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„Nu există un răspuns mai înjositor decât o tăcere dispreţuitoare.”

- Culese de Tata

Legea de înființare
a Fondului Suveran
de Dezvoltare,
dezbătută în regim
de urgență

Michel de Montaigne (1533-1592) filosof francez

DE CE OARE GUVERNUL NU REUȘEȘTE SĂ-ȘI CONVINGĂ CETĂȚENII CĂ

ROMÂNIA OCUPĂ LOCUL I ÎN LUME
LA CREȘTEREA ECONOMICĂ?
PRIMII DIN LUME (ÎN FINE, DIN UE) LA CREȘTERE ECONOMICĂ, PENULTIMII LA SALARII!

L

egile
privind
înființarea
Fondului Suveran de Dezvoltare
și a Băncii de Dezvoltare a României
vor fi dezbătute, în Parlament, în
procedură de urgență. Proiectele
au fost depuse la Senat, Camera
Deputaților fiind for decizional.
Cele două noi structuri publice vor
avea menirea, potrivit inițiatorilor,
parlamentari ai PSD și ALDE, să
stimuleze economia și dezvoltarea
antreprenoriatului. Noi sperăm doar
ca instituțiile să nu fie similare altora
de acest fel (EximBank, Autoritatea de
Supraveghere Financiară, autorități
de reglementare, regii autonome sau
companii de stat) în care miza uriașă
este cea a veniturilor exorbitante
încasate de conducerile de obicei
politice (directoriate, consilii de
administrație etc.).
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R

omânia o duce bine. Așa spune statistica. Așa spune
premierul Mihai Tudose. Așa spune și majoritatea
p
parlamentară.
Dacă o fi adevărat sau nu, fiecare se poate
u
uita
în propriul buzunar, să vadă dacă are mai mulți
s mai puțini bani. Sau ne putem uita și la vecinii mai
sau
a
apropiați
ori mai îndepărtați, cei pe care i-am lăsat în
u
urmă
de tot cu creșterea economică. Sau poate e suficient
s privim în jur? Astăzi, realizăm și noi un crochiu social
să
ș economic, folosindu-ne doar de informațiile care au
și
c
curs
în două zile.
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PSD Prahova iese în stradă să protesteze ÎNCĂ O ZI NAȚIONALĂ
„împotriva abuzurilor justiției”
ÎN ROMÂNIA
D
C
eși președintele executiv al
PSD, Niculae Bădălău, a afirmat
că parlamentarii social-democrați
trebuie să lucreze, nu să meargă la
miting, ceea ce sugerează că nu va fi
nicio ieșire în stradă a membrilor și
simpatizanților partidului, organizația
din Prahova ia în calcul organizarea,
cităm, „a unui miting de protest
împotriva abuzurilor justiției”. Aflat
la putere cu o majoritate covârșitoare,
PSD a hotărât așadar că e bine să
tranșeze în stradă legile justiției. PSD
Prahova nu știe deocamdată ce va
face, dacă va organiza mitingul în
Ploiești sau va merge la București, la
o demonstrație de amploare. Liderii
județeni vorbesc cu subiect și predicat
despre „abuzurile care se săvârșesc în
momentul de față în justitie”, sugerând
că opina publică nu înțelege despre ce
este vorba în propunerile de modificare

amera Deputaților a decis, marți, prin lege, ca
ziua de 18 decembrie să fie declarată și ridicată la
rang de sărbătoare națională a minorităților naționale din
România. Proiectul a fost adoptat cu 279 de voturi „pentru”
și 4 abțineri. Până acum, prin Hotărârea de Guvern
nr. 881/1998, 18 decembrie fusese stabilită drept Ziua
Minorităților Naționale, dar acum sărbătoarea a primit
caracter național, la fel cum este 1 Decembrie, ocazie cu
care se vor organiza manifestări culturale finanțate din
bugetele locale/național. Actul normativ adoptat vorbește
despre faptul că „autoritățile administrației publice
centrale și locale, precum și organizațiile neguvernamentale
interesate pot acorda sprijin logistic și/sau financiar,
pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor dedicate
sărbătoririi acestei zile”.
În 1992, Adunarea Generală a ONU a adoptat Declarația
cu privire la drepturile persoanelor aparținând
minorităților naționale, etnice, lingvistice și religioase,
iar nouă nu ne rămâne decât să așteptăm ca Italia, Spania,
Franța, Maria Britanie ori SUA să declare o zi națională
pentru românii care trăiesc și muncesc în aceste state.

legilor. Adică în spațiul public „sunt
a legilor
sunt
onsiliul Județean Prahova va oferi
vehiculate multe dezinformări, se
angajaților tichete de vacanță
prezintă informații trunchiate special
începând din 2018. Valoarea acestora
pentru a induce în eroare”, iar socialva fi la nivelul unui salariu minim pe
democrații doresc ca oamenii să fie
economie. Ca urmare, în cazul în care
„informați din surse sigure”, fiindcă
salariul minim va crește la 1.900 lei,
au impresia că dezinformarea este
angajații CJ vor beneficia de această
deliberată pentru a se pregăti noi ieșiri
sumă pentru a-și petrece vacanțele.
în stradă „pe motive închipuite”.
Măsura vine la câteva săptămâni după
ce aleșii județeni și conducerea CJ tunau
și fulgerau că, din cauza inactivității
unora dintre angajați, banii pentru
investiții s-au cheltuit sub nivelul a 30%.
Să înțelegem ce, că este o primă de stat
cu burta la soare pe banii noștri pentru
SUBALTERNA LUI A PRIMIT 2 ANI CU EXECUTARE!
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
neperformanță? Rogu-te, dragă CJ, dacă
nalta Curte de Casație Ploieștiului, Iulian Bădescu, a fost pentru sine ori pentru altul de fond îl condamnase pe Bădescu la
tot faci concesii din banii prahovenilor,
n-ai vrea să oferi, cu voia noastră,
și Justiție a pus capăt acuzat și judecat pentru finanțarea bani. Instanța l-a condamnat pe trei ani cu executare. În schimb,
Oana Iacob, fostul secretar
100 de salarii compensatorii fiecărui dosarului în care fostul primar al
ilegală a echipei Petrolul. Acesta Bădescu la 3 ani de închisoare al municipiului și subalterna
incompetent din instituție? Sau fiecărui
cu suspendare pe durata unui
a fost găsit vinovat pentru abuz termen de încercare de 7 ani și 2 primarului, care pesemne a
ins ce-și face de treabă cărând hârtii de
în serviciu contra intereselor ani interzicerea unor drepturi, cu executat niște ordine, a primit
la un birou la altul?
-Făcută e lumea la noi
publice în formă calificată, luare titlu de pedeapsă complementară. 2 ani de închisoare cu executare
Din deștepți și din mulți boi.
de mită și folosirea influenței de Fostul primar este obligat să achite și plata a 25% din valoarea
Boii trag la jug o viață
către o persoană care îndeplinește 75% din valoarea prejudiciului prejudiciului! Al treilea inculpat
Deștepții? Pleacă-n vacanță!
o
funcție
de
conducere adus Primăriei Ploiești, calculat din dosar, Iulia Alina Alexandru,
Citiţi în pagina 4
într-un partid în scopul obținerii la 8 milioane de lei. Instanța de a fost achitat.

C

FOSTUL PRIMAR AL PLOIEȘTIULUI, CONDAMNAT
LA 3 ANI DE ÎNCHISOARE CU SUSPENDARE
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Deși are mare-mare nevoie,
România parcă nu vrea să
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“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20
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Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt
Zeci de persoane au fost
victime ale accidentelor
rutiere produse pe șoselele din
Prahova.
Roxana Tănase;
www.ziarulploiestii.ro
Două accidente rutiere, dintre
care unul mortal, pe Bulevardul
București
Un bărbat, în vârstă de 62 de
ani, a fost acroșat de un autoturism
pe Bulevardul București din
Ploiești. Impactul a fost extrem
de grav. Medicii de la Serviciul de
Ambulanță ajunși la fața locului
au constatat că bărbatul era
inconștient și prezenta multiple
traumatisme. Victima a fost
transportată la Unitatea de Primiri
Urgențe a Spitalului Județean
Ploiești, dar din păcate a decedat.
Poliția
continuă
cercetările
pentru a stabili exact modul cum
s-a produs accidentul rutier. În
aceeași zonă, dar la diferență de
aproximativ o oră, a avut loc un al
doilea accident rutier, după ce un
tânăr în vârstă de 21 de ani a fost
acroșat de un autoturism. Victima
a fost transportată la spital cu o
plagă la gamba dreaptă. Pentru că
rana era superficială, tânărul a fost
externat.
Accident rutier, pe DN1, la
Sinaia
Traficul rutier a fost îngreunat
pe DN1, la Sinaia, după ce un
microbuz, cu șapte pasageri,
și două autoturisme, în care se
aflau patru persoane, au intrat în
coliziune. La fața locului au ajuns
echipaje ale Poliției, ale Serviciului
de Ambulanță, dar și din cadrul
ISU Prahova. Din fericire nicio
persoană nu a fost transportată la
spital. Poliția continuă cercetările
pentru a stabili cu exactitate modul
cum s-a produs evenimentul
rutier.
Accident mortal la Vărbilău
Un bărbat în vârstă de 49 de
ani din satul Coțofenești, comuna
Vărbilău, a decedat în urma unui
accident stupid, care a avut loc pe
DJ 102B. Bărbatul se deplasa cu
o bicicletă, iar la un moment dat
ar fi căzut într-un șanț, unde s-a
lovit de un canal colector al apelor
pluviale. Impactul i-a fost fatal.
Medicii ajunși la fața locului nu
au mai putut face nimic. Cadavrul
a fost transportat la Serviciul de
Medicină Legală Ploiești pentru
efectuarea necropsiei și stabilirea
cu exactitate a cauzei morții.
Trafic blocat pe DN1A, la Cheia,
după ce un camion s-a răsturnat
Timp de câteva ore, traficul
rutier pe DN1 A a fost restricționat
după ce șoferul unui camion
a pierdut controlul volanului
și s-a răsturnat cu vehiculul.
Camionul era încărcat cu pietriș,
iar în momentul în care s-a produs
accidentul, mașina s-a răsturnat
pe carosabil, nisipul ajungând în
șanț. Traficul a revenit la normal
abia după trei ore, în momentul în
care camionul a fost ridicat de pe
carosabil.
Incendiu la o casă din comuna
Cosminele
O persoană a sunat la 112 și a
anunțat că arde o casă în comuna

2

Cosminele, sat Trestiei. Focul a
cuprins acoperișul imobilului pe o
suprafață de 250 de metri pătrați.
Pompierii militari au intervenit
pentru localizarea și stingerea
incendiului cu două autospeciale.
Potrivit ISU Prahova, din fericire,
nicio persoană nu a fost rănită.
Incendiu la un transformator în
zona Gării de Sud
Focul a izbucnit la un
transformator al depoului de
locomotive de la Gara de Sud.
Potrivit ISU Prahova, la fața
locului au intervenit două
autospeciale. Transformatorul era
într-o încăpere, cu o suprafață
de 40 mp, iar incendiul s-a
manifestat cu degajare mare de
fum. La fața locului au intervenit
echipaje pentru întreruperea
curentului electric. Din fericire,
nicio persoană nu a fost rănită,
însă lumea s-a panicat din cauza
fumului degajat.
Suspiciune de viol la Vâlcănești
O tânără în vârstă de 15 ani
a ajuns la spital cu o plagă pe
brațul stâng, în cauză existând
suspiciunea că a fost violată.
Minora a fost transportată
cu o ambulanță la Spitalul de
Pediatrie Ploiești, iar de aici a
fost transportată la Maternitatea
Ploiești. Cercetările continuă
pentru a se descoperi cum anume
s-au produs evenimentele.
Bărbat atacat de urs la Valea
Doftana
Un bărbat în vârstă de 91 de
ani a ajuns la spital cu răni grave
provocate de un urs. Bărbatul
plecase de acasă cu gândul de a
ajunge la o fâneață. În momentul
în care se deplasa pe un drum
forestier, acesta a fost atacat de urs.
Fiul bărbatului a anunțat incidentul
la 112. Potrivit medicilor,
victima prezenta multiple plăgi
în regiunea abdomenului, pe
coapse și pe față. Bărbatul a fost
transportat la Unitatea de Primiri
Urgențe a Spitalului Județean
Ploiești, unde a rămas internat la
Secția de Chirurgie. Din păcate,
prezența urșilor în zonele urbane
a fost semnalată în nenumărate
rânduri, jandarmii prahoveni
fiind solicitați să intervină aproape
zilnic pentru alungarea animalelor
sălbatice.
Vitezoman pe Bulevardul
București din Ploiești
Polițiștii rutieri au acționat
inclusiv noaptea cu radarul Tru
Cam. Un șofer a fost depistat
în Ploiești, pe Bulevardul
București, circulând cu 206
km/h.
Pentru
depășirea
neregulamentară
a
vitezei,
polițiștii i-au reținut permisul
de conducere și a fost sancționat
contravențional. „Polițiștii rutieri
folosesc echipament video de
supraveghere a traficului rutier și
măsurare a vitezei de deplasare a
autovehiculelor inclusiv pe timpul
nopții. Astfel, polițiștii au acționat

atât în Ploiești și pe drumurile
naționale cât și pe drumurile
județene”, a precizat IJP Prahova.
În decurs de aproape două luni,
numai pe timpul nopții, polițiștii
au acordat 689 de sancțiuni, dintre
care 602 pentru nerespectarea
regimului legal de viteză, iar 87
pentru alte abateri. „De asemenea,
în perioada de referință, s-au
reținut 31 permise de conducere și
două certificate de înmatriculare.
Numai în Municipiului Ploiești
au fost reținute 20 de permise
de conducere”, a mai anunțat IJP
Prahova.
Controale în oboarele din
Prahova
Jandarmii
din
cadrul
I.J.J.Prahova au desfăşurat acțiuni
punctuale în târgurile şi oboarele
de pe raza localităţilor Ploieşti,

Măneciu şi Vălenii de Munte în
vederea prevenirii şi combaterii
comercializării ilicite. În urma
controalelor în oborul din Ploiești,
jandarmii au constatat două
infracţiuni, privind punerea în
circulaţie a unui produs, purtând
o marcă identică sau similară. În
târgul de la Măneciu jandarmii au
depistat un bărbat, în vârstă de 61
de ani, domiciliat în municipiul
Ploieşti, care oferea spre vânzare
trecătorilor, cinci cutii a câte
200 ţigări pe tub cu filtru ţigaret.
Jandarmii au aplicat în total 14
sancțiuni în valoare de 33.000 de
lei, fiind dispusă și confiscarea
unor articole de îmbrăcăminte.
Bărbat acuzat de furt de lemne
Bărbatul a fost surprins de un
echipaj din cadrul Poliției Plopeni
în timp ce transporta lemne cu
ajutorul unei căruțe. La vederea
polițiștilor, bărbatul a încercat să
fugă, pe un câmp din vecinătatea
localității Plopeni. Aici, bărbatul a
abandonat materialul lemnos, însă
a fost identificat rapid de polițiști
ca fiind din comuna Dumbrăvești.
Se pare că acesta a tăiat lemnele din
pădure, fără a deține documente
legale, motiv pentru care a încercat
și să fugă. Materialul lemnos a
fost predat Ocolului Silvic Slănic,
iar bărbatul a fost sancționat
cu 5.000 de lei. Acesta nu este
singurul caz depistat în Prahova.
De la începerea sezonului rece,

furturile de lemn s-au înmulțit.
Un alt incident a avut loc la Sinaia,
unde cinci persoane încercau
să sustragă cetină... O patrulă
din cadrul Secției de Jandarmi
Montan Sinaia a constatat faptul
că o autoutilitară marca Mercedes
Vito a pătruns pe drumul forestier
Valea Câinelui din Sinaia. Ajunși
la fața locului jandarmii au dat
peste cinci persoane care încercau
să sustragă cetină. „În urma
cântăririi a rezultat cantitatea de
150 kg de cetină care a fost predată
unui lucrător silvic. Persoanele în
cauză au fost sancționate pentru
pătrunderea fără acordul scris al
Ocolului Silvic Sinaia pe un drum
forestier cât și pentru recoltarea
de material nelemnos specific”, a
anunțat IJP Prahova.
Incendiu la o casă din satul
Mireșu Mare
Focul a cuprins mai întâi soba
și coșul de evacuare a fumului.
„Echipajele de pompieri au
intervenit pentru localizarea și
lichidarea unui incendiu izbucnit
la o locuință particulară situată
în comuna Sângeru, sat Mireșu
Mare. Pompierii militari au
acţionat timp de aproximativ o
oră pentru stingerea incendiului
ce se manifesta la soba si
coșul de evacuare a fumului,
respectiv
pentru
căutarea
eventualelor focare ascunse și
înlăturarea efectelor negative ale
evenimentului”, a precizat ISU
Prahova. Pompierii au anunțat
că incendiul, cel mai probabil, a
fost provocat din cauza jarului

sau scânteilor din sobă. Soba și
coșul de fum a fost în proporție de
40 %. Echipajele de pompieri au
împiedicat propagarea flăcărilor la
alte construcţii învecinate.
Razie de amploare la Halele
Centrale
Timp de două ore, polițiștii
Secției 1 Ploiești au desfășurat o
acțiune amplă în Piața Halelor
Centrale, fiind verificați 30 de agenți
economici și 30 de producători
agricoli. Polițiștii au aplicat 70
de sancțiuni contravenționale,
în valoare de 19.450 de lei.
Totodată, polițiștii au confiscat
legume, fructe și flori în valoare
de 3.500 de lei. Cu ocazia raziei
au fost constatate trei infracțiuni,
două pentru comercializare de
produse alterate, iar una pentru
folosirea unui minor în scop de
cerșetorie. „În timpul acțiunii,
polițiștii au depistat un ploieștean
cercetat în trei dosare penale sub
aspectul săvârșirii infracțiunilor
de înșelăciune în formă continuată
și fals în înscrisuri sub semnătură
privată, având ca mod de operare
p
inducerea în eroare a persoanelor
in
ccu prilejul achiziționării unor
bunuri prin intermediul unui site”,
b
a anunțat IJP Prahova. „Prejudiciul
ccauzat în cele trei cauze penale este
de 22.650 lei. Bănuitul a fost reținut
d
pentru 24 de ore și urmează să fie
p
prezentat Parchetului de pe lângă
p

