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

 „Bârfi torul murdăreşte trei oameni: pe cel bârfi t, pe ascultător şi 
pe sine însuşi.”

- Culese de Tata  
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Vă propunem, astăzi, să nu ne mai ascundem după degete (noi 
sau administrația publică locală și/sau județeană)! E nevoie 

să admitem un adevăr mare cât roata carului: cele mai multe dintre 
numirile în funcțiile de conducere executivă, adunările generale ale 
acționarilor și consiliile de administrație la societățile din subordinea 
consiliilor locale și/sau județene sunt strict politice. Asta dincolo de 
așa-zisele concursuri ori legea guvernanței corporative. Nu discutăm 
aici despre multa sau puțina competență. Plecăm, până la proba 
contrarie, de la premisa că partidele ar avea tot interesul să-și numească 
în diverse poziții oameni valoroși; nu de alta, dar ideal ar fi  să nu se 
compromită în fața celor care i-au trimis, i-am numit pe votanți, să 
coordoneze destinele unui oraș sau județ.

Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploiești a sărbătorit recent 50 
de ani de învățământ universitar ploieștean. Evenimentul 

a făcut parte din seria acțiunilor cuprinse în proiectul “Prahova 
- Capitala Mondială a Petrolului”, proiect demarat în aprilie 
2017, la inițiativa Prof. univ. dr. ing. Mihail Minescu, prorector al 
Universității “Petrol-Gaze”.  

Pentru al treilea an consecutiv, 
consilierii locali au aprobat 

un nou preț local de referință al 
energiei termice livrate populației 
care locuiește la blocurile conectate 
la sistemul centralizat de încălzire, 
concesionat către Veolia Energie 
Prahova. De fapt, ca să fi m corecți, este 
vorba despre un preț de iarnă, fi indcă 
oricum gigacaloria este subvenționată 
de Primăria Ploiești în restul anului. 
Ca de obicei, PNL a venit cu propria 
sa variantă, de scădere a prețului la 
161,29 lei/Gcal, fără TVA, iar PSD-

ALDE a făcut oferta mai convenabilă, 
de 159,29 de lei/Gcal, fără TVA. Fiind 
vorba de o nimica toată de doi lei 
diferență, până la urmă a fost aleasă 
și votată în unanimitate soluția PSD. 
Ca urmare, de la 1 noiembrie și până 
la 1 aprilie, abonații vor plăti către 
Veolia 189, 555 lei/Gcal ( cu TVA), 
iar diferența de bani, până la prețul 
de producție, transport și distribuție, 
de 329, 392 lei/Gcal ( cu TVA), va 
fi  completată din bugetul Primăriei 
Ploiești.  Această diferență înseamnă 
42,45% (139, 837 lei/Gcal, inclusiv 
TVA) din prețul energiei termice! 
De la 1 aprilie, se va reveni la prețul 
local de referință de vară, de 222,493 
lei/Gcal (inclusiv TVA), perioadă 
în care bugetul local va subvenționa 
energia cu 32,45% din preț, respectiv, 
cu 106,899 lei/Gcal (inclusiv TVA). Se 
estimează că efortul fi nanciar pentru 
sezonul de iarnă va fi  de aproximativ 
9,5 milioane de lei.

Parlamentarii Parlamentarii 
s-au aranjat s-au aranjat 

până la până la 
moarte cu un moarte cu un 

sac de banisac de bani
PLAFONAREA LUI PLAFONAREA LUI 

IORDACHE, O MINCIUNĂ IORDACHE, O MINCIUNĂ 
CÂT POSTUL DE MARE!CÂT POSTUL DE MARE!

Președintele României, Klaus 
Iohannis, a promulgat, fără să stea 

prea mult pe gânduri, legea pentru 
modifi carea articolelor 38 (sume 
forfetare), 41 (diurne de deplasare) și 49 
(indemnizații pentru limită de vârstă, pe 
românește, pensii speciale) din Statutul 
deputaților și al senatorilor. Aparent, 
pentru că nu se oferă informații clare, se 
creează senzația că senatorii și deputații 
ne-au făcut nouă nu știu ce hatâr că au 
modifi cat articolul 49 privitor la pensiile 
speciale. Veți vedea însă că lucrurile 
nu stau așa: pentru un singur mandat, 
un parlamentar va încasa indemnizații 
pentru limită de vârstă cât doi profesori 
la un loc, după ce aceștia au lucrat 35-
40 de ani, și-au luat toate gradele și au 
cotizat neîntrerupt la sistemul public de 
pensii.

Cum arătau alineatele 3-9 ale art. 41 din 
Statutul deputaților și senatorilor, înainte de 
modifi carea din septembrie? Cităm:

„(3) Cuantumul indemnizației pentru 
limită de vârstă se acordă în limita a 3 mandate 
și se calculează ca produs al numărului lunilor 
de mandat cu 0,55% din indemnizația brută 
lunară afl ată în plată.

(4) Pentru mandate incomplete, 
indemnizația pentru limită de vârstă se 
calculează proporțional cu perioada de 
mandat efectiv exercitată, dar nu mai puțin 
de un mandat parlamentar.
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Un nou preț de iarnă la 
energia termică

CJ Prahova a 
cheltuit doar cheltuit doar 

21,6% din bugetul 21,6% din bugetul 
alocat secțiunii de alocat secțiunii de 

dezvoltare!dezvoltare!
Declarație a președintelui Consiliului 

Județean, Bogdan Toader, consemnată 
în presa locală: „sunt foarte nemulțumit de 
modul în care arată datele în momentul de 
față. Aveam pretenția la un grad mai mare 
de execuție, iar cifrele vorbesc de la sine: la 
bugetul de funcționare, execuția este de 80%, 
iar la cel de investiții-de 21,6%. Situația este 
similară și, în unele cazuri, chiar mai difi cilă  
la instituțiile pe care le avem în subordine. 
De exemplu, la Spitalul de Obstetrică-
Ginecologie, bugetul de dezvoltare este 
consumat doar în proporție de 4%! Vorbind 
cu conducerea spitalului, mi s-a spus că până 
la sfârșitul anului se va ajunge la 80%. Vom 
vedea dacă va fi  așa… La Spitalul Județean 
este de 16%. Ce să mai zic? Pot doar atât să 
spun: săracul om bogat!”.

di l R â i i Kl

50 de ani de învățământ 50 de ani de învățământ 
universitar la Ploieștiuniversitar la Ploiești

entru al treilea an consecutiv

s
n
a
c
a
a
c
î
c
c

Ce-ar fi  „președintele” Ce-ar fi  „președintele” 
Dodon fără Dodon fără 
țarul Putințarul Putin

Reconcilierea nuReconcilierea nu
înseamnă înseamnă 
renunţarerenunţare

Mă Mă 
doare-n doare-n 
băşcălie!băşcălie!
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Accident mortal la Bucov
Accidentul rutier s-a produs pe 
DN1B, după ce două autoturisme 
au intrat în coliziune. Un bărbat 
în vârstă de 64 de ani, afl at în 
stare critică, a fost predat pentru 
a fi  transportat cu un elicopter, 
însă victima accidentului nu 
a mai răspuns manevrelor de 
resuscitare. O altă persoană, o 
femeie în vârstă de 57 de ani, a fost 
transportată la Unitatea de Primiri 
Urgență a Spitalului Județean 
Ploiești. Potrivit medicilor de 
la Ambulanță, femeia rănită 
prezenta un traumatism la mâna 
stângă. O a treia persoană, un 
bărbat în vârstă de 63 de ani, a fost 
transportat tot la Județean, după ce 
a fost diagnosticat cu traumatism 
lombar. 
Accident grav pe Centura de Est 

a Ploieștiului
Un bărbat, în vârstă de 81 de ani, a 
decedat, iar un altul, de 40 de ani, a 
ajuns la spital. Acesta este bilanțul 
unui tragic accident rutier care 
a avut loc pe Centura de Est spre 
Ghighiu. Bărbatul în vârstă de 40 
de ani, rănit în timpul accidentului, 
prezenta un traumatism toracic. 
Acesta a fost transportat la 
Unitatea de Primiri Urgență a 
Spitalului Județean Ploiești. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs accidentul rutier.

Accident de muncă mortal la 
Breaza

Medicii de la Serviciul de 
Ambulanță și de la Smurd  au 
intervenit după ce doi bărbați au 
căzut în timp ce lucrau pe o schelă 
la căminul cultural din Breaza. 
Unul dintre angajați, în vârstă 
de 36 de ani, a fost găsit decedat 
de medicii ajunși la fața locului. 
Cadavrul a fost transportat la 
Serviciul de Medicină Legală 
pentru efectuarea necropsiei și 
stabilirea cu exactitate a cauzei 
morții. Cea de a doua persoană, un 
tânăr în vârstă de 27 de ani, a fost 
transportat la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean. 
Potrivit medicilor, tânărul 
prezenta un traumatism cranio-
cerebral, o plagă în zona occipitală 
și un traumatism toracic. 

Intervenții pe bandă rulantă
Jandarmii au fost solicitați să 
intervină în localitatea Breaza 
pentru alungarea unui urs ce 
se plimba pe străzile din oraș. 
În aceeași zi, jandarmii au 
fost solicitați să intervină și în 
localitățile Bușteni și Azuga, 

pentru îndepărtarea unei ursoaice 
cu un pui, respectiv a unei vulpi 
ce intrase în curtea unui imobil. 
Jandarmii au mai intervenit în 
stațiunea Bușteni după ce un porc 
mistreț s-a apropiat prea mult 
de gospodăriile din localitate, 
fi ind sfâșiat de mai mulți câini. 
Cadavrul mistrețului a fost ridicat 
de reprezentantul  Ocolului Silvic 
Azuga. Tot în Bușteni, pe timpul 
nopții,  și-au făcut apariția șapte 
urși la tomberoanele de pe strada 
Cezar Petrescu.  Și, tot aici, 
jandarmii au intervenit în zona 
Telecabinei, unde un alt exemplar 
de porc mistreț a fost muşcat de 
mai mulți câini. La fața locului s-a 
prezentat reprezentantul fondului 
de vânătoare care a ridicat cadavrul 
porcului mistreț. Jandarmii fac 
apel la populație să nu se apropie 
de animalele sălbatice și să 
solicite imediat ajutorul în cazul 
în care acestea ajung aproape de 
gospodării.
Tânăr dat dispărut la o stână din 

Baba Ana
Un tânăr în vârstă de 20 de ani, 
din Brăila, a fost dat dispărut de 
la o stână din Baba Ana, unde 
lucra ca îngrijitor de animale. 

Marian Alexandru, la momentul 
dispariției, era îmbrăcat cu o geacă 
din fâș de culoare portocalie cu 
albastru, pantaloni de culoare 
neagră, cizme din cauciuc de 
culoare neagră și fes de culoare roz. 
Potrivit IJP Prahova tânărul are 
o înălțime de 1,65 m, constituție 
astenică,  păr șaten, ochi albaștri 
și are o cicatrice pe gât. Persoanele 
care pot oferi informații sunt 
rugate să anunțe poliția.

Fetiță dată dispărută la 
Dumbrava

Caz șocant în satul Zănoaga, 
comuna Dumbrava. O fetiță 
în vârstă de doi ani a fost dată 
dispărută după ce a fost lăsată 
chiar de propria mamă lângă o 
pădure din localitate. 
Autoritățile au intrat imediat 
în alertă. Peste 60 de pompieri 
militari, polițiști și jandarmi au 
participat la acțiunea amplă de 
căutare. Mama copilei a sunat 
la 112 și a anunțat că a părăsit 
domiciliul împreună cu fetița de 
numai doi ani, după o ceartă cu 
concubinul. Ulterior, femeia a 
revenit acasă pentru a mai lua din 
lucruri, însă și-a lăsat copila pe o 
jachetă, în apropiere de locuință, 
lângă o pădure. Cum apelul a venit 
seara, autoritățile au intervenit 
rapid. După două ore de căutări, 
fetița a fost găsită, cu ajutorul 
unui câine de urmă, pe marginea 

râului Teleajen, la aproximativ un 
kilometru față de locul indicat de 
mamă. Copila avea hipotermie 
ușoară, motiv pentru care a fost 
transportată la Spitalul de Pediatrie 
Ploiești. A doua zi, Direcția 
Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului s-a autosesizat 
și, în urma anchetei declanșate, a 
decis predarea fetiței în plasament 
la un asistent maternal, în regim 
de urgență. 

Incendiu la biserica din 
Cartierul Mitică Apostol

Pompierii militari au fost în alertă 
după ce un incendiu a cuprins 
Biserica din Cartierul Mitică 
Apostol. Focul s-a manifestat 
violent la nivelul acoperișului 
lăcașului de cult, pe o suprafață 
de 200 de metri pătrați. Pentru 
stingerea incendiului au intervenit 
patru autospeciale cu apă și 
spumă. Din păcate, ca urmare 
a incendiului, turla bisericii s-a 

prăbușit. Pompierii militari au 
limitat pagubele care s-ar fi  produs 
dacă focul ar fi  ajuns la biserica 
nouă afl ată în apropiere. Se pare 
că incendiul a izbucnit de la un 
conductor electric neizolat. 

Amenzi pentru viteză
Polițiști ai Serviciului Rutier 
au organizat și desfășurat două 
acțiuni pe raza județului pentru 
combaterea principalelor cauze 
generatoare de accidente în zona 
drumurilor județene, îndeosebi 

a cazurilor de depășire a limitei 
legale de viteză. Acțiunile au avut 
loc pe DN1-B la intersecția cu 
DJ 149 (Fântânele) și pe D.N.1-D 
de pe raza comunei Ciorani, 
ocazie cu care au fost controlate 
68 de autovehicule (17 verifi cări 
alcoolscop) și s-au aplicat 40 de 
sancțiuni contravenționale (21 
pentru viteză excesivă), în valoare 
de 17.640 lei și s-au reținut trei 
permise, a anunțat IJP Prahova. 
În cea de-a doua acțiune, polițiștii 
rutieri au aplicat 33 de sancțiuni 
contravenționale, în valoare totală 
de 7.105 lei, și au reținut trei 
permise. 

Persoane condamnate, depistate 
de polițiști

 Polițiști din cadrul Postului 
Comunal Berceni au depistat doi 
localnici, de 41, respectiv 29 de 
ani, pe numele cărora Judecătoria 
Ploiești a emis  două mandate de 
executare a pedepsei cu închisoarea 
de câte trei ani, pentru comiterea 
infracțiunii contra siguranţei 
circulaţiei pe căile ferate. Cei doi 
au fost încarcerați în Penitenciarul 
de Maximă Siguranţă Mărgineni.
Percheziții la persoane bănuite 

de contrabandă cu țigări
Polițiștii Inspectoratului de 

Poliție Județean Prahova au 
efectuat în Ploiești trei percheziții, 
la domiciliile unor persoane 
bănuite de contrabandă cu 
țigări. „Din cercetări au rezultat 
indicii că, în cursul anului 

