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PROTEST LA PLOIEȘTI
ÎMPOTRIVA CODULUI FISCAL

P

este cinci sute de persoane de la Blocul Național Sindical au
protestat, la Ploiești împotriva modificărilor fiscale. „Nu vrem
ca România să fie un experiment social”, a declarat președintele BNS,
Dumitru Costin.
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

P

rotestul de la Ploiești a inclus un
marș pe tronsonul Gara de Sud
– Palatul Administrativ. Protestatarii,
cărora li s-au alăturat angajați ai SC
Transport Călători Express, au plecat
în marș, pe trotuar, spre Palatul
Administrativ, protestul fiind unul dintre
cele mai zgomotoase de la începutul
anului. Din recuzita protestatarilor nu
au lipsit vuvuzelele și fluierele. „Ne-am

săturat să fim mințiți că o ducem mai
bine. Totul s-a scumpit. 100 de lei nu mai
are valoarea 100 de lei de anul trecut.
Mulți spun că nu știm de ce protestăm.
Eu am ieșit în stradă pentru că am doi
copii, iar de la anul nu știu dacă le voi
mai putea asigura măcar un meniu
zilnic”, s-a plâns una dintre protestatare.
„Românul n-a stat în genunchi niciodată
decât în fața lui Dumnezeu”, „Cine nu

se trezește azi, degeaba se va plânge
mâine” sau „Suntem urmașii lui Avram
Iancu” au fost numai câteva dintre
mesajele de pe pancarte. „Acțiunea de
azi de la Ploiești se înscrie în calendarul
de acțiuni de protest stabilit de Biroul
Executiv al BNS. Obiectivul principal
îl reprezintă recent adoptata ordonanță
de modificare a Codului Fiscal. (...) Nu
vrem ca România să fie un experiment
social la nivel european”, a declarat
Dumitru Costin, președintele BNS,
care a precizat că sindicaliștii vor
sesiza Avocatul Poporului, cu privire la
neconstituționalitatea actului normativ.
În acest sens, o delegație formată din
mai mulți reprezentanți ai BNS au depus
un memoriu la Prefectura Prahova.
Guvernul a adoptat recent ordonanța de
urgență prin care este modificat Codul
Fiscal, care prevede mutarea CAS de
la angajator la salariat cu reducerea
cotei totale de contribuții sociale de la
39,25% la 37,25%, dar şi scăderea de la
16% la 10% a impozitului pe venituri și
creșterea salariului minim pe economie
de la 1.450 la 1.900.
Tot la Ploiești, în zona fântânii
arteziene, a mai avut loc un protest,
duminică, numărul participanților fiind
însă de circa 30 de persoane.

MAI RĂMĂSESE
EL....

Marius MARINESCU
e câteva zile nu știu cum să reacționez
la ultimele știri venite din Elveția, acolo
unde, ceea ce a mai rămas din Casa Regală
se zvârcolește pe patul de moarte. Un “biet”
bătrân care își simte în plămâni ultimul aer
cu viață în el nu este lăsat să moară...în liniște.
Poate că așa îi este scris, asemeni întregii vieți,
și covorul trist pe care își petrece ultimii pași
în lumea asta să-i fie tras de sub picioare. Și mă
întreb... Acum, cui folosește? În țara asta unde
nimic nu mai este la locul lui, unde lichelele
ne conduc, hoții ne păzesc, analfabeții ne dau
lecții, unde dezinfectantul este plin de bacterii,

D

unde șmecheria este premiată și unde suntem
zilnic otrăviți cu dezinformări, iar manipularea
ne este servită cu forța drept panaceu.... în țara
unde ciuma asta endemică ne omoară, rezistăm
cu greu toți cei care mai avem încă speranța
ca, în ultima clipă, ceva și cineva ne va reda
demnitatea. Și da!, recunosc că, deși nu am fost
nici măcar simpatizant al Casei Regale, bătrânul
rege care acum trage să moară, reprezenta ultima
redută de demnitate. Așa ca nu mă pot opri să
nu îndrept spre cer rugamintea urlată...Lăsați-l
în pace!...mai rămăsese el!

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI MINISTERUL DE FINANȚE A IMPUS
PRIMĂRIEI PLOIEȘTI CUM SĂ
VINE LA PLOIEȘTI
FOLOSEASCĂ BANII DIN
ÎMPRUMUTUL EXIMBANK

P

reședintele României va veni,
marți, la Ploiești, pentru a participa
la dezbaterea „Orașele României la 100
d ani de la Marea Unire”. Singurele
de
d
detalii
pe această temă le avem de la
p
purtătorul
de cuvânt al șefului statului,
M
Mădălina
Dobrovolschi: „Dezbaterea
a loc în contextul în care ne apropiem
are
d intrarea în anul Centenarului Marii
de
U i i Este
E t un prilej
il j important
i
t t îîn care se poate face o analiză în legătură
Uniri.
cu locul în care se află România în acest moment, în ce stadiu de
dezvoltare sunt comunitățile României, dar este și un prilej important
pentru aleși să își informeze cetățenii în legătură cu perspectivele pe
care le au în vedere privind dezvoltarea zonelor rurale și urbane în
România, în perioada următoare. Aceste lucruri, de altfel, vor fi și
subiect în dialogul pe care președintele îl va avea cu primarul din
Ploiești, cu reprezentanți ai autorităților locale, mediului academic,
de afaceri și ploieștenii implicați în diverse proiecte comunitare. Aceste
persoane vor participa activ la dezbateri”.

Actualitate
Ce va mai face Guvernul
pentru a-și păstra
fidelitatea sindicatelor
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D

e fapt, ca să ne înțelegem bine, chiar dacă ar fi
vrut să realizeze ceva investiții în 2017, Primăria
Ploiești nici nu avea bani. Abia în luna octombrie, după
lungi tratative, Comisia de autorizare a împrumuturilor
locale (CAIL) din cadrul Ministerului Finanțelor
Publice a dat aviz pentru contractarea restului de
împrumut de la EximBank
(total credit 150 de mil. de lei,
convenție încheiată în prima
parte a anului 2016), în valoare
de 71,2 milioane de lei. Și nici pe
aceștia municipalitatea nu poate
să-i extragă pe toți deodată, ci
în două tranșe: 51,2 milioane de
lei în 2018 și 20 de milioane de

Actualitate
OLAF a forțat
DNA să ancheteze
dosarul TelDrum

pagina 5

lei-în anul 2019. Dar lucrurile nu se opresc aici. CAIL
a hotărât înspre ce investiții pot merge banii, dincolo
de vrerea beneficiarului împrumutului: 10 milioane
de lei-construirea Pieței Centrale Agroalimentare,
10 milioane de lei -modernizarea stației de epurare,
8 milioane de lei-podul de lemn, 10 milioane de leib
blocurile de locuințe sociale din
C
Cartierul Libertății, 33,16 extinderea
rrețelei de canalizare în zona Buna
V
Vestire, Mimiu, Râfov II, Mitică
A
Apostol, Albert. Puțin ciudată
aaceastă imixtiune de vreme ce
P
Ploieștiul va rambursa banii, nicicum
B
Bucureștiul, iar decizia vine peste cea
a consilierilor locali, care poate ar fi
aavut o altă ordine a investițiilor.
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Actualitate
Caravana „Alege
oaia”, în fața
Palatului Culturii

Ocolul Pământului
Cum a fost
posibilă cucerirea
Crimeei fără luptă
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“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20

ACTUALITATE
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Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt
Caz șocant în Prahova.
Un bărbat în vârstă de 61 de
ani, bănuit că ar fi distribuit
filmulețe pornografice cu
momente din relații sexuale
întreținute cu o minoră de 14
ani, riscă să stea ani buni în
spatele gratiilor.
Roxana Tănase;
www.ziarulploiestii.ro
Bărbat reținut pentru
pornografie și act sexual cu un
minor
Polițiștii din cadrul B.C.C.O.
Ploiești - Serviciul de Combatere
a Traficului de Persoane, sub
coordonarea
D.I.I.C.O.T.Serviciul Teritorial Ploiești, au
efectuat o percheziție domiciliară,

în Câmpina. „Din cercetări
a reieșit că, începând cu luna
ianuarie 2017, un bărbat, de 61
de ani, ar fi întreținut, în mod
repetat, acte sexuale cu o minoră,
de 14 ani, înregistrând aceste
momente cu telefonul mobil,
ulterior distribuindu-le către alte
persoane”, a anunțat IJP Prahova.
Acesta nu este singura persoană
cercetată de poliție. Un alt bărbat,
de 48 de ani, este cercetat sub
aspectul săvârșirii infracțiunii
de act sexual cu un minor. „În
urma percheziției domiciliare au
fost ridicate mai multe sisteme
informatice și suporți de stocare
a datelor informatice. Cei doi au
fost conduși la audieri, unul dintre
ei fiind reținut, pentru săvârșirea
infracțiunilor de pornografie
infantilă și act sexual cu un minor,
urmând a fi prezentat instanței, cu
propunere de arestare preventivă”,
a anunțat IJP Prahova. În activități
au fost angrenați și jandarmi.
Accident rutier grav, în comuna
Potigrafu
Accidentul a avut loc pe DN1.
Potrivit primelor cercetări, în
accident au fost implicate două
microbuze folosite la transportul
fructelor și un autoturism. Una

dintre cele trei persoane implicate,
o femeie, a fost găsită încarcerată
la locul accidentului. În cele două
microbuze se aflau doi tineri în
vârstă de 24 și 26 de ani. Femeia
a fost transportată la spital. Poliția
continuă cercetările pentru a
stabili cu exactitate modul cum s-a
produs accidentul rutier.
Accident rutier, pe DN1B, la
Loloiasca
Două autoturisme au fost
implicate
într-un
accident
pe DN1B, la Loloiasca. În
urma impactului, unul dintre

2

autoturisme s-a răsturnat. Două
dintre cele trei persoane care
se aflau în mașini la momentul
producerii accidentului prezentau
răni minore, fiind transportate la
spital.
Accident pe Centura de Vest,
după ce un microbuz a lovit un
porc mistreț
Accidentul rutier a avut loc pe
Centura de Vest a Ploieștiului,
în zona Ghighiu, după ce un
microbuz a lovit un porc mistreț.
La fața locului au ajuns echipaje
ale Poliției și ale Serviciului
de Ambulanță. La momentul
impactului, în microbuz se aflau
șapte persoane. Din fericire, nicio
persoană nu a fost rănită.
Incendiu în satul Pantazi
Focul a cuprins acoperișul unei
locuințe din satul Pantazi, comuna
Valea Călugărească. La fața locului
s-au deplasat două autospeciale
și o ambulanță Smurd. Din
nefericire, incendiul a făcut și
o victimă. Este vorba despre un
bărbat, în vârstă de 76 de ani, care
avea arsuri de gradul I și II, pe față
și pe mâini, respectiv pe 19% din
suprafața corpului. Bărbatul a fost
transportat la Unitatea de Primiri
Urgențe a Spitalului Județean
Ploiești.
Un tânăr de 17 ani s-a ales cu
dosar penal pentru furt
Tânărul este acuzat că a furat un
telefon mobil și un portofel, de la un
bărbat, în incinta Halelor Centrale
din Ploiești. Astfel, „doi agenți
de siguranță publică din cadrul
Secției nr. 1 Ploiești, aflându-se
în exercitarea atribuțiilor în zona
Halelor Centrale din municipiu,
au fost sesizați de un ploieștean
despre faptul că, în momentul
în care acesta ar fi intrat într-un
supermarket, ar fi fost întâmpinat
de un tânăr necunoscut, care, sub
pretextul că vrea să-l salute, l-ar
fi îmbrățișat, iar după ce acesta a
plecat, ar fi constatat că îi lipsește
telefonul mobil din buzunarul
hanoracului pe care îl purta”, a
anunțat IJP Prahova. Polițiștii au
efectuat verificări și, în scurt timp,
au identificat persoana bănuită
de comiterea faptei, respectiv un
ploieștean, în vârstă de 17 ani,
asupra acestuia fiind găsit bunul
sustras. În cauză a fost întocmit un
dosar penal sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de furt calificat,
telefonul fiind predat persoanei
vătămate.
Dosar penal pentru două boxe
audio
Polițiști din cadrul Poliției
Orașului Vălenii de Munte au fost
sesizați de un agent de securitate
despre
declanșarea
alarmei
antiefracție dintr-un magazin
din oraș. În baza sesizării, la fața
locului s-au deplasat agenții de
siguranță publică, care au constatat
faptul că persoane necunoscute
ar fi sustras două boxe audio
portabile. Polițiștii au depistat în
scurt timp persoanele bănuite de
comiterea faptei. Este vorba despre
doi tineri în vârstă de 20 de ani,
unul din comuna Dumbrăvești,
cel de-al doilea din comuna
Vărbilău, care ar fi încercat să
fugă cu cele două boxe sustrase pe
linia de cale ferată din apropierea

stației C.F.R. Vălenii de Munte, a
anunțat IJP Prahova. În cauză a
fost întocmit un dosar penal, iar
în urma probatoriului administrat
s-a dispus continuarea urmăririi
penale sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de furt calificat, în
prezent cei doi aflându-se sub
control judiciar.
Furt de lemne, la Brebu
Polițiști din cadrul Secției
Rurale nr. 4 Câmpina au fost
sesizați prin 112 despre un posibil
transport ilegal de material
lemnos. „Polițiștii s-au deplasat
în locul indicat și au depistat doi
bărbați din comuna Brebu, în timp
ce transportau, cu un atelaj hipo,
material lemnos, fără documente
legale de proveniență”, a anunțat IJP
Prahova. Conducătorul atelajului
a fost sancționat contravențional,
iar materialul lemnos a fost lăsat
în custodia pădurarului din cadrul
Ocolului Silvic Doftana.
Operațiune dificilă de salvare pe
munte
Jandarmii Montani din cadrul
I.J.J Prahova au fost solicitați, prin
112, să intervină în munții Baiului,
după ce trei persoane, doi bărbați
și o tânără, toți din București,
pasionate de Off-Road au rămas
blocați cu autoturismul pe drumul
Trans Baiul, între Valea Cârlanilor
și Piscul Câinelui, care face
legătura între Comarnic și Bușteni.
„Intervenția a fost una foarte
dificilă, datorită drumului greu

accesibil cu zăpadă, noroios și cu
râpe adânci, dar și datorită lipsei
semnalului GSM pentru localizare
și legătură”, a anunțat IJP Prahova.
„Jandarmii recomandă cetățenilor
să evite folosirea drumurilor de
altitudine, iar în cazul în care o
fac, aceștia să plece la drum cu
autoturisme dotate corespunzător
și bine echipate și, nu in ultimul
rând, să ia în calcul perioada în care
ne aflăm, starea traseelor, lăsarea
întunericului mult mai devreme,
prezența animalelor sălbatice
și lipsa acoperirii semnalului
GSM. Persoanele au fost aduse în
siguranță la Comarnic”, a susținut
IJJ Prahova.
Intervenții pe bandă rulantă.
Blestemul urșilor
Jandarmii
montani
din
cadrul Inspectoratului Județean
de Jandarmi Prahova au avut
numeroase intervenții, după ce,
în mai multe zone de locuit au
apărut animalele sălbatice. Astfel,
jandarmii au intervenit de cinci
ori pe raza stațiunii Bușteni,
pentru alungarea unui număr de

