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

 „Pe omul drept să-l prețuiești mai mult decât pe cel drag.”
- Culese de Tata  
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S-A STINS DIN VIAȚĂ REGELE MIHAI, S-A STINS DIN VIAȚĂ REGELE MIHAI, 
ULTIMUL SUVERAN AL ȚĂRIIULTIMUL SUVERAN AL ȚĂRII

Tulai, bă, mălai țugui, iapă-
avem, da bradu’ nu-i… s-a umplut 
Facebook-ul de zefl emele, după ce Silvia Radu, 
interimărița de la primăria Chișinăului a 
descoperit că bradul comandat din Ucraina (nu 
din Carpații României, să nu fi e cumva bănuită de 
unionism) nu va fi  „cel mai frumos brad de păn’ 
acu, di 30 de metri înălțime”, după cum se lăudase 
ceva săptămâni înainte, căci ajunsese la Chișinău 
jerpelit și cu jumătate din crengi fi e rupte, fi e lipsă. 
Când a fost ridicat să fi e montat, semăna mai 
degrabă cu o găină penită de vie și interimărița a 
ordonat să fi e tăiat în bucățele, să nu rămână nici 
urmă, chiar nici un ac de brad martor la asemenea 
înjosire. „Liberali-s de jină (de vină – N.M.), ei îs 
cei care au obstrucționat procesul de aducere a 
bradului ,,fermecat” din Ucraina”, a scris în fugă pe 
contul personal. Adevăr sau nu, ne vom descurca 
mai târziu, s-a gândit Silvia Radu și, până să-i dea 
afară din primărie pe liberali, cum a făcut-o recent 
și cu doi șefi  de direcție, s-a precipitat să identifi ce 
un alt brad, local, din propriul salariu. Pe la lăsatul 
nopții noul bradul a fost „identifi cat” pe teritoriul 
unei foste grădinițe, care acum ar aparține unei 
persoane private, și adus în PMAN. Gurile rele 
ale liberalilor spun că, de fapt, este cel propus 
încă o lună înainte de cei de la „Spații Verzi”, iar 
acum a fost tăiat samavolnic și adus în Piață mai 
pe întuneric (un obicei mai vechi de-a ofi cialilor 
de la Chișinău), păzit de „doisprezece polițiști cu 
măciuca”. Noul brad (are circa 17 metri înălțime) 
și fost instalat a doua zi. După o zi în care bradul 
din PMAN a fost în centrul atenției, interimărița, 
ca să închidă gura liberalilor, și-a încheiat episodul 
cu un selfi e în fața noului pom și un nou mesaj 
pe contul personal de pe Facebook: „Noul brad 
a ajuns în PMAN! Păzit mai ceva ca președintele 
SUA. Trebuia să-mi primesc botezul de primar 
interimar, nu? Azi m-am simțit în toate felurile, 
de la stări de umilință, până la momente în care 
făceam haz de necaz și râdeam pâna și eu de farsa 
care mi s-a făcut”. Asta îndată ce, înconjurată de 
câteva zeci de copii (ia, colea o grupă de grădiniță 
cu o educatoare în frunte!) „a dat foc” luminițelor 
de pe brad. Acu internauții se întreabă pe aceleași 
rețele de socializare, cine va recupera 15 mii de 
lei, bani publici, cheltuiți pentru bardul din …
Ucraina. Iar sub titlul „Bradu lu’ Radu” i-au postat 
și o „colindă” de Crăciun:

Și brad frumos, și brad frumos
Da crangili, of, unde-s?
Ian tot amu sî ni-l daț jios,
Sa-duc eu altu mai frumos 
Din banii mei. Da de unde-s?