2017, persoanele bănuite s-ar fi  
aprovizionat cu țigări provenite 
din spațiul extracomunitar, 
fără a deține documente legale. 
Ulterior, le-ar fi  distribuit și 
comercializat către diverși clienți”, 
a anunțat IJP Prahova. În urma 
perchezițiilor, polițiștii au ridicat 
ţigarete netimbrate,  băuturi 
alcoolice și bunuri alimentare.  
Trei persoane au fost conduse la 
sediul Inspectoratului de Poliție 
Județean Prahova pentru audieri. 
În cauză cercetarile se desfășoară 
sub aspectul săvârşirii infracţiunii 
de  colectarea, deținerea, 
producerea, transportul, 
preluarea, depozitarea, predarea, 
desfacerea şi vânzarea bunurilor 
sau a mărfurilor care trebuie 
plasate sub un regim vamal 
cunoscând ca acestea provin din 
contrabandă sau sunt destinate 
săvârșirii acesteia.
Percheziții la persoane bănuite 

de furturi din societăți 
comerciale

Polițiștii prahoveni și ai 
Direcției de Operațiuni Speciale 
din cadrul I.G.P.R. au efectuat 
trei percheziții la domiciliile 
unor persoane bănuite de furturi 
din societăți comerciale. „Din 
cercetări au rezultat indicii că, 
începând cu luna septembrie 
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. În 
urma perchezițiilor, polițiștii au 
ridicat diverse unelte susceptibile 
a fi  utilizate la săvârșirea 
infracțiunilor, telefoane mobile, 
biciclete, materiale neferoase, 
electronice”, a anunțat IJP Prahova. 
Trei persoane au fost conduse la 
sediul poliției, pentru audieri. 
Prejudiciul cauzat până în prezent 
este de aproximativ 30 000 de 
lei. La percheziții au participat și 
luptători ai Serviciului de Acțiuni 
Speciale a Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Prahova.
Persoane audiate într-un dosar 

de înșelăciune
Polițiștii Inspectoratului de 

Poliţie Judeţean Prahova și ai 
Direcţiei Operaţiuni Speciale 
– I.G.P.R. au efectuat trei 
percheziții în județele Prahova 
și Tulcea, la persoane bănuite de 
săvârșirea de înșelăciuni. „Din 
cercetări au rezultat indicii că, 
în perioada iunie – octombrie 
a.c., persoanele în cauză ar fi  
săvârșit nouă înșelăciuni. Acestea 
ar fi  indus în eroare persoanele 
vătămate, contactându-le 
la telefon și spunându-le că 
o persoană apropiată este 
vinovată de producerea unui 
accident rutier grav. Pentru 
înlăturarea consecințelor penale 
ale accidentului, precum și sub 
pretextul acoperirii costurilor 
medicale generate de intervenția 
personalului medical, victimelor 
le-ar fi  fost solicitate diverse sume 
de bani ce ar fi  fost ridicați de 
complici”, a anunțat IJP Prahova, 
precizând că prejudiciul în cauză 
se ridică la aproximativ 90.000 
de lei. De la locațiile unde au fost 
efectuate percheziții, polițiștii au 
ridicat mai multe telefoane mobile 
și cartele SIM, bani, bijuterii și 
înscrisuri. Patru persoane au fost 
aduse la audieri.
Percheziții la persoane bănuite 

de trafi c de persoane
Polițiștii din cadrul Brigăzii 

de Combatere a Criminalității 
Organizate Ploiești, sub 
coordonarea D.I.I.C.O.T. – 
Serviciul Teritorial Ploiești, au 
efectuat opt percheziții domiciliare 
în județele Prahova și Giurgiu. 
„Din cercetări a reieșit că, în 
perioada 2014-2017, 11  persoane 
ar fi  constituit un grup infracţional 
organizat, profi lat pe racolarea de 
tinere, pe teritoriul României, 
iar, ulterior, le-ar fi  transportat 
în Spania, în vederea exploatării 

sexuale sub coordonarea și 
în interesul lor”, a anunțat IJP 
Prahova. În urma perchezițiilor 
au fost descoperite și ridicate, în 
vederea cercetărilor, mai multe 
sisteme informatice și înscrisuri 
ce prezintă relevanță probatorie 
în cauză, telefoane mobile, două 
pistoale cu aer comprimat, de tip 
air soft  și un pistol cu gaz, deținut 
fără autorizație. Totodată, au fost 
puse în executare patru mandate 
de aducere pe numele bănuiților 
afl ați pe teritoriul României.
S-a ales cu dosar penal pentru că 

vindea articole pirotehnice
Polițiștii din cadrul Secţiei 
Rurale nr. 2 Floreşti, în timp ce 
acționau la târgul organizat în 
comuna Măgureni, au depistat 
un ploieștean de 34 de ani, care 
comercializa fără drept materiale 
pirotehnice. În cauză s-a întocmit 
un dosar penal pentru săvârşirea 
infracţiunii de „operaţiuni cu 
articole pirotehnice efectuate fără 
drept”, iar materialele pirotehnice 
au fost ridicate în vederea 
confi scării, a anunțat IJP Prahova.

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 

Roxana Tănase;  
www.ziarulploiestii.ro

Zeci de persoane au ajuns la 
spital cu diverse traumatisme, 
iar doi bărbați au murit din 
cauza accidentelor rutiere. 
Un incendiu violent a mistuit 
un service auto de la Puchenii 
Moșneni.

Roxana Tănase;

ș

râului Teleajen la aproximativ un
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Ziarul   PloiestiiACTUALITATE

Bugetul inițial al Consiliului Județean 
Prahova pentru 2017 a fost în sumă de 

412,573 milioane de lei la secțiunea venituri 
și de 555,287 milioane de lei la secțiunea 
cheltuieli (408, 173 mil. lei cheltuieli de 
funcționare și 147,114 mil. lei  cheltuieli de 
dezvoltare; observăm că, între timp, suma 
la dezvoltare a fost rectifi cată în scădere, la 
136,5 mil. lei). Defi citul bugetar, de peste 
142 milioane de lei, urma să fi e acoperit 
din excedentul bugetar înregistrat în 2015-
2016, în sumă de 152,255 milioane de lei.
Să ai bani pentru spitale și Să ai bani pentru spitale și 

să nu-i cheltui...să nu-i cheltui...
La secțiunea de funcționare, să admitem 

că nu sunt probleme. Din totalul de 347, 
755 mil. lei, au fost cheltuiți 277, 48 mil. 
lei, respectiv, 79,79% din bugetul alocat. 
Diferența înseamnă cheltuieli pe bunuri și 
servicii nerealizate și mai puțin cheltuieli de 
personal. Pentru dezvoltarea județului ori 
a instituțiilor din subordinea CJ Prahova, 
cu impact asupra vieții sociale, culturale și 
economice, contează mai puțin secțiunea de 
funcționarea, ci numai cea care se referă la 
investiții majore. Și la acest capitol se vede 
treaba că stăm rău-rău. Motivele? Cele de 
proastă salarizare nu mai pot fi  invocate, 
dată fi ind căciula de bani cu care a fost 
răsplătit fi ecare director ori funcționar 
public de execuție, la ultima majorare a 
lefurilor. Unii șefi  au invocat birocrația de 
la procedurile de achiziție. Păi, cine trebuie 
s-o schimbe, că doar Bucureștiul n-ar 
refuza propuneri venite din teritoriu, în 
condițiile unei zdrobitoare majorități PSD-
ALDE la nivel central și zonal? Spuneam 

că, la dezvoltare, bugetul anual de venituri/
cheltuieli a fost de 136,56 mil. lei, iar cel pe 
nouă luni, de 134, 95 mil. lei și s-au cheltuit 
21,6% din bani. Procentul e posibil să mai 
fi  crescut în luna octombrie. Să vedem care 
este oglinda la zi: 

-Direcția Județeană de Evidență 
a Persoanelor: funcționare-95, 61%, 
dezvoltare-37,43%;

-Spitalul Județean de Urgență Ploiești: 
funcționare-83,99%, dezvoltare-14%;

-Spitalul de Obstetrică și Ginecologie: 
funcționare-85,17%, dezvoltare-4,05%;

-Muzeul Județean de Artă „Ion 
Ionescu Quintus”: funcționare-76,84%, 
dezvoltare-92,47%;

-Muzeul Județean de Istorie și Arheologie: 
funcționare-83,94%, dezvoltare-27,73%;

-Muzeul Județean de Științele Naturii: 
funcționare-94,33%, dezvoltare-16,40%;

-Centrul Județean de Cultură Prahova: 
funcționare-84,37%, dezvoltare-85,09%;

-Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului: funcționare-94,50%, 
dezvoltare-6,75%.

Dacă la nivel de instituții culturale 
chiar nu are impact o investiție sau alta, 
să ai bani pentru spitale și să nu-i cheltui... 
Dacă până aici pot fi  trase la răspundere 
instituțiile afl ate în subordinea Consiliului 
Județean, ce ne facem cu serviciile/direcțiile 
CJ care își desfășoară activitatea în clădirea 
Palatului Administrativ și răspund de 
drumuri ori salubritate, fi indcă și aici 
investițiile programate sunt realizate în 
proporție de 27,04%. Mai clar: locuințe, 
servicii și dezvoltare publică-20,18%; 
protecția mediului (salubritate și gestiunea 

deșeurilor)-43,55%; transporturi-19,72%. 
Ce proiecte își propusese Ce proiecte își propusese 

CJ la începutul anului?CJ la începutul anului?
Vom enumera doar câteva dintre acestea, 

de fapt, pe cele semnifi cative ca valoare a 
investiției:

-mediu: 20 mil. lei-sistemul de 
management integrat al deșeurilor; 8 
milioane de lei- înlocuire arzătoare cu NOx 
redus la cazanul nr. 5 CET Brazi; 5 mil. lei- 
sistem microzonal alimentare cu apă (sursa 
Crasna)-înlocuire conductă de transport apă 
potabilă și reabilitare construcții hidrotehnice 
aferente de la stația de tratare Schiulești la 
rezervorul de înmagazinare Gogon, Slanic; 
0,708 mil. lei- amenajare acces la stația de 
tratare mecano-biologică Ploiești;

-dezvoltare publică: 1,29 mil. lei-
iluminat dinamic arhitectural pentru 
Palatul  Administrativ, sistem control 
acces centralizat și înlocuire tâmplărie 
din metalică/lemn cu geam termopan; 
370.000 lei- renovare Casa memorială 
„Paul Costantinescu”; 300.000 lei- reparație 
capitală acoperiș, fațada și tâmplarie 
exterioară la Muzeul de Arta Ploiești;

-sănătate: 500.000 lei- un studiu de 
fezabilitate pentru extinderea Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești; 200.000 lei- 
extinderea, reabilitarea, modernizarea și 
dotarea infrastructurii de primiri urgente 
a SJU; 500.000 lei (total investiție-6,4 
milioane de lei)- reabilitarea termică și 
creșterea efi cienței energetice a Spitalului 
de Obstetrică- Ginecologie Ploiești; 
100.000 lei-proiectare reabilitarea termică și 
creșterea efi cienței energetice a Maternității 

Ploiești; 85.000 lei- extinderea, reabilitarea, 
modernizarea și dotarea infrastructurii de 
primiri urgențe a Spitalului de Obstetrică 
Ginecologie;

-educație/social: 5,145 mil. lei-
construire Școala Gimnazială Specială nr. 
1 Ploiesti; 106.000 lei- Școala Gimnazială 
Specială Filipeștii de Târg, amenajare curte, 
teren de sport, sistem de supraveghere, 
termoizolație;

-transporturi: amplasare semnale 
de intrare în județ la limitele cu Brașov, 
Buzău și Dâmbovița- 300.000 lei; punerea 
în siguranță a DJ 101P, Poiana Câmpina 
-678.000 lei, consolidare DJ 234 Salcia 
-311.000 lei, îmbrăcăminte bituminoasă 
ușoară pe DJ 206-Talea -1,835 mil. lei, 
refacere DJ 219 Predeal Sarari -1, 5 mil. 
lei, îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe 
DJ 231 Gornet- Păcureți-2,552 mil. lei, 
extindere rețea iluminat public pe DJ 102, 
de la Spitalul Județean de Urgența Ploiești, 
la Pasajul rutier peste DN 1B-1 mil. lei,  
consolidare drum județean DJ 713 -2,845 
mil. lei, consolidare și refacere DJ100 N, 
comuna Ceptura-9,465 mil. lei, consolidare 
și refacere DJ 205G si DJ 101 R, Cornu 
(execuție)-2,3 mil. lei, refacere 1 podeț 
comuna Cosminele, DJ 218-257.000 lei, 
reparații și apărări de mal 1 pod comuna 
Drajna, DJ 102B-1,069 mil. lei, consolidare 
și refacere DJ 100 H-Lapoș-511.400 lei, 
consolidare pentru punere în siguranță 
și refacere DJ 234 și refacere DJ 102 C, 
Sângeru-1,754 mil. lei.

ÎN 9 LUNI, CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA A CHELTUIT DOAR ÎN 9 LUNI, CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA A CHELTUIT DOAR 
21,6% DIN BUGETUL ALOCAT SECȚIUNII DE DEZVOLTARE!21,6% DIN BUGETUL ALOCAT SECȚIUNII DE DEZVOLTARE!

Câte luni mai sunt din acest an? 
Două mari și late. Întrebare: 

ar mai putea Consiliul Județean 
Prahova și instituțiile din subordine 
să cheltuie (util și corect, se înțelege) 
peste 70% din sumele alocate la 
secțiunea dezvoltare? Aproape 
imposibil! La 30 septembrie 2017, 
din bugetul alocat la acest capitol, de 
134.952.010 lei (total an- 136.562. 
010 lei), se cheltuiseră 29.165.420 
lei, adică 21,6%! Atenție, cea mai 
mare sumă rezervată investițiilor 
provine din excedentul bugetar de 
anul trecut, deci nici în 2016 banii 
nu au fost cheltuiți. 
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Declarație a președintelui Consiliului 
Județean, Bogdan Toader, 

consemnată în presa locală: „sunt foarte 
nemulțumit de modul în care arată datele 
în momentul de față. Aveam pretenția la 
un grad mai mare de execuție, iar cifrele 
vorbesc de la sine: la bugetul de funcționare, 
execuția este de 80%, iar la cel de investiții-
de 21,6%. Situația este similară și, în unele 
cazuri, chiar mai difi cilă  la instituțiile pe 
care le avem în subordine. De exemplu, 
la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie, 
bugetul de dezvoltare este consumat doar 
în proporție de 4%! Vorbind cu conducerea 
spitalului, mi s-a spus că până la sfârșitul 
anului se va ajunge la 80%. Vom vedea 
dacă va fi  așa… La Spitalul Județean este de 
16%. Ce să mai zic? Pot doar atât să spun: 
săracul om bogat!”.

USR, partidul în care tineretul și-a 
pus nădejdea că ar putea însemna 

altceva în viața politică românească, 
s-a contaminat de metehnele vechilor 
formațiuni politice, consumându-se 
în tensiuni interne care, mai devreme 
sau mai târziu, vor dezbina puținii 
oameni adunați la un loc de Nicușor 
Dan. Săptămâna trecută, la Congresul 
Extraordinar de la Poiana Brașov, 
congres boicotat de mai multe fi liale 
din țară, a fost ales noul președinte 
al formațiunii politice, în persoana 
lui Dan Barna, un bucureștean 

specializat în proiecte europene 
derulate cu statul. El a obținut 127 de 
voturi, din 191 exprimate (14 au fost 
anulate). Contracandidatul său, fostul 
ministru tehnocrat al Culturii, Vlad 
Alexandrescu, a fost votat de 50 de 
colegi. Congresul de la Brașov a fost 
contestat de un sfert de fi liale din țară 
fi dele încă fondatorului Nicușor Dan, 
reclamând felul în care au fost desemnați 
candidații. Chiar când alegerile erau în 
toi, Nicușor Dan acuza, pe pagina sa de 
socializare, „practici demne de PSD și 
PNL: am fost invitat la congresul USR. 
Înțeleg că a fost o dezbatere și un vot 
în Biroul Național la care unii au fost 
„pentru” și alții „contra” invitării mele. 
Am ales să nu particip. Nu pot gira prin 
prezența mea un congres viciat prin 

practici demne de PSD și PNL”, aluzie 
la felul în care au fost aleși delegații la 
congres, la București alegându-se altă 
procedură decât în restul țării. Nicușor 
Dan vorbește despre nelegimitatea 
alegerii lui Barna: „un start foarte prost 
pentru viitorul președinte al USR, oricare 
ar fi  el. Un președinte care a încălcat 
deja statutul, ca membru al Biroului 
Național, prin decizia pentru alegerile 
din București. Un președinte ales la un 
Congres cu multe semne de întrebare, la 
care mulți delegați au ales să nu participe. 
Un președinte fără legitimitate”. Barna ar 
urma să fi e președintele USR pentru 
un mandat limitat de doi ani, un alt 
congres urmând să fi e organizat în 
primăvara lui 2019, înaintea alegerilor 
europarlamentare. 
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Colectivul Camerei de 
Comerţ şi Industrie Prahova 

este alături de Dna. Alexandra 
Petre, intr-un moment de 

grea încercare – trecerea în 
nefi inţă a mamei sale, 

Dna. STELA NAUM, un om 
special, de o mare delicateţe 

şi nobleţe sufl etească, 
apreciată şi preţuită, 

deopotrivă, de toţi cei care au 
cunoscut-o.

DUMNEZEU S-O 
ODIHNEASCĂ ÎN PACE !
Sincere condoleanţe familiei 

îndurerate !

SR partidul în care tineretul și a

USR ARE UN NOU PREȘEDINTE DEJAUSR ARE UN NOU PREȘEDINTE DEJA
                       CONTESTAT DE NICUȘOR DAN                       CONTESTAT DE NICUȘOR DAN

 continuare din pagina 1
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Senatorul PSD Șerban Nicolae a afi rmat 
luni, în cadrul dezbaterilor din comisia 

juridică a unei inițiative legislative 
privind declararea zilei de 26 Octombrie- 
Ziua Mișcării de Rezistență Armată 
Anticomunistă, că partizanii anticomuniști 
din munți au slăbit capacitatea de apărare a 
României, iar acțiunea lor a fost îndreptată 
împotriva intereselor țării. Da, bă, Nicule, 
și lupta anticorupție tot asta este, interese 
străine care slăbesc țara, nu? Adică furi tu 
un bou și zici că dacă te prinde jandarmu`, 
ăsta din urmă slăbește țara că nu te lasă pe 
tine în pace, ha? Dacă tot n-ai înțeles cu 
cine s-au luptat partizanii anticomuniști din 
munți poate te pricepi să dezlegi ghicitoarea 
asta: 
-Când e viu, el trage carul,
Iar tăiat, dintr-a lui piele
Face talpă tăbăcarul
Și cizmarul tălpi, pingele.