11 urși coborâți în gospodăriile
localnicilor sau la tomberoanele de
gunoi din stațiune, toate urmare a
unor apeluri pe numărul unic de
urgență 112. „Jandarmii ajunși
la fața locului au folosit semnalele
acustice și luminoase pentru
îndepărtarea urșilor. Jandarmii
recomandă cetățenilor să apeleze
numărul unic de urgență 112
când constată prezența animalelor
sălbatice deoarece acestea pot
reprezenta un real pericol și să
intre în locuințe până la sosirea
echipelor de intervenție, deoarece
se pot expune la un atac din partea
acestora”, a precizat IJP Prahova.
Persoane condamnate, depistate
în Prahova
Polițiști din cadrul Serviciului
de Investigații Criminale - Biroul
Urmăriri - au depistat și reținut

un bărbat de 42 de ani, din
comuna Perișoru, județul Călărași,
condamnat la un an închisoare,
pentru comiterea infracțiunii
de furt calificat, de Judecătoria
Sectorului 2 București. În aceeași
zi a fost încarcerat în Penitenciarul
de Maximă Siguranță Mărgineni,
a anunțat IJP Prahova. Iar acesta
nu este singurul caz de acest fel.
Tribunalul Prahova a emis un
mandat de executare a pedepsei
cu închisoarea pe numele unei
femei de 49 de ani, din Mizil,
pe care a condamnat-o la trei
ani și patru luni de închisoare,
pentru comiterea infracțiunii de
trafic de minori. „Pe fondul unor
probleme medicale, aceasta a fost
transportată la Spitalul Județean
de Urgențe Ploiești urmând a
fi transportată cu ambulanța
sub escortă și depusă la Spitalul
Penitenciarului București Jilava”,
au precizat agenți din cadrul IJP
Prahova.
Razie în piețele din Ploiești
Polițiști din cadrul Secției nr.
3 Ploiești, împreună cu colegi
din cadrul celorlalte secții din
municipiu și al Biroului Rutier, au
executat o acțiune în zona piețelor
agroalimentare „Aurora” Vest și
„9 Mai”, având ca scop prevenirea
și combaterea infracționalității
stradale, precum și a comerțului
stradal ilicit. „Au fost legitimate
65 de persoane, au fost controlate
24 de societăți comerciale și 26 de
autovehicule, iar pentru neregulile
depistate au fost aplicate 16
sancțiuni contravenționale, în
valoare de 8.670 lei”, a anunțat
IJP Prahova. polițiști din cadrul
Secției nr. 1 Ploiești au organizat
o acțiune în zona Pieței Halelor
Centrale. Polițiștii au legitimat
42 de persoane, au controlat
10 societăți comerciale și 16
producători agricoli, fiind aplicate
23 de sancțiuni contravenționale,
în valoare totală de 7.000 lei. În
același timp, polițiștii au ridicat
în vederea confiscării bunuri în

valoare de 2.100 lei, în majoritate
flori. O acțiune de același gen s-a
desfășurat și la nivelul Secției de
Poliție nr. 4 Ploiești, în zona Big
- Piața ”Muzicanți”. Polițiștii au
legitimat 17 persoane, două dintre
ele fiind avertizate, au controlat
opt autovehicule, ocazie cu care
au fost aplicate nouă sancțiuni
contravenționale, în valoare de
1.650 lei.
3.000 de lei amendă pentru
muzica fără licență
Polițiștii ploieșteni au efectuat
o acțiune de control la punctul de
lucru al unei societăți comerciale
din Ploiești, unde s-a constatat
că agentul economic comunica
public opere muzicale, fără a deține
licențe-autorizații eliberate de
organismele de gestiune colectivă
din domeniul drepturilor de autor
şi conexe. Față de patronul barului
s-a luat măsura sancționării
contravenționale cu amendă în
cuantum de 3.000 de lei.
A cazat turiști fără acte
Polițiștii au efectuat un control
și la un agent economic din
Bărcănești. Aici, oamenii legii au
constatat că în unitatea turistică
au fost cazate mai multe persoane,
fără a fi întocmite pentru acestea
fișe de anunțare a sosirii/plecării.
Recepționerul unității a fost
sancționat contravențional cu
amendă în cuantum de 2.000 de
lei.
Percheziții la hoții de lemne
Polițiștii prahoveni au efectuat
10 percheziții la domiciliile unor
persoane bănuite de delicte silvice.
10 persoane au ajuns la sediul
Poliției, pentru audieri.
Polițiștii Serviciului de Ordine
Publică din I.J.P. Prahova, cei din
cadrul Poliției Urlați și ai Secției
Rurale nr. 10 Apostolache au
efectuat 10 percheziții la domiciliile
unor persoane bănuite de tăieri
ilegale de arbori și sustragere de
material lemnos. Descinderile au
avut loc în comuna Iordăcheanu,
satul Vărbila. „Din cercetări, a
reieșit că, în decursul ultimei
luni, persoanele bănuite ar fi tăiat
ilegal și sustras arbori de pe raza
Ocolului Silvic Vărbila. Ulterior,
materialul lemnos ar fi fost
comercializat, fără forme legale,
către mai multe persoane din
localitate”, a anunțat IJP Prahova.

Polițiștii au indisponibilizat mai
multe motoferăstraie, topoare
și căruțe utilizate în activitatea
infracțională, precum și diverse
cantități de material lemnos,
identificate
la
domiciliile
bănuiților. 10 persoane au fost
aduse la sediul IJP Prahova
pentru audieri. Perchezițiile s-au
desfășurat cu sprijinul luptătorilor
Serviciului de Acțiuni Speciale
din I.J.P. Prahova și beneficiază
de suportul tehnic al Direcției de
Acțiuni Speciale din I.G.P.R.

Ziarul Ploiestii

ACTUALITATE

LICEUL
TEHNOLOGIC
„LUDOVIC
MRAZECK” ÎȘI
VA PIERDE

CE VA MAI FACE GUVERNUL
PENTRU A-ȘI PĂSTRA
FIDELITATEA SINDICATELOR DIN
INSTITUȚIILE PUBLICE
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

G

uvernul României ar putea pierde susținerea
funcționarilor publici dacă nu va cânta după cum
le dictează aceștia, anume, să promoveze o ordonanță
de urgență prin care fondul de salarii pentru 2018 să
fie majorat cu 25% astfel încât să se asigure creșterea
salarială promisă de ministrul Muncii, Olguța Vasilescu.
Funcționarii spun că, dacă nu se va întâmpla astfel,
majorarea va fi anulată de trecerea contribuțiilor de la
angajat la angajator. Sindicatul Național al Funcționarilor
Publici (SNFP) a anunțat, prin liderul Sebastian Oprescu,
că va da în judecată Ministerul Muncii dacă instituția nu
va promova acest act normativ: „vor fi și acțiuni de protest,
dar ministerul va fi dat în judecată dacă nu va fi promovată primărie încasează mai mult decât un profesor de liceu
o ordonanță care să suplimenteze fondul de salarii pe 2018, cu vechime de 30 de ani și toate gradele didactice luate.
astfel încât salariile în plată să rămână nemodificate și să Un viceprimar de comună medie, funcție ce ar putea
poată fi aplicată legea salarizării așa cum a fost negociată. fi ocupată și de un absolvent de profesională, primește
În condițiile în care nu va fi suplimentat fondul de salarii, leafă cât un conferențiar universitar. Funcționarii din
acea creștere de 25% va fi absorbită de trecerea contribuției instituțiile care vehiculează fonduri europene, chit că de
angajatorului pe angajat”. SNFP reprezintă interesele trei ani avem sectoare cu absorbție zero, sunt salarizați
funcționarilor din ministere și structurile teritoriale, dar de două ori mai bine decât un inginer asimilat funcției
și pe lucrătorii din primării, consilii județene, prefecturi, de consilier superior. Toate aceste dezechilibre nu mai
instituții publice din subordinea acestora. În acest contează acum: sindicaliștii vor o majorare colectivă a
ultim caz, cel puțin în cazul primăriilor și a consiliilor fondului de salarii cu 25%. Pe unde va scoate Guvernul
județene, salariile au fost majorate în două valuri în 2017 cămașa, astfel încât să-și fidelizeze în continuare masa de
ilele
l l trecute, Inspectoratull Județean
d
Școlar
l Prahova
h
astfel încât s-a ajuns ca veniturile să fie practic dublate. vot? Pesemne va mai inventa ceva prin care să sugrume
a transmis o adresă la Primăria Ploiești prin care De exemplu, un funcționar cu studii superioare dintr-o sectorul privat...
anunță că Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazeck” nu
mai îndeplinește condițiile de a avea personalitate
juridică. Numărul de elevi a ajuns să fie mai mic de
300. Prin urmare, IJS a solicitat Primăriei Ploiești să
arondeze liceul la o altă unitate de învățământ. Liceul va
funcționa în continuare în actualul sediu, dar se va afla în
coordonarea altei unități de învățământ, în funcție de ce
decizie va lua Consiliul Local Ploiești. Probabil că ISJ va
refuza în continuare mutarea cu totul a școlii la alt liceu,
și dorește o arondare formală, pe hârtie, care să rezolve
statutul juridic. În luna februarie 2017, Inspectoratul
șa cum s-a stabilit anul trecut, după ultima
rimăria Ploiești ne spune să stăm liniștiți: chiar dacă nu
Școlar Județean a refuzat propunerea Primăriei Ploiești
vizită a premierului de atunci, Dacian Cioloș,
a fost finalizată licitația pentru salubrizare și deszăpezire,
de a reloca două unități de învățământ în alte spații/ în Canada, de la 1 decembrie 2017, autoritățile statului
orașul
nu va fi îngropat sub nămeți, în condițiile în care a
licee din Ploiești. Autoritățile publice au propus ca Liceul nord-american elimină cerința obligativității vizelor
fost
anunțată
o iarnă grea. Primarul Adrian Dobre a anunțat
Tehnologic de Transporturi, care funcționează în imobile pentru cetățenii români care nu intenționează să aibă
aflate pe străzile Elena Doamna și Văleni, să fie mutat la
că vineri se va întruni în ședință Consiliul Local pentru a
Liceul 1 Mai, iar Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazeck”
prelungi pentru încă 90 de zile contractul cu Rosal, până la
să fie dus în spațiile Liceului „Anghel Saligni”. Toate cele
finalizarea licitației care va desemna viitorul operator, cel mai
patru instituții au spații excedentare și o populație școlară
probabil tot firma fostului politician Silviu Prigoană. De altfel,
în scădere. Conducerea Liceului Tehnologic a respins, de
asemenea, sugestia municipalității, invocând faptul că au
fost acreditați pentru anumite activități, iar o mutare ar
presupune reamenajarea laboratoarelor, a cabinetelor și
de șase llunii pe tteritoriul
d i maii llungii d
it i l canadian.
di Mai
M i
atelierelor pentru care ar trebui să obțină noi autorizații. șederi
exact,
eliminarea
vizelor
se
referă
la
călătoriile
în
scop
Cei de la „Transporturi” mai spun că au realizat investiții
importante în modernizarea clădirii, că liceul are alt profil turistic, pentru vizitarea familiei sau a cunoștințelor
sau pentru interes de afaceri, dar nu pentru stabilirea
decât 1Mai, iar funcționarea a două unități în aceeași
pentru un timp îndelungat sau definitivă în Canada.
școală ar ridica probleme de administrare. Conducerea
Ministerul Afacerilor externe spune că, totuși,
Primăriei Ploiești a solicitat atunci Inspectoratului Școlar persoanele care vor să intre sau să tranziteze Canada pe
Județean să realizeze o analiză atentă legată mai ales de calea aerului după 1 decembrie 2017 trebuie să obțină
populația școlară (în scădere, la nivel de oraș și de județ) o autorizație electronică de călătorie (Electronic Travel
și de faptul că, din 1990 și până astăzi, nu s-a realizat un Authorization-ETA), cerință obligatorie pentru toți ieri, Rosall a prezentat utilajele
l l cu care va interveni pe străzile
l
studiu de piață, o recalibrare a învățământului în funcție cetățenii străini exonerați de obligativitatea deținerii municipiului, nouă sărărițe medii cu lame, opt sărărițe mari cu
de piață etc. Primăria mai susținea că cheltuielile legate vizei. În rest, cei care intră în Canada pe cale terestră
de întreținere sunt mult prea mari și, prin eliberarea (autoturism, autobuz, tren) sau maritimă (la bordul lamă, șase autovehicule Toyota - sărărițe cu lame pentru străzi
unor spații, va putea renunța la alte imobilele închiriate unei ambarcaţiuni, inclusiv al unui vas de croazieră), înguste. Au fost asigurate și stocurile de material antiderapant,
(economii la plata chiriei) în care funcționează câteva au nevoie doar de un pașaport valabil, fără a mai fi deocamdată 1.000 de tone de nisip și 400 tone de sare, cantitate
grădinițe.
necesară obținerea autorizației electronice de călătorie. probabil insuficientă pentru întregul sezon rece.
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iți atenți care este ținta micuțului partid
PMP Prahova: „Ne așteaptă o luptă mult
mai grea decât cele purtate până acum. Este

D

eranj mare la Colegiul Național
„Al. I. Cuza”. O dirigă a avut tupeul
extraordinar să se atingă de părul unor
puști de clasa a VII-a. Bineînțeles că acest
caz a ajuns celebritate națională și s-a lăsat
cu anchetă și sancțiuni la adresa cadrului
didactic. Când am citit prima dată știrea, am
crezut că profa chiar i-a tuns pe copii. Când
colo era vorba de câteva firicele...Diriga a
explicat în scris cum s-au petrecut lucrurile,
confirmate și de colegii puștilor: „Ei vin
la școală formându-și un fel de moț gen
samurai în vârful capului. M-am apropiat de
elevul X. El a fost cel mai apropiat de mine.
Nu a fost în nicun fel împotriva apropierii
mele de el. Din partea din spate am luat în
vârful degetelor o mică șuviță din care am
tăiat, într-adevăr. Să fie zece firșoare de păr,
pe o lungime de 1 cm -1,5 cm, șuviță pe care
i-am pus-o pe caiet, în așa fel încât să vadă că
nu a fost tuns, că nu a fost traumatizat, nu a
fost în niciun fel agresat. A fost tot timpul de

mult mai grea pentru că, de această dată,
obiectivul nostru este să devenim cel mai
important partid din Prahova la viitoarele
alegeri locale. Astăzi, aceste obiective
par foarte greu de atins. Poate, unora,
imposibil. Dar, cunoscându-vă, cred din
toată inima că împreună putem realiza
imposibilul! Iar viața ne învață că, dacă
nu-ți propui să câștigi, ai pierdut încă
înainte de a intra în luptă”. Îhi, cum să nu,
cum ar zice Păstorel...
-Oare nu-ți mai amintești
Vorba din bătrâni lăsată?
Din beție te trezești,
Din prostie niciodată.

