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

 „Mai bine să ştii puţine şi să iubeşti mai mult, decât să ştii mai 
multe şi să nu iubeşti.”

- Culese de Tata  
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Sublima mămăligă Sublima mămăligă 
moldovenească sau moldovenească sau 
degete rupte de CCdegete rupte de CC

Cât de politizate sunt Cât de politizate sunt 
instituțiile din instituțiile din 
subordinea C.J. Prahovasubordinea C.J. Prahova

Iar se face Iar se face 
zarvă (sau zarvă (sau 
varză) prin varză) prin 
structurile structurile 

agrare agrare 
teritoriale!teritoriale!
Doi deputați (Răzvan Ursu și Rodica 

Paraschiv) și doi senatori (Emanuel 
Savin și Radu Oprea) din Prahova sunt 
coinițiatorii unui proiect de reorganizare 
a direcțiilor agricole. Altă reorganizare!  
A câta reorganizare? Inițiatori sunt un 
senator și doi deputați, respectiv, doctorul 
în agronomie Doina Silistru, senator 
de Vaslui din 2004, inginerul mecanic 
Alexandru Stănescu, fratele actualului 
vicepremier Paul Stănescu, deputat de 
Olt din 2012 și medicul veterinar Ioan 
Dîrzu, deputat de Alba din 2012. Proiectul 
de lege, depus pe 25 octombrie 2017 la 
Senat, a fost semnat de 93 de deputați și 
66 de senatori din arcul guvernamental. 
Anterior depunerii proiectului, ministrul 
Agriculturii, Petre Daea, a organizat o 
primă rundă de discuții cu directorii 
direcțiilor agricole județene cu privire 
la noua restructurare, ceea ce ne duce cu 
gândul că ideea cam de aici vine. Direcțiile 
agricole au rămas, în ultima vreme, 
neînsemnate și pesemne că se dorește ca 
ele să recapete puterea de altădată.

Previziuni negre-negre: 5 milioane de români Previziuni negre-negre: 5 milioane de români 
vor rămâne fără medic de familievor rămâne fără medic de familie

650 de localități din țară nu au, în clipa de față, cabinete 
medicale de familie, iar Societatea Națională de Medicină 

a Familiei (SNMF) anunță 
că, în următorii cinci ani, 
aproape cinci milioane de 
români înscriși pe liste nu vor 
mai avea medic de familie, 
deci nu vor mai benefi cia de 
asistență medicală primară. 
Împreună cu nouă organizații 
nonguvernamentale de 
pacienți, cei aproape 11.000 
de medici de familie au 
constituit coaliția „Solidari 
pentru Sănătate”, organizație 

prin intermediul căreia vor să denunțe veniturile mici, birocrația, 
lipsa posibilității de a elibera anumite rețete, astfel încât pacienții 
să nu mai fi e nevoiți să alerge de la un medic specialist la altul: 
„Membrii coaliției noastre cer crearea unui echilibru în fi nanțarea 
sistemului public de sănătate, prin alocarea a minimum 10% din 
Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate total pentru asistența 
medicală primară, față de 5,8% în prezent. Dorim crearea mediului 
propice unei relații funcționale medic- familie-comunitate pentru 
îmbunătățirea sănătății cetățenilor României, prin debirocratizarea 
sistemului și neîngrădirea ariei de competențe ale medicului de 
familie în relația cu pacientul său și în acord cu pregătirea și realitatea 
medicală a secolului XXI. Cerem recunoașterea importanței muncii 
medicului de familie în sistemul public de sănătate și respectarea 
drepturilor constituționale ale medicilor și pacienților”. 

La începutul săptămânii, 
reprezentanții Consiliului 

Județean Prahova și cei ai 
Spitalului Județean de Urgență 
au ținut să le arate prahovenilor 
modul în care le-au fost cheltuiți 
banii alocați pentru renovările 
secțiilor de la unitatea medicală 
afl ată în administrarea și 
gestiunea județului. Până acum 
au fost fi nalizate lucrările la 
Secția de Cardiologie, ceea 
ce a presupus o investiție de 3 
milioane de lei.

Din această săptămână intră 
în reparații secțiile de Interne și 
Diabet. Până la sfârșitul anului 

viitor ar trebuie să fi e încheiate 
lucrările de modernizare la 
toate secțiile. Valoarea totală 
a investițiilor va fi  de 9,7 
milioane de lei. Separat, pentru 
reabilitarea și dotarea Unității 
de Primiri Urgențe va fi  depus 
la București un proiect pentru 
accesarea fondurilor europene. 
Președintele CJ, Bogdan 
Toader, a declarat: „Am ținut 
să vă chemăm aici ca să vedeți 
cum s-au folosit banii pentru 
proiectul ce vizează reparații 
capitale și de modernizare la cel 
mai mare și cel mai important 
spital din județ. După cum 

observați, banii au fost folosiți 
bine. Secţia de Cardiologie arată 
cum ar trebui să arate un spital 
în anul 2017.” Investițiile au 
presupus lucrări de arhitectură, 
instalații electrice, instalații 
de fl uide medicale, dotările 
aferente fi ecărui salon, inclusiv 
baie interioară, aparate de aer 

condiționat etc. Personalul 
medical va putea intra doar pe 
bază de cartelă, sistem care va fi  
extins, ulterior, la toate celelalte 
secții. Secția dispune de 90 de 
paturi standard și de 12 paturi la 
salonul de terapie coronariană. 
Anual, aici sunt înregistrați în 
jur de 5.000 de pacienți.

Șansă pentru Ploiești să acceseze 
54,4 mil. euro fonduri europene54,4 mil. euro fonduri europene

De altfel, chiar astăzi are loc o întâlnire 
la Călărași cu responsabilii autorităților 

urbane pe această temă. În octombrie, 
primăriile municipiilor reședință de județ 
au depus la sediul ADR Sud Muntenia 
Strategiile integrate de dezvoltare urbană 
și Planurile de mobilitate urbană durabilă. 
În noiembrie, se va încheia etapa de 
evaluare a conformității administrative și a 

admisibilității acestor documente strategice 
necesare pentru fi nanțarea proiectelor 
de investiții în cadrul Axei prioritare 4 
„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” 
(Strategiile integrate de dezvoltare urbană-
SIDU și Planurile de mobilitate urbană 
durabilă- PMUD). După fi nalizarea etapei 
de evaluare, autoritățile urbane constituite 
la nivelul municipiilor reședință de județ 

vor lansa apelul de fi șe de proiecte pentru 
Axa prioritară 4. Ținând seama de numărul 
mare de idei de proiecte rezultate din SIDU  
și PMUD, aceste autorități urbane vor 
selecta cele mai importante idei de proiecte, 
în funcție de obiectivele specifi ce urmărite. 
În cazul Ploieștiului, din fondurile europene 
de 54,4 milioane de euro, 38,4 milioane de 
euro vor putea fi  folosite pentru transportul 

urban electric, 4 milioane de euro-pentru
combaterea sărăciei și a discriminării, 1,7 
milioane de euro pentru infrastructura 
educațională (creșe și grădinițe) și 1,25 
milioane de euro pentru licee tehnologice și 
școli profesionale. Tot ceea ce este de făcut 
ar fi  ca funcționarii Primăriei Ploiești, la 
salariile pe care le au-și au!-să-și facă treaba 
la timp și responsabil.  

Secție de cardiologie 
modernizată modernizată 

cu 3 milioane de leicu 3 milioane de lei
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a anunțat sumele pe care municipiiile din regiune le pot accesa 
pentru patru dintre cele cinci capitole ale axei prioritare 4 din cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020. Ploieștiul va avea de încasat, dacă bineînțeles scrie proiecte reușite, 54,4 milioane de euro. Celelalte orașe au 
acces la sume mai mici: Pitești-37,75 milioane de euro, Târgoviște-26,86 milioane de euro, Călărași-24,7 milioane de 
euro, Giurgiu-23,6 milioane de euro, Slobozia-21,4 milioane de euro și Alexandria-21,3 milioane de euro.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Cu bucuriile Cu bucuriile 
badmintonului, badmintonului, 
la Berceni – Prahova…la Berceni – Prahova…
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Două accidente pe Centura de 
Vest a Ploieștiului

Echipaje ale Poliției, ale ISU 
Prahova și ale Serviciului de 
Ambulanță au intervenit după 
ce două autoturisme au intrat în 
coliziune, pe Centura de Vest a 
Ploieștiului. Medicii de la SAJ 
Prahova au asigurat asistență 
medicală pentru patru persoane, iar 
două dintre ele au fost transportate 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești. Este 
vorba despre o femeie în vârstă 
de 67 de ani, care prezenta un 
traumatism toracic și o fractură 
la gambă, precum și un bărbat în 
vârstă de 68 de ani, cu traumatism 
la coloana cervicală. Un al doilea 
accident rutier a avut loc în zona 
bretelei de acces de pe Centura de 
Vest spre Parcul Industrial, după 
ce două autoturisme au intrat în 
coliziune. O persoană a fost rănită, 
iar poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate modul 
cum s-a produs accidentul rutier.

Accident la Bărcănești
Două autoturisme au fost 
implicate într-un accident care a 
avut loc pe DN1, în satul Tătărani, 
comuna Bărcanești. Ca urmare 
a impactului, una dintre mașini 
s-a răsturnat pe o parte. La 
fața locului au ajuns mai multe 
echipaje ale Poliției și Serviciului 
de Ambulanță Prahova. Un tânăr 
în vârstă de 27 de ani, a fost rănit, 
fi ind necesar transportul acestuia 
la spital. Trafi cul în zonă a fost 
îngreunat ca urmare a accidentului 
rutier. 

Tânăr reținut după ce a 
accidentat o femeie

Polițiștii din cadrul Secției Rurale 
nr. 8 Bălțești au fost sesizați 
cu privire la faptul că, pe raza 
localității Surani, s-a produs un 
accident rutier, în urma căruia a 
rezultat vătămarea corporală a unui 
pieton. „S-a constituit o echipă 
operativă, iar, în urma primelor 
cercetări efectuate, a rezultat că, 
în timp ce se deplasa pe D.J. 233, o 
femeie de 45 de ani, din localitate, 
ar fi  fost acroșată din spate de un 
autoturism care circula în aceeași 
direcție. În urma impactului, ar 
fi  fost proiectată pe spațiul verde 
din afara carosabilului, în timp ce 
conducătorul autoturismului în 
cauză și-ar fi  continuat deplasarea”, 
a anunțat IJP Prahova. Victima 
a fost transportată la Spitalul 
Județean de Urgențe Ploiești, 
Deși conducătorul autoturismului 
implicat în accident a părăsit 
locul producerii acestuia, polițiștii 
au identifi cat pe raza comunei 
Cărbunești, atât autoturismul 
implicat în accident, precum și 
conducătorul acestuia în persoana 
unui bărbat de 27 de ani.  Acesta 
a fost testat cu aparatul etilotest. 
Tânărul era beat, rezultatul fi ind 
o concentrație de 0,61 mg/l alcool 
pur în aerul expirat. Tânărul a 
fost reținut, fi ind cercetat sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
vătămare corporală din culpă, 
părăsirea locului producerii 
accidentului rutier și conducerea 

unui autoturism sub infl uența 
băuturilor alcoolice.

Șase pietoni și un biciclist, 
victime ale accidentelor rutiere

Unul dintre accidente s-a produs 
pe strada George Coșbuc, din 
Ploiești. O femeie în vârstă de 
49 de ani a fost acroșată de un 

autoturism. Un alt accident rutier 
în care a fost implicat un pieton 
a avut loc la Filipeștii de Pădure. 
Victima a fost un copil în vârstă 
de 13 ani. Alte două persoane 
care erau pietoni au fost acroșate 
de mașini la Surani, pe DJ 233, și 
la Băicoi. Un alt accident rutier 
în care a fost implicat un pieton a 
avut loc la Berceni, iar la Ploiești, 
pe Bulevardul Petrolului, un 
autoturism a acroșat un biciclist. 
Tot la Ploiești, pe strada Andrei 
Mureșanu, un pieton a fost acroșat 
de un autoturism. În toate cazurile, 
victimele au fost transportate 
la spital, iar poliția efectuează 
cercetări pentru a stabili cu 
exactitate modul cum s-au produs 
evenimentele rutiere. 

Incendiu la un camion plin cu 
nisip

Pompierii militari au fost solicitați 
să intervină după ce o persoană 
a sunat la 112 și a anunțat că un 
camion plin cu nisip a fost cuprins 
de fl ăcări. Ajunși la fața locului, 
pompierii militari au constatat 
că incendiul se manifesta la unul 
dintre cauciucuri. Din fericire 
nicio persoană nu a fost rănită. Nu 
este exclus ca incendiul să fi  fost 
declanșat din cauza unor probleme 
la sistemul de frânare, au susținut 
martorii, cauza declanșării 
focului urmând să fi e stabilită de 
pompierii militari.
Tânăr decedat după ce a căzut de 

pe un stâlp de curent electric
Un tânăr în vârstă de 27 de ani 
a căzut de pe un stâlp de curent 
electric la Azuga. O persoană a 
sunat la 112 și a solicitat ajutorul 
medicilor. Ajunși la fața locului, 
aceștia au constatat că persoana este 
decedată ca urmare a multiplelor 
traumatisme suferite. Cadavrul 
a fost transportat la Serviciul de 
Medicină Legală Ploiești pentru 
efectuarea necropsiei și stabilirea 
cauzei cu exactitate a decesului, 
iar în cauză polițiștii efectuează 
cercetări.

Cioban atacat de un mistreț, la 
Nucșoara de Sus

Un cioban în vârstă de 37 de ani, 
din Nucșoara de Sus, a fost atacat 
de un mistreț. O persoană a sunat la 
112 și a solicitat ajutorul medicilor 
de la Serviciul de Ambulanță 
Prahova. Bărbatul prezenta o 
plagă la șoldul drept, motiv pentru 
care a fost transportat la Spitalul 
Vălenii de Munte, unde a rămas 
internat. În ultima vreme se 

constată un număr mai mare de 
incidente provocate de animalele 
sălbatice.
Intervenție a jandarmilor pentru 

alungarea urșilor
Jandarmii au fost solicitați să 
intervină, într-o singură zi, pentru 
alungarea mai multor urși din 
orașul Bușteni. În toate cele trei 
cazuri, animalele sălbatice au fost 
zărite pe străzi din localitate. Prima 
intervenție a avut loc pe strada 
Tudor Vladimirescu din Bușteni. 
O persoană a sunat la 112 și a 
anunțat că o ursoaică, cu doi pui, 
s-a apropiat destul de mult de zona 
de locuințe. Jandarmii au folosit 
mijloace luminoase și sonore 
pentru îndepărtarea în pădure 
a celor trei animale sălbatice. 
Aceasta nu este, însă, singura 
intervenție a jandarmilor. În 
aceeași zi, jandarmii au îndepărtat 
un urs care probabil era în căutare 
de mâncare, dar și o ursoaică, cu 
trei pui, care a fost zărită pe strada 
Victoriei. Jandarmii recomandă 
cetățenilor să apeleze numărul 
unic de urgență 112 când constată 
prezența animalelor sălbatice în 
zona așezărilor, deoarece urșii pot 
reprezenta un pericol, existând 
riscul să devină agresivi. 

Urmăriți penal pentru că au 
încercat să fure tabla de pe o 

clădire a Rafi năriei Astra
Un echipaj de jandarmi, afl at 
în patrulare, a constatat că doi 
bărbați şi o femeie, fără nicio jenă, 
decopertau tabla de pe acoperișul 
unei clădiri administrative ce 
aparține de Rafi năria Astra 
din Ploiești. Cele trei persoane 

intenționau să valorifi ce tabla la 
centrele de fi er vechi, însă au uitat 
un lucru: nu erau proprietarii 
clădirii. Jandarmii au întocmit acte 
de sesizare pentru infracțiunile 
de distrugere și tentative de furt, 
fi ind sesizate organele de urmărire 
penală pentru continuarea 
cercetărilor în cauză, a anunțat IJP 
Prahova.
Persoane condamnate, depistate
Trei bărbați, condamnați la 
închisoare, au ajuns după gratii 
după ce au fost depistați de 
polițiștii prahoveni. În primul 
caz este vorba de un tânăr de 36 
de ani, condamnat la șase luni 
de închisoare, pentru comiterea 
infracțiunii de abandon de 
familie. Bărbatul a fost depistat 
de poliţişti din cadrul Serviciului 
de Investigaţii Criminale - Biroul 
Urmăriri, pe strada Lupeni, din 
Ploiești. Bărbatul a fost reținut 
și încarcerat în Penitenciarul de 
Maximă Siguranță Mărgineni. 
Un alt bărbat, în vârstă de 42 

de ani, din comuna Filipeştii de 
Pădure, a fost depistat și reținut. 
Bărbatul era condamnat la o 
pedeapsă de patru ani şi patru luni 
de închisoare pentru săvârşirea 
infracţiunilor de „conducere 
fără permis”, „conducere sub 
infl uenţa băuturilor alcoolice” şi 
„părăsirea locului accidentului” 
de Judecătoria Câmpina. Bărbatul 
a fost condus la Penitenciarul 
Mărgineni, judeţul Dâmboviţa, 
pentru executarea pedepsei. Tot 
la Penitenciarul Mărgineni a ajuns 
și un ploieștean, în vârstă de 51 
de ani. Acesta s-a prezentat la 
sediul Inspectoratului Judeţean 
de Poliţie Prahova, deoarece 
Tribunalul Bihor – Secţia Penală 
a emis pe numele său un mandat 
de executare a unei pedepse de 
5 ani de închisoare, acesta fi ind 
condamnat pentru săvârşirea 
infracţiunilor de „complicitate la 
săvârşirea infracţiunii de evaziune 
fi scală în formă continuată” 
şi „complicitate la săvârşirea 
infracţiunii de spălare a banilor”.
Sezon de tăieri ilegale de lemne

Venirea iernii a readus în atenție 
tăierile ilegale de lemne din 
Prahova. Secția de Poliție Rurală 
nr. 4 Câmpina a fost sesizată, prin 
apel la 112, cu privire la faptul 
că un bărbat din comuna Brebu 
ar fi  transportat ilegal material 
lemnos la domiciliul său. „În 
baza celor sesizate, la domiciliul 
persoanei reclamate s-a deplasat 
un echipaj, ocazie cu care a găsit 
în curtea locuinței sale material 
lemnos de diferite specii, în care 
au fost identifi cate 28 de tulpini de 
salcâm, pruni și tei. Din primele 
verifi cări, s-a stabilit că arborii au 
fost transportați cu un atelaj hipo 
de către un consătean de 45 de ani. 
În vederea efectuării încadrării 
juridice și luării măsurilor 
legale, urmează ca verifi cările 
să fi e continuate la fața locului 
de către polițiști, însoțiți de un 
reprezentant al Ocolului Silvic 
Doft ana, pentru identifi carea 
cioatelor, provenite prin tăiere, care 
nu prezintă marcă silvică și care 
corespund ca specie, dimensiuni și 
caracteristici cu materialul lemnos 
găsit la fața locului”, a anunțat 
IJP Prahova. Bărbatul de 45 de 
ani, care a transportat lemnul, a 
fost sancționat contravențional 
cu o amendă în valoare de 5.000 
lei. Jandarmii prahoveni au 
intervenit și ei pentru prevenirea 
tăierilor ilegale de pădure. Astfel, 
jandarmii au surprins un bărbat, 
pe raza localității Dițești, în timp 
ce transporta cu ajutorul unui 
atelaj hipo, material lemnos, 
specia salcâm, fără a poseda 
documente de proveniență și 
transport. Jandarmii au întocmit 
proces-verbal de constatare a 
contravenției, bărbatul fi ind 
sancționat cu amendă în valoare 
de 5.000 de lei. Materialul lemnos 
a fost predat unui reprezentant din 
cadrul Ocolului Silvic Muntenia. 
Un alt bărbat, în vârstă de 75 de 
ani, din Măgureni, a fost depistat 
în timp ce transporta trei arbori 
din specia gorun. Bărbatul a fost 
sancționat cu amendă în valoare 
de 2.000 de lei, iar materialul 
lemnos a fost predat. Ocolului 
Silvic Câmpina. Jandarmii au 
mai depistat un tânăr, în vârstă 

de 24 de ani, în timp ce tăia mai 
multe specii de arbori. Tânărul 
va fi  acum cercetat pentru ,,tăiere 
ilegală de arbori” și, ca măsură 
complementară, jandarmii 
au confi scat motoferăstrăul și 
materialul lemnos.