Ultimul suveran al României, Regele Mihai, s-a stins din viață pe 5 decembrie, la vârsta de 96 de ani. Guvernul a decretat 3 
zile de doliu național în perioada 14-16 decembrie. Trupul Regelui va fi  adus în țară cu o aeronova pe 13 decembrie și va 

fi  depus în Holul de Onoare al Castelului Peleș. Funeraliile vor avea loc pe 16 decembrie, la Curtea de Argeș, în Noua Catedrală 
Arhiepiscopală și Regală, după slujba de la Catedrala Patriarhală, ținută de patriarhul Daniel. O Românie întreagă, inclusiv 
la nivel politic, a vorbit la superlativ despre Majestatea Sa Regele Mihai I. Și nu ne putem abține să nu ne punem următoarea 
întrebare: oare unde ar fi  fost astăzi România dacă, în urmă cu 27 de ani, ofi cialii l-ar fi  lăsat pe Rege să intre în țară, iar noi am 
fi  optat pentru o monarhie constituțională?
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Cele 7 județe din Regiunea Sud-Muntenia (Călărași, 
Ialomița, Giurgiu, Teleorman, Prahova, Dâmbovița 

și Argeș) au, împreună, 16 municipii, 32 de orașe, 519 
comune cu 2019 sate, o suprafață de 34. 453 kmp și o 
populație de 3.243.268 de locuitori (15,2% din populația 
țării). Principalul program european care se adresează 
autorităților publice este Programul Operațional 
Regional (POR), gestionat de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 
prin Agenția de Dezvoltare Sud-Muntenia, cu sediul la 
Călărași. 

Ca să ne putem da seama câtă nevoie de investiții are 
regiunea, am realizat o analiză succintă privind infrastructura de 
utilități, servicii, socială, școlară, de sănătate precum și puterea 
economică a zonei din care și Prahova face parte:

-număr de unități administrativ-teritoriale racordate la sistemul 
de alimentare cu apă: 385 (67,9% din totalul localităților, din 
care mediul urban-100%, mediul rural-64,9%);
-rețea de canalizare: 96 de localități (16,9% din total, 91,7% în 
mediul urban și 10% în comune);
-rețea de gaze: 158 de localități (27,87% total, respectiv, 91,67% 
în mediul urban și 21,97% în mediul rural);

POR 2014-2020

MEDIUL PRIVAT SE MEDIUL PRIVAT SE 
DOVEDEȘTE A FI MULT MAI DOVEDEȘTE A FI MULT MAI 
DINAMIC (23 DE PROIECTE)DINAMIC (23 DE PROIECTE)

ROMÂNIA-ÎN DOLIU
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IAR DĂ PRIMĂRIA PLOIEȘTI „ARMATA” JOS DIN POD...IAR DĂ PRIMĂRIA PLOIEȘTI „ARMATA” JOS DIN POD...

IMPOZIT DE 500% PENTRU PROPRIETARII IMPOZIT DE 500% PENTRU PROPRIETARII 
CU CASE DĂRĂPĂNATECU CASE DĂRĂPĂNATE

În 2015, prin Hotărârea Consiliului 
Local Ploiești nr. 445 din luna 

noiembrie, a fost aprobată procedura 
de lucru pentru stabilirea criteriilor 
de identifi care și impozitare cu 500% 
a proprietarilor de locuințe și terenuri 
din Ploiești neîntreținute sau insalubre. 
Nu știm dacă, la nivelul orașului, a fost 
aplicată vreo astfel de sancțiune în trei 
ani. Dar numai bine că, la fi x trei ani, 
respectiva hotărâre a fost abrogată, în 

locul acesteia fi ind adoptată o alta, HCL 
439, cu o nouă procedură de inventariere 
a clădirilor neîngrijite și impozit majorat 
tot cu 500%!

Și-atunci, vă întrebați, de ce a fost nevoie 
de o nouă hotărâre? Să zicem că din cauza 
faptului că normele metodologice de 
aplicare a Legii 227/2015 privind Codul 
fi scal au fost adoptate în ianuarie 2016.

CELELALTE TAXE LOCALE RĂMÂN NESCHIMBATE PENTRU 2018CELELALTE TAXE LOCALE RĂMÂN NESCHIMBATE PENTRU 2018
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SauSau România, locul al România, locul al 
III-lea în Europa, la III-lea în Europa, la 
abandonul școlarabandonul școlar

Sport la Sport la 
Ploieşti- „In Ploieşti- „In 
Memoriam”Memoriam”