Z

eci de lideri ai PSD au fost prezenți,
luni dimineața, în fața sediul DNA,
pentru a-și arata susținerea față de Liviu
Dragnea, acesta fiind de altfel pus sub
urmărire penală în cel de-al treilea dosar,
dar și cel mai afurist și greu dintre ele. Au
fost acolo deputați, senatori, dar și, atenție,

acord, a râs de ceea ce se întâmpla, în niciun
caz intenția mea nu a fost denigratoare la
adresa copiiilor. Al doilea elev ca lungime a
părului era Y, i-am aplicat același tratament
și în momentul în care s-a văzut cu șuvița
pe caiet s-a distrat”. Și clasa s-a distrat.
Tăticul unuia s-a înfuriat rău-rău: „copilul
meu nu are părul lung. Are 15 centimetri.
Ăsta e păr lung? Este opțiunea mea și a lui
să fie așa. Doamna profesoară a continuat
să-l umilească. Faptul că a făcut asta, chiar
dacă a tuns o șuviță, e un act răuvoitor. A
fost un întreg circ în fața clasei. Cei doi elevi
au fost umiliți, tratați ca niște oi la tăiere”.
Potrivit regulamentului școlar, părul
băieților trebuie să fie de 5 cm, iar părinții
au semnat acest regulament. Iar statutul
cadrului didactic zice că un prof nu are voie
să se atingă de elev, nici să-l mângâie măcar!
Diriga va răspunde disciplinar pentru
firișoarele de păr, dar părinții ai căror copii
nu respectă regulamentul-ba.
- Nici n-ar fi visat vreodată
Să fie în ziar citată...
Nu la matematică!
Ce olimpici, ce progrese,
Aici e succes cu... plete!
Tot secretul e să dai
Peste-un moț de samurai.

turcii-au năvălit,
Putin cu a sa oștire sau ungurii ne-au
strivit?
Dumnezeu din Cer privește: omul ăsta nu
e bun
Zice că o țară-ntreagă se rezumă la
TelDrum!
remierul Mihai Tudose a scris pe pagina
sa de Facebook că 2017 este „cel mai
bun an pentru business-ul local și cel mai
prolific din ultimul deceniu. Aceasta este
de fapt realitatea, nu cea închipuită de unii
sindicaliști, care aud voci despre prăbușirea
economiei, în timp ce România înregistrează
cea mai mare creștere economică din UE.
Sutele de mii de noi locuri de muncă înființate
în acest an și una dintre cele mai mici rate ale
șomajului din Uniunea Europeană, 4,14%
în luna septembrie (conform ANOFM), sunt
dovezi clare că măsurile din programul de
guvernare sunt pro-business și contribuie la
dezvoltarea României. Sunt măsuri ce au în
vedere crearea unui mediu de afaceri sănătos

ătrănit că l-a dibuit OLAF, Liviu
Dragnea a anunțat apocalipsa în
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omunicat de la Poliția Prahova: „Vinerea
trecută, doi agenți de siguranță publică
din cadrul Secției nr. 1 Ploiești, aflându-se
în exercitarea atribuțiilor în zona Halelor
Centrale din municipiu, au fost sesizați de un
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și care oferă facilităţi investitorilor, iar o
economie sănătoasă nu poate fi gândită în
afara acestui principiu.”
-Cobori Mihai, o, lider bând,
Cobori încet la noi,
Pătrunde-n viață și șezi blând,
Poftim, servește-un țoi!
El tremură satisfăcut:
Ca mine nu e altul!
Dar nu mai cade ca-n trecut
La noi, din tot înaltul.
-Dacă vă spun că-i bine
Voi ziceți iar pe dos:
Că n-aveți fabrici și uzine,
Că traiul vostru-i jos,
Că pleacă doctorii de-acasă,
Iar nouă nu ne pasă.
De-aceea, fără supărare,
Vă zic la fiecare:
Trăind în cercul vostru strâmt
Prostia vă petrece,
Eu la Guvern un zeu mă simt,
Eu chiar o duc regește!

C

vicepremierul României, Paul Stănescu.
Un oarecare ins ce se dă parlamentar de
trei mandate, cu nume de Claudiu Manda,
s-a vrut și el emancipat și s-a dat în bărci,
explicând că a venit să-l susțină pe Dragnea
fiindcă la ICCJ nu trebuia „admolestat”.
-Că te-am plătit vreo 3 mandate
E-o chestie de suportat.
Însă te-anunț: Manda, fârtate,
Fiindcă auzul mi-ai zgâriat
Și limba ai „admolestat”
Asta nu este de iertat!
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România: „Eu iau totul în piept. Legile
justiției vor fi adoptate în această sesiune în
Parlament și va fi tot circul cu președintele
Klaus Iohannis. Ne batem cu toate armele ca
aceste legi să intre în vigoare. Nu e o joacă
și nicio glumă. Vrem să reformăm legislația.
Sper să nu cedeze niciun ministru. Să stai
ghiocel nu e în regulă. Eu nu garantez pentru
nimeni, chiar dacă știu că au genunchi
foarte tari. Noi scoatem legile justiției chiar
dacă ajungem toți la DNA. Va fi război! (...)
Iohannis este beneficiarul politic al execuției
mele! (...) Așa cum sistemul a sărit pe
Băsescu, la un moment dat va sări și asupra
dumnealui (...) Dacă eram băiat cuminte și
ascultător nu mai aveam acum probleme”.
-Un răzbel? Dar ce fu, Doamne? Oare
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ploieștean despre faptul că, în momentul în
care acesta ar fi intrat într-un supermarket,
ar fi fost întâmpinat de un tânăr necunoscut,
care, sub pretextul că vrea să-l salute, l-ar
fi îmbrățișat, iar după ce acesta a plecat, ar
fi constatat că îi lipsește telefonul mobil din
buzunarul hanoracului pe care îl purta.
Polițiștii au efectuat verificări și, în scurt
timp, au identificat persoana bănuită de
comiterea faptei, respectiv un ploieștean, în
vârstă de 17 ani, asupra acestuia fiind găsit
bunul sustras”. Care va să zică, că tot ne
scălâmbăm noi cu iubirea de oameni și cu
ziua îmbrățișărilor, asta e nouă metodă de
buzunăreală, neh? Frumos, bravo, măcar
rămâi fără portofel, dar te alegi cu un pupic,
cu dragostea frățească a aproapelui! Cum
era cântecul acela al Loredanei Groza?
-O îmbrățișare, o sărutare, un loc sub
soare,
În care nici măcar un portofel nu doare,
Te strâng, te fur, te las și iar de fur,
Să nu mă dai în gât, că te omor, îți jur!
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ACTUALITATE

OLAF a forțat DNA să ancheteze dosarul TelDrum
LIVIU DRAGNEA, ACUZAT DE FRAUDĂ CU FONDURI EUROPENE

R

omânia a fost întoarsă complet pe dos după ce Liviu
Dragnea a fost pus sub urmărire penală în cel de-al
treilea dosar penal pentru fapte săvârșite în vremea când era
președinte al Consiliului Județean Teleorman. În această cauză
a colaborat și Olaf, organism european de antifraudă, pentru
un prejudiciu cu fonduri europene în valoare de 30 de milioane
de lei. Procurorii DNA vorbesc despre un grup infracțional, via
firma TelDrum, al cărui beneficiar final a fost/este Dragnea.
Liderul PSD a declarat război total, sugerând intervenția unui
stat paralel care ar fi dirijat de președintele Iohannis și vorbind
despre o îndepărtare a procurorului șef Laura Codruța Kovesi
cu „funcție cu tot”.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Î

n noul dosar, Dragnea este
acuzat de constituirea unui
grup infracțional organizat, de
săvârșirea a două infracțiuni de
abuz în serviciu și două de folosire
sau prezentare cu rea-credință
de documente/declarații false.
Alături de el au mai fost acuzate
alte opt persoane, foști sau actuali
funcționari la Consiliul Județean
Teleorman și reprezentanți ai unor
firme, inclusiv ai TelDrum.
Prezentul dosar, se spune în
comunicatul DNA, „s-a constituit
pe baza unei sesizări a OLAF
(Oficiul european antifraudă)
transmise la data de 30 septembrie
2016, privind suspiciunea săvârșirii
mai multor infracțiuni, între care
obținerea nelegală, pe bază de
documente false, a unor finanțări
din fonduri europene, pentru
lucrări de reabilitare de drumuri
județene”.
CINCI CAPETE DE
ACUZARE PENTRU LIDERUL
SOCIAL-DEMOCRAT
Procurorii DNA vorbesc despre
un grup infracțional inițiat în
2001 și care ar fi avut ca scop
obținerea, în mod fraudulos,
a unor sume importante din
contractele finanțate din fonduri

publice (naționale și europene),
prin comiterea unor infracțiuni
de abuz în serviciu, de fraudare a
fondurilor europene, de evaziune
fiscală, spălarea banilor și folosirea
de informații ce nu sunt destinate
publicității
ori
permiterea
accesului
unor
persoane
neautorizate la aceste informații.
Totul ar fi început cu privatizarea
TelDrum, societate aflată în
subordinea CJ Teleorman, care ar
fi ajuns, la un preț mult subevaluat,
în proprietatea unui grup aflat
în sfera de influență și control a
lui Dragnea. Tot CJ Teleorman
a cumpărat un utilaj cu 30 de
miliarde de lei vechi care mai apoi
a fost închiriat și vândut, la un preț
de nimic, tot către TelDrum. În
paralel au fost create și alte firme
trecute pe numele unora dintre
cei opt urmăriți penal cu rolul de
a fi interpuse în procedurile de
atribuire a contractelor publice și
crearea unor circuite comerciale
și financiare prin care se asigura
transferul beneficiilor către cine
trebuia. Întâmplător sau nu,
folosindu-se de informații scurse
din interior, TelDrum a fost
câștigătoarea celor mai consistente
contracte cu CJ Teleorman și

tot aceasta este acuzată că ar fi
obținut nelegal fonduri UE, prin
furnizarea unor documente false
și inexacte. Grupul avea grijă ca și
la nivelul administrației centrale
să impună persoane fidele care să
le asigure obținerea de informații
și contracte. Prin anumite circuite
financiare, beneficiile rezultate
au ajuns la partid, dar mai ales la
membrii grupării infracționale.
Se face vorbire că, în 2009, chiar
Dragnea ar fi obținut de la grup
2,9 mil. lei, iar fiul său a fost
remunerat ori a primit bunuri fix
de la firmele din circuit (cum ar
fi ferma de porci, care a aparținut
TelDrum și după aceea a ajuns în
posesia fiului). În privința a două
contracte europene, cu prejudicii
cumulate de peste 30 de milioane
de lei, DNA a confirmat acuzațiile
preliminare formulate de către
OLAF: „în cursul anului 2008,
în calitate de reprezentant al
Consiliului Județean Teleorman,
Liviu Nicolae Dragnea, cu ajutorul
lui Mugur Bățăuș și Victor Piperea
(care au asigurat falsificarea și
înlocuirea documentelor), a
folosit la organismul intermediar
ADR Sud Muntenia documente
false și inexacte, astfel încât
firma TelDrum SA să câștige un
contract de reabilitare a 55 km
de drum județean DJ 701 (limitaDâmbovița Gratia-Poeni-SilișteaScurtu Mare-Slăvești-CiolăneștiZabreasca-Dobrotești), în valoare
de 114.263.011 lei, dintre care
suma de 13.772.603 euro provenea
din fonduri europene. Au fost
falsificate și înlocuite date din
proiectul tehnic ( memoriu tehnic,
estimare cantitativă, verificări
de
structură),
documentele
fiind denaturate prin falsificarea
semnăturii unui proiectant pe
estimările cantitative și inserarea
în cuprinsul proiectului (după
predarea de către proiectant
beneficiarului Consiliu Județean
Teleorman) a cerinței ca metoda
obligatorie de stabilizare a
balastului să fie varianta la rece
in situ, condiție care îi asigura
firmei Tel Drum câștigarea
licitației. Înainte de publicarea
anunțului privind atribuirea
contractului, Mugur Bățăuș a
furnizat reprezentanților Tel
Drum SA informații nedestinate
publicității, respectiv detalii cu
privire la cerințele de calificare
și ofertanții care și-au exprimat
interesul să participe la licitația

publică. Prejudiciul creat în
dauna bugetului public este de
25.600.927 lei, diferența dintre
prețul ofertat de Tel Drum SA
și prețul cel mai mic ofertat,
această sumă constituind un
beneficiu necuvenit pentru firma
câștigătoare”. În celălalt proiect,
prejudiciul a fost calculat la peste
5 mil. lei.
Rețeta
este
aproximativ
aceeași întâlnită în alte dosare, cu
diferențe de nuanțe. De exemplu,
în dosarul din Prahova, îngropat
nu se știe pe unde, cu prejudicii
de 35 de milioane de euro, ai căror
protagoniști se află, bine-merci,
în funcții cheie, chiar și în rol de
consilieri prin diverse ministere,
circuitul a fost aproape identic, cu
diferența că ai noștri nu și-au prins
urchile cu fonduri europene.
STATUL PARALEL,
VINOVAT PENTRU NOUL
DOSAR PENAL
Imediat ce a fost pus sub
acuzare, Liviu Dragnea, în loc să
aștepte civilizat și responsabil, ca
un om de stat ce se află, rezultatul
anchetei, eventual o sentință-iar
aceasta ar trebui să fie de achitare,
dacă este nevinovat, cum susținea pornit un adevărat război,
acuzând un invizibil stat paralel
care ar vrea să-l distrugă pe el și
PSD, stat paralel ce l-ar avea ca
beneficiar pe președintele Klaus
Iohannis. Acesta a vorbit despre
un război total . Iată câteva dintre
alegații: „ președintele Iohannis
este beneficiarul politic al execuției
mele...sistemul la un moment
dat va sări și pe dumnealui, cum
a sărit și pe Traian Băsescu; la
mine trebuie să fie moarte, cu
bătaia nu înțeleg...credeți că dacă
mă resemnam mai ajungeam
aici, dacă eram băiat cuminte
nu se mai ajungea aici, dacă la
parlamentare nu aveam o așa
majoritate era liniste și pace, mai
ieșeau la iveală toate dezvăluirile?
Nu, că nu avea nimeni curaj să
le spună (despre ce dezvăluiri
era vorba, despre acuzațiile din
dosar ori de statul paralel?); prea
mulți oameni, oameni care de-a
lungul anilor nu au dat informații
greșite, spun că toți membrii PSD
din conducere, inclusiv miniștri,
au ceva ce la un moment dat
poate fi transformat într-un dosar
(dacă au și se demonstrează că-s
lucruri false, nimeni nu are a se
teme)”. Dragnea a spus că legile
justiției vor fi adoptate în regim de

urgență, iar cât despre un miting
de susținere la care ar fi așteptați un
milion de oameni, acesta a afirmat
că nu dorește o manifestație în
sprijinul său, ci în cel al reformelor
Guvernului. În orice caz, Dragnea
a vorbit în câteva rânduri despre
„război” sau „războiul total”.
INTERVENȚIE DE
BUN SIMȚ NU A VREUNUI
POLITICIAN, CI A UNUI
OARECARE ROMÂN DIN...
SISTEM
În legătură cu legile Justiției,
cea mai de bun simț intervenție
de un an încoace nu este a vreunui
lider politic, parlamentar al
puterii s-au opoziției, ci vine de
la fostul comisar DIICOT Traian
Berbeceanu, ținut în arest într-un
dosar în care a primit deja o primă
sentință favorabilă: „Voi, ăștia cu
legile justiției, v-ați gândit vreodată
să prevedeți acolo, undeva, că
ăia condamnați penal să nu mai
poată să ocupe demnități publice
în țărișoara asta? Dar să stipulați
pe undeva că persoanele față de
care s-a început urmărirea penală
ori au fost chiar trimise în judecată
să fie suspendate din funcțiile
deținute, până la pronunțarea unei
hotărâri definitive, v-ați gândit? De
ce voi puteți, condamnați fiind ori
cercetați în diferite faze procesuale,
să ocupați funcții importante
taman în legislativul țării, ori să
fiți miniștri, președinți de consilii
județene sau primari? De ce, în
timpul ăsta, un polițist, procuror
sau judecător, odată cu trimiterea
în judecată este suspendat din
funcție, iar voi ba? Acum patru ani
de zile am fost arestat, nevinovat
fiind! Am fost trimis în judecată în
baza unui dosar falsificat, construit
pe probe contafăcute, în modul cel
mai barbar, cel mai ordinar! Am
fost achitat în primă instanță de
Înalta Curte de Casație și Justiție
și aștept finalizarea procesului. Dar
în tot timpul ăsta am fost suspendat
din funcție și am primit mai puțin
de jumătate din salariul care mi se
cuvenea. Și în tot timpul ăsta v-am
văzut pe voi, unii condamnați
definitiv, alții cercetați penal și
trimiși în judecată, cum beneficiați
de tratament preferențial față de
mine, cum conduceți mai departe
parlamentul, ministere, consilii
județene sau primării! Cum vine
asta, luptători pentru dreptate
ce vă pretindeți a fi? Cum era
aia cu egalitatea în fața legii”?