Judecătoria Ploiești, cu propunere
de sesizare a instanței în vederea
luării unei măsuri preventive”, a
precizat sursa citată.
Două persoane reținute de
polițiștii din Blejoi
Polițiști din cadrul Secției
Rurale nr. 3 Blejoi au identificat și
depistat în localitatea Bucov două
persoane bănuite de comiterea a
doua furturi. „Din cercetări, au
rezultat indicii că în noaptea de
15/16 noiembrie, cei doi bănuiți,
în timp ce se aflau în satul Pleașa,
ar fi observat un autoturism,
parcat în fața unui bloc. În timp
ce unul dintre aceștia ar fi asigurat
paza pentru a nu fi prinși, cel
de-al doilea, un minor de 17
ani, ar fi sustras din interiorul
autoturismului un telefon mobil,
vândut ulterior unei persoane din
localitate, pentru suma de 30 de
lei”, a precizat IJP Prahova. Aceasta
nu este singura infracțiune de
care cei doi sunt bănuiți. Potrivit
polițiștilor, cei doi ar fi pătruns
și într-o societate comercială, de
unde au sustras mai multe bunuri,
dar și o sumă de bani din încasările
magazinului. Cele două persoane
au fost reținute, fiind cercetate
pentru săvârșirea infracțiunii de
furt calificat.
Țigări din Republica Moldova,
confiscate la Ploiești
Polițiști din cadrul Secției 3
Poliție au efectuat un control
la o întreprindere familială
din Ploiești, pentru verificarea
actelor de comerț. „Asupra
reprezentantului întreprinderii, au
fost găsite 440 țigarete produse în
Republica Moldova. Totodată, s-a
constatat că erau comercializate
legume și fructe fără documente
de proveniență. În consecință,
polițiștii au procedat la ridicarea,
în vederea confiscării, a tigaretelor
şi a peste 250 de kg de fructe și
legume (100 kilograme roșii - 69
kilograme cartofi - 24 kilograme
varză - 15 kilograme ardei capia
- 21,5 kilograme mere - 14
kilograme ardei gras - 4 kilograme
conopidă - 5,5 kilograme hrean 80 legături verdeață)”, a anunțat
IJP Prahova. Valoarea bunurilor
ridicate în vederea confiscării este
de aproximativ 1500 lei. În cauză

s-au întocmit acte procedurale
d l
pentru săvârsirea infracțiunii de
colectarea, deţinerea, producerea,
transportul, preluarea, depozitarea,
predarea, desfacerea şi vânzarea
bunurilor sau a mărfurilor care
trebuie plasate sub un regim vamal
cunoscând că acestea provin din
contrabandă sau sunt destinate
săvârșirii acesteia, a precizat
sursa citată. Persoana în cauza
a fost condusă la sediul Secției
nr.3 Politie, a fost sancționată cu
amendă de 500 lei. Cercetările
sunt continuate în vederea stabilirii
întregii activităţi infracționale.
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SINAIA, CEA MAI BUNĂ STAȚIUNE DIN ROMÂNIA
W

orld Ski Awards, singura inițiativă globală de a
recunoaște, recompensa și sărbători excelența în
turismul de schi, a declarat Sinaia, la sfârșitul săptămânii
trecute, cea mai bună stațiune din România. Trofeul „Best Ski
Resort” a fost primit de primarul Vlad Oprea. Evenimentul,
aflat la a cincea ediție, a fost găzduit de stațiunea Kitzbühel,
din Austria, ea însăși declarată cea mai bună din țara sa.
La nivel global, titlul de cea mai bună stațiune din lume i-a
revenit Franței (Val Thorens).

D

in România și-au mai
depus
candidatura,
alături de Sinaia, alte opt stațiuni
sau domenii schiabile: Predeal,
Rânca, Straja, Vatra Dornei,
Vidra-Transalpina, Arena Platoș
Păltiniș, Azuga și Poiana Brașov.
De departe, orașul Sinaia a fost
apreciat pentru faptul că are cel
mai întins domeniu schiabil (18
pârtii), instalații de transport prin
cablu, inclusiv telegondolă până la

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
Cota 2000, dar și o infrastructură
hotelieră puternică. Pe de altă
parte, investițiile în drumuri
și înfrumusețarea orașului au
atârnat greu în alagerea stațiunii
drept cea mai importantă din țară.
La Kitzbühel s-au adunat, pentru
a participa la World Ski Awards,
reprezentanți ai autorităților
locale, hotelieri și agenții de turism
din cele mai cunoscute stațiuni
de schi din lume. Superlativele la

nivel mondial au revenit Franței
(cea mai bună stațiune și cel mai
bun hotel din lume, Val Thorens),

Elveției (cel mai bun hotel din
lume, Verbier), cea mai modernă
înaltă stațiune, Laax, Austria (cel

ROMÂNIA ÎNCEARCĂ SĂ IASĂ DIN
PROCEDURA DE INFRINGEMENT ÎN
CAUZA MICROHIDROCENTRALELOR

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

A

Î

n urmăă cu doi
d i ani,
i C
Comisia
ii
Europeană a deschis procedura
de infringement împotriva României
din cauza a 27 de microhidrocentrale
amplasate în arii protejate și care au
distrus ecosistemele de pe mai multe
râuri de munte. Mai multe proiecte
au fost temporar blocate. În urmă
cu ceva timp, Ministerul Mediului a
făcut un prim pas pentru a ieși de sub
sancțiunea europeană, armonizând o
parte a legislației cu cea a UE.

cțiunile
ONG-urilor
de
a bloca construirea unor
m
microhidrocentrale
(MHC) pe râurile
d siturile Natura 2000 ori alte arii
din
n
naturale
protejate au pornit prin anul
2
2010.
Era vorba atunci despre râurile
D
Dejani-Lupșa
și Viștișoara de pe
v
versantul
nordic al Munților Făgăraș,
C
Capra
și Buda, Oticu și Cumpănița,
d pe versantul sudic, Nera din
de
C
Caraș-Severin,
Răcătău și Someșul
R
Rece
din Cluj etc. Organizațiile nong
guvernamentale
n-au găsit un partener
d
deschis
în rândul autorităților române
(
(Apele
Române, Ministerul Mediului,
G
Garda
de Mediu, parlamentari,
e
europarlamentari
etc.), unele dintre
acestea fiind de fapt cele care au
eliberat acordurile pentru proiectele
energetice, așa că, în 2012, s-au adresat
direct Comisiei Europene. Europenilor
le-au trebuit în jur de trei ani pentru
a face propria lor investigație, dar
până la urmă au găsit că sunt încălcări
sistematice ale normelor europene în
materie, așa că au declanșat procedura
de infringement împotriva României.
În acest răstimp au fost distruse mai

multe râuri de munte, dar altele au fost
salvate. În ce stadiu se află autoritățile
române în cazul microhidrocentralelor?
În ultima etapă, cea de armonizare a
legislației. Pe data de 8 noimebrie 2017,
Guvernul României a emis o ordonanță
de urgență pentru modificarea și
completarea Legii apelor, act normativ
care tocmai acest lucru îl urmărește,
alinierea României la legislația
europeană pentru ieșirea din procedura
de infringement pe cauza MHC-urilor.
Mai exact, a fost introdusă și definită în
legea internă noțiunea de debit ecologic
stipulată în Directiva 2000/60/CE.
Acest lucru permite stabilirea cadrului
legal viitor pentru protecția apelor
valoroase din punct de vedere ecologic,
prin interzicerea lucrărilor care le pot
afecta, respectiv, MHC-urile. A fost
definit, de asemenea, și termenul de
„debit de servitute” necesar a fi lăsat în
aval de lucrările de barare a apelor. Aici
este aici! Cine va hotărî acest debit, cât
de mult sau de puțin trebuie să curgă
apa pentru a nu face să dispară fauna și
flora specifică?

UN NOU CAZ DE TRICHINELOZĂ
CONFIRMAT ÎN PRAHOVA

D

irecția Sanitară Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor
a confirmat apariția unui nou caz de
trichineloză la un porc mistreț, pe
fondul de vânătoare 42 Malu Roșu
aparținând Asociației Județene a
Vânătorilor și Pescarilor Sportivi
(AJVPS) Prahova. De la începutul
anului, potrivit DSVSA, în Prahova
au fost confirmate cinci cazuri de
trichineloză, patru dintre ele fiind
depistate la porci mistreți, iar unul
într-o gospodărie din Câmpina.

„Urmare a acestei situații atenționăm
populația privind obligativitatea
efectuării examenului trichineloscopic
la porcii sacrificați în gospodărie cu
ocazia Sărbătorilor de Iarnă/ocazional,
precum și a celor vânați, ţinând cont că
această boală care se transmite la om
prin consumul de carne/produse din
carne neexaminată sanitar veterinar
în direcția trichinelozei”, a anunțat dr.
Mihai Terecoasă, directorul DSVSA
Prahova.

,

EDITURA

mai bun hotel din lume construit
în 2017), Japoniei (cel mai bun
hotel din lume), Canadei și Italiei.

LEGEA DE
ÎNFIINȚARE
A FONDULUI
SUVERAN DE
DEZVOLTARE,
DEZBĂTUTĂ
ÎN REGIM DE
URGENȚĂ

continuare din pagina 1

Î

n ceea ce privește Fondul Suveran de Investiții
(FSDI), inițiatorii spun că instituția va fi
deținută, în întregime, pe toată durata sa de
funcționare, de către statul român, iar drepturile și
obligațiile izvorâte din calitatea de acționar unic vor fi
exercitate prin Ministerul Finanțelor Publice. Scopul
FSDI va fi acela de dezvoltare și finanțare din fonduri
proprii și/sau fonduri atrase a unor proiecte de
investiții în diverse sectoare economice sau publice.
Operațiunile FSDI vor fi finanțate din venituri
obținute din dividendele încasate de la societățile la
care statul român este acționar, din venituri rezultate
din tranzacționarea unor instrumente financiare
emise de alte entități, din operațiuni cu instrumente
financiare proprii, venituri din vânzarea de pachete
de acțiuni din portofoliu, împrumuturi etc. Fondul
va fi condus de un directorat și un consiliu de
supraveghere. În anii următori, prin înființarea
FSDI, bugetul statului va pierde sumele pe care le
încasa sub formă de dividente de la companiile de
stat. Banca de Dezvoltare a României S.A. (BRDSA) este descrisă ca o „entitate juridică autonomă
și independentă capabilă să încheie orice tip de
contracte în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale, cu
obiectivul de a sprijini anteprenoriatul și dezvoltarea
socio-economică a României prin promovarea
investițiilor și asigurarea finanțării, prin derularea de
servicii financiare și de consultanță și prin emiterea
de titluri de valoare/strângere de fonduri sau de
capital în scopul susținerii acestor servicii”. BRD-SA
va putea acorda împrumuturi directe cu condiția
să nu excludă finanțarea viabilă din partea băncilor
comerciale, a investitorilor și a altor intermediari
financiari privați.

• broşuri • reviste • cărţi • ziare • cataloage
(documentare, redactare, machetare şi tipărire
tipărire))
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Parol,
Ș

tiți cum e cu oamenii ăștia care trec de
la un partid la altul? Nu, nu-și schimbă
nasul, ochii, gura, burta și buricul la propriu
(oricum buricul rămâne cel mai important,
ei fiind dacă nu buricul pământului, al
României sigur!), ci doar simțurile. De
exemplu, le pute ceea ce erau și ei ieri. Așa și
cu eternul parlamentar Varujan Vosganian.
Până ieri-alaltăieri liberal sadea, acum, de
când s-a făcut aldist, îi pute PNL. Bine, și
PNL îi dă motiv, fiindcă chiar miroase a
mlaștină sau leș, la cât de inactiv sau mort
este. Deci ce i-a mutat nasul lui Vosganian
din loc? Titlul moțiunii de cenzură:
„PSDragnea, în campanie mumă, la putere
ciumă”. El zice că „asocierea dintre categorii
sociale-reprezentări politice și ciumă-nu
face decât să ne aducă aminte de o recuzită
de natură nazistă și rasială”. Acuma, îi dau
dreptate, titlul moțiunii este ridicol, dar de
unde până unde nazism într-un proverb
neoș românesc, „pentru unii mumă, pentru
alții ciumă”? Păi, nene, să-ți spun eu cum stă
treaba cu muma și ciuma:
-Când pensii nesimțite v-ați dat vouă
Se cheamă că ai fost oleacă mumă.
Dar când pe noi ne socotești la ouă,
Ești nu doar caraghios, ești ciumă!

D

an Voiculescu se solidarizează
cu Adrian Năstase după ce fostul
premier, atacat urât de tot de Radu Banciu,
jurnalist la B1TV, i-a dat o replică dură

acestuia, folosind un limbaj similar, cu
„mă, jigodie”. Dar uite ce spune Măria Sa
Voiculescu, fost senator în trei mandate
și fost pușcăriaș de drept comun: „Despre
oricine ar fi fost vorba, limbajul ofensator,
suburban, în special la adresa familiei nu
este permis, cred eu, unui om de televiziune.
Dezavuez și condamn manifestările unor
oameni inculți, cu grave probleme de
caracter, jurnaliști eșuați flagrant. Sunt
suficiente eșecul sau mediocritatea în
destinul personal pentru a te transforma
într-un judecător al societății românești? E
suficientă amăgirea că, înjurându-i pe cei
care au reușit prin propriile puteri, devii și
tu, pentru o clipă, puternic? Din păcate însă,
ca peste tot în societatea românească, nonvalorile comentează și formează opinii. Și
în acest domeniu România se află-în egală

PAMFLET

Mă doare-n băşcălie!
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

măsură-sub semnul imposturii și al pierderii
reperelor autentice. Și aici scara valorilor e
răsturnată și batjocorită în fiecare zi”.
Acuma, ce să zic, îi dau dreptate, Banciu
e vulgar-vulgar, dar eu am alt comentariu:
-O fi incult și Banciu, porc sadea,
Dar, Dane, te uiți și în grădina ta?
Mircea și Dana, Gâdea și Ciuvică...
Ce-ți pute la Banciu...ei pot să zică?
Pe de altă parte, îți răspund eu la două
întrebări pe care le-ai pus:
-Sunt suficiente eșecul sau mediocritatea
în destinul personal pentru a te transforma
într-un judecător al societății românești?
-Da, uită-te la Guvern și Parlament!
-România se află-în egală măsurăsub semnul imposturii și al pierderii
reperelor autentice. Și aici scara valorilor e
răsturnată și batjocorită în fiecare zi?
-Da, așa e, uită-te la tine!