Mă doare-n băşcălie!
... şi la Chişinău
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3 PROIECTE PUBLICE MARI ȘI LATE, 3 PROIECTE PUBLICE MARI ȘI LATE, 
ACCESATE DE PRAHOVA!ACCESATE DE PRAHOVA!
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Accident mortal la Brătășanca. 
Mamă și fi u, decedați într-un 

accident rutier
Accidentul rutier s-a produs pe 

DN72, comuna Filipeștii de Târg, 
sat Brătășanca. Un autocamion, 
încărcat cu peste 20 de tone de 
var stins, a intrat în coliziune cu 
un autoturism. În autoturism se 

afl au trei persoane. Două dintre 
ele, o femeie în vârstă de 30 de 
ani și băiatul acesteia, de 10 ani, 
au fost găsite decedate de medici. 
Cea de a treia persoană, în vârstă 
de 40 de ani, a fost preluată de 
o ambulanță și transportată în 
stare de inconștiență la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești. La aceeași 
unitate medicală a ajuns și șoferul 
camionului, un bărbat în vârstă de 
50 de ani. Pompierii militari au 
intervenit cu două autospeciale, 
dar și cu două ambulanțe 
Smurd și o autospecială pentru 
descarcerare. La fața locului s-au 
afl at și echipaje ale Poliției și 
Serviciului de Ambulanță Prahova. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate modul cum 
s-a produs accidentul rutier.

Accidente pe șoselele din 
Prahova

Numărul persoanelor rănite 
în accidente rutiere a fost însă 
mult mai mare. În Ploiești, la 
intersecția străzilor Democrației 
cu Lupeni, un pieton a fost acroșat 
de un autoturism. Circulația a 
fost blocată pe DN1, la Azuga, pe 
banda de sens Ploiești – Brașov, 
după ce două autoturisme au intrat 
în coliziune. Un alt accident rutier 
s-a produs pe strada Ecaterina 
Teodoroiu, după ce un autoturism 
a acroșat ușor o femeie, iar la Gura 
Vadului, pe DJ 100 H, s-a produs 
un autoaccident. Șoferul unui 
autoturism a pierdut controlul 
volanului, a părăsit partea 
carosabilă și a intrat cu mașina 
într-un gard, iar o persoană a 
fost rănită. Alte două mașini au 
intrat în coliziune, pe DN1, la 
Comarnic. Una dintre mașinile 
implicate a ajuns în afara părții 
carosabile, iar cealaltă doar cu o 
parte pe carosabil. Din fericire, 
nicio persoană nu a fost rănită. 
Un bărbat în vârstă de 58 de ani, 
pieton, a fost acroșat la Bușteni 
de un autoturism. Victima a fost 
transportată la Spitalul Județean 
Ploiești, cu trumatism cranio-
cerebral, precum și cu multiple 
răni la mâini și la picioare. Un 
alt accident rutier s-a produs 
la Câmpina, pe strada Podului.
Victima accidentului este un 
bărbat în vârstă de 58 de ani, care 
era pe o bicicletă. Bărbatul a fost 
transportat la Spitalul Municipal 

Câmpina, cu trumatism cranio-
cerebral minor, dar s-a constatat 
că era și în stare de ebrietate. Un 
alt biciclist, un bărbat în vârstă de 
51 de ani, s-a ales cu traumatism 
la genunchiul stâng și la glezna 
stângă și a ajuns tot la spital. 
Un accident rutier a avut loc la 
Breaza, unde un pieton, un bărbat 
în vârstă de 60 de ani, a fost 
acroșat de un autoturism. Victima 
accidentului a fost transportată 
la Spitalul Județean Ploiești, cu 
traumatism cranio-cerebral. Un 
alt caz grav a avut loc la Plopeni 
Sat, unde un bărbat în vârstă de 
73 de ani, pieton, a decedat după 
ce a fost acroșat de un autoturism. 
Accidente rutiere au mai avut loc 
pe strada Democrației din Ploiești, 
la Posada și la Perșunari.