Razii în târguri și oboare
Opt societăți comerciale, care își 
desfășoară activitatea în oborul 
ploieștean, au fost controlate de 
polițiștii Secției nr. 1 Ploiești. Pe 
durata raziei, polițiștii au constatat 
două infracțiuni în fl agrant și 
au fost aplicate 10 sancțiuni 
contravenționale, în valoare de 
3.540 lei. Totodată, au fost ridicate 
în vederea confi scării bunuri în 
valoare de 1.300 lei. Un alt control 
a fost efectuat de polițiștii din 
Băicoi. Polițiștii au verifi cat 24 
de autovehicule, au legitimat 44 
de persoane, iar pentru abaterile 
constatate au fost aplicate 16 
sancţiuni contravenționale, în 
valoare de 5.110 lei, și au reținut 
un permis de conducere.

Controale la magazinele din 
școli

Polițiștii locali au verifi cat agenții 
economici din școli. Astfel, Poliția 
Locală Ploiești, prin Serviciul 
Control Comercial, a organizat 
acțiuni de verifi care a modului 
de respectare a legislației la 45 de 
societăți comerciale care prestează 
servicii de alimentație publică 
în incinta și   în   apropierea   

instituțiilor   de  învățământ   
primar,   gimnazial   și   liceal   de   
pe   raza municipiului. Polițiștii 
locali au aplicat sancțiunea 
avertismentului în cazul a zece 
agenți economici, care nu aveau 
afi șate în mod corespunzător 
prețurile produselor expuse la 
vânzare, programul de funcționare 
sau denumirea societății. Polițiștii 
locali au desfășurat controale  și 
pe mai multe străzi din municipiu 
pentru a depista conducătorii 
auto care nu respectă semnifi cația 
indicatoarelor rutiere de oprire 
și staționare interzisă, precum 
și accesul pe interzis. Astfel de 
controale au fost desfășurate pe 
străzile Gheorghe Doja, Șoseaua 
Vestului, Cuza Vodă, B.P. Hașdeu, 
George Coșbuc, Veronica Micle, 
Bulevardul Independenței, Mihai 
Eminescu, Iuliu Maniu, Rudului, 
Ivan Miciurin, Gabi Dobre, 
Decebal,   Primăverii,   C.D.   
Gherea,   Bobâlna,   Gh.   Grigore   
Cantacuzino,   Ion   Maiorescu   
și   Piața   1 Decembrie 1918.  În 
urma activităților de patrulare 
au fost aplicate 167 sancțiuni 
contravenționale valoarea totală a 
acestora fi ind de 29.660 lei.
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Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase;  www.ziarulploiestii.ro

Val de accidente produse în ultima vreme pe șoselele din 
Prahova. Peste 20 de persoane au ajuns la spital cu diverse fracturi 
și traumatisme.

de 24 de ani în timp ce tăia maiconstată un număr mai mare de
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Ce avem așadar? O nouă viziune 
despre re-re-organizarea 

structurilor agrare de stat, multe, foarte 
multe la număr. Iar această viziune 
presupune să fi e adunate în subordinea 
direcțiilor agricole județene instituțiile 
care au fost separate înainte de alți 
miniștri sau parlamentari. N-ar fi  de 
mirare ca unii dintre inițiatorii sau 
coinițiatorii care doresc astăzi reunirea 
structurilor sub umbrela DAJ-urilor să 
fi  fost cei care, ieri, au votat separarea 
lor. Dacă vă amintiți, cel mai recent 
experiment a vizat inspecțiile agricole; 
într-un an au fost luate de la DAJ-uri 
și trecute în subordinea MADR, iar în 
anul următor au fost readuse de unde 
au plecat.
APARE DIN NOU O INSTITUȚIE 
MAMUT DESFIINȚATĂ ÎN 2010
Inițiatorii spun așa: că se vor 

desfi ința, spre a fi  reorganizate, 
direcțiile județene agricole, 
inspectoratele teritoriale pentru 
calitatea semințelor și a materialului 
săditor și ofi ciile de studii pedologice 
și agrochimice județene. Ultimele două 
își vor pierde personalitatea juridică, 
patrimoniul și dotarea, trecând în 
subordinea unei instituții mamut care 
se va numi Direcția Generală pentru 
Agricultură Județeană. Observați, 
apare în titulatură sintagma „generală”, 
la care se renunțase în 2010 parcă, 
atunci când, sub puterea acestui 
„general”, era o infuzie incredibilă de 
directori pe metru pătrat, parcă 5 sau 
6 la 100 de oameni. Noile DGA-uri vor 
mai prelua alte cinci fi lialele teritoriale 
ale unor structuri: Agenția Națională 
pentru Zootehnie „prof. dr. G.K. 
Constantinescu”, Agenția Națională 
pentru Pescuit și Acvacultură, 
Autoritatea pentru Administrarea 
Sistemului Național Antigrindină și 
de Creștere a Precipitațiilor, Agenția 
Domeniilor Statului și Autoritatea 
Națională Fitosanitară. Așa era 

organizarea în 1990 (atunci erau 
sobordonate direcțiilor generale 
agricole și autoritățile sanitar-
veterinare), așa era organizarea, mai 
puțin inspectoratele teritoriale pentru 
calitatea semințelor și a materialului 
săditor, și în 2009.
DE CE AR DORI CINEVA SĂ DEA 
PESTE CAP SISTEMUL AGRAR?

De ce ar dori cineva să facă acest 
gen de răvășire în niște instituții care 
funcționau bine ori, în cazul altora 
(ofi ciile fi tosanitare), abia s-au pus 
pe picioare? Unii admit că direcțiile 
agricole, deposedate an de an de scopul 
pentru care există și funcționează, 
trebuie din nou întărite. O altă versiune 
vorbește despre grija față de agricultori, 
„să nu mai bată aceștia la zece uși”. 
Nicio grijă, fermierii tot la zece uși vor 
bate, fi indcă nu-și închipuie cineva 
că sediile se mută și fi zic... Ofi cial, în 
motivație, inițiatorii vorbesc despre 
„îndeplinirea uneori defectuoasă a 
atribuțiilor” de către aceste instituții 
disparate în teritoriu, dar toate afl ate 
în subordinea MADR, precum și 
despre „nerealizarea scopului pentru 
care acestea au fost create”. „Actualul 
mod de organizare-se mai spune- nu 
corespunde cerințelor de management 
modern, iar menținerea în actuala 
formă crează (???) imposibilitatea 
realizării și aplicării la parametri 
maximi ai politicilor publice în 
domeniu, prin segmentarea comunicării 
și deciziei”. Anumite surse susțin că ar 
fi  vorba despre salarizare. Iar o variantă 
spune că aceasta ar fi  metoda prin care 
salariile mici din anumite sectoare 
vor crește la nivelul acelora acordate 
la direcțiile pentru agricultură. În 
a doua variantă, dimpotrivă, pe 
fondul salarizării generoase din 2017, 
reorganizarea ar fi  singura soluție 
pentru a mai scăpa de niște oameni sau 
directori bine remunerați, dar oricum 
nu la nivelul celor de la APIA și AFIR. 

Să presupunem că n-ar fi  rea noua 
idee. Dar vine întrebarea, generată de 
exemplele reale din trecut: dacă peste 
doi ani alt partid vine cu altă concepție 
și vrea iar să re-reorganizeze direcțiile 
agricole? Ne petrecem alți ani în...de-a 
făcutul și desfăcutul structuri? 
PRIME REACȚII DIN TERITORIU: 

„LEGEA NU SE BAZEAZĂ 
PE UN STUDIU DE IMPACT 

ECONOMICO-SOCIAL”
O scrisoare comună a specialiștilor 

din inspectoratele teritoriale pentru 
calitatea semințelor și materialului 
săditor, poate una dintre cele mai 
consolidate instituții, vorbește 
despre impacul negativ pe care l-ar 
putea avea această acțiune: „legea 
privind reorganizarea inspectoratelor 
prin desfi ințare nu se bazează pe un 
studiu de impact economico-social 
care să scoată în evidență nivelul 
cheltuielilor ulterioare acestei acțiuni, 
implicațiile sociale pe care le va genera 
si inefi cientizarea activității (...) 
Propunerea legislativă nu va conduce 
la reducerea poverii administrative 
deoarece vizează desfi ințarea unor 
structuri care, într-o măsură variabilă, 
aduc venituri la bugetul statului, din 
încasarea contravalorii prestațiilor 
efectuate către operatorii economici 
din domeniul semințelor, unele dintre 
acestea putând chiar să se autofi nanțeze. 
Mai mult, prin desfi ințarea structurilor 
teritoriale, se impun costuri suplimentare 
pentru reintabularea imobilelor, 
reînmatricularea autoturismelor 
din dotare, schimbarea  contractelor 
pentru furnizare utilități, schimbarea 
formularelor specifi ce (...) Desfi ințarea  
ITCSMS ca instituții  se va  realiza 
relativ ușor, prin publicarea Legii de 
reorganizare, dar efectele acestei acțiuni  
se vor vedea  timp îndelungat  și vor avea 
un impact negativ asupra desfășurării 
normale a activităților acestui sector 
important”.

Săptămâna trecută, mai multe sute de medici au 
declanșat acțiuni de protest și au depus memorii 

prin care atrag atenția că „suntem o categorie de medici 
care asigurăm 70% din serviciile medicale și în acest 
moment suntem tratați cu o neglijență și cu un dispreț 
maxim”. Și medicii din Prahova s-au alăturat protestului 
din țară. Aceștia au avut și o întâlnire cu prefectul 
județului, Mădălina Lupea, întrevedere la care au fost 
prezenți reperezentanți ai Casei de Asigurări de Sănătate 
(CAS) și ai Direcției de Sănătate Publică (DSP).  Dr.Oana 
Damian, vicepreședinte al Societății Naționale de 
Medicina Familiei-Filiala Prahova, a declarat: „S-a recurs 
la declanșarea acțiunilor de protest pentru că, după cum 
am constatat, calea dialogului nu a avut niciun rezultat. 
Sperăm ca prin demersul nostru să-i responsabilizăm 
pe cei de la putere și să le aducem în atenție importanța 
asistenței primare. Pentru că, de fapt, medicul de familie 
asigură primul contact al pacientului cu sistemul sanitar. 
Ce dorim noi, medicii de familie ? Dorim creșterea calității 
actului medical, prin acordarea de fonduri mai multe și 
posibilitatea medicului de familie să-și facă meseria și să 
nu mai fi e un birocrat. Dorim să nu mai punem pacienții pe 
drumuri, după scrisori medicale. Vrem creșterea fi nanțării 
pentru cabinetele medicilor de familie (...) Cetățeanul nu 
este în centrul atenției sistemului sanitar. Timpul petrecut 
de pacient cu medicul său de familie a scăzut dramatic, 
relația medic-pacient a fost transformată într-o relație 
birocratică, iar accesul bolnavilor la tratament este 
îngrădit de protocoale de prescriere necorelate cu realitățile 
sistemului și cu dovezile științifi ce actuale. Există limitări 
nepermise în accesarea unor investigații necesare pentru 
diagnosticul precoce. Considerăm că este nevoie să crească 
fi nanțarea sistemului sanitar românesc la 6% din PIB, 
dar și o creștere a procentului alocat asistenței medicale 
primare conform mediei europene pentru medicina 
de familie- între 9 și 17% din fondurile Sănătății-în 
conformitate cu recomandările instituțiilor internaționale. 
Pentru anul 2018, solicităm 10% din fondul total de 
asigurări de sănătate”.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a transmis 
protestatarilor un prim răspuns la memoriile depuse, 
semnat de președintele Răzvan Vulcănescu: „o parte 
din aspectele semnalate sunt în curs de rezolvare. Astfel, 
instituția a făcut deja demersuri pentru majorarea valorii 
minim garantate a punctului per capita, pentru medicina 
primară, precum și a valorii minim garantate a punctului 
pe serviciu pentru medicina primară și pentru medicina 
ambulatorie de specialitate. Sunt conștient, ca și ceilalți 
membri ai managementului CNAS, de importanța și 
rolul medicilor de familie, nu numai în sistemul de 
sănătate, ci și în societate, în general. De aceea, sunt un 
partener constant de dialog cu medicii de familie pentru 
soluționarea problemelor acestei categorii de profesioniști”.

IAR SE FACE ZARVĂ (SAU IAR SE FACE ZARVĂ (SAU 
VARZĂ) PRIN STRUCTURILE VARZĂ) PRIN STRUCTURILE 

AGRARE TERITORIALE!AGRARE TERITORIALE!
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Câteva sute de ploieșteni au organizat un marș de protest 
împotriva propunerilor care vizează legile din Justiție, 

dar și nemulțumiți de viitorul Cod Fiscal, care include și 
trecerea contribuțiilor din sarcina angajatorilor la angajați. 
Protestatarii s-au adunat în zona centrală a Ploieștiului, 
lângă fântâna arteziană, unde au strigat lozinci anti-Guvern 
și au criticat inițiativele legislative legate de viitorul Cod 
Fiscal și ca urmare a propunerii de aprobare a legilor 
Justiției. Apoi, cele câteva sute de persoane s-au îndreptat 
spre sediile PSD și ALDE de pe strada Gheorghe Lazăr, iar 
de aici au plecat în marș, pe traseul Bulevardul Republicii - 

intersecția de la Nord. De aici s-au reîntors în zona centrală, 
lângă fântâna arteziană. La fel ca la începutul acestui an, 
când oamenii au contestat Ordonanța 13, ploieștenii au 
venit înarmați cu vuvuzele și cu fl uiere, au strigat lozinci 
împotriva actualului guvern și au purtat pancarte. Separat, 
sindicaliștii de la BNS, Cartel Alfa și CNSLR Frăția au 
anunțat că vor declanșa ample proteste în cazul în care 
Guvernul României va aproba viitorul Cod Fiscal, care 
prevede trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, 
iar pe 15 noiembrie medicii de familie au anunțat că vor 
organiza cel mai mare miting, la care vor participa nu doar 
personalul medical, ci și pacienții.

PROTEST LA PLOIEȘTI ÎMPOTRIVA LEGILOR PROTEST LA PLOIEȘTI ÎMPOTRIVA LEGILOR 
JUSTIȚIEI ȘI A VIITORULUI COD FISCALJUSTIȚIEI ȘI A VIITORULUI COD FISCAL

3

 continuare din pagina 1



4

Domnul parlamentar non-stop, adică 
din 1990 și până în ziulica de azi, 

Varujan Vosganian, care se dă economist, 
deși nu mai profesează de 27 de ani,  a 
scăpat iar pe arătură. De data asta n-a mai 
căutat găina țăranului de ouă, ci a văzut o 
chestie pe câmp, ceva între vacă și apă plată: 

„Dacă faceți comparație între cât lapte se 
produce și cât lapte e pe piață, între cât grâu 
se produce și cât grâu e pe piață, se va vedea 
că o parte importantă a acestei producții 
nu este în economia de piață. Nu produce 
salarii, nu produce impozite, iar noi nu 
avem cum să facem apoi drumuri. Oamenii 
de la țară trebuie să aibă un serviciu și să se 
specializeze. Unii să crească porci, alții să se 
ocupe de dulcețuri și tot așa. Nu-i normal 
ca eu să văd vaca (pardon, scriitorule, de 
CACA, te-am scăpat noi de rușine!) că 
paște pe câmp și să-mi pun în cafea lapte din 
Austria. A ajuns laptele mai scump ca apa 
plată. De exemplu, lâna se aruncă. Nu se 
folosește nici pentru haine, nici pentru izolări 
termice. Am vorbit cu ministrul Agriculturii 
să facem un program, ca să nu se mai arunce 
lâna”.