E

uroparlamentarul Laurențiu Rebega
denunță Mecanismul de Cooperare și
Verificare (MCV) pe motiv că „guvernanții
de la Bruxelles și liderii din țările puternice
consideră tacit că Uniunea trebuie să
rămână împărțită între un centru select și o
periferie pauperă. Dacă n-ar exista foamea
din România, n-ar exista nici profitul pentru
Occident! Prin urmare, MCV-ul, Schengenul, Directiva lucrătorilor, calitatea „estică”
a produselor din supermarketuri, toate
fac parte dintr-o stare de lucruri pe care
Bruxelles-ul și alte două-trei capitale nu au
niciun interes să o schimbe”. Acuma, Luare,
ce să-ți zic io, e o vorbă nasoală, „ce are sula
cu prefectura”? Ce are MCV cu produsul
de calitate slabă din supermarket? Stă vreo
lighioană din Vest cu pistolul la tâmpla ta
să te amenințe „ia, bă, carne stricată, că
dacă nu te împușc”? Păi tocmai asta zice
MCV, că nu ne facem treaba cum trebuie
în țară și tolerăm corupția-iar treaba cu
putreziciunile din rafturi tot de asta ține! Pe
de altă parte, cum, ce, aud bine, „foamea din
România”? Care foame, bre?
-Dum-dum-dum! Asta ce e,
Se aude la Bruxelles?
E bum-bum din România,
Duduie economia!

S

orin Moisă, economist la bază,
cu un doctorat la Oxford, angajat
multă vreme la Bruxelles, în prezent
europarlamentar, și-a dat demisia din PSD,
spunând că „partidul aruncă România
într-o văgăună a istoriei pentru a-l apăra pe
Liviu Dragnea de trecut” ( a se citi dosare).
Ministreasa Lia Olguța Vasilescu a sărit ca
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arsă când a auzit de acest „securist mititel”:
„Eu am auzit prima oară de el atunci când
sistemul îl dădea variantă de premier. Am
spus atunci unui post tv că nu are cum să
fie pentru că nu e nici măcar membru de
partid. Asta pentru că, repet, eu nu auzisem
de el. Pentru PSD el nu există! Simplu!”.
Răspunzându-i apoi chiar lui Moisă, Olguța
a zis: „Am pierdut prea mult timp azi cu un
securist mititel și neînsemnat ca dvs...” Ehei,
Lie,Lie...
-Aristotel de-ar fi trăit
Era chiar nimicuța,
În viață n-ar fi reușit:
Nu-l cunoștea Olguța!
Iar de-ar fi scris
Ori împotrivă ar fi grăit,
Aristotel era precis
Agent acoperit.

C

ică generalul cu patru stele, fostul
intendent, parlamentar, ministru
și vicepremier Gabriel Oprea va reveni în

politică „din dorința de a oferi o alternativă
celor care sunt nemulțumiți de situația
politică și economică actuală, din necesitatea
de a găsi o formulă de echilibru în planul
politic și economic, în vederea asigurării
unul climat favorabil de dezvoltare și progres
pentru România”. Acesta nu va da buzna ca
până acum la guvernare, cu partidulețul său
de buzunar, am numit UNPR, dar va sta la
pândă până când, zdup!, va sări în apă, să
salveze țara de la înec. Cred că omul e un pic
pe dinafară: el n-are habar că România e pe
primul loc în lume la creștere economică!
De la ce s-o salveze deci?
-Cine vine iar în față
Să ne dea nouă povață?
Nu se poate, ați ghicit:
Gabri Oprea cel vestit!
Gabi, juri pe ochii tăi
Că ne-nveți apoi pe noi
O șmangleală de-aia, boss,
Când scapi pe ușa din dos?

L

udovic Orban și-a asumat postura de
candidat la funcția de premier din
partea PNL. Anunțul a fost făcut de către
deputatul liberal Cezar Preda la postul
radio France International. Întrebat dacă
este PNL pregătit să vină la guvernare, în
varianta în care moțiunea de cenzură va
trece, acesta a răspuns: „Eu nu sunt în vârful
PNL și nu pot să știu meandrele acestea, dacă
PNL are pregătită echipa cu care să conducă
România acum. E drept însă că bâlbâiala
aceasta a PSD și a liberalilor din ALDE a
făcut în așa fel încât, în posibilitatea că acest
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pică, să se schimbe majoritatea.
Guvern pică
majoritatea
Și cum lucrurile se fac pe repede înainte în
România, presupun că și o asemenea ipostază
va conduce la formarea și la închegarea unei
coaliții care să dea un Guvern României, dar
e puțin probabil. Eu sunt un om politic cu
experiență; nu intru în asemenea speculații
și pronosticuri că putem schimba majoritatea
parlamentară. Oricum, Ludovic Orban și-a
asumat postura de premier din partea PNL”.
Preda a mai spus că formațiunea sa politică
va organiza proteste de stradă până la
dezbaterea moțiunii.
-Ce-ar vrea astăzi PNLPică pară mălăiață
În gura lui nătăfleațăAduce așa, a greață.
Ludovic, Orbane, bre!
Știu că ceata ta-i flămândă,
Dar decât să stai la pândă
Muncește și tu ceva
Și-apoi poate-oi guverna!

„I

mpunerea unui nivel de trai cât
mai ridicat pentru toți cetățenii este
obiectivul fundamental din programul de
guvernare al Partidului Social Democrat.
Ne-am asumat pentru România această
misiune esențială și suntem determinați să
continuăm strategiile de creștere economică,
împletite cu cele sociale. Mai multă
solidaritate și un stat preocupat de situația
fiecăruia dintre cetățenii săi poate răspunde
cu succes provocărilor viitoare”. Niet, niet,
nu e din ultima plenară a CC al PCR, cum
v-ați imagina, ci e din declarația politică a
unui deputat de Prahova, anul 2017, luna
noiembrie. Care va să zică, nivel de trai
cââât mai ridicat? Și cu ce mi-l ridici, bre?
Cu dricul, pardon, cricul? Și-apoi cum vine
asta? Statul e preocupat de situația fiecăruia
dintre cetățeni... Aha, pricep, de-aia mi-ați
îndoit cârca de biruri, vi se părea că e prea
mult un leu și mi-ați luat din el, ca să vă dați
vouă pensii nesimțite și tichete de concedii,
neh? N-ați vrea voi să nu-mi mai băgați
binele ăsta cu forța pe gât?
-Pe-un picior de plai,
Pe-o gură de rai,
Mă forțezi să-mi dai
Un nivel de trai.
El vine la plic
Parcă de la fisc
Și e negru, zic,
De parcă-i un dric.
Deputate, frate,
Nu te frământa
Și ia seama-ncoa:
Un bine îmi face:
Lasă-mă în pace!
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ACTUALITATE

DEȘI ARE MARE-MARE NEVOIE, ROMÂNIA
PARCĂ NU VREA SĂ IA BANII EUROPENI!
S

puneam, într-o analiză găzduită de ziarul nostru, că România mai avea, la
sfârșitul anului 2016, 10.424 km de drumuri din pământ: 15 km de drumuri
naționale, 1.933 km de drumuri județene și 8.476 km de drumuri comunale. La
acestea se adaugă alte 20.660 km de artere rutiere pietruite. De asemenea, vorbind
despre utilități, gradul de asigurare a apei potabile era de 78,78%, canalizare-37,22%,
iar gaz metan- 28,70%! Se subînțelege așadar că e nevoie de investiții masive. În
aceste circumstanțe este aproape inexplicabil de ce România are la dispoziție câteva
miliarde de euro fonduri europene și, în al patrulea an al exercițiului financiar
european, abia se află în faza de semnare a contractelor.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Ș

i tot noi am oferit
răspunsul cu alt prilej:
probabil este mai lesne să fie
utilizați banii din bugetele
locale, municipale, județene
și național fiindcă sumele
sunt mai puțin urmărite
din punctul de vedere al
utilizării și nici calitatea
lucrărilor nu reprezintă un
scop în sine al beneficiarilor
și constructorilor. A se vedea
autostrada surpată, terenul
de sport în pantă, sălile de
sport deja degradate din
cauza neutilizării, drumuri
găurite la câteva zile de
la asfaltare etc. În plus,
pentru autorități a apărut
o adevărată mană cerească,
Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
în
valoare de 30 de miliarde
de lei numai etapa a II-a!
Și-atunci de ce să se mai dea
cineva peste cap pentru a
atrage fonduri europene?
POR, PRIMELE
CONTRACTE SEMNATE
DUPĂ APROAPE PATRU
ANI DE FĂCUT...NIMIC!
Referindu-ne
la
infrastructura rutieră, de
utilități, turism, educație
etc., sunt minimum trei
programe europene care
pun la dispoziție miliarde
de
euro:
Programul
Operațional
Regional
(POR), Infrastructură Mare
(POIM) și două submăsuri
din Programul Național de
Dezvoltare Rurală (PNDR).
În luna noiembrie, gradul de
absorbție este unul modest.

Foarte modest și lipsit de
grabă, având în vedere că
am pierdut deja patru ani
din exercițiul bugetar 20142020 nefăcând nimic.
Programul Operațional
Regional (POR) 2014-2020,
gestionat de Ministerul
Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice în
calitate de Autoritate de
Management,
succesorul
Programului Operațional
Regional (Regio) 20072013, are o alocare totală
de 8,25 miliarde de euro.
Suma este cu 3,54 miliarde
de euro mai mare decât
cea alocată prin Regio
2007-2013, iar programul
dispune de un număr
dublu de axe prioritare,
12 față de 6. Banii pot fi
accesați prin intermediul
următoarelor axe prioritare:
promovarea
transferului
tehnologic- 206,51 mil.
euro;
îmbunătățirea
competitivității
întreprinderilor
mici
și mijlocii- 877, 11 mil.
euro; sprijinirea creșterii
eficienței energetice în
clădirile publice-2.374, 57
mil. euro; dezvoltare urbană
durabilă-1.386, 86 mil.
euro; conservarea, protecția
și valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural- 466,
5 mil. euro; îmbunătățirea
infrastructurii rutiere de
importanță regională și
locală-1.068, 37 mil. euro;
diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea
durabilă a turismului-118,

9 mil. euro; dezvoltarea
infrastructurii sanitare și
sociale-763,45 mil. euro;
sprijinirea
regenerării
economice și sociale a
comunităților defavorizate
din mediul urban-101,41
mil. euro; îmbunătățirea
inf rastr uc turii
educaționale-352,19
mil. euro; cadastru și
înregistrarea proprietăților
în zonele rurale din
România-312,89 mil. euro;
asistență tehnică-221, 28
mil. euro.
Unde se află România
astăzi în ceea ce privește
implementarea proiectelor
derulate
prin
POR
2014-2020? În faza de
semnare la agențiile de
dezvoltare regională a
primelor proiecte! Și avem
următoarea
statistică
provizorie (n.n. vom utiliza
fie moneda națională, fie
cea europeană, în funcție
de situațiile prezentate
de fiecare agenție; datele
sunt cele publicate în luna
noiembrie):
-Regiunea Nord-Vest:
39 de proiecte semnate, în
valoare toatală de 956 de
milioane de lei;
-Regiunea Centru: 19
proiecte semnate pentru
valorificarea patrimoniului
cultural, în valoare de
176,95 mil. lei și 2 proiecte
infrastructură turistică, în
valoare de 25,7 mil. lei ( 25
mil. lei nerambursabili);
-Regiunea Nord-Est: 112
proiecte, din care 93 private,

n valoare de aproximativ
în
120 de mil. lei și 19 publice,
în valoare de 774 mil. lei;
-Regiunea
Sud-Est:
19 proiecte private, cu o
valoare de 21,85 mil. lei
(18,16 mil. lei finanțare
europeană) și 24 proiecte
publice, în valoare de 914,9
mil. lei (918, 67 mil. lei
fonduri nerambursabile);
-Regiunea
Sud
Muntenia: 806 proiecte
depuse, în valoare totală de
3.852, 678 mil. lei (finanțare
nerambursabilă-3.491, 687
mil lei )din care: 99 contracte
semnate, în valoare de
585,092 mil. lei (finanțare
nerambursabilă-566,618
mil. lei), 189 respinse,
în
valoare
de
605,
484 mil. lei (finanțare
nerambursabilă-571,071
mil. lei) și 518 în curs de
evaluare, în valoare de
2.662, 102 mil lei (finanțare
europeană-2.353, 998 mil.
lei);
-Regiunea
BucureștiIlfov: 152 de proiecte
depuse, în valoare de
1.428 mil. lei din care: 41
de contracte semnate, în
valoare de 308, 994 lei,
46 de proiecte respinse,
în valoare de 565, 292 lei,
89 de proiecte admise la
conformitate administrativă
și eligibilitate și 47 de

proiecte admise la evaluare
tehnico-financiară;
-Regiunea de Sud-Vest
Oltenia: 147 de proiecte
contractate, din care 129
în mediul privat, în valoare
de 157 mil. lei și 18 în
domeniul public, în valoare
de 642,014 mil. lei;
-Regiunea Vest: 95
proiecte contractate, cu o
valoare totală de 106,35
milioane
euro
(92,19
milioane euro valoarea
finanțării nerambursabile);
315 proiecte în evaluare/
precontractare, având o
valoare totală de 268,05
milioane euro (201,24
milioane euro valoarea
finanțării nerambursabile);
205 respinse/retrase, cu o
valoare totală de 179,74
milioane euro (150,73
milioane euro valoarea
finanțării nerambursabile).
POIM-ZERO FONDURI
EUROPENE ACCESATE
Alte două programe se
referă la infrastructură:
Programul
Operațional
I n f r a s t r u c t u r ă
Mare (POIM), cu o alocare
financiară de 11,8 miliarde
de euro, din care rețeaua
de transporturi ar beneficia
de 5,1 miliarde de euro;
Programul Național de
Dezvoltare Rurală (PNDR)în cadrul căruia vor fi

fi
nanțate 14 măsuri de
finanțate
dezvoltare rurală, cu o
alocare financiară de 9,363
mld Euro, dar în demersul
de astăzi interesează doar
Măsura 7.2, infrastructura
rurală. În cadrul POIM,
din păcate, se pare că nu
a fost atras niciun leu din
noul exercițiu financiar, ci
doar au fost continuate 32
de proiecte nefinalizare în
exercițiul financiar anterior.
În 2017 se vorbește doar
despre prelungire apeluri de
proiecte. În schimb, privitor
la PNDR, pentru investiții în
dezvoltarea infrastructurii
de bază din mediul rural,
finanțate prin submăsura
7.2, AFIR a primit on-line
869 de proiecte de utilitate
publică, valorând peste 833
milioane de euro și a semnat
cu autoritățile publice locale
contracte în valoare de 532
milioane de euro, efectuând
deja plăți de 344 milioane
de euro. Prin submăsura
7.6 „Investiții asociate cu
protejarea
patrimoniului
cultural” au fost depuse
solicitări de fonduri în
valoare de 158 milioane
de euro. AFIR a încheiat
contracte de finanțare în
valoare de 64 milioane
de euro și a transferat
beneficiarilor aproximativ
41 milioane de euro.

EUROPARLAMENTARUL PSD, CĂTĂLIN IVAN,
AFIRMĂ CĂ STATUL PARALEL E DRAGNEA!
L

a o zi după ce europarlamentarul Sorin Moisă a
demisionat din PSD, spunând că partidul condus de
Liviu Dragnea „duce România într-o văgăună a istoriei”,
un alt tânăr social-democrat îi aduce acuzații grave
liderului de la București. Europarlamentarul Cătălin Ivan
e sigur că „Liviu Dragnea și cei din jurul său sunt rupți
de realitate”, iar PSD este „deturnat cu bună știință de la
scopul său real, de partid de stânga, fiind târât într-o luptă
cu un dușman imaginar, un rău general care vine de undeva,
din afară dar și din țară, de la servicii, de la multinaționale,
de la bănci, de la ambasade, de oriunde mai puțin de la
conducerea partidului”. Ivan a vorbit și despre statul
paralel: „În realitate, statul paralel chiar există și este ușor
de identificat. Nu cred însă că Liviu Dragnea cere PSDului să lupte cu el, din moment ce tocmai Liviu Dragnea
este exponentul cel mai notoriu al acestui stat paralel.

