI

POPULAȚIA DUPĂ DOMICILIU

POPULAȚIA REZIDENTĂ
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CINE A LUAT FRIȘCA DE PE TORTUL PNDL IICINE A LUAT FRIȘCA DE PE TORTUL PNDL II
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Ministerul a uitat să 
completeze că PNDL 

reprezintă „sursa principală 
de fi nanțare” internă; altfel, 
administrațiile publice centrale, 
județene, municipale, orășenești 
și comunale au la dispoziție și 
fondurile europene, în jur de 4 
miliarde de euro, prin Programul 
Operațional Regional (POR), 5,1 
miliarde euro prin Programul 
Operațional Infrastructura Mare 
(POIM), axele prioritare 1 și 
2,  aproape 500 de milioane de 
euro prin Programul Național 
de Dezvoltare Rurală (PNDR), 
submăsurile 7.2 și 7.6 etc. Gradul 
de absorbție, după epuizarea celui 
de-al patrulea an din exercițiul 
bugetar european 2014-2020, 
este sub 1%. Se vede treaba că 
autorităților le este mai simplu, din 
rațiuni cunoscute (n.n.-mai puțină 
rigoare și control la cheltuirea 
banilor), să utilizeze fondurile 
naționale în loc să acceseze bani 
europeni, măcar să ne recuperăm 
cota de contribuție la bugetul UE!

Diferență de peste Diferență de peste 
500 de milioane de lei 500 de milioane de lei 

între județeîntre județe
Cum spuneam în preambulul 

acestei analize, nu se cunosc 
criteriile în funcție de care s-au 
distribuit banii în teritoriu. 
De fapt, nu se poate distinge o 
formulă standard de calcul. De ce 
anume s-a ținut cont? De gradul 
de dezvoltare teritorială, refl ectat 
în PIB, de suprafață, de numărul 
de locuitori? Ar mai putea exista 
și un al patrulea criteriu, cel de 
asigurare a infrastructurii rutiere, 
de apă-canal, școlare, de sănătate, 
dar nu avem, în clipa de față, o 
situație extrem de clară. Oricum, 
despre acest subiect vom vorbi, pe 
larg, în ediția următoare a ziarului 
nostru. Mai este și un al cincilea 
aspect, deloc de neglijat, acela că 
banii au urmat puterea politică 
de la București, fi ind favorizate 
județele ale căror conduceri 
și-au demonstrat fi delitatea față de 
PSD-ALDE.

Avem următoarea oglindă 
a atribuirii banilor (în fi ne, 
fi ind vorba despre credite de 
angajament, localitățile se vor 
servi de credite bancare sau vor 
angaja fi rme care să lucreze cu 
plata ulterioară, banii urmând să 
fi e decontați de la bugetul național 
în acest an sau în anii următori):

-cea mai mare sumă a fost 
alocată județului Suceava, 928,525 
milioane de lei;

-urmează, în ordine, Caraș - 
Severin - 883,096 mil. lei, Vaslui 
- 882,070 mil. lei, Teleorman 
- 875,599 mil. lei, Mehedinți 
- 848,939 mil. lei, Botoșani - 
847,832 lei, Iași - 831,253 mil. 
lei, Bacău - 827,116 mil. lei,
Olt - 823,051 mil. lei, Ialomița - 
813,751 mil. lei, Dolj - 812,922 
mil. lei și Neamț - 806,312 mil. lei; 

-cei mai puțini bani au obținut 
autoritățile locale și județene din 
București-166,23 mil. lei, Ilfov- 
374,637 mil. lei și Covasna-392,083 
mil. lei;

-pe regiuni de dezvoltare, cele 
mai multe fonduri au mers în 
Sud-Muntenia (n.n.-este și cea 
mai mare din țară, cu 7 județe) 
și Nord-Est (peste 5 miliarde lei 
fi ecare), iar cele mai puține, în Vest 
și Centru (3 și 3,4 miliarde de lei).

Cel mai sărac județ Cel mai sărac județ 
din țară, cei mai puțini din țară, cei mai puțini 

banibani
Dacă s-ar fi  avut în vedere 

nivelul de dezvoltare refl ectat în 
PIB/cap de locuitor, cele mai mari 
sume ar fi  trebuit să meargă înspre 
cele mai sărace județe din țară: 
Covasna (PIB-4,7 miliarde de lei), 
Mehedinți (4,74), Tulcea (5,15), 
Sălaj (5,76), Călărași (5,8), Vaslui 
(6), Giurgiu (6,02), Ialomița (6,6), 
Botoșani (6,68), Bistrița-Năsăud, 
Vrancea și Teleorman (6,7). Ori, 
din tabelul alăturat, observăm că 
județul Covasna a primit printre 
cele mai mici sume, respectiv, 392 
milioane de lei. Mehedinți se afl ă 
pe locul 5 ca alocare, iar Tulcea- 
pe poziția a 18-a. Iașiul se situează 
printre cele mai avantajate județe, 
deși are PIB-ul de peste 20 de 
miliarde de lei, în timp ce județe 
cu PIB-ul mult mai mic sau la 
jumătate, cum ar fi  Alba, Sibiu, 
Bihor sau Arad, au primit cu 80-
280 mil. lei mai puțini bani.

Cluj, Timiș și Cluj, Timiș și 
Prahova, printre cele Prahova, printre cele 
mai defavorizate la mai defavorizate la 

alocarea fondurilor în alocarea fondurilor în 
funcție de populațiefuncție de populație
Un alt criteriu de alocare ar fi  

putut să fi e populația județelor, 
adică să fi e alocate fondurile în 
funcție de numărul de locuitori. 
Cele mai populate județe, în afară 
de București, sunt Iași-789.324 
de locuitori, Prahova-736.622, 
Cluj-702.174, Timiș-697.379, 
Constanța-679.786, Dolj-638.342, 
Suceava-628.602. Dacă pentru 
Iași, Dolj și Suceava să admitem 
că s-a respectat acest criteriu, nu 
același lucru se poate spune despre 
Cluj sau Timiș, care au primit 
670,368 mil. lei, respectiv, 751,187 
mil. lei, cu 100-180 mil. lei mai 
puțin decât Dolj sau Suceava. 
Sau mai puțin decât Caraș-
Severin, Ialomița, Mehedinți, 
Vaslui, Teleorman, Botoșani deși 
acestea au o populație de 2-3 ori 
mai mică în comparație cu Dolj 
sau Suceava. Raportând sumele 
alocate la numărul de locuitori, 
cele mai avantajate din acest 
punct de vedere sunt județele 
Tulcea (3,764 mii lei/locuitor), 
Sălaj (3,54) , Mehedinți (3,38), 
Caraș-Severin (3,144), Ialomița 
(3,090), Giurgiu (2,855), Călărași 
(2,603), Bistrița-Năsăud (2,48 mii 
lei/locuitor), Teleorman (2,483), 
Vrancea (2,418), Vaslui (2,285), 
Botoșani (2,160), Brăila (2,140), 
Vâlcea (2,079), Gorj (2,078) și Olt 
(2,006). La polul opus se afl ă Ilfov 
(0,828 mii lei/locuitor), Cluj (0, 
954 mii lei/locuitor), Constanța 
(1,019), Prahova (1,042), Iași 
(1,053), Brașov (1,067) și Timiș 
(1,077). 

Giurgiul, alocare de Giurgiul, alocare de 
2,67 ori mai mare ca 2,67 ori mai mare ca 

AradulAradul
O altă formulă de calcul ar 

fi  putut ține cont de suprafață. 
Se verifi că acest criteriu? Nu în 
totalitate. Cele mai mari județe, 
ca întindere, sunt Timiș (8.697 
kmp), Suceava (8.553), Caraș-
Severin (8.520), Tulcea (8.499), 
Arad (7.754), Bihor (7.544), 
Dolj (7.414), Constanța (7.071) 
și Hunedoara (7.063). La coada 
clasamentului sunt Ilfov (1.583 
kmp), Giurgiu (3.526), Covasna 
(3.710) și Sălaj (3.864). Vedem 
însă că nu Timiș a primit cei mai 
mulți bani, ci Suceava! În Top 10 
alocări se mai afl ă doar Caraș-
Severin și Dolj. În rest, Aradului 
îi revine un indice de 83,17 mii 
lei/kmp, acesta fi ind urmat de 
Timiș-86,37, Hunedoara-94,54, 
Bihor-99,47, Constanța-98,02. 

Dintre județele cu cele mai mici 
suprafețe, Giurgiu are o alocare de 
2,67 ori mai mare decât Aradul, ca 
să oferim un singur exemplu. Cel 
mai dezavantajat județ după acest 
criteriu este Harghita (76,61 mii 
lei/kmp), iar cel mai bine situat se 
afl ă Giurgiu (222,18 mii lei/kmp).

Criteriul politic, unul Criteriul politic, unul 
care nu poate fi  deloc care nu poate fi  deloc 

neglijatneglijat
Vorbind despre factorul politic, 

nu este nici acesta de neglijat. Dacă 
cineva ar fi  putut infl uența la nivel 
de Guvern sau minister atribuirea 
fondurilor, aceștia ar fi  miniștrii, 
parlamentarii și șefi i de consilii 
județene, iar punctual, primarii. 
La alegerile parlamentare din 
2016, UDMR a câștigat 4 județe 
(Mureș, Covasna, Harghita și 
Satu Mare), PNL s-a ales cu trei 
județe (Cluj, Sibiu și Alba), iar 
PSD (mai puțin ALDE) domină 

țara, cu 34 de județe adjudecate, 
plus Capitala. Dacă e să ne luăm 
după acest aspect-și nu avem de 
ce să nu o facem-niciunul din 
cele șapte județe UDMR sau PNL 
nu se afl ă în TOP 15 alocări. La 
alegerile pentru consiliile județene 
din primăvara anului 2016, PNL 
a obținut victoria în 9 județe 
(Suceava, Bihor, Arad, Cluj, Alba, 
Sibiu, Brașov, Ilfov și Călărași), 
UDMR-în 3 (Mureș, Harghita 
și Covasna), ALDE pentru Baia 
Mare-1, iar PSD-în 28 de județe. 
Exceptând Suceava, județ care, 
iată, are cea mai mare alocare din 
țară, toate celelalte, cu președinți 
de CJ liberali sau maghiari, au 
primit sume modeste. Chiar și in 
interiorul PSD există discrepanțe. 
Și venim cu o singură comparație: 
Brăila (reprezentat de Mihai 
Tudose) și Olt (Paul Stănescu). 
Primul, deși are un PIB mai mic 
decât Olt, a primit cu peste 180 de 
milioane de lei mai puțin. 