-Pe câmp se minuna o vacă:
De ce n-ajunge laptele în ceașcă
La nenea ăsta nins și somnolent
Uitat de viață-n Parlament?
Surata sa de pe izlaz
Făcu, pe loc, haz de necaz:
Așa e când o lege pentru noi
A fost făcută doar de boi...

Constantin Călin Anton Popescu 
Tăriceanu nu mai iese din delir: 

„Constatăm cu regret că indivizii care 
compun și se luptă pentru supraviețuirea 
„statului paralel” sub pretextul luptei 
anticorupție dețin pârghii importante ale 
unor instituții de forță și ale media și se 
afl ă la comanda unei adevărate armate de 
mercenari bine instruiți și plătiți cu mijloace 
fi nanciare obținute ca urmare a unor fapte de 
corupție și felurite ilegalități. Toate acestea se 
petrec sub patronajul președintelui României 
care urmărește două obiective personale: 

obținerea unui nou mandat la Cotroceni și 
trecerea în uitare și prescriere a ilegalităților 
comise în perioada când deținea funcția de 
primar al Sibiului. Cum după trei ani la 
Cotroceni realizările sale sunt undeva spre 
zero, singura sa șansă la un nou mandat 
este perpetuarea dependenței Justiției față 
de „statul său paralel”, cu alte cuvinte, 
conducerea României cu cătușe, dosare 
fabricate și alegeri măsluite prin metode 
sofi sticate”. De altfel, CCAPT le are rău cu 
statul paralel. Și o muscă dacă se așează 
pe nasul lui zice că anume a fost adusă de 
binom. Eventual musca are un sistem de 
supraveghere implantat în aripi. Cel mai 
recent s-a înfi pt la președinta ÎCCJ fi indcă 
aceasta n-a vrut în ruptul capului să fi e de 
acord cu el. 

-Constantine, Constantine, 
Mă mir și mă uit la tine,
Ziua, noaptea cu binomul,
Nu poate să doarmă omul.
Cu trei sferturi din putere
Te bocești ca o muiere
Că din Cer, ca un fl agel,
Vine statul paralel.
Dacă mă gândesc mai bine, 
Constantine, Constantine,
Cheamă doctorul la tine!

Prezent, zilele trecute, la Piața Obor, la 
promovarea campaniei „#alegeoaia”, 

după ce a înfulecat ceva pastramă și a mai 
elaborat două trei fi losofi i despre mioare, 
ministrul Petre Daea a plecat pe câmp, 
să vadă cum râde grâul la el: „uitați ce zi 
frumoasă. Aseară a plouat. După întâlnirea 
asta o să plec în câmp să văd cum râde grâul 
la agronom când se uită la el și natura l-a 
ajutat să iasă din sol, apoi să înfrățească. 

Râde și grâul și râde bine, râde frumos chiar”. 
Cum ar zice domnul Păstorel...

-Fie neamț, chinez, uzbek,
Omul din maimuță vine,
Numai Daea știm prea bine
Că se trage din berbec.

Codrin Șefănescu s-a întristat, în 
direct, la Antena 3: „Este trist să vezi 

cum copiii tăi manifestează pentru Noua 
Securitate, pentru Kovesi și pentru statul 
paralel. Ne vedem copiii manifestând pentru 
ceea ce am luptat noi împotrivă în 1989. Dar 
apoi a izbucnit la o întrebare care l-a scos 
din țâțâni, de ce ar avea PSD o imagine 
atât de prostă:  „PSD este foarte tare, nu 
are deloc o imagine foarte proastă. Dacă 
dumneavoastră pentru 3.000 de oameni 
considerați că are PSD o imagine proastă, 
dacă noi mâine facem un apel să iasă în 

stradă cei care ne iubesc și care înțeleg că 
trebuie schimbate legile justiției și care doresc 
să se schimbe toată această mizerie, aceștia 
sunt 90%. Noi putem strânge un milion de 
susținători de pe o zi pe alta. Cei care au fost 
anuntați pe Facebook de protestele pe legile 
justiției nu prea știu ce și cum, ei au venit 
pentru că așa le-a cerut sistemul”. Dacă vă 
amintiți, acest gălăgios craiovean, deci vine 
de-acolo de mână cu Olguța Vasilescu, a 
apărut în politică pe fi liera PRM, dar a fost 
dat afară de Vadim Tudor în șuturi. Omul 
s-a rătăcit un pic pe la PC-ul lui Voiculescu, 
dar n-a făcut nici aici mulți purici; cum de 
l-or fi  răbdând cei de la PSD?

-Trăncănind verzi și uscate
Ca orice calamitate,
Se laudă acest Codrin
Că-i școlit chiar de Vadim.
Ce nu ne spune el săracul
E că-i căra diplomatul!

În timp ce oamenii protestau în stradă, 
ministrul Educației, Liviu Pop, a postat, 

duminică seara, pe Facebook, un citat al 
fi losofului Francois de la Rochefoucauld: 
„Spiritele mediocre condamnă de obicei 
tot ceea ce le depășește înțelegerea”. Na, 
Genunche, îl parafrazez și eu pe Florescu al 
nostru:

-Despre Pop și-a lui mulțime
Înțelepții toți au spus:

Blegii nu-s la înălțime,
Însă îți vorbesc de sus.

Muică, s-au pus sindicaliștii din 
Cartel Alfa cu parul pe Olguța Lia 

Vasilescu: „Măsurile pe care le promovează 
acum, prin dezinformare și mințind în 
toate datele pe care le prezintă public, prin 
dezinteresul pe care îl are față de lucrătorii 
din sectorul economic, prin gândirea feudală 
față de lucrători, toate au consecințe grave, 
greu de estimat în amploarea lor, atât în 
plan social, dar și economic. Ministrul 
muncii a elaborat una dintre cele mai 
proaste legi a salarizării publice care nu 
numai că nu rezolvă problema inechității 
și dezechilibrului în interiorul sistemului 
bugetar, ci o adâncește. A făcut niște 
promisiuni exagerate, bazate mai mult pe 
închipuiri decât pe realități economice, și este 
incapabilă să-și asume greșelile, preferând 
să sacrifi ce un întreg sistem social, punând 
în pericol construcția socială europeană, 
creată cu mari eforturi în decenii de dialog 
social și luptă pentru drepturi sociale”. Las` 
că v-arată el trubadurul Tudor Gheorghe...

-Muică, noi suntem un neam,
Cu Olguța pusă-n geam,
De n-aveam Lie de soi, 
Trăgeam Oltul mai la noi. 
Cerul, cât e de-nfl orit, 

De la Lia-i-mpodobit, 
Iar sprânceana ei măiastră, 
N-aveți așa ministreasă!
Muicăăă, suntem neam de piatră
Și-o să se mai povestească
C-o să fi e nebunie
Dacă n-o păstrați pe glie.
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Cât de politizate (sau nu) sunt instituțiile din Cât de politizate (sau nu) sunt instituțiile din 
subordinea Consiliului Județean Prahova

Astăzi, trecem la Consiliul 
Județean Prahova, la 

conducerile celor trei parcuri 
industriale și două societăți 
comerciale. Și trebuie să spunem 
că acestea și-au făcut lecția ori 
au astupat oala mai bine; în 
declarațiile de interese, puține 
persoane fi gurează ca făcând 
parte din vreun partid, dar asta 
nu înseamnă că respectivii ar fi  
străini de afi nități cu anumite 
grupări politice. Cei mai mulți 
dintre membrii consiliilor de 
administrație ori chiar din echipele 
manageriale au făcut ori fac parte 
sau au lucrat/lucrează la Consiliul 
Județean ori la instituțiile din 
subordinea acestora sau la alte 
companii/instituții de stat. Foarte 
puțini vin din mediul privat. Asta 
pesemne în virtutea conceptului 
mai vechi de a avea echipe 
motivate să ducă la îndeplinire 
politicile CJ. Ar mai fi  de precizat 
că nu toate datele prezentate 
pe site-ul Consiliului Județean 
corespund celor de pe paginile 
ofi ciale ale instituțiilor sau nu 
toate structurile din subordinea 
CJ Prahova au site-urile complete 
și actualizate la zi.

HIDRO PRAHOVA,  DE 
LA APĂ LA... VIN?

Hidro Prahova, o instituție colos, 
care a derulat și va mai derula un 
volum mare de investiții fi nanțate 
din fonduri europene, are o echipă 
de conducere formată din cinci 
directori: Semcu Adrian Emanuil-
director general, Matache Florea-
director economic, Daniel Mario 
Soare-director tehnic, Vitelar 
Carmen-director producție și 
Constantin Scarlat-director 
exploatare. Niciunul dintre aceștia 
nu-și declară apartenența la vreun 
partid politic deși Adrian Semcu, 
de exemplu, a fost deputat PNL, 
lider local PNL, vicepreședinte 
al Consiliului Județean Prahova 

din partea PNL. Întâmplător sau 
nu, pentru o scurtă perioadă, 
directorul economic Matache a 
fost director la una din fi rmele 
familiei Semcu (Agrosemcu), iar 
Daniel Mario Soare a lucrat la 
Ministerul Fondurilor Europene 
și a fost angajat al unei fi rme 
(Bion Advanced Support Team) 
parteneră într-un proiect IT cu o 
altă societate gestionată indirect 
de Sebi Ghiță. Și Carmen Vitelar 
a fost, într-o perioadă, membru 
PNL (cel puțin așa fi gurează în 
2009, când se afl a în componența 
biroului electoral județean 
pentru alegerile prezidențiale). În 
Consiliul de Administrație, doar 
sătmăreanca Grunfeld Dorina 
Marina, proprietar de fi rmă afl ată 
în insolvență, a admis că face parte 
din ALDE. În rest, toată lumea 
este... apolitică! CA are următoarea 
componență: Mihai Gavril-
președinte (director general Rovit 
SA Valea Călugărească și asociat 
Gavsem International), Adrian 
Cârstea (fost coordonator poliția 
de proximitate, IJP Prahova), 
Anca Ispas (director regional de 
audit intern la  British American-
Tabacco Rusia), Elvira Mihaela 
Barbu (consilier președinte CJ 
Prahova), Grunfeld Dorina 
Marina (consilier Ministerul 
pentru Relația cu Parlamentul), 
Adrian Semcu (asociat Feteasca 
Neagră D64 SRL) și Tomiță 
Constantin (fost șef serviciu 
administrativ Spitalul Județean 
de Urgență Ploiești, instituție 
administrată de CJ Prahova). 
Trebuie să spunem că, deși ofi cial 
și legal nu există nicio legătură de 
nume și fi rme, este de notorietate 
că Mihai Gavril și Adrian Semcu 
au fost ori sunt parteneri de afaceri 
în zona viticolă și agricolă. În 
rest, având în vedere locurile de 
muncă, e lesne să facem anumite 
analogii. Din Adunarea Generală 

a Acționarilor fac parte consilierii 
județeni Gheorghea Neaga (PSD) 
și Toma Pințoiu (ALDE).

TERMOELECTRICA, 
ȚINUTĂ SUB CONTROL 

DE ALTE INSTITUȚII 
JUDEȚENE

Compania de Servicii Publice și 
Energii Regenerabile Prahova, 
fosta Termoeletrica, având 
sediul la Centrul multifuncțional 
„Lumina Verde”, are următoarea 
conducere: echipa managerială-
Nica Marcel, director general 
și Laura Barbu-contabil șef; 
Consiliul de Administrație- 
Dumitrescu George Răzvan-
președinte (SC Hidro Prahova, 
instituție a CJ Prahova), Zecheru 
Nicolae (consilier Ministerul 
pentru Relația cu Parlamentul), 
Potlogia Bogdan (director 
Agenția de Efi ciență Energetică 
și Energie Regenerabilă, instituție 
cu acționariat al CJ Prahova 
și al Primăriei Ploiești), Iacob 
Gheorghe (pensionar) și Bolocan 
Dumitru (director ANIF); 
AGA-consilierii județeni Pârvu 
Ionel  (PSD) și Ardeleanu Vasile 
(ALDE). De remarcat faptul că, în 
CA, majoritatea membrilor provin 
din instituții ale Consiliului 
Județean Prahova, iar singurul 
care-și declină apartenența politică 
(ALDE) este Zecheru Nicolae. 
Aceste este, după cum v-ați dat 
seama, fostul comisar șef la IJP 
Prahova, pensionar MAI, audiat 
în calitate de martor în celebrul 
dosar „Papici”, numit consilier 
în perioada în care prahoveanca 
noastră, actualul vicepremier 
Grațiela Gavrilescu, era ministru-
delegat în relația cu Parlamentul 
(4 ianuarie-3 aprilie 2017).

COLOSUL PIP 
PLOIEȘTI, APOLITIC PE 

HÂRTIE
Despre Parcul Industrial Ploiești, 
cea mai puternică unitate din 

subordinea Consiliului Județean 
Prahova, model de dezvoltare 
la nivel național, am putea 
spune că instituția este scoasă 
de sub zodia politică. În afară de 
membrii AGA (Ionică Ion-PSD, 
Ciolac Dan-PNL), toți ceilalți 
sunt apolitici, după declarațiile 
de interese. Numai că noi știm 
că o instituție a cărei conducere 
are o anumită coloratură politică, 
indiferent cum s-ar numi partidul, 
n-ar lăsa o asemenea unitate 
de capul ei, fără să controleze 
programul de dezvoltare și fără 
să aibă conduceri devotate. Din 
2009, director general este ing.
Tudor Andrei Gabriel, asociat 
cu 10% la SC Axa Cons și Axa 
Servcons. Acesta a lucrat, de-a 
lungul timpului, la ICIM Nova, 
Nova Invest, Mercur SA, ICIM SA 
și Ges Glass Boldești Scăeni. Una 
dintre companii, ICIM, aparține 
familiei senatorului Radu Oprea. 
Întâmplător, la Mercur și Ges 
Glass Scăeni a lucrat și contabilul 
șef Grigore Mariana. Director 
tehnic este Lungu Roxana Paula, 
angajată la parc din 2003. Din 
Consiliul de Administrație fac 
parte: Nicolae Constantin Marius, 
președinte (din 1997 lucrează la 
Consiliul Județean Prahova, ca 
director la Direcția proiecte cu 
Finanțare Externă);  Anghel Elena 
Gabriela (formator, manager 
proiecte, asociat Vele Promotions, 
cu o scurtă angajare, în trecut, 
la Glar Construct, o fi rmă ce a 
aparținut lui Sebastian Ghiță și 
unui oarecare Anghel Gabriel 
Marian); Ciornea Anca Isabela 
(lacătuș și tehnician la Astra, 
apoi inginer la Hidro Prahova); 
Pitigoi Alexandra Crina (avocat 
specializat în litigii comerciale); 
Stoica Maria (economist la 
Rulmenți Grei, Intreprinderea de 
Utilaj Chimic și Curtea de Conturi 
1993-2011).

PARCUL PLOPENI, 
ÎN C.A. CU UN FOST 

PRIMAR ALDE
Parcul Industrial Plopeni este 
condus, din 2012, de Grigore 
Marin, inginer metalurg, cu foste 
funcții de execuție și conducere 
la UM Plopeni și mai multe fi rme 
private. Consiliul de Administrație 
a fost de curând schimbat astfel că, 
azi, are următoarea componență: 
Anghel Elena Gabriela (despre 
aceasta am scris anterior), Stoica 
Petre (fost angajat la UM Plopeni, 
Energoconstrucția București, 

instituții de pe lângă primăriile 
Plopeni și Vălenii de Munte, în 
prezent, la Colegiul Tehnic „Elie 
Radu” Ploiești), Popescu Nicolae 
(fostul primar al comunei Albești, 
angajat la Conpet), Prundurel 
Gheorghe Ovidiu (director Salub, 
anterior angajat la instituții din 
subordinea Primăriei Mizil și la 
câteva societăți de mecanizare in 
Buzău), Ababei Constantin (Cosef 
Contruct). Pe siteul CJ mai apare 
și ec. Moise Daniel Bogdan (fost 
angajat la TCE Ploiești și Ananbi 
Intercons SRL). Cu apariția în 
CA a fostului primar PNL și mai 
apoi ALDE din Albești, Nicolae 
Popescu, să zicem că se șterge 
aparența că parcul ar avea foarte 
multe în comun cu guvernanța 
corporativă. Din AGA fac parte 
consilierii județeni Niță Cătălin 
Răzvan (PSD), director la Muzeul 
Județean de Științele Naturii 
Prahova și Ilie Mihai Viorel (PSD)-
inginer la Electrica Muntenia 
Nord. 