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII CUMPĂRĂ, ÎN FINE,
ECHIPAMENTE PENTRU SECȚIILE ONCOLOGICE DIN ȚARĂ

U

n acord de împrumut cu Banca Mondială semnat în
2014, suspendat și apoi deblocat în toamna acestui
an, ar putea permite Ministerului Sănătății să investească 250
de milioane de euro în aparatură medicală. Pentru secțiile
oncologice din țară sunt rezervate 38 de milioane de euro
pentru achiziția echipamentelor destinate radioterapiei, o
procedură cu acces restrâns la noi, din cauza lipsei de tehnică
de ultimă generație. Deocamdată oficialii au semnat contracte
de achiziție, în valoare de 11 milioane de euro, pentru cinci
spitale din țară, respectiv, Baia Mare, Constanța, Galați și
București (Spitalul Universitar de Urgență Elias și Institutul
Oncologic București Prof.dr.Alexandru Trestioreanu).
Ministrul Florin Bodog a jubilat: „este pentru prima dată
când în România se face o astfel de investiție necesară pentru
a crea o rețea publică de radioterapie. Ne dorim să asigurăm

aaccesul pacienților la aceste terapii și condiții mai bune
d
de lucru pentru specialiștii din sănătate. În acest moment,
rradioterapia se face în puținele centre publice existente,
ia
iar restul pacienților merg în centre private. Serviciile sunt
d
decontate prin contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate.
P
Prin crearea unei rețele publice, vor scădea foarte mult timpii
d
de așteptare, pentru că un pacient oncologic nu-și permite să
aaștepte”. Pe lista unităților care ar putea beneficia de acest
ggen de aparatură s-ar putea regăsi, într-un viitor apropiat, și
SSpitalul Județean de Urgență Ploiești, unde este posibil să fie
în
înființat un centru de radioterapie. Acesta ar putea prelua o
p
parte dintre pacienții de la Spitalul Schuller, singurul cu astfel
d
de aparatură, dar insuficient pentru numărul mare de cazuri
d
de cancer înregistrate anual în județ.
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CÂMPINA,
LECȚIE DE BUNĂ
ADMINISTRARE
PENTRU
PLOIEȘTI

C

hiar și înainte de ultima
investiție, Piața Centrală
Câmpina era una dintre cele
mai moderne, dacă nu cea mai
modernă din Prahova. Acum,
după finalizarea Corpului 2,
nici nu se mai pune problema,
este cea mai frumoasă din județ.
Construcția noului corp, parter
și etaj, a costat 2,5 milioane
de lei, fără TVA, finanțarea
fiind integral asigurată din
bugetul Serviciului Public de
Administrare și Exploatare a
Pieței Centrale. Lucrările au
început în octombrie 2015,
investiția fiind recepționată
la sfârșitul lunii octombrie,
cu o întârziere ce a condus la
penalizarea
constructorului
cu 50.000 de lei. La parter
funcționează deja o farmacie și o
cofetărie, iar pentru închirierea
spațiilor de la etaj urmează să fie
organizată o licitație publică. Și,
atenție!, inaugurarea s-a făcut
tăcut, fără panglici inaugurale
și alte „lălăieli”. La deschiderea
spațiilor au fost prezenți
primarul
Horia
Tiseanu,
viceprimarul Adrian Pițigoi

și consilierii locali Monica
Clinciu și Viorel Bondoc. Spre
comparație, la Ploiești, despre
demolarea și refacerea unei
piețe adevărate se vorbește de
prin 2007. Abia în 2016 s-a
revenit asupra subiectului și
asta pentru că Piața Centrală
Ploiești a trebuit să devină
subiect de campanie electorală.
Deși atunci se spunea că toată
construcția provizorie este în
pericol să se prăbușească la
un cutremur, iar producătorii
și comercianții ar trebui să fie
mutați urgent, nu s-a întâmplat
nimic nici în ziua de azi. Ba
aflăm că nici măcar nu erau
banii asigurați. Mă rog, figurau
pe hârtie, dar nu era ca și cum
i-ar fi avut cineva la dispoziție.
Pe de altă parte, la Câmpina, cei
2,5 milioane de lei provin din
fondurile pieței; la Ploiești, va
trebui să pună banii Primăria
Ploiești, fiindcă ditamai SC
„Hale și Piețe” nu e-n stare să
producă venituri din 12 piețe,
un obor și clădirea închiriată a
Halelor Centrale (plus parcările
in incintă)!

AM AVUT DREPTATE: FOSTUL
VICE RAUL PETRESCU,
„UNS” ȘEF LA RASP

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Î

n urmă cu două săptămâni, în ediția din 2
noiembrie, scriam așa despre Regia Autonomă
de Servicii Publice, unitate aflată în subordinea
Consiliului Local Ploiești: „RASP-procedură de
numire, pardon, selecție, în curs de desfășurare”.
Și detaliam apoi: „La RASP Ploiești, procedura de
selecție a directorului general este în desfășurare.
După prima etapă, au fost declarați admiși directorul
general interimar Vasile Ionescu și fostul viceprimar
al Ploieștiului, Raul Petrescu. Pe cine pariem? Am
merge, din experiență, pe a doua variantă...” Și am
avut dreptate. La o zi de la publicarea articolului
care avea ca temă politizarea sau nu a structurilor
din subordinea CL, Consiliul de Administrație
l-a declarat câștigător al concursului de selecție
pe Raul Petrescu, acesta find numit tot atunci
director, iar zilele trecute a fost semnat contractul
de management, fără o specificație importantă,
respectiv, cea a cuantumului indemnizației.
Consiliul de Administrație îi are în componență,
printre altele, pe un fost consilier local PSD, în
două mandate incomplete și un fost consilier la biroul
parlamentar al fostului senator Iulian Bădescu și, în
paralel, consilier al viceprimarului Raul Petrescu!
Bineînțeles, toate acestea sunt pură coincidență, pură
întâmplare. Reamintim că Petrescu a fost viceprimar al
Ploieștiului între anii 2012 și 2015 și, ulterior, referent cu
studii superioare la Electrica Muntenia Distribuție SA.
În CV de prezentare, acesta spune că a absolvit ca șef de
promoție și școala generală, și liceul (actualul Colegiu
Național „Al.I. Cuza), urmând apoi cursurile Facultății

de Științe Politice din cadrul Universității București.
Mai are două masterate, unul în management politic și
altul în relații de muncă și resurse umane și afirmă că
vorbește excelent limbile franceză și engleză. În politică
a fost întâi membru PSD, apoi a candidat la Primăria
Ploiești din partea PPDD, dar în continuare a beneficiat
de amiciția fostei conduceri a social-democraților
prahoveni. Pentru corectitudine trebuie să amintim și
un alt episod neplăcut, cel al condamnării sale la 6 luni
de închisoare cu suspendare pentru un caz cât se poate
de banal.

VOT UNANIM LA DUMBRĂVEȘTI
PENTRU RESPINGEREA UNEI
INVESTIȚII A DGASPC

C

onsilierii locali din Dumbrăvești au votat, spre
surprinderea primarului Valentin State, împotriva
unui proiect care prevedea construirea, în comună,
a două case rezidențiale pentru copiii din Centrul de
Plasament Plopeni. Comuna a fost aleasă la sugestia
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Prahova, unitate aflată în subordinea
Consiliului Județean Prahova, finanțarea investiției
fiind susținută din bugetul DGASPC. Localitatea ar fi
pus la dispoziție doar terenul (nu știm dacă gratuit).
Câțiva aleși județeni au părut contrariați de votul din
CL Dumbrăvești, pomenind ceva despre discriminare.
Primarul State nu cunoaște motivul pentru care toți
consilierii locali au respins proiectul: „Eu am fost de
acord cu propunerea conducerii DGASPC, am identificat

terenul, 1.200 de mp în zona centrală a comunei, aproape
de școală și de grădiniță. Consilierii au venit hotărâți să
nu aprobe proiectul, acesta fiind respins cu 10 voturi. Nu
știu care au fost motivele, dar e pentru prima dată de
când sunt primar când mă lovesc de un astfel de refuz
categoric din partea tuturor consilierilor, indiferent
de culoarea lor politică”. Se pare că motivul ar fi legat
de faptul că suprafața respectivă este revendicată de
o familie din comună, iar refuzul nu are legătură cu
discriminarea; pesemne aleșii vor vota favorabil dacă
imobilele vor fi realizate pe un alt amplasament. Liderii
PSD de la Consiliul Județean Prahova au promis că vor
purta o discuție cu colegii lor de la Dumbrăvești fiindcă
investiția este extrem de importantă pentru ceea ce
înseamnă ocrotire socială la nivel teritorial.

TRAIAN BĂSESCU, DESPRE CODUL FISCAL: „O SCAMATORIE”
P

rezent,
sâmbătă,
la
alegerile PMP, unde a
fost reconfirmată în funcția de
președinte Cătălina Bozianu,
fostul președinte al României,
Traian Băsescu, a vorbit despre
consecințele recentelor modificări
ale Codului fiscal operate de
Guvernul Tudose, spunând că
România este jucată la ruletă, iar
modificările la Codul Fiscal sunt
o scamatorie: „Este o revoluție,
indiscutabil, însă o revoluție pentru
care România este jucată și lăsată
în seama hazardului. Cei care sunt
acum la guvernare au făcut multe
erori și cel mai grav este că joacă la
ruletă România prin măsuri extrem
de imprudente, cum sunt cele cu
reducerea taxei pe venit de la 16% la

6

10%. În condițiile în care România
merge pe creștere economică, este
adevărat, stimulată de consumul
excesiv, dar în condițiile în care
ai creștere economică, arătați-mi
o singură țară din lume care în
moment de creștere economică
reduce taxele pe venit, de la 16% la
10%. Această inițiativă poate să le
iasă, poate să nu le iasă, dar dacă
nu le iese va fi un dezastru pentru
21 de milioane de români (...)Toate
majorările de pensii, de salarii,
au fost folosite propagandistic. În
realitate, puterea de cumpărare a
slăbit. Într-o perioadă de creștere
economică nu se poate justifica
reducerea impozitului pe venit,
pentru că va alimenta în continuare
inflația. Și ceea ce s-a câștigat

prin așa-zisele măriri, sau chiar
reducerea impozitului pe venit de
la 16% la 10% în unele domenii,
nu se va reflecta în niciun caz în
creșterea puterii de cumpărare.
Este pur și simplu o scamatorie. Și,
pentru că tot au promis că vor crește
salariile cu 25% de la 1 ianuarie, ce
le-a dat prin cap? Hai să punem
și contribuția angajatorului pe
salariul brut al salariatului și,
astfel, vor avea tupeul să vină să
ne prostească la televizor că vor
crește salariile. Dar au uitat să
ne spună că această creștere este
generată de adăugarea la salariul
brut al salariatului a contribuțiilor
angajatorului, care vor fi stopate la
sursă (...) Noi, pensionarii, suntem
în pierdere. Puterea de cumpărare

pensiei
a scăzut cu toată creșterea pensiei.
Dacă politica fiscală a fost proastă,
ce ne-a dat la 1 iunie și până la
sfârșitul lunii noiembrie s-a dus
toată creșterea pe inflație și pe
creșteri de prețuri din energie.
Cu ce s-a mai ales pensionarul
sau cel căruia i-a crescut salariul

minim după ce ss-aa introdus acciza
suplimentară la combustibil?
Acciza suplimentară, creștere preț
la energia electrică, creștere preț
la gaze. Dacă punem și creșterea
prețurilor la alimente, nu a mai
rămas nimic din toată mărirea”.
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CARAVANA „ALEGE OAIA”, CU BERBEC LA
PROȚAP, ÎN FAȚA PALATULUI CULTURII

C

aravana „Alege oaia” a ajuns, sâmbăta, la Ploiești. Locul de desfășurare a
evenimentului: esplanada din fața Palatului Culturii. Presă multă, oameni așa și așa,
salariați ai structurilor agrare-mulți, dacă nu cumva toți, organizatori și invitați-așijderea.
În centrul atenției: nu oaia ori tocănița de oaie, cum v-ați imagina, ci ministrul Agriculturii,
Petre Daea, însoțit de această dată de adjunctul său, Daniel Butănoiu.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

A

cțiunea prin care ministrul
Agriculturii și Dezvoltării
Rurale, Petre Daea, încearcă să
încurajeze consumul de carne
de oaie în România, a poposit
la Ploiești. Prahova este primul
județ în care ajunge caravana;
precedentele ediții au avut loc la
București (Indagra și Piața Obor).
Organizatori ai evenimentului
au fost Ministerul Agriculturii,
prin Direcția Agricolă Județeană,
Autoritatea Națională SanitarVeterinară și pentru Siguranța
Alimentelor, prin structura sa
teritorială și Consiliul Județean
Prahova. Târgul, amplasat pe
platoul din fața Palatului Culturii,
organizat într-un timp relativ
scurt, a fost inaugurat-după obiceiprin tăierea unei fundițe și pe un
fond muzical asigurat de o parte a
Ansamblului folcloric din comuna
Adunați. Oficialul bucureștean a
fost primit de reprezentanții la vârf
ai Consiliului Județean, Prefecturii
Prahova, deputați și senatori PSD,
directori ai instituțiilor cu profil

agricol/alimentar din județ și
câțiva primari din zonele care au
prezentat standuri cu produse/
preparate tradiționale din carne
și lapte de oaie. Nu știm dacă au
fost multe sau puține standuri;
pesemne că au fost suficiente
pentru o primă manifestare de
acest gen. Cert este că vizitatorii
ori invitații au fost întâmpinați cu
un berbec la proțap, cu tuciuri în
care s-a preparat tocănița pentru
degustrarea
gratuită,
grătar
pentru micii de oaie și 10-15