Comisia juridică a Senatului a respins, 
luni, un proiect de lege propus de PNL și 

USR care interzice persoanelor condamnate 
penal să candideze pentru funcția de 
președinte al României. Votul a fost de 7-4. 
Cum ar veni, 7 senatori spun că e-n regulă 
să candideze condamnații defi nitiv, iar 4 
s-au gândit că n-ar fi  grozav să fi m conduși 
de un fost întemnițat sau condamnat penal 
cu suspendare. Cei șapte fantastici sunt 
Robert Cazanciuc, Șerban Nicolae, Adrian 
Nicolae Diaconu, Tit-Liviu Brăiloiu, Marian 
Pavel, Ionuț Sibinescu și Csaszar Karoly-
Zsolt. Acum ce-ați zis voi, dacă Ceaușescu 
a fost închis la Doft ana și a ajuns președinte, 
de ce n-am putea și noi, azi, să livrăm un șef 

de stat cu bube pe cap? Zău, dar de ce n-am 
pune direct un cimpanzeu să ne reprezinte? 
Sau, naibii, să-l alegem pe-ăla care are mai 
multe pușcării la activ... Vouă v-aș dedica 
o variantă adaptată a epigramei lui Florea 
Ștefănescu:

-În politică, prostia
Nu ar fi  un handicap.
Dar la noi, în România,
Ăștia n-au creier în cap.

Cică vineri, la Liceul Tehnologic 
Agromontan din Vălenii de Munte, 

unui elev de 16 ani i s-a făcut rău și a 
leșinat. A fost chemat imediat un echipaj 
al Serviciului de Ambulanță Prahova, iar 
„nemernica” aia de doft oriță a constatat că, 
de fapt, puștanul era beat criță. La școală, 

cum e normal, a fost declanșată... ce altceva 
decât o anchetă pentru a se afl a cum anume 
s-a întâmplat totul. Potrivit reprezentanților 
unității de învățământ, elevul ar fi  venit beat 
la ore, iar în pauză i-a fost rău, motiv pentru 
care a fost solicitată Ambulanța. Noi credem 
că deja comisia a tras concluzii greșite. 
Băiatul a făcut doar o aplicație practică la 
ceea ce a învățat la Festivalul țuicii ori la 
tehnologia produselor:
-Eu recunosc, m-am amețit un pic,
Dar nu văd o așa greșeală
C-am încercat doar să aplic
Ce-am învățat la...școală!

Iar s-a supărat viceprimarul Cristian 
Ganea! El a anunțat că renunță la 

atribuțiile de a coordona CSM Ploiești: 
„directorul CSM Ploiești este numit în 
funcție de domnul primar și este și consilier 
al acestuia.La ultima discuție pe care am 
avut-o cu primarul, cu directorul economic 
al Primăriei, cu directoarea economică de 

la CSM și cu directorul CSM, s-a convenit 
asupra unei sume care să acopere o serie 
de probleme cu care se confruntă clubul 
sportiv. Ulterior, la o ședință a comitetului 
de coordonare, s-a stabilit că, de fapt, nu 
este nevoie de bani. Ba chiar este disponibilă 
o sumă pentru achiziționarea a două 
microbuze! Consider că am fost mințit! 
Mi-am pierdut încrederea și nu vreau să 
particip la minciuni pe semnătura mea”. 
-Peste tot, cu critica,
Umblă Ganea supărat.
Adi Dobre i-a furat,
De un timp... politica!

Donald Constantin, fostul manager al 
SGU Ploiești, trebuie să înapoieze 

jumătate din indemnizația încasată anul 
trecut. Alte două persoane din fosta 
conducere vor returna, de asemenea, 
sume importante în conturile societății. 
Prejudiciul invocat de actuala conducere 
este de peste 100.000 de lei. Despre ce 
prejudiciu ar fi  vorba? CA-ul a stabilit 
ca indicatorii de performanță fi xați la 
semnarea contractului de mandat au fost 
îndepliniți numai în cuantum de 51%, 
motiv pentru care Donald ar fi  cazul să dea 
înapoi 49% din indemnizație. La pachet cu 
el mai intră alți doi foști directori ejectați 

de noua conducere: Elena Trican are de dat 
13.380 lei-avans concediu, iar Gheorghe 
Constantin-23.758 de lei, reprezentând 
avans de trezorerie nejustifi cat.
-Fost-ai, lele, cât ai fost,
Dar acu` e lucru prost.
Roata vieții se întoarce,
Scoate banii, dă-i încoace!

Bătăușul Mirel Palada, interfața Sociopol, 
zice că, prin faptul că a fost de partea 

protestatarilor în timpul manifestațiilor 
anti-Guvern, președintele Klaus Iohannis 
și-a recâștigat popularitatea alegătorilor. 
Cu toate acestea, șeful statului nu mai 
este favoritul taberei anti-PSD în vederea 
alegerilor prezidențiale din 2019, ci el ar 
fi  învins, într-o asemenea competiție, de 
actuala șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi. 
Și uite cu ce chestiune manipulatorie de 
duzină vine Mirel: în tabăra votanților anti-
PSD, Kovesi este preferată de 28%, Iohannis 
de 20%, Cioloș de 10%, iar Nicușor Dan de 
2%. Varianta „Nu știu/Nu răspund” a fost 

aleasă de 41% dintre respondenți.
În tabăra PSD, favorită este Gabriela Firea 
(32%), urmată de Victor Ponta (18%) și Liviu 
Dragnea (10%). „Nu știu/Nu răspund”-40%. 
Care va să zică, bre, asta încearcă bătăușul, 
să vâre în capul ălora de-o teapă cu el, că 
doamna Firea stă mai sus decât toată lumea. 
Asta știi când, găgăuță?
-Când o face plopul mere
Și răchita micșunele,
Broaștele un șoricel
Și pisica vreun...Mirel!

După multe luni când aleșii locali au băgat 
bățul prin gard, hârrr-hârrr, se aude că 

ei au picat la pace cu privire la realizarea 
viitorului spital al Ploieștiului. Reamintim 
că PNL a venit cu varianta amplasării în 
oraș, pe undeva prin Vest, în locul unei 
foste unități militare, iar PSD și ALDE 
s-au gândit să ducă spitalul pe un câmp 
de lângă Hipodrom. Până ieri-alaltăieri, 
social-democrații au acuzat Primăria 
că nu și-a făcut temele pentru stabilirea 
costurilor legate de dezafectarea clădirilor 
de la MApN, în timp ce liberalii au adus 
critici dure la adresa propunerilor colegilor 
PSD+ALDE, susținând că terenurile din 
zona Hipodromului sunt inundabile și sunt 
împânzite de cablurile de curent electric. 
Dar cum credeți c-au ajuns oamenii aceștia 

la pace? Uite cum: municipalitatea va 
efectua un studiu de prefezabilitate care să 
analizeze două variante de amplasare, fi rma 
care va păpa niște bani aiurea urmând să 
decidă care e soluția mai deșteaptă. Măi, 
băieți, până când veți construi voi spitalul...
-Aruncă băieții banul
Așa, în suprem sictir.
Până e gata spitalul
Mergem noi la cimitir!

PAMFLETZiarul   Ploiestii
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Cât de politizate sunt structurile din Cât de politizate sunt structurile din 
subordinea Consiliului Local Ploiești  
Consiliul Local Ploiești are 

în subordine o regie și 
trei societăți comerciale la care 
este unic acționar: SC „Hale 
și Piețe” SA, SC Servicii de 
Gospodărire Urbană SRL, SC 
Transport Călători „Express” SA 
și Regia Autonomă de Servicii 
Publice Ploiești. Acestora li se 
mai adaugă, dar despre ele nu 
vom vorbi astăzi, Clubul Sportiv 
Municipal, Serviciul Public 
Finanțe Locale, Administrația 
Serviciilor Sociale Comunitare, 
Parcul Memorial „Constantin 
Stere” Bucov, Serviciul Public 
Local de Evidență a Persoanelor, 
Poliția Locală, Filarmonica „Paul 
Constantinescu”, Teatrul „Toma 
Caragiu”, Casa de Cultură „I.L. 
Caragiale”, Spitalul Municipal 
și Spitalul de Pediatrie. Iar ca să 
ne dăm seama despre infl uența 
politică, vă reamintim că Primăria 
Ploiești este condusă de un primar 
liberal, iar Consiliul Local este 
dominat de o majoritate PSD-
ALDE. Veți vedea, cele două părți 
și-au împărțit cumva conducerile 
societăților comerciale.

O CONDUCERE 
MAJORITAR ALDE LA SC 

„HALE ȘI PIEȚE”
SC „Hale și Piețe” s-a înfi ințat 
în 2002, în baza Legii 31/1990 
privind societățiile comerciale și a 
HCL nr. 116 / 2002. Societatea, al 
cărei acționar unic este Consiliului 
Local Ploiești, administrează, în 
afară de clădirea de patrimoniu 
Halele Centrale, 13 piețe și un obor, 
toate afl ate în proprietatea privată 
a municipiului Ploiești. În prezent, 
conducerea este asigurată de 
Adunarea Generala a Acționarilor 
(consilierii locali Alexandru Paul-
Palaș și Ștefan Dănescu), Consiliul 
de Administrație (Toma Pințoiu-
președinte, Iulian Tudor, Vasile 
Ardeleanu, Constantin Popa și 
Nicolae Dănescu) și o echipă 
managerială (director general-ing 
Mariana Pepelea, director adjunct, 
ing. Corneliu Comendant, director 
adjunct, jurist Cristian-Emil 
Grozavu și director economic, 
Cornelia Angelescu).
La AGA lucrurile sunt clare: Paul 
Palaș este membru ALDE, iar 
Ștefan Dănescu-membru PSD. 
Cei doi au fost delegați prin 
votul Consiliului Local Ploiești. 
Consiliul de Administrație 
este, teoretic, desemnat în 
conformitate cu OUG 109/2011 
privind guvernanța corporativă 
a întreprinderilor publice 
modifi cată și aprobată prin Legea 
nr.111/2016. Și nu zicem că nu 
s-au petrecut lucrurile întocmai 
din punct de vedere legal. Avem 
doar o simplă coincidență: cu o 
excepție, toți fac parte din ALDE 
și PSD! Consilierul județean Toma 
Pințoiu este cel mai cunoscut 
dintre toți; a fost multă vreme 
liberal, cu o trecere temporară 
pe la PC, apoi s-a mutat cu arme 
și bagaje la ALDE. Potrivit CV-
ului, Pințoiu este absolvent al 
Universității „Bioterra”, a lucrat o 
perioadă la Romtelecom și a mai 
deținut, în afară de câteva poziții 
de conducere în PC, PNL și ALDE, 

funcții în AGA diverselor societăți 
ale Consiliului Județean Prahova 
(chiar și acum este membru AGA 
la SC „Hidro Prahova”). Din 
2013 este consilierul directorului 
general al altei companii de stat, 
Conpet SA. Din ALDE mai face 
parte Vasile Ardeleanu (consilier 
județean). Constantin Popa și 
Nicolae Dănescu sunt membrii 
PSD, iar Iulian Tudor a lucrat ca 
ofi țer la Gruparea de Jandarmi 
Ploiești. Cât despre conducerea 
managerială, Mariana Pepelea 
deține funcția de conducere în 
structura femeilor ALDE Prahova. 
Aceasta a fost numită inițial ca 
director interimar și, evident, 
reconfi rmată în funcție în urma 
unui concurs de selecție în baza 
aceleiași guvernanțe corporative. 
Cel mai important proiect 
anunțat este cel de reconstruire a 
pieței centrale agroalimentare. O 
precizare: site-ul este unul bine 
realizat; doar comunicatele de 
presă sunt cam rare, deși activități 
de care să afl e opinia publică sunt 
destule.

SGU, ÎMPĂRȚITĂ 
ÎNTRE PSD ȘI ALDE, DAR 
ȘI UN CAR DE PROBLEME 

FINANCIARE
Societatea Comercială „Servicii de 
Gospodărire Urbană” Ploiești, un 
SRL cu multe-multe probleme, a 
fost înfi ințată în 2010, în baza HCL 
219 și 306, respectând prevederile 
legilor 215/2001 ( a administrației 
publice locale) și 31/1990 
privind societățile comerciale. Pe 
cinstitelea, SGU este rezultatul 
unui artifi ciu prin care Primăria 
Ploiești a vrut, la vremea 
respectivă, să scape de concedierile 
din vremea Guvernului Boc. 
De fapt, dacă urmăriți, în timp, 
evoluția personalului angajat și 
a stucturilor din și de pe lângă 
Consiliul Local și Primăria Ploiești, 
orice restructurare a însemnat 
externalizarea unor servicii prin 
înfi ințarea de societăți comerciale 
sau instituții cu personalitate 
juridică. Așa se face că, în loc să 
fi e micșorat numărul salariaților, 
acesta a crescut constant. 
Revenind la SGU, societatea 
are ca unic acționar municipiul 
Ploiești, prin Consiliul Local. 
Până deunăzi vreme, director 
general a fost Donald Constantin. 
Acesta a deținut funcția un 
mandat complet, contractul 
de management a fost reînnoit 
anul trecut, pe vremea când era 
membru PSD, dar anul acesta, 
după ce Constantin s-a transferat 
la PNL, Consiliul de Administrație 
l-a suspendat din funcție. 
În prezent, conducerea este 
asigurată de: Adunarea Generală 
a Acționarilor (Stanciu Marilena-
PSD, Văduva Sorin-ALDE, ambii 
numiți prin votul CL Ploiești), 
Consiliul de Administrație (Crețu 
Ionuț, Oprea Nicolae, Stănciulescu 
Angela, Măntoiu Anabell Olimpia 
și Radu Georgiana Bianca), 
conducerea fi ind asigurată de 
Ovidiu Negulescu-director 
general și Marius Panaite-director 
general adjunct.

Președintele CA este Crețu Ionuț 
(30 ani), economist, cu studii de 
licență (studii de scurtă durată) 
la UPG Ploiești și un master la 
Universitatea Ecologică București. 
Intră în pâine, ca să zicem așa, 
adică în câmpul muncii, la 
cabinetul senatorial al lui Iulian 
Bădescu, apoi este, în paralel, 
consilier al viceprimarului Raul 
Petrescu și economit la TCE, iar în 
prezent lucrează la Conpet, unde 
a fost angajat din 2015 (unitatea 
este condusă de Liviu Ilași, fost 
membru PNL;  acesta scrie 
răspicat, în declarația sa de interese 
din 2017: „nu sunt membru al 
niciunui partid politic”). În CV-ul 
lui Crețu se mai spune că ar mai 
avea un serviciu la o fi rmă privată 
de pază. Crețu susține că nu este 
membru al vreunui partid politic, 
dar având în vedere posturile 
ocupate, s-ar vedea ceva afi nități 
politice... Nici ceilalți membri 
ai CA nu fac parte din anumite 
partide: Oprea Nicolae a fost ofi țer 
SRI; Stănciulescu Angela-contabil 
autorizat fi rme private, asociat 
GEBO SRL; Măntoiu Anabell 
Olimpia- a lucrat/lucrează la 
Primăria Ploiești și SC Hidro 
Prahova, fi ind membru CA și la 
TCE; Radu Georgiana Bianca-a 
lucrat în domeniul privat și la 
Centrul de Îngrijire Puchenii 
Mari, instituție din subordinea 
DGASPC a Consiliului 
Județean Prahova. Cât despre 
Ovidiu Negulescu știm că este 
vicepreședinte al ALDE Ploiești. 
În general însă avem următoarea 
realitate: cu multe foste sau 
actuale conduceri „performante” 
(guvernanța corporativă este 
așa, ceva, ca venit de la NASA, 
cel puțin!), SGU e într-o situație 
fi nanciară deplorabilă!

LIBERALII 
ȘI-AU ADJUDECAT 

SUPREMAȚIA LA TCE
Despre SC Transport Călători 
„Express” SA trebuie să spunem 
întâi de toate că are o pagină 
ofi cială online praf. Depășită, 
dezordonată, neactualizată. De 
exemplu, Elena Trican fi gurează 
printre membrii AGA, deși 
aceasta nu este consilier local! 