LA PARCUL BRAZI, 
CONDUCERE POLITICĂ 

ÎN MARE PARTE, DAR 
PROVIZORIE

Se cunoaște că Parcul Industrial 
Brazi este într-o situație fi nanciară 
precară. Oamenii de acolo nu 
mai au chef nici să-și facă o 
pagină electronică de prezentare a 
companiei. Deci datele pe care le 
avem sunt puține.  Director general 
al unității este, din 2014, Marcian 
Cosma, fost membru al PNL, în 
prezent ales local la Consiliul Local 
Ploiești, din partea PSD. În afară de 
consilierul local PNL, economist 
la Conpet, Neagu Puiu Daniel, 
președintele CA, tot consiliul de 
administrație este unul provizoriu: 
Coșcovatu Robert Nicolae  și 
Vasile Gheorghe  (ambii fără date 
personale privind locul de muncă 
și profesia), Gheorghe Ion (director 
executiv ADI managementul 
deșeurilor Prahova) și Mateescu 
Radu Valentin  (pensionar, fost 
consilier PDL). Din AGA fac parte 
Necula Gheorghe (PNL), șef al 
Reprezentanței Prahova la Regia 
Autonoma Registrul Auto Român 
și Toma Horia Victor (ALDE)-
inspector școlar general adjunct 
și profesor la Colegiul Național 
„Mihai Viteazul”, fost primar al 
Ploieștiului în perioada 1996-2000.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
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Săptămâna trecută scriam așa: „Vă propunem să nu ne mai ascundem după degete. Să admitem un 
adevăr mare cât roata carului: cele mai multe dintre numirile în funcțiile de conducere executivă 

și consiliile de administrație la societățile din subordinea consiliilor locale și/sau județene sunt strict 
politice (membrii AGA sunt oricum reprezentanți politici). 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”. 
Și v-am prezentat cum stau lucrurile la SC „Hale și Piețe” SA, SC Servicii de Gospodărire Urbană SRL, SC 
Transport Călători „Express” SA și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.
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Direcția Județeană pentru Agricultură 
Prahova (director executiv ing. Mita Enache) 

a luat bunul obicei să întocmească, pentru fi ecare 
cultură în parte, un top al celor mai mari 5 sau 10  
producții. Potrivit acestor date, Prahova se afl ă pe 
primele locuri la nivel național în clasamentele 
recoltelor realizate de către Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Regionale.

Suprafaţa agricolă a județului Prahova este de 268.993 
hectare, din care arabil-142.872  hectare, pășuni 

naturale-69.167 hectare, fânețe naturale-39.464 hectare, 
vii-8.175 hectare și livezi-9.315 hectare. Terenul arabil 
a fost cultivat cu cereale de toamnă (grâu, orz, orzoaică, 
rapiță)-83.350 ha, cereale prășitoare și plante tehnice 
(porumb, fl oarea soarelui, mazăre, soia)-51.222 ha  și plante 
perene (lucernă)-8.300 ha.

În marile ferme (și sunt 10 cu suprafața cuprinsă între 
1.400 și 3000 ha), recoltele au fost unele foarte bune în acest 
an. La grâu, recordul a fost unul neobișnuit pentru țara 
noastră, de 9,2 tone/ha, iar la porumb boabe, producția a 

urcat la 14 to/ha! Atenție, acest lucru s-a produs în condițiile 
în care, în Prahova, suprafața irigată este puțin peste 1.000 ha 
(o singură societate comercială are sistem de irigații și apă la 
îndemână). Directorul DAJ Prahova ne-a pus la dispoziție 
clasamentul recoltelor:

Mazăre: Agronatura Geco Urlați-7 tone/ha ( producție 
realizată pe 10 ha); Grano Agro Balta Doamnei-4,2 tone/
ha (109 ha); Gavsem International Valea Călugărească-4,2 
tone/ha (11 ha); Cedagro Plant Drăgănești-4,1 tone/ha (19 
ha); Pris Bărcănești-4,088 to/ha (307 ha).

Rapiță: Agronatura Geco Urlați-5,7 to/ha (100 ha), Spuma 
Serv Tinosu-5 to/ha (15 ha), Senax Prod Gornet Cricov-4,9 
to/ha (50 ha), Pajo Agriculture Mizil-4,7 to/ha (89 ha), Iodra 
Agro Puchenii Mari-4,4 to/ha (26 ha).

Grâu, secară, triticale: Pajo Agriculture Mizil-9,2 to/ha 
(22 ha), Agronatura Geco Urlați-9 to/ha (65 ha), Cedagro 
Plant Drăgănești-9 to/ha (5 ha), Gavsem International 
Valea Călugărească-8,6 to/ha (14 ha), Grano Agro Balta 
Doamnei-8 to/ha (56 ha).

Orz: Afi liu Trans Mizil-7,5 to/ha (94 ha), Agrinvest Plant 
Bărăitaru-6,5 to/ha (43 ha), Koplax Gorgota-6,3 to/ha (10 
ha), Gegerelul Băicoi-5,2 to/ha (5 ha), Agricola Rahtivani 
Aricești-4,5 to/ha (52 ha).

Floarea soarelui: Dum Ganea Drăgănești-4,68 to/ha (26 
ha), Iodra Agro Pucheni-4,2 to/ha (45 ha), Boeru Râfov-4,1 
to/ha (25 ha), Agrinvest Land Albești-3,8 to/ha (40 ha), 
Aligrig Agro Drăgănești-3,8 to/ha (25 ha). Producții de peste 
3,5 to/ha au mai obținut Pris, Gavsem International, Jim 
Agro Dumbrava, Agricola Rahtivani și Agrorali Poienarii 
Burchii

Porumb boabe: Cedagro Plant-14 to/ha (20 ha), Boeru, 
Râfov-13,8 to/ha (10 ha), Spuma Serv (Șirna)-13,5 to/ha 
(15 ha), Pajo Holding Baba Ana-12 to/ha (50 ha), Agrianca 
Prodserv Dumbrava-11,5 to/ha (143 ha). Peste 10 tone 
boabe la hectar au mai realizat și alte cinci fi rme-Gavsem 
International, Afi liu Trans, Covalex Agro, Aligrig Agro, 
Agrinvest.

Prahova s-a afl at la un pas de catastrofă, după ce un vagon 
încărcat cu nitrat de amoniu a început să fumege. Iar 

acest lucru este recunoscut atât de autoritățile centrale, cât 
și locale. Trenul marfar, care avea 25 de vagoane, toate pline 
cu nitrat de amoniu, a fost oprit în Gara Breaza, unde a avut 
loc și intervenția pentru stingerea focului. Cum nitratul de 
amoniu este o substanță explozivă au fost luate mai multe 
măsuri de siguranță, fi ind evacuate 56 de persoane care aveau 
domiciliu la o distanță mai mica de un kilometru de locul 
intervenției. 10 pompierii militari din cadrul Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență Prahova, care s-au afl at în prima 
linie pentru înlăturarea pericolului vor fi  înaintați în grad 
înainte de termen. Este 
vorba despre locotenent 
colonel Vicențiu Năstase, 
comandat de detașament, 
adjunct șef Centru 
Operațional, căpitan Florin 
Chivu, plutonier major 
Cătălin Ștefan, plutonier 
major Adrian Croitoru, 
șef Gardă de Intervenție, 
plutonier major Cristinel 
Tudor, plutonier major 
Constantin Bădiceanu, 
plutonier major Dragoș 
Hodoiu, plutonier major 
Mihai Constantinescu, 
sergent Claudiu Sevastița, 
plutonier major Mircea 
Comșa. Alături de ei a 

primit diploma de merit lt. col Mihai Drăgan, inspector șef 
al ISU Prahova, precum și sublocotenent Raluca Vasiloaie, 
purtătorul de cuvânt al ISU Prahova. Festivitatea de premiere 
a avut loc la Palatul Administrativ, în prezența prefectului 
Prahovei, Mădălina Lupea, subprefectului județului, Emil 
Drăgănescu, și președintelui Consiliului Județean, Bogdan 
Toader. Separat, impegatul Șerban Ilie, din Comarnic, care 
a alertat autoritățile după ce a observat o degajare de fum la 
un boghiu, când trenul tranzita această stație, a fost declarat 
eroul zilei. La intervenția de la Breaza au mai participat mai 
multe echipaje de polițiști și jandarmi, dar și medici de la 
Serviciul de Ambulanță Prahova.

Caravana „Alege oaia” ajunge, sâmbătă, la Ploiești. 
Evenimentul se va desfășura pe platoul din fața 

Palatului Culturii. Din fericire, pentru primul an al 
acestei campanii a Ministerului Agriculturii vor fi  
prezentate doar produsele din carne de oaie sau lapte 
ori preparate din lapte. De la anul, pesemne nu vom 
mai dori noi să găzduim o asemenea acțiune, de vreme 
ce se aude că vor fi  sacrifi cate oile în fața clientului. 
Numai de măcel și sânge n-aveam noi nevoie în inima 
orașului!

Campania de 
informare și 
promovare a 
consumului 
de carne de 
oaie denumită 
„Alege oaia” a 
fost lansată de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii 
Rurale la INDAGRA 2017,  cel mai mare târg pentru 
agricultură din țară, găzduit de Romexpo. Acțiunea prin 
intermediul căreia consumatorii ar trebui să manifeste mai 
mult interes pentru carnea de oaie se bucură de sprijinul 
tuturor crescătorilor de ovine din România. Obiectivul 
fi nal este acela de a informa consumatorul asupra modului 
de preparare a cărnii de oaie și a produselor din carne de 
oaie, cât și de dezvoltare a unei culturi culinare în ceea 
ce privește consumul de carne de oaie. De asemenea, se 
dorește sprijinirea crescătorilor autohtoni pentru a avea 
mai multă vânzare pe piața internă și, ulterior, crearea 
unei piețe en gross cu rol de intermediar între crescător 
și canalele de comercializare. Sâmbătă, în spațiul destinat 
acestui eveniment se vor pregăti mâncăruri tradiționale 
din carne de oaie ce vor fi  oferite vizitatorilor, gratuit, spre 
degustare. Cei interesați vor putea achiziționa carne de 
oaie proaspată sau preparată după diverse rețete, cașcaval, 
brânza de burduf cu aromă de cetină de brad etc. De la 
târg nu va lipsi ministrul Petre Daea. La Piața Obor, din 
București, Daea n-a scăpat de presiunea oierilor până ce 
nu a promis că, de la anul, vor fi  amenajate locuri speciale 
de sacrifi care o oilor în fața clienților. Noi sperăm, din sute 
de motive, ca lucrul acesta să nu se întâmple și la Ploiești.

PRODUCȚIE BUNĂ DE CEREALE, PRODUCȚIE BUNĂ DE CEREALE, 
ÎN PRAHOVAÎN PRAHOVA

Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina 
și Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” 

Cluj-Napoca vor organiza, în perioada 13 – 21 ianuarie 
2018,  concurs de admitere pentru o nouă promoție de 
elevi. Durata studiilor de această dată este de un an. 
Sunt scoase la concurs 1.300  de  locuri (dintre care 16 
locuri speciale pentru rromi și 10 pentru minorități) la 
școala din Câmpina și 300 de locuri (dintre care 6 sunt 
locuri speciale pentru rromi și 3 pentru minorități) la 
școala din Cluj- Napoca. Până pe 5 decembrie, toți cei 
interesați se pot înscrie la sediul inspectoratelor de poliție 
județene sau la Poliția Capitalei, în funcție de reședința 
sau domiciliul fi ecăruia. Conform prevederilor legale, 
candidații trebuie să fi e absolvenți de liceu cu diplomă de 
bacalaureat.  Candidatul trebuie să fi  obținut la purtare, 
în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, 
cu excepția candidaților care au absolvit instituții de 
învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii 
Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/
califi cativ purtarea elevului. Candidații trebuie să aibă 
vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească 
în cursul anului în care participă la concursul de admitere. 
Conform regulamentului, candidații   trebuie   să   nu   
aibă   semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite 
de vestimentație, în ținuta de vară. Totodată, cei care 
vor să se înscrie trebuie să aibă înălțimea de minimum 
1,70 m bărbații și 1,65 m femeile.
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10 POMPIERI MILITARI AU FOST 10 POMPIERI MILITARI AU FOST 
ÎNAINTAȚI ÎN GRAD, ÎN URMA ÎNAINTAȚI ÎN GRAD, ÎN URMA 
INTERVENȚIEI DE LA BREAZAINTERVENȚIEI DE LA BREAZA

Roxana TĂNASE; www.ziarulploiestii.ro

ADMITERE ÎN M.A.I. ADMITERE ÎN M.A.I. 
1300 DE LOCURI LA 1300 DE LOCURI LA 
ȘCOALA DE AGENȚI ȘCOALA DE AGENȚI 

DE POLIȚIE DIN DE POLIȚIE DIN 
CÂMPINACÂMPINA

#ALEGEOAIA VINE #ALEGEOAIA VINE 
LA PLOIEȘTI, CU LA PLOIEȘTI, CU 

PETRE DAEA CU TOTPETRE DAEA CU TOT
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REVOLUȚIA FISCALĂ A CABINETULUI TUDOSE:REVOLUȚIA FISCALĂ A CABINETULUI TUDOSE:  
ORI DREGEM BUSUIOCUL, ORI NE DUCEM LA FUND!ORI DREGEM BUSUIOCUL, ORI NE DUCEM LA FUND!

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Patronatele, sindicatele, la 
urmă și primarii de municipii 

s-au arătat nemulțumiți de această 
intenție. Primarii pesemne nu 
au ce face: pe ei Guvernul i-a 
cumpărat cu salarii duble și, dacă 
lucrurile vor lua altă întorsătură, 
vor primi și pensii speciale cu 
proxima ocazie (în 2017, Curtea 
Constituțională a declarat de 
două ori neconstituțional actul 
normativ prin care se acordau 
aceste pensii). Patronatele n-am 
crede să le vedem în stradă, 
dar marile centrale sindicale au 
anunțat ample acțiuni de protest 
dacă Guvernul va adopta măsura 
trecerii cotelor de la angajator la 
angajat. Să vedem ce înseamnă 
ori ce impact va avea această 
„Revoluție fi scală”.

De ce se tem De ce se tem 
salariații de salariații de 

preluarea în salariul preluarea în salariul 
lor a cotelor de lor a cotelor de 

la angajatorla angajator
În 2017, după cum știm, salariile 

bugetarilor au crescut nesperat 
de mult. În unele cazuri au fost 
dublate sau majorate în două 
valuri. Nu mai reluăm discuția; 
spunem doar că un președinte 
de consiliu județean și un primar 
au leafa cât un parlamentar, iar 
un absolvent cu studii superioare 
și vechime de peste 25 de ani, 
încasează între 5 și 7.000 lei/lună. 
Cele mai mici creșteri au vizat 
educația. Din 2018 s-a promis 
însă o altă majorare de 25%.  
Dându-și seama că au împrăștiat 
banii în neștire, în loc să-și 
recunoască greșeala, guvernanții 
au căutat o soluție să iasă din 
acest impas. Așa s-a născut ideea 
trecerii plății CAS și CASS de la 
angajator la angajat. Statul nu va 
mai cheltui de două ori, o dată cu 
majorarea de 25% și a doua oară 
cu plățile, în calitate de angajator. 
Cele două se vor contopi și, în 
loc să fi e un plus de 50%,  acesta 
va fi  doar de 25%. Iar acesta se 
va stinge în plata CASS de către 
angajat. Să admitem că, în cazul 
bugetarilor, statul se descurca 
cumva. Problema mare este în 
sectorul privat. În mod normal, 
angajatorul ar trebui să mărească 
salariul angajatului cu cota pe care 

o plătea în numele lui. Acest lucru 
este puțin probabil să se întâmple, 
mai ales la fi rmele mici și mijlocii. 
Asta admițând că marile companii 
sunt serioase și nu-și permit să-și 
tragă în piept angajații. În acest 
caz, salariații din privat, cărora nu 
le-au crescut lefurile în 2017 ca la 
bugetari (mai puțin cei cu salariul 
minim obligatoriu pe economie), 
poate nu li s-au majorat veniturile 
de ani și ani, au foarte mult de 
pierdut. Să exemplifi căm pe viu 
ce se va întâmpla în cazul unui 
salariu ipotetic de 1.000 de lei:

Cotele de contribuții 
sociale afl ate  acum în sarcina 
angajatorului sunt următoarele:

-contribuția pentru pensii CAS, 
diferențiată  în funcție de 
condițiile  de muncă- 15,80% 
pentru condiții normale, 20,80% 
pentru condiții deosebite și 
25,80% pentru condiții speciale de 
muncă;

-contribuția pentru asigurări 
de sănătate CASS-5,2%;

-contribuția 
pentru șomaj-0,5%;

-contribuția pentru concedii- 
0,85%;

-contribuția pentru fondul de 
garantare al salariilor- 0,25%;

-contribuția pentru accidentele 
de muncă, calculată în funcție de 
activitatea desfășurată.

În sarcina angajatului cad 
următoarele plăți:

-contribuția 
pentru pensii CAS-10,5%;

-contribuția pentru asigurări 
de sănătate CASS-5,5%;

-contribuția 
pentru șomaj-0,5%;

-impozit pe venit-16%.
În mod normal (vezi facsimil), 

la acest salariu ipotetic de 1.000 de 
lei, pentru a încasa tot venitul net 
de până acum, respectiv, 749,40 
lei, în condițiile trecerii cotelor de 
la angajator la angajat, angajatorul 
ar trebui să mărească veniturile 
angajatului cu cel puțin 322, 18 
lei. Se va întâmpla acest lucru? 
Nimeni nu garantează! În cazul în 
care leafa brută nu va fi  majorată, 
cele 6% procente de scădere a 
impozitului pe venit și majorarea 
la 60% a bazei de deducere, nu 
acoperă nici pe departe suma de 
322,18 lei.

Impactul Impactul 
micșorării micșorării 

impozitului pe venitimpozitului pe venit
Micșorarea impozitului pe 

venit de la 16 la 10% va fi  în 
avantajul salariatului. Primarii 
însă susțin că această măsură 
va afecta masiv bugetele locale. 
Chiar primarul Capitalei, Gabriela 
Firea, spunea că, dacă pachetul de 
modifi cări fi scale nu va fi  revizuit, 
nu va aduce lucruri bune pentru 
administrațiile locale, ci ar fi  o 
lovitură foarte mare pentru toate 
comunitățile. Primarul Timișoarei, 
Nicolae Robu,  le-a transmis 
guvernanților că vor „duce țara 
la dezastru” prin măsurile fi scale 
anunțate, atrăgând atenția că 
fără veniturile pe care PSD vrea 
să le ia din bugetele locale, prin 
scăderea impozitului pe venit, nu 
se va mai putea face nimic pentru 
dezvoltarea orașelor. Pe o rețea de 
socializare, acesta a scris: „Opriți-vă, 
incompetenților!  Înțelegeți că prin 
ceea ce vreți să faceți aduceți țara 
la dezastru!”