Vorbesc de acei câțiva politicieni și funcționari publici extrem
de bogați, lucrători toată viața lor la stat, membri ai unor rețele
transpartinice de tip mafiot menite să fure miliarde de euro din
banii publici, să treacă după bunul plac proprietăți ale statului
în domeniul privat, în proprietatea lor. România a fost sărăcită
de multe miliarde de euro în doar câțiva ani de zile. Afacerile lui
Liviu Dragnea cu oamenii lui Traian Băsescu fix în anul 2009
când PSD era în luptă electorală directă cu acesta spune multe
despre agenda ascunsă a actualului lider social democrat”. Și
ca să nu rămână vreun dubiu, Cătălin Ivan a arătat cu degetul
înspre statul paralel: „Da, există statul paralel. Numai că statul
paralel este însuși Liviu Dragnea, un om putred de bogat, cu o
avere pe care nu va putea niciodată s-o justifice și care mimează,
cu destul talent, grija pentru săraci. Cum ar fi ca membrii PSD
să decidă să lupte cu adevărat împotriva statului paralel? Unde
se va mai ascunde atunci Liviu Dragnea?”
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COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE RĂMÂNE
FĂRĂ VICEPRIMAR

C

omuna Filipeștii de Pădure va rămâne, cât de curând, fără viceprimar.
Vasile Georgel Surugiu a pierdut definitiv la Înalta Curte de Casație și
Justiție contestația pe care o formulase față de starea de incompatibilitate în
care l-a plasat Agenția Națională de Integritate. Ca urmare, acesta nu va mai
putea fi consilier și nici viceprimar pentru o perioadă de trei ani.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

P

e 29 noiembrie 2013, ANI
a constatat existența stării
de incompatibilitate pentru că
viceprimarul Surugiu a deținut
simultan, în perioada septembrie
2009-29 august 2012, funcția de
viceprimar și calitatea de membru
în consiliile de administrație
ale Liceului Teoretic, Liceului
Tehnologic și SC Servicii Apă,
Canal și Salubritate, societate
comercială aflată în subordinea
Consiliului
Local
Filipeștii
de Pădure. Tot la acea dată,
ANI preciza: „Persoana față
de care s-a constatat starea de
incompatibilitate este decăzută

din dreptul de a mai exercita o
funcție sau o demnitate publică
pe o perioadă de 3 ani de la data
eliberării, destituirii din funcția ori
demnitatea publică respectivă sau
a încetării de drept a mandatului.
Dacă persoana a ocupat o funcție
eligibilă, nu mai poate ocupa
aceeași funcție pe o perioadă de 3
ani de la încetarea mandatului”.
Înalta Curte de Casație și Justiție
s-a pronunțat, pe data de 16
noiembrie
2017,
menținând
decizia dată de Curtea de Apel
Ploiești de respingere a cererii de
anulare a raportului ANI privind
incompatibilitatea. Ca urmare,

CE-A CĂUTAT
ROMÂNIA LA
VIȘEGRAD?

M

inisterul de Externe
Teodor Meleșcanu a
declarat, deunăzi vreme, cu
prilejul lansării ediției a doua
a volumului „Nicolae Titulescu.
Politica externă a României”,
că „politica externă a unei
țări nu trebuie să fie obiectul
competițiilor electorale interne”.
Vorbind despre marele diplomat
de altădată, care avea o influență
copleșitoare în cancelariile
europene și referindu-se la o
frază a sa celebră „dați-mi o
politică internă bună și voi face
o politică externă excelentă”,
Meleșcanu s-a referit la zilele
noastre: „Din păcate, așa cum
transpare din această carte,
situația seamănă aproape ca
două picături de apă cu situația
în care ne aflăm noi la ora
actuală-cu foarte multe idei
care se bat cap în cap, inclusiv în
materie de politică externă, cu o
anumită violență de a ataca pe
cineva care vine cu o anumită
idee și a nu avea niciodată
disponibilitatea de a examina-o
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șși poate de a
anumite
aaduce
ccorecturi la ideile
rrespective”. Șeful
diplomației
a
d
sspus apoi că
face eforturi ca
fa
politica externă
p
ssă nu fie „obiectul
ccompetițiilor
eelectorale interne”:
încercat
„„Am
în
primul
șși
mandat, cu mai
m
mult succes, în al
patrulea, cu mai puțin succes,
în a merge foarte tare pe ideea
că politica externă nu trebuie
să fie obiectul competițiilor
electorale interne. Ea trebuie să
fie o politică bazată pe interesele
fundamentale naționale și care
trebuie să fie promovată de
absolut toată lumea”. Și atunci
ar veni întrebarea: ce-a căutat
România la Vișegrad? Ce a
căutat România în clubul celor
patru state care, pe fondul
unei bune relații cu Rusia, se
războiesc, azi, cu Europa? De
ce a mers tocmai Meleșcanu la
Vișegrad, după ce președintele
Iohannis tocmai finalizase o
serie de vizite extraordinare
(SUA, Franța, Germania) și
reafirmase, cu tărie, orientarea
noastră pe axa NATO-UESUA? Ce și pe a cui politică o
face Teodor Meleșcanu? Nu
cumva exact pe aceea a unei
politici interne contrapuse
absurd șefului statului, cel care
este șeful absolut al politicii
externe?

nemaifiind vreo calee de atac,
atac
Surugiu va trebui să părăsească
pentru trei ani Primăria Filipeștii
de Pădure.
Numai că aceasta nu este
singura problemă pe care o are.
El va mai trebui să facă față și
altei acuzații mult mai gravă, cea
a conflictului de interese. În iulie
2014, ANI a constatat încălcarea
regimului juridic al conflictului
de interese în materie penală de
către același viceprimar. Mai
clar, Surugiu „a participat la
adoptarea hotărârilor Consiliului
Local Filipeștii de Pădure privind
aprobarea rectificării bugetului

local pe anul 2008
2008, precum și a
hotărârilor privind aprobarea
bugetului local pe anii 2010, 2011 și
2012, prin care au fost suplimentate
cheltuielile la Capitolul „Servicii
recreative și sport”, hotărâri în
baza cărora a fost alocată suma
de 1.972.000 Lei (aprox. 493.000
€) către Asociația Sportivă „Fotbal
Club Filipeștii de Pădure”, asociație
al cărei președinte - membru
fondator este persoana evaluată”.
Agenția a sesizat Parchetul de
pe lângă Judecătoria Câmpina
cu privire la posibila săvârșire
de către viceprimarul Surugiu a
infracțiunii de conflict de interese,

prevăzută de art.
art 301 din Codul
Penal: „Fapta funcționarului public
care, în exercitarea atribuțiilor de
serviciu, a îndeplinit un act ori a
participat la luarea unei decizii prin
care s-a obținut, direct sau indirect,
un folos patrimonial, pentru sine,
pentru soțul său, pentru o rudă ori
pentru un afin până la gradul II
inclusiv sau pentru o altă persoană
cu care s-a aflat în raporturi
comerciale ori de muncă în ultimii
5 ani sau din partea căreia a
beneficiat ori beneficiază de foloase
de orice natură, se pedepsește cu
închisoarea de la unu la 5 ani și
interzicerea exercitării dreptului de
a ocupa o funcție publică.”

RĂU CĂ SE FACE, RĂU
CĂ NU SE FACE!
V

orbim despre pregătirea orașului pentru
sărbătorile de iarnă. Despre felul în care
este abordat subiectul în spațiul public. Despre
cheltuielile cu iluminatul ornamental și decorațiuni.
O fi mare suma, n-o fi mare, o fi bine că se dorește
o vedetă importantă- Loredana Groza, Delia sau
Smiley- în spectacol? Vom vedea! În momentul

acesta nu se știe care este efortul financiar total al
Primăriei Ploiești. Deocamdată avem așa: 40.000
de lei a costat conceptul de organizare/amplasare
a Târgului de Crăciun și pentru ornare/ iluminat
ornamental festiv; 21.900 lei fără TVA ar putea
însemna cele două focuri de artificii, primul pe 1
sau 5 decembrie, al doilea, în noaptea de Revelion,
ambele în Parcul „Toma Socolescu” de la Halele
Centrale; 230.000 lei fără TVA, servicii pentru
Târgul de Crăciun, respectiv, 100.000 lei pentru
închiriere scenă și instalațiile de sunet, lumini,
video; 50.000 lei pentru plata unui prezentator
și a unui artist recunoscut la nivel național care
va susține, pe 5 decembrie, un concert de 50 de
minute; 80.000 lei pentru închiriere și montare
elemente de decor specifice și de iluminat. Cum
va arăta orașul de sărbători și cât vor mai costa
alte ornamente iar nu se știe. Cert este că asistăm
în mass-media locale fie la un cor de fluierături
la adresa primarului și a primăriei, fie la elogii
timpurii. Noi nu facem nici de unele, nici de altele.
Așteptăm să vedem cum va arăta municipiul luna
viitoare și abia după aceea ne vom pronunța.

BLOC ANL LA
BOLDEȘTI-SCĂENI
A

genția Națională de
Locuințe dă abia acum
curs unui studiu de fezabilitate
avizat de Ministerul Dezvoltării
încă din 2011, din vremea în
care portofoliul era deținut de
Elena Udrea. Este vorba despre
construirea unui bloc de locuințe
la Boldești Scăeni, a cărui valoare
este estimată la mai mult de 3,5
milioane de lei. Imobilul va avea
24 de unități locative, respectiv, 10
garsoniere și 14 apartamente cu
două camere. Ca repere generale,
spațiile vor avea tâmplărie din
PVC sau din lemn stratificat, cu

geamuri termoizolante, iar la
intrările în bloc-tâmplărie din
aluminiu cu geam termoizolant,
ușile din interior vor fi executate
din lemn, iar finisajele exterioare
înseamnă tencuieli decorative

peste termoizolație, iar la soclutencuieli rezistente la apă.
Instalațiile de apă, gaze naturale,
încălzire și energie electrică vor
avea contorizare individuală. În
afară de cheltuielile cu blocul,
Primăria Boldești va suporta
costurile de racordare la utilități.
Locuințele vor fi închiriate
tinerilor din oraș și vor putea fi
cumpărate după un an fie prin
Programul „Prima Casă”, fie prin
credit ipotecar ori rate lunare
achitate autorităților locale,
dar și prin achitarea integrală a
prețului din surse proprii.
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DE CE OARE GUVERNUL NU REUȘEȘTE SĂ-ȘI CONVINGĂ CETĂȚENII
CĂ ROMÂNIA OCUPĂ LOCUL I ÎN LUME LA CREȘTEREA ECONOMICĂ?
PRIMII DIN LUME (ÎN FINE, DIN UE) LA CREȘTERE ECONOMICĂ, PENULTIMII LA SALARII!

2017 a fost anul consumului, anul
2018 va fi anul investițiilor. Fără a
considera că politicile de creștere a
veniturilor vor fi minimizate (sunt
deja cuprinse în buget pachetul
fiscal, creșterile consistente de
salarii pentru medici și profesori din
martie, mărirea salariului minim
cu 100 lei, creșterea punctului de
pensie la 1100 lei s.a.), contribuția
consumului la creșterea economică
se va plafona în 2017. Vedeta
anului 2018 vor fi investițiile.
Comisia Națională de Prognoză
estimează o creștere a acestora (a
formării brute de capital fix an/an

și investițiile private: „Sunt trei
direcții majore pentru creșterea
investițiilor. Prima direcție o
reprezintă investițiile publice. Aici
deja se vede o revigorare începând
cu perioada iulie-octombrie (plus
8,5 miliarde lei în 2017, față de
plus 8,3 miliarde lei în 2016, după
evoluția total nesatisfăcătoare din
perioada ianuarie-iunie (plus 6
miliarde lei în 2017, față de plus 11
miliarde lei în aceeași perioadă din
2016). În 2018 multe din programele
de investiții propuse vor ajunge la
maturitate și vor putea aduce efecte
de multiplicare consistente. A doua
direcție o reprezintă accelerarea
absorbției de fonduri europene.
Dacă anul acesta se va încheia
probabil cu o sumă de 3,8 miliarde
euro primită de la UE (agricultură
integral plus fonduri structurale) și
cu facturi trimise de 1,7 miliarde
euro (bani ce se vor primi probabil
în ianuarie-februarie anul viitor),
la anul estimarea indică un plus
de 7,2 miliarde euro (agricultură
integral plus fonduri structurale).
A treia direcție privește investițiile
private unde putem miza pe câteva
procese: cooperare permanentă cu
reprezentanții mediului de afaceri și
cu sindicatele; eliminarea adoptării
măsurilor fiscale intempestive;
îmbunătățirea
instituțională/
practică a atragerii investițiilor
străine directe plus o diplomație
economică agresivă”. Sperăm și
noi două lucruri să se întâmple:

au fost modificate 261 de articole
din Codul Fiscal. Cum ar veni, am
avut câte trei modificări la două
zile!
PUTEREA DE CUMPĂRARE A
CRESCUT CU 12-14%
Alte date prezentate de alianța
la guvernare sună la fel de bine:
valoare PIB-815 miliarde de lei
asumat, 842 mld. lei realizat;
datoria
guvernamentală-39%
din PIB asumat, 37,4% din PIB
realizat; deficit bugetar- 2,96%
realizat, față de 3%, prognozat;
creșterea veniturilor bugetare cu
10,6% față de anul trecut; 9 % grad
de absorbție a fondurilor europene
(mai mult decât Franța sau Olanda.
Dar unde sunt, ca dezvoltare, cele
două state, comparativ cu estul
Europei?); creșterea salariilor din
sectorul public cu 21,2% (față de
20% asumat); creșterea salariului
minim pe economie la 1.450 lei;
majorarea punctului de pensie la
1.000 lei; creșterea pensiei minim
garantate la 520 lei; peste un sfert
de milion de contracte de muncă
semnate (n.n.-jumătate poate
în sectorul bugetar?); creșterea
puterii de cumpărare pentru
salariați cu 12,6% (n.n.-poate
pentru bugetari și pentru cei cu
salariul minim pe economie);
creșterea puterii de cumpărare
pentru pensionari cu 14,6% (n.n.calculăm aici și pensiile speciale?);
acordarea unui tichet de vacanță
pentru bugetari în valoare de 1.450

de la plus 2% în 2017, la plus 7,9%,
în 2018 și peste 8% în următorii
ani), iar consumul final va scădea
de la 7,7%, în 2017, la 5,8%, în
2018 an /an, deși obiectivul este
să se păstreze creșterea puterii de
cumpărare (creșterea nominală a
veniturilor minus inflația) la peste
8-10% pe întreg anul 2018”. Pe ce
mizează Socol atunci când spune
că, în 2018, în România se va
investi masiv? El vorbește despre
trei direcții (acestea puteau la fel
de bine să fie și în acest an, și anul
trecut, și acum 8-9 ani), respectiv:
banul public, fondurile europene

să dispară fix acele modificări
în valuri ale Codului Fiscal,
existente în 2017 cu precădere,
despre care Socol nu spune că au
perturbat grav mediul economic;
să înceteze retorica PSD împotriva
multinaționalelor, adică împotriva
investițiilor străine pe care, iată,
chiar partidul mizează și-și face
socotelile în 2018. Referitor la ce
s-a întâmplat în 2017 cu privire
la „Revoluția fiscală”, Consiliul
Național al Întreprinderilor Private
Mici și Mijlocii (CNIPMMR) a
arătat, marți, 21 noiembrie, că în
perioada ianuarie-noiembrie 2017