Adunarea Generală a Acționarilor, 
dacă informațiile de pe site sunt 
corecte, are în componență doi 
liberali, respectiv, Marcu Valentin 
(salariat al Conpet) și Neagu Puiu 
(inginer la Conpet și membru CA 
la Brazi Industrial Parc). Între 
noi fi e vorba, Conpet a fost sau 
este un fel de refugiu pentru o 
anumită categorie de politicieni, 
să zicem, de eșalon secund. 
Consiliul de Administrație îl are 
ca președinte poate pe cel mai 
avut dintre specialiștii în CA, 
Alexandru Vârlan, introdus în 
această lume pe fi lieră liberală ( a 
se vedea că, în trecut, a activat la 
una din fi rmele lui Florin Anghel, 
fost membru PDL); oricum ar fi , 
Vârlan a lucrat la mai multe fi rme 
private, pe contracte extrem de 
avantajoase. CA este completat 
de: Tănase Ana Maria Carmen-
Casa Județeană de Pensii Prahova, 
expert independent în recrutarea 
resurselor umane, neafi liată 
politic; Jianu Florin-membru 
PSD și angajat la Societatea de 
Distribuție a Energiei Electrice 
Muntenia Nord; Aldescu Aurora-
persoană fi zică autorizată în 
audit fi nanciar, audit intern și 
consultanță fi nanciară-contabilă și 
fi scală, neafi liată politic; Croitoru 
Georgeta Daniela- membru 
provizoriu, care a lucrat  între 
anii 2001 si 2010 la Ofi ciul 
Public Proiect din subordinea 
CL Ploiești, iar după desfi ințarea 
instituției, la Primăria Ploiești. 
Din 2017, echipa managerială 
(Ion Micu-director tehnic, Ionelia 
Enescu-director exploatare 
și Monica Tănase-director 
fi nanciar) este coordonată, de pe 
poziția de director general, de 
Alexandri Nicolae-PNL, licențiat 
în inginierie economică la 
Universitatea Agricolă București. 
Indiferent ce a făcut sau nu a 
făcut, de când a intrat în politică, 
Nicolae a avut numai funcții de 
conducere între cele două mandate 
de parlamentar: subprefect și 
prefect, director tehnic la RASP, 
director dezvoltare-Direcţia de 
Poștă Ploiești, director general 
Parcul Industrial Ploiești, director 
general Conpet. Ce știm despre 
TCE Ploiești? Că are datorii mari 

și niscai încurcături fi nanciare. 
Așteptăm să-i vedem pe noii 
experți la treabă, iar minima 
știință a managementului ar fi  să 
scoată societatea la liman și s-o 
facă rentabilă. Deocamdată n-au 
făcut-o, iar confi rmarea vine de 
la sindicaliști, care au anunțat 
importante acțiuni de prostest 
față de situația fi nanciară în care a 
ajuns unitatea.

RASP-PROCEDURĂ 
DE NUMIRE, PARDON, 
SELECȚIE, ÎN CURS DE 

DESFĂȘURARE
La RASP Ploiești, procedura de 
selecție a directorului general 
este în desfășurare. După prima 
etapă, au fost declarați admiși 
directorul tehnic și directorul 
general interimar Vasile Ionescu 
și fostul viceprimar al Ploieștiului 
(candidat din partea Partidului 
Popular Dan Diaconescu și, 
ulterior, apropiat al PSD), jurnalist 
între timp, Raul Petrescu. Pe 
cine pariem? Am merge, din 
experiență, pe a doua variantă... 
Consiliul de Administrație- care se 
ocupă de toate pentru toți, inclusiv 
de selecția directorului -îi are în 
componență pe Ioan Gheorghe, 
președinte-fost consilier local 
în două mandate incomplete 
la Primăria Ploiești, inginer 
mecanic, absolvent al Institutului 
Politehnic Iași, din 1985 și până 
astăzi, angajat la Upetrom 1 Mai; 
Maria Manuela Scarlat- a lucrat/
lucrează în mediul privat și la 
Direcția Financiară, este asociată 
la 3 fi rme; Gheorghe Ristulescu- 
absolvent al UPG Ploiești, director 
la mai multe fi rme private; Nicolae 
Ioan Ittu-bucureștean, consilier 
și șef corp control la Ministerul 
Finanțelor Publice și Ministerul 
Economiei, absolvent al Facultății 
de Cibernetică Economică și 
Statistică ASE București; Ionuț 
Ciprian Crețu-despre acesta am 
scris în calitatea sa de președinte 
al CA la SGU Ploiești. Și apropo 
de contractele de performanță 
încheiate pe cârca RASP: probabil 
din această cauză nu s-a fi nalizat 
stația de epurare, un inventar nou-
nouț fi ind în conservare ( a se citi 
degradare) de câțiva ani. 

(Va urma)
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Universitatea “Petrol-Gaze” din 
Ploiești a sărbătorit recent 50 de 

ani de învățământ universitar ploieștean. 
Evenimentul a făcut parte din seria 
acțiunilor cuprinse în proiectul “Prahova 
- Capitala Mondială a Petrolului”, proiect 

demarat în aprilie 2017, la inițiativa Prof. 
univ. dr. ing. Mihail Minescu, prorector al 
Universității “Petrol-Gaze”. 

În prezența reprezentanților autorităților 
centrale, județene și locale, ai unor ambasade, 
ai instituțiilor culturale și de învățământ 
prahovene, ai Camerei de Comerț și 
Industrie Prahova, ai  mediului economic, 
precum și a cadrelor didactice, a foștilor 
și actualilor absolvenți au fost prezentate 
etapele proiectului “Prahova -  Capitala 
Mondială a Petrolului”.  Proiectul a început 
în primăvara acestui an cu inaugurarea unui 
monument în fața universității, monument 
care să amintească de frații Teodor și Marin 
Mehedințeanu, ctitorii rafi năriei din 1857 
de la Ploiești, a continuat cu acțiunile de 
la București, Constanța, Telega, Câmpina 
și s-a încheiat cu sărbătorirea în Aula 
Universității “Petrol-Gaze” a unei jumătăți 
de secol de învățământ superior la Ploiești. 

În cadrul evenimentului au avut 
intervenții atât reprezentanți ai conducerii 
actuale a universității, dar și foști 

rectori, foști absolvenți, reprezentanți ai 
autorităților statale și locale, ai mediului 
economic, vorbitorii subliniind importanța 
actului educațional din această universitate, 
cât și necesitatea păstrării vii în conștiința 
colectivă a tradiției de petrol din România 
și a realizărilor din domeniu.

Proiectul “Prahova – Capitala Mondială 
a Petrolului” a fost derulat de Universitatea 
„Petrol-Gaze” în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Ploiești, Consiliul Județean 
Prahova, Ministerul Culturii și Identității 
Naționale, Societatea Cultural-Istorică 
Mihai Viteazul și Fundația Constantin Stere. 

Meritul incontestabil al proiectului, 
dincolo de reliefarea aspectelor ce țin 
de tradiție și de realizările din domeniul 
petrolier, este acela că a reușit să antreneze 
în conceperea și realizarea lui mediul 
universitar ploieștean, mediul economic 
prahovean, societatea civilă și autoritățile 
administrației statale și locale. Sperăm că 
un astfel de parteneriat se va menține și 
se va consolida în benefi ciul comunității 

prahovene. Pentru intensa implicare a 
Universității ploieștene în viața comunității, 
apreciem că i se potrivește următorul slogan: 
Universitatea Petrol-Gaze – o universitate 
pentru comunitate!

50 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR LA PLOIEȘTI50 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR LA PLOIEȘTI

Pe lista lucărilor aprobate spre 
fi nanțare prin Programul Național 

de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, 
Consiliul Județean Prahova fi gurează 
cu următoarele investiții și alocări 
bugetare: îmbrăcăminte bituminoasă 
ușoară pe DJ 206 Talea-1,696 
milioane de lei; îmbrăcăminte 
bituminoasă ușoară pe DJ 231 Gornet/
Păcureți-2,422 mil. lei; reabilitare DJ 
102 I Valea Doft anei-11,262 mil. lei; 
pasaj denivelat peste DN1 Centura de 
Vest la intersecția cu DJ 101 I și strada 
Buda-25,638 mil. lei.  Consilierii 
județeni au aprobat, luni, indicatorii 
tehnico-economici pentru două 
dintre aceste două obiective, respectiv, 
reabilitarea drum Valea Doft anei și 
pasaj denivelat peste Centura de Vest. 
Ambele proiecte necesită și o cotă de 
cofi nanțare din bugetul județului. De 
exemplu, cel mai amplu proiect, cel al 
podului peste Centura de Vest, are o 
valoare estimată de 29,435 mil. lei, iar 
PNDL acoperă 84,10 % din cheltuieli. 
Pasajul, despre care vom oferi mai 
multe detalii cu proxima ocazie, va 
avea câte două benzi de circulație pe 
fi ecare sens + trotuare, cu bretele de 
urcare/coborâre de pe strada Buda și 
DJ 101 I (Ploiești-Buda). Deși inițial, 
în vară, se spunea că șantierul va fi  
deschis în această toamnă, este puțin 
probabil să se mai întâmple acest 
lucru.  Ca termen de execuție au fost 
avansate 24 de luni.

CJ ANUNȚĂ CJ ANUNȚĂ 
O NOUĂ O NOUĂ 

INVESTIȚIE INVESTIȚIE 
PE CENTURA PE CENTURA 

DE VESTDE VEST

(5) Pe perioada exercitării unui nou mandat, plata indemnizației 
pentru limită de vârstă se suspendă, urmând a fi  reluată, la încetarea 
acestuia, în cuantumul recalculat prin valorifi carea perioadei de 
mandat exercitat după suspendare.

(6) Indemnizația pentru limită de vârstă se actualizează ori de câte 
ori se majorează sau se indexează indemnizația brută lunară a unui 
deputat/senator afl at în exercitarea mandatului, cu aceeași dată.

(7) Indemnizația pentru limită de vârstă se cumulează cu orice 
tip de pensie stabilită în sistemul public de pensii sau în alt sistem 
de pensii neintegrat sistemului public, precum și cu orice alte venituri 
realizate.

(8) Indemnizația pentru limită de vârstă este supusă impozitului pe 
venit și contribuției de asigurări sociale de sănătate.

(9) Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă se suportă 
din bugetul de stat, prin bugetul Camerei Deputaților și al Senatului, 
și se plătește de acestea”.

Nu benefi ciază de pensii speciale parlamentarii care au fost 
condamnați defi nitiv pentru comiterea, în calitate de deputat sau 
senator, a unei infracțiuni de corupție ori altele asimilate.

Minciuna lui Iordache: pensiile speciale au 
„înghețat” după ce au fost majorate

Ce au modifi cat cele două Camere, la inițiativa unor parlamentari 
PSD, printre care și Florin Iordache? Este vorba despre alineatul 6 
care, în formula nouă, nu mai permite reactualizarea pensiei ori de 
câte ori crește indemnizația unui parlamentar în funcție, ci numai o 
actualizare cu rata infl ației („indemnizația pentru limită de vârstă va 
fi  actualizată din ofi ciu, în fi ecare an, cu rata medie anuală a infl ației, 
de la data de 1 ianuarie a fi ecărui an”). Toată lumea a răsufl at liniștită, 
imaginându-și că este vorba măcar de o plafonare a indemnizațiilor 
speciale la valorile încasate până acum. Numai că pensiile au prins 
majorarea veniturilor parlamentarilor operată începând cu 1 iulie 
2017. Fiindcă așa se spune în amendamentul nou, că se „plafonează 
indemnizațiile pentru limită de vârstă la nivelul indemnizaţiei unui 
deputat la 1 iulie 2017”.  Care era valoarea acesteia? Păi, de 13.050 lei 
brut/lună, valoare majorată de la 7.700 lei brut/lună. Asta înseamnă 
că, după un mandat complet, un parlamentar va încasa, în afară de 
alte pensii de muritori de rând ca și noi, asta dacă nu cumva deputatul 
ori senatorul nu este magistrat sau diplomat, condiție în care mai are 
o pensie specială, 3.445 lei brut/lună. Pentru două mandate, pensia 
specială este de 6.890 lei brut/lună, iar pentru trei-de 10.335 lei brut/
lună. Vreți să afl ați ce indemnizații speciale încasau până la 1 iulie 
2017 cei 731 de foști deputați și senatori care au solicitat și încasat 
acest privilegiu? 1.550 de lei pentru un mandat, 3.100 de lei pentru 
două mandate și 4.600 de lei pentru trei mandate. Faceți diferența 
și vedeți că pensiile speciale s-au dublat de fapt, nicicum nu s-au 
plafonat. Pesemne va fi  vorba despre o plafonare pentru viitor, la o 
eventuală nouă majorare a indemnizației aleșilor, dar nici atunci nu 
suntem siguri de așa ceva, având în vedere că Parlamentul schimbă 
legile când și cum are chef. 

Cum și-au votat parlamentarii privilegii pentru 
bătrânețe

În 2006, prin Legea 96, parlamentarii și-au croit pentru prima 
dată pensii speciale, inspirate de cele pe care magistrații și le-au 
fabricat în 2004. Actul normativ prevedea că, dacă parlamentarii 

au cel puțin trei mandate, atunci la pensionare li se aplică Legea nr. 
303/2004, adică aceea de care benefi ciază magistrații. Dacă au două 
mandate, baza de calcul se reduce cu 20%, iar la un singur mandat-
se reduce cu 40%. În 2010, Guvernul Boc a tăiat toate pensiile de lux, 
inclusiv pe cele ale magistraților. Curtea Constituțională a decis însă 
că este legal să fi e tăiată orice indemnizație specială, mai puțin cele 
ale judecătorilor și procurorilor. În 2015, Parlamentul s-a plâns de 
discriminare și, ca urmare, a hotărât să reintroducă pensiile speciale 
pentru deputați și senatori, calculate după o nouă formulă. Aleșii 
au mai operat o manevră care să dea bine la electorat în sensul în 
care au decis că pensiile nu vor mai fi  plătite din bugetul de stat, 
ci din bugetul celor două Camere. De parcă aceștia ar fi  bani aduși 
de-acasă, ci nu ar fi  tot banii contribuabililor români! Președintele 
Iohannis a retrimis legea în Parlament, dar a doua oară nu a mai 
avut altă cale legală de atac, așa că a fost nevoit să promulge actul 
normativ așa cum l-au imaginat aleșii. Zilele trecute, șeful statului 
n-a schițat niciun gest de a combate modifi cările aduse Statutului 
deputaților și senatorilor, așa că parlamentarii și-au acordat pensii 
calculate după dublarea indemnizațiilor aleșilor afl ați în activitate.

Pensii de lux
Potrivit „Capital.ro”, în 2017, primeau pensii speciale următoarele 

categorii profesionale:
-diplomați, 784 benefi ciari: pensia medie, 5.318 lei (din 

cotizație-2.072 lei, de la buget-3.381 lei); 
-personal aeronautic, 1.413 benefi ciari: pensia medie, 10.825 lei 

(din cotizație-2.742 lei, de la buget-8.100 lei);
-funcționari publici parlamentari, 582 benefi ciari: pensia medie- 

3.099 lei (din cotizație-2.043 lei, de la buget: 1.348 lei);
-magistrați, 3.301 benefi ciari: pensia medie-10.394 lei (din 

cotizație-2.196 lei, de la buget-9.287 lei);
-personal din instanțe, 1.701 benefi ciari: pensia medie-3.600 lei 

(din cotizație-1.519 lei, de la buget-2.162 lei);
-funcționari Curtea de Conturi, 543 benefi ciari: pensia 

medie-7.461 lei (din cotizație-2.847 lei, de la buget-4.666 lei).
Statistica nu este una completă. Indemnizații speciale mai primesc 

angajații SRI, SIE, SPP, telecomunicații speciale, militarii și polițiștii, 
dar și o categorie a ziariștilor care au cotizat la o anumită asociație 
profesională.

Și pensii pentru muritorii de rând
Spre comparație, rețineți că, în iulie 2017, în România existau 

5.049.161 de asigurați, respectiv, pensionari de asigurări sociale 
de stat și agicultori. Dintre aceștia, 3.835.723 aveau pensie pentru 
limită de vârstă, 22.424-pensie anticipată, 78.192-pensie anticipată 
parțială, 582.345-pensie de invaliditate, 530.095-pensie de urmaș 
și 382-ajutor social. Pe tranșe de venituri, 880.254 de persoane 
aveau pensii până la 1.000 lei, 1.911.523-între 1.001 și 2.000 lei, 
271.951-între 2.001 și 3.000 lei, 41.659-între 3.001 și 4.000 lei, 
10.335-între 4.001 și 5.000 lei și 4.515- pensii mai mari de 5.000 lei. 
Vorbind despre tranșa cea mai mică de venituri, 664.000 de vârstnici 
aveau pensii de până la 428 lei, sumă care este sub valoarea coșului 
minim lunar. Pensia medie pe total asigurați a fost așadar de 1.024 
lei, respectiv, 230 euro/lună.

PARLAMENTARII S-AU ARANJAT PÂNĂ LA PARLAMENTARII S-AU ARANJAT PÂNĂ LA 
MOARTE CU UN SAC DE BANIMOARTE CU UN SAC DE BANI

 continuare din pagina 1 Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
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MĂNĂSTIREA DIN MĂNĂSTIREA DIN 
VÂRFUL MUNȚILORVÂRFUL MUNȚILOR

Undeva, în Pasul Tihuța sau Pasul 
Bârgăului, din Piatra Fântânele, 

Bistrița-Năsăud, a fost ridicat, cu mulți 
ani în urmă, un schit de călugări. Astăzi, 
la întretăierea Munților Călimani și 
Rodnei, veghează o mănăstire de maici 
impunătoare și o cruce înaltă de 31 m, 
pesemne a doua cea mai înaltă din țară, 
după Caraiman.