Primarul sectorului 3, Robert 
Negoiță, a garantat că PSD va 
avea în vedere acest lucru: „Am 
convenit că o să avem măsuri în 
compensare. De exemplu, pentru 
anul viitor, nu vor scădea veniturile 
din impozitul pe venit sub nivelul 
anului 2017 și că se va umbla 
inclusiv la cotă, aceasta crescând 
de la 41,75, la 43 %.” Să facem 
un calcul. În anul 2017, la nivel 
național, impozitul pe venitul din 
salarii a fost de 24,758 miliarde 
de lei. La o scădere a impozitului 
la 10%, suma colectată va scădea 
și ea la 15,47 miliade de lei, ceea 
ce înseamnă un minus de 37,52%! 
Guvernul spune că suma încasată 
va fi  mai mare decât atât pentru 
că, pe de o parte, economia este 
în creștere spectaculoasă (???), 
iar pe de altă parte, reducându-se 
povara fi scală, se va scoate la 
lumină multă muncă la negru, 
dar un plus va veni și  pentru că 

salariul minim va crește cu 31%. 
Se știe însă că o economie nu 
este matematică exactă, deci s-ar 
putea ca socoteala de-acasă să nu 
se potrivească mereu cu cea din 
târg! Și atunci Guvernul va trebui 
să ia bani de undeva. De unde? 
Fix din mediul privat. Sau fi x din 
creșteri de taxe ori accize. Care la 
rândul lor se vor răsfrânge asupra 
prețului produselor și serviciilor 
și astfel se stinge toată creșterea 
salarială, acolo unde a fost făcută. 
Vă închipuiți câtă presiune va fi  
pe cei care n-au benefi ciat deloc 
de majorări? Fiindcă în privatul 
acesta care „fabrică” bani pentru 
stat lucrurile merg altfel decât își 
închipuie unii și alții.

Statul a îngropat Statul a îngropat 
bugetul în salarii, bugetul în salarii, 

antreprenorii antreprenorii 
amenință cu noi amenință cu noi 
valuri de șomerivaluri de șomeri

Cât despre creșterea salariului 
minim pe economie de la 1.450 
la 1.900, aproximativ 80% 
dintre antreprenorii chestionați 
de Consiliul Național pentru 
Întreprinderi Mici și Mijlocii 
Private din România au declarat 
că nu au capacitatea de a mări 
salariul minim. Florin Jianu, 
președintele Consiliului, a spus, 
la Topul Național al Firmelor 
Private din România: „Săptămâna 
aceasta am aplicat un chestionar 
la care au răspuns în jur de 400 
de întreprinzători și datele arată 
că 82,9% dintre ei spun că nu au 
capacitatea de a mări salariul 
minim, 60% vor disponibiliza 
oameni ca urmare a acestei măsuri 
și peste 90% au spus că posibilitatea 
lor maximă de a mări salariul 
minim este de 100 de lei”. Cu alte 
cuvinte, vom avea atunci o masă 
critică de șomeri în care se vor topi 
mai mulți bani de la buget. Și ce 
este mai rău, statul nu promite că 
va da drumul investițiilor publice 
pentru simplul motiv că a îngropat 
bugetul în creșteri salariale!

De ce nu e bine De ce nu e bine 
ca Guvernul să se ca Guvernul să se 

pripeascăpripească
Și ca să vă dăm exemplu că 

Guvernul se pripește în legătură 
cu Codul Fiscal vă reamintim cel 
mai recent exemplu. Indiferent 
ce au spus analiștii economici ori 
consultanții fi scali, Guvernul a 
aplicat în foarte mare grabă plata 
defalcată a TVA. Potrivit actului 
normativ, începând cu data de 1 
octombrie 2017, fi rmele puteau 
opțional că aplice split TVA, iar 
de la 1 ianuarie 2018, sistemul era 
obligatoriu pentru toți plătitorii de 
TVA. Ordonanța a ajuns apoi în 
Senat. Comisia de buget-fi nanțe a 
decis ca plata defalcată a TVA să 
se aplice abia de la anul, în mod 
opțional, urmând ca obligativitatea 
să fi e introdusă din 2019. De 
asemenea, spuneau senatorii, vor 
fi  supuse plății split TVA numai 
companiile de stat și cele care sunt 
în relații contractuale cu statul. La 
jumătatea lunii octombrie a venit și 
guvernul cu propria sa răzgândire: 
„colectarea defalcată a TVA nu se 
va mai aplica pentru toate fi rmele 
începând cu 2018, ci doar pentru 
cele afl ate în insolvență, faliment, 
cele care înregistrează datorii în 
plata TVA și companiile cu capital 
de stat”. Precizările i-au aparținut 
premierului Tudose care pesemne 
a încercat o stare de umilință 
fi indcă tot el susținea sus și tare că 
prima variantă este perfectă!

Comisia Națională Comisia Națională 
de Prognoză de Prognoză 

contrazice cel puțin contrazice cel puțin 
mediul privat și mediul privat și 
anunță că vom fi  anunță că vom fi  

bine în 2018bine în 2018
Există o largă categorie de 

salariați din sectorul privat care 
n-a resimțit în niciun fel creșterile 
economice anunțate, cu surle și 
trâmbițe, de guverne, în ultimii 
ani. Motivul? Lefurile sunt 
mărite, dacă și când sunt mărite, 
cu procente minore, iar prețurile 
la gaz, energie, combustibil, 
alimente au „înghițit” imediat 
majorarea. Pe lângă Guvern, mai 
există o entitate care dorește musai 
să susțină că știe mai bine ce-i în 
buzunarul nostru, iar aceasta se 
numește Comisia Națională de 
Prognoză. CNP spune că, la anul, 
România va avea un Produs Intern 
Brut (PIB) de 907,9 miliarde de lei 
și o creștere economică de 5,5%. 
Având în vedere media generală 
a veniturilor bugetare din ultimii 
ani, de 30% din PIB, calculele arată 
că încasările în 2018 ar trebui să 
fi e de cel puțin 272 de miliarde de 
lei. Iar dacă defi citul bugetar va fi  
menținut în jurul cifrei de 3% din 
PIB, atunci cheltuielile bugetare 
în 2018 ar putea fi  de cel mult 
300 de miliarde de lei (n.n.-în 
2017, cheltuielile bugetare au fost 
estimate la 206 miliarde de lei, dar 
suma fi nală va fi  cunoscută abia 
la anul). Potrivit CNP, consumul 
fi nal va crește cu 5,8%, iar 
consumul gospodăriilor cu 6,2%. 
Adică, vezi Doamne, vom trăi mai 
bine cu 5-6 procente!

După ce s-a întâlnit, marți, cu Liviu Dragnea, 
premierul Mihai Tudose a hotărât că miercuri, 

adică ieri, va adopta, indiferent de urmări ori de 
anunțatele proteste sindicale, ordonanța de urgență 
privind modifi carea Codului Fiscal, cunoscută de 
public sub numele de „Revoluție fi scală”. Este vorba 
despre: mutarea de la angajator la angajat a cotelor 
CAS și CASS, micșorarea impozitului pe venit de la 
16 la 10%, creșterea salariului minim pe economie, 
începând cu 2018, de la 1.450 lei la 1.900 lei, 
introducerea unei taxe pe fondul de salarii de 2% (taxa 
de solidaritate din care bugetul de stat se va alimenta 
cu 20%), creșterea cu 60% a deducerilor personale 
pentru angajații cu salarii mici și introducerea 
impozitului de 1% din cifra de afaceri pentru fi rmele 
cu rulaj anual mai mic de 1 milion de euro, în locul 
impozitului de 16% pe profi t.
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UN RECITAL C AMERAL EVENIMENT UN RECITAL C AMERAL EVENIMENT 
LA MUZEUL MEMORIAL “PAUL LA MUZEUL MEMORIAL “PAUL 

CONSTANTINESCU” DIN PLOIEȘTI

Ziarul   Ploiestii MINTE, TRUP, SUFLET

Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

Remedii de casă simple şi efi ciente:

Cămara cu planteCămara cu planteCămara cu plante

A devenit o importantă 
şi frumoasă tradiţie, ca 

în fi ecare stagiune muzicală 
a Muzeului Memorial “Paul 
Constantinescu”, eminentul 
vilonist-solist ARON CAVASSI 
– distins cu Marele Premiu 
la Concursul Naţional de 
Interpretare şi Creaţie Muzicală 
“Paul Constantinescu”, ediţia 
2010, în prezent student în anul 
IV la prestigioasa Academie 
de Arte din marea metropolă 
europeană-Berlin, să susţină un 
recital cameral.

Un asemenea Recital Cameral 
eveniment a avut loc recent la 
acest muzeu, respectiv duminică, 
5 noiembrie a.c., împreună cu 
reputata pianistă-concertistă 
CLEMENTINA RISTEA-
CIUCU, doctorand, cadru 
didactic universitar la Facultatea 
de Interpretare Muzicală a 
Universităţii Naţionale de Muzică 
Bucureşti.

De peste un deceniu şi 
jumătate numele violonistului 
Aron Cavassi este adesea întâlnit 
pe afi şele şi programele celor 
mai remarcabile concursuri şi 
olimpiade naţionale, cu deosebire 
în perioada claselor gimnaziale şi 
liceale. După ce a absolvit, cu brio, 
Şcoala de Muzică şi Arte Plastice 
nr. 3 din Bucureşti – la clasa 
profesorului Paul Th eodorescu – 
şi Colegiul Naţional de Muzică 
“George Enescu” din capitală 
– clasa profesoarei Carmen 
Runceanu, din toamna anului 
2014, în urma unui exigent 
concurs, devine student la 
Universitatea de Arte din Berlin. 

În perioada studiilor 
preuniversitare, a urmat şi 
multe şi excepţionale cursuri 
de perfecţionare, atât în ţară, 
dar şi peste hotare – printre 
care la Academia “Menuhin” 
(Elveţia), unde a benefi ciat de 
îndrumarea celebrilor solişti şi 

pedagogi Maxim Vengerov şi 
Liviu Prunaru, solist şi concert-
maestru la celebra Orchestră 
din Amsterdam, Marianne 
Boettcher (Germania), Boris 
Cusnir, Christian Altenburger şi 
Serghei Kravehenko (Viena) ş.a. 

Remarcat încă din anii de 
şcoală primară, tânărul violonist 
Aron Cavassi are până în prezent 
în portofoliul său un număr de 
aproape 50 de premii decernate 
la concursurile şi olimpiadele 
naţionale – majoritatea Premiul 
I – şi Mari premii, printre care 
la Concursul Naţional “Paul 
Constantinescu”, la Concusul 
Internaţional de Interpretare 
Muzicală “Sigismund Toduţă” 
(Deva, 2010), Concursul 
Naţional de Interpretare “Victor 
Giuleanu” (Bucureşti, 2013), 
iar în acest an, obţine Premiul 
I la Concursul Internaţional 
“Modest Ift inchi”, ş.a. A susţinut 
zeci de recitaluri solistice în 

principalele săli de concerte din 
capitală, printre care: Muzeul 
Naţional “George Enescu” 
(Palatul Cantacuzino), Muzeul de 
Istorie al Municipiului Bucureşti 
(Palatul Şuţu), inclusiv la Ateneul 
Român. În luna ianuarie a.c. a 
debutat public în marele oraş 
Berlin, împreună cu pianista 
Daria Tudor, iar la sfârşitul 
lunii mai a.c., un astfel de recital 
a avut loc tot la prima sală de 
concerte a ţării, Ateneul Român. 
Are înregistrări la posturile 
naţionale de radio şi televiziune, 
iar împreună cu Filarmonicile 
din Râmnicu Vâlcea, Târgovişte, 
Bacău şi Orchestra Simfonică 
din Bucureşti, a concertat cu 
deosebit succes. În ultimii ani, 
a colaborat efectiv în recitaluri 
camerale cu reputata pianistă 
Clementina Ristea-Ciucu, care 
a fost distinsă cu importante 
premii la concursuri naţionale şi 
de peste hotare, iar pe importante 
scene din România, Franţa şi 
Italia, prezenţa sa a fost unanim 
apreciată de public şi presa de 
specialitate.

Programul recitalului cameral 
susţinut la Muzeul Memorial 
“Paul Constantinescu”, duminică, 
5 noiembrie a.c. a cuprins 
opusuri de referinţă şi de largă 
popularitate din marile epoci, 
şcoli, genuri şi stiluri muzicale, 
din literatura clasică universală, 
care constitue piese de încercare 
şi pentru renumiţi maeştri ai 
arcuşului. Iată lista acestora: 
Sarabandă şi fi nale din Sonata 
op. 4 în mi minor pentru vioară 
solo de Eugene Ysaye; Sarabanda 
di Partita nr. 2 în re minor, BWV 
1004 pentru vioară de J. S. Bach; 
Capriciul pentru vioară op. 1, nr. 
11 de N. Paganini; Sonata pentru 
pian şi vioară în Si bemol major, 
catalog K. 454, partea I; Sonata 
pentru vioară solo de Grazyna 
Bacewicz; Capriciu după un 
studiu în formă de vals, op. 52/6 

de Camille Saint-Saens/Eugene 
Ysaye, iar în fi nal, distinsul solist a 
interpretat celebrul Concert pentru 
vioară nr. 1 op. 26 în sol minor de 
Max Bruch.

Complexul program a 
fost parcurs integral, cei 
doi protagonişti dovedind 
stăpânirea deplină a partiturilor, 
numeroasele pasaje difi cile, în 
care nu au lipsit momente de 
virtuozitate ritmică şi melodică, 
au determinat publicul să aplaude 
în repetate rânduri. Este încă 
o dovadă a incontestabilului 
profesionalism, a realului talent 
şi măiestriei cu care violonistul-
solist Aron Cavassi – în plină 
afi rmare pe tot mai importante 
scene din ţară şi Europa. Iată 
numai câteva note dominate 
ce atestă acest minunat recital 
cameral.

Continuând frumoasele tradiţii 
ale familiei Cavassi – de peste 
un veac în viaţa culturală a ţării, 
avem convingerea că violonistul-
solist Aron Cavassi va reprezenta 
în anii viitori şcoala muzicală 
românească şi arta interpretativă 
a acestui popor, urmând exemplul 
deschis în lume – la începutul sec. 
XX de genialul muzician român 
George Enescu şi continuat după 
Primul Război Mondial de marii 
violonişti români Ion Voicu, Lola 
Bobescu, Constantin Bobescu, 
Ştefan Gheorghiu, Ştefan Ruha, 
Daniel Potlovschi, apoi de 
generaţia mai tânără – Liliana 
Ciulei şi Mihaela Martin, 
Gabriel şi Florin Croitoru, 
Florin Ionescu-Galaţi şi mulţi 
alţii. 

Îndreptăţite aplauze a primit 
la acest verital act de cultură 
şi distinsa compozitoare şi 
dirijoare Carmen Cârneci pentru 
documentata sa prezentare 
a lucrărilor din programul 
recitalului şi despre nemuritorii 
lor autori. Tuturor, organizatori 
şi realizatori, cele mai sincere şi 
călduroase felicitări!

Această plantă este recunoscută ca 
fi ind de folos la tratarea constipaţiei, 
având un efect laxativ ce apare lent, la 8 
ore de la administrare și diferă în funcţie 
de doză. Scoarţa de crușin se consumă 
la un an după recoltare, în caz contrar 
poate provoca vărsături. Crușinul nu este 
recomandat celor care suferă de afecţiuni 
infl amatoare ale intestinului, boala Crohn, 
colită ulceroasă, hemoroizi, copiilor sub 14 
ani și gravidelor.

Crușinul (Rhamnus frangula) e un 
arbust cu fl ori alb-verzui care crește prin 
crânguri, în luminișuri de păduri ori pe 
malul râurilor. De la el se folosește coaja 
ramurilor și a tulpinelor, sub formă de 
pulbere, de infuzie ori de ceai.

De ajutor în crizele de fi ere
Renumit pentru efectul purgativ, 

crușinul e de ajutor și pentru stimularea 
secreţiei bilei.

De ce ai nevoie pentru pulbere: 100 g 
coajă de crușin uscată.

Preparare și administrare: macini coaja 
de crușin mărunţită prin râșniţa de cafea și 
iei câte un vârf de cuţit de 3-4 ori pe zi, după 
mesele principale.

Curăţă organismul de toxine
Efectul laxativ al crușinului ajută și 

la curăţarea organismului, la reglarea 
funcţiilor fi catului, tratând unele afecţiuni 
hepatice.

De ce ai nevoie pentru infuzie: 1 
linguriţă pulbere de crușin, 200 ml apă.

Preparare și administrare: torni apa 
fi erbinte peste pulbere, lași la infuzat 2-3 
minute, apoi bei infuzia cu înghiţituri mici. 
Bei câte o cană pe zi, dimineaţa, nu mai 
mult de o săptămână pe lună.

Are rol antiparazitar și antibacterian
Un alt rol al crușinului este combaterea 

viermilor intestinali. În același timp inhibă 
dezvoltarea bacteriei Helicobacter pylori, 
responsabilă de afecţiuni gastrice precum 
ulcerul. Pentru combaterea oxiurilor, poţi 
urma un tratament cu decoct de crușin.

De ce ai nevoie pentru decoct:  150 g 
coajă de crușin, 500 ml apă.

Preparare și administrare:  infuzezi 
coaja de crușin mărunţită în 250 ml apă, 10 
minute. Scurgi infuzia și fi erbi crușinul în 
restul  de apă, 5-6 minute. Filtrezi, combini 
ceaiul cu infuzia și bei câte 2 căni, una 
dimineaţa, pe stomacul gol, și una seara, 4 
zile la rând.

Accelerează tranzitul intestinal
În medicina naturistă se folosește 

frecvent scoarţa de crușin, care are 
proprietăţi în tratamentul constipaţiilor, 
deoarece accelerează digestia.