Regiune/județ Suma  
(mil. lei)

Nr. 
proiecte

PIB 
(miliarde 

lei)
Suprafață 

județ (kmp) Populație Lei/kmp și lei/
locuitor

 Regiunea Nord-Est
Suceava 928,525 254 12,25 8.553 628.602 108,56/1,477
Botoșani 847,832 254 6,62 4.986 392.709 170,04/2,160
Neamț 806,312 183 8,8 5.896 453.602 136,55/1,777

Iași 831,253 228 20,6 5.476 789.324 151,79/1,053
Bacău 827,116 172 12,8 6.621 598.041 124,92/1,383
Vaslui 882,070 256 6 5.319 385.933 165,83/2,285

 Regiunea Sud-Est
Vrancea 797,327 185 6,7 4.857 329.642 164,16/2,418
Galați 764,295 131 12,6 4.466 517.038 171,14/1,478
Buzău 747,577 131 9,43 6.103 428.469 122,49/1,744
Brăila 645,624 99 7,36 4.766 301.431 135,46/2,140
Tulcea 760,678 163 5,15 8.499 202.040 89,50/3,764

Constanța 693,091 151 33,9 7.071 679.786    98,02/1,019
 Regiunea Sud-Muntenia

Ialomița 813,751 129 6,1 4.453 263.286 182,74/3,090
Călărași 765,928 115 5,8 5.088 294.216 150,53/2,603
Prahova 767,852 155 32,6 4.716 736.622 162,81/1,042

Dâmbovița 747,745 246 11,6 4.054 503.286 184,44/1,485
Argeș 727,939 151 17,8 6.826 593.208 106,64/1,227

Teleorman 875,599 170 6,7 5.790 352.517 151,22/2,483
Giurgiu 783,436 191 6,02 3.526 274.370 222,18/2,855

  Regiunea București-Ilfov
Ilfov 374,637 118 17,4 1.583 452.387 136,66/0,828

București 166,23 74 161,77
            Regiunea Sud-Vest Oltenia

Vâlcea 745,231 204 8,58 5.765 358.328 129,27/2,079
Olt 823,051 206 8,45 5.498 410.156 149,70/2,006

Gorj 677,002 163 9,98 5.602 325.659 120,85/2,078
Dolj 812,922 141 16,5 7.414 638.342 109,64/1,273

Mehedinți 848,939 174 4,74 4.933 251.149 172,09/3,380
 Regiunea Vest

Caraș-Severin 883,096 181 6,8 8.520 280.839 103,64/3,144
Hunedoara 667,779 219 10,9 7.063 396.078 94,54/1,686

Timiș 751,187 154 29,7 8.697 697.379 86,37/1,077
Arad 644,919 121 13,8 7.754 423.055 83,17/1,524

  Regiunea Nord-Vest
Bihor 750,399 173 15,2 7.544 567.684 99,47/1,321

Satu Mare 625,972 123 8,1 4.418 337.387 141,68/1,855
Sălaj 767,241 158 5,76 3.864 216.715 198,56/3,540
Cluj 670,368 178 29,8 6.674 702.174 100,44/0,954

Maramureș 715,353 161 10,89 6.304 466.956 113,47/1,352
Bistrița Năsăud 701,207 168 6,7 5.355 282.061 130,94/2,480

  Regiunea Centru
Alba 650,168 138 11,0 6.242 332.254 104,16/1,956
Sibiu 557,006 109 13,9 5.432 399.876 102,54/1,393

Mureș 737,558 171 14,44 6.714 542.256 109,85/1,360
Brașov 587,070 112 22,0 5.363 550.765 108,61/1,067

Covasna 392,083 105 4,7 3.710 205.704 105,68/1,906
Harghita 507,979 136 7,1 6.630 306.688 76,61/1,656

 continuare din pagina 1
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PROCURORII DIICOT, PE URMELE RO-NETPROCURORII DIICOT, PE URMELE RO-NET
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Moment hilar în Comisia 
juridică a Camerei 

Deputaților, produs de parlamentarul 
de Mehedinți Eugen Nicolicea! Acesta 
a demonstrat că insula Belina nu 
există, deci nici faptele de care sunt 
incriminate Sevil Shhaideh și Rovana 
Plumb nu există. De altfel, comisia a 
respins cererea DNA de încuviințare a 
urmăririi penale în ceea ce o privește 
pe Rovana Plumb, iar plenul în mod 
categoric va vota la fel.

DNA a cerut sesizarea Camerei 
Deputaților pentru formularea 

cererii de efectuare a urmăririi penale 
față de Rovana Plumb, fost ministru 
al Mediului și Schimbărilor Climatice 
la data faptei, în legătură cu săvârșirea 
infracțiunii de complicitate la abuz în 
serviciu, în dosarul care o vizează și pe 
vicepremierul Sevil Shhaideh, referitor 
la trecerea ilegală a unei părți din Insula 
Belina și Brațul Pavel în administrarea 
Consiliului Județean Teleorman. Acesta a 
concesionat perimetrul fi rmei Tel-Drum, 
apropiată lui Liviu Dragnea. Dincolo 
de nevinovăția clamată de Rovana 
Plumb, a provocat rumoare intervenția 
președintelui Comisiei juridice a 
Camerei, deputatul PSD Eugen Nicolicea, 
care aproape a schimbat geografi a pentru 
a-și apăra colega: „Deci albia minoră 

înseamnă între mal și mal, cu insula 
Belina în interior. În momentul în care un 
curs de apă a dispărut- brațul Pavel-atunci 
malul s-a mutat pe partea ailaltă a insulei, 
fi resc, deci nu mai există insulă în albia 
minoră”. Întrebat de mass-media dacă s-a 
„redesenat geografi a”, Nicolicea a răspuns, 
senin, „da”: „S-a făcut o nouă construcție, 
o altă apărare din punct de vedere juridic,  
de fapt nu există acest braț Pavel, de 
asemenea, insula Belina nu există, nu este 
insulă și, drept urmare, Legea 213, Legea 
apelor române, textele din Constituție 
nu se aplică în legătură cu aceste bunuri 
imobile”.Deputatul PNL Ioan Cupșa 
s-a distrat copios: „Aceasta este în mod 
esențial schimbarea de paradigmă în ceea 
ce privește apărarea pe care o fac avocatul 
doamnei Rovana Plumb și colegii săi de 
partid”.

Rezoluția critică, întocmită de 
parlamentarul german  creștin-

democrat Bernd Fabritius, în calitate de 
raportor, a fost adoptată în ședința din 11 
octombrie, cu 47 voturi pentru, 7 contra și 
2 abțineri. Autoritățile române au primit 
următoarele recomandări: să susțină 
o dezbatere publică adecvată privind 
criteriile constituționale pentru ridicarea 
imunității parlamentare și să adopte 
criterii clare în acest sens, respectând 
recomandările Comisiei de la Veneția; 

să revizuiască legislația penală cât mai 
curând posibil prin implementarea 
deciziilor Curții Constituționale care 
a declarat drept neconstituționale un 
număr important de articole din Codul 
penal și din Codul de procedură penală, 
concentrându-se pe combaterea corupției 
și abuzul de autoritate prin implementarea 
recomandărilor Comisiei de la Veneția 
și GRECO; să se asigure că principiul 
separației puterilor este respectat de 
guvern și sistemul judiciar   în ceea ce 
privește competențele parlamentului, 
evitându-se, în special, legiferarea 
abuzivă prin ordonanțe de urgență; să 
susțină politic și fi nanciar activitatea 
remarcabilă a Direcției Naționale 
Anticorupție, respectând cadrul legal și 
necesitatea unei lupte efi ciente împotriva 
corupției și a abuzului de autoritate; 
să asigure respectarea rolului esențial 
și autorității Curții Constituționale și 
Direcției Naționale Anticorupție (DNA) 
de către partidele politice. Deja, la 
București, unde chiar puterea politică 
poartă un război deschis în principal cu 
DNA, guvernanții și unii parlamentari 
s-au ofuscat de „impertinența” UE de a 
„ne dicta nouă ce să facem la noi acasă”. 
Această abordare, să recunoaștem, este 
una total deplasată. De vreme ce suntem 
în UE e musai să respectăm setul de valori 
promovate în interiorul Uniunii și pe care 
ni le-am asumat la aderare.

Lucian Șova, actualul ministru al 
Comunicațiilor, spune că „nu există 

corecții fi nanciare aplicate proiectului 
RO-NET, iar în raport cu angajamentele 
asumate față de Comisia Europeană, acesta 
se derulează conform calendarului aprobat 
prin fazarea proiectului, implementarea 
fi ind eligibilă în cadrul exercițiului fi nanciar 
2014-2020.” Până acum s-au platit 62,639 
milioane lei din Fondul european de 

dezvoltare regionala (FEDR) și 30,180 
mil. lei de la bugetul de stat. Pentru 
această investiție, studiul de fezabilitate 
a fost realizat de Confero Finance și 
Cognos Bussines Consulting, cu o ofertă 
fi nanciara de peste 1,88 milioane lei, iar 
managementul proiectului a fost asigurat 
de Aego Business Consulting și European 
Funds Invest, contra sumei de 901.716 lei. 
Licitația pentru lucrările propriu-zise a fost 
câștigată de Telekom (fostele Romtelecom 

și Cosmote), având ca terț susținător 
furnizorul chinez de echipamente 
telecom  Huawei,  iar ca subcontractori- 
Nextgen Communications, Avitech Co și 
Business Service Consult International. La 
acea vreme se spunea că unele fi rme din 
acest consorțiu ar fi  controlate de omul 
de afaceri și fostul parlamentar Sebastian 
Ghiță. Deși unele dintre aceste societăți 
au nume străin, unele dintre ele sunt cu 
patroni români, doar că își au sediul în 

Cipru. De exemplu, un oarecare Stelian 
Gheorghe Cristian este acționar unic al 
Cognos Bussines Consulting, iar acesta a 
făcut parte și din acționariatul Teamnet 
International. Iar coincidențele, susține 
presa centrală-și probabil acest lucru este 
verifi cat acum de către procurori- nu se 
opresc aici. Și fi rma Aego este deținută de 
români care au avut afaceri împreună cu 
fostul deputat Ghiță.

CUM NE CUM NE 
DEMONSTREAZĂ DEMONSTREAZĂ 

NICOLICEA CĂ BELINA NICOLICEA CĂ BELINA 
DE FAPT NU EXISTĂ!DE FAPT NU EXISTĂ!