Mănăstirea Piatra Fântânele își are 
originea pe undeva, prin anii 1928, 

când un oarecare părinte Vasile Luncan 
ridică un paraclis de rugăciune. De fapt, 
gândurile întru-zidirea unui lăcaș sunt mai 
vechi. Se spune că Regimentul 2 de graniță 
năsăudean a făcut apel la populația de pe 
Valea Someșului de a se stămuta în zona 
Munților Bârgăului, cu promisiunea că 
oamenii vor primi pâmânt și pădure și li se 
va ridica și o biserică. Mult mai târziu, după 
Marea Unire, ideea a fost preluată de țăranul 
Vasile Lăzurcă, din Bistrița Bârgăului, care, 
ajutat de locuitori și de preotul bistrițean 
Constantin Flămând, a obținut de la 
Episcopia Clujului încuviințarea construirii 
unei mănăstiri. Episcopul Nicolae Ivan 
al Clujului a semnat actul prin care se 
aprobă aducerea unui monah; după mai 
multe pelerinaje prin așezările monahale 
din Bucovina, grupul de țărani din Valea 
Bârgăului a găsit înțelegere la starețul 
Mănăstirii Durău, care l-a delegat pe 
tânărul Vasile Luncan să preia misiunea. 
Biserica din lemn a început să fi e construită 
în septembrie 1928, iar un an mai târziu, în 
noiembrie 1929, a fost sfi nțită. Iconostasul a 
fost sculptat în lemn, între anii 1933 și 1937, 
de elevii Școlii de Arte și Meserii din Prundu 
Bârgăului, iar icoanele au fost pictate, doi 

ani mai târziu, de profesorul Emil Mihon. 
Prin grija starețului protosinghel Luncan, 
lăcașul a fost înzestrat, printre altele, cu o 
icoană a Maicii Domnului, pictată în 1914, 
adusă de la Muntele Athos (mănăstirea 
românească Prodromu), opt icoane pe 
pânze donate de fi ul adoptiv al tenorului 
Constantin Pavel (cel care a întemeiat Opera 
Română din Cluj), mai multe icoane pictate 
de Alexandru Cristea și un candelabru 
din lemn de frasin, dăruit de o familie 
din Coșna. După Dictatul de la Viena, 
lăcașul a supraviețuit ocupației hortiste, 
dar n-a mai trecut și peste comunism; în 
1960, Mănăstirea Piatra Fântânele a fost 
transformată în biserică de mir. Și totuși, 
fi indcă nu toate lucrurile au fost negre-negre 
în comunism, în anii 80, părintele Petrinca 
și credincioșii au refăcut chiliile, respectiv, 
o cameră de oaspeți, o sală de mese și un 
paraclis de iarnă cu hramul „Sfântul Ierarh 
Nicolae”, sfi nțit în 1985. Peste un deceniu, 
la inițiativa mitropolitului Bartolomeu 
Anania, Mănăstirea Piatra Fântânele a fost 
reînfi ințată, fi ind aduse aici 23 de măicuțe, 
în coordonarea stareței Stavrofora Pamfi lia 
Solcan. Din acel moment începe perioada 
de înfl orire; obștea monahală, locuitorii 
din zonă și Organizațiile de Tineret din 
Wurttemberg, Germania, au început și 
fi nalizat construirea nou complex monahal 
cu paraclis, chilii, ateliere (de croitorie 
pentru veșminte preoțești și de pictură 
bisericească pe lemn, în vechea tradiție 
bizantină) și arhondaric. Tot în această 
perioadă s-a ridicat crucea, iar prin 2014 a 
început construirea unei noi biserici. 

ULTIMUL REFUGIU AL ULTIMUL REFUGIU AL 
VULTURULUI ILIEVULTURULUI ILIE

Ați auzit despre Bâsca Rozaliei, 
Tainița, Tega, Varlaam, Vadu Oii 

sau Nemertea? Sunt denumiri de ape 

ori sate nu foarte departe de noi, într-o 
localitate din nord-estul Buzăului, Gura 
Teghii, care a fost mai cunoscută din 
punct de vedere turistic  în secolul al 
XIX-lea, decât în secolul XXI! Comuna, 
situată la granița cu județele Vrancea și 
Covasna, este cea mai mare, ca suprafață, 
din Buzău și a treia, ca întindere, din 
România. Cu o populație de 3.800 de 
locuitori, localitatea se desfășoară pe o 
suprafață de 465 kmp, pe valea râului 
Bâsca Roziliei, care adună apele din 
Bâsca Mare și Bâsca Mică, Tainița și 
Tega, acolo unde sunt dispuse și satele 
Păltiniș, Furtunești, Nemertea, Gura 
Teghii, Varlaam, Vadu Oii și Secuiu. 
Ultimele două, mai puțin populate, se 
afl ă în inima munților.

Destinul așezării este legat de mocanii 
transilvăneni, fondatori ai satelor 

Nemertea (secui) și Vadu Oii (români), de 
moșnenii sibiceni și de boierii Persescu, 
Sibiceanu, Borănescu și Maican. Cei din 
urmă au făcut încercări de transformare 
turistică a zonei încă din secolul al XIX-lea. 
De fapt, Gura Teghii era chiar stațiune. În 
1856, Perescu ridică primul han, pomenit 
și în literatură, care l-ar fi  găzduit, la un 
moment dat, pe renumitul pictor Gheorghe 
Tătărescu. În 1870, Ștefan Borănescu, 
moștenitor prin căsătorie al averilor 
Sibiceanu, a construit un hotel cu 28 de 
camere și o sală de mese cu capacitate de 
80 de locuri. Acesta îi găzduia pe cei veniți 
să caute vindecare în apa izvoarelor de 
la Tainița, Fulgeriș și Tega, ultimul fi ind 
considerat, în perioada antebelică, unul 
cu cea mai sulfuroasă apă din România. 
Colonelul Dumitru Dumitrescu-Maican a 
cumpărat, mai târziu, moșiile Persescu și 
Borănescu, încercând să dezvolte turismul 
în jurul aceluiași hotel. De la acesta se 
păstrează și azi pădurea de brazi de pe 
Dealul Tega, plantată pentru a atenua 
viiturile care riscau să amenințe micuța 
stațiune. În Primul Război Mondial, armata 
germană a construit un sanatoriu cu 20 de 
locuri, pentru tratarea răniților de pe front. 
După instalarea comunismului, toate aceste 
construcții au fost naționalizate și distruse. 
Se mai păstrează doar conacul Maican, 
înscris în lista monumentelor de arhitectură. 
Ceușescu a avut aici o cabană de vânătoare, 
denumită Gura Milii, transformată mai 
apoi în tabără pentru elevi; clădirile au ars 
într-un incendiu imediat după 1990.

Inițiativa privată de după 1990 a mișcat 
cumva lucrurile în sensul redobândirii 

statutului de stațiune turistică, construindu-
se câteva pensiuni, incluse în circuitul 
Antrec, mai ales în satul Varlaam, acolo 
unde încă se păstrează un frumos obicei, cel 
al „terapiei cu zer”, moștenire, se pare, de la 
boierul Persescu (n.n.-îmbăierea în zer, se 
spune, face pielea catifelată și alungă stresul). 
Și tot în Varlaam, unde se organizează, anual, 
sărbătoarea „Înțărcarea meilor”, ciobanii 
prepară brânza după metode clasice, iar 
gospodinele sunt neîntrecute în bulzul de 
Varlaam-bulgări de mămăliguță umpluți 
cu brânză de oaie, trași prin jar. Bineînțeles, 
localnicii povestesc și astăzi despre haiducii 
Năchită și Gheorghelaș, cu faptele lor de 
vitejie, multe cu iz de legendă. Se mai spune 
că regele Carol I a dorit să-și construiască 
reședința de vară într-o poiană din Varlaam, 
dar într-una din vizite a căzut de pe cal, iar 
el a considerat incidentul semn rău; așa ar 
fi  ajus Castelul Peleș la Sinaia... Dar peste 
toate, mândria cea mai mare a localnicilor 
o constituie serbarea folclorică „Pe urme de 
baladă”, menținută fără nici o întrerupere 
din 1970 și până astăzi, iar ca un fel de imn al 
sărbătorii este, nici nu se putea altfel, balada 
haiducului Gheorghelaș. Gura Teghii are o 
natură spectaculoasă: confl uența râurilor 
Bâsca Mare și Bâsca Mică este străjuită 
de Piatra lui Vișan, iar masivul Penteleu, 
supranumit „Ultimul refugiu al Vulturului 
Ilie”, a fost declarat sit de importanță 
comunitară, printr-un proiect european 
încheiat anii trecuți. Muntele este generos 
în natură și drumeții. 

i t f t d t d i î t

Vi s-a întâmplat să vă reproșați uneori că nu cunoașteți îndeajuns 
județul ori țara, dar ați călătorit mult mai mult în Europa și aiurea, 

în cele patru zări ale lumii? Sau că admirați peisaje fermecătoare de pe 
continent, dar nu le-ați văzut pe cele din Valea Nerei, Valea Cernei, Delta 
Dunării, Piatra Craiului etc.? Astăzi vă propunem două astfel de locuri, 
unul circulat și celebru de-a dreptul, altul de care poate că nici n-ați auzit.

statutului de stațiune turistică construindu
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Remedii de casă simple şi efi ciente:

Cămara cu plante

Hazardul  a dus la 
descoperirea mai 

multor tratamente care acum 
salvează milioane de vieţi în 
toată lumea. De la Alexander 
Fleming (biolog și farmacolog 
scoţian care a descoperit 
penicilina) încoace, vieţile a 
milioane de persoane au fost 
transformate și salvate de 
tratamente pe care oamenii 
de știinţă nici măcar nu 
încercau să le găsească.

Când cercetătorii din Noua 
Zeelandă au descoperit recent 

că un vaccin împotriva meningitei 
protejează și împotriva gonoreei, ei 
au benefi ciat de o forţă imprevizibilă 
responsabilă de unele dintre cele mai 
importante descoperiri medicale din 
istorie: noroc. Foarte multe lucruri 
au fost descoperite din întâmplare. 
Celebrul scriitor german Johann 
Wolfgang Gothe, el însuși un 
descoperitor, scria: „Descoperirea are 
nevoie de noroc, invenţie, intelect – nu 
se poate una fără alta”.

VIAGRA ERA DE FAPT UN 
TRATAMENT PENTRU ANGINĂ

În laboratorul giganticului Pfi zer 
din Kent, un tratament eșuat pentru 
angine a devenit din greșeală un 
succes de miliarde de dolari pentru 
cei cu disfuncţii erectile, dar și cea 
mai faimoasă pilulă albastră din lume. 
În timpul testelor clinice primare ale 
sildenafi lului – acum cunoscut ca 
Viagra-,  voluntarii de sex masculin 
care luau pastilele în mod constant 
au raportat erecţii de lungă durată, 
neprovocate. După mai multe cercetări, 
s-a dovedit că Viagra, care ar fi  trebuit 
să relaxeze vasele de sânge din jurul 
inimii, pentru a îmbunătăţi circulaţia 
sanguină, avea același efect asupra 
arterelor din penis. De la lansarea sa 
comercială din 1998, Viagra a fost 
folosită pentru a îmbunătăţi viaţa 

sexuală a miliarde de bărbaţi din 
întreaga lume.

PENICILINA SALVEAZĂ 
MILIOANE DE VIEŢI ANUAL
Revenind la lucrările sale după o 

vacanţă de o lună în Scoţia, în 1928, 
biologul Alexander Fleming a făcut o 
descoperire într-o farfurie cu resturi de 
mâncare, pe care a lăsat-o fără voie pe 
pervazul unei ferestre din laboratorul 
său de la St. Mary’s Hospital din 
Londra. În lipsa lui Fleming, farfuria, în 
care s-a dezvoltat periculoasa bacterie, 
stafi lococul auriu, s-a contaminat cu 
mucegai. Fleming a observat că, în 
vecinătatea liniilor albastre-verzui de 
mucegai, bacteria a încetat să se mai 
dezvolte. Fleming a descoperit astfel 
primul antibiotic, pe care l-a numit 
penicilină. Pentru descoperirea sa 
întâmplătoare, el a împărţit Premiul 
Nobel pentru medicină în 1945 cu 
Florey și Chain, chimiști de la Oxford 
care au perfecţionat procesul de 
producţie în masă al penicilinei, pentru 
a trata rănile infectate ale soldaţilor din 
cel de-al Doilea Război Mondial.

„Când m-am trezit în dimineaţa zilei 

de 28 septembrie 1928, cu siguranţă nu-
mi propusesem să revoluţionez întreaga 
medicină prin descoperirea primului 
antibiotic din lume”, a declarat Fleming 
mai târziu. „Dar cred că asta este exact 
ceea ce am făcut”.

STIMULATORUL CARDIAC, 
INIŢIAL UN RECORDER

Inginerul newyorkez Wilson 
Greatbatch a inventat primul implant 
de stimulare cardiacă din lume, dar 
nu-și propusese acest lucru. În timp ce, 
în anul 1956, încerca să construiască 
un dispozitiv care să înregistreze 
bătăile inimii, el a instalat un alt 
rezistor decât cel necesar, care imediat 
a început să emită pulsuri electrice 

regulate. Dându-și seama că, de fapt, 
aceste pulsuri nu erau altceva decât o 
reproducere identică a ritmului cardiac 
normal, Greatbatch a văzut pe loc 
potenţialul dispozitivului său. După doi 
ani de lucru și perfecţionări, prototipul 
său de stimulator cardiac care putea fi  
implantat în inimă a fost patentat în 
1960 și curând a început să fi e produs. 
Descendenţii primului stimulator 
cardiac îmbunătăţesc în prezent vieţile 
a sute de mii de oameni din întreaga 
lume, în fi ecare an.

DESCOPERIRE, CU PREŢUL 
PROPRIEI SĂNĂTĂŢI

În anii 80, doi medici australieni 
erau ridicularizaţi, pentru că sugerau 
că ulceraţiile stomacului erau cauzate 
nu de mâncatul în fugă și stres, ci de 
infecţia cu o bacterie obișnuită. Barry 
Marshall, gastroenterolog, și colegul 
său Robin Warren, patolog din Perth, 
au observat că biopsiile stomacale 
recoltate de la pacienţii lor cu ulcer 
conţineau în unanimitate aceeași 
bacterie în formă de spirală, numită 
Helicobacter pylori. Pentru a-și dovedi 
susţinerea și descoperirea, Marshall s-a 
autocontaminat cu această bacterie, 
pe care a crescut-o în laborator, după 
ce a izolat-o din stomacul unuia 
dintre pacienţii săi. Într-o săptămână, 
a avut infl amaţii violente la nivelul 
stomacului, care au trecut ulterior, 
după ce a luat antibiotice.

Descoperirea lor a avut de altfel un 
rol esenţial în eradicarea unui anume 
tip de cancer al stomacului cauzat de 
infecţia cu helicobacteri. Pentru munca 
lor (și probabil și pentru actul de curaj 
al lui Marshall), Marshall și Warren au 
fost premiaţi în 2005 cu Premiul Nobel 
pentru Medicină.

ANTIDEPRESIVELE, 
MEDICAMENTE MODERNE

Câteva clase de antidepresive se 
datorează norocului, de la iproniazid, 
care a fost iniţial folosit pentru 
tratarea tuberculozei în anii 50, până 
la triciclice, în anii 60, care au apărut 
în urma unui tratament experimental 
pentru schizofrenie. La fel este și 
cazul recentei descoperiri senzaţionale 
referitoare la folosirea ketaminei.

DIAZEPAMUL, NĂSCUT DIN 
VOPSELE

Primele benzodiazepine au fost 
dezvoltate în anii 50 de un polonez 
imigrant în SUA, Leo Sternbach, din 
compuși chimici înlăturaţi pe care îi 
sintetizase cu 20 de ani mai devreme în 
Polonia, pe când lucra la experimente, 
pentru a crea noi vopsele. Acestea au 
fost un eșec. Dar benzodiazepinele au 
devenit medicamente prescrise în mod 
obișnuit în întreaga lume. 

FENICULUL UȘUREAZĂ FENICULUL UȘUREAZĂ 
DIGESTIADIGESTIA

O problemă 
de sănătate care 
îţi poate da peste 
cap planurile 
pe cel puţin 
câteva zile este 
indigestia. Ca să 
scapi mai repede 
de simptomele 
neplăcute - 
diaree, balo-

nare, vomă, greaţă, dureri abdominale -, îţi sunt de 
ajutor leacurile pe bază de fenicul.

Feniculul (Feniculum vulgare) este o specie perenă, 
exclusiv de cultură, cu fructe de formă ovoidă, ce au 
un  gust aromat și dulceag. Este folosit drept remediu 
natural în tratarea problemelor digestive încă de pe 
vremea dacilor. Ceaiurile, infuziile și tincturile ajută la 
ușurarea simptomelor indigestiei.

Stimulează secreţia de sucuri digestive
În cazul în care te confrunţi cu dureri abdominale 

cauzate de indigestie, după masă bea o infuzie din 
seminţe de fenicul, care conţin un ulei volatil (anetol) ce 
stimulează secreţia de sucuri gastrice pentru digerarea 
alimentelor.

De ce ai nevoie pentru infuzie:
2 linguriţe seminţe de fenicul, 250 ml apă clocotită.
Preparare și administrare: dai seminţele prin 

râșniţă, apoi le pui într-o cană peste care torni apa 
fi erbinte. Lași la infuzat și bei neîndulcit, de 2-3 ori pe 
zi. Urmezi tratamentul minimum 10 zile.

Pentru balonare, bea ceai din seminţe
Dacă te simţi în permanenţă balonat, este indicat 

ceaiul cu seminţe de fenicul. Vei simţi o ameliorare încă 
din primele zile.