Incendiu la o casă din Breaza, 
după ce un televizor a explodat

Focul a izbucnic la o locuință 
din cartierul Podul Vadului, 
pe Strada Sunătorii. Pompierii 
militari au fost solicitați să 
intervină, printr-un apel la 112, 
pentru stingerea incendiului. 
La fața locului au ajuns două 
autospeciale cu apă și spumă 
și o ambulanță Smurd. Potrivit 
primelor informații, incendiul 
a fost provocat de explozia unui 
televizor. 13 pompieri militari au 
intervenit pentru stingerea focului 
care se manifesta pe o suprafață 
de 5 metri pătrați. Potrivit ISU 
Prahova, două persoane, o femeie 
în vârstă de 37 de ani și un copil 
de 3 ani, au fost rănite ca urmare 
a exploziei televizorului. Femeia 
prezenta arsuri de gradul I și II pe 
față și mâini, iar copilul avea arsuri 
pe față. Ambii au fost transportați 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești.

Trei case în fl ăcări, la Gornet 
Cricov

Pompierii militari din cadrul 
Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență Prahova au fost solicitați 
să intervină după ce focul a cuprins 
trei case din comuna Gornet 

Cricov. Suprafața afectată de foc 
a fost de 700 de metri pătrați. 
Incendiul s-a manifestat violent. 
Șase autospeciale cu apă și spumă 
au intervenit  pentru stingerea 
focului. Două persoane s-au ales 
cu arsuri. Este vorba despre un 
bărbat, în vârstă de 63 de ani, care 
prezenta arsuri de gradul al II-lea 
la nivelul palmelor, și de un bărbat 
în vârstă de 46 de ani, care s-a ales 
cu un traumatism cranio-cerebral, 
prin cădere. Ambele persoane au 
fost transportate la spital, pentru 
acordarea de asistență medicală.

Autobuz în fl ăcări, la Slănic
Pompierii militari au fost 

solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu care 

a izbucnit la un autobuz, în 
localitatea Slănic. Potrivit 
primelor informații, din fericire, 
nicio persoană nu a fost rănită. 
Pompierii militari urmează 
să stabilească cauza izbucnirii 
incendiului.

Tânăr dat dispărut în Prahova
Poliția Prahova caută un adolescent 
care a plecat de la locuința sa din 
comuna Filipeștii de Pădure și nu 
a mai revenit. Persoana dispărută 
se numește Bădoi Alexandru 

Florin, are 17 ani și este domiciliat 
în comuna Filipeștii de Pădure, 
satul Dițești, potrivit IJP Prahova. 
Dispariția a fost sesizată Poliției 
Comunale Filipeștii de Pădure. 
Au fost demarate, imediat, toate 
activitățile procedurale, polițiștii 
efectuând investigații pentru 
găsirea tânărului. Adolescentul 
are 1,60 - 1,65 metri înălțime, 50-
55 de kilograme, ochii verzi, părul 
negru, tuns scurt. „La momentul 
dispariției, acesta era îmbrăcat 
cu pantaloni negri, cu dungi 
laterale de culoare albă, pulover 
de culoare portocalie și fes negru. 
Era încălțat cu papuci de culoare 
albastră”, a anunțat Poliția, care a 
lansat și apelul că persoanele care 
pot oferi relații ce pot conduce la 
depistarea acestuia să anunțe cea 
mai apropiată subunitate de poliție 
sau să apeleze 112.
Poliția caută un bărbat din Baba 

Ana
Un bărbat în vârstă de 67 de ani, 
din Baba Ana, este dat dispărut, 
după ce a plecat de la domiciliu 
și nu s-a mai întors. „Persoana 
dispărută se numește Băncilă 
Gheorghe, are 67 de ani, a plecat 
de la domiciliul din comuna Baba 
Ana și nu a mai revenit. Familia 
acestuia a sesizat dispariția la 
data de 30 noiembrie 2017. Au 
fost demarate, imediat, toate 
activitățile procedurale, polițiștii 
efectuând investigații pentru 
găsirea bărbatului”, a anunțat IJP 