POLITICUL DE POLITICUL DE 
LA BUCUREȘTI, LA BUCUREȘTI, 
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România face parte, alături de 
Bulgaria, Polonia-nu am înțeles de 

ce nu și Ungaria ori Spania-dintr-un șir 
de state în care Adunarea Parlamentară 
a Consiliului Europei (APCE) consideră 
că se produc noi amenințări la adresa 
statului de drept. Pe șleau, țara noastră a 
primit recomandarea „să susțină politic 
și fi nanciar activitatea remarcabilă a 
DNA” în lupta împotriva corupției.

Procurorii DIICOT au pornit o nouă investigație, de data aceasta la Ministerul 
Comunicațiilor, în legătură cu implementarea retelei de internet de mare viteza 

Ro-Net, proiect în valoare de peste 85,5 milioane de euro, fi nanțat cu fonduri UE. 
Acesta a fost început în 2013, în ministeriatul lui Dan Nica, urmărit penal în dosarul 
Microsoft  II, și presupunea crearea unei infrastructuri de internet de mare viteză în 783 
de localități rurale din zonele dezavantajate ale României, unde nu a existat, până acum, 
interes comercial de introducere a comunicațiilor electronice. În prezent, proiectul este 
implementat de un consorțiu condus de Telekom România, lucrarea fi ind fi nalizată doar 
în 361 de localități, iar ministerul a recepționat investițiile din 150 de zone.
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Remedii de casă simple şi efi ciente:

Cămara Cămara 
cu plante

SECRETE DE… 
COADA-RACULUICOADA-RACULUI

RODUL HAZARDULUI SAU AL GENIALITĂȚII?RODUL HAZARDULUI SAU AL GENIALITĂȚII?

SECRETE DESECRETE DE

Știai că fl oarea cu cinci petale 
de un galben auriu, cu frunze 
zimţate și tulpină târâtoare pe 
care o întâlnești, din mai și până 
în septembrie, pe solurile umede 
de la deal și munte, are proprietăţi 
terapeutice?

Cine știe, poate chiar ţi-ar fi  de 
folos în problemele de sănătate care 
te sâcâie, așa că nu trece pe lângă 
ea cu indiferenţă! Iată în ce situaţii 

poţi recurge la ajutorul terapeutic 
al plantei coada-racului, fi e că o 
culegi și prepari chiar tu, fi e că o 
achiziţionezi direct de la plafar.

Menstre abundente sau însoţite 
de dureri. Prepară-ţi un decoct de 
coada-racului. Se pun două linguriţe 
de plantă mărunţită la o jumătate de 
litru de apă și se lasă să fi arbă timp 
de 15 minute. Se bea călduţ, în trei 
reprize, după mesele principale. Un 
asemenea tratament va conduce la 
reglarea menstrelor abundente și 
calmarea durerilor, indicat fi ind și în 
tratarea metroanexitelor.

Gingii infl amate. Îţi vine în ajutor 
coada-racului, mai exact o apă de 
gură preparată dintr-o lingură de 
plantă la o cană cu apă. Cu aceasta, 
pentru tratarea gingiilor, stomatitei 
și prevenirea paradontozei se fac 
două sau mai multe spălături bucale 
pe zi, dintre care una seara înainte 
de culcare.

Probleme digestive. În caz de 
diaree și afecţiuni ale stomacului, 
se ia câte un vârf de cuţit de pulbere 
de plantă. Bună este și infuzia, două 
căni pe zi, băute după masă. Pentru 
calmarea colicilor gastrointestinale 
se fi erbe rădăcina plantei în lapte, se 
strecoară și se bea.

Pansamente tămăduitoare. 
Decoctul de coada-racului poate fi  
folosit și la pregătirea compreselor 
pentru tratarea arsurilor, eczemelor, 
ulceraţiilor pielii, scrântelilor și 
fracturilor. Tot cu decoct de coada-
racului se pot face spălături vaginale 
pentru combaterea scurgerilor, 
precum și spălături locale pentru 
tratarea hemoroizilor.

Câteva contraindicaţii
Suferinzii cronici de fi cat 

sau rinichi ar fi  bine să evite 
preparatele de uz intern de plantă. 
O altă interdicţie: nu se consumă pe 
stomacul gol, poate produce iritaţii 
stomacale și intestinale. 

PRINCIPIUL LUI ARHIMEDE
Cum s-a făcut descoperirea:
Arhimede era un învăţat foarte absorbit 

de cercetările sale – ca de altfel mai toţi 
oamenii de știinţă talentaţi – care contempla 
îndelung sfere și cilindri desenaţi pe nisip 
și care uita uneori chiar și să mănânce. 
Cercetările sale porneau de cele mai multe 
ori de la o observare atentă a naturii. 
Arhimede trăia la Siracuza, pe vremea când 
regele cetăţii era Hieron al II-lea. Acesta îi 
dădea unui făurar o anumită cantitate de 
aur, ca să-i facă o coroană. Dar, la urechile 
regelui a ajuns zvonul că aurarul a furat o 
parte din aur, înlocuindu-l cu argint. El l-a 
chemat pe Arhimede și i-a cerut ca, fără să 
strice coroana, să-i răspundă la întrebarea 
dacă făurarul a furat sau nu din aur. Pentru 
că trebuia să păstreze forma coroanei, 
posibilitatea ca Arhimede să o topească 
și să-i dea apoi o formă regulată (ceea ce 
i-ar fi  permis apoi să calculeze cu ușurinţă 
densitatea materialului) era exclusă.

Arhimede nu știa cum să procedeze. 
Problema îl preocupa zi și noapte. Într-o 
dimineaţă, în timp ce își făcea baia zilnică, 
a observat din „întâmplare” că nivelul apei 
se ridica pe măsură ce trupul i se cufunda în 
apă, moment în care și-a dat seama, într-o 
străfulgerare de intuiţie, că acest efect îl va 
ajuta să calculeze volumul coroanei, iar prin 
împărţirea masei coroanei la volumul ei, va 
putea afl a densitatea materialului folosit.

În acest mod, Arhimede a descoperit 
totodată, prin această coincidenţă 
semnifi cativă, legea potrivit căreia un corp 
scufundat într-un fl uid este împins, de jos 
în sus, de către acel fl uid cu o forţă egală cu 
greutatea volumului de fl uid dislocat de acel 
corp. Se spune că, fericit de descoperirea pe 
care a făcut-o, Arhimede ar fi  sărit din baie 
și ar fi  alergat, gol cum era, până la palat, 
strigând: „Evrika! Evrika! (”Am găsit! Am 
găsit!”)

Se știe că aurul are o densitate mai mare 
decât a argintului. Astfel, o coroană de aur 
pur dislocă mai puţină apă decât una cu 
aceeași greutate realizată dintr-un aliaj al 
aurului cu argintul. Testul pe care Arhimede 
l-a făcut ulterior cu coroana a dovedit că 
într-adevăr, aurarul folosise o anumită 
cantitate de argint la fabricarea ei.

Utilitatea descoperirii: Preocupările 
știinţifi ce ale lui Arhimede sunt oglindite 
de scrierile care au rămas de la el. Printre 
ele, tratatul Despre corpurile plutitoare a 
supravieţuit doar parţial în limba greacă, 
restul afl ându-se într-o traducere în latina 
medievală. Aceasta este prima lucrare 
cunoscută de hidrostatică, disciplină al cărei 
fondator este astăzi considerat Arhimede.

CHININA
Cum s-a făcut descoperirea: Povestea  

descoperirii remediului antimalarie poate fi  
legendară, dar este una demnă de remarcat. 
Povestea care a câștigat cel mai mare credit 
relatează despre un băștinaș sud-american 
bolnav de malarie, care trăia într-o junglă 
afl ată în munţii Anzi. Legenda spune că, 
având febră mare și fi ind foarte însetat, el s-a 
aplecat și a băut câteva guri de apă cu gust 
amar dintr-un ochi de apă afl at în apropierea 
unui arbore din varietăţile de cinchona, 
care cresc în zona Columbiei și Boliviei, 
pe pantele umede situate la 2.500 de metri 
altitudine. Febra indigenului a scăzut în mod 
miraculos, ceea ce a făcut ca tribul lui să 
folosească de atunci încolo scoarţa arborelui 
cunoscut acolo sub numele de quina-quina, 
ca remediu împotriva malariei. Aceasta era 
uscată, măcinată și amestecată cu o anumită 
cantitate în apă, după care era băută de către 
bolnavi.

Nu știm astăzi dacă această poveste este 
sau nu adevărată. Cert este că prima utilizare 
înregistrată a chininei ca remediu împotriva 
malariei a fost făcută într-o comunitate 
de misionari iezuiţi din Lima, Peru, în 
anul 1630. Istoricii au considerat, într-un 
mod fi resc și plin de bun-simţ, că șamanii 
din triburile de indieni au fost aceia care 
i-au învăţat pe iezuiţi să folosească acest 
medicament natural foarte efi cient.

Utilitatea descoperirii: Până în anii 
40 ai secolului trecut, medicamentele 
bazate pe chinină au fost folosite pe scară 
largă în cadrul unor tratamente efi ciente 
pentru stoparea înmulţirii paraziţilor 
malariei. Chiar dacă astăzi se folosesc alte 
medicamente, de sinteză, în acest scop, iar  
FDA (Administraţia pentru Alimente și 
Medicamente din SUA) s-a exprimat, sub 
pretextul existenţei unor efecte secundare, 
împotriva folosirii chininei, aceasta a salvat 
nenumărate vieţi și este încă folosită de 
nativii din Peru ca relaxant muscular, care 
îi ajută să reziste mai bine la temperaturile 
joase din Anzi. Aceasta este, de asemenea, 
folosită ca remediu în cazurile de lupus și 
artrită.

LEGEA ATRACŢIEI UNIVERSALE
Cum s-a făcut descoperirea: La un 

moment dat, privind pe fereastră spre 
grădina casei în care locuia, celebrul savant 
Isaac Newton (1642-1726) a surprins exact 
momentul în care un măr s-a desprins din 
pomul în care crescuse și a căzut pe pământ. 
Mărul a căzut perfect perpendicular pe 
sol, iar Newton, străfulgerat de o inspiraţie 
genială și totodată cuprins de uimire, s-a 
întrebat de ce merele nu cad niciodată în sus 

sau oblic, ci numai spre centrul Pământului. 
El a realizat curând că forţa de atracţie 
era o manifestare specifi că întregii lumi 
materiale și că ea nu se limita la acel măr sau 
la Pământ, ci caracteriza și Luna de pildă. 
Au trebuit să mai treacă însă încă 20 de ani 
până când Newton să publice teoria detaliată 
a gravitaţiei. El a vizitat, mai târziu, pomul 
cu pricina, care a provocat în cazul lui acea 
străfulgerare de geniu.