lei; introducerea programului
„prima chirie”; eliminarea CASS
pentru toți pensionarii etc.
EUROSTAT: APROAPE
JUMĂTATE DINTRE COPIII
ROMÂNI SUNT EXPUȘI
RISCULUI DE SĂRĂCIE
49,2% dintre copiii României
sunt cei mai expuși din Uniunea
Europeană la riscul sărăciei și al
excluziunii sociale, arată un raport
Eurostat, după date prelucrate în
2016. În acest nedorit clasament
urmează Bulgaria (45,6%), Grecia
(37,5%) și Ungaria (33,6%).
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omânia o duce bine. Așa spune statistica. Așa spune premierul
Mihai Tudose. Așa spune și majoritatea parlamentară. Dacă o
fi adevărat sau nu, fiecare se poate uita în propriul buzunar, să vadă
dacă are mai mulți sau mai puțini bani. Sau ne putem uita și la vecinii
mai apropiați ori mai îndepărtați, cei pe care i-am lăsat în urmă de
tot cu creșterea economică. Sau poate e suficient să privim în jur?
Astăzi, realizăm și noi un crochiu social și economic, folosindu-ne
doar de informațiile care au curs în două zile.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
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iciodată, dar niciodată,
România nu s-a plasat pe
primul loc în lume la creșterea
economică. Trăirăm s-o vedem
și pe-asta acum și astăzi! Într-o
broșură prezentată de PSD, este
citată o estimare a Fondului
Monetar
Internațional
care
plasează țara noastră pe prima
poziție în lume, cu 7% procent de
creștere economică, Bucureștiul
devansând China, de exemplu.
Organizația pentru Cooperare
Economică și Dezvoltare (OECD)
și Comisa Națională de Prognoză
dau alte date, cu România pe locul
a III-lea, după India și China, cu
o creștere economică de 6,1%.
Oricum, în ultimul trimestru,
dacă nu cumva tot anul, am fost
cei mai puternici din UE!
GUVERNUL MIZEAZĂ,
LA ANUL, PE INVESTIȚII
PUBLICE, FONDURI
EUROPENE ȘI
MULTINAȚIONALELE PE
CARE LE ÎNJURĂ
NON-STOP DE UN AN
ÎNCOACE
Ceea ce nu se spune este că totul
nu se bazează pe producție, ci în
proporție covârșitoare pe consum.
Adică au fost majorate pensiile și
salariile bugetarilor, salariul minim
pe economie, iar toți acești bani
s-au dus în consum. Mai adăugăm,
valoric, scumpirea în lanț a
energiei, gazului, combustibilului,
produselor alimentare și vedem și
de unde vine această creștere fără
precedent. Dacă, să presupunem,
vine o criză financiară ori de
altă natură, această creștere se
scutură ca un măr de poame
stricate; atâta vreme cât trendul
acesta nu este produs, provocat,
influențat de producție (mașini,
petrol, agricultură, metalurgie,
industrie chimică, textile, confecții
etc.), nu se poate vorbi despre
soliditate. Dar avem promisiunea
că acest aspect va fi rezolvat
la anul. Cristian Socol, unul
dintre artizanii programului de
guvernare al PSD, spune: „ Dacă

La polul opus, statele cu puțini
copii expuși acestui risc sunt
Danemarca (13,8%), Finlanda
(14,7%), Slovenia (14,9%) și Cehia
(17,4%). În 2016, 24,8 milioane
de copii din UE sau 26,4% din
populația cu vârste cuprinse între
zero și 17 ani erau expuși riscului
de sărăcie și excluziune socială,
ceea ce înseamnă că locuiau în
gospodării unde veniturile erau
mici, fără condiții materiale. Din
2010 și până în 2016, procentul
acestei categorii a scăzut de la
27,5%, la 26,4%.
LEUL, PRĂBUȘIRE ISTORICĂ
Marți, 21 noiembrie, cursul
oficial afișat de BNR arată că euro
a ajuns la 4,6551 lei, nivel pe care
nu l-a mai atins niciodată până în
prezent. Leul a mai avut maxime
istorice în cursul lunii noiembrie,
cea mai slabă cotație față de euro
fiind de 4,6495, consemnată pe
13 noiembrie. Anterior, doar pe
3 august 2012 a mai fost atins un
nivel apropiat, de 4,6481 lei/euro,
iar pe 24 iulie 2012 era cotat la
4,6397 lei/euro. Guvernatorul
BNR Mugur Isărescu a declarat
că, spre deosebire de monedele
țărilor vecine, leul românesc are o
tendință de depreciere care este de
durată mai mare, iar presiunea pe
depreciere vine din deteriorarea
balanței comerciale. Referindu-se
la posibilele evoluții în perioada
imediat următoare, analistul
financiar Claudiu Cazacu nu
are vești foarte bune: „tendințele
speculative nu vor duce neapărat
la o depreciere ultrarapidă, dar
eventualele reveniri sub pragul de
4,6 vor mai fi doar temporare. De
acum discutăm de un nou palier al
cotațiilor, între 4,6 și 4,7 lei/euro”.
ROMÂNIA- UNUL
DINTRE CELE MAI MICI
SALARII MINIME PE
ECONOMIE DIN UE
Zece state membre, localizate
în estul Uniunii Europene, au
reglementate salarii minime sub
500 de euro pe lună: Bulgaria (235
de euro), România (322 de euro),
Letonia și Lituania (câte 380 de
euro), Republica Cehă (407 euro),
Ungaria (412 euro), Croația (433
de euro), Slovacia (435 de euro),
Polonia (453 de euro) și Estonia
(470 de euro). În alte cinci țări
membre, localizate în sud, salariul
minim variază între 500 și 1.000
de euro pe lună: Portugalia (650
de euro), Grecia (684 de euro),
Malta (736 de euro), Slovenia (805
euro) și Spania (826 de euro). În
regiunile din vest și nord, venitul
minim depășește 1.000 de euro
pe lună: Franța (1.480 de euro),
Germania (1.498 de euro), Belgia
(1.532 de euro), Olanda (1.552 de
euro), Irlanda (1.563 de euro) și
Luxemburg (1.999 de euro).
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Ziarul Ploiestii
UN EVENIMENT DE IMPORTANȚĂ MAJORĂ

CONCURSUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE ȘI
CREAȚIE MUZICALĂ „PAUL CONSTANTINESCU”,
EDIȚIA A XXIII-A
C

Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

ontinuînd - și în acest an o frumoasă și importantă
tradiție, în zilele de 17-20 noiembrie
a.c, în orașul Ploiești a avut loc cea
de-a XXIII-a ediție a Concursului
Național de Interpretare și Creație
Muzicală „Paul Constantinescu”,
prestigioasă manifestare muzicală
organizată de către Muzeul
memorial „Paul Constantinescu”Secție a Muzeului Județean de Istorie
și Arheologie Prahova, împreună cu
Filarmonica „Paul Constantinescu”,
sub auspiciile Ministerului Culturii
și Identității Naționale, Consiliului
Județean Prahova și Primăriei
Municipiului Ploiești.
Parteneri principali: Centrul de
Excelență al UNMB și Colegiul de
Artă „Carmen Sylva” Ploiești.Astfel,
și în acest an, în zilele de 17-20
noiembrie a.c. Municipiul Ploiești a
devenit timp de 3 zile o importantă
capitală a marii și adevăratei muzicii
românești.
Deschiderea
concursului
a
avut loc vineri, 17 noiembrie,
ora 10.00, în superba sală de
concerte „Ion Baciu” a Filarmonicii
„Paul Constantinescu”. Au rostit
alocuțiuni:
Vlad
Mateescudirijor, director al Filarmonicii
„Paul Constantinescu”, prof.dr.
Al.I.Bădulescu,
prof.Constantin
Stere- director al Direcției Județene
de Cultură Prahova, muzeograf
Mihai Dumitrache - director general
adjunct al Muzeului Județean de
Istorie și Arheologie Prahova și
dr. Ilinca Dumitrescu- pianist
concertist.
După cum se știe, Concursul
Național de Interpretare și Creație
Muzicală „Paul Constantinescu”,
încă de la primele ediții este deschis
celor mai talentați elevi și studenți
de la școlile gimnaziale, liceele,
colegiile și facultățile de muzică
din țară și Republica Moldova, care
studiază vioara, violoncelul, pianul,
canto clasic și compoziția muzicală(
secție organizată împreună cu
UCMR și UNMB).
Repertoriul abordat a cuprins
opusuri de referință din marile

epoci, școli și stiluri muzicale
ale creației clasice universale și
contemporane – în raport și cu
programa analitică ce se studiază
în învățământul românesc de
specialitate – preuniversitar și
universitar.
Juriile de specialitate din cadrul
fiecărei secții a concursului au fost
alcătuite din personalități marcante
ale artei interpretative și creației
muzicale românești, cadre didactice
de renume de la Universitatea
Națională de Muzică București:
pianista concertistă dr. Ilinca
Dumitrescu
(președinte-Secția
pian), conf.univ.dr.Ioana Croitoru
(președinte - Secția vioară), prof.
univ. dr. Silvia Voinea, soprană
(președinte -Secția canto), prof.
univ.dr.Marin Cazacu (președinte
-Secția violoncel), prof. univ.
dr. Dan Buciu(președinte Secția
compoziție). Din jurii au făcut
parte: prof. univ. dr. Valer Maior
și prof. Adrian Ceapă (Secția
vioară), prof. univ. dr. Șerban
Dimitrie Soreanu, conf.univ
dr. Carmen Manea și prof.univ.
dr.Sanda Hîrlav Maistorovici
(Secția pian), prof.univ.dr. Mihai
Cosma și conf. univ. dr. Cristina
Șoreanu-mezzosoprană
(Secția
canto), prof. univ. dr. Răzvan
Suma și prof.Anca Vartolomei –
solist concertist (Secția violoncel),
prof. univ. dr. Dan Dediupreședintele senatului UNMB și
secretar al UCMR și prof. univ. dr.
Doina Rotaru (Secția compoziție).
Ca și la edițiile precedente,
Președintele
de
onoare
al
concursului a fost prof.univ.dr.
Dan Buciu-rectorul onorific al
Universității Naționale de Muzică
București, secretat al UCMR.
În urma unei atente jurizări, cei
mai buni dintre cei buni, au fost
răsplătiți cu premii.
PREMIUL I
Secția
Vioară:
MANGÎR
MIHAI, cls. a V-a, LUŢĂ
ŞTEFAN – GABRIEL, cls.a VI-a,
COMAN VICTORIA cls.a XI-a și
CROITORU OLIVIA, cls.a XII-a

Remedii de casă simple şi eficiente:

Cămara cu plante
LEVĂNŢICA PREVINE INSOMNIA
Planta este renumită pentru acţiunea
calmantă, antiseptică și antispastică. Efectul
calmant al levănţicii este pus pe seama
uleiurilor esenţiale, planta fiind indicată
în tratarea insomniei și a stresului, cu care
este asociată adesea durerea de cap. La fel
de eficient este și uleiul esenţial de lavandă.
De ce ai nevoie pentru infuzie: 2
linguriţe flori de levănţică, 250 ml apă.
Preparare și administrare: lași levănţica
la infuzat, 15 minute, în apa opărită. Bei
câte 2 căni pe zi, dintre care una seara,
înainte de culcare.
De ce ai nevoie pentru ulei: 1-2 picături
ulei esenţial de levănţică, 1 linguriţă ulei de
migdale dulci.
Preparare și administrare: amesteci
cele 2 uleiuri și masezi tâmplele.
TEIUL, EFECT ANTIINFLAMATOR
Renumit pentru parfumul său îmbietor,
teiul este unul dintre cele mai cunoscute
sedative oferite de natură. Pentru a beneficia
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de la Liceul-internat Republican
de Muzică „Ciprian Porumbescu”,
Chişinău; HARTAC GABRIELA
RALUCA, cls.a VII-a și ȚANEA
ALIN CONSTANTIN, cls. aVIII-a
de la Colegiul Național de Arte
„Dinu Lipatti”-București.
Secția Pian: ANDREESCU
IOANA CRISTIANA, cls.a III-a,
Colegiul de Artă „Carmen Sylva”
– Ploiești, CĂLIN NICOLE
ISABELA, cls.a III-a, Liceul de
Arte „George Georgescu”– Tulcea,
DUMITRU ALEXANDRU, cls.a
IV-a, Colegiul Național de Muzică
„George Enescu” – București .
Secția Canto: ALEXE EDUARDALEXANDRU, cls. a-IX-a, Colegiul
de Artă „Carmen Sylva”- Ploiești
și MIULESCU IULIA ELIZA,
cls.a XI-a,Colegiul Național de
Arte „Dinu Lipatti”-București
(ex-aequo); SAVIN ȘTEFANIA
BEATRICE,anul III, Academia de
Muzică „Gheorghe Dima” - ClujNapoca și CONSTANTINESCU
MĂDĂLINA
ANDREEA,
master
anul
I,UNMB.(exaequo);ILINESCU
TEODORA
ECATERINA, anul IV-UNMB.
Secția violoncel: IORDACHI
ȘTEFAN, cls.a III-a, SUCIU PAUL,
cls.a VI-a, MOVILEAN IOANA,
cls.a VIII-a de la Școala Gimnazială
de Arte „Iosif Sava”- București;
MAKSAY GERGO, cls.VII-a,
Colegiul de Muzică „S.Toduță” –
Cluj –Napoca; BLÂNDU SOFIA,
cls.aVIII-a, Colegiul Național de
Artă „Dinu Lipatti” – București;
SIMION VALENTIN DIMITRIE,
cls.a X-a Colegiul Național de
Muzică „George Enescu”– București
și CONSTANTIN DBORODIN,
student master I, UNMB.
Secția compoziție muzicală:
PETRACHE ANDREI, anul I
UNMB.
PREMIUL II
Secția Vioară:VASILE MIHAI
MARCO, cls.a IV-a, VASILE
EUGEN MARIO, cls. aVII-a,
RISTEA GABRIEL ȘTEFAN, cls.a
VIII-a de la Colegiul Național de Arte
„Dinu Lipatti”-București, DORIN

VICTORIA, cls.a VI-a, DRUȚAC
DOMINIC, cls.a VI-a, CROITOR
ALEXANDRINA, cls.a VIII-a,
CERĂSĂU GABRIELA, cls.a XIa, de la Liceul-internat Republican
de Muzică „Ciprian Porumbescu”,
Chişinău
SMĂRĂNDESCU
SOFIA, cls.a VII-a, ALEXE
LEONARD CONSTANTIN, cls. a
VIII-a, MÂNDRUȚ SÂNZIANA
CRISTIANA, cls.a X-a, MATEI
DENIS IOANA, cls.a XI-a, Colegiul
Național de Muzică „George
Enescu”-București.
Secția Pian: GHEORGHE
MIHAI-CRISTIAN, cls.a III-a,
Liceul de Arte „George Georgescu”
- Tulcea
Secția canto: NĂSTASE ALINA
FLORIANA, cls.a XI-a, Colegiul
Național de Muzică „George
Enescu”– București și VLAICU
ANDREEA, cls.a X-a Liceul de Arte
„Dinu Lipatti” –Pitești(ex-aequo),
IONESCU ANDREI LUCIAN,
anul II și PANTAZICĂ ELENA
ADRIANA, anul IV –UNMB.
Secția
violoncel:
SANDU
VICTOR, anul III și LUDUȘAN
HORAȚIU, master I, de la UNMB.
Secția
compoziție
muzicală:ALIN CHELĂRESCU,
anul II, UNMB.
PREMIUL III
Secția Vioară:VASILE ANAMARIA,cls. a VI-a, Colegiul
de
Artă
„Carmen
Sylva”Ploiesti,PLEȘCA RADU, cls.a
IX-a și
NISTREANU CĂLIN
RĂZVAN,cls.a X-a de la Liceulinternat Republican de Muzică
„Ciprian Porumbescu”,Chișinău.
Secția canto : MĂNDESCU
ANDREI, cls.a X-a, Liceul de
Arte „Dinu Lipatti”- Pitești și
ROGACEV DANIELA VALERIA,
cls.a X-a, Colegiul Național de
Arte„Dinu Lipatti”-București(exaequo),STOICESCU
AMELIA,
master anul I, și ALDEA
LOREDANA CORINA, master
anul II,UNMB( ex-aequo)..
Secția violoncel: DAMIAN
ANDREEA CRISTIANA, anul II
-UNMB

Secția compoziție muzicală:
SEBASTIAN ȚUNĂ, master II,
AMGD Cluj-Napoca.
Deasemenea, au fost acordate
6 Premii speciale pentru „cea mai
bună interpretare a unei lucrări
semnate de Paul Constantinescu”,
2 premii speciale oferite de către
Ziarul „Ploieștii”, pentru 2 premianți
din Republica Moldova, Premiul
„Ilinca
Dumitrescu”,
Premiul
Asociației „Paul Constantinescu”Ploiești, precum și 7 Mențiuni.
Marile Premii ale concursului au
fost câștigate de către:
Secția canto : ADETU EDITH
GEORGIANA , master anul II,
Universitatea „Transilvania” –
Brașov
Secția violoncel : SEKACI JAN,
cls.a X-a, Colegiul Național de Arte
„D.Lipatti”-București.
Festivitatea de premiere a
candidaților și Gala tinerilor
laureați ai concursului au avut loc
Duminică, 19 noiembrie, ora 11.30 la
Filarmonica „Paul Constantinescu”.
La spectacolul de gală și-au
dat concursul câștigătorii Marelui
Premiu și ai Premiului I de la secțiile
concursului(vioară, pian, violoncel,
canto clasic):Țanea Alin Constantin
și Coman Victoria-vioară, Dumitru
Alexandru-pian, Sekaci Jan –
violoncel, Alexe Eduard-Alexandru,
Miulescu Iulia Eliza, Ilinescu
Teodora Ecaterina, Savin Ștefana
Beatrice, Constantinescu Mădălina
și Adetu Edith Georgiana-canto.
Sincere sentimente de gratitudine
pentru toți membrii juriilor de
specialitate pentru modul exemplar
în care au examinat și evaluat
potențialul de creativitate al fiecărui
candidat, mulțumiri a fi adresate
instituțiilor
organizatoare,
cu
deosebire Muzeului de Istorie și
Arheologie Prahova, sponsorilor,
Clubului Rotary Ploieşti și tuturor
celor care au dovedit receptivitate
și sprijin astfel încât, concursul ce
poartă numele unui muzician de
geniu-Paul Constantinescu să devină
o manifestare muzicală de excepție
pe plan național și european.