De ce ai nevoie pentru ceai: 1 linguriţă seminţe de 
fenicul, 200 ml apă clocotită.

Preparare și administrare:  pui apa la fi ert și, când 
dă în clocot, adaugi seminţele, mai lași 2-3 minute și 
închizi fl acăra. Acoperi vasul și lași la infuzat 10 minute. 
Bea câte o cană cu un sfert de oră înainte de mesele 
principale, 14 zile.

Uleiurile volatile elimină gazele
Pentru uz intern, uleiurile volatile de fenicul au efecte 

calmante, antispastice, carminative, stimulează apetitul 
și elimină gazele. 

Ai însă nevoie de avizul unui medic naturopat pentru 
folosirea uleiurilor volatile pe plan intern.

De ce ai nevoie: 2-3 picături de ulei de fenicul 
(cumpărat de la magazinele naturiste), 100 ml apă.

Preparare și administrare:  ia câte 2-3 picături de 
ulei de fenicul diluate în apă, de 2-3 ori pe zi, după 
mesele principale.

Calmează durerile abdominale
Datorită conţinutului ridicat de uleiuri esenţiale 

și substanţelor active din seminţe, precum atenolul – 
care inhibă spasmele tractului digestiv, feniculul este 
un aliat de nădejde în prevenirea și tratarea durerilor 
abdominale.

De ce ai nevoie pentru infuzie:  3 linguriţe seminţe, 
1 bucată de tijă tăiată mărunt, 1 litru de apă.

Preparare și administrare:  pui seminţele și tija 
într-un vas. Torni peste ele apa fi erbinte. Lași la infuzat 
15 minute, apoi bei infuzia în decursul unei zile, în 3 
reprize, după mesele principale.

Reduce colicile bebelușilor
Pentru reducerea colicilor abdominale la bebeluși sau 

la adulţi, este indicat infuzia caldă de fenicul. Efectele se 
vor simţi imediat.

De ce ai nevoie pentru infuzie:  2 linguri seminţe de 
fenicul, 200 ml apă fi erbinte.

Preparare și administrare: pui la infuzat seminţele 
întregi în apa fi erbinte. Dacă alăptezi, infuzia trebuie 
băută de tine, în caz contrar, așezi comprese cu ceai 
cald pe burta sugarului pentru calmarea durerilor 
abdominale. Uleiul volatil, deși este neiritant și relativ 
netoxic, în doze mari, în special datorită fenconei, 
are proprietăţi narcotice. Nu se recomandă în timpul 
sarcinii și nu se utilizează niciodată nediluat, nici intern, 
nici extern.

ATENŢIE!
Supradozajul de fenicul duce la stări de agitaţie 

puternică, manifestate prin insomnii, excitaţii 
motorii sau psihice, tulburări de vorbire, euforie. 
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Moto: 
„Când m-am trezit în dimineaţa zilei 

de 28 septembrie 1928, cu siguranţă 
nu-mi propusesem să revoluţionez 
întreaga medicină prin descoperirea 
primului antibiotic din lume. Dar cred 
că asta este exact ceea ce am făcut”

(Alexander Fleming)

Cămara cu planteCămara cu plante
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UN ARBITRU ȘI UN ARBITRU ȘI 
„FIUL” SĂU„FIUL” SĂU

Era în perioada războiului rece, când 
cele două blocuri militare, NATO 

și Pactul de la Varșovia se înfruntau, se 
supravegheau, se spionau pas cu pas. Orice 
informaţie care reușea să scape din spatele 
cortinei de fi er ridicată de cele două tabere 
era imediat preluată, prelucrată și analizată 
de ași ai spionajului, iar spionomania bântuia 
cu furie. În ciuda acestei atmosfere sumbre, 
viaţa mergea mai departe. Federaţia de 
Lupte din România organizase un concurs 
de lupte libere cu participare internaţională, 
în care sens invitase și din alte ţări arbitri 
cunoscuţi care să ofi cieze la concursul 
respectiv. Nu știm ce raţiuni au stat la baza 
hotărârii ca întâlnirea să se desfășoare 
la Reșiţa, cunoscutul centru siderurgic 
și industrial. Federaţia noastră a trimis 
federaţiilor străine programul și locaţia 
unde urma să se desfășoare concursul.

În mod ciudat, la două zile, după primirea 
programului, un cunoscut arbitru străin, 
care iniţial acceptase cu bucurie invitaţia, i-a 
informat telefonic pe organizatori că „din 
unele motive” (aici a subliniat cu subînţeles) 
nu va putea participa, dar va veni în locul 
său un alt arbitru pe care îl recomandă 
călduros.

O persoană de încredere din cadrul 
Federaţiei noastre de Lupte a semnalat 
Contraspionajului român acest aspect 
oarecum dubios, mai ales că arbitrul care îl 
înlocuia pe cel invitat iniţial era un ilustru 
necunoscut. Direcţia de Contraspionaj 
a considerat să sesizarea era întemeiată, 
deoarece orașul Reșiţa, unde urma să 
aibă loc întrecerea sportivă, prezenta 
interes pentru serviciul de spionaj din ţara 
respectivă. Ca urmare, exista suspiciunea 
că arbitrul invitat iniţial ar putea fi  înlocuit 
cu un alt personaj, probabil cadru al acelui 
serviciu. Pentru mai multă siguranţă, 
translatorul pregătit de Federaţie a fost 
înlocuit cu un tânăr ofi ţer din Direcţia de 
Contraspionaj, care cunoștea limba vorbită 
de misteriosul „arbitru”. Nu constituia un 
secret faptul că uzinele din Reșiţa  aveau 
capacitatea de a produce armament greu 
de diferite modele: secretul consta doar în 
tipurile care se fabricau (la acea vreme, acolo 
se produceau mai multe tipuri de tunuri de 
calibru plecând de la 75 mm anti-tanc la 
75 mm anti-aerian, ajungând la calibre de 
150 mm).

În ziua hotărâtă, la aeroportul Băneasa 
(Otopeniul era în proiect), „arbitrul” a 
fost așteptat de un ofi cial al Federaţiei și 
de ofi ţerul de contraspionaj prezentat ca 
translator. „Arbitrul” era un tip de talie 
mijlocie, uscăţiv, de aproximativ 48-50 
de ani, cu chelie, cu o umbră de mustaţă. 
Foarte vioi, a încercat imediat o conversaţie 
cu delegatul Federaţiei, cu cele câteva 
cuvinte englezești pe care le știa. Nimic din 
fi zicul său nu dovedea că practicase luptele 
libere. Când i-a fost prezentat translatorul, 
a făcut ochii mari, l-a măsurat vesel din cap 
până la picioare și prima exclamaţie a fost 
„vai, ce tânăr ești, fi ule!”. Apoi s-a interesat 
de unde cunoaște limba, dacă este la liceu 
sau la facultate, dacă este român sau altă 
etnie etc. etc. Încă de la început a impus fără 
alte politeţuri, un raport de tutelă paternă 
asupra tânărului său translator, modul de 
adresare rămânând „fi ule”. Ca orice voiajor, 
avea o valijoară destul de mică (pe atunci 
încă nu apăruse troller-ul) și, agăţat de 
umăr, nelipsitul aparat de fotografi at într-o 
husă de piele.

Tânărul ofi ţer, așa cum i se atrăsese 
atenţia, era convins că are în faţă un cadru 
de spionaj, probabil cu multă experienţă și 
deosebit de viclean. Prin urmare, își încordă 
toate simţurile și se decise să joace rolul 
pe care i-l acordase chiar arbitrul, acela de 
„fi u” tânăr, naiv, nu departe de adolescenţă. 
Forţele se echilibrau, de o parte era 
experienţa, iar de cealaltă parte era ambiţia 
și dorinţa de afi rmare.

Călătoria „arbitrului” și a translatorului 
spre Reșiţa s-a făcut cu trenul, iar prânzul 
l-au luat la vagonul restaurant, arbitrul 
făcând tot posibilul să creeze o atmosferă 
intimă, prietenească, de natură a înlesni 
atragerea translatorului spre confi denţe. S-a 
interesat cu cât era plătit pentru prestaţia de 
translator și auzind că este vorba de o sumă 
modică i-a luat mâna consolator, declarând: 
„Nu-ţi face grijă, am să acopăr eu diferenţa 
pe care o meriţi!”. Apoi scoase din buzunar 
un teanc de bancnote și alese cinci de câte 
10 dolari pe care le întinse „fi ului”: „Uite un 
mic avans, pune-i repede în buzunar, să nu 
ai probleme cu poliţia”.

Oarecum jenat, translatorul a acceptat 
banii, simulând o bucurie prost ascunsă și 
admirând câteva clipe dolarii, după care i-a 
băgat în buzunar, mulţumit de o asemenea 
afacere. Încurajat de reacţia „fi ului”, 
„arbitrul” a continuat: „Apropo, probabil că 
la un moment dat va trebui să raportezi la 
poliţie ce am discutat noi, ce întrebări am 
pus, ce probleme mă interesează și altele, 
nu-i așa?” Profund mirat, „fi ul” a întrebat 
cu o naivitate bine jucată: „Cum adică, va 
trebui să mă duc la poliţie și să spun tot 
ce am vorbit cu dvs?” „Arbitrul” îi explică, 
zâmbind cu condescendenţă, că nu trebuie 
să se ducă el, ci probabil va  fi  chemat și pus 
să scrie, dar că nu are de ce să se teamă, căci 
nu vor avea nimic de ascuns și îl va învăţa el 
ce să spună și să scrie.

„Arbitrul” începu să povestească apoi 
că provine dintr-o familie săracă și are 
convingeri politice de stânga, dar nu a 
aderat la partidul comunist din ţara sa 
pentru a nu avea probleme. A început 
să ţină o adevărată prelegere despre 
democraţie, despre partidele politice, ca 
să vadă care sunt convingerile sincere ale 
„fi ului”, dar văzând că acesta este complet 
dezinteresat de politică, a trecut la alte 
subiecte de viaţă, tot în ideea de a-l studia, 
iar până la urmă, obosit de atâta elolcinţă, 
a adormit. Tot timpul cât a vorbit, „fi ul” 
asculta atent, dar în același timp refl ecta 
cum cadre cu experienţă în domeniul 
informativ pot cădea în plasa unei aparente 
inocenţe juvenile, cum era și acest „arbitru” 
care-l considera gata cumpărat. Nu demult, 
avusese o altă acţiune sub acoperire, un joc 
operativ cu un alt cadru de spionaj, unde 
câștigase partida tocmai datorită faptului că 
respectivul, înșelat de naivitatea și tinereţea 
partenerului, a renunţat la prudenţă 
și circumspecţie, acordându-i o totală 
încredere.

În gară la Reșiţa i-a așteptat delegatul 
Federaţiei, care i-a cazat la hotel în camere 
alăturate și i-a anunţat că a doua zi dimineaţa 
va avea loc ședinţa tehnică, iar până atunci 
au program de voie. După ce au lăsat 
valizele, arbitrul a vrut să facă o plimbare în 
oraș. Au făcut o scurtă plimbare prin centru 
apoi, la cererea lui, au dat o raită prin zona 
industrială. „Arbitrul” s-a uitat la dealurile 
din jurul orașului și a fost de părere că ar fi  
interesant de văzut orașul de acolo. Obosiţi, 
s-au așezat pe o bancă, iar după câteva 

minute „arbitrul” a scos un breloc cu forma 
unui cap de mistreţ. De breloc era prinsă o 
cheie tip yale pe care a scos-o, iar brelocul i 
l-a oferit: „Fiule, păstrează-l. Dacă într-o zi 
se va prezenta la tine cineva și îţi va arăta un 
breloc ca acesta, să știi că-i trimis de mine. 
Am să-ţi trimit prin el bani. Vreau să te ajut 
să-ţi termini facultatea, iar dacă trimisul 
meu va avea nevoie de ceva, am să te rog să-l 
ajuţi pe cât se poate. Te asigur că vei rămâne 
mulţumit. Să-mi scrii pe un bileţel numele 
tău, adresa și telefonul dacă ai”. Deoarece 
se aștepta la o asemenea solicitare, ofi ţerul, 
cu nelipsita lui inocenţă, i-a dat fără șovăire 
adresa și telefonul unui prieten al său din 
copilărie, care locuia singur.

În ziua următoare, la fi nalul ședinţei 
tehnice, li s-a comunicat, spre tainica 
bucurie a „arbitrului”, că primăria va 
organiza pentru participanţi o vizită la 
combinat și o ieșire în împrejurimile Reșiţei.

În timpul desfășurării turneului de lupte 
libere, prestaţia „arbitrului” a fost sub orice 
critică, iar din această cauză s-au ivit discuţii 
aprinse, contestaţii, totul fi ind aplanat cu 
greutate de reprezentanţii Federaţiei. Dar 
toate acestea nu l-au împiedicat pe „arbitru” 
să fi e prezent la vizitarea Combinatului 
siderurgic unde, în fi nal, i-a șoptit „fi ului”: 
„aici există potenţial extraordinar pentru 
a fabrica tunuri de toate calibrele și chiar 
tancuri cu un blindaj de cea mai bună 
calitate”. Fotografi atul fi ind interzis, 
„arbitrul”, care scosese husa aparatului, 
nu a mai fotografi at, dar și-a lăsat aparatul 
deschis, atârnat pe piept, și s-a mulţumit 
doar a pune o mulţime de întrebări ghidului 
din uzină, reieșind că are o temeinică 
pregătire în siderurgie.

Ofi ţerul primise de acasă instrucţiuni 
ca toate cifrele tehnice de care eventual se 
va interesa oaspetele să fi e mult îngroșate, 
dar în ultimul moment i s-a ordonat să le 
prezinte mult mai mici. Prin urmare s-a 
conformat și a cenzurat cum trebuie cifrele 
date de ghid.

În timpul excursiei pe dealurile din 
jurul orașului „arbitrul” a fost foarte vesel 
și vioi. Alegea cu sprinteneală unghiurile 
cele mai bune pentru a fotografi a, a vizat tot 
timpul perspectiva de ansamblu a Reșiţei, 
pozând grupuri sau rugându-l pe „fi u” 
să-l fotografi eze, bineînţeles cu perspectiva 
orașului în spate. Era un truc ieft in, care 
împreună cu empirica „racolare” cu cei 50 
dolari, l-au determinat pe ofi ţer să cadă pe 
gânduri și să refl ecteze cum este posibil 
ca acest „teribil spion” să se preteze la 
asemenea giumblușucuri copilărești și să 
dovedească atâta superfi cialitate. Credea 
mai degrabă că omul era o achiziţie recentă, 
de conjunctură, a serviciului de spionaj din 

ţara lui și probabil la origine era de profesie 
inginer sau chiar un maistru siderurgist. 
Fotografi ile probabil vor fi  un soi de bonus 
pentru patronii lui, o anexă la raportul 
informativ pe care îl va întocmi și în care 
precis se va lăuda că a cumpărat un tânăr de 
viitor cu o sumă care va fi  mult umfl ată peste 
cei 50 de dolari. În fond, ce își închipuiau 
șefi i „arbitrului” că ar fi  putut afl a acesta în 
două-trei zile de ședere într-un oraș absolut 
necunoscut? Ne jucăm de-a spionajul și 
contraspionajul, parcă cu celebrul U2 ce 
mare brânză s-a făcut… se pare că undeva 
în lume există unii șefi  ai serviciilor speciale 
care ori sunt diletanţi parveniţi cu pile, ori nu 
au reușit să cunoască proporţiile acoperirii 
informative din spatele cortinei de fi er – 
concluzionă el. Ar fi  vrut să dea un telefon 
și să se consulte cu șeful său, maiorul Adam 
Mauriciu, dar nu avea nicio posibilitate de 
a-l contacta deoarece „arbitrul” stătea lipit 
de el ca marca de scrisoare. Telefon nu avea 
în cameră, iar de la recepţia hotelului nu 
putea vorbi, presupunând că în toiul nopţii 
ar fi  coborât din cameră să telefoneze. Nu 
i se stabilise niciun sistem de legătură 
cu biroul de contraspionaj din localitate, 
considerându-se că în trei zile nu se poate 
produce nimic deosebit. „Indiferent ce 
se va stabili la întoarcerea în Direcţie, eu 
pe caraghiosul acesta nu-l las să plece cu 
fotografi ile”, își spuse ofi ţerul, furios pe 
situaţia în care se afl a.

Ușor de spus dar greu de făcut: mai 
avea la dispoziţie doar seara respectivă, iar 
„arbitrul” nu se despărţea de aparatul lui 
nicio clipă. Venise ora cinei și toată lumea 
luase loc la masa festivă de despărţire, dar 
ofi ţerul aștepta încordat momentul pregătit 
de el, în complicitate cu unul din arbitrii 
români, de a-l bine dispune pe invitat. 
Fiind foarte fericit probabil de rezultatele 
obţinute „arbitrul” a răspuns provocării 
lansate de colegul său român de a bea din 
tăria bănăţeană. În uralele participanţilor, 
invitatul a dat pe gât primul păhăruţ, iar 
ulterior, prins de euforia generală, a mai 
golit încă două. Bineînţeles cel care l-a 
condus, sau mai bine zis l-a târât în cameră, 
a fost „fi ul”, care l-a descălţat și dezbrăcat 
destul de greu deoarece „arbitrul” era inert. 
„Să nu-mi vomiţi că te las în mizeria ta”, îl 
avertiza pe românește și, după ce-l întinse 
pe pat, se ocupă de aparatul de fotografi at. Îl 
deschise și scoase din casetă fi lmul, îl derulă 
în faţa celui mai puternic bec din cameră, 
apoi puse totul la loc.