Utilitatea descoperirii: Această 
descoperire, ce ţine de domeniul ideilor, 
exprimă o legitate a fi zicii pe care se bazează 
o bună parte din știinţa actuală. În 1687, 
Newton a publicat lucrarea „Philosophiae 
Naturalis Principia Mathematica” 
(„Principiile naturale ale fi losofi ei naturale”), 
în care a descris Legea atracţiei universale, 
forţa gravitaţională și în care, prin studiul 
legilor mișcării corpurilor, a descris 
principiile mecanicii clasice.

CHIBRITURILE
Cum s-a făcut descoperirea: În 1827, 

farmacistul englez John Walker lucra în  
laboratorul său, combinând într-un bol niște 
substanţe pe care le amesteca folosind un 
beţișor. După ce a omogenizat compoziţia, 
a observat că amestecul rămas pe vârful 
beţișorului se întărise. În mod instinctiv, 
Walker a încercat să răzuiască substanţa 
întărită și, frecând-o puţin pe podea pentru 

a o înlătura, acesta a făcut câteva scântei și 
apoi a luat foc. Încântat de descoperirea sa 
fortuită, Walker a început să producă mai 
multe astfel de beţișoare, pe care le-a pus la 
vânzare. Acestea se livrau într-o cutie închisă 
și o bucată de șmirghel fi n, pentru a ajuta 
aprinderea. Cu toate că noile chibrituri aveau 
un miros puternic și nu se aprindeau chiar 
întotdeauna, ele au devenit cu repeziciune 
populare și vestea existenţei lor s-a răspândit 
în toată ţara. Mai mulţi oameni de afaceri 
l-au sfătuit pe Walker să-și patenteze 
invenţia, dar acesta a refuzat, ba mai mult, 
a prezentat noua tehnologie mai multor 
inventatori. Walker considera, ca un om plin 
de înţelepciune, că descoperirea sa este un 
bun al întregii lumi.

Utilizarea descoperirii: Este sufi cient 
să ne închipuim cum era lumea înainte de 
inventarea chibritului, pentru a înţelege cât 
de mult au fost ajutaţi de această descoperire. 
Odată cu această  invenţie, oamenii au 
renunţat la cremene și la amnar și au avut 
posibilitatea de a aprinde focul cu mult mai 
mare ușurinţă, oriunde și oricând aveau 
nevoie. Zilnic, pe Pământ, sunt folosite 
miliarde de chibrituri.

RAZELE X
Cum s-a făcut descoperirea: În 1895, 

fi zicianul german W.C. Rontgen realiza 
anumite experimente cu tuburi catodice 
– un fel de neoane ale vremii – studiind 
traseul razelor electrice care erau emanate 
din acestea. Într-unul dintre experimente, 
Rontgen a golit tot aerul dintr-un tub, l-a 
umplut cu un gaz special și l-a conectat la 
o sursă electrică de înaltă tensiune. Făcând 
aceasta, el a constatat că tubul emitea o 
lumină fl uorescentă. Urmărind să izoleze 
lumina normală de cea fl uorescentă, Rontgen 
a stins lumina în laborator, a acoperit tubul 
cu un strat gros de hârtie neagră și a observat 
prezenţa unei lumini fl uorescente de culoare 
verde, ce era proiectată pe un ecran negru 
afl at la o anumită distanţă de tub. El a realizat 
imediat că acest tip de radiaţie luminoasă, 
în  mod normal invizibilă, nu era cunoscută 
până atunci. Și-a dat totodată seama că 
această lumină poate trece prin stratul foarte 
gros de hârtie neagră și prin multe alte 
obiecte care se afl au în laboratorul său.

Rontgen a continuat cu mult interes 
studiul acestei lumini neobișnuite, pentru 
ca, la un moment dat, punându-și mâna 
în faţa razelor ei, să observe că proiecţia 
mâinii sale pe ecranul care se afl a în spate 
arăta un contrast între oase, care apăreau 
opace, și mușchi, care erau transparenţi. 
Astfel, Rontgen și-a dat seama că putea 
să-și vadă întregul sistem osos. Încântat de 
această descoperire, a chemat-o pe soţia 
sa și a invitat-o să-și plaseze palma în faţa 
razelor, captând de data aceasta imaginea 
rezultată direct pe fi lm fotografi c. Fotografi a 
radiologică a palmei soţiei sale avea să devină 
în scurt timp celebră în întreaga lume, 
contribuind foarte mult la adoptarea rapidă 
a acestei tehnici de către medicină. Prima 
întrebuinţare medicală a avut loc la mai puţin 
de o lună de la descoperirea lui Rontgen.

Utilizarea descoperirii: Razele X au adus 
un benefi ciu enorm în medicină, ajutând 
la detectarea rapidă a oricăror fracturi și 
probleme ale sistemului osos, a bolilor 
pulmonare, a obstrucţiilor intestinale, a 
pietrelor la rinichi și a multor altor afecţiuni. 
Razele X sunt, de asemenea, folosite în 
tomografi e și fl uoroscopie. Anual, sunt 
făcute peste cinci miliarde de fotografi i cu 
raze X. Cu toate acestea, întrebuinţarea 
razelor X se întinde cu mult în afara acestor 
domenii. Printre altele, utilizarea lor a dus la 
descoperirea structurii  duble a ADN-ului.

Marele biochimist Albert Szent-Gyorgyi, laureat al premiului Nobel, spunea, la un moment dat, în mod foarte 
semnifi cativ: „O descoperire este rodul întâlnirii dintre întâmplare și o minte pregătită.” La rândul lui, Louis 

Pasteur spunea: „Norocul este întotdeauna de partea minţilor pregătite”. Fizicianul american Joseph Henry consemna 
la un moment dat: „Seminţele marilor descoperiri sunt mereu în preajma noastră, dar ele prind rădăcini doar în 
conștiinţele pregătite să le primească”. Richard Gaughan scrie și el: „Descoperirile așa-zis întâmplătoare sau accidentale 
rezultă prin convergenţa aspiraţiei, dorinţa și oportunităţile care apar și sunt apoi fructifi cate în mod înţelept”.
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PORTUGALIA
Serviciile secrete 

portugheze suspectau de 
mai mult timp o „cârtiţă”, 
dar vânătoarea a început în 
2014. Frederico Carvalhao 
Gil (57 ani), ofi ţer în cadrul 
serviciilor secrete din 
Portugalia, a fost arestat de 
poliţia italiană împreună 
cu legătura sa din 
serviciile rusești în timpul 
întâlnirii clandestine („Th e 
Observer”, 19.05.2016). 
Scandalul vine pe fondul 
bătăliei dintre serviciile 
secrete ale Kremlinului 
și cele ale Occidentului. 
Deși Portugalia nu este un 
mare jucător în spionajul 
global, nu trebuie uitat că 
ţara iberică este membră a 
NATO încă de la fondare, 
în 1949, iar serviciile 
secrete de la Lisabona 
fac parte din reţeaua 
serviciilor occidentale, de 
aceea identifi carea unei 
„cârtiţe” ca Frederico 
Carvalhao Gil în interiorul 
NATO este considerată o 
problemă gravă.

Ofi ţer de informaţii 
de carieră, Carvalhao a 
intrat în branșă în anii 
’80, fi ind recent avansat 
în cadrul Serviciului de 
Informaţii Secrete (SIS) în 
funcţia de șef de divizie. 
Ultimele însărcinări 
primite s-au referit la 
operaţii de contraspionaj și 
antiterorism. Absolvent de 
fi lozofi e, ofi ţerul suspectat 
de trădare este descris ca 
fi ind extrem de inteligent. 
Este evident că el a avut 
acces la o arie largă de 
subiecte secrete vehiculate 
în NATO datorită poziţiei 
sale ofi ciale. Cu ajutorul 
partenerilor, inclusiv 
CIA, Lisabona a întocmit 
o listă de suspecţi, iar 
Carvalhao se afl a destul 
de sus în top. Aceasta se 
datora și „afecţiunii” pe 
care o arăta subiectelor 
legate de Europa de Est, 
dar și femeilor din aceeași 
zonă pe care le menţiona 
în pagina sa de Facebook. 
„Problemele cu fermoarul”, 
cum se spune în lumea 
spionilor, respectiv 
relaţia cu o femeie din 
Georgia, l-au făcut să 
cadă în capcană. În urma 
investigaţiilor s-a constatat 
că avea mai multe legături 
cu femei din fosta Uniune 
Sovietică. Și lăcomia 
pare să fi  jucat un rol. 
Carvalhao este suspectat 
că ar fi  primit de la SVR 
circa 10.000 de euro pentru 
fi ecare document clasifi cat 
vândut. Potrivit lui John 
Schindler, expert în 
probleme de securitate, fost 
ofi ţer de contrainformaţii 

și fost analist la National 
Agency (NSA), SVR 
acordă un interes deosebit 
informaţiilor legate de 
planuri ale NATO și ale 
UE. „Dacă rușii sunt 
dispuși să plătească 10.000 
de euro pe un singur 
document sustras, o sumă 
mare după standardele 
în domeniu, este evident 
pentru orice specialist că 
informaţiile intrate în 
posesia Kremlinului au 
fost importante pentru 
că Moscova nu dă 
atâţia bani pe prostii”, 
afi rmă Schindler. Preţul 
mare plătit dovedește 
că informaţiile erau 
importante. Îndată ce 
SIS a înţeles că Federico 
Carvalhao Gil a devenit 
un suspect periculos, l-a 
mutat într-o poziţie mai  
retrasă, din care avea acces 
la mai puţine secrete și l-a 
pus sub supraveghere. Din 
toamna anului 2015 a fost 
urmărit și interceptat, iar 
șefi i săi au căutat dovezi 
de trădare. În scurt timp 
au descoperit că bărbatul 
călătorea des prin Europa, 
ocazii cu care efectua 
întâlniri clandestine 
la care le preda rușilor 
documente. Era mai puţin 
riscant pentru el să facă 
asta în străinătate decât 
acasă.

Totul a continuat cu 
o operaţiune secretă la 
Roma, în timpul căreia 
Carvalhao a fost reţinut. 
În colaborare cu partenerii 
italieni, SIS i-a urmărit 
acestuia mișcările încă 
din momentul în care 
a luat avionul către 
Roma, unde urma să se 
întâlnească cu legătura 
sa din spionajul rusesc. 
Poliţiștii i-au „săltat” pe 
cei doi de la o cafenea de 
pe malul Tibrului și i-au 
dus în arest. Carvalhao 
nu a opus rezistenţă, nici 
rusul cu care se întâlnise. 
Acesta era un „ilegal” al 
Serviciului de Informaţii 
Externe al Federaţiei Ruse 
(SVR), cu alte cuvinte 
acţiona fără protecţie 
ofi cială. Din acest motiv 
a putut fi  și el arestat, deși 
în alte condiţii ar fi  invocat 
imunitatea diplomatică. 
Acţiunea, extrem de 
complexă, a durat câteva 
luni. Agentul SIS a fost 
acuzat de trădare, corupţie 
și dezvăluirea secretelor 
de stat. Se remarcă faptul 
că cei doi suspecţi au fost 
prinși în fl agrant în timpul 
tranzacţiei, documentele 
secrete fi ind recuperate 
în timpul reţinerii. La 
Lisabona, după arestarea 
lui Carvalhao au avut loc 

percheziţii la domiciliul 
acestuia. Numele agentului 
rus care încerca să cumpere 
informaţiile secrete nu a 
fost divulgat. Cei doi erau 
în contact de aproximativ 
doi ani.