NE-AM PRICOPSIT
ȘI CU MULȚI-MULȚI
ȘACALI AURII
N

umai șacalii lipseau din Prahova! Dar
se aude că ne-am pricopsit în exces
și cu aceste sălbăticiuni de pădure. Așa că ar
trebui să-i adăugăm și pe aceștia pe lista scurtă
a animalelor care produc daune gospodăriilor
rurale, alături de urși și mistreți. Cota de șacali
aurii pe care Asociația Județeană a Vânătorilor
și Pescarilor Sportivi Prahova o poate recolta
(a se citi împușca) până în luna mai 2018 este
de 75 de exemplare. Puțin dacă e adevărat ceea
ce se spune, că Prahova și alte județe din sudestul României s-a ales cu o populație mult

f l l i ell a fost
f t urmărit
ă it d
folcloric,
de
presă până în cortul în care, la
urmă, a degustat ceva bucate. Iar
mass-media locală n-a scos de la
domnia sa vreo perlă: dar Daea
a spus că prețul majorat al oului
este un fel de propagare a ceea ce
se întâmplă în Europa (scandalul
contaminării cu insecticidul
Fipronil), ceea ce înseamnă că
România este dependentă de
Europa și-n privința ouălor, ceea
ce nu este pe deplin adevărat,
ci mai degrabă piața internă a
speculat momentul; apoi a spus
că ar fi de preferat să fie împușcați
urșii („între animal și om alegem
omul”) care au atacat, anul acesta,
mai multe stâne și gospodării
sătești; la urmă a revenit la oaie
spunând că, în 2018, va fi chiar un
program european de încurajare a
consumului de carne. Acum, între
noi fie vorba, în România, numai
cine n-a vrut n-a avut pe masă
carne de miel sau oaie; problema
este că produsul este consumat
rar, de Sf. Paști, de exemplu, și nu

standuri cu produse tradiționale
ale crescătorilor din Prahova. Ba
undeva a fost și un țarc cu douătrei exemplare de rase de ovine
crescute în zona de munte a
județului. Partea cu public l-a avut
în centru pe ministrul Daea: el i-a
sărutat pe frunte pe micii folcloriști
din Adunați, el s-a prins într-o
horă, el i-a prezentat publicului,
aproape lăcrimând, pe cel mai
vârstnic (80 de ani) și cel mai tânăr
(4 ani) component al ansamblului

prea mare de șacali. Și mult având în vedere că
vânătorii se vaită că aceste animale se lasă foarte
greu prinse. Și tocmai de aceea s-a instituit un
premiu: grupul sau vânătorul care împușcă doi
șacali primește bonus un mistreț sau căprior.
Șacalul este un mamifer carnivor sălbatic din
familia Canidae, intermediar între lup și vulpe,
având forma generală asemănătoare cu a vulpii,
dar blana cu aceeași structură cu a lupului, fiind
numit și „lup auriu”. Se hrănește în general cu
animale mici și cu hoituri, dar uneori atacă și
stânele. Lungimea corpului este de 70 cm-1, 5 m,
fă a socoti coada (20–25 cm).
fără
O femelă fată între 4 și 8 pui/an.
B
Bârlogul
de șacal nu este foarte
a
adânc,
dar este așezat de obicei
în locuri singuratice, în văgăuni
c mărăcinișuri greu accesibile.
cu
D acest motiv este foarte greu
Din
d vânat. În România, deunăzi
de
v
vreme,
șacalul era o apariție destul
d rară. A fost semnalat în Banat,
de
O
Oltenia,
Muntenia și Dobrogea,
d în ultima vreme, numărul
dar
e
exemplarelor
este în creștere în
p
partea
de sud-est a țării. Originar
d India, acesta a pătruns prin
din
Ir și Turcia în Europa, în special
Iran
în Grecia, Bulgaria și Albania, apoi
în România, Serbia și Ungaria.

î mod
d curent.
t SSupermarketurile
k t il
în
nu comercializează carne de oaie
în volum mare pentru simplul
motiv că nu se cumpără constant
în timpul unui an calendaristic.
Pe de altă parte, nici oierii nu
sunt organizați astfel încât să
livreze continuu marfă de calitate.
Pesemne de aceea cea mai mare
cantitate merge în țările arabe,
cunoscute drept cele mai mari
consumatoare din lume de carne de
oaie. În schimb, cu brânza nu este
o problemă; ea a fost dintotdeauna
între preferințele culinare ale
românilor. Că nu se găsește
produsul în marile lanțuri de
magazine, ci acolo avem mai multe
brânzeturi olandeze, franțuzești
ori din Bulgaria, asta ține tot de
organizarea producătorilor! Ar
mai fi de spus că Prahova nu se
află printre primele zece județe
în privința efectivelor de oi, iar
tradiția în oierit este departe de
cea din Sibiu, dar nici mai mare și
nici mai mică decât în alte județe
din zona montană.

ATENȚIE LA
OTRAVA DIN
CITRICE !
P

aul
Anghel,
directorul general al
Autorității pentru Protecția
Consumatorilor
(ANPC),
avertizează consumatorii să
citească foarte atent etichetele
citricelor pe care le cumpără,
pentru că unele dintre acestea
sunt conservate cu Imazalil.
Aceasta este o substanță foarte
periculoasă folosită pentru
combaterea bolilor la plante,
interzisă în legislația UE, dar
permisă în alte țări din care
România
importă
citrice.
Anghel a declarat public: „citiți
cu atenție eticheta produselor pe care
doriți să le achiziționați. E bine să știți
că portocalele și citricele conservate cu
Imazalil sunt foarte periculoase pentru
consumul uman. ThiabendazolImazalil sau E 233 acoperă coaja
citricelor,
este
folosită
pentru
combaterea bolilor la plante și are o
acțiune fungicidă. Ingerarea acestei
substanțe atacă ficatul și rinichii și
ar putea fi cancerigenă. Fructele și
legumele stropite cu acest pesticid nu
au un miros diferit și nici o culoare
aparte. Intoxicarea poate interveni
chiar dacă nu se ingerează coaja

fructelor și legumelor stropite.
stropite Acestea
trebuie spălate pentru îndepărtarea
pesticidului de pe suprafața lor”.
Având în vedere că totuși ANPC,
dar și o serie de alte organisme de
control (direcțiile sanitar veterinare,
direcțiile de sănătate publică,
inspecțiile agricole), au o armată de
angajați, n-ar fi mai bine să verifice
aceștia ce intră în țară din spațiul
extracomunitar (țări terțe agreate) ori
să scoată de la vânzare loturile tratate
cu E 233? Asta în loc să ne pună pe
noi să citim etichetele care s-ar putea
să nu conțină deloc fungicidul cu care
un fruct sau altul a fost tratat?
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Remedii de casă simple şi eficiente:

Cămara cu plante
SFECLA ROȘIE,
ANTIVOMITIV
Persoanele care suferă de boli digestive, au probleme
cu ficatul sau au reflux gastroesofagian știu cât de greu
este să te confrunţi frecvent cu senzaţia de greaţă. Sfecla
roșie o îndepărtează rapid și este de folos și în tratarea
altor afecţiuni.
Bogată în vitamine și microelemente care nu se pierd
atunci când este gătită la temperaturi ridicate, sfecla
roșie conţine vitamina C, care favorizează asimilarea
fierului, dar și a cuprului, și are rol în buna funcţionare
a pancreasului.
Folosirea în tratarea bolilor digestive
Sucul proaspăt de sfeclă roșie este unul din cele mai bune
remedii contra refluxului gastroesofagian sau a ulcerului.
Este puternic alcalin, tamponând aciditatea excesivă din
stomac, reducând simptomele refluxului gastroesofagian,
între care greaţa și voma.
De ce ai nevoie pentru suc: 100 ml suc proaspăt de sfeclă
roșie, 100 ml suc de cartofi cruzi, 500 ml suc de morcovi.
Preparare și administrare: combini cele 3 sucuri și bei
în prima parte a zilei. Rezultă o licoare cu un gust nu tocmai
plăcut, dar extraordinară pentru prevenirea și calmarea
arsurilor gastrice și a greţurilor matinale.
Ajută ficatul
Sfecla roșie conţine agentul bioactiv betaină, care asigură
buna funcţionare a ficatului. Dacă pui pe masă, alături de
friptură, și o salată de sfeclă roșie, poţi fi sigur că grăsimile
sunt distruse eficient. Astfel, scăderea în greutate nu mai
reprezintă o problemă, iar oboseala și starea de greaţă sunt
eliminate.
De ce ai nevoie: 1 sfeclă roșie medie, 200-300 ml apă.
Preparare și administrare: cureţi sfecla, o tai felii și o
fierbi în apă sau la aburi, 10-15 minute. Mănânci sfecla în
salate sau ca atare, la masa de prânz sau la cină. Sucul rămas
îl poţi bea după masă.
Curăţă colonul
Cu ajutorul sfeclei roșii se pot trata diverse afecţiuni, de
la cele grave la cele mai puţin grave, dar care, în timp, pot
dăuna. Sucul de sfeclă roșie sau sfecla roșie crudă consumată
pe stomacul gol ajută la regenerarea celulelor hepatice
și previne evoluţia hepatitelor. Stimulează funcţionarea
normală a ficatului, iar cei cu afecţiuni ale ficatului ar trebui
să bea cât se poate de des suc de sfeclă roșie. Fibrele și
polizaharidele conţinute în această rădăcinoasă deblochează
tranzitul intestinal și elimină toxinele din colon.
De ce ai nevoie pentru suc: 150 g sfeclă fiartă, 1/2 hrean,
1 morcov.

Preparare și administrare: tai cuburi
b mari ingredientele,
d
l
adaugi apă cât cuprinde și dai la blender, până obţii un suc
mai gros. Bei tot sucul într-o zi, în cure de minimum 7 zile.
Excelentă în afecţiunile biliare
În afecţiunile biliare, poate fi folosită ca adjuvant. Sucul
de sfeclă protejează fierea și ajută la stimularea producţiei de
bilă. Fiind o sursă excelentă de fier, magneziu, vitamina B6,
sfecla roșie combate cu succes și anemia.
De ce ai nevoie pentru suc: 100 ml suc de sfeclă roșie,
400 ml suc de morcovi.
Preparare și administrare: combini sucul și îl bei pe
parcursul zilei. Cura de sfeclă roșie trebuie ţinută pe durată
de 4-8 săptămâni.
Remedii pentru arsurile gastrice
O jumătate de pahar de suc de sfeclă roșie, obţinut
cu storcătorul electric centrifugal, duce la o scădere a
intensităţii arsurilor gastrice, efectele fiind observabile în
doar 15 minute după ingerare.
Mod de administrare: bei 150 ml de suc de sfeclă roșie
zilnic, înainte de masă, în cure de 3-4 săptămâni, apoi faci
pauză și reiei dacă mai este necesar.
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UN PRESTIGIOS EVENIMENT MUZICAL:

CONCURSUL NAȚIONAL DE
INTERPRETARE ȘI CREAȚIE MUZICALĂ
“PAUL CONSTANTINESCU”,
EDIȚIA A XXIII-A, PLOIEȘTI,
17-20 NOIEMBRIE 2017

Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

C

ontinuând,
i â d
cu
brio,
bi
o
importantă iniţiativă din
anii 1993-1995, în perioada 17-20
noiembrie a.c., în municipiul Ploieşti,
se va desfăşura cea de a XXIII-a ediţie
a prestigiosului Concurs Naţional
de Interpretare şi Creaţie Muzicală
ce poartă numele unui muzician de
geniu, PAUL CONSTANTINESCU,
Membru corespondent al Academiei
Române, Maestru Emerit al Artei şi
Laureat al Premiului de Stat.
Este o mare bucurie pentru noi,
ploieştenii şi prahovenii, faptul că
pentru a XXIII-a oară, municipiul
Ploieşti devine o importantă capitală a
marii şi adevăratei muzici. Organizat
la început de către Inspectoratul
Judeţean pentru Cultură Prahova
şi
Muzeul
Memorial
“Paul
Constantinescu”, în colaborare cu
Filarmonica “Paul Constantinescu”
din Ploieşti, începând din 1997,
această manifestare de rezonanţă
naţională se bucură de sprijinul efectiv
– inclusiv în domeniul finanţării – din
parte a conducerii Muzeului Judeţean
de Istorie şi Arheologie Prahova (a
cărui secţie este şi în prezent, din
1995). De asemenea, concursul se
desfăşoară sub auspiciile Ministerului
Culturii,
Consiliului
Judeţean
Prahova şi Primăriei Municipiului
Ploieşti, precum şi ale Centrului de
Excelenţă a Universităţii Naţionale de
Muzică din Bucureşti şi Colegiului de
Arte “Carmen Silva” din Ploieşti.
Acest concurs a fost şi rămâne
deschis celor mai talentaţi elevi şi
studenţi de la şcolile, liceele, colegiile
şi facultăţile de muzică din România
şi Republica Moldova, care studiază
vioara, pianul, violoncelul, canto
clasic şi compoziţia muzicală. La cele
XXII ediţii precedente, au participat
peste 1.600 de candidaţi, mulţi dintre
cei premiaţi devenind nume sonore în

viaţa artistică
românească şi
de peste hotare.
Lăudabil este
faptul că la
unele ediţii ale
concursului,
dintre
candidaţii
înscrişi
la
concurs s-au
aflat şi studenţi
din străinătate
care studiază
la
Secţia
Canto Clasic
a Universităţii
Naţionale
de
Muzică
Bucureşti,
din ţări cu
reale
tradiţii
artistice:
Bulgaria,
Coreea
de
Sud, Vietnam,
Republica
Moldova etc.,
iar la Secţia
Violoncel s-a
aflat un student
de la Paris. La
ediţia din 2011 printre concurenţi
s-a aflat şi Alina Holender din clasa a
VIII-a - violoncel a Şcolii Superioare
de Muzică din Viena, fiica vestitului
Director General al Operei de Stat din
Metropola Vieneză, Ioan Holender.
La secţia vioară au candidat şi elevi
din Rusia care frecventau cursurile
Liceului
Republican,
Ciprian
Porumbescu din Chişinău.
La actuala ediţie s-au înscris
aproape 80 concurenţi din municipiul
Bucureşti şi din alte mari centre de
cultură ale ţării: Cluj-Napoca, Târgu
Mureş, Braşov, Craiova, Piteşti,
Ploieşti, din Republica Moldova –
municipiul Chişinău ş.a.
Repertoriul concursului, publicat
în Regulamentul aprobat de către
Ministerul
Culturii,
prevede
obligativitatea prezentării în concurs,
de către fiecare candidat, indiferent
de secţiunea la care s-a înscris, a unei
lucrări de Paul Constantinescu sau
alt important compozitor român, iar
pentru cei de la secţiunea canto clasic,
a două lucrări (lied, arie etc).
În general, repertoriul concursului
prevede ca fiecare candidat să
abordeze piese din programa analitică
ce se studiază în învăţământul
preuniversitar în clasa din care
face parte sau pentru studenţi, din
programa cursurilor respective. Juriile
celor cinci secţiuni ale concursului
sunt alcătuite din personalităţi
marcante ale artei interpretative
şi creaţiei muzicale româneşti,
cadre didactice universitare de la
Universitatea Naţională de Muzică
din Bucureşti şi Academia “Gheorghe
Dima” din Cluj-Napoca, printre care:
la secţia vioară – preşedinte este
prof. univ. dr. Ioana Croitoru, şef
disciplină (catedră) la Facultatea de
Interpretare Muzicală a Universităţii