Prahova. Bărbatul are 1.65-1.68 
metri înălțime, păr cărunt, drept, 
tuns scurt, constituție astenică, 
ochi căprui. „La momentul 
plecării era îmbrăcat cu geacă din 
fâș de culoare neagră, pantaloni 
de  culoare neagră, cizme din 
cauciuc de culoare neagră”, a 
anunțat Poliția. Persoanele care 
pot oferi relații care pot conduce 
la depistarea acestuia sunt rugate 
să anunțe cea mai apropiată 
subunitate de poliție sau să apeleze 
112.
Controale la deținătorii de arme 

din Prahova
Polițiști prahoveni au 

desfășurat acțiuni la Bănești și 
la Urleta, în scopul descoperirii 
şi combaterii faptelor de natură 
penală şi contravenţională privind 
respectarea prevederilor legale 
referitoare la păstrarea armelor și 
a munițiilor de către deţinătorii 
legali. Astfel, polițiștii au efectuat 
șase controale la deţinătorii legali 
de arme şi muniţii din categoria 
celor letale și neletale și au 
constatat abateri sancționate cu  
amenzi în valoare de 15.003 lei. 
Faţă de contravenienţi s-a aplicat și 
măsura complementară de anulare 
a dreptului de deţinere, port şi 
folosinţă a armelor şi muniţiilor, a 
mai precizat IJP Prahova. 

Amenzi pentru societăți care 
exploatează lemn, din Măneciu 

și din Breaza 
Polițiștii Serviciului de Ordine 
Publică au acționat împreună 
cu specialiști din cadrul Gărzii 
Forestiere Ploieşti şi ai Direcţiei 
Silvice Prahova, precum și cu 
militari jandarmi din cadrul 
Grupării Mobile de Jandarmi 
Matei Basarab Ploieşti. În cadrul 
activităților au fost verifi cate trei 
parchete de exploatare aparținând 
unor fi rme din Măneciu și Breaza. 
Astfel, la prima dintre acestea 
s-a constatat că nu ar fi  respectat 
tehnologia de exploatare şi traseul 
de scos. Agentul economic a fost 
sancţionat, potrivit IJP Prahova, 
de Garda Forestieră Ploieşti cu 
avertisment, iar de polițiști cu o 
amendă în valoare de 1.000 lei. La 
cea de-a doua societate, polițiștii 
au stabilit că nu ar fi  amplasat 
panoul cu principalele date 
referitoare la parchetul afl at în 
exploatare și nici nu ar fi  respectat 
prevederile legale referitoare la 
modul de completare a avizelor de 
însoţire a materialelor lemnoase. 
Societatea a fost sancționată de 
Garda Forestieră Ploieşti cu o 
amendă în valoare de 1.000 lei, 
iar polițiștii au aplicat o amendă 
în valoare tot de 1.000 lei. A treia 
societate comercială controlată 
nu a respectat tehnologia de 
exploatare şi nici nu a amplasat 
panoul cu principalele date 
referitoare la parchetul afl at în 
exploatare, situație în care a fost 
sancţionată de Garda Forestieră 
Ploieşti cu o amendă în valoare de 
2.000 lei şi cu avertisment.
Depistați la volan sub infl uența 

alcoolului
Mai mulți conducători auto au fost 
depistați în trafi c sub infl uența 
băuturilor alcoolice. Doi dintre ei 
au refuzat prelevarea de mostre 
biologice, pentru stabilirea cu 
exactitate a alcoolemiei. Astfel, 