UNGARIA
Europarlamentarul 

Bela Kovacs (56 de ani) 
era suspect de colaborare 
cu serviciile secrete 
ruse, motiv pentru care 
Parlamentul European 
a aprobat în luna 
octombrie 2015 ridicarea 
imunităţii parlamentare. 
Ofi ciul pentru Apărarea 
Constituţiei (AH, serviciul 
de contraspionaj ungar), 
în cooperare cu unele 
structuri de intelligence 
vest-europene, l-a 
monitorizat pe Bela 
Kovacs încă din 2009 și 
a obţinut fotografi i care 
documentau întâlniri 
secrete ale politicianului cu 
demnitari și diplomaţi ruși 
afl aţi pe ștatele de plată ale 
SVR. SEAE arată că Bela 
Kovacs a permanentizat 
relaţia sa cu spionii din 
cadrul serviciilor secrete 
din Rusia, făcându-se 
vinovat de furnizare de 
informaţii unei puteri 
străine. Kovacs ţinea 
legătura cu coordonatorii 
săi prin intermediul unor 
„căsuţe poștale” precum și 
prin înscrisuri codifi cate.

Despre acest caz, 
denumit inspirat de 
mass-media „KGBela”, 
am găsit o investigaţie 
extrem de interesantă 
și documentată pe site-
ul ungar www.index.hu. 
În articole ca „Scenariu 
victorios, made în Rusia” 
sau „Marile secrete ale lui 
Bela Kovacs”, jurnalistul 
Deszo Andras încearcă să 
deslușească drumul spre 
adevăr dintr-o încâlcită 
poveste de spionaj. 
Astfel, în anul 1980, Bela 
Kovacs și-a defi nitivat 
studiile la Institutul de 
Relaţii Internaţionale din 
Moscova, universitate 
afl ată sub patronajul MAE 
rus, considerată cea mai 
bogată și diversifi cată bază 
de recrutare a viitorilor 
agenţi KGB. A revenit în 
Ungaria în 1986 și, după 
un sejur în Austria, se 
căsătorește cu Svetlana 
Istopsina (suspectată că ar 
fi  fost ofi ţer KGB) și pleacă 
la Moscova, unde lucrează 
pentru mai multe companii 
de comerţ exterior. În 2003 
s-a întors la Budapesta, iar 
doi ani mai târziu a aderat 
la partidul de extremă 
dreapta Jobbik, pe care l-a 
reprezentat la Bruxelles 

în 2010 și pe listele 
căruia a intrat ulterior în 
Parlamentul European.

Bela Kovacs a fost 
declarat și în România 
persoană indezirabilă 
pentru declaraţii 
extremiste. Rămâne 
de văzut dacă probele 
Ofi ciului pentru Apărarea 
Constituţiei vor convinge 
justiţia maghiară despre 
legăturile „profesionale” ale 
fostului europarlamentar 
Bela Kovacs cu serviciile 
secrete ale Federaţiei Ruse. 
Dacă  va fi  găsit vinovat, 
Kovacs riscă între 2 și 8 ani 
de închisoare.

LITUANIA
În luna martie 2014, 

Lituania anunţa că a 
identifi cat un spion care 
lucra la ambasada Rusiei 
din Vilnius și care încerca 
să obţină, contra unor 
sume de bani, informaţii 
despre relaţiile dintre 
Uniunea Europeană (UE) 
și fostele ţări sovietice. 
Conform Serviciului 
lituanian de contraspionaj, 
diplomatul rus Valeri 
Katula lucra pentru GRU, 
Serviciul de informaţii al 
armatei ruse. Diplomatul 
dorea să recruteze, contra 
unei sume de bani, un 
funcţionar civil lituanian 
care să îi furnizeze 
„informaţii sensibile, 
secrete” despre președinţia 
lituaniană a Uniunii 
Europene. Rusul ar fi  fost 
interesat cu precădere 
de informaţii despre 
evenimente și priorităţi, 
despre posibilitatea 
semnării acordurilor de 
asociere cu ţările din 
Parteneriatul estic, dar 
și de vizitele delegaţiilor 
străine în Lituania. 
Raportul mai spune că 
diplomatul rus nu l-a 
informat pe funcţionarul 

lituanian despre faptul 
că era agent al serviciilor 
ruse de informaţii, ci i-a 
spus doar că avea nevoie 
de date pentru rapoartele 
pe care le întocmea pentru 
Ministerul rus de Externe. 
Lituania a luat „măsuri 
pentru a-l împiedica pe 
Katula să mai desfășoare 
activităţi de spionaj”, 
adaugă Serviciul lituanian 
de contraspionaj, fără să 
precizeze natura acestora.

- Într-un alt caz, mai 
mulţi presupuși agenţi 
ruși au fost reţinuţi la 
sfârșitul lunii decembrie 
2014, în orașul Siauliai, 
lângă o importantă 
bază aeriană a NATO. 
Aceștia au fost acuzaţi de 
spionaj, iar autorităţile 
lituaniene nu exclud ca ei 
să fi  lucrat pentru Rusia. 
Locotenentul lituanian 
Vidmantas Raklevicius 
a declarat că unul dintre 
cei reţinuţi era chiar un 
ofi ţer din subordinea sa, 
care lucra la baza aeriană 
Zoknai, o unitate NATO 
de unde sunt coordonate 
activităţi ale Alianţei în 
zona baltică. Ofi cialul a 
spus că suspectul era un 
ofi ţer experimentat, care 
servea în forţele aeriene ale 
Lituaniei de circa zece ani, 
iar munca lui presupunea 
planifi carea rutelor pentru 
zboruri. 

- În luna mai 2015, 
autorităţile lituaniene l-au 
arestat pe cetăţeanul rus 
N.F., în vârstă de 38 de 
ani, suspect de spionaj. 
Cel în cauză este presupus 
a fi  cadru al Serviciului 
Federal de Securitate 
(FSB). „Individul deţinut 
a efectuat activităţi 
de spionaj împotriva 
Lituaniei, cu scopul 
accesării unor informaţii 
din cadrul instituţiilor 
guvernamentale și 

agenţiilor secrete 
lituaniene”, a anunţat 
Parchetul General de la 
Vilnius. 

- Un alt spion rus a 
fost acuzat că a încercat 
să plaseze microfoane în 
casa și biroul președintelui 
Lituaniei, Dalia 
Grybauskaite. Procurorii 
care se ocupă de acest caz 
au declarat că spionul a 
încercat să recruteze mai 
mulţi ofi ciali lituanieni 
care să instaleze dispozitive 
de înregistrare în casa 
Daliei Grybauskaite. 
Anchetatorii au declarat 
că suspectul era agent al 
FSB, acuzat de spionaj, fals 
în acte și trecere ilegală a 
frontierei., Deși cetăţeanul 
rus se afl a în arest încă din 
aprilie 2015, autorităţile 
lituaniene au făcut public 
cazul cu doar câteva zile 
înainte de summit-ul 
NATO din luna iulie 2016 
de la Varșovia.
    

*
**

Acestea sunt doar câteva 
din numeroasele cazuri de 
spionaj rus consemnate 
în ultima vreme în statele 
NATO din Europa, pe 
fondul unei atmosfere tot 
mai tensionate în regiune. 
Structurile rusești de 
intelligence au readus la 
viaţă agenţii de infl uenţă 
lăsaţi în „adormire” 
(conservare), unii cu 
un potenţial deosebit în 
susţinerea intereselor 
Rusiei în Occident. 
Identifi carea și mai ales 
probarea activităţilor unor 
astfel de agenţi necesită 
o muncă îndelungată, 
migăloasă, care presupune 
profesionalism, abilitate 
și cooperare cu serviciile 
secrete ale partenerilor.

CÂRTIȚE RUSEȘTI ÎN „BLANA” NATOCÂRTIȚE RUSEȘTI ÎN „BLANA” NATO  (II)(II)
Col. (r) Liviu GĂITAN

0244.546.501
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Lupta împotriva corupției este Lupta împotriva corupției este 
criteriul care stă la baza asistenței UE
Corupția este fenomenul 

cel mai rău pentru orice 
societate și este cu atât mai 
rău în cazul unei societăți în 
tranziție, susține șeful Delegației 
Uniunii Europene la Chișinău, 
Peter Michalko. Într-un interviu 
pentru Radio Europa Liberă, 
ambasadorul a declarat că lupta 
împotriva corupției este unul 
dintre criteriile de bază în ceea 
ce privește asistența UE pentru 
Republica Moldova, dar și pentru 
cooperare, transmite IPN.

„Citind Acordul de Asociere și 
agenda de asociere, veți vedea în 
ce măsură se pune accent mare pe 
lupta împotriva corupției. Sigur 
că în acest context este important 
ca toate instituțiile de stat care 
sunt implicate în lupta împotriva 
corupției să lucreze în mod 
credibil, în așa fel încât cetățenii 

să fi e siguri că instituțiile acestea 
sunt independente, că nu există 
interese care le-ar infl uența în mod 
neechilibrat”, a notat diplomatul 
european.

Peter Michalko a spus că UE e 
interesată ca Republica Moldova 
să fi e un stat democratic, motiv 
pentru care solicită îndeplinirea 
unor criterii legate de drepturile 
omului, respectarea normelor 
democratice la implementarea 
controversatului sistem electoral 
mixt, implicit menținerea 
unui sistem politic pluripartit; 
independența justiției și libertatea 
mass media. Ambasadorul spune 
că a discutat aceste lucruri la 
toate întâlnirile pe care le-a avut 
cu ofi ciali moldoveni și, deci, 
Guvernul de la Chișinău știa foarte 
bine ce condiții există pentru 
debursarea asistenței europene.