Naţionale de Muzică Bucureşti; la
secţia pian – preşedinte este, de
la prima ediţie a concursului, dr.
Ilinca Dumitrescu, pianist, solistconcertist de stat; la secţia canto clasic
– juriul este prezidat de eminenta
soprană Silvia Voinea, prof. univ.
dr. la catedra de canto a Universităţii
Naţionale de Muzică Bucureşti,
iar la secţia violoncel, juriul este
condus de prof. univ. dr. Marin
Cazacu, solist-concertist, director
general al Centrului Naţional de Artă
“Tinerimea Română”.
Luni, 21 noiembrie, în Bucureşti,
la Universitatea Naţională de Muzică,
se desfăşoară lucrările secţiei de
compoziţie muzicală, organizată
împreună cu Uniunea Compozitorilor
şi Muzicologilor din România şi
Universitatea de Muzică. Preşedintele
juriului este prof. univ. dr. Dan
Buciu, compozitor şi muzicolog,
Secretar al Uniunii Compozitorilor
şi Muzicologilor din România. Din
juriu mai fac parte: prof. univ. dr. Dan
Dediu, compozitor şi muzicolog,
Preşedintele Senatului UNMB şi
Secretar al UCMR şi prof. univ. dr.
Doina Rotaru, compozitor – fost şef
de catedră compoziţie.
Deschiderea concursului are loc
vineri, 17 noiembrie a.c., ora 10,
în sala de concerte “Ion Baciu” a
Filarmonicii “Paul Constantinescu”,
iar festivitatea de premiere şi gala
laureaţilor sunt programate pentru
duminică, 19 noiembrie, ora 11:30, în
aceeaşi locaţie. Publicul ploieştean şi
prahovean este invitat să participe la
acest veritabil act de cultură, începând
din ziua deschiderii şi până la finalul
manifestării. Intrarea este liberă.
Sincere şi călduroase mulţumiri
instituţiilor
organizatoare,
cu
deosebire
conducerii
Muzeului
de Istorie şi Arheologie Prahova,
Ministerului Culturii, Primăriei
Municipiului Ploieşti, Filarmonicii
“Paul Constantinescu” şi Colegiului
de Artă “Carmen Silva”, precum
şi sponsorilor – oameni, de mare
suflet, care s-au oferit să sprijine acest
concurs de importanţă majoră în
viaţa artistică a ţării.
Notă:
Pentru informare, la Filarmonica
“Paul Constantinescu” se desfăşoară
concursul pentru secţia vioară (vineri,
17 noiembrie, începând cu ora 11,
etapa I, eliminatorie, iar sâmbătă, 18
noiembrie, începând cu ora 10, etapa
a II-a. La Muzeul Memorial “Paul
Constantinescu” va avea loc vineri, de
la ora 11, concursul pentru pian etapele
I şi II, iar la Colegiul de Artă “Carmen
Silva”, se va desfăsura concursul la
secţia canto clasic, vineri, ora 11,
etapa I, iar sâmbătă, de la aceeaşi oră,
etapa a II-a. Concursul pentru secţia
de violoncel este găzduit, ca şi în anii
precedenţi, în capitală, la UNMB şi
Centrul Naţional de Artă “Tinerimea
Română, sâmbătă, 18 noiembrie, de la
ora 9:30 (etapele I şi II).
Directorul concursului este prof.
dr. Al. I. Bădulescu.
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INTELIGENCE

POVESTEA UNEI CATASTROFE
DEJUCATE
Col. (r) Dumitru GAFENCU

Î

n cele patru secole
de existenţă, pe lângă
destinaţia sa de garnizoană
militară, Cetatea Aradului
a fost gazda, teatrul, actorul
sau martorul a nenumărate
evenimente, unele ciudate
și nedorite, altele de-a
dreptul dureroase, până
la cumplite: lagăr pentru
deportaţi,
închisoare,
tribunal militar și curte
marţială. Loc de anchetă,
de supliciu și de execuţie
a unora dintre cei găsiţi
sau declaraţi vinovaţi. Că
era circ ieftin, dramă sau
tragedie, se juca discret,
în mare taină, cu masca
pe figură și cu cortina
trasă sau, dimpotrivă, fără
mască, în public, la vedere,
funcţie de personaje, de
conjuraţi, de vreme și de
vremi.
În urmă cu treizeci și
nouă de ani, mai exact
în 1978, într-una din
zile, bătrâna Cetate era
pe punctul să devină
scena consumării unui
eveniment la fel de cumplit
prin
consecinţele
și
implicaţiile pe care le-ar
fi putut avea, de astă dată,
un eveniment cu conotaţii
teroriste. În esenţă și foarte
pe scurt, cam despre ce
a fost vorba? În ziua cu
pricina, pentru cadrele
Inspectoratului Judeţean
al Ministerului de Interne
programul de muncă
începuse normal, la ora
obișnuită. Era o zi ca toate
celelalte, care nu prevestea
un eveniment deosebit
sau o misiune ieșită din
comun. În ce mă privește,
ca instructor și comandant
al detașamentului de
intervenţie
și
luptă
antiteroristă din cadrul
Inspectoratului,
am
primit raportul echipei
care fusese de serviciu,
am asistat la schimb și la
preluarea
consemnelor
de către noua echipă.
Am verificat sala în care
luptătorii antitero făceau
programul de pregătire
specifică, constatând că
totul este în regulă, așa
cum prevedeau ordinele
de linie și instrucţiunile în
materie.
Nu mică mi-a fost
mirarea când, după un
scurt interval de timp, în
biroul meu intră precipitat
ofiţerul
cu
protecţia
contrainformativă
din
cadrul unităţii militare
din
cetate.
Trecând

direct la subiect, începe
să-mi relateze despre o
situaţie cu totul și cu totul
neprevăzută, cu care se
confruntau colegii noștri
– ofiţerimea din Cetate –
și anume; în noaptea ce
tocmai trecuse, un soldat
în termen, în timp ce era
de santinelă la unul dintre
depozitele de armament
și muniţie, încălcând
consemnul, și-a părăsit
postul, a deblocat grilajul
de la crenelul din zidul
Cetăţii, a forţat intrarea
în depozit și s-a baricadat
înăuntru.
Demontând
mai multe grenade, a
recuperat
substanţa
explozivă, cu care a trasat
o dâră de pulbere de la
locul unde se instalase
până la lăzile și etajerele
pe care erau depozitate
importante cantităţi de
materiale și tehnică de
luptă, din categoria celor
aflate în dotarea oricărei
unităţi militare, cele mai
multe potenţial explozive.
Dimineaţa, la sosirea
soldaţilor care urmau
să intre în noua tură, i-a
somat să se retragă și
i-a cerut caporalului de
schimb să-i anunţe pe
superiorii săi să vină de
îndată, pentru că are o serie
de revendicări pe care vrea
să le comunice direct și
personal. Le-a spus despre
dispozitivul de explozivpulbere improvizat în
timpul nopţii, ameninţând
că, în situaţia în care șefii
săi nu se vor prezenta
imediat, cu bricheta pe
care o are asupra sa va
declanșa o explozie care
se va solda cu consecinţe
imprevizibile, de-a dreptul
devastatoare, atât pentru
efectivele din Cetate, cât
și pentru tehnica de luptă
aflată acolo. Dar și cu
alte distrugeri de bunuri
ori importante pagube
materiale – aș adăuga eu,
în completare.
Dându-mi
seama
de gravitatea situaţiei
și realizând că este un
eveniment unde prezenţa
luptătorilor antitero ar fi
utilă, ba chiar obligatorie,
am
raportat
șefului
Inspectoratului, care mi-a
ordonat să mă deplasez
imediat în Cetate pentru
a mă edifica în detaliu
și a lua legătura cu
comandantul acesteia –
un vechi cunoscut și bun
prieten de-al meu – ceea

ce am și făcut. Încă de la
început, am realizat că,
deși dialogul și negocierile
cu soldatul baricadat erau
purtate de șeful său direct,
progresele erau minime,
chiar
nesemnificative.
Interesant să aflu mobilul
și motivul gestului său,
mi s-a relatat că, așa cum
prevedeau regulamentele,
i s-a acordat o permisie,
prilej cu care și-a vizitat
părinţii, rudele și iubita,
o fostă prietenă din
perioada liceului, care
însă, între timp, îl părăsise,
acceptând compania altui
tânăr. Reîntorcându-se în
unitate, a făcut o cădere
psihică, lucru neobservat
de colegii sau de superiorii
săi, mai ales că acesta era
un melancolic, taciturn și
ușor complexat. Cât despre
revendicările formulate,
despre
pretenţiile,
presiunile și ameninţările
pe care le relua la fiecare
cincisprezece
minute,
am aflat că, în concret,
cerea imperativ să i se
pună la dispoziţie un
avion pe aeroportul din
Arad și suma de patruzeci
de mii de dolari iar ca
garant, mai exact ca
ostatic, pe primarul de
atunci al Aradului. Insista
asupra acestei din urmă
„pretenţii”, satisfacerea ei
considerând-o o garanţie
că nu va fi prins sau lichidat
în timp ce urma să parcurgă
traseul unitate – aeroport
sau în timpul de până la
decolarea avionului, cu o
destinaţie pe care n-o făcea
cunoscută, dar care, doar
în ultimul moment, va fi
precizată de el.
Tot mai convins că
situaţia e gravă, că riscă
să ia o turnură și mai
periculoasă și, ca atare,
orice secundă contează,
m-am întors la sediu

unde, la ordinul șefului
Inspectoratului,
am
alarmat de urgenţă întregul
efectiv al formaţiunii
antitero, sus la etaj, în
sala mare. Fără înconjur
și fără menajamente, li
s-a transmis că s-ar putea
ca astăzi în cursul zilei
să participe la o misiune
extrem de periculoasă.
Deși
membrii
formaţiunii antitero (ofiţeri
care lucrau în sectoarele
informativ-operative
și,
complementar, desfășurau
și astfel de activităţi) erau
cu soţii tineri, cei mai
mulţi căsătoriţi și cu copii,
spre cinstea lor, au asigurat
comanda Inspectoratului
că sunt pregătiţi și
hotărâţi pentru a face faţă
potenţialelor confruntări
cu baricadatul, indiferent
de gradul de pericol la
care se vor expune. Deși ar
merita și s-ar cuveni să-i
nominalizez aici pe toţi, mă
voi rezuma la a-i menţiona
doar pe câţiva dintre
ei: Lazăr Ionel, Kovacs
Arpad și Gherghina Ionel
(campioni sau performeri
judo). Aniţa Mihai și
Oprea Petru (trăgători
de elită), Roman Viorel,
Goron
Nicolae,
Ilica
Valeriu, Moise Aurel,
Biţiș Pavel, Lucaci Ilie,
Cuc Gheorghe și Stamate
Alexandru, ultimii doi
plecaţi dintre noi. Primind
ordinul de intervenţie,
ne-am deplasat in corpore
în Cetate, cu echipamentul
și tehnica din dotare. Aici
continuau negocierile cu
soldatul, conduse de însuși
comandantul unităţii, dar
și raportările pe verticală,
personal răspundea de
Armată, Interne, Justiţie
și Procuratură. Acesta din
urmă tocmai îl informase
pe Nicolae Ceaușescu, care,
în calitate de comandant

suprem,
a
ordonat
scurt: „Lichidaţi-l!” Ușor
de zis, mai riscant de
îndeplinit, deoarece, în
ultimul moment și cu un
ultim efort, în disperare
de cauză, soldatul ar fi
putut aprinde pulberea,
declanșând nenorocirea.
Aspectul a fost luat în
calcul și de Ion Coman,
care, în scurta discuţie
telefonică, a transmis să
acţionăm calm și cu tact,
până la epuizarea întregii
game de mijloace pe care
le presupune negocierea.
Iar în situaţia că se pune
problema
intervenţiei,
bineînţeles, dacă dialogul
eșuează, s-o facem rapid,
punctual,
eficient
și
profesionist. Dacă se poate,
fără victime – a insistat Ion
Coman. Inclusiv în ce-l
privește pe cel baricadat
în buncăr. Drept urmare,
instituită fiind o bună și
funcţională cooperare cu
comandantul din Cetate,
am continuat negocierile,
epuizând una câte una
procedurile pe care le
presupune o asemenea
confruntare psihologică:
promisiuni,
rugăminţi,
temporizare prin justificări
și explicaţii; oferte de
hrană, de apă și de sucuri.
Inclusiv promisiuni cu
satisfacerea unor pretenţii
ca aceea de a-i căuta
iubita și părinţii, pe care
să-i aducem de urgenţă
în Arad. De precizat că
toate acestea se derulau
în condiţiile în care, la
fiecare
cincisprezece
minute, baricadatul reitera
ameninţarea
ultimativă
că aruncă Cetatea în aer.
Deja se ajunsese într-o
situaţie imposibilă. Nervii
colegilor din formaţiunea
de intervenţie antiteroristă
erau încordaţi, tensiunea
creștea,
oboseala
își

spunea cuvântul, dar
baricadatul, încăpăţânat de
felul lui, refuza să cedeze.
Timpul trecea pe lângă
noi, impasibil. Peste tot se
așternuse o tăcere suspectă
și grea. Fără s-o spunem,
cu toţii presupuneam
că ceva odios se pune la
cale. Asta, mai ales că, de
o bună bucată de vreme,
baricadatul refuza orice
dialog cu negociatorii.
Și nici nu mai apăruse la
crenelul din zidul Cetăţii.
Era foarte clar că prima
etapă, cea a dialogului,
eșuase. Nu ne mai
rămăsese decât intervenţia
propriu-zisă.
Sfidând
riscurile, necunoscutul și
întunericul din buncăr,
forţând ușa de fier prin
mijloace
pirotehnice,
prima echipă de asalt
intră rapid înăuntru. Nicio
mișcare. Nicio împotrivire.
Nici un foc de armă sau
vreo altă ameninţare.
Nu mică ne-a fost
mirarea când am aflat că,
într-un colţ al încăperii,
la
lumina
lanternei,
luptătorii antitero l-au
găsit atârnând în cureaua
cu care se spânzurase. Din
raţiuni valabile la acea
vreme, cazul a fost trecut
sub tăcere. S-a apreciat că
ţinea de faţa nevăzută a
oglinzii. Și bine s-a făcut.
Categoric, șocul provocat
comunităţii ar fi fost
puternic, iar panica creată,
pe măsură. În treacăt fie
spus, analizând ulterior
cazul cu profesioniști
antitero, specializaţi în
detonări și pirotehnie,
fără excepţie, au opinat
că efectul exploziei ar
fi putut fi incalculabil,
atât pentru Cetate, cât și
pentru cartierele aflate de
jur împrejurul ei.
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Ziarul Ploiestii
Moni Stănilă
M
tunci
când
ivește
sse
prilejul
să
p
c ă l ăt ore s c ,
fie şi pentru
ccâteva zile,
prefer să mă
p
rup de tot ce se întâmplă în R.
Moldova.
E mai sănătos. Dar, pe de altă
parte, când trece săptămâna și
revii la știrile de la noi, simți că
Republica Moldova bate la toate
punctele Țara Minunilor în care
aterizase Alice.
E aproape de domeniul
fantasticului câte se pot întâmpla și
modul în care se desfășoară aceste
„noutăți”. Mai ales că, revenind
la cel mai bine știut lucru despre
Moldova: cea mai săracă țară din
Europa, ne dăm seama că așa vom
și rămâne.
Stabilitatea politică e prima
condiție a creșterii economice.
Dar să nu o luăm de la Adam