De ce ai nevoie pentru ceai: 1 linguriţă 

coajă de crușin, 250 ml apă.
Preparare și administrare:  torni 250 ml 

de apă clocotită peste o linguriţă de coajă de 
crușin. Lași vasul acoperit 15 minute, după 
care fi erbi la foc scăzut încă 15 minute. Bei 
ceaiul cald seara, înainte de culcare, până se 
normalizează tranzitul intestinal.

Dacă este vorba de constipaţie cronică, 
poţi bea o ceașcă și dimineaţa, pe stomacul 
gol.

CRUȘINUL ALINĂ CRIZELE DE FIERECRUȘINUL ALINĂ CRIZELE DE FIERE

coajă de crușin 250 ml apă

devenit o importantă De peste un deceniu şi pedagogi Maxim Vengerov şiv
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HORIA, BURSUCUL  ȘI PROFESOARA DE FRANCEZĂ
Col (r) Hagop HAIRABETIAN
„Horia”, tânăr ofi ţer al Direcţiei 

de Contraspionaj, își scoase din 
dulap uniforma de gală făcută pe 
comandă, din material „camgarn”, 
croit pe talia lui. Își probă tunica, 
admirându-se în oglindă, puse 
cascheta pe o sprânceană și salută 
cu o ușoară aplecare galantă, 
ca și cum ar fi  avut în faţă o 
„domnișoară”, apoi, ușor supărat, 
strânse totul și puse uniforma 
înapoi pe umeraș. Știa că 
uniforma de ofi ţer era un magnet 
pentru tinerele domnișoare, din 
cartier sau de aiurea, dar el nu 
mai apuca s-o îmbrace din cauza 
repetatelor misiuni sub acoperire 
pe care le primea. Îi plăceau 
aceste misiuni, care îi veneau 
„mănușă” graţie talentului său de 
a se transpune repede și bine în 
pielea personajului. În liceu jucase 
în câteva piese de teatru și fusese 
aplaudat la scenă  deschisă.

Acum era implicat într-o 
acţiune în care trebuia să joace 
rolul unui student, fecior de 
bani gata, care lua lecţii de 
limba franceză în particular. 
Combinaţia informativă era 
iniţiată chiar de colonelul 
Holingher Isidor, pe atunci șeful 
Direcţiei de Contraspionaj, și 
îl viza pe „Bursucul”, adjunctul 
atașatului militar de la ambasada 
din București a unei ţări vest-
europene.

„Bursucul” avea în capitală 
niște rude prin alianţă, mama lui 
provenind dintr-o veche familie 
boierească stabilită de mulţi 
ani în străinătate. Era vorba 
de doi bătrâni pensionari: el 
fusese inginer la una din marile 
societăţi siderurgice din ţară, iar 
ea profesoară de limba franceză 
la un pension de fete. Periodic, 
„Bursucul” îi vizita, ducându-le 
diferite produse alimentare, mai 
ales carne, care nu se găsea pe piaţă, 
el procurând totul de la magazinul 
corpului diplomatic. Vizitele erau 
destul de lungi, uneori ”Bursucul” 
rămânând și la masa de prânz sau 
la cină.

Practic, controlul acţiunii 
era asigurat de maiorul Cosma 
Neagu, care după scurt timp avea 
să fi e numit în locul colonelului 
Holingher, trecut în rezervă ca 
urmare a măsurilor luate tacit 
de Gheorghe Gheorghiu-Dej 
pentru îndepărtarea din aparatul 
informativ a elementului alogen, 
plantat preferenţial de sovietici. 
Cosma Neagu a fost primul ofi ţer 
român care a primit o funcţie 
de conducere în Direcţia de 
Contraspionaj.

Revenind la acţiunea „Bursucul”, 
se impunea, desigur, un control 
asupra acestor vizite, unde exista 
posibilitatea ca diplomatul să se 
întâlnească și cu alte persoane. 
Cei doi pensionari aveau un 
apartament cu două camere 
într-un bloc mare, cu mai multe 
intrări și corpuri care, la un anumit 
nivel, comunicau între ele, ceea ce 
făcea ca fi lajul locuinţei acestora 
să fi e absolut inutil. Încercarea de 
a infi ltra colaboratori pe lângă ei 
a eșuat, oamenii ducând o viaţă 
foarte retrasă, nici măcar telefon 
nu aveau din motive de economie.

Exista însă o vorbă: „cine 
caută bine, găsește”; așa a făcut 
și maiorul Cosma Neagu. A 
găsit o vecină gureșă care mai 

schimba câteodată două vorbe cu 
profesoara. Așa s-a „întâmplat” că 
într-o zi, întâlnindu-se la pâine, 
vecina i-a povestit că are un nepot 
care a reușit recent la examenul de 
admitere la Facultatea de Drept, 
visează ca la terminarea facultăţii 
să intre în diplomaţie și vrea să ia 
lecţii de limba franceză, mai ales 
că părinţii lui sunt bine situaţi, cu 
funcţii mari în aparatul de stat. 
Vecina s-a gândit că poate doamnei 
profesoare nu i-ar strica niște bani 
în plus, mai ales că băiatul este 
foarte studios și cuminte. Nu a 
primit nici un răspuns ferm.

Nu mică i-a fost surpriza vecinei 
când, a doua zi, a fost sunată la 
ușă de bătrâna profesoară, care 
a informat-o că ar fi  dispusă să 
încerce câteva lecţii cu nepotul 
lei. Conform înţelegerii, în după-
amiaza zilei următoare, la locuinţa 
celor doi bătrâni s-a prezentat 
vecina, care-l însoţea pe nepot, 
adică pe nimeni altul decât pe 
proaspătul student la Drept, 
tânărul „Horia”.

Cu un aspect plăcut și maniere 
alese, „Horia” își convinse în scurt 
timp profesoara că făcuse o alegere 
fericită acceptându-l ca elev, mai 
ales că asimila foarte repede tot 
ce-i predă ea (a trebuit să omită 
să-i spună că mai avea la activ 
doi ani de lecţii de franceză, luate 
tot în particular, pentru a-și lărgi 
orizontul și ca să contrabalanseze 
exclusivismul orelor de limba 
rusă predate în liceu). Frumoasa 
evoluţie a elevului ei o determină 
pe bătrâna doamnă să-l gratuleze 
de fi ecare dată cu o linguriţă de 
dulceaţă, explicându-i că era 
preparată chiar cu mâna ei, după 
o reţetă specială franţuzească. De 
unde să știe sărmana profesoară 
că prin aceste nevinovate linguriţe 
de dulceaţă își expunea elevul de 
fi ecare dată la un mic supliciu?! 
Fiindcă „Horia” era deosebit 
de subiectiv, refuzând ideea că 
o legumă bună pentru o salată 
sau aptă de a fi  pusă la murat, se 
putea transforma într-o rarisimă 
dulceaţă… de castraveţi.

Totuși, politeţea îl obliga să 
mimeze de fi ecare dată o mare 
plăcere când se delecta cu ea. 
Într-o zi văzând cu câtă plăcere 
savurează tânărul dulceaţa ei, îi 
dădu un borcănaș plin ca să aibă 
și pentru acasă. Cu o satisfacţie 
răutăcioasă, „Horia” duse 
borcanul la birou și-l puse „la 
bătaie”, explicându-le colegilor: „ia 
poft im de serviţi și voi dulceaţa 
de castraveţi cu care mă delectez 
eu de fi ecare dată”. În câteva 
minute, borcanul a fost desfi inţat 
iar „Horia” privea nedumerit cum 
toţi își lingeau linguriţele, în extaz. 
Nu mai zise nimic și, bosumfl at, se 
apucă să-și scrie raportul.

La nivelul conducerii s-a hotărât 
ca în apartamentul celor doi să fi e 
plasat un dispozitiv de ascultare, 
deoarece o întâlnire dintre 
„Horia” și „Bursucul” devenea 
iminentă, drept pentru care erau 
de interes comentariile care se vor 
face după plecarea lui „Horia”? 
Dispozitivul urma să fi e celebra 
„șipcă”, o creaţie a Serviciului 
Tehnic al Direcţiei, pe cât de 
artizanală raportată la vremurile 
de acum, pe atât de efi cientă 
pentru noi, atunci. Dispozitivul 
își merita denumirea: era o bucată 

de lemn dreptunghiular, lung de 
15-20 cm, în care erau montate 
microfonul, amplifi catorul, antena 
și bateriile care îi asigurau o 
perioadă de funcţionare de câteva 
zile. „Șipca” avea de-a lungul ei 3-4 
ţepi metalici cu care se putea fi xa 
repede pe ceva lemnos, masă, pat, 
dulap etc. Bineînţeles, dispozitivul 
a fost montat de „Horia” în pauza 
când profesoara s-a dus să aducă 
linguriţa cu dulceaţă. A fi xat-o sub 
masă, în dreptul locului unde se 
afl a scaunul vizitatorului.

Desigur, bătrâna profesoară 
apucase să-i povestească 
„Bursucului” despre elevul ei, 
deoarece acesta și-a făcut apariţia 
chiar la prima lecţie după ce 
„șipca” fusese pusă la locul ei. 
„Bursucul” își merita porecla: era 
destul de mic, gras, cu un cap 
parcă fără gât, avea un păr scurt, 
sârmos, imposibil de pieptănat, 
iar ochii mici ca de viezure se 
rostogoleau peste tot, ca și cum 
căuta o pradă. Plăcut surprins 
de această apariţie (de altfel 
așteptată), „Horia s-a arătat foarte 
încântat să-l cunoască. Au discutat 
banalităţi despre diplomaţie, iar 
„Bursucul” afl ând că vrea să intre 
în diplomaţie după terminarea 
facultăţii, s-a mirat că-și pierde 
timpul învăţând franceza când în 
diplomaţie nu mai are trecere decât 
limba engleză (desigur era o lipsă 
de delicateţe faţă de gazdă, care 
însă trecu peste asta cu un zâmbet 
de superioritate). „Bursucul” i-a 
atras atenţia că diplomaţia este o 
meserie grea care, spre deosebire 
de ceea ce se spune, implica și 
multe riscuri. În orice caz, l-a 
felicitat pentru alegerea făcută și 
s-a oferit să-l ajute dacă are nevoie.

Treptat, „Bursucul” a început 
să-și interfereze vizitele cu lecţiile 
lui „Horia”, care se întrerupeau, 
spre nemulţumirea bătrânei 
profesoare, s-a interesat unde 
lucrează tatăl lui și, afl ând că are o 
funcţie la Președinţia Consiliului 
de Miniștri, începu să-i pună 
tânărului direct întrebări despre 
cum este organizată Președinţia, 
nume, funcţii, iar dacă la unele 
întrebări nu știa să răspundă, 
„Horia” îl asigura că la următoarea 
întâlnire îl va lămuri, spre marea 
mulţumire a „Bursucului”, pe 
care era clar că nu-l interesau 
așa de mult problemele legate de 
Președinţie cât încercările de a se 
convinge că tânărul era cooperant 
pentru o posibilă colaborare în 
viitor.

Încă nu se obţinuse materiale 
din care să rezulte că „Bursucul” 
se întâlnea cu diverse persoane în 
locuinţa bătrânilor, dar era clar că 
dacă i se ivea ocazia nu se dădea în 
lături să treacă la acţiune și să facă 
recrutări cu perspectivă. Începuse 
să devină tot mai insistent, iar 
la un moment dat i-a sugerat lui 
„Horia” ca pe viitor, pentru a nu 
mai întrerupe lecţiile (și probabil 
să scape și de prezenţa jenantă a 
profesoarei), să se întâlnească în 
oraș la o cafea sau chiar să ia masa 
împreună.

„Horia” observă că profesoara 
lui era tot mai nemulţumită de 
vizitele „Bursucului” și deseori 
schimba cu soţul ei priviri 
semnifi cative de enervare faţă de 
impertinenţele acestuia. Când 
a rămas singur cu profesoara, 

aceasta l-a sfătuit pe „Horia” să-și 
vadă de studii și să nu se combine 
cu „Bursucul”.

Cu ajutorul „șipcii”, „Horia” și 
acum Directorul Cosma Neagu 
s-au lămurit care erau adevăratele 
sentimente ale bătrânei profesoare 
în această afacere, când, rămasă 
singură în casă cu soţul ei, a 
început să dea glas revoltei pe care 
o acumulase: „Tu vezi, dragă, unde 
vrea nătângul acesta de nepot al 
tău să-l atragă pe băiat, SĂ-MI 
NENOROCEASCĂ BĂIATUL!Îl 
dau afară, cu toate tertipurile lui 
de spion împuţit, nu mai vreau 
să-l prind pe aici. Nu-i este rușine? 
Noi îl omenim ca pe o rudă și el 
nu pierde ocazia ca să profi te de 
naivitatea băiatului! Te rog să mă 
crezi, puţin a lipsit să nu-l dau 
afară când i-a propus să se vadă 
în oraș cu el. De aia nici nu m-am 
putut abţine să nu-i atrag atenţia 
băiatului, să-și vadă de treburile 
lui și să-l evite pe viitor”.

Soţul era și el de acord că 
„Bursucul” era un obraznic, dar 
nu voia să-i trântească ușa în 
nas. Totuși, alimentele pe care le 
aducea erau foarte bine venite, dar 
a propus ca pe viitor să programeze 
lecţiile în zilele sau orele când știau 
că „Bursucul” nu putea veni.

Când a auzit în cască vorbele 
„vrea să-mi nenorocească băiatul”, 
„Horia” a simţit cum inima i se 
umple de o căldură pe care nu o 
mai simţise de când era copil, 
ocrotit de sfânta lui bunică. De 
aceea nu a mirat pe nimeni și 
cu atât mai puţin pe sensibilul 
Cosma Neagu când, la următoarea 
lecţie, s-a prezentat cu un buchet 
de fl ori și a strâns-o în braţe pe 
buna profesoară cu gingășia unui 
nepot. Bătrâna profesoară a  rămas 
convinsă că elevul ei, ieșit nu de 
mult din adolescenţă, mai era încă 
„mămos” și căuta căldura unei 
bunici sau mame.

După această întâmplare, 
combinaţia mergând mai departe, 
„Horia” a continuat să primească 
linguriţa cu dulceaţă de castraveţi, 
care parcă căpătase totuși un gust 
mai plăcut. Iată încă o dovadă, 
dacă mai era nevoie, cât de relative 
și schimbătoare sunt gusturile 
oamenilor.

    
***

Întâlnirea dintre „Bursucul” 
și ofi ţer nu mai puteau continua 
în locuinţa celor doi bătrâni, dar 
„Bursucul” s-a dovedit un tip cu 
iniţiativă și, afl ând discret de la 
bătrânul inginer când are loc o 
următoare lecţie, l-a așteptat pe 
„Horia” în holul blocului. Aici 

i-a explicat că, după câte și-a 
dat seama, discuţiile lor, care 
întrerupeau lecţiile, o enervau pe 
doamna profesoară și au stabilit 
ca pe viitor să se întâlnească în 
diferite localuri din oraș. La acest 
punct, „Bursucul” i-a plasat deja 
o primă instrucţiune specifi că 
acţiunilor conspirative: „Eu sunt 
diplomat, și te rog să mă crezi, 
nu știu de ce suntem permanent 
suspectaţi de autorităţi, deși nu 
facem nimic rău. De aceea aș vrea 
să nu folosim telefonul, iar ziua și 
locul următoarei întâlniri o vom 
fi xa pe loc”.

Foarte încântat de această 
tentă de mister, „Horia” a 
acceptat imediat, fără nicio 
obiecţie, varianta „Bursucului”, 
punând doar o singură condiţie: 
„Doamna profesoară să nu afl e 
de întâlnirile noastre”. Mustăcind 
pentru naivitatea „victimei” sale, 
„Bursucul” a fost de acord.

Au urmat numeroase întâlniri 
„de taină” în care adjunctul 
atașatului militar devenea tot mai 
avid de informaţii clasifi cate, pe 
care „naivul Horia” reușea deseori 
să i le procure. După aproximativ 
șase luni de „colaborare”, s-a 
întâmplat ceva, nu știm sigur 
ce, dar surse din ambasadă 
ne-au informat că „Bursucul” a 
fost chemat în biroul atașatului 
militar și supus unui mare scandal. 
S-au auzit cuvinte ca „ageamiu”, 
„m-am săturat de minciunile tale”, 
„trage-ţi un glonţ în cap că și așa 
nu-i bun de nimic”… Adjunctul 
a ieșit din birou roșu la faţă și 
transpirat s-a dus în birou la el și a 
scris toată după-amiaza, probabil 
un raport.

S-a concluzionat că scandalul a 
avut la bază unele dintre materialele 
informative contrafăcute pe care 
„Bursucul” le primea de la „Horia” 
deoarece „Bursucul” nu s-a mai 
prezentat la următoarea întâlnire 
stabilită cu ofi ţerul nostru și nici 
la întâlnirea de control. Totodată, 
până a plecat din ţară nu și-a mai 
vizitat rudele. Ciudat în toată 
această afacere a fost că atașatul 
militar șef a fost după scurt timp 
rechemat în ţară, probabil pentru 
prostiile subalternului său, iar 
„Bursucul” a mai rămas la post 
încă două luni.

După un timp „Horia”, fi ind 
tot mai aglomerat, a trebuit să 
renunţe la lecţiile de franceză, dar 
a rămas prietenul profesoarei pe 
care uneori o vizita, ducându-i 
prăjituri sau pateuri proaspete, 
așa cum le plac bătrânilor, iar el 
își primea tradiţionala linguriţă cu 
dulceaţă de castraveţi.

aceasta l a sfătuit pe Horia” să și i a explicat că după câte și a
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„Acțiunile PDM-ului din această 
toamnă, orientate împotriva instituției 

prezidențiale, constituie o pregătire pentru alegerile 
parlamentare din 2018.  Pas cu pas, democrații 
pregătesc terenul politic și diplomatic pentru o 
largă coaliție postelectorală de dreapta, așa cum 
au declarat în repetate rânduri, inclusiv recent 
prin vocea spicherului Andrian Candu”, scrie Igor 
Dodon pe pagina sa de Facebook, făcând referire 
la declarațiile președintelui Parlamentului, precum 
că PDM s-ar putea așeza la masa de negocieri, în 
afară de PAS și PPDA, inclusiv cu Partidul Unității 
Naționale, condus de Anatol Șalaru și Traian 
Băsescu în calitate de președinte de onoare.