În ceea ce privește evaluarea 
care a ținut de domeniul justiției, 
pentru anii 2014-2015, ofi cialul 
a menționat că s-a constatat că 
progresul în reforme nu a fost 
satisfăcător pentru a putea să 
fi e eliberată această parte de 
suport bugetar. Potrivit lui Peter 
Michalko, cele mai importante 
elemente de atunci au fost ritmul 
foarte lent al adoptării legislației. 
Este adevărat, spune ofi cialul, că 
ulterior au fost schimbări în acest 
domeniu, niște schimbări la nivel 
de legislație, dar împreună cu 
aceste schimbări trebuie să fi e și o 
implementare vizibilă și solidă.

Referitor la asistența 
macrofi nanciară europeană, Peter 
Michalko a declarat că acum 
lucrurile țin de evaluarea situației 
de după adoptarea sistemului 
nou electoral. „Acum vom vedea 

ce decizii vor fi  adoptate în 
privința implementării acestei 
legislații, în ce măsură acestea vor 
respecta principiile democrației 
și sistemului efi cient democratic, 
bazat pe sistem multipartid, pe 
drepturile omului și libertățile 
fundamentale în domeniul 
electoral, după cum a și fost 
subliniat în poziția comună a 
instituțiilor europene din luna 
iunie. Și după această evaluare va 
fi  adoptată o decizie”, a menționat 
ambasadorul UE.

Întrebat de ce integrarea 
europeană nu a reușit să ajungă 
idee națională la nivelul oamenilor 
de rând, Peter Michalko susține că 
nu ar fi  de acord cu constatarea 
că oamenii de rând nu ar fi  de 
partea integrării europene sau a 
vectorului european. Ce este poate 
important, în opinia sa, este să 

cunoască mai bine ce înseamnă 
acest lucru și în ce mod poate 
să îmbunătățească viețile lor 
dezvoltarea Republicii Moldova 
bazată pe cooperare și relații cu 
UE. Cu instrumente care există – 
Acordul de Asociere și asistența 
din partea UE, Republica Moldova 
și cetățenii ei pot să ajungă la un 
nivel al standardelor europene. Se 
cer multe eforturi, multă muncă, 
dar sunt alte țări care au trecut 
acest drum și Republica Moldova 
are toate instrumentele care să 
poată avea același succes, spune 
ambasadorul.

Șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Michalko: Șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Michalko: 

cunoască mai bine ce înseamnă

Situația  existentă din Republica 
Moldova aduce în realitatea cotidiană 

un eveniment care a stârnit valuri în 
lumea academică. Indivizi politici puși pe 
căpătuială desconsideră lumea științifi că 
și uită faptul că Academia este singura 
instituție care spune adevărul despre fi ința, 
istoria și limba pe care o vorbește un popor.

Academia, după cum am amintit mai sus, 
are o proprietate de valoare inestimabilă 
care nu poate să nu stârnească ispite. 
Cea mai recentă Lege privind reformarea 
Academiei, înseamnă în realitate lichidarea 
ei. Desfi ințarea Academiei produce un 
impact distrugător asupra intelectualității 
din domeniul științei și culturii, care, 
la drept vorbind, activează pe bază de 
entuziasm și sacrifi ciu.

De menționat faptul că Academia din 
Republica Moldova e angajată în proiecte 
comune cu SUA, Rusia, China, Belarus, 
România ș.a., fi ind semnată, de asemenea, 
o convenție de încadrare în comunitatea 
academică internațională înainte de 
semnarea Acordului de Asociere la Uniunea 
Europeană a Republicii la Vilnius. 

• „Viitorul Academiei de Științe 
este foarte incert” Interviu cu domnul 
academician Mihai Cimpoi.

– Domnule academician, care este viitorul 
Academiei de Științe a Republicii Moldova?

– Viitorul Academiei de Științe este 
foarte incert, din cauza hotărârii absurde 
pe care a luat-o Parlamentul cu privire la 
așa-zisa reformare a activității și structurii 
Academiei, care înseamnă, de fapt, 
lichidarea ei. Lucrul acesta este foarte clar și 
a decurs din comentariile pe care le-a făcut 
Vadim Hotineanu, Președintele Comisiei de 
Cultură a Parlamentului, pe marginea Legii 
privind reformarea Academiei. Este al doilea 
act absurd după cel din Turkmenistan, unde 
fostul președinte, supranumit Turkmen-
Bași, a lichidat Academia printr-o simplă 
rezoluție, care suna în felul următor: „În 
Turkmenistan nimeni nu poate fi  mai 
deștept decât președintele”. La ora aceasta, 
noul președinte al Turkmenistanului a 
dispus să se dea un miliard de euro pentru 
restabilirea Academiei. Interesant este faptul 
că la această acțiune de restabilire participă 
și reprezentanți ai Academiei noastre. 
Academia de Științe a Republicii Moldova 
s-a impus în ultimul timp ca un prestigios 
for de științe, fi ind implicată în proiecte de 
anvergură europene și internaționale.

De menționat că Academia noastră 
a semnat un protocol de integrare în 

comunitatea academică europeană încă 
înainte de data semnării Acordului de la 
Vilnius de Asociere a Republicii Moldova la 
Uniunea Europeană. Noi avem o colaborare 
foarte bună cu toate instituțiile de același 
profi l. Suntem angrenați în proiecte foarte 
importante cu Academiile din SUA, 
Belarus, Federația Rusă, România, Franța, 
China. Nu e greu de prevăzut ce vom spune 
partenerilor noștri. Vom fi  de râsul lumii.

– Ce așteptați de la oamenii de cultură din 
Republica Moldova, de la universități și de la 
intelectualii din afara țării?

– Am vorbit cu mai mulți profesori 
universitari care nu sunt de acord cu asemenea 
lege și sunt hotărâți șă protesteze împotriva 
celor care au dat această lege aberantă.

Universitățile noastre nu sunt pregătite 
să mai ia asupra lor nişte institute, 
majoritatea lor având profi le pedagogice, 
fi ind lipsite de baze de cercetare. Nicio țară 
post-comunistă nu a lichidat Academiile. 
Eu sunt membru a patru Academii și sunt 
angajat în mari proiecte românești, de 
exemplu Dicționarul literaturii române, și 
în proiecte din Republica Moldova și alte 
țări. Aștept să lucrez în condiții normale 
deoarece am și un proiect individual: 
Dicționarul enciclopedic Mihai Eminescu, 
pe care îl completez acum cu texte noi, și 
un glosar al limbajului eminescian, care, 
printre altele, explică foarte multe cuvinte 
rare, neologisme și arhaisme, lucru care nu 
s-a făcut până acum.

• „Vreau să cred că scopul fi nal al actualei 
clase politice nu urmărește desfi ințarea 
Academiei” Interviu cu vicepreședintele 
Academiei de Științe a Republicii Moldova, 
academician Ion Guceac

– Domnule vicepreședinte vă rugăm să 
ne spuneți care este atitudinea politicienilor 
moldoveni față de Academie?

– Un răspuns univoc nu e posibil, chiar 
dacă pornim de la faptul că politicienii sunt 
diferiți în ceea ce privește doctrinele pe care 
le împărtășesc și le promovează. Cert este 
faptul că politicienii întotdeauna și-au dorit 
să benifi cieze de sprijinul Academiei.

– Cine sunt cei care doresc să desfi ințeze 
Academia?

– De fapt, cei care au atacat-o sau pretind 
să atace nejustifi cat Academia, manefestând 
o atitudine preconcepută, fac parte din 
categoria celor care nu se împacă cu adevărul 
științifi c care întodeauna a fost promovat 
de Academie, în special, fi ind vorba de 
limbă, istorie, de promovarea oamenilor 
autentici de cultură și de alte valori, pe unii 

îi impedică limba, pe alții istoria.
– Ce înseamnă, de fapt, Academia?
– Spuneam mai sus că Academia este 

instituția în care și-au găsit refugiu și 
protecție cele mai însemnate personalități 
ale neamului. Prin eforturile lor, instituțiile 
științifi ce din subordinea sa au înregistrat 
valoroase rezultate științifi ce, fapt care 
s-a soldat cu o recunoaștere și aprecieri 
internaționale. Un exemplu concludent 
în acest sens este acceptarea Academiei 
de Științe în forurile științifi ce europene 
prin includerea în programul european de 
cercetare F.P.7 și Orizont 20-20.

– Care va fi  viitorul Academiei de Științe 
în situația existentă a presiunii politice de 
desfi ințare a Academiei?

– Vreau să cred că scopul fi nal al actualei 
clase politice nu urmărește desfi ințarea 
Academiei. Sunt convins că Academia 
dispune de un potențial intellectual care să 
asigure integritatea și dăinuirea sa în timp. 
Nicio lege nu este protejată de posibilitatea 
modifi cării. Intuiesc că la un anumit 
interval de timp legislativul își va revezui 
poziția vizavi de rolul și locul Academiei de 
Științe a Republicii Moldova.

– Dorim să afl ăm de la dvs. ce ați realizat 
ca om de știință.

– Nu obișnuiesc să-mi laud activitatea, 
aș prefera ca despre aceasta să vorbească 
alții, în același timp nu pot să evit un 
răspuns la această întrebare: sunt autorul 
a circa 170 de lucrări științifi ce, între care 
se regăsesc monografi i, manuale, articole 
științifi ce publicate în revistele naționale și 
internaționale. Printre ultimele lucrări țin 
să menționez: Constituțiile statelor lumii, 
Chișinău, Ed. Cartier, 2016, Constituția 
la răscruceri de milenii (este o lucrare la 
care țin cel mai mult), apărută la Editura 
Academiei Române, și prima lucrare din 
colecția Basarabica, înaugurată de Academia 
Română şi tutelată de către academicianul 
Victor Spinei.

• „Din date sigure, cei care vor să 
desfi ințeze Academia acum au toate 
intențiile să o refacă” Interviu cu dl Nicolae 

Dabija, redactor-șef al săptămânalului 
Literatura și arta.

– Ce înseamnă pentru academicianul și 
scriitorul Nicolae Dabija istoria poporului 
roman?

– Așa cum pentru poporul evreu Biblia 
este istoria neamului lor, pentru noi Istoria 
românelor este o Biblie. Cunoașterea istoriei 
reprezintă recunoașterea de sine. Pentru 
mine personal istoria înseamnă fi xarea în 
timp a dimensiunilor neamului meu. Din 
păcate, dacă la unele popoare viitorul este 
imprevizibil, la noi trecutul este imprevizibil. 
Toate guvernele de după 1989 din Republica 
Moldova au venit cu manualele lor de istorie, 
care de multe ori se contraziceau și se băteau 
cap în cap, fi ind puse în slujba unor interese 
de partid. Am pledat de mai multe ori pentru 
depolitizarea istoriei, pentru scoaterea 
manualelor de istorie din sfera ideologicului. 
Pentru mine istoria este un alt sinonim al 
noțiunii de adevăr.