A

Din lac în puț
și Eva, să o luăm, pur și simplu,
de la ultimul cincinal: aproape
trei ani fără președinte, un an cu
trei guverne diferite, iar acum
primăria capitalei țării cu trei
primari înainte de sfârșitul anului.
E timp și de al patrulea, cred eu.
Voi face rezumatul, fără să
vorbesc de pavlici morozovi sau
oportuniști. Doar vă voi aminti
cum a decurs anul: 2017 începe cu
Dorin Chirtoacă la primărie, după
care Nistor Grozavu l-a turnat pe
Chirtoacă, apoi s-a retras pentru
Silvia Radu. Între timp, contrar
oricăror așteptări, Chirtoacă
rămâne în arest la domiciliu.
Oricum am încerca să analizăm
o situație de felul acesta, sunt câteva
lucruri care sar în ochi: ori că vă
place, ori că nu vă place, Chirtoacă
e o victimă politică (dovadă este
Șor, care se plimbă prin Europa,
deși capetele de acuzare împotriva
lui erau mult mai grave); situația
deloc stabilă la primăria capitalei
țării pune pe fugă investitorii,

creditele rambursabile vor fi
aproape imposibil de obținut de o
primărie plasată pe gheața subțire,
cu edil nou de la o lună la alta și
lista poate continua.
Jocul pentru primărie nu e al
unui singur partid, iar fotoliul nu
e dorit de un singur om. Și chiar
dacă democrații speră ca prin
perioada de interimat Silvia Radu
să convingă și să câștige, rezultatul
va fi altul. Primăria va merge cu
surle și trâmbițe la socialiști.
Sunt câteva calcule foarte
simple pe care politicienii nu vor
să le facă. Socialiștii nu au pierdut
alegeri decât în fața lui Chirtoacă.
Chiar și la alegerile parlamentare,
dacă e să nu ținem cont de coaliții
și alianțe aranjate ulterior, primul
partid în preferințele alegătorilor
a fost al socialiștilor. Fiindcă sunt
mai extremiști. Când e vorba de
partidele (așa-zise) proeuropene,
diferențele sunt mai mult de
nuanță decât de ideologie afișată,
astfel că voturile electoratului
proeuropean se împart.
Pe de altă parte, nu putem
trece peste faptul că fiecare partid
are bau-baul său, care scindează
o dată în plus electoratul. La
socialiști și comuniști sunt Dodon,
Zina și Voronin, la democrați e
Plahotniuc, la liberali: Ghimpu –
și așa mai departe.
Întrebarea mea e următoarea:
acest lucru s-a dorit de la început?
Să se dea socialiștilor primăria
Chișinăului? Să știm și noi. E
Moldova atât de capturată pe cât
se spune? Și dacă e așa, de ce se
mai face tot circul ăsta cu „voia
poporului”, referendumuri și alte
minciunele? Nu era mai simplu să
se ia de la cel care o are și să se dea
celui care o râvnește?

Rusia este
agresivă (și)
pentru că se teme
Răzvan Munteanu

Î

ncepând cu 2008, agresivitatea militară a Federației
Ruse în vecinătatea sa apropiată a atins cele mai înalte
cote, fie că vorbim despre exerciții militare efectuate în scopul
de a descuraja elemente externe, fie că vorbim, mai ales, de
agresiuni de tipul celei din Georgia, în 2008, sau de anexarea
Peninsulei Crimeea, în 2014.
Este foarte ușor să observăm că atât evenimentele din
Georgia, cât și cele din Ucraina, vin pe fondul dorinței acestor
țări de a accede în cadrul unor organisme occidentale, precum
NATO sau Uniunea Europeană, motiv pentru care Moscova
face tot posibilul ca aceste state să nu își îndeplinească
asemenea obiective. Cum? Iscând conflicte înghețate, precum
Abhazia, Osetia, Lugansk sau Donbas și menținând relații
reci cu regimurile de la Kiev și Tbilisi, crescând, în schimb,
sentimentele rusofobe din aceste țări vecine.
Ce se întâmplă, practic, în realitate? Rusia nu poate genera
bunăstare în jurul său, motiv pentru care aceste state devin,
în mod real, din ce în ce mai atrase de sfera occidentală, și nu
ne referim doar la Ucraina și Georgia, ci la întregul fost spațiu
sovietic, fie că este vorba despre statele baltice, care deja s-au
integrat în NATO și UE, sau fie că vorbim de R. Moldova. Din
tot acest areal geografic, poate doar Belarusul și Armenia nu
își exprimă ferm sentimente prooccidentale, din motive însă
de securitate națională, ca urmare a unei dependențe crescute
față de Moscova.
Astfel, Rusia se vede în catastrofala situație geopolitică
în care spațiul său de influență dorește, în mod voluntar și
natural, să adere la sfera occidentală, ceea ce pentru ruși este
realmente inadmisibil.
Pe acest fond, toată agresiunea de tip militar denotă, de
fapt, și o imensă vulnerabilitate a Rusiei, care fără soldații și
tancurile sale nu-și poate menține sfera de influență, cu atât
mai mult cu cât percepțiile de securitate nu s-au schimbat de-a
lungul istoriei, iar marea problemă conform căreia Moscova
este înconjurată de câmpie, fără mari granițe naturale precum
munți sau râuri impunătoare, face ca rușii să se teamă de orice
apropiere a NATO sau UE de frontierele sale, motiv pentru
care au nevoie de zone tampon pe care să le controleze, zone
pe care însă este din ce în ce mai greu să le seducă.

Ce spune PDM despre dosarul penal deschis pe
numele lui Plahotniuc în România: „Este un fals”
P

urtătorul de cuvânt al
Partidului
Democrat
declară că știrea precum că
Vlad Plahotniuc ar fi cercetat
penal în România este un
fals grosolan și o manipulare:
„Domnul Plahotniuc nu este
cercetat în România”, scrie
tv8.md
Potrivit lui Vitalie Gamurari,
documentul publicat de mai
multe instituții mass-media
este o ordonanță mai veche
de cercetare a unor fapte
semnalate, dar nu o cercetare
pe numele lui Plahotniuc:
„Cerem oficial instituțiilor
mass-media să dezmintă acest
lucru, să citească documentul
și să consulte juriștii dacă nu
cunosc procedurile juridice”.
Acesta a concretizat că este
vorba despre o plângere depusă
de Vlad Platon împotriva
lui Vlad Plahotniuc, care a
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fost înregistrată în România
și verificată de organele de
urmărire penală de peste Prut.
„Oricăruia dintre noi dacă
cineva ne-ar face plângere
penală mâine în România,
organele de anchetă vor proceda
la fel, vor declanșa urmărirea
penală pentru a vedea dacă se
confirmă sau nu denunţul făcut.
Se verifică întâi faptele, apoi,
dacă s-ar fi constatat încălcări
se mergea mai departe la
persoane”, a precizat Gamurari.
Purtătorul de cuvânt al PD
susține că Vlad Plahotniuc,
știind că se pregătesc astfel de
manipulări a formulat prin
intermediul avocaților solicitări
către DIICOT si Parchetul de
pe lângă Tribunalul București,
pentru a i se comunica dacă
are vreo calitate în vreun dosar
penal, iar drept răspuns acesta
nu a primit informații despre

vreo cauză penală pe numele
său, iar conform codului de
procedură penală, dacă ar fi
existat o cauză în acest sens,

Plahotniuc ar fi fost informat:
„Nu te poate pune sub urmărire
penala o instituție de drept fără
să-ți comunice oficial asta, ori

din aprilie până acum acest
lucru nu s-a întâmplat, ceea ce
dovedește falsul știrii prezentate
în presă”, transmite tv8.md

Ziarul Ploiestii

OCOLUL PĂMÂNTULUI

Cum a fost posibilă cucerirea Crimeei fără luptă
Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro

C

ariera lui Serghei Eliseev ajută la explicarea de ce forţele
armate ale Ucrainei au renunţat aproape fără luptă la Crimeea
și de ce NATO spune acum că este alertată de încercările rușilor de
subminare a loialităţile militarilor din ţările membre ale Estului
Europei. Ascensiunea sa pentru a deveni numărul doi în Marina
ucraineană, cu mult timp înaintea ocupării Crimeii de către Rusia,
ilustrează loialităţile divizate pe care unele persoane din ţările care
odinioară se aflau în zona de ocupaţie a Uniunii Sovietice încă ar mai
avea posibilitatea să le dovedească.

R

ădăcinile lui Eliseev erau în
Rusia, dar el a ajuns să servească
în Ucraina, o fostă republică sovietică
diferită, doar pentru a defecta atunci când
i se va cere. Planificatorii NATO cred că
în prezent, Moscova încă mai consideră
persoanele cu astfel de legături personale
ambigue ca fiind potenţial valoroase,
dacă ar izbucni o nouă confruntare cu
Occidentul.
În 2014, Eliseev era primul locţiitor al
comandantului Flotei ucrainene, în cea
mai mare parte situată în Crimeea, atunci
când soldaţii ruși în uniforme nemarcate
au preluat controlul bazelor navale și
militare ale Kievului din peninsulă. În
loc să reziste, Eliseev și-a părăsit postul,
pentru a primi unul nou, pe acela de
locţiitor al comandantului Flotei ruse din
Baltica.
În prezent în vârstă de 55 de ani, el
n-a răspuns întrebărilor pe care agenţia
Reuters i le-a adresat prin intermediul
Ministerului Apărării al Rusiei. La Kiev,
totuși, nu există nicio îndoială în privinţa
loialităţii sale. „Când a depus jurământul
în Ucraina, acestea au fost vorbe goale
pentru el. A fost întotdeauna un filorus
convins”, spunea Igor Voroncenko,
actualul comandant al Marinei ucrainene,
fost coleg cu Eliseev.
De fapt, soldaţii ruși erau îmbrânciţi
către o ușă deschisă la sfârșitul lui februarie
2014, Eliseev fiind doar unul dintre cei
mulţi care dezertau, astfel că aproape
toate forţele ucrainene din Crimeea nu
au reușit să opună vreo rezistenţă. În
luna următoare, Rusia a anexat Crimeea,
declanșând un scandal major cu Vestul,
care s-a adâncit ca urmare a rolului pe
care Moscova l-a jucat în rebeliunea din
Estul Ucrainei, care durează până în zilele
noastre.
Atunci, Moscova și aliaţii săi din
Crimeea s-au folosit de slăbiciunile

armatei Kievului pentru a submina
capacitatea de luptă a acesteia, conform
interviurilor realizate de Reuters cu
zeci de oameni din ambele părţi ale
conflictului. Ministerul rus al Apărării
nu a răspuns însă întrebărilor prezentate
de Reuters, referitoare la implicarea sa în
evenimentele din anul 2014.
Un comandant NATO a declarat
agenţiei britanice de presă că, dintr-o
reluare a tacticilor desfășurate în Crimeea,
reiese clar că spionajul rus a încercat să
recruteze etnici ruși servind în armatele
unor ţări de la graniţele sale. Vorbind în
condiţiile anonimatului, comandantul a
spus că Alianţa era deosebit de sensibilă
faţă de riscurile existente în ţările cu mari
concentrări de etnici ruși, cu deosebire
Statele Baltice. NATO a trebuit să se
apere împotriva unui asemenea fenomen,
spunea comandantul, cu toate că riscul
nu trebuie supraestimat, întrucât a avea
rădăcini etnice ruse nu înseamnă că e
necesar ca o persoană să fie neapărat
loială Moscovei.
Oficialităţi din Statele Baltice, foste
republici sovietice care, spre deosebire
de Ucraina, sunt membre NATO,
minimalizează pericolul. Secretarul
general al NATO, Jens Stoltenberg, de
asemenea, și-a exprimat încrederea în
armatele Estoniei, Letoniei și Lituaniei.
Totuși, și el a declarat Reuters: „Trebuie
să fim întotdeauna vigilenţi, trebuie să
utilizăm toate mijloacele contrainformative
pentru a putea descoperi orice încercare
de subminare a loialităţii forţelor noastre
armate”.

CĂDEREA GĂRZII
Cu ani înainte de anexarea Crimeei,
o nominalizare de către o comisie
ucraineană părea să renunţe la verificări
atunci când a fost audiat Eliseev pentru
postul de locţiitor al comandantului

Marinei. Eliseev se născuse lângă
Moscova, absolvise școala navală sovietică
din Kaliningrad în 1983 și servise în Flota
rusă din Oceanul Pacific. Astfel că atunci
când comisia l-a întrebat pe Eliseev ce
ar face dacă Rusia și Ucraina ar ajunge
în stare de război, el a răspuns că și-ar
depune dosarul de pensionare anticipat,
după afirmaţiile lui Miroslav Mamciak,
un fost căpitan de navă, coleg cu Eliseev.
În pofida acestui răspuns atât de tranșant,
Eliseev a obţinut postul în anul 2006.
Mamciak nu a dezvăluit Reuters cum de
știa el ce spusese Eliseev în acel interviu,
dar evenimentele care au urmat susţin
relatarea sa.
Relaţiile dintre Rusia și Ucraina s-au
deteriorat atunci când Kievul s-a apropiat
de NATO, iar, la opt ani de la numirea
sa, atunci când cele două ţări ajunseseră
pe marginea unui conflict în legătură cu
Crimeea, Eliseev s-a ţinut de cuvânt și a
părăsit postul. Acţiunile Rusiei nu erau
singurul factor implicat în evenimentele
din Crimeea. Armata ucraineană era
neglijată de ani de zile, exista un vid de
putere la Kiev după ce guvernul a fost
răsturnat, iar mulţi locuitori ai Crimeei
simţeau mai multă afinitate faţă de
Moscova.
Cu toate acestea, personalul în serviciul
Ucrainei care avea legături cu Rusia a
schimbat părţile atunci când a început
anexarea, unii ofiţeri pretinzând că au
opus rezistenţă numai pentru a evita
Curtea Marţială. De asemenea, Moscova
a interceptat ordinele Kievului, astfel că
acestea n-au ajuns niciodată la garnizoana
din Crimeea. „Nu a fost nimic spontan.
Totul era organizat și fiecare actor își juca
rolul”, afirma Mihailo Koval, care în acea
vreme era adjunct al șefului grănicerilor
ucraineni, iar actualmente este locţiitor al
șefului Consiliului Securităţii din Kiev.