Ce a urmat nu mai are nicio relevanţă 
pentru povestirea noastră. Anii au trecut, 
iar din partea „arbitrului” nu a mai apărut 
niciun semn și nici nu s-a mai afl at ceva 
despre el.

minute arbitrul” a scos un breloc cu forma ţara lui și probabil la origine era de profesie

Col (r) Hagop HAIRABETIAN
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„Cine-ași fi  eu fără tine” sau Ce-ar fi  „Cine-ași fi  eu fără tine” sau Ce-ar fi  
„președintele” Dodon fără țarul Putin

„Prințul” Dodon la poarta 
țarului Putin 

Pe 11 octombrie la Soci avea 
loc summitul Comunității Statelor 
Independente (CSI) și de-acum cu 
o zi înainte toți președinții statelor 
membre (majoritatea foste republici 
unionale) erau deja prezenți, mai 
toți cu năzuința de a se întâlni cu 
președintele Putin, până sau măcar 
după summit. Altminteri, judecând 
după cum s-au derulat evenimentele 
celor două zile, liderul de la Kremlin 
nu a considerat absolut necesar de a 
se întâlni cu toți, ci doar cu cei în a 
căror state mai mult sau mai puțin 
independente Rusia are interese 
ceva mai pronunțate. Igor Dodon 
venea la Consiliului șefi lor de stat 
din CSI și a Consiliului Economic 
Euroasiatic (denumirea ofi cială a 
prezentului summit) având două 
scopuri strategice: să restabilească 
imaginea știrbită (în fața liderului 
de la Kremlin) a președinției de la 
Chișinău după ce predecesorul său, 
Nicolae Timoft i, a considerat inutil 
să mai participe la forurile CSI, 
dar și să obțină pentru Republica 
Moldova statutul de observator 
în cadrul Consiliului Economic 
Euroasiatic și președinția CSI 
pentru Republica Moldova în 
2018. Precizăm de la bun început 
că a plecat la Soci cu sacul plin de 
minciuni și laude, dar s-a întors pe 
maluri de Bâc doar cu un tăbultoc 
de declarații în roz și o tolbă, la 
fundul căreia zăcea o singură 
promisiune. Dar să le luăm pe toate 
la rând. 

Igor Dodon a fost primit de Putin 
al doilea, după Emomali Rahmon, 
președintele Tadjikistanului, fostă 
republică unională, unde Moscova 
mai are bază militară și unde anul 
trecut, din cauza crizei economice, 
anunța că o va reduce de la nivel de 
divizie la cel de brigadă. Era a șasea 
întâlnire, ofi cială și făcută publică, a 
președintelui Dodon cu președintele 
Putin numai anul acesta De astă 
dată, vasalul de la Chișinău, după 
ce îi jurase propriului suzeran de 
la Moscova o apropiere sinceră 
și maximă față de el și de Rusia, 

acum trebuia să-i raporteze despre 
zgârcitele-i realizări și să se plângă 
de îndărătnicia guvernului și 
legislativului pe care nu este în stare 
a le înzăbăla. Dar mai ales să se mai 
gudure o dată în plus, copiindu-i 
întocmai strângerea de mână, 
poziția la masa de convorbiri, ba 
până și repetând aproape automat 
poziția mâinilor și a degetului mic. 
O sincronie de invidiat (pentru 
alți interlocutori) în gesturi, 
cuvinte și, poate, chiar în gânduri... 
Pentru Dodon, ridiculizează 
deja presa rusă, orice întâlnire 
cu Vladimir Putin este istorică și 
are o importanță decisivă. Și dacă 
Putin a strecurat câteva cuvinte de 
protocol, absolut inutile, Dodon 
se străduia din răsputeri să dea 
fi ecărei silabe importanță majoră, 
cum se zice în mediile mai puțin 
intelectuale, judecând după cum 
le pronunța, după cum rânduia 
intonația, frazele, după cum separa 
un fragment de altul. 

Întâi și-ntâi liderul (încă) 
socialiștilor de la Chișinău și-a 
exprimat nemărginita bucurie că 
iată chiar în aceste zile se împlinește 
„jubileul” de zece luni de când au 
fost reluate (probabil a vrut să zică 
relațiile , dar i-a scăpat cuvântul) 
„dintre țările noastre la nivel de 
primele persoane ofi ciale” (prima 
întâlnire a celor doi a avut loc anul 
acesta la 17 ianuarie). „Și putem 
spune că în decursul acestor zece 
luni am realizat mulți pași pozitivi, 
dar au fost și probleme, despre care 
de asemenea trebuie să vorbim 
și cărora se cuvine să le dăm o 
apreciere obiectivă ”, a prins a se 
tângui președintele Dodon. 

Laudă-mă, gură, că... ti-oi 
aduce voturi, nu doar friptură 

La capitolul „pași pozitivi” sau 
realizări (aproape istorice), Dodon 
a remarcat soluționarea problemei 
lucrătorilor moldoveni migranți 
din Rusia (legalizarea unora sau 
posibilitatea de a veni din nou la 
muncă în Federația Rusă). Atribuită, 
fi rește, înțelegerilor dintre cei doi 
președinți și cu temenele până în 
pământ omologului rus. Chiar dacă 

majoritatea lucrătorilor migranți 
ajung la Moscova sau Sankt-
Petersburg (în aceste două orașe 
și suburbiile lor muncesc cei mai 
mulți moldoveni) pe aceleași căi ca 
și acum doi-trei și mai mulți ani, 
plătesc aceleași taxe, susțin aceleași 
examene la limba rusă și istoria 
imperiului, ca și ceilalți lucrători 
migranți din fostele republicii 
unionale, Dodon face din asta 
propagandă electorală, în pofi da 
faptului că procentul remitențelor 
în ruble rusești a fost în scădere 
cu 3,8 puncte procentuale față de 
anul trecut, pe când cele în euro 
au crescut cu 5,2%. Dar cifrele 
mai puțin contează decât vorbele 
– important să audă „poporul 
moldovenesc”, în special cel care 
trudește în Rusia, că președintele 
Dodon și-a îndeplinit măcar una 
din promisiunile electorale. Și că 
pentru prima dată, în contextul 
îmbunătățirii relațiilor (desigur, 
istorice) dintre cele două state, la 
Festivalul Mondial al Tinerilor 
și Studenților din Soci (16 – 22 
octombrie, N. M.) vor participa 
peste 400 de tineri moldoveni. Nu 
contează că și festivalul de anul 
acesta are loc în Rusia tot pentru 
prima dată în acest mileniu, iar 
delegația din Moldova numără de 
fapt puțin sub 300 de tineri, cei mai 
mulți din „Garda Tânără”, adică 
tineri socialiști sau simpatizanți ai 
acestora. 

După care președintele Dodon a 
trecut la cifre, ca argumente și mai 
forte: livrările anumitor produse 
pe piața rusă au crescut în primele 
7 luni cu peste 17%, iar pe unele 
poziții – mere, de exemplu de 3 
ori, iar struguri de 19 ori!, ceea ce 
nu s-a mai întâmplat în ultimii 
10 ani. (Adică tocmai de când 
Federația Rusă a început a șantaja 
Republica Moldova cu embargo la 
produsele agricole moldovenești). 
„Noi punem mari speranțe în 
faptul că oamenii vor aprecia toate 
acestea și vor susține pe toate căile 
acele forțe, care susțin edifi carea 
și îmbunătățirea în continuare a 

relațiilor moldo-ruse”, a mai stăruit 
să-l asigure pe omologul său rus 
președintele Dodon. Creșterile 
exporturilor de fructe ar fi  într-
adevăr de-a dreptul miraculoase, 
dacă nu am lua în considerare faptul 
că statistica ofi cială a Serviciului 
Federal de Statistică (Rosstat) arată 
că în cazul importului de fructe și 
legume din Republica Moldova 
cifrele sunt cu totul altele – în tabelul 
geografi ei importului unor produse 
alimentare, reînnoit la 3 octombrie 
curent, la compartimentul legume, 
fructe și struguri Republica 
Moldova nici nu fi gurează. Ca să nu 
mai zicem de faptul că pe parcursul 
acestui an accesul mai multor loturi 
de fructe moldovenești pe piața 
rusă nu a fost cel mai fericit – numai 
în luna septembrie curent fi ind 
returnate 20 de tone de mere și 20 
de tone de prune.

Realizări sau arvună viitoarei 
închinări a țării sale Rusiei?

Abia când a trecut la problemele 
cu care se confruntă, Putin pare 
că a început să-l asculte cu ceva 
interes. „Ași vrea să discutăm 
mai în detalii despre problema 
transnistreană, dar nu înainte de a 
exprima considerațiile poporului 
moldovenesc – și de pe malul 
stâng, și de pe cel drept – că noi 
am marcat în acest an 25 de ani 
de la operația pacifi catoare. A fost 
o operație de mare succes și țin să 
vă transmit cordiale mulțumiri din 
partea poporului moldovenesc – 
rolul acestei operații pacifi catoare 
în menținerea păcii este foarte înalt 
apreciat!” Și președintele Dodon 
a prins a raporta și la acest capitol, 
despre propunerile Chișinăului 
către Tiraspol, decât că de astă 
dată despre așteptatele „succese” 
din planul de reglementare 
a confl ictului transnistrean: 
propuneri privind legătura 
telefonică fi xă, recunoașterea 
diplomelor, omologarea numerelor 
de înmatriculare a mijloacelor 
de transport. „Dacă nu ne vor 
bloca ucrainenii”, a mai strecurat 
un pic de venin asupra vecinilor. 
Cât despre perspective pe termen 
mediu și de lungă durată (așa 
preferă Igor Dodon să numească 
pachetul de probleme politice) se va 
putea discuta numai după alegerile 
din anul viitor. 

Abia aici Putin a considerat 
să se facă prezent cu o replică de 
răspuns. „Ați vorbit de legalizare, 
deschiderea unor segmente ale 
pieței ruse, alte chestiuni. Pot să vă 
spun franc: toate acestea nu că ar fi  
un avans, dar am făcut-o cu scopul 
de a vă susține eforturile îndreptate 
spre normalizarea relațiilor moldo-
ruse”. Putin putea chiar să și tacă 
în continuare, să-l lase pe Dodon 
de unul singur cu „realizările” 
sale, dar avea și el, cum se vede un 
scop meschin – trebuia să-i dea de 
înțeles că, legalizând un număr nu 
prea însemnat de lucrători migranți 
moldoveni, îl legalizase pe însuși 
Dodon, și acum urma ca acesta 
să-și legalizeze propriul credit. 
Dar mai întâi să-l întoarcă. Cât 
despre Transnistria, președintele 
rus a dat asigurări că Rusia va 
rămâne și în continuare garantul 
acelor înțelegeri, care vor conduce 
la soluționarea acestei probleme o 

dată și pentru totdeauna. Judecând 
după recentele declarații ale mai 
multor ofi ciali, nu mai devreme 
decât după federalizarea Republicii 
Moldova. 

Dodon nu s-a mai put ut 
reține. „Vladimir Vladimirovici, 
majoritatea cetățenilor înțeleg 
foarte bine, în ciuda provocațiilor 
guvernului și parlamentului, 
că Rusia a adoptat o atitudine 
înțeleaptă și cumpătată față de 
aceste provocații! Credeți-mă, și 
întâlnirea noastră de azi este în 
atenția sutelor de mii de cetățeni, 
producători și a celor care lucrează 
în Rusia, toți urmăresc cu atenție...” 
„Și noi urmărim cu atenție 
Moldova”, a curmat președintele rus 
explozia sentimentală a omologului 
moldovean. 

Asta e! Ceea despre ce până 
acum se vorbea doar neofi cial – că 
Moscova i-a oferit lui Dodon un 
avans politic și așteaptă returnarea 
creditului în contextul următorului 
scrutin parlamentar – la întâlnirea 
de la Soci pentru prima dată acest 
lucru a fost spus cu text deschis și 
ofi cial. 

De la statut de observator la 
anticameră de lungă durată 

Cel de-al doilea scop al 
președintelui Dodon, jinduit 
la summitul de la Soci – de a 
obține pentru Republica Moldova 
statutul de observator în cadrul 
Consiliului Economic Euroasiatic 
și președinția CSI pentru 2018 – a 
rămas la fundul tolbei goale. Liderii 
statelor post-sovietice s-au arătat 
reticenți la doleanțele omologului 
lor moldovean. „Acest lucru este 
imposibil în anul viitor, pentru 
că președinția va fi  preluată de 
Tadjikistan. Posibil, acest lucru va 
avea loc peste doi ani, în 2019”, a 
recunoscut la întoarcere acasă Igor 
Dodon cu referire la președinția 
CSI.

Nici cererea privind statutul 
de observator nu a fost acceptată. 
Deși liderii statelor ce fac parte din 
Uniunea Economică Eurasiatică 
(UEEA) au salutat cererea 
Republicii Moldova de a obține 
acest statut (cel puțin așa declară 
președintele Dodon), participanții 
la Consiliul Economic Euroasiatic 
au găsit de cuviință mai întâi 
să elaboreze și să aprobe un 
regulament privind participarea la 
UEEA a țărilor-observatoare. Și să 
ajusteze toate momentele tehnice 
legate de această chestiune. 

Așa crede cel puțin Dodon 
pe pagina sa de Facebook. Dar 
consultând și alte surse, înclinăm 
să credem că decizia a fost aranjată 
(dacă nu dictată) de Federația 
Rusă. Și că de asemenea până pe 
după alegerile parlamentare din 
anul viitor. O fi  adevărat sau nu, 
mai puțin contează. Un lucru este 
cert: Igor Dodon s-a întors acasă cu 
declarații frumoase, dar cu buzele 
umfl ate. 

Și că principala resursă politică 
a legitimității președintelui Igor 
Dodon în Republica Moldova 
sunt contactele cu președintele rus 
Vladimir Putin. Mai mult chiar: 
pentru oricine care judecă liber a 
devenit clar, că președintele Dodon 
este un nimeni fără președintele 
Putin.

Pe 10 octombrie curent președintele Republicii Moldova Igor Dodon s-a prezentat la reședința președintelui 
Federației Ruse Vladimir Putin de pe malurile Bociarov Rucei (râulețul Bociarov) din Soci ca să raporteze 
câte din sarcinile puse de liderul de la Kremlin le-a realizat și să afl e alinare pentru istovitoarele și neîncetatele 
provocații la care este supus de propriul guvern și parlament de pe malurile pârâului Bâc din Chișinău. O 
simplă comparație de conținuturi – a presei ruse, apropiate sau nu neapărat, puterii cu stenograma laudelor 
președintelui moldovean de pe pagina sa de Facebook – ne face să înțelegem cât de „istorică” a fost această 
întâlnire.
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Reconcilierea nu Reconcilierea nu 
înseamnă renunţare

Experţii militari spun că, în eventualitatea unei 
confruntări militare, confl ictul s-ar extinde 

inevitabil și în spaţiu, fi ind expuși la atacuri sateliţii 
americani folosiţi pentru comunicaţii și pentru 
colectarea de informaţii. Cele trei superputeri 
militare care ar putea fi , într-o zi, protagoniste ale 
unui „război al stelelor” sunt SUA, Rusia și China.

Vice-amiralul american Charles A. Richard a 
afi rmat de curând că, deși astăzi nu asistăm la un 
război în spaţiu, nu s-ar putea spune nici că ne afl ăm 
într-o desăvârșită stare de pace, completând că ar 
trebui ca SUA și aliaţii săi să fi e pregătiţi și pentru 
o confruntare care s-ar extinde dincolo de limitele 
atmosferei terestre.

Într-un eventual confl ict, China sau Rusia și-ar 
putea utiliza tehnologiile militare, pentru a împiedica 
funcţionarea sateliţilor americani de supraveghere 
și comunicaţii. Acești sateliţi sunt utilizaţi pentru 

detectarea rachetelor de croazieră sau furnizarea 
de informaţii navelor de luptă. Una dintre cele mai 
mari ameninţări ce ar putea veni din partea statelor 
cu programe spaţiale avansate, cum ar fi  China 
și Rusia, sau chiar din partea ţărilor cu programe 
spaţiale de  mică anvergură, este potenţialul de a 
bloca activitatea sateliţilor utilizaţi pentru localizare, 
mai exact cei din cadrul Sistemului de poziţionare 
globală (GPS).

SUA dispun, în momentul de faţă, de capacităţi 
ofensive și defensive superioare oricărei alte puteri 
globale.