CE FACI CÂND TE DOARE CAPUL
Durerile de cap pot fi cu adevărat sâcâitoare, iar uneori îţi dau peste cap ziua: nu te poţi concentra la ce ai de făcut, ești
irascibil, te simţi slăbit și nu ai chef de nimic. Ai, însă, la îndemână mai multe leacuri care te pot ajuta să combaţi migrenele.

pe deplin de proprietăţile terapeutice ale
teiului, este indicat ca florile să fie culese
pe timp însorit, înainte să înflorească
pe deplin. Poţi usca planta la loc ferit de
lumină, în încăperi bine aerisite, apoi
o păstrezi în săculeţe de pânză. Infuzia
de tei este recunoscută și pentru efecte
antiinflamatoare, emoliente și cicatrizante.
De ce ai nevoie pentru infuzie: 2
linguriţe de tei, 200 ml apă.
Preparare și administrare: lași la infuzat
teiul în apă 10 minute, apoi bei o cană atunci
când încep durerile. Este indicat să iei infuzia
după ce ai rezolvat toate sarcinile de peste
zi, căci teiul oferă o stare de somnolenţă.
Urmezi tratamentul o săptămână.
SCOARŢA DE SALCIE COMBATE
STRESUL
Oboseala accentuată, dar și stresul
acumulat peste zi duc la declanșarea
neplăcutelor dureri de cap. Astfel, vei
întâmpina dificultăţi de concentrare și-ţi va
fi greu să duci la îndeplinire sarcinile zilnice.

Un remediu foarte eficient în acest caz este
scoarţa de salcie, cunoscută și ca „aspirina
naturală”. Aceasta conţine salicozidă, o
substanţă care se transformă în corp în acid
salicilic, fiind un analgezic natural. Cu acest
remediu este posibil să nu mai ai nevoie de
medicamente.
De ce ai nevoie pentru ceai: 1 lingură
pulbere de salcie, 1 litru apă.
Preparare și administrare: torni apa
rece peste pulbere și pui la fiert, lași să
dea în clocot 5 minute, apoi iei de pe foc.
Înainte de a bea, lași să se răcească. Pentru
migrene cronice, consumi 3 căni de ceai pe
zi. În rest, bei câte o cană la nevoie. Ceaiul
trebuie băut proaspăt.
SPILCUŢA REDUCE FRECVENŢA
CRIZELOR MIGRENOASE
Această plantă asemănătoare cu
mușeţelul și cu margareta este valorificată
de secole pentru beneficiile în ceea ce
privește combaterea durerii de cap. Mai
exact, remediile din spilcuţă previn și

reduc frecvenţa și intensitatea crizelor
migrenoase. Efectul benefic este conferit de
o substanţă activă (partenolid) prezentă în
frunze. Spilcuţa relaxează vasele de sânge,
îmbunătăţește circulaţia sangvină către
creier și inhibă eliberarea substanţelor
inflamatoare.
De ce ai nevoie: 2-3 frunze spilcuţă.
Preparare și administrare: Mesteci 2-3
frunze proaspete pe zi (au un gust amar). Sunt
eficiente și capsulele care conţin această plantă.
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INEDIT

CELE MAI IMPORTANTE DESCOPERIRI
ȘTIINȚIFICE DIN 2016

D

e la crocodilul gigant și dinozaurii cu pene, până la
Proxima b, planeta ce ar putea găzdui unele forme de viaţă. Anul
2016 a fost unul mai mult decât productiv din punct de vedere știinţific.
Vom inventaria, în cele ce urmează, cinci dintre cele mai importante
descoperiri știinţifice ale acestui an.

1

. Cel mai mare crocodil care a trăit
vreodată
În ianuarie 2016, oamenii de știinţă au
uluit lumea cu știrea că a fost descoperit
într-un deșert african, cel mai mare
crocodil care a existat vreodată. Pe baza

unui craniu fosil și a altor oase descoperite
în Tunisia, s-a tras concluzia că străvechea
reptilă putea să crească mai lungă de
30 de picioare (aproape 10 metri) și să
cântărească circa trei tone. Machimosaurus
rex, animalul ce a vieţuit acum 120 de
milioane de ani, oferă indicii cruciale cu
privire la un posibil eveniment de extincţie
în masă de la sfârșitul jurasicului, în urmă
cu aproximativ 145 milioane de ani.

2

. Penele ce decorau… coada unui
dinozaur, conservate într-o bucată
de chihlimbar
O neobișnuită bucată de chihlimbar a
ajuns, nu demult, în posesia paleontologilor,
care au examinat-o cu mare interes. În
decembrie 2016, s-a anunţat că respectivul
fragment de chihlimbar conţinea pene care
au aparţinut cozii unui dinozaur. Datând
de 99 de milioane de ani, fragmentul
provenit din coada străvechii reptile a fost
iniţial confundat cu o fărâmă de materie
vegetală. Inspectarea sa mai atentă a
arătat însă că era vorba despre resturile

unor pene. Coada a aparţinut unui tânăr
Coelurosaurus, o familie de dinozauri care
include Tiranozaurii, precum și strămoși
de-ai păsărilor actuale.

3

. Urme ale unor strămoși îndepărtaţi
ai omului, în Tanzania
Tanzania a fost o sursă nepreţuită de
urme străvechi legate de începuturile
existenţei speciei umane. În octombrie
2016, oamenii de știinţă au găsit o mulţime
de urme plantare, la Engare Sero. Vechimea
lor se situează între 5000 și 19000 de ani.
Urmele plantare proveneau de la oameni
care s-au deplasat în grupuri, în apropierea
unui falnic vulcan.
În 1970, într-un alt sit african numit
Laetoli, paleontropologii au găsit cele
mai vechi urme de pași provenite de la
Australopithecus afrensis, imprimate în
urmă cu 3,5 milioane de ani. Urmele
de la Laetoli constituie cele mai vechi
dovezi de mers biped, provenite de la un
hominid. În decembrie 2016, oamenii de
știinţă au găsit alte urme, tot în perimetrul
Laetoli, adăugând în patrimoniul știinţei
informaţii suplimentare despre trăsăturile
lui Australopithecus afrensis și cu privire
la obiceiurile de împerechere ale acestor
hominizi timpurii. A reieșit că acești
hominizi erau poligami.

4

. Detectarea undelor gravitaţionale
formate prin contopirea a două
găuri negre
Undele gravitaţionale sunt create de
unele dintre cele mai violente evenimente
din Univers. În cazul de faţă, a avut
loc fuziunea a două găuri negre prinse

într-un dans mortal, executat în spirală.
În ciuda originilor lor extreme, undele
gravitaţionale au rămas necunoscute
multă vreme, întrucât efectele lor asupra
Universului sunt discrete.
Cu ajutorul unor detectoare extrem de
sensibile din Louisiana și Washington,
oamenii de știinţă au reușit să perceapă
undele gravitaţionale care au trecut prin
zona Terrei, în luna februarie 2016. S-a
mai detectat o a doua rundă de emisii
de unde, câteva luni mai târziu. Undele
gravitaţionale pot constitui o nouă cale de a
cunoaște obiecte care, altminteri, sunt greu
de cercetat, cum ar fi enigmaticele găuri
negre.
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. Proxima b, o posibilă planetă
locuibilă, în apropierea Terrei
Speranţele noastre de a găsi semne
de viaţă pe o altă planetă au devenit mai
puternice în luna august 2016. Atunci,
astronauţii au găsit astfel de indicii pe
o planetă care orbitează în jurul stelei
Proxima Centauri. Aflată la doar patru ani
lumină depărtare de sistemul nostru solar,
Proxima Centauri i-a fascinat, deopotrivă,
pe astronomi și pe scriitorii SF.
Proxima b, planeta nou descoperită,
orbitează suficient de aproape de steaua ei
(o pitică roșie) pentru ca apa, dacă există,
să se afle în stare lichidă pe suprafaţa sa.
Va mai dura o vreme până când vom
avea tehnologia pentru a sonda în mod

corespunzător Proxima b și a identifica
eventualele semne de viaţă, dar, chiar și
așa, condiţiile existente acolo le-au dat
mari speranţe astrobiologilor.

CHIVOTUL LEGĂMÂNTULUI, MISTERUL
CELOR 10 PORUNCI
A

rheologii au primele indicii despre relatarea biblică referitoare la existenţa Chivotului Legământului.
Chivotul Legii era cel mai important obiect de cult din Cortul Mărturiei, realizat după indicaţiile
lui Dumnezeu. El reprezenta pentru evrei semnul vizibil al prezenţei lui Dumnezeu în mijlocul poporului.
Reprezentanţii bisericii spun că ar fi un argument de necontestat al faptului că Dumnezeu există, multe
„suflete împietrite urmând să fie convertite la credinţă”.

S

ăpăturile de la situl antic Shiloh din Israel au scos
la iveală foarte multe artefecte, arheologii fiind
siguri că în regiune se află cortul care adăpostea Chivotul
Legământului, potrivit Daily Mail.
Shiloh a fost înfiinţat pentru prima dată în jurul anului
1650 î.H., în timpul epocii mijlocii a bronzului. A fost
distrus de filisteni în jurul anului 1050 î.e.n, în Epoca
Fierului, dar apoi a fost reconstruit. Apoi a rămas sub
ocupaţie în timpul erei romane. De asemenea, localitatea
are structuri din perioada Evului Mediu, constituite de
bizantini și cruciaţi.
Cortul apare în versetele biblice, unde se spune că
adăpostea un cufăr din lemn și aur în care se găseau cele
Zece Porunci. În timpul săpăturilor, care s-au desfășurat în
perioada 21 mai-17 iunie 2017, experţii au descoperit sute
de artefacte, inclusiv fragmente de vase, monede, bijuterii,
arme și un cufăr cu oase animale care pot fi asociate cu

sacrificii religioase, relatează sursa citată.
Există șanse mari ca această iniţiativă să conducă la
descoperiri conclusive, întrucât aceasta a fost prima dintre
cele cel puţin cinci expediţii arheologice.
Cortul misterios ar fi fost construit în jurul anului 1400
î.e.n., conform cercetătorilor. Dar, într-un anumit moment,
a fost adăugat un component. Conform experţilor de la
Associates for Biblical Research, „cortul a fost ridicat la
Shiloh și a fost înlocuit ulterior cu o structură permanentă”.
Un indiciu important care poate duce la descoperirea
cortului și poate lua urma posibilului Chivot al
Legământului este reprezentat de oasele animalelor. Dr.
Scott Stripling, directorul companiei de excavare de la
Shiloh, precizează că „Biblia specifică că animale puteau
fi sacrificate și spune, de asemenea, că acestea trebuiau
să fie tinere. Dacă oasele se potrivesc cu animalele care
erau sacrificate în perioada biblică, putem spune că avem
dovezi că această structură (cortul) se află în apropiere”.
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Ziarul Ploiestii

Găgăuzia: multe vaci mulgătoare și un
singur vițel de aur

Peștele de la cap se strică, iar Găgăuzia de la vârfurile piramidei executive, intră, în sfârșit,
în dialog unul dintre interlocutorii mei, coleg de profesie (sau mai degrabă de vocație?!),
după ce am convenit să facem excepție de orice chestiune identitară și de politică de partid,
dar și după ce am jurat să nu le fac publice numele – la Comrat să vorbești despre toate
acestea sau să te pronunți critic deschis la adresa conducerii e cam riscant. Nu numai pentru
un „străin”, dar și pentru localnici. În mare, funcționarul de stat este scutul oricărei țări și
multe state se mândresc cu asta – a fi funcționar de stat este un lucru de prestigiu, continuă
firul dialogului celălalt interlocutor. Dar, uite, pe perioada mandatului Irinei Vlah, orice
funcție în Găgăuzia a devenit locul unde se hrănește nu numai funcționarul, dar și copii,
soția, rudele și chiar amantele lui. Nimic bun nu mai așteaptă populația autonomiei de la
funcționarii Irinei Vlah, decât o politică economică și socială mizerabilă, irosirea fără rost
a resurselor bugetare sau delapidarea lor pe față. Găgăuzia Irinei Vlah e pe prima linie a
samavolniciei.
Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro
Din ex-deputat în infractor anunțat în
căutare
Las la o parte stilistica zicătorii – la
români verbul se strică este preferat altuia,
cu o coloratură mai grotescă și un miros mai
pronunțător – și mă surprind că dincolo de
diferendele lingvistice-identitare și opțiunile
Moscova – UE, restul problemelor par să fie
comune atât la Chișinău, cât și la Comrat.
De la zicători până la stilul de management
al conducerii de vârf. Decât că deocamdată
Comratul încă nu s-a trezit cu o companie
Kroll, care să investigheze aceleași sau un
gen similar de infracțiuni de proporții, care
au zguduit anii din urmă Chișinăul.
La modul direct vorbind, sub actuala
conducere a autonomiei numai de
responsabilitate și corectitudine în obligațiile
lor de serviciu nu dau dovadă funcționarii
din eșalonul puterii. Corupția, afacerile de
milioane, lăcomia fără margini, furtul din
visteria autonomiei, neprofesionalismul și
chiar banditismul șefilor din executivul de
la Comrat ar putea până la urmă să ducă
Găgăuzia nici la Moscova, nici la Bruxelles,
ci direct de râpă, zic într-o voce cei doi
interlocutori ai mei. Ei chiar cred că ce
se întâmplă acum în Găgăuzia nu prea se
întâlnește în ultimul timp pe altundeva în
Republica Moldova. Niște trăsături regionale
pur specifice, ca să nu zicem de groază, ale
regimului Irina Vlah. Deviza actualului
bașcan pare a fi „Piară tot ce-i viu!”. Anume
cu venirea ei la putere în administrația
regiunii s-au plodit și se plodesc în continuare
persoane care împărtășesc strict principiul
fidelității personale. În fotoliile ramurilor
mai principale ale economiei s-au propulsat
ca șefi oameni absolut întâmplători, fără
studii profesionale corespunzătoare, care
nu au nici experiența managementului,
nici măcar cea a vieții. Un singur lucru știu
funcționarii găgăuzi și îl facă fără scrupule:
fură la tot pasul. Și exemplele sunt tot mai
multe.
O știre scandaloasă de ultimă vreme:
organele de urmărire penală l-au anunțat în
căutare pe Roman Tiutin, șeful interimar al
Direcției pentru tineret și sport a executivului
Găgăuziei. De fapt, nu e un simplu funcționar
– ex-președinte al consiliului orășenesc
Vulcănești, ex-deputat în Adunarea Populară
a Găgăuziei și unul dintre organizatorii
ultimului referendum (2014) din autonomie.
Acum fotografia lui Tiutin deja de câteva
săptămâni „face publicitate” panoului din
fața Direcției de poliție Vulcănești. Polițiștii
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afirmă că nu știu locul aflării sale. Ceea ce
știu cu certitudine este faptul că e căutat
pentru infracțiuni încadrate articolului 164,
Cod penal – răpire de persoane, săvârșită
de un grup criminal organizat, cauzând
vătămări grave integrității corporale și
sănătății persoanei răpite. Mai simplu spus,
aplicându-i o bătaie soră cu moartea, pentru
care riscă privațiune de liberate de la 10 la 13
ani. Gurile rele mai zvonesc că Roman Tiutin
ar fi un figurant și în alte, multiple dosare
penale – contrabandă cu bijuterii și pește,
posesie ilegală de terenuri și rezervoare
acvatice în raza orașului Vulcănești.
Rudele bașcanului, în postura vițelului
de aur
Dar Roman Tiutin nu este un „unicat”.
Fratele drept al bașcanului, Serghei Vlah, este
proprietarul renumitei firme „Demir agro”, al
cărei domeniu de activitate nu ține de nici o
producție, ci exclusiv de bișniță. Desigur, în
proporții deosebit de mari. Deși nu se poate
lăuda că susține măcar cât de cât economia
sau că a creat măcar un loc de muncă nou,
după cum promitea actualul bașcan în
preelectorală, firma lui Serghei Vlah este
bine apărată de umbrela executivului, ba
chiar „s-a învrednicit” de titlul „cel mai bun
exportator al Găgăuziei”, iar bașcanul nu se
sfiește să-și includă fratele în componența
tuturor delegațiilor sale peste hotare.
Aceleași „guri rele” (uscali-s-ar ceriul gurii!
înjură ades bașcanul) mai zic că „succesul și
aprecierile oficiale” au căzut ca din pod pe
capul „businessmanului” odată cu venirea
la putere a surorii sale. Căci până mai nu
demult era mai bine cunoscut organelor de
drept și cercurilor criminale purtând porecla
Donald, dar mai ales ca eroul celor mai
sonore reglări de conturi. Acum câțiva ani
și numele lui figura într-un dosar cu răpire
de persoane și doar influența deputatuluicomunist Irina Vlah mai stingea din para
scandalurilor, iar dosarele erau plasate pe sub
preș. Tot ea avea grijă să mai închidă cele guri
pizmătarețe. Iar anul acesta fermierii găgăuzi
l-au învinuit deschis pe fratele bașcanului
că face uz de resurse administrative pentru
a exercita presiuni asupra antreprenorilor.
Asta după ce în martie s-a strecurat în
Internet documente fiscale ale firmei lui
Serghei Vlah care demonstrau fără echivoc
că în ultimii doi ani firma și-a însușit ilicit
din bugetul autonomiei zeci de milioane de
lei.
Oamenii legii din autonomie de la o vreme
sunt într-o adevărată derivă – ilegalitățile