De când Curtea Constituțională l-a suspendat pe 
președintele Igor Dodon – exclusiv deocamdată! – 
pentru competența de numire a ministrului apărării, 
mai multe surse media l-au cam exclus din fl uxurile 
de știri – cel puțin până la consumarea episodului 
în cauză. Așa încât singura sursă de comunicare cu 
„poporul” i-a fost în această perioadă propriul său 
cont pe Facebook, care însumează, de altfel, circa 10 
mii de vizualizări pe toate site-urile care au preluat, 
într-o formă sau alta, lăcrimațiile șefului statului.  

„De această dată, constatăm că democrații 
acceptă să facă alianțe politice nu doar cu PAS și 
PDA, ci și cu așa forțe declarate unioniste ca PL 
sau PUN, dacă acestea vor trece în Parlament. A 
fost menționat și numele lui Traian Băsescu, drept 
politician cu care democrații ar forma o alianță”, 
se îngrijorează, de fapt, nu șeful statului, ci liderul 
PSRM , atunci când vede orice alianță fără propriul 
său partid. „Consider că asemenea intenții constituie 
o desconsiderare a valorilor statalității moldovenești 
și trădează adeziunea camufl ată a guvernării pentru 
proiectul unionist, al cărui principal exponent este 
anume Traian Băsescu”, mai scrie Igor Dodon. 

Potrivit președintelui provizoriu suspendat, 
„coalizarea partidelor de centru dreapta e vizibilă 
azi, când PL, PDM, PAS și PDA au declarat la unison 
că vor boicota referendumul din 19 noiembrie din 
Chișinău, împotriva primarului corupt și unionist 

Dorin Chirtoacă. Acesta e un antrenament pentru 
parlamentare, când toată dreapta va avea aceeași 
agendă politică. Au fost și alte situații când centru-
dreapta s-a mobilizat politic sau mediatic împotriva 
mea, ca președinte, pe criterii exclusiv geopolitice și 
identitare”. 

Igor Dodon nu numește la concret și acele, „alte  
situații”, dar mai ales cine i le-a creat („oare nu 
tot PD-Vlad Plahotniuc?!”). Ci doar: „Înțelegem 
că guvernarea dorește din nou să joace cartea 
geopolitică în alegerile parlamentare din 2018, 
pentru a convinge Occidentul să ofere susținere 
și totodată să le impună celor din PAS, PDA și PL 
necesitatea unei coaliții de dreapta. Îi anunț însă că, 
așa cum arată și sondajele, socialiștii oricum vor lua 
majoritatea parlamentară, prin urmare orice coaliție 
de dreapta va fi  minoritară, iar PDM se va pomeni 
în opoziție, unde va suporta consecințele acțiunilor 
sale din prezent”, încheie Igor Dodon. 

Înțelegem și noi „jocul” actualei majorități de la 
guvernare. Nu înțelegem impacientările liderului 
socialist în caft an de președinte privind pregătirile 
democraților către alegerile din 2018 și o eventuală-
posibilă-nu-se-știe alianță cu un fost președinte de 
aceeași limbă și neam (ca să nu zicem sânge), când 
chiar dânsul, cu excepția nopții copioase de după 
anunțarea rezultatelor, în tot restul răstimpului, 
inclusiv după ce a jurat să-și dăruiască „toată puterea 
și priceperea propășirii Republicii Moldova„,  să 
respecte „Constituția și legile țării”, să apere 
„democrația,  drepturile și libertățile fundamentale 
ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și 
integritatea teritorială a Moldovei” (subl. noastre, 
N.M.), nu a coborât încă de la tribuna propagandei 
electorale în favoarea propriului partid și este nu în 
alianță, ci în subordine directă a unui președinte 
în funcțiune, care nu ne cunoaște limba, este 
protagonistul a mai multor confl icte sângeroase din 
spațiul ex-sovietic, e gata să ne bea sângele tuturor 
celor care am obținut suveranitatea și independența 
de un imperiu pe care el astăzi îl jinduiește.

Sublima mămăligă moldovenească Sublima mămăligă moldovenească 
sau degete rupte de CCsau degete rupte de CC

Cât de subtil, ingenios, minuțios și 
rafi nat prezidentul moldovenilor 

Dodon a fost comparat cu regele belgienilor 
Baudouin! Ambii, la o distanță de aproape 
trei decenii, declarați în „incapacitate să 
guverneze”.

Unul, belgianul, s-a opus din 
considerente religioase legii avortului; 

altul, moldoveanul, din considerente de 
moft  mămăligoidal – să numească un 
ministru. Doar că regele Belgiei a făcut-o 
prin consens cu Guvernul și a fost restabilit 
imediat în drepturi. Dodon a fost „trosnit” 
arbitrar de Curtea Constituțională. Sună 
trâmbițe triumfătoare și elogioase la 
adresa Înaltei Curți. La ce le mai trebuie 

moldovenilor propriu-zis Constituția, 
Parlamentul, legile, alegerile, dacă există 6 
cetățeni antamați să liciteze, interpreteze și 
să rescrie Constituția?! 

Constituție livrată la domiciliu… E o 
noutate în materie de constituționalitate și 
am mari îndoieli că belgienii sunt fericiți 

că au fost interpretați într-un mod atât de 
perfi d.

Evident că actualul partener de „luptă” 
geostrategică și eventual următorul partener 
de guvernare trebuie păzit ca ochii din cap. 
De aia a și fost inventat! Dar totul trebuie să 
aibă niște limite!

În realitate, dacă Dodon a încălcat 
Constituția (și cred că este cazul!), nu exista 
altă cale decât suspendarea cu 2/3 de voturi 
în Parlament și anunțarea unui referendum. 
Altă cale nu este, oricât de dureros ar fi .

Alte variante inventate pe la BGC (Global 
Business Center, edifi ciu în Chișinău, unde 
își desfășoară activitatea mai multe fi rme 

atribuite democratului Vlad Plahotniuc) 
sau în altă parte riscă să fi e considerate în 
viitor ca încălcare gravă a Constituției cu 
consecințe de lungă durată. Cu atât mai 
mult că se dorește ca acest „caz” să fi e unul 
repetitiv. Azi, Candu e prezident, mâine – 
Filip… E puțin spus penibil…

Ce va urma? În astfel de condiții e greu 
de crezut că Partidul Democrat mai are vreo 
șansă legală să prindă Parlamentul viitor. Ar 
fi  o variantă anunțarea stării de urgență, 
anularea alegerilor din 2018, degete rupte 
prin subsoluri… Putin în alertă, „prietenii 
de dezvoltare” cu ochii spre cer…

Sau mămăliga va exploda, iar „pădurarul” 
va alunga fauna turbată din pădure?

Andrian Candu spune că după 
alegerile din 2018, Partidul 

Democrat din Moldova este gata 
să se așeze la masa de discuții și cu 
Maia Sandu, și cu Andrei Năstase 
și cu Traian Băsescu. Deschiderea 
democraților nu este valabilă, însă, 
și în cazul PSRM – formațiune 
cu care ei au viziuni diametral 
opuse. Declarațiile au fost făcute 
pe 24 octombrie curent în cadrul 
emisiunii la emisiunea „Important” 
de la postul de televiziune TVC21.

Andrian Candu a condamnat 
vehemența cu care PAS și PPDA 
exclud posibilitatea oricăror discuții 
cu PDM. Pentru a se face mai înțeles, 
el a dat exemplul unui exercițiu 
post-electoral: dacă după alegerile 
din 2018 ajung aceste partide în 
Parlament împreună cu PDM și 
PSRM, iar partidele pro-europene 
adunate într-o alianță ar putea face 
majoritate pentru a nu le permite 
socialiștilor să preia puterea, ele ar 
trebui să se așeze la masa de discuții 
reieșind din viziunea comună – cea 
pro-occidentală. În caz contrar, țara 
va merge în anticipate, iar electoratul 
pro-european se va dezamăgi, va sta 
acasă, iar socialiștii au toate șansele 
să revină pe „cal alb” cu majoritate 
în Parlament. 

„Avem aceleași viziuni despre 
cum trebuie construite lucrurile în 
următorii patru ani de zile (PDM, 
PAS și PPDA – N. M.). De aceea 
trebuie să ne așezăm și să discutăm 
asupra unui acord de coaliție asupra 
unui program de guvernare. Când 
este vorba despre viitorul acestei țări 
trebuie să lăsăm deoparte emoțiile, 
afecțiunile sau neafecțiunile [...] 
Mie personal, nu-mi place nici 
Andrei Năstase, nici Maia Sandu, 
dar trebuie să gândim la rece și să 
reieșim din interesul acestei țări”, a 
argumentat el. 

Candu nu a exclus scenariul post-
electoral presupus de moderatorul 
emisiunii: Andrei Năstase – 
președinte al Parlamentului, 
Andrian Candu și Maia Sandu – 
vicepreședinţi, iar Vlad Plahotniuc 
– premier.  „Nu contează, cine și în 
ce funcție, dar DA, într-o coaliție așa 
trebuie să fi e!”

Același lucru l-a spus și despre 
Traian Băsescu și Partidul Unității 
Naționale (PUN), pe care practic 

îl conduce fostul președinte al 
României. Candu a declarat că nu 
are nimic împotriva faptului că 
politicianul de la București să-și 
recapete cetățenia moldovenească 
și să devină deputat în Parlamentul 
de la Chișinău. El s-a arătat convins 
că PDM va putea găsi numitor 
comun cu un partid unionist, 
pentru că exista experiența coaliției 
cu PL. Candu e evaluat PUN-ul 
cu sufi ciente șanse de accedere 
în Parlament, dacă implicarea 
lui Traian Băsescu va ține ritmul 
început. Or în opinia lui, „bazinul 
unionist depășește pragul electoral”.

Fiind rugat de moderator, 
președintele Parlamentului a 
caracterizat-o pe Maia Sandu din 
punct de vedere a calităților și (ne)
calităților pe care aceasta le are ca 
politician. 

„Maia Sandu are unele calități 
bune: în primul rând, este pro-
occidentală, așa cum sunt și eu, și 
are viziunea pe care o are și PDM – 
deschidere față de UE, integrarea în 
UE ș.a. m. d.  Bineînțeles, am sesizat 
și calități mai puțin pozitive. Ele 
țin de tot ce înseamnă comunicare 
și management. La conducerea 
unui stat, ca și la conducerea unei 
instituții, trebuie să fi e persoane care 
pot administra, inclusiv, crize – să 
știi să analizezi la rece, să iei decizii 
rapide, să știi să asculți, nu doar să 
auzi opinii. La conducerea statului 
trebuie să fi e persoane care știu să 
reacționeze ca atare. În opinia mea, 
Maia Sandu nu este omul care să 
poată reacționa în situații de criză. 
Trebuie să mai ai anumite calități de 
comunica, de a lucra cu oamenii și 
eu, iarăși, am simțit că ea nu le are”, a 
declarat spicherul. 

Candu a exclus categoric orice 
alianță cu PSRM în condițiile în care 
viziunile lor privind dezvoltarea pe 
mai departe a Republicii Moldova, 
sunt diametral opuse. 

În contextul acelorași discuții, 
ofi cialul s-a arătat convins că PDM 
va ajunge în viitorul Parlament.

Întrebat dacă Vlad Plahotniuc va 
ieși la dezbateri publice în campania 
electorală, Andrian Candu a spus: 
„Cu siguranță, pentru că orice soldat 
se vrea general”. 

Svetlana Maft ei, DESCHIDE.MD

Dacă va trebui, ne vom Dacă va trebui, ne vom 
așeza la discuții cu Năstase, așeza la discuții cu Năstase, 

Sandu și Băsescu. Numai Sandu și Băsescu. Numai 
nu cu PSRM!nu cu PSRM!

Băsescu e un as în mâneca Băsescu e un as în mâneca 
democraților, care-și pregătesc democraților, care-și pregătesc 

terenul pentru alegeri

ți il PDM l i di tă D i Chi t ă A t t t t
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Dezvăluirile bombă ale 
Vault 7 au confi rmat 

ceea ce susţin toţi teoreticienii 
conspiraţiilor: CIA poate 
spiona pe oricine prin 
intermediul televizoarelor, 
Iphone-urilor, smartphone-
urilor și computerelor cu 
Windows. Dezvăluirile de peste 
8000 de pagini ale WildLeaks 
cuprind documente, cândva 
secrete, din interiorul CIA.

Recent, CIA a pierdut 
controlul majorităţii 

arsenalului de hacking, inclusiv 
malware, viruși troieni, aplicaţii 
folosite ca arme de tipul „Zero 
Day”, sisteme malware de control 
la distanţă și documentaţia 
asociată acestora. Această 
colecţie extraordinară, ce se 
ridică la mai mult de câteva sute 
de milioane de linii de coduri, 
oferă posesorului întreaga 
capacitate de spionaj electronic a 
CIA. Arhiva se pare că a circulat 
printre mai mulţi foști hackeri 
și contractori guvernamentali ai 
SUA într-o manieră neautorizată, 
unul dintre aceștia fi ind sursa 
WikiLeadks, asigurându-i 
fragmente din această arhivă.

„Year Zero” – anul zero – 
prezintă proporţiile și direcţia 
programului global acoperit 
de hacking al CIA, arsenalul 
său malware și zeci de arme 
Zero Day îndreptate împotriva 
unei game largi de produse 
comerciale din SUA sau Europa, 
incluzând iPhone-ul de la Apple, 
sistemele de operare Android 
de la Google și Windows de la 
Microsoft , chiar și televizoarele 
Samsung ce sunt transformate în 
microfoane sub acoperire.

Smartphone-uri, televizoare 
smart și iPhone-uri pot fi  folosite 
ca microfoane de spionaj.

În fond, CIA a produs aplicaţii 
malware care pot pătrunde în 
aproape orice dispozitiv electronic 
mobil (iPhone, Android, 
Blackberry etc) sau computer 
personal (Apple, Windows și 
aplicaţii Google). Dispozitivele 
mobile pot fi  transformate în 
microfoane acţionate de la 
distanţă prin care se ascultă tot 
ceea ce vorbești, datele fi ind apoi 
transmise la CIA.

„Serviciul de dispozitive 
mobile al CIA (MDB) a produs 
numeroase atacuri pentru a 
spiona și controla de la distanţă 
smartphone-urile binecunoscute. 
Telefoanele infectate pot fi  
instruite să trimită la CIA locaţia 
geografi că a utilizatorului, 
comunicaţiile audio și text, 
precum și activarea în ascuns a 
microfonului și camerei video a 
telefonului”, explică WikiLeaks.

Televizoarele inteligente 

(smart) Samsung pot fi  de 
asemenea transformate în 
microfoane de spionaj, chiar 
și atunci când, aparent, par a 
fi  oprite. Această posibilitate 
a fost realizată de către CIA și 
este cunoscută ca Weeping Angel 
(Îngerul înlăcrimat).

WikiLeaks explică: „Weeping 
Angel – poziţionează televizorul 
ţintă în modul „Fake-Off ” 
– „oprit aparent”pentru ca 
proprietarul să creadă în mod 
eronat că televizorul este oprit,  
când de fapt acesta este pornit. În 
modul „oprit-aparent” televizorul 
funcţionează într-un sistem de 
lucru bazat pe erori de fabricaţie 
de nișă, ale proiectantului 
(engleză – bug), înregistrând 
astfel conversaţiile din încăpere și 
trimiţându-le prin internet la un 
server sub acoperire al CIA?

În esenţă, documentul Vault 
demonstrează toate „teoriile 
conspiraţiei”ca fi ind adevărate 
în legătură cu acţiunile de 
spionaj ale guvernului prin 
intermediul televizoarelor și al 
altor dispozitive.

Acapararea controlului 
asupra vehiculelor pentru 
a efectua „asasinări 
nedetectabile” ale ocupanţilor 
acestora.

În plus faţă de spionajul 
prin computere și dispozitive 
mobile, CIA a lucrat la 
căi pentru a controla de 
la distanţă vehicule ţintă, 
transformându-le în „mașini 
ucigașe” ce pot fi  direcţionate 
spre a-i ucide pe ocupanţii 
acestora prin acroșarea de 
obstacole la viteze mari spre 
exemplu, după cum explică 
WikiLeaks: „De prin octombrie 
2014, CIA se străduia să găsească 
o cale de a infecta sistemele de 
control folosite de autovehiculele 
moderne. Scopul acestui control 
nu este menţionat, dar asta ar 
permite CIA să se angajeze în 
asasinate aproape nedetectabile”.

Apps (aplicaţii) cu criptare 
sunt depășite de produsele 
speculative „zero day” ale CIA.

Următoarele informaţii 
sunt cu siguranţă șocante 
pentru aproape toată lumea: 
CIA a dezvoltat 24 de produse 
sofware speculative folosite ca 
„arme”, pentru dispozitivele cu 
Android, ce evită în totalitate 
criptarea de siguranţă a datelor 
utilizată de aplicaţiile populare. 
„Aceste tehnici, permit CIA să 
evite criptarea datelor folosită 
de WhatsApp, Signal, Telegram, 
Wiebo, Confi de și Clackman, prin 
căpușarea smartphone-urilor 
pe care acestea funcţionează și 
colectarea mesajelor audio și 
a trafi cului de date înainte ca 
criptarea să fi e efectiv aplicată”.