INVITAŢIE LA DEZERTARE
Voroncenko, care fusese și el locţiitor
al comandantului Marinei pe timpul
anexării Crimeii, spunea că și el primise
invitaţii la dezertare din partea Moscovei
curând după începerea operaţiunii rusești.
Acestea, spunea el Reuters, venea de la
Serghei Aksionov, care era atunci șeful
autoproclamatului guvern prorus din
Crimeea, precum și de la comandantul
Districtului Militar din sudul Rusiei și a
unui adjunct al ministrului rus al Apărării.
Întrebat dacă aceștia îi ofereau ceva în
schimb, Voroncenko a spus: „Desigur,
posturi, un apartament… Aksionov mi-a
promis să mă facă ministrul Apărării în
Crimeea”. Nici Aksionov, nici Ministerul
rus al Apărării nu au răspuns întrebărilor
Reuters.
Voroncenko, la fel ca mulţi alţi ofiţeri
superiori ucraineni, fusese în armata
sovietică și apoi în cea a Rusiei, petrecând
mulţi ani în Crimeea, acolo unde Rusia
închiriase bazele de la Ucraina pentru Flota
sa la Marea Neagră, după destrămarea
Uniunii Sovietice din 1991. „Acei generali
care veneau să mă convingă… spuneau că
noi aparţinem aceluiași cerc, proveneam
din armata sovietică. Dar eu le spuneam că
sunt diferit… nu sunt unul de-al vostru”.
Comandantul
Marinei,
Denis
Berezovski, a defectat împreună cu
mai mulţi comandanţi de nave din
subordinea sa, ulterior devenind locţiitor
al comandantului Flotei ruse din Marea

Neagră. Mulţi alţii le-au urmat exemplul.
„La o unitate ucraineană, personalul
urmărea televiziunea rusă, iar, când a
apărut pe ecran președintele rus Vladimir
Putin, s-au ridicat toţi în picioare. Cu
toţii parcă așteptaseră acest moment.
Majoritatea unităţii a dezertat, trecând
la ruși”, spunea Sviatoslav Veltinski, un
inginer din unitate.

DOAR UN SPECTACOL
Chiar și cei care ar fi dorit să reziste s-au
aflat în poziţii lipsite de importanţă. Un
membru al Poliţiei ucrainene de frontieră
a relatat Reuters cum comandantul său
a trimis navele unităţii, pentru a opri
căderea în mâinile rușilor și a ordonat
subordonaţilor să-și folosească armele
împotriva oricăruia ar încerca să intre
în bazele lor. Totuși, comunicaţiile bazei
militare nu funcţionau, fiind bruiate sau
tăiate de ruși. Izolaţi și depășiţi numeric și
ca dotare de trupele ruse, comandantul a
încheiat un acord cu șeful unităţii forţelor
speciale rusești.
Civilii pro-ruși au permis forţarea
intrării în bază fără represiuni. „Se
presupune că ucrainenii nu puteau face
nimic, nu puteau fi împușcaţi civilii”, a
spus un membru al unităţii în condiţii
de anonimat, deoarece încă trăiește în
Crimeea și se teme de repercusiuni.
Apoi trupele ruse i-au urmat pe civili,
preluând baza și oferind unităţii șansa
de a-și schimba fidelitatea către Rusia.
Circa jumătate au fost de acord, deși
comandantul bazei a refuzat și i s-a permis
să părăsească Crimeea.
„Comandantul nu a rezistat. Pe de
altă parte, el nu putea face altceva în
circumstanţele date”, spunea un membru
al unităţii. Alte două persoane implicate
în anexare – un fost militar ucrainean, în
prezent la o bază rusească din Crimeea
și o sursă apropiată armatei ruse din
acea vreme, de asemenea martori la
confruntări similare false – spuneau
că „trebuie înţeles faptul că ocuparea
unităţilor militare ucrainene din Crimeea
a fost doar un spectacol”.

LECŢII ÎNVĂŢATE
Statele Baltice membre NATO diferă
semnificativ de Ucraina. De exemplu,
comandanţii din era sovietică au părăsit
în mare măsură forţele armate după ce
aceste ţări au aderat la Alianţa occidentală
în 2004. De asemenea, oficialităţile au
arătat că vorbitori de limba rusă se aflau
printre cei șapte membri ai forţelor letone
care și-au dat viaţa pe timpul desfășurării
internaţionale în Afganistan și Irak.
Cu toate acestea, trebuie învăţate lecţiile
din Crimeea. „Desigur am învăţat că acolo
nu era vorba doar de problemă de loialitate,
ci și de ordinele false care s-au dat, care au
creat un blocaj al comunicaţiilor pe timpul
operaţiunii Crimeea”, consideră Janis
Garisons, secretar de stat în Ministerul
lituanian al Apărării.
Letonia a schimbat legea, astfel că
comandanţii de unităţi sunt obligaţi să
reziste până la capăt. Garison menţiona
faptul că cel mai simplu pas a fost făcut
cu mult timp înaintea anexării Crimeii,
prin „introducerea, în 2008, a verificării de
către serviciile de securitate a tuturor celor
care intră în forţele armate, de la soldat la
general”.
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Ziarul Ploiestii

Structura de popice Conpet Petrolul Ploieşti

Triumf la Cluj Napoca, la Campionatul României
foto: csconpet.ro

Maria Popescu, Luminiţa Dogaru, Daniela
Lăcătuşu, Cristina Samson şi Nicoleta Trifan, în
onoare, la Cluj Napoca...

U

n sport popular și
îndrăgit în Prahova, cu
tradiţie de zeci și zeci de ani,
cu admirabil palmares intern și
internaţional, sportul popicelor
prin cluburi sportive precum
Petrolul, Voinţa, Petrolul Teleajen
– toate din Ploiești, Petrolistul
Boldești, Petrolul Băicoi, Flacăra
Câmpina, Carpaţi Sinaia au
lansat și campioni sau campioane
mondiale. Regretabila criză a
sportului a cam stins activitatea

secţiilor performante,
performante cu preţuire
menţionate…
Flacăra pasiunii în popice a
rămas însă nestinsă în Prahova,
graţie structurii sportive feminine
Clubul Sportiv Conpet Petrolul
Ploiești, care prin bravele sale
sportive, prin performanţele lor,
inclusiv de înalt nivel mondial,
aduc mare onoare.
Și în acest sezon competiţional,
sub egida Federaţiei Române de
Popice (președinte prof. Maria

Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro

Popescu – ex-internaţională),
disputele performerilor din Târgu
Mureș, Hunedoara, Iași, Satu
Mare, Câmpia Turzii, Petrila, Cluj
Napoca, Târgu Secuiesc, București
și din Ploiești au adus din nou
în prim plan structura sportivă
feminină Conpet Petrolul Ploiești
prin îmbucurătoare performanţe
juvenile, succese la senioare
în Cupa României și la Liga
Naţională, iar recent (3-5.XI.2017),
la Cluj Napoca, în Campionatul
României, prin frumoasa „recoltă”
de 6 medalii (2 aur, 2 argint, 2
bronz), un real triumf.
* În proba de tandem feminin,
finala naţională și-au disputat-o
două perechi de sportive senioare
de la Conpet Petrolul Ploiești.
„Aurul” și titlul de Campioane ale
României a revenit lansatoarelor
Cristina Samson și Nicoleta Trifan,
iar medaliile de argint colegelor lor
de club – antrenoarele jucătoare
Luminiţa Dogaru și Daniela
Lăcătușu – ambele ex-campioane
ale lumii…
* Și la tandem mixt, Conpet
Petrolul Ploiești a cucerit „aur”
prin Luminiţa Dogaru (împreună
cu partenerul de probă Ioan Figlea
de la CFR Cluj Napoca) și „bronz”,
în aceiași probă prin Cristina
Samson (împreună cu Mihai
Balaban de la Inter Petrila).
* Preţioase medalii au fost
cucerite
de
reprezentantele

noastre și în probele individuale.
„Argintul” la sprint a revenit
sportivei Cristina Samson („aur”
– colega sa de la Arena Conpet,
unde clubul său asigură pregătirile,
Andreea Băicoianu de la Rapid
București…), iar în proba de
individual clasic, Luminiţa Dogaru
cu 601 popice doborâte a cucerit
bronzul (aur – Doina Baciu 608p.d.,
argint – Duka Tilda 605p.d. –
ambele de la Electromureș Romgaz
Târgu Mureș).
Performanţele și onoarea aduse
Prahovei de către structura sportivă
de popice – CS Conpet Petrolul
Ploiești, se datorează competenţei
și dăruirii exemplare a staff-ului
tehnic (prof. Luminiţa Dogaru,
maestră emerită a sportului,
antrenoare-jucătoare inclusiv a
echipei României, antrenoarejucătoare Daniela Lăcătușu și
antrenoare la junioare Mihaela
Lixandru), condiţiilor optime
de pregătire și competiţionale
(inclusiv
moderna
„Arena
Internaţională) și graţie sprijinului
statornic al societăţii de prim nivel
naţional – SC Conpet Ploiești
(director general – ing. Liviu Ilași)
cât și a aportului profesionist
al celor două mari cluburi – CS
Conpet Ploiești (președinte ing.
Radu Necșulescu) și CS Petrolul
Ploiești (director – prof. Eduard
Crîngașu).

Gimnastele de la CSM Ploieşti,
cu onoare la Gent şi Bucureşti
LA GENT – BELGIA, LA HAPPY CUP
n organizarea Federaţiei Regale de
Gimnastică
din
Belgia,
Turneul
Internaţional de Gimnastică Ritmică – „Happy
Cup” desfășurat (2-6.XI.2017) la Gent – Belgia
a avut în start sportive din 42 de echipe
reprezentând 23 de ţări printre care și cele de
la Clubul Sportiv Municipal Ploiești (director
prof. Silviu Crîngașu). La marea competiţie
aflată în Calendarul Federaţiei Internaţionale
de Gimnastică, sportiva noastră Denisa Stoian
a cucerit două medalii în finalele probelor pe
obiecte: „argint” la minge și „bronz” la cerc,
ambele la „Junioare” (13-15 ani).
Cu onoare au reprezentat CSM Ploiești
(antrenoare(a
ccoordonatoare
arbitru
șși
internaţional
–
in
Liliana
Băescu,
L
aantrenoare
Puiu)
SSimona
gimnastele
șși
Miruna Ciocîrlan
M
Junioare,
la
Gabriela
G
Liliana Băescu, CConstantin,
SSabina Enache și
Simona Puiu
Anisia Drăgan la
A

Î

ȘI LA BUCUREȘTI, ÎN
CUPA ROMÂNIEI ȘI ÎN
CAMPIONATUL
NAŢIONAL
C
DE ANSAMBLURI
ur de forţă pentru bravele
noastre
gimnaste
de
la CSM Ploiești, care după
p
prestaţia de la Gent – Belgia s-au
ccomportat din nou onorant și la
B
București. În Capitala României,
în Sala Polivalentă (8.XI.2017),
ggimnastele de la CSM Ploiești,
p
pregătite
de
admirabilele
aantrenoare Liliana Băescu și
Puiu, s-au remarcat în
Gimnastele de la CSM Ploieşti, admirabile SSimona
C
Cupa României graţie sportivelor
– Denisa Stoian (Loc IV) și
la Gent şi Bucureşti
Miruna Ciocîrlan (V) la Junioare
M
șși Julia Isabela Oprea (VI) la
Prejunioare.
Prejunioare La Gent a concurat cu succes și
gimnasta de la CSM Ploiești – Julia Oprea, care Prejunioare, dar și în Campionatul Naţional de
însă a reprezentat Canada, ţara sa de reședinţă… Ansambluri în care cu echipa au ocupat locul V.
În fotografia de album, performerele de la
Participarea sportivelor noastre la Happy Cup
a fost posibilă prin finanţarea nerambursabilă de CSM Ploiești, în Sala Polivalentă, după „turul
la bugetul local, graţie proiectului „Gimnastica de forţă” de la Gent și București, de la stânga la
Ritmică ambasador al Municipiului Ploiești” dreapta: Rebeca Gabriela Constantin, Miruna
și cu sprijinul sponsorilor DIP Expres, Edil Ioana Ciocîrlan, Anisia Drăgan, Alexandra
Container, Med Tub Machines Toois și Sprinten Denisa Stoian, Sabina Ioana Enache, Julia Isabel
Oprea.
Infomar (manager Marius Marinescu).

0372.032.313
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Pe scurt
FOTBAL
Rezultat viciat… (Liga 3,
Seria 3, etapa 12, 11.XI.2017,
Stadionul „Ilie Oană” Ploiești)
* FC Petrolul Ploiești – AFC
Astra 2 Giurgiu 0-0. Joc aprig,
spectaculos, cu dominarea
petroliștilor, dar cu multe ratări
și „ghinioane”, cu o replică cu
dăruire maximă a astriștilor
care se pregătesc și joacă la
Ploiești pe Stadionul Astra, dar
și la dezamăgitoare erori ale
gazdelor, pe teren sau pe banca
tehnică, cea mai gravă însă,
de arbitraj, soldată conform
„legislaţiei”
fotbalului,
cu
vicierea rezultatului… Arbitrul
asistent 1, un „Corb” dornic de
glorie, venit de la circa șase sute
de kilometri, de la Satu Mare,
a anulat prin semnalizarea
sa eronată un gol petrolist
regulamentar
(Ciocîlteu,
minutul 19), prezentat ca atare
de multiple reluări TV (Digi
Sport 1, Sport Ph…).
* În clasament conduc:
Petrolul Ploiești 29p, AFCM
Alexandria 27p.
* În etapa următoare („13”,
ultima a turului), în jocuri
decisive pentru finalul sezonului
de toamnă: SC Popești Leordeni
– FC Petrolul Ploiești (sâmbătă,
18.XI.2017, ora 14.00, Stadion
Inter Gaz Popești Leordeni) și
AFC Astra 2 Giurgiu – AFCM
Alexandria (vineri, 17.11.2017,
ora 14,00, Stadion Astra Ploiești).
HAI PETROLUL!
BASCHET
Liga 1 (m)
* CSU 2 Sibiu – CSM Ploiești
76-94 * CSU Brașov – CSM
Ploiești 89-78. * Agronomia
București – CSU Ploiești 8727 . * CSU Ploiești – Știinţa
București 54-125.
Liga 1 (f)
* BC 2 Sirius Târgu Mureș –
CSM CSȘ Ploiești 69-66.
HANDBAL
Liga 1 (f)
* HC Activ CSO Plopeni –
CNOT Iași 28-38.
VOLEI
Divizia A1 (m)
* Tricolorul LMV Ploiești –
Știinţa Explorări Baia Mare 3-0.
HIPISM
În premieră, 6 curse de trap
și 2 de galop, în reuniunea
hipică (12.XI.2017), găzduită de
modernul Hipodrom Ploiești.
În cea mai importantă cursă de
trap – „Premiul Municipiului
Ploiești”, câștigător a fost calul
„Bomba de Javille” având în sulky
pe driverul Tsvetan Parmakov
– Bulgaria. Cursele de galop,
demonstrative, spectaculoase,
bine primite de numeroșii
spectatori, au fost organizate cu
sprijinul Asociaţiei Române a
Calului Arab Shagya România.

Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an,
Faxmedia 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 verificat personal în prealabil.
Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important

că putem spune clientului: „fii liniştit, am fost acolo şi am verificat totul pentru tine!”