– Anul 1918, anul reîntregirii, a adus 
în istorie România Mare. Ce vor sărbători 
românii dintre Nistru și Prut în anul 2018?

– Românii dintre Nistru și Prut vor 
sărbători suferința lor de peste 200 de ani, 
vor sărbători durerea de a nu fi  cu neamul, 
vor sărbători lacrimile plânse de dor de țară 
și de neam.

– În 1991, anul când Imperiul Roșu 
dispare, pentru românii basarabeni începe 
calvarul pentru reunirea cu Țara-Mamă. Se 
putea face Reunirea?

– Dușmanii neamului românesc afi rmă 
că reunirea nu se putea face, și asta din 
cauza conjuncturii politice nefavorabile, din 
cauza suspiciunilor că: „Ce vor spune rușii?”, 
„Ce vor spune americanii?”, „Va vrea UE să 
accepte unirea noastră?”, dar conjucturile 
politice favorabile unirii le fac popoarele 
care vor să se unească, politicienii urmând 
să se întrebe nu ce vor spune alții, dar ce 
vor spune românii. Reîntregirea noastră se 
poate face într-o lună-două, cu condiția ca 
oamenii politici de la Chișinau și București 
să o dorească.

Mișcarea unionistă Sfatul Țării-2 a 
venit cu ideea creării statului comun 
România-Republica Moldova, care într-o 
perioadă foarte scurtă poate duce la 
unifi carea structurii lor statale ale celor 
două țări în una singură. Este o idee care 
se pretează dreptului internațional. Cât 
priveşte speculația că România ar putea 
fi  amenințată de pericolul federalizării e o 
altă diversiune, pentru că Transilvania și 
Transnistria, de exemplu, nu sunt subiecte 
de drept internațional.

Despre desfi inţarea Academiei de ştiinţe a Republicii MoldovaDespre desfi inţarea Academiei de ştiinţe a Republicii Moldova
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Orașul Raqqa și împrejurimile sale sunt complet 
distruse de bombardamentele coaliţiei 

internaţionale, iar luptătorii Forţelor Democrate Siriene 
(SDF) dau ultimele lupte pentru preluarea controlului 
asupra autoproclamatei capitale a Statului Islamic.

Ziarul   PloiestiiOCOLUL PĂMÂNTULUI

Mărturii din infernul Mărturii din infernul 
Capitalei Morţii

Pagină coordonată  de Grigoraş NIŢĂ; Pagină coordonată  de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.rowww.ziarulploiestii.ro

Senatoare și deputate, 
republicane și democrate, 

luptă împreună pentru a schimba 
regulile asupra  îmbrăcămintei 
afl ate deocamdată în vigoare în 
Congresul SUA. Acestea interzic 
celor care lucrează la Capitol 
Hill să poarte rochii sau cămăși 
fără mâneci sau pantofi  decupaţi 
și sandale. Protestul a izbucnit 

după ce o serie de femei au fost 
atenţionate din pricină că ţinuta 
lor nu era conformă cu indicaţiile, 
afară fi ind peste 35 de grade.

Chiar și jurnalistelor le-a fost 
interzis să intre în „lobby!”, spaţiul 
unde presa poate avea acces la 
politicieni. Astfel deputata Jackie 
Speier s-a așezat în fruntea mișcării 
și a postat pe Twitter o fotografi e 
de grup cu colegele îmbrăcate cu 

rochii fără mânecă, dând astfel un 
titlu mobilizării #SleevelessFriday, 
Vineri fără mâneci.

Și colega sa, Chellie Pingree a 
postat la rândul său: „Suntem în 
2017 și femeile votează, sunt alese 
și-și aleg stilul lor propriu. E timpul 
să aducem la zi regulile, în așa fel 
încât să fi e în pas cu vremurile” 
(deocamdată mai sunt interziși 

pantofi i sau sandalele care sunt 
decupaţi la degete). La Washington 
au fost înregistrate chiar și 36 
de grade, dar acţiunea lor n-a 
trecut neobservată, în așa fel încât 
purtătorul de cuvânt al Camerei, 
republicanul Paul Ryan, care are 
competenţa să revadă regulile, a 
intervenit garantând că va încerca 
să le „modernizeze”.

În timp ce militanţii Statului 
Islamic (SIL) continuă 

să se opună forţelor SDF, 
angajându-se într-un război 
de gherilă urbană, masacrul 
devine sumbru, încât cadavrele 
se descompun la vedere, potrivit 
RTcom.

„Imaginea este apocaliptică: 
străzi pline de cadavre, școli, 
poduri și moschei distruse 
complet. Morţii se afl ă în stradă, 

unii au fost târâţi de mașini”, a 
declarat un supravieţuitor al 
măcelului de la Raqqa. 

„Câinii mănâncă trupurile 
(moarte), pentru că nu era 
nimeni care să-i ridice. Ai fugi 
dacă le-ai vedea, pentru că nu ai 
cum să le poţi ridica”, a spus un 
alt refugiat care așteaptă să fi e 
adăpostit în orașul Hama. Civilii 
sunt prinși în menghina trupelor 
SDF și cele ale teroriștilor care 

controlează orașul, au spus 
martorii. Locuitorii care fug de 
pe câmpul de luptă dau vina pe 
SIL și pe avioanele americane 
și rusești pentru distrugerea 
completă a orașului.

„Masacrele din Raqqa au fost 
comise de ISIS și de coaliţie”, a 
declarat un alt martor ocular. 
În siguranţă la Hama, un alt 
bărbat care a avut norocul să 
supravieţuiască asediului de la 
Raqqa, a remarcat ferocitatea 
operaţiunii militare în curs de 
desfășurare. „Nu există nimic 
în Raqqa, cu excepţia distrugerii 
din partea coaliţiei și a ISIS”, a 
spus acesta. Potrivit acestuia, 
„fi ecare sat a avut un masacru, 
iar masacrele au fost peste tot”.

Organizaţia Naţiunilor 
Unite estimează că aproximativ 
190.000 de locuitori ai 
provinciei Raqqa au părăsit 
localitatea începând cu 1 aprilie 
a.c. Din acest număr, 20.000 de 
persoane au fost strămutate de 
la începerea operaţiunii FD, la 
începutul lunii iunie a.c.

Purtătorul de cuvânt al 
Pentagonului, căpitanul Jeff  
Davis, a susţinut că ofensiva 
susţinută de SUA în Raqqa 
progresează încet.  „Știam că 
mergem acolo, că la Raqqa va fi  
foarte greu”, potrivit unor surse 
militare citate de Washington 
Examiner.

Vrem să purtăm Vrem să purtăm 
rochii fără mâneci rochii fără mâneci 

şi sandaleşi sandale

Semnalele politice de 
la Bruxelles indică o 

furtună la orizont. Comisia 
Europeană și Polonia 
adoptă poziţii inconciliabile 
în chestiunea reformei 
Justiţiei. UE ameninţă cu 
arma cea mai grea din 
dotare, a cărei folosire 
ar putea duce inclusiv la 
extrădarea din acest club al 
bunăstării. Un exit polonez, 
un „Pexit” împotriva 
Varșoviei?

Guvernul polonez a 
reacţionat cu maximă 
indignare, așa cum se 
așteaptă mai nou lumea 
de la liderul partidului de 
guvernământ naţional-
conservator Jaroslaw 
Kaczynski. Varșovia acuză 
Bruxelles-ul de șantaj. O 
nouă criză politică, una de 
care Uniunea oricum nu are 
nevoie, având în vedere că 
are deja destule pe cap.

Comisia Europeană 
vrea să arate că-și onorează 
sarcina de paznic al 
respectării statului de drept 
în comunitate. Guvernul 

polonez, care se bucură 
încă de sprijinul majorităţii 
poloneze, în ciuda actualelor 
proteste din ţară, vrea să 
dea la rândul său dovadă 
că rămâne pe poziţii. Un 
naţionalist nu acceptă să 
primească lecţii și ordine de 
la Bruxelles.

VREA UE ÎNCĂ O 
CRIZĂ?

Nu este încă clar dacă 
ţările membre ale UE au 
forţa politică de a se lupta 
acum și cu guvernanţii 
de la Varșovia care nu pot 
să sufere Bruxelles-ul, pe 
fondul problemelor cu ţara 
candidată, Turcia, și cu 
doritoarea de Brexit, Marea 
Britanie.

Dacă se va ajunge 
la aplicarea pedepsei 
prevăzute de Articolul 7 al 
Tratatului de la Lisabona, se 
va vedea rapid cât de izolată 
este Polonia în interiorul 
UE. Varșovia este încă 
susţinută de aliatul ungur 
Viktor Orban, dar această 
alianţă va rezista doar până 

când se va pune problema 
banilor. Dacă ţările care 
fi nanţează net bugetul 
comunitar își vor pune în 
practică ameninţarea și vor 
folosi reducerea fondurilor 
europene pentru a readuce 
pe calea dorită state net 
benefi ciare ca Polonia și 
Ungaria, atunci solidaritatea 
dintre naţionaliștii europeni 
va începe să se fi sureze.

Întrebarea la care nimeni 
nu a răspuns cu adevărat la 
Bruxelles este următoarea: 
de ce face Polonia aceste 
valuri, ce vor de fapt 
polonezii de la UE? Că 
partidul PIS, ironic numit 
”Dreptate și Justiţie”, vrea de 
fapt să anuleze dreptatea și 
justiţia în Polonia, nu crede 
doar Comisia Europeană. 
Experţii în drept european 
și constituţional recunoscuţi 
internaţional ai Comisiei 
de la Veneţia au conchis 
că statul de drept este 
în prezent în pericol în 
Polonia. Chiar Varșovia a 
solicitat expertiza Comisiei, 
dar rezultatul acesteia nu a 

fost pe placul guvernanţilor 
polonezi, care s-au decis 
să ignore recomandările. 
Deci s-a dovedit fără urmă 
de îndoială că guvernul 
polonez nu are dreptate pe 
acest subiect. De ce atunci 
această luptă cu Comisia și 
cu răii de la Bruxelles?

MERGE ȘI FĂRĂ 
POLONIA – LA NEVOIE

Să fi e vorba aici de un 
complex de inferioritate al 
unor politicieni polonezi? 
Este Kaczynski atât de prins 
în teoriile conspiraţiei și atât 
de afectat încă de moartea 

fratelui său geamăn, Lech, 
fostul președinte al Poloniei, 
la Smolensk? Să fi e totul 
o încercare de mobilizare 
a electoratului naţionalist 
conservator al ţării? Cum se 
face că un om care a ajutat 
la răsturnarea dictaturii 
comuniste urmărește acum 
obţinerea puterii maxime și 
a supunerii celorlalţi? Avem 
de-a face cu un mini-Trump 
la Varșovia?