și samavolnicia au cotropit în totalitate
toate serviciile executivului. Asemenea
„anvergură” a hoției, a schemelor de corupție
și a delapidării banilor bugetului nu s-a
aflat până acum la nici una din conducerile
autonomiei – Irina Vlah i-a depășit pe toți
bașcanii-bărbați. Acum organele de drept
sunt cu ochii (dar deocamdată nu și cu
buchea legii) pe un alt Vlah – Vitalie, șeful
Direcției relații externe a executivului.
Potrivit datelor Curții de Conturi, numai în
doi ani și nici jumătate Direcția respectivă a
tocat 18,5 milioane lei doar pe „delegațiile
de serviciu” ale Irinei Vlah, pe fel de fel
de foruri, conferințe, pe întreținerea unor
reprezentanțe-fantomă
peste
hotare.
Dar cum să te iei de rudele pur sânge ale
bașcanului?
Sau de altă rudă – a lui Mihail
Kendighelean, unul din animatorii Republicii
Sovietice Socialiste Găgăuze, separatiste în
anii 1990, președinte al Sovietului Suprem de
la Comrat, apoi al Adunării Populare a UTA
Găgăuzia, iar în prezent unul din fondatorii
Consiliului Înțelepților din Găgăuzia. Adică
de Alexandr Kendighelean, șeful Direcției
agricole și prelucrării produselor agricole.
Direcția ar fi distribuit producătorilor
agricoli din regiune 14,4 milioane lei,
chipurile ca dotații, dar așa încât funcționarii
din complexul agroindustrial al Găgăuziei
s-au ales cu un profit net de 4,5 milioane
lei. Toate tentativele Curții de Conturi
de a verifica legalitatea „dotațiilor” s-au
„împiedicat” de îndărătnicia și amenințările
tânărului Kendighelean. Altminteri, tot sub
„oblăduirea” lui Alexandr Kendighelean
este și fabrica de lapte din Comrat. În lipsa
fermelor de vaci și chiar a prea puținelor
vaci naturale pe cap de locuitor, tot laptele
și brânzeturile sunt de proveniență UE. Mai
concret, din praf importat din Polonia.
Cu mâna pe banii Europei,
Comratul recunoaște că Rusia nu
investește în regiune
Apropo de Uniunea Europeană. În timp
ce regiunea e împânzită cu zeci de panouri
publicitare cu lozinca „A fi cu Rusia (altele
„cu Turcia”) împreună e în puterea noastră”,
iar găgăuzii au optat la ultimul referendum
pentru integrarea în Uniunea Vamală și
apropierea de Moscova, un raport prezentat
la începutul toamnei curente la ședința
Comitetului Executiv al Găgăuziei privind
situația social-economică arată că Rusia
nu au investit în ultimii ani mai niciun ban
în regiune și că cei mai mulți bani investiți
în Găgăuzia vin din Occident. Investițiile
capitale din partea instituțiilor internaționale
au însumat acum 3 ani 50,2 mil. lei; în 2014
găgăuzii au beneficiat de 99,71 mil. lei, iar
în 2015 – de 46,05 mil. lei, de câteva ori mai
mult decât alocările din surse interne. Prin
filiera Băncii Europene pentru Reconstrucții
și Dezvoltare au venit în regiune 133,65 mil.
lei, prin Programul Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare 24,638 mil. lei, Agenția cehă
pentru dezvoltare 18,55 mil. lei. Deși găgăuzii
se tem de „alipirea Republicii Moldova
la România”, același raport mai relevă că
Bucureștiul a oferit Găgăuziei în perioada
2011-2015 peste 9 mil. lei, mai mult decât
poporul frățesc turc (Agenția Turcească
TIKA a investit în regiune 6,51 mil. lei). De
mai reținut că Uniunea Europeană a lansat
în acest an un program de anvergură – 6,5
mil. euro în cadrul proiectului „Susținerea
agriculturii și dezvoltării rurale prin
promovarea măsurilor de consolidare a
încrederii” (SARD), care se preconizează
a fi cheltuiți pentru a oferi noi oportunități
fermierilor, a crea noi locuri de muncă,
a dezvolta infrastructura, a îmbunătăți
serviciile publice sau a repara grădinițe
și școli din Găgăuzia. Dar știe despre asta
populația din regiune? Știe doar că Rusia le-a

oferit pe parcursul anilor ajutor umanitar
prin completarea rezervelor materiale cu
cereale și motorină. Așa le spun oamenilor
de rând cei din Adunarea Populară. Și Irina
Vlah cu Igor Dodon, nelipsit pe la chermezele
populare.
Greierii cânta-vor, furnicile vini-vor cu
cerșitul?
Și dacă a venit vorba de Irina Vlah,
acum tot mai multă lume își amintește
de o spusă de-a lui Lenin (în Găgăuzia
străzile îi mai poartă numele, monumentele
conducătorului proletariatului mondial încă
nu au fost duse la muzeu – N.M.), ades citată
în plin regim sovietic: orice bucătăreasă va
participa la conducerea țării! Ei bine, Irina
Vlah e jurist de profesie, dar e mereu în
treabă mai abitir ca o bucătăreasă – pricepe
de minune și la bucătăria conducerii de stat.
Mai ales după ce alte guri, ceva mai domoale,
au botezat-o „mama găgăuzilor”. Păi cum
altfel – a pieptăna, a la, a hrăni cimotia nu e
un destin de femeie-mamă? Aci o grădiniță
sărbătorește „jubileul” de 45 de ani – un
eveniment grandios pentru municipiu.
Angajații au tocmit o adevărată sărbătoare!
Dar era musai să participe și bașcanul? Cum
să nu! Aci autonomia a sărbătorit recent un
jubileu – cu mare fast, cu dansuri populare,
ansambluri de dans, viori și trompete,
cu invitați de peste mări și țări și cu tot
Comratul, dacă nu chiar toată autonomia,
în picioare! Și, firește, cu „mama găgăuzilor”,
Irina Vlah, în centrul „poporului”, în primplanul oaspeților și aproape a oricărui
număr concertistic. Sau la festivalul vinului,
care la Comrat s-a vrut să-l întreacă pe cel
de la Chișinău. Cum să nu te prinzi într-o
„Găgăuzească”, când toată lumea dansează
fericită de nu se mai poate.
Fanații din preelectorală sunt acum
într-o profundă nedumerire – cum a reușit
să păcălească atât de ușor atâta amar de
alegători? S-au trezit că Irina Vlah nu mai
este un conducător gospodăros, după cum
promitea și se așteptau, ci un businessman
șiret, ce muncește doar pentru sine și oamenii
ei. Și nu o mamă bună a găgăuzilor, ci mai
degrabă una vitregă, ce nu se mai satură de
bani și averi. De doi ani și jumătate dânsa
demonstrează o incapacitate profesională
crasă – economia nu e în creștere, climatul
investițional e încă de gheață. Șomajul,
creșterea prețurilor, sărăcia și corupția sunt
cărțile de vizită ale Găgăuziei sub Irina Vlah.
Or, dânsa a mers în alegeri cu totul alte
lozinci! În lipsa oricărei ameliorări a situației
pe bașcan nu-l bate nici un vânt rece – mereu
pe la șezători cu soțiile diplomaților, plimbări
pe la grădinițe, iarmaroace, festivaluri,
cules de struguri în proiecții de camere TV,
hectare întregi de selfie-uri de doi bani...
Acesta-i programul de activitate de zi cu zi
a actualului bașcan. Și toate acestea pentru a
convinge lumea cât de fericiți sunt găgăuzii și
că-i așteaptă un viitor luminos.
Deocamdată un viitor luminos Irina Vlah
și-a asigurat sieși – un mic palat în Marea
Britanie, o vilă în Croația, apartament de lux
la Chișinău, multiple conturi grase provenite
din businessul de familie „Demir agro”. Dar
pică iarna și găgăuzii intră triști în sezonul
rece. S-ar putea ca fabula să ia un sens de-a
viceversa – greierașii Irinei Vlah să cânte,
iar furnicile să vină la greierii burtoși cu
cerșitul... Dar ce greieri – acum când au dat
năvală cu investițiile și UE, și România, mai
multe organizații internaționale, cogeamite
viței de aur se dau cu suptul la toate sfârcurile
mulgătoare. Doar că tot mai mulți dintre
foștii fani se gândesc că bașcania Irinei nu
mai are multe zile. Vine ora când va fi bună
de plată.
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Mediterana: una dintre cele mai Retrasarea
profunde linii de fractură din lume hărţilor în
Orientul
Mijlociu

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro

Parisul a găzduit, pe 28 august 2017, un mini-summit euroafrican pe tema gestiunii fluxului migrator, într-un context în
care acest fenomen continuă să provoace disensiuni în sânul
Uniunii Europene și chiar o fractură est-vest.

P

atru ţări europene au fost
reprezentate la cel mai
înalt nivel. Franţa, Italia, Spania
și Germania, precum și patru
ţări africane, Ciad, Niger, Mali
și Libia. Președintele francez
Emmanuel Macron acordă un
caracter prioritar fenomenului
migratoriu și încearcă să
obţină un consens cât mai larg
pentru instalarea unor centre
de primire a candidaţilor la
azil pe teritoriul african. O altă
urgenţă este controlul coastelor
libiene, frânarea imigraţiei
ilegale și combaterea reţelelor
de traficanţi. Marea Mediterană
rămâne unul dintre cele mai
sensibile puncte de pe glob, o
zonă a tragediilor umanitare.
Din 2014 încoace și-au pierdut
viaţa în apele Mediteranei, în
cursul unor tentative ilegale
de traversare, peste 14.000 de
oameni.
Mediterana
este
una
dintre cele mai profunde și
dramatice linii de fractură de
pe glob. Această mare care
a fost leagănul mai multor
civilizaţii și sinteze culturale
este acum o linie care separă în
mod brutal două lumi. Putem
vorbi de o fractură multiplă:
culturală, politică, economică,
demografică.
Coastele europene sunt, pe
toată lungimea lor pornind din
Spania, trecând prin Franţa și
Italia și ajungând până în Grecia
și în Croaţia, niște paradisuri
turistice. Coastele africane,
chiar dacă mai găzduiesc și zone
de agrement, poartă stigmatele
haosului și ale unei tentative de
exod fără precedent în istoria
modernă a Mediteranei. În
timp ce pe plajele europene
ale Mediteranei milioane de
oameni și-au petrecut vara
aceasta vacanţele, s-au distrat și
s-au relaxat, pe plajele africane

ale fostei „Mare Nostrum” sute
de mii de oameni au pândit
o ocazie pentru a se lansa în
marea traversare.
Dacă
jur
împrejurul
Mediteranei mai pot fi admirate
vestigiile Imperiului roman,
precum și alte semne ale unei
culturi comune, această mare
încărcată de mitologie nu mai
este o punte între oameni, ci un
abis între două lumi.
Fractura politică apare
ca fiind extrem de brutală,
dacă ne gândim că la nordul
Mediteranei,
democraţiile
s-au înrădăcinat durabil și au
proliferat dinspre vestul spre
estul continentului european.
La sudul Mediteranei, istoria
pare însă că s-a blocat,
dictaturile sunt cele care au
tendinţa de a fi durabile, iar
atunci când dictatorii cad,
haosul provoacă drame și
mai teribile decât au provocat
dictatorii. Sigur, există și
excepţii cum ar fi Tunisia
devenită un veritabil laborator
democratic al lumii arabe,
sau Marocul, unde regimul
monarhic asigură o anumită
stabilitate.
Mai
rămâne
constatarea că visul democratic
nu a reușit să traverseze
Mediterana de la nord la
sud, deși a inspirat revolte și
revoluţii.
Fractura economică pe
care o reprezintă Mediterana
agravează tabloul precedent.
S-ar spune că toată partea de
sud este condamnată la un fel
de veșnic statut de „zonă în
curs de dezvoltare”, în timp
ce Europa, în ciuda crizelor
repetate, rămâne una dintre
cele mai prospere regiuni de pe
glob.
Mediterana mai reprezintă
însă și o linie de fractură
demografică, subiect extrem de
sensibil și abordat cu mănuși

L

de responsabilii politici
politici. Cifrele
nu sunt însă dotate cu nuanţe
„corecte din punct de vedere
politic”: ele pun în lumină
faptul că natalitatea Europei
este în declin, iar spaţiul african,
precum și cel al Orientului
Apropiat și Mijlociu afișează
o demografie galopantă. O
explozie demografică de natură
să schimbe treptat și peisajul
uman european.
Există o lege a „cifrelor” mari
care pulverizează uneori chiar
și codurile morale cele mai
solide. O Europă numărând
800 de milioane de locuitori se
află în faţa unei plăci tectonice
locuite de lumea musulmană
care numără două miliarde de
indivizi. Probabil că încă în
cursul acestui secol, Europa
va fi spaţiul unor noi sinteze
și transformări pe fondul unor
mari mișcări de populaţii.
Aș mai semnala fractura
culturală și istorică dintre
nordul și sudul Mediteranei.
Deși cele două spaţii se
influenţează reciproc, ceea ce
s-a întâmplat întotdeauna, ele
nu au avut aceeași combustie
la nivelul ideilor. Nordul este

o regiune prin care a trecut
revoluţia din Epoca Luminilor
și unde s-a instituţionalizat
separarea puterilor în stat,
precum și alte valori precum
laicitatea
sau
egalitatea
juridică dintre sexe. Sudul
n-a trăit încă această revoluţie
la nivelul ideilor. Ori, dacă
uneori prosperitatea se poate
exporta dintr-o regiune în
alta, acele revoluţii profunde
care schimbă mentalităţile și
eliberează omul nu pot fi făcute
decât din interior.
Pe planetă mai există și alte
linii de fractură, cum ar fi cea
dintre Statele Unite și America
Latină sau linia de fractură
dintre Coreea de Nord și Coreea
de Sud. Liniile de fractură nu
poartă în ele în mod genetic
fatalitatea. Cortina de Fier, de
exemplu, care a separat atât de
profund Europa răsăriteană de
Europa apuseană, s-a prăbușit
când nimeni nu se aștepta.
Marea Mediterană nu este
însă o cortină, ci o întindere
gigantică de apă în care riscă să
se înece o bună parte din visele
Europei, dacă aceasta din urmă
continuă să-și asume roluri
secundare într-o lume fără
busolă.