În plus, documentele 
Vault 7 conţin peste 22.000 
de IP-uri rout-abile din SUA, 
redactate înainte de lansarea 
documentului. Aceste adrese IP 
se crede că sunt ţinte ale CIA, 
servere poștale de ascultare și 
sisteme de testare. Aceasta arată 
că este incontestabil faptul că 
CIA lansează aceste tehnologii 
în interiorul SUA, pentru a-i 
spiona pe americani.

Premierul Varadkar, afl at în 
prima sa vizită la Belfast, 

capitala Irlandei de Nord, a atras 
atenţia că Brexit va afecta toate 
aspectele vieţii din provincia 
britanică după ieșirea din UE.  El 
a avansat două posibile soluţii 
post-Brexit: prima – o Uniune 
vamală UE-UK, dacă Regatul Unit 
dorește să facă parte din această 
Uniune vamală; a doua – un Acord 
„profund” de comerţ liber cu UE, 
dacă Regatul Unit nu dorește o 
Uniune vamală.

Chestiunea frontierei dintre 
Republica Irlanda și Irlanda de 
Nord este unul dintre cele trei 
puncte esenţiale, alături de statutul 
cetăţenilor UE în Regatul Unit 
și obligaţiile fi nanciare ale Marii 
Britanii faţă de UE după Brexit, 
asupra cărora insistă negociatorii 
Uniunii, pentru a se putea ajunge la 
un acord privind Brexit.

Frontiera dintre Republica 
Irlanda și Irlanda de Nord, lungă 
de 500 de kilometri, a fost trasată 
în 1921, atunci când insula Irlanda 
a fost partiţionată, între proaspătul 
stat independent irlandez și 
provincia Ulster care a rămas parte 
a Regatului Unit.

Atât Regatul Unit cât și Republica 
Irlanda au devenit membri ai 
Comunităţii Economice Europene 

la 1 ianuarie 1973, care ulterior a 
devenit Uniunea Europeană la 1 
ianuarie 1993, dar frontiera dintre 
cele două state a rămas una dură 
până după semnarea în 1998 a 
Acordului din Vinerea Mare care a 
pus capăt unui război civil de 30 de 
ani din Irlanda de Nord declanșat 
de lupta armată a separatiștilor care 
doreau reunifi carea provinciei cu 
Republica Irlanda.
CONTROALE LA FRONTIERĂ

Astăzi există peste 200 de puncte 
de trecere a frontierei dintre cele 
două state prin care tranzitează 
lunar peste două milioane de 
vehicule, iar zilnic circa 30.000 de 
persoane o traversează, pentru a 
merge la lucru.

Reintroducerea controalelor la 
frontieră după ieșirea Marii Britanii 
din UE în martie 2019 ar produce 
o perturbare uriașă și premierul 
Varadkar a avertizat că o astfel de 
situaţie ar putea pune în pericol 
benefi ciile Acordului de pace de 
acum aproape 20 de ani.

Între timp, numărul cetăţenilor 
britanici care au cerut pașaport 
al Republicii Irlanda s-a ridicat 
în primele șase luni ale acestui an 
la aproape 100.000, o creștere de 
2/3 faţă de anul trecut. Republica 
Irlanda acordă cetăţenie tuturor 

persoanelor născute pe teritoriul 
insulei Irlanda, inclusiv în Irlanda 
de Nord.

În referendumul din 23 iunie 
2016, electoratul din Irlanda de 
Nord a votat în proporţie de 55% 
- 45% în favoarea rămânerii în 
UE, faţă de 52% - 48% în favoarea 
ieșirii din UE pe ansamblul 
Regatului Unit. Cu toate acestea, 
lidera Partidului Democratic 
Unionist (DUP), Arlene Foster, 
fost șef al executivului regional, se 
opune unor concesii faţă de UE și 
implicit Republica Irlanda. DUP, 
care susţine cu tărie rămânerea 
provinciei în Regatul Unit, acordă 
sprijin la guvernare partidului 
Conservator condus de premierul 
Th eresa May, care a rămas fără 
majoritate în Parlamentul de la 
Londra după alegerile din 8 iunie 
a.c., iar criticii consideră că în felul 
acesta Foster poate exercita un 
șantaj.

În orice caz, deși poate părea 
un detaliu, pe lângă statutul celor 
peste trei milioane de cetăţeni 
UE din Marea Britanie sau zecile 
de miliarde de euro obligaţii ale 
Regatului Unit faţă de UE, frontiera 
dintre Republica Irlanda și Irlanda 
de Nord pare să fi e chestiunea cea 
mai contencioasă care ar putea duce 
la colapsul negocierilor UE-UK.

Primul obstacol în negocierilePrimul obstacol în negocierile
                    cu UE                    cu UE

Prim-ministrul Republicii Irlanda, 
Leo Varadkar, a spus că rămânerea 

Marii Britanii în Piaţa Unică Europeană 
după ieșirea  ţării din Uniunea Europeană 
va înlesni rămânerea provinciei Irlanda de 
Nord în cadrul Regatului Unit. Frontiera 
dintre Irlanda de Nord și Republica Irlanda 
este singura graniţă de uscat a Regatului Unit 
și constituie una dintre cele mai spinoase 
chestiuni la negocierile cu UE privind Brexit, 
scrie, pentru RFI  corespondentul din Marea 
Britanie, Petru Clej.

Statele Unite s-ar putea înţelege Statele Unite s-ar putea înţelege 
cu Coreea de Nord

Armata nord-coreeană a ameninţat că va lansa 
„o ripostă nemiloasă” împotriva exerciţiilor 

militare începute la fi nele lunii august a.c. de Coreea de 
Sud și Statele Unite, exerciţii care sunt văzute la Phenian 
drept o repetiţie pentru „o operaţiune de decapitare” 
menită să-l înlăture de la putere pe liderul Kim
Jong-un. Comandanţii americani au respins apelul de 
a amâna sau de a reduce amploarea exerciţiului militar, 
ce a durat 11 zile. Amiralul Harry Harris, comandantul 
trupelor americane din Pacifi c, a arătat că acest exerciţiu 
este crucial pentru menţinerea stării de alertă în faţa 
ameninţărilor Coreei de Nord, care în luna iulie a testat 
două rachete balistice intercontinentale.

Exerciţiul militar din Coreea de Sud și ameninţările 
Phenianului vin la scurt timp după momentul în 
care presa americană critică la adresa președintelui 
Trump, considera că ţara s-a afl at la un pas de războiul 
nuclear cu Coreea de Nord. Este vorba de ameninţarea 
președintelui SUA că va riposta cu „foc și furie cum 
lumea n-a mai văzut” împotriva Coreei de Nord, 
nuanţată însă imediat într-un gest salvator, potrivit Los 
Angeles Times, de secretarul de stat Rex Tillerson, șeful 
Pentagonului, James Mattis, și comandantul Armatei 
SUA, generalul Joseph Dunford. Mattis a explicat că 
Trump trebuie luat în serios, însă că declaraţiile sale nu 
ar trebui să fi e interpretate literal. Același James Mattis 
a mai explicat că „SUA nu sunt interesate de schimbarea 
regimului de la Phenian sau accelerarea reunifi cării 
Coreei”.

Întregul război retoric dintre Washington și Phenian 
începe să fi e văzut mai mult ca un paravan în spatele 
căruia decidenţii americani acceptă de facto Coreea de 
Nord ca o putere nucleară și-și recalibrează strategia 
către îndiguirea Phenianului, pentru a-l descuraja 
pe Kim Jong-un să-și folosească arsenalul (experţii 
consideră că este o chestiune de luni până când 
Phenianul va reuși să miniaturizeze focoasele nucleare 
pentru a le face compatibile cu rachetele balistice 
pe care le deţine). „Descurajarea nu e de dorit, este 
inadecvată, pare pasivă și nicio administraţie nu vrea să 
pară pasivă. Însă aici vom ajunge dacă restul variantelor 
eșuează. Vom vorbi peste patru ani și vom vedea că aici 
vom ajunge”, a declarat Jeff rey A. Bader, fost membru al 
echipei președintelui Barack Obama.

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

Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro

Pe scurt 
POPICE

Minunată „recoltă” de 
medalii (2 aur, 2 argint, 2 
bronz) a cucerit structura 
sportivă CS Conpet Petrolul 
Ploiești la Campionatul 
României de Popice (3-5.
XI.2017, Cluj Napoca, 
seniori și senioare). „Aur” 
a obţinut Luminiţa Dogaru 

(împreună cu Ioan Figlea 
– CFR Cluj Napoca) la 
tandem mixt și perechea 
noastră Cristina Samson – 
Nicoleta Trifan la tandem 
feminin; „argint”: Luminiţa 
Dogaru – Dana Lăcătușu 
la tandem și Cristina 
Samson la „sprint”; „bronz” 
Cristina Samson (împreună 
cu Mihai Balaban – Inter 
Petrila) la tandem mixt 
și Luminiţa Dogaru cu 

601 popice doborâte la 
individual clasic – proba 
probelor…

BASCHET
Liga 1 (m) * CSM Ploiești  

- U Banca Transilvania 
2 Cluj Napoca 74-72 (A 
treia victorie, punctaj 
maxim…) * CSU Ploiești – 
Steaua CSM Exim Bank 2 
București 75-120. 

Liga 1 (f) * CSM 
CSȘ Ploiești – Sportul 

Studenţesc București 71-67.
HANDBAL 

Liga 1 (f) * HC Piatra 
Neamţ – HC Activ CSO 
Plopeni 28-24.

VOLEI
Divizia A1 (m) * 

Tricolorul LMV Ploiești – 
Dinamo București 3-1 (26-
28, 25-20, 25-16, 25-18). A 
șasea victorie consecutivă…
GIMNASTICĂ RITMICĂ

Onorantă participare 

la puternicul „Turneu 
Internaţional Happy Cup” 
de la Gent – Belgia (3-5.
XI.2017, 160 sportive din 
25 de ţări) a gimnastelor 
de la CSM Ploiești (Denisa 
Stoian, Miruna Ciocîrlan – 
„Junioare”, Rebeca Gabriela 
Constantin, Sabina 
Enache, Anisia Drăgan 
– „Prejunioare”, Liliana 
Băescu, Simona Puiu – 
antrenoare). Prezenţa 

sportivelor noastre în Belgia 
a fost susţinută prin fonduri 
nerambursabile graţie 
proiectului „Gimnastica 
Ritmică ambasador al 
Municipiului Ploiești” 
și prin sprijinul unor 
generoși sponsori, printre 
care „Sprinten Infomar” 
(manager Georgiana 
Marinescu) – societatea 
care editează și publicaţia 
„Ploieștii”.

În frumoasa comună 
Berceni, din minunata 

noastră Prahova, cu 
tradiţie multisportivă și cu 
badmintonul „sport rege”, 
graţie muncii și pasiunii unor 
bravi promotori, bucuriile 
unor admirabile succese sunt 
tot mai dese.

În prim planul competiţiilor 
juvenile naţionale la 
badminton, dar și a unora 
internaţionale, tinerii sportivi 
reprezentanţi ai structurii 
sportive „Club Sportiv 
Comuna Berceni”, sub bagheta 
admirabilului antrenor 
Adrian Basarabeanu, recent, 
au „recoltat” noi preţioase 
medalii, graţie unor onorante 
performanţe.

• La Campionatul României 

de Badminton – U13 
(sportivi sub 13 ani; Livezeni 
– Mureș; 30.09 -1.10.2017), 
prahoveanul Dinu Pandele 
de la CSC Berceni (antrenor 
Adrian Basarabeanu) a cucerit 
medalia de aur și titlul aferent 
de Campion al României 
în proba de dublu băieţi 
împreună cu partenerul său 
de concurs Andrei Coman de 
la CSS 6 București. În aceeași 
competiţie Dinu Pandele și-a 
adjudecat și medalia de argint 
în proba de simplu băieţi.

• Splendide succese 
naţionale au înregistrat 
sportivii de la CSC Berceni 
pregătiţi de antrenorul Adrian 
Basarabeanu și la Campionatul 
României de Badminton U11 
(București; 27-29.10.2017), în 
cadrul căruia, în pasionante 
dispute sportive cu performeri 

din București, Timișoara, 
Brașov, Piatra Neamţ, Bacău, 
Galaţi și nu numai, au onorat 
Prahova cucerind trei preţioase 
medalii – una de aur și două de 
argint. „Aurul” a fost cucerit 
de Luca Pandele – Campion 
al României, iar „argintul” de 
către Cosmin Dumitrescu și 
de către Denisa Muscalu, toţi 
în probele de simplu-băieţi, 
respectiv fete.

În premieră, la băieţi U11, 
sportivii din Berceni și-au 
disputat fi nala naţională a 
probei de simplu…

• Și-n cel mai tânăr eșalon, 
Campionatul României de 
Badminton U9 (Brașov; 3-4.
XI.2017), CSC Berceni (și 
bravul său antrenor…) a 
cucerit „argintul” și onorantul 
titlu de „Vicecampion 
Naţional” prin „prâslea” Matei 

Pandele, medaliat naţional 
ca și fraţii săi Dinu și Luca, 
spre bucuria maximă a 
părinţilor lor (și ei practicanţi 
ai badmintonului…) – Marian 
Pandele și Cosmina Pandele 
– aceasta afl ându-se și în 
onoranta ipostază de primar 
ales și în funcţie a comunităţii 
din Berceni… 

Onoraţi de Alteţa Sa 
Regală Principesa Maria 

de România
Surpriză plăcută și onorantă 

pentru sportivii din Berceni 
și pentru ceilalţi participanţi 
la Campionatul României de 
Badminton U9 și U17 de la 
Brașov a constituit-o prezenţa 
alături de aceștia, onorantă, a 
Alteţei Sale Regale Principesa 
Maria de România…

17-19.XI.2017, 
„Sărbătoarea” 

badmintonului…
Oameni „sufl etiști”, cei 

din Berceni, în frunte cu 
ofi cialităţile locale, în semn 
de preţuire și recunoștinţă 
organizează cea de a X-a 
ediţie a „Cupei Tino Ferrario” 
la badminton, competiţie 
sportivă naţională deschisă 
ce va avea loc în zilele de 17, 
18, 19.XI.2017, în Sala de 
Sport a Liceului Tehnologic 
„Anghel Saligny” Ploiești (din 
„Zona Teleajen”), o adevărată 
sărbătoare sportivă…

* CS 2 Mioveni – FC Petrolul Ploiești 0-3 
(0-1). Prestaţia tot mai bună, îmbucurătoare, 
a Petrolului, efectul benefi c al cristalizării unei 
formule optime de echipă și al omogenizării 
acesteia tehnico-tactică, fi zică și de ce nu, 
„moral volitivă” a condus la noi bucurii pentru 
bravii „Lupi Galbeni”… Victoria în Argeș și 
conjunctura favorabilă a etapei (a 11-a, 3, 
4.XI.2017), în care AFCM Alexandria a pierdut 
două puncte (1-1 la Bradu cu Atletic), iar 
Voinţa Turnu Măgurele n-a luat nici un punct 
(a stat…), a detașat cu patru puncte Petrolul, pe 
primul loc.

Marcatori: Sergiu Arnăutu (27), Nini 
Popescu (56, 61). Petrolul (antrenori Octavian 
Grigore, Ciprian Pura, Gheorghe Liliac): 
Bolboașă – Catană (46 Puchea), Antoche, 
Frâncu (34 N. Popescu), Velisar – Olaru, 
Chindriș – Ciocâlteu, Cl. Tudor – cpt. (79 
Stănescu), Saim Tudor – Arnăutu (79 Vintilă).  
* Celelalte rezultate (Liga 3, Seria 3, Etapa 11): 
* AFC Astra 2 Giurgiu – Concordia 2 Chiajna 
2-0 (joc disputat la Ploiești pe Stadionul 
Astra…) * Viitorul Domnești – CS Tunari 1-1 
* SC Popești Leordeni – Flacăra Moreni 3-1 * 
Sporting Roșiorii de Vede – FC Aninoasa 0-2. 
* În clasament conduc: Petrolul 28p, AFCM 
Alexandria 24p, Voinţa Turnu Măgurele 21p, 
Astra 16p.

* În etapa viitoare (a 12-a, 10, 11.XI.2017): 
FC Petrolul Ploiești – AFC Astra 2 Giurgiu 
(sâmbătă, 11.XI.2017, ora 19.15, Stadion „Ilie 
Oană”), AFCM Alexandria – CS 2 Mioveni, 
CS Tunari – Sporting Roșiorii de Vede, Flacăra 
Moreni – Viitorul Domnești, Concordia 2 
Chiajna – SC Popești Leordeni, Voinţa Turnu 
Măgurele – Atletic Bradu. FC Aninoasa – stă.

Hai Petrolul!

c
d

Î

n frumoasa comună de Badminton U13 din București Timișoara Pandele medaliat naţionald

Petrolul, Petrolul, 
victorie în victorie în 
Argeş şi Argeş şi 

detaşare pe detaşare pe 
primul loc…primul loc…

Cu bucuriile badmintonului, Cu bucuriile badmintonului, 
la Berceni – Prahova…la Berceni – Prahova…

Petrolul, triumf  în Argeş...Petrolul, triumf  în Argeş...

foto: fcpetrolul.rofoto: fcpetrolul.ro

Dinu Pandele - Dinu Pandele - 
campion...campion...

Luca Pandele - al doilea din dreapta - Luca Pandele - al doilea din dreapta - 
campion, lângă campion, lângă 

antrenorul Adrian Basarabeanu...antrenorul Adrian Basarabeanu...
Matei Pandele - „mezinul”, Matei Pandele - „mezinul”, 

pe sus - vicecampion...pe sus - vicecampion...

Onoare şi bucurie... Alteţa Sa Regală Onoare şi bucurie... Alteţa Sa Regală 
Principesa Maria de România (cu fl ori...) şi Principesa Maria de România (cu fl ori...) şi 

tinerii sportivi din Berceni în bleu-bleumarin...tinerii sportivi din Berceni în bleu-bleumarin...
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