Cine vrea să arunce o privire asupra 
confl ictului din estul Ucrainei este 

rapid lămurit. Războiul care a debutat în 
primăvara anului 2014 s-a soldat până 
acum cu mai bine de 10.000 de morţi și a 
transformat aproximativ două milioane 
de civili în refugiaţi. Confl ictul ar fi  putut 
fi  limitat prin acordul de la Minsk, dar 
nu i s-a pus capăt. Dacă Rusia nu i-ar 
fi  sprijinit pe separatiști, războiul s-ar 
fi  încheiat demult. Așa stau lucrurile și 
nu e bine deloc. Iar ucrainenii nu vor 
să accepte, evident, ca acest confl ict să 
rămână unul „îngheţat”.

Un sondaj recent demonstrează că 
70% din ucraineni vor un compromis, 
o compensare, oricare ar fi  aceasta, dacă 
prin ea s-ar pune capăt pierderilor de 
vieţi omenești în Doneţk și Lugansk. Dar 
politicienii de la Kiev nu sunt capabili să 
ofere o astfel de soluţie de compromis. 
În loc de asta, Parlamentul ucrainean 
visează la tot soiul de obiective patriotice 
măreţe și dezbate o lege de reintegrare în 
Ucraina a regiunii separatiste Donbas. 
Cine iese în public cu propuneri mai 
pragmatice este înfi erat ca trădător de 
ţară și politician defetist.

UN GUVERN ÎȘI ÎNȘALĂ 
PROPRII CETĂŢENI

Mai rău chiar, Kievul ofi cial pare 
preocupat cu toate puterile să-i înșele pe 
oamenii care trăiesc în regiunile ocupate. 
Lista abuzurilor este lungă. Kievul a 
suspendat toate livrările de energie în 
estul regiunilor Lugansk și Doneţk. 
Regiunea este supusă unei blocade 
comerciale totale din partea Kievului, 
care nu mai plătește acolo nici obligaţiile 
sociale ce-i revin. La toate acestea se 
adaugă jignirile de tot felul. Așa de pildă, 
ministrul culturii a declarat cu ceva timp 
în urmă că locuitorii din Donbas sunt 
taraţi genetic. Cu toate acestea, el este în 
continuare în funcţie. Minţile și inimile 
unor oameni nu pot fi  cucerite cu astfel 
de acţiuni și declaraţii.

Toate acestea sunt în fl agrantă 
disonanţă cu retorica radicală și patriotică 
a executivului și forului legislativ. 
Observatorii sunt adesea cutremuraţi, 
fi indcă politica guvernamentală dă 
tot mai mult impresia că s-a renunţat 
deja la teritoriile din est. Kievul pare să 
vrea să accelereze secesiunea, în loc s-o 
împiedice.

Separatiștii și sponsorii lor din 
Rusia se folosesc fără milă de erorile 
ucrainene. Autoproclamatele republici 
zonale Lugansk și Doneţk, niște entităţi 
mafi ote, emit pașapoarte pe care Rusia 
le recunoaște ofi cial. Acesta ar putea fi  
un prim pas în vederea recunoașterii 
celor două entităţi statale. Se zvonește 
de altfel că președintele Vladimir 
Putin ar fi  ameninţat cu asta în marja 
reuniunii G20 de la Hamburg. Recent, 
când liderul separatiștilor Alexander 
Zaharcenko a proclamat un nou stat 
intitulat „Malorossia”, agitaţia a fost 
mare. „Rusia Mică” e bănuită că are 
pretenţia să reprezinte întreaga Ucraină. 
A fost această proclamaţie făcută cu 
asentimentul Moscovei? Ce se afl ă în 
spatele iniţiativei, megalomanie sau 
calcul politic?

KIEVUL NU ARE O LINIE CLARĂ
Toate aceste neclarităţi ar fi  fost 

probabil lămurite dacă Kievul ar avea o 
linie clară în privinţa teritoriilor din est, 
privind viitorul lor statut și în privinţa 
procesului de reconciliere socială. O 
politică cu disponibilitate pentru dialog 
nu are nimic de-a face cu o renunţare. 
Este doar un imperativ al raţiunii, fi indcă 
trăiesc în continuare dincolo de linia 
de demarcaţie numeroși cetăţeni loiali 
Ucrainei. Un studiu realizat de oameni 
de știinţă germani relevă că mai bine de 
jumătate din ei, mai exact 56 la sută își 
văd și își caută viitorul politic în Ucraina.

Un gest larg de reconciliere ar 
suprasolicita probabil Ucraina în acest 
moment. Nu ar fi  pe placul celor care au 
pierdut persoane dragi în acest război. 
Dar gesturile mici și ofertele concrete 
de reconciliere ar putea avea efect sub 
aspect politic . Și în estul Ucrainei, și în 
rândul mediatorilor, poate chiar în Rusia 
care pretinde că este și mediator și putere 
protectoare a rusofonilor și care își neagă 
calitatea de putere a confl ictului. Cine 
cere, pe drept cuvânt, ca Rusia să fi e în 
sfârșit onestă, acela poate avea și curajul 
să facă primul pas. Tocmai fi indcă este în 
drept.

Ministrul afacerilor externe indian, 
doamna Sushuna Swaraj, citată de 

Indian expres, a declarat că situaţia graniţei 
disputată cu China nu poate fi  rezolvată 
printr-un război, dar poate fi  calmată 
prin discuţii bilaterale. Răspunzând 
unei întrebări asupra „politicii externe a 
Indiei și a angajamentului cu partenerii 
strategici”, Swaraj a spus că „răbdarea este 
cheia rezolvării problemelor”.

În ciuda acestor declaraţii 
împăciuitoare, China acuză India că a 
început să adune trupe la graniţă, în zona 
platoului Doklam, din regiunea Buthan 
din Himalaya, se arată într-un articol 
publicat de agenţia Reuters. Ministrul 
afacerilor externe al Chinei la rândul 
său a declarat că India a violat graniţa, în 
timpul unor lucrări de reparaţii ale unor 
drumuri de-a lungul frontierei sale, după 
cum notează China Daily.

Detaliul care a reaprins disputa dintre 
China și India, iscată în mod violent 
încă din 1962, a fost începerea de către 
China, în urmă cu o lună a lucrărilor de 

construcţie pentru un drum pe un platou 
muntos revendicat de statul Buthan. 
Platoul Doklam se afl ă la câţiva kilometri 
de graniţa indiană. Autorităţile din 
Buthan au denunţat intruziunea chineză 
și au cerut ajutorul Indiei. Ofi cialii de la 
New Delhi au reacţionat imediat : trupe 
militare au apărut la faţa locului pentru a 
opri șantierul. Intervenţia a stârnit furia 
Beijingului. Următorul pas: militarii 
chinezi au apărut și ei în zonă.

Dar de ce este acest teritoriu atât de 
important în regiune? Controlul asupra 
Coridorului afl at în zona frontalieră ar 
putea permite Chinei, într-un scenariu 
de război, să rupă legăturile Indiei cu 
statelor sale nord-estice. De asemenea 
micul ţinut revendicat include accesul la 
ruta cea mai scurtă spre Oceanul Indian, 
care ar permite Beijingului, în cazul unui 
confl ict armat, să evite numeroasele 
puncte de cotitură marină din Marea 
Chinei de Sud și ar îngreuna mobilitatea 
adversarilor într-o confruntare navală.

 Resuscitarea tensiunilor chino-indiene

În timp ce ochii lumii se concentrează pe Siria, Rusia, Ucraina și Coreea 
de Nord, există un confl ict care are parte de mai puţină atenţie, dar 

care devine din ce în ce mai tensionat, mai ales că are loc între două puteri 
nucleare. Cele două naţiuni cu cea mai mare populaţie din lume, China 
și India, s-au angajat timp de câteva decenii într-o dispută de frontieră, 
care în ultimele luni a izbucnit din nou. Cotidianul Indian Express dedică 
ample articole subiectului și remarcă faptul că guvernul de la New Delhi 
face primii pași către o conciliere cu Beijingul după câteva zile tensionate.

Sateliţii de Sateliţii de 
supraveghere şi supraveghere şi 
comunicaţii sunt comunicaţii sunt 
primii vizaţi de primii vizaţi de 

atacatoriatacatori

Mediatorii cer cu insistenţă un armistiţiu în statul Ucrainei. Dar apelurile 
nu sunt luate în seamă. Pentru a pune capăt luptelor, una din părţi trebuie 

să facă un gest curajos, consideră Christian F. Trippe, corespondentul Deutsche 
Welle la Kiev.
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Petrolul, din nou 
pe primul loc, pe primul loc, 
cu bucurie şi cu bucurie şi 

speranţăsperanţă

Pe scurt 

În baschetul din Prahova, în care echipe 
masculine de seniori legendare („Aurul 

Negru”, Petrolul, CSU BRD, Vega Soced – 
toate din Ploiești)) i-au adus onoare și o 
alta, de mare valoare – CSU Asesoft  Ploiești 
prin cele 19 trofee interne și internaţionale 
(FIBA Europe Cup, 11 titluri de Campioană a 

României, 6 Cupe ale României și o Supercupă 
a României) și legitimă mândrie, au reapărut 
cu adevărat gânduri bune…

Una din cele mai importante structuri 
sportive din Prahova – Clubul Sportiv 
Municipal Ploiești (director prof. Silviu 
Crîngașu) și-a propus (și sperăm că va 

reuși și cu sprijinul consilierilor locali…) să 
readucă echipa sa masculină de seniori, în 
elita baschetbalului românesc -încredinţând 
preţiosul proiect unei adevărate glorii a 
sportului prahovean și românesc – prof. 
Cătălin  Burlacu.

CSM Ploiești evoluează în eșalonul doi 
naţional – Liga 1 (25 echipe de seniori și 18 de 
senioare, printre care CSU Ploiești în Grupa 
3 masculină și CSM CSȘ Ploiești, în Grupa 
2, feminină) și în prima etapă (Grupa 2), la 
București a învins (72- 60) o contracandidată 
la promovare – CSO Voluntari, iar în cea de 
a doua (28.X.2017, Sala Olimpia Ploiești), a 
obţinut un  nou succes:

* CSM Ploiești – BC Mureș 2 Târgu Mureș 
78-76 (27-24, 18-17, 13-12, 20-23). CSM 
Ploiești (antrenori: Cătălin Burlacu, Ionuţ Ivan; 
preparator fi zic Robert Munteanu): Ad. Tudor 
(12p, 1x3), Szijarto (18, 3x3), Topologeanu, 
Santana (14, 2x3), Cătălin Burlacu (19, 2x3), 
Carabulea (7, 1x3), Crăciun, Dogaru (4), 
Bărbuceanu, C. Dumitru (4), Scărlătescu.

La primii pași ai difi cilului drum spre elita 
baschetbalului românesc Cătălin Burlacu 
(Cetăţean de Onoare al Municipiului Ploiești), 
îi are benefi c alături, pe bravii săi foști colegi 
de echipă Levente Szijarto, Adi Tudor, Angel 
Santana și Vlad Dogaru, cu toţii multipli 
medaliaţi cu aur ai baschetului din România…

FC Petrolul Ploiești – 
Atletic Bradu 4-2 (4-1)

Prestaţia Petrolului din 
„Șaisprezecimile” Cupei României, 
fără exagerare excelentă, egalul, 
1-1, după 120 de minute de joc cu 
o formaţie de eșalon superior – CS 
Mioveni și chiar eliminarea din 
marea competiţie naţională, 3-4 la 
„loteria loviturilor de departajare”, 
au creat un climat volitiv favorabil 
în îndrăgita echipă a „Lupilor 
Galbeni”. Ca atare, în disputa de 
campionat cu Atletic Bradu (Liga 
3, Seria 3, Etapa 10, 27.X.2017, 
Stadion „Ilie Oană”), 4-2, victorie 
și o evoluţie (în special în prima 
repriză) din nou foarte bună. 
Revenirea în echipa noastră (după 
o nedorită indisponibilitate) a 
bravului său căpitan Claudiu 
Tudor (format și lansat de la copiii 

și juniorii Petrolului, ca și Costin 
Budescu sau Laurenţiu Marinescu 
– astăzi preţuite „vedete” în fotbalul 
naţional …), jucător admirabil 
tehnico-tactic și prin dăruire în 
cele două recente jocuri din „cupă” 
și campionat”, cristalizarea unei 
formule optime de echipă (în ciuda 
unor marcante indisponibilităţi) și 
prestaţia acesteia, sunt dătătoare 
de speranţe.

Victoria cu Bradu și rezultatul 
de 1-1 din disputa dintre 
contracandidatele la promovare 
– AFCM Alexandria și Voinţa 
Turnu Măgurele („Derby de 
Teleorman”…), au readus echipa 
fanion a Prahovei – FC Petrolul 
Ploiești pe primul loc (pe care s-a 
mai afl at după etapele trei și patru), 
unde dorește să rămână până la 
fi nalul sezonului competiţional.

Marcatori: Arnăutu (1, 29) 
Ciocâlteu (18), Cl. Tudor (23, 

penalti) / Preda (24), Golban (83). 
Petrolul (antrenori: O. Grigore, 
C. Pura, Gh. Liliac): Bolboașă – 
Catană, Olaru, Antoche, Velisar 
– Chindriș – Saim, Tudor (58 
Lambru), Cl. Tudor (58 Stănescu), 
N, Popescu (65 T. Niţescu) – 
Arnăutu (65 Păun).

În celelalte jocuri ale 
etapei (a 10-a)

* CS Tunari – SC Popești 
Leordeni 3-1. * Flacăra Moreni – 
Astra 2 Giurgiu 0-2 * Concordia 2 
Chiajna – CS 2 Mioveni 1-0 * FC 
Aninoasa – Viitorul Domnești 0-1 
* Sporting Roșiorii de Vede a stat.

* În clasament, după 10 etape, 
conduce FC Petrolul Ploiești 25p 
(din 9 jocuri), urmată în ordine 
de celelalte competitoare: AFCM 
Alexandria 23p (9 j), Voinţa 
Turnu  Măgurele 21p (10 j), Astra 
2 Giurgiu 13p (9 j), golaveraj 9-7), 
Atletic Bradu (10 j, golaveraj 10-
11), CS Tunari 13p (9 j, golaveraj 
9-10), Concordia 2 Chiajna 12p, 
Sporting Roșiorii de Vede 10p 
(9 j, golaveraj 13-15), Viitorul 
Domnești 10p (9 j, golaveraj 14-
19), SC Popești Leordeni 9p (9 
j), FC Aninoasa 8p (10 j), CS 2 
Mioveni 6p (9 j), Flacăra Moreni 
5p (9 j).

În etapa viitoare (a 11-a)
CS 2 Mioveni – FC Petrolul 

Ploiești, vineri 3.XI.2017, ora 
14.00, Stadion Orășenesc Mioveni 
– Argeș. În aceiași zi și la aceiași 
oră: * Astra 2 Giurgiu – Concordia 
2 Chiajna, Stadion Astra Ploiești * 
Atletic Bradu – AFCM Alexandria 
* Viitorul Domnești – CS Tunari. 
Sâmbătă 4.XI.2017, ora 14.00: * SC 
Popești Leordeni – Flacăra Moreni 
* Sporting Roșiorii de Vede – 
FC Aninoasa * Voinţa Turnu 
Măgurele stă, Urban Titu fi ind 
retrasă din campionat.

Hai Petrolul!

penalti) / Preda (24) Golban (83) * În clasament după 10 etape În etapa viitoare (a 11 a)

BASCHET 
Liga (f) * Agronomia București – 

CSȘ Ploiești 100-69.
HANDBAL 
Liga 1 (f) * HC Activ CSO Plopeni 

– ACS Șc 181 SPP București 40-31 
(19-14).

JUDO  
La Campionatul României Ne Waza 

U21 (Cluj Napoca, 26-28.X.2017, 
85 sportivi, 35 de cluburi), structura 
CSM CFR CSȘ Ploiești (antrenor 
emerit coordonator Gheorghe Savu, 
antrenori Mihai Trandafi rescu și Doru 
Munteanu) a cucerit trei medalii de 
bronz prin judoka Cătălina Schiopu 
(52 kg), Diana Marcu (+70 kg) și 
Andrei Pârloga (81 kg).

VOLEI 
Divizia A 1 (m) * CSȘ 2 CNE 

Baia Mare – Tricolorul LMV Ploiești 
0-3 (12-25, 26-28, 22-25) * CSU 
Universitatea de Vest Timișoara – 
Tricolorul LMV Ploiești 0-3 (14-25, 
10-25, 18-25).

BADMINTON 
Admirabil succes al sportivilor de 

la „Club Sportiv Comuna Berceni” 
(antrenor Adrian Basarabeanu) 
la Campionatul României U 11 
(București, 27-29.X.2017) în cadrul 
căruia Luca Pandele a cucerit medalia 
de aur și onorantul titlu de Campion 
Naţional, iar colegii săi de la club, 
Leonard Dumitrescu și Denisa 
Muscalu, medalii de argint.

CSM Ploieşti, spre elita CSM Ploieşti, spre elita 
baschetbalului românescbaschetbalului românesc
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Petrolul, cu bucurie și speranță...Petrolul, cu bucurie și speranță...

CSM Ploiești, cu gânduri bune...CSM Ploiești, cu gânduri bune...
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