Dacă UE este atât de 
rea pe cât este descrisă de 
guvernul polonez, poate 
că Varșovia ar trebui să 
ia în calcul o strategie de 

părăsire a Uniunii, un așa-
numit „Pexit”. Premiera 
poloneză Beata Szydlo a 
vorbit în martie a.c., la 
împlinirea a 60 de ani de 
UE, despre viitorul luminos 
al Europei. Nu a spus însă 
exact cum ar trebui atins 
acest viitor. Dacă va arăta ca 
direcţia în care se îndreaptă 
Polonia actuală, cu limitarea 
democraţiei, libertăţii și 
separaţiei puterilor în stat, 
atunci zicem și noi la unison 
cu Comisia Europeană: nu, 
mulţumim. Așa nu.

Polonia cea enigmatică

f l l il f l i ă ă L h ă ă i U i ii

Până în 2004, fostul Bloc estic a dorit neapărat intrarea în UE. Polonia a crescut 
și a înfl orit. Este acum prea curajoasă? Ce vor de fapt polonezii? Și ce urmărește 

           guvernul de la Varșovia?, se întreabă Bernd Riegert de la Deutsche Welle.
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an, 
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”„fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”

Prof. Octavian BĂLTEANU; 
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Atleţii Clubului Sportiv Şcolar Ploieşti, Atleţii Clubului Sportiv Şcolar Ploieşti, 
triumfători pe „Cluj Arena”…triumfători pe „Cluj Arena”…

Pe scurt 

Atleții CSȘ Ploiești, triumfători...Atleții CSȘ Ploiești, triumfători...

BASCHET 
•  În eșalonul doi naţional 

de senioare (Liga 1), în 
noul sezon, Prahova este 
reprezentată de echipa CSM 
CSȘ Ploiești (antrenoare 
Loredana Munteanu și 
Corina Savu). În prima 
etapă (22.X.2017), în Grupa 
2, echipa noastră debutează 
la Ploiești contra echipei CS 
Ţara Bârsei Brașov. Din grupă 
mai fac parte Agronomia și 
Sportul Studenţesc București, 
Sirius 2 Tg. Mureș și 
Universitatea 2 Alba Iulia.

• În eșalonul doi naţional 
de seniori (Liga 1, patru 
grupe, 25 de echipe), în Grupa 
2, alături de CSM Ploiești 
(antrenor Cătălin Burlacu) va 
evolua (din 22.X.2017), CSO 
Voluntari, dar și U BT 2 Cluj 
Napoca, CSU 2 Sibiu, CSU 
Brașov și Sirius 2 Tg. Mureș.

• În același eșalon 
masculin, în Grupa 3, va 
evolua și CSU Ploiești 
(antrenor Ivan Gemaljevic), 
care va debuta (22.X.2017) la 
Ploiești în jocul cu Dinamo 
2 București, în grupă fi ind și 
Steaua 2 București, Știinţa și 
Agronomia București, SCM 
U 2 Craiova, Cuza Sport 
Brăila.

HANDBAL 
• Prezente în Liga 1 (eșalon 

doi naţional), senioarele de 
la HC Activ CSO Ploiești 
(președinte ing. Cristian 
Iancu) au fost învinse la 
Plopeni, 27-33 cu Dinamo 
București: în celelalte 
dispute precedente având 
o victorie (acasă), 44-26 cu 
CSU Târgoviște și alte patru 
înfrângeri: 20-37 cu Știinţa 
București (d), 29-36 cu Gloria 
Buzău (ac), 29-38 cu Steaua 
București (d), 28-33 cu Știinţa 
Bacău (d). 

VOLEI 
•  În Divizia A 1 (m) 

victorie pentru Prahova, 
dorită, scontată, meritată: 
Tricolorul LMV Ploiești – 
SCM U Craiova 3-1 (25-23, 
25-15, 23-25, 25-22).

JUDO 
• La Campionatul 

României Ne Waza – U 15, 
U 13, U 11 (14, 15.X.2017, 
Sala Olimpia Ploiești, 377 
sportivi, 70 de cluburi din 
ţară), CSM CFR CSȘ Ploiești 
(antrenor emerit coordonator 
Gheorghe Savu, antrenori 
Mihai Trandafi rescu, Doru 
Munteanu, Roxana Prună, 
Andrei Căpăţână) a cucerit 
10 medalii (2 aur, 5 argint, 3 
bronz).

Medaliile de aur au revenit 
sportivilor Rareș Arsenie U 
15 (la 66 kg) și David Ţugui la 
U 11 (50 kg).

Una dintre cele mai valoroase 
secţii sportive din Prahova, 

aceea de atletism a Clubului 
Sportiv Școlar Ploiești, ne-a 
reprezentat din nou cu onoare la 
o mare competiţie naţională, care 
a avut loc recent pe „Cluj Arena”, 
cel mai mare stadion al României 
cu dotări olimpice în „Sportul 
Sporturilor”… Atleţii Clubului 
Sportiv Școlar Ploiești (antrenori 
prof. Maria Andrei și prof. Florin 
Andrei), prezenţi la Cluj Napoca 
(8.10.2017) printre cei peste 300 
de sportivi reprezentând cluburi 
din întreaga ţară, au triumfat în 
Concursul Naţional de Atletism 
organizat de Federaţia Română 
de Atletism la ștafete și probe 
neclasice, concurând la cel mai 
înalt nivel.

Bilanţul atleţilor de la CSȘ Ploiești 
pe „Cluj Arena” a fost realmente 
strălucitor, cuprinzând nouă 
medalii, din care patru de „aur”, trei 
de „argint” și două de „bronz”.

„Aurul”, în două probe, a fost adus 
de junioarele 3 Raluca Baciu, Daria 
Alexandru, Alexandra Teodoru, 
Nicoleta Neagu, câștigătoare pentru 
CSȘ Ploiești a ștafetei la 4x400 m 
cu timpul de 4.19:72 minute și a 
ștafetei 100 m+200 m+300 m+400 
m cu 2.31:6 minute.

Medalii de aur au cucerit în 
contul CSȘ Ploiești și juniorii 3 – 
David Echimescu, Andrei Patrichi, 
David Gudi, Andrei Niculiţă 
în ștafeta 100+200+300+400 m 
(2.13:80 minute), dar și juniorii 
1 – Radu Ciocănescu, Florin 
Nica, Andrei Năstăsache, David 

Năstase, în aceeași probă  - ștafeta 
100+200+300+400 m (2.05:40 
minute). Celelalte preţioase medalii 
de argint au fost aduse clubului 
nostru de juniorii 1, David Năstase 
(la 300 m), Andrei Năstăsache (la 
80 m) și de către ștafeta (4x400 
m) Sebastian Parepa, Alexandru 
Săceanu, Andrei Năstăsache, 
David Năstase, iar cele de bronz de 
juniorii 3 – David Gudi, Alexandru 
Blănaru, Ruben Chivi, Andrei 
Niculiţă în proba de ștafeta 4x400 m 

și în componenţa Andrei Patrichi, 
David Echimescu, Ruben Chivi, 
Alexandru Blănaru în ștafeta 400 
m+600 m+800+1000 m.

Triumful atleţilor de la CSȘ 
Ploiești pe „Cluj Arena” dau 
acestora și bravilor lor profesori 
antrenori, soţii Maria Andrei și 
Florin Andrei, un real imbold, 
într-un moment moral difi cil, 
când unul din cei mai buni atleţi 
și sportivi ai clubului și ai Prahovei 

– Mihai Pîslaru a fost transferat  și 
„mutat” (cu școala, cu familia, cu 
sportul…) în Capitala României, 
de către Clubul Municipal 
București condus de ex-campioana 
olimpică și mondială Gabriela 
Szabo…

Atleţii Clubului Sportiv Școlar 
Ploiești (director – prof. Silviu 
Stănescu, director adjunct prof. 
Doru Munteanu) merg, totuși, cu 
speranţe, înainte…

FC PETROLUL PLOIEȘTI – 
AFCM ALEXANDRIA 1-1 (1-1)

Singurele echipe cu punctaj maxim, 
din cele 71 de competitoare ale 

eșalonului trei al fotbalului românesc, 
după șapte runde competiţionale, s-au 
întâlnit (vineri 13.X.2017) la Ploiești 
(în nocturnă pe Stadionul „Ilie Oană”), 
într-un autentic derby – onorat 
(în tribune, circa șase mii de „lupi 
galbeni”; transmis direct TV – „Digi 
Sport 1”, Sport Ph…), prin dăruirea 
combatanţilor și pe gazon.

Moment al adevărului, din păcate, 
dezamăgitor pentru Petrolul. Benefi ciara 
susţinerii permanente a unor minunaţi 
suporteri și a unor condiţii de pregătire 
și competiţionale optime (inclusiv 
cantonamente înaintea jocurilor) 
asigurate cu sprijinul companiei de prim 
nivel mondial Veolia, Petrolul, în derby, 
prin jocul său, prin numeroase erori 
tehnico-tactice supărătoare, a dezamăgit. 
Prin joc și evident și prin rezultat.

Singura „sclipire” tehnico-tactică 
a fost acţiunea ofensivă în viteză, 

cu contribuţia mai multor petroliști 
fi nalizată și fructifi cată prin golul 
egalizator…

Marcatori: Jean Prunescu (41) / 
Cosmin Căpăţână (31).

Petrolul (antrenori: O. Grigore, C. 
Pura, G. Liliac): Bolboașă – Catană, 
Prunescu (46 Frâncu), Antoche, Velisar 
– Chindriș, Olaru – N. Popescu (52 
Ciocâlteu), Cl. Tudor (84 Păun), Saim 
Tudor – Arnăutu (72 D. Gheorghe).

* În clasament (Liga 3, Seria 3), după 
opt etape, s-au detașat neînvinse AFCM 
Alexandria 22 p (din 8 jocuri) Voinţa 
Turnu Măgurele, 20p (8 j) și FC Petrolul 
Ploiești 19p (7 j). 

* În etapa următoare, la Saelele, 
în Teleorman, se dispută un alt joc 
important: Voinţa Turnu Măgurele – FC 
Petrolul Ploiești (21.X.2017, ora 15.00). 

* Apoi, marţi 24.X.2017, ora 18.00, 
pe Stadionul „Ilie Oană”, un important 
joc în Cupa României (Faza 5, o singură 
manșă, eliminatorie): FC Petrolul 
Ploiești – CS Mioveni… 

Hai Petrolul!

Petrolul, „adevăr” dezamăgitor…Petrolul, „adevăr” dezamăgitor…

În prim plan petrolistul Alberto OlaruÎn prim plan petrolistul Alberto Olaru
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