Marile Puteri n-ar dori pacea în Balcani
P

ublicaţia sârbă Vecernje Novosti scrie că, dacă sârbii și
albanezii ar găsi o cale de a face pace și ar rezolva problema
Kosovo, asta nu ar fi pe placul Marilor Puteri, care și-ar pierde
pârghia pentru a controla situaţia în zonă.
Analiștii consultaţi de publicaţia citată afirmă că intenţia
președintelui Vucici de a chema toate forţele la o consultare
naţională pe tema statutului provinciei Kosovo nu este privită
favorabil „nici în Vest, nici în Est, deoarece menţinerea actualului
statut este „ideală” pentru marile puteri”.
Aleksandar Gajici, un profesor asociat la Institutul pentru

Studii Europene, a spus publicaţiei Vecernje Novosti că nu este
în interesul marilor jucători” să pacifice zona, „pentru că ei vor
să continue să arbitreze și să-și menţină poziţia dominantă în
Balcani”. „Pentru ei nu este convenabil să existe negocieri directe
între albanezi și sârbi, pentru că le diminuează direct influenţa”, a
spus Gajici. „De exemplu, Germaniei îi convine să rezolve această
problemă (Kosovo – n.r.) înainte ca Serbia să intre în UE, așa
încât să nu aducă și problema cu ea în interior. America, însă,
care nu vrea o UE stabilă, vrea ca Serbia să adere cu problema
Kosovo nerezolvată”, a continuat el. Rusia, deși nu are o problemă
cu dialogul sârbo-albanez, este conștientă că găsirea unei soluţii
și oferirea unor concesii sunt posibile, atunci „ar putea apărea
și în alte zone, iar principiile invocate acolo ar putea fi uzate ca
parametru pentru probleme similare din alte regiuni ale lumii”, cu
aluzie la Crimeea, afirmă Gajici.
Analistul politic Dejan Vuk Stankovici afirmă că problema
marilor puteri este tocmai scopul acestui dialog intern din Serbia,
realizarea unităţii naţionale pe subiect. „Marile Puteri își satisfac
interesele cel mai ușor prin intermediul acelora care nu vor să fie
parte din compromisul social care, dacă ar fi atins, i-ar lipsi (pe
Marile Puteri) de pârghia respectivă”. Deci, a continuat Stankovici,
cea mai bună opţiune pentru Marile Puteri este să existe un război
politic, intern aici: cu cât nivelul conflictului e mai ridicat, cu atât
mai ușor își realizează scopurile.

upta pentru retrasarea hărţilor în
Orientul Mijlociu în perioada post-ISIS
(Statul
Islamic în Irak și Levant) nu se dă doar
(
la
l periferiile orașului sirian Raqqa, ultimul
bastion
important al grupării jihadiste, ci și
b
în
î palatele somptuoase de la Riad. Influentul
cleric
șiit irakian Moqrada al-Sadr a întreprins
c
la
l mijlocul lunii august a.c. o surprinzătoare
vizită
în Emiratele Arabe Unite și Arabia
v
Saudită,
polul sunnismului, la scurt timp
S
după
ce ceruse, împreună cu cea mai înaltă
d
autoritate
religioasă șiită din Irak, ayatollahul
a
Ali
A Shistani, dizolvarea puternicei miliţii șiite
Hasd
al-Shaabi și integrarea ei în armata
H
irakiană.
Au fost două acţiuni ale liderilor șiiţi
i
irakieni
îndreptate împotriva susţinătorului
i
lor
principal, Iranul, cel care a finanţat
l
amintita
miliţie și care controlează indirect
a
deciziile
politice majore ale guvernului șiit de
d
la
l Bagdad.
Care este calculul lui Moqtada al-Sadr,
liderul Armatei Mahdi, în anii ce au urmat
invaziei americane din Irak, implicat în unele
dintre cele mai sângeroase represiuni împotriva
sunniţilor irakieni și împotriva armatei SUA?
Ce urmărește clericul al-Sadr prin apropierea
surprinzătoare de Armata Saudită, liderul
Islamului sunnit și aliat al Statelor Unite?
Moqtada al-Sadr a fost invitat în Arabia
Saudită de însuși prinţul moștenitor,
Mohammed bin Salman, iar interpretarea
către care înclină nu puţini analiști este aceea
că Sadr începe să fie văzut, în primul rând,

ca un „naţionalist” irakian, arab, și nu ca un
șiit radical, iar acesta este punctul de plecare
al încercării Riad-ului de a scoate Irakul de
sub influenţa Iranului șiit. Că Arabia saudită
urmărește să joace cartea „naţionalismului”
irakian, o arată și vizita din iulie 2017, la Riad,
ministrului irakian de interne, șiitul Qasin alAraji. Este important de menţionat că Arji este
membru al Organizaţiei Badr, iar ministrul său
a fost controlat, începând din 2003, de Badr,
formată de Iran în anii 1980, rivala Armatei
Mahdi în cadrul filierei șiite irakiene.
Aceste mișcări ale monarhiei saudite pot
fi semnele unei noi strategii: după eșecul
planurilor din Siria, în urma complicării
ecuaţiei războiului prin intervenţia Rusiei,
Riadul vrea să-ţi mute acţiunile de contracarare
a Iranului de la Damasc la Bagdad. Iar pentru
asta, capetele încoronate din Arabia Saudită sunt
dispuse să treacă cu vederea ororile comise de
miliţiile șiite irakiene împotriva conaţionalilor
sunniţi, cultivând așa-zisul naţionalism irakian
și prevalenţa elementului etnic din Irak (arab),
în faţa celui religios (șiit). Mișcarea saudită
este deopotrivă pragmatică și ipocrită, pentru
că vine la scurt timp după ce Arabia Saudită
a supus sancţiunilor emiratul sunnit Qatar,
pentru că ar susţine politica Iranului.
Cât îl privește pe Moqtada al-Sadr, strategia
sa poate fi aceea de a arăta deschidere către
toate puterile ce vor sta la masa împărţirii
geopolitice și economice a Siriei și Irakului
post-ISIS: dacă acest cleric șiit își calculează
bine pașii, el ar putea ajunge de la vizita la Riad,
la întâlniri mult mai importante, la Beijing sau
Moscova.

11

SPORT

Ziarul Ploiestii

Atletismul la CS Petro Energia Câmpina,
cu pasiune, muncă şi onorante succese…
„S

foto: cspetroenergis.ro

portul sporturilor” – atletismul reprezintă
o ramură sportivă olimpică, de interes
naţional, de vârf și în Prahova, în care prin
structurile sale și graţie bravilor sportivi și antrenori
se obţin onorante succese interne și internaţionale.
Recent (12.
XI.2017),
Sala
X
de
d Atletism a
Complexului
C
Sportiv
„Lia
S
Manoliu”
din
M
București
B
a
găzduit
o
amplă
competiţie
c
juvenilă
–
ju
Cupa
Athletic
C

Star”, la startul căreia s-au aflat 624 concurenţi
– juniori și copii reprezentând cluburi din
Capitală și din ţară, printre care și din Prahova.
O excelentă prestaţie în „regalul” atletic
juvenil au avut atleţii Clubului Sportiv Școlar
Ploiești (antrenori - profesorii Maria Andrei
și Florin Andrei), care au cucerit (la diferite
categorii de vârstă sau probe) 26 de medalii (9
aur, 8 argint, 9 bronz), cei de la Clubul Sportiv
Municipal Ploiești (coordonator prof. Augustin
Iancu, cel care deţine și onoranta funcţie
de Secretar General al Federaţiei Române
de Atletism, antrenori – profesorii Robert
Munteanu, Maria Sîrbu, Gabriel Hurmuz) – 12
medalii (4 aur, 7 argint, 1 bronz), cei de la CSȘ
„C. Istrati” Câmpina (coordonator – prof.
Nicolae Pavel, antrenoare – prof. Mihaela

Carol Banu

Mihai Pascu

Sebastian Rudeanu şi Alexandra Necula cu
„bucuria aurului”

Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro
Marin și prof. Jenica Bran) – 11 medalii (4 ani în urmă în Vâlcea, cu Sandu
aur, 4 argint, 3 bronz) și nu în ultimul rând Vinereanu, ulterior internaţional,
atleţii de la C.S. Petro - Energia Câmpina mulţi ani, în echipa de baschet a
(președinte și antrenor coordonator Mihai României. Și îi dă speranţa unei
Pascu, antrenori Ionuţ Ursu, Mihail Pascu, cariere sportive asemănătoare,
Adrian Onea, prin cele 5 medalii (3 aur, 1 pentru tânărul său sportiv…
argint, 1 bronz).
Autentica mare speranţă a Petroâteva rânduri de preţuire aparte se Energiei Câmpina, prezentă cu
cuvin Clubului Sportiv Petro-Energia succes și onoare la „Athletic Star”
Câmpina, structură sportivă a atletismului o constituie Alexandra Necula
prahovean, privată, fără susţinere financiară (Școala „B.P. Hasdeu” Câmpina,
publică, cu activitate voluntară a antrenorilor Campioană a României la aruncarea
și sportivilor, admirabilă, desfășurată cu greutăţii la „Copii 3”, fiica atletului
pasiune, cu multă muncă, printre talentele medaliat intern și internaţional
și speranţele descoperite, pregătite și „masters” – ing. Emanuel Necula –
îndrumate pe treptele performanţei
vicepreședinte CS Petrom – Energia
aflându-se Campioana României și multipla
medaliată junioară la aruncarea greutăţii Câmpina), medaliată cu aur la disc
m
șși a discului Oana Florentina Gheorghe și cu argint la greutate la „Copii
2” (11 ani). Remarcabil debut a
descoperită la Scorţeni – Prahova.
d
Cutreierând școlile din Câmpina și din înregistrat în Capitală, Sebastian
llocalităţile limitrofe orașului, dar și cele de Rudeanu (Centrul de Plasament
pe Valea Prahovei, până în Azuga, pasionatul „Sf. Filofteia” Câmpina), medaliat
p
aantrenor-președinte Mihai Pascu descoperă cu aur în proba de aruncarea
aan de an, noi și valoroase talente sportive. discului la Juniori 3, iar la diferite
Printre recenţii medaliaţi cu aur de la probe și categorii de vârstă evoluţii
P
București, o autentică speranţă o constituie promiţătoare au avut și atletele
B
aatletul de la Petro-Energia Câmpina, de Irina Talangă și Natalia Rusu
lla Categoria „Copii 1” (12-13 ani) – Carol (Școala Telega), Raluca Botezatu și
Banu (elev la Școala Centrală Câmpina, Bianca Hornea (Școala Cornu).
B
fiul ex-voleibalistului de la „LMV” și de la
P.S. În ciuda pasiunii, a

C

UNIUNEA EUROPEANĂ

Fondul European de
Dezvoltare Regională

ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT
Ploiesti, 23.11.2017

„Diversificarea activităţii SC DARKO EMG TECHNOLOGIES S.R.L”
SC DARKO EMG TECHNOLOGIES S.R.L, cu sediul in Ploiesti, str. Cristianul nr. 24, bloc156I,
scara B, ap. 24, living, judet Prahova
derulează, începând cu data de 27.09.2017,
proiectul „Diversificarea activităţii SC DARKO EMG TECHNOLOGIES S.R.L ”, co-finanţat de Uniunea
Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Regio–Programul Operațional Regional
2014-2020, Axa prioritara 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de
investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a
ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, în baza
contractului de finanţare nr. 437 din 27.09.2017, cod SMIS 102490, încheiat cu Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, prin
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar pentru
Programul Operațional Regional 2014-2020.
Valoarea totală a proiectului este de 997.922,39 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă
este de 657.323,22 lei. Valoarea finanţării nerambursabilă din FEDR este de 558.724,74 lei.
Proiectul se implementează în Ploiesti, Str. Grădinari, nr. 32-38, Judeţul Prahova, pe o durată de
8 luni.
Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziţiei pe piaţă a DARKO EMG
TECHNOLOGIES S.R.L.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Persoană contact: Anişoara Bădescu, telefon 0724215210, e-mail office@darkoprint.ro
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României”
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Mihai Pascu şi „speranţele sale”
„PECO”
din Pl
Ploiești
Banu),
PECO” di
i i – iing. Daniel
D i lB
) cu
o dezvoltare fizică optimă (1,85 m, „47” la
pantofi, la 13 ani…), cu calităţi motrice de
excepţie, câștigător al probei de aruncarea
greutăţii (3 kg) cu 11,10 m…, pe „podium”
(bronz) la disc și aproape de acesta în proba
de săritura în lungime și în cea de alergare
de viteză – 60 m. Antrenorului Mihai Pascu
(atlet activ încă în competiţii „masters”,
multimedaliat intern și internaţional) –
talentatul Carol Banu îi reamintește lansarea
similară în atletism pe care a făcut-o cu

Pe scurt
FOTBAL
Petrolul, victorie la Popești
Leordeni, „Campioană de Toamnă”
* SC Popești Leordeni – FC Petrolul
Ploiești 1-2 (0-1)
* În Celelalte jocuri ale ultimei
etape din sezon: * AFC Astra 2
Giurgiu – AFCM Alexandria 0-1 *
CS Mioveni – Voinţa Turnu Măgurele
0-1 * Viitorul Domnești – Concordia
2 Chiajna 4-3
*Sporting Roșiorii
de Vede – Flacăra Moreni 0-1 * FC
Aninoasa – CS Tunari 1-1 * Atletic
Bradu - a stat.
Campionatul se va relua pe 3 martie
2018, cu speranţa că echipa noastră își
va păstra primul loc, până la final și va
reuși promovarea.
VOLEI
Cupa României (m)
* Tricolorul LMV Ploiești – Steaua
București 3-0. (Returul la București).

muncii,
ii a onorantelor
l rezultate,
l
a voluntariatului antrenorilor și
sportivilor, a condiţiilor improprii
de pregătire (procesul instructiv
de antrenament – în parcuri sau
spaţii neamenajate pentru sport,
neexistând „fonduri” pentru
„chirii baze sportive”…), forurile
locale sau judeţene nu găsesc
oportunitatea și soluţiile de sprijin
sau de recompense, de ani și ani…
Incredibil…

Divizia A1 (m) * Tricolorul LMV
Ploiești – U Cluj Napoca 3-0.
HANDBAL
Divizia A (f)
* Danubius Călărași – HC Activ
CSO Plopeni 25-31.
BADMINTON
A X-a ediţie a Cupei „Tino Ferrario”,
admirabilă
competiţie
sportivă
naţională de badminton s-a desfășurat
(17, 18, 19.XI.2017) în Sala de Sport
a Liceului Tehnologic „Anghel
Saligny”din Ploiești, în organizarea
impecabilă a Clubului Sportiv Comuna
Berceni și a „sufletistului” antrenor
Adrian Basarabeanu, în colaborare cu
Asociaţia Second Chance România,
Primăria și Consiliul Local Berceni,
Direcţia Judeţeană pentru Sport și
Tineret Prahova, Federaţia Română
de Badminton, Decathlon România,
Tymbark Maspex, Școala Gimnazială
Comuna Berceni, Sprinten Infomar,
Romberfil.
O adevărată sărbătoare sportivă,
asupra căreia vom reveni…