în timp ce dirijau trafi cul rutier 
la locul producerii unui accident 
cu pagube materiale, polițiștii 
au oprit, pentru verifi cări, 
conducătorul unui autoturism. 
„Deși etilotestul a indicat 0,93 mg 
alcool pur în aerul expirat, fi ind 
transportat la spital, conducătorul 
a refuzat prelevarea de probe 
de sânge în vederea stabilirii 
alcoolemiei”, a anunțat IJP 
Prahova. Polițiștii din Câmpina 
s-au confruntat cu o situație 
similară. De această dată, cel 
depistat sub infl uența alcoolului se 
afl a la volanul unuia din vehiculele 
implicate în evenimentul rutier, 
soldat doar cu pagube materiale. Și 
de această dată, conducătorul auto 
a acceptat să fi e testat cu etilotestul 
(1,12 mg/l), însă, ajuns la spital, 
și-a exprimat refuzul în fața 
personalului medical în privința 
prelevării de probe de sânge. 
„În ambele situații, polițiștii 
au întocmit dosar penal pentru 
săvârșirea infracțiunii de refuz 
de recoltare a probelor biologice 
în vederea stabilirii alcoolemiei”, 
a anunțat IJP Prahova. Polițiștii 
au mai întocmit două dosare 
penale pentru conducerea unui 
vehicul sub infl uența alcoolului, 
unul la Filipeștii de Pădure, la un 
conducător auto care avea 0.53 
mg/l, iar cel de-al doilea la Ploiești, 
șoferul fi ind depistat cu 0,71 mg/l.
Operațiune de salvare pe munte
Trei turiști au avut nevoie de 
ajutorul jandarmilor montani 
după ce au rămas blocați pe 
munte. O persoană a sunat la 
112 și a cerut ajutorul. Turiștii se 
afl au cu autoturismul pe un drum 
forestier, în Munții Baiului, pe 
traseul montan „Intersecția Valea 
Azugii – Cabana Susai”. Cei trei 
turiști se pare că erau din București 
și că au ignorat avertizările 
salvamontiștilor, care au anunțat că 
traseele pe munte sunt închise, din 
cauza condițiilor meteorologice. 
La munte a nins mult, iar stratul 
de zăpadă depășește, pe alocuri, 
80 de centimetri. Potrivit 
Inspectoratului Județean de 
Jandarmi Prahova, cei trei turiști 
au rămas blocați cu mașina, 
din cauza stratului consistent 
de zăpadă, existând pericolul 
ca autoturismul să cadă într-o 

râpă de pe marginea drumului. 
Persoanele au fost deblocate și 
coborâte în siguranță în stațiunea 
Azuga, fără ca acestea să necesite 
îngrijiri medicale. Operațiunea, 
care s-a desfășurat noaptea, a durat 
mai bine de trei ore, tot din cauza 
condițiilor meteo nefavorabile. 

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

Mai multe persoane au decedat în urma unor accidente rutiere grave 
care au avut loc pe șoselele din  Prahova. 
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ROMÂNIA-ÎN DOLIU. S-A STINS DIN VIAȚĂ REGELE MIHAI, ROMÂNIA-ÎN DOLIU. S-A STINS DIN VIAȚĂ REGELE MIHAI, 
ULTIMUL SUVERAN AL ȚĂRIIULTIMUL SUVERAN AL ȚĂRII

Regele Mihai I a murit la 
locuința sa din Aubonne 

(Elveția), la vârsta de 96 de ani. În 
urmă cu un an, MS Regele a fost 
diagnosticat cu leucemie cronică 
și tot atunci acesta a anunțat 
că se retrage din viața publică. 
Custodele Coroanei române, 
Principesa Margareta, a transmis 
un mesaj către români: 

„Români, Țara a pierdut pe 
Regele Mihai I. Timp de peste 
nouă decenii, el a închinat 
României toate puterile, cu 
devotament și răbdare.

Am pierdut, ca voi toți, un 
părinte. O pierdere personală și o 
pierdere pentru întreaga Națiune. 
În aceste clipe grele, suntem uniți 
în suferința noastră.

Cu infi nită iubire și principii 
puternice, Regele Mihai a înscris 
în cartea Neamului cea mai 
valoroasă pagină din istoria 
contemporană.

Bunătatea și iertarea sa au 
învins toate relele secolului trecut. 
Înțelepciunea lui a asigurat 
continuitatea identității noastre, 
în momente de gravă abatere de 
la mersul fi resc al țării. Regele 
nostru a fost o parte din fi bra 
Statului român.

Prin întreaga sa viață, tatăl 
meu a continuat legătura Familiei 
Regale cu națiunea română. 
Pentru ziua noastră de mâine, el 
ne-a dăruit ziua lui de astăzi.

Începe un nou timp pentru 
Casa Regală a României. Cu 
aceleași principii și sentimente ca 
ale tatălui meu, voi continua să 
servesc interesele fundamentale 
ale poporul român.

Așa să ne ajute Dumnezeu!
Margareta,Custodele Coroanei 

române”.

Și Casa Regală a României a 
transmis un comunicat cu 

privire la trista veste: „Majestatea 
Sa Regele Mihai I a încetat din 
viață astăzi, 5 decembrie 2017, la 
ora 13 (ora României), la reședința 
privată din Elveția. La căpătâiul 
Regelui a stat, până în ultima clipă, 
Alteța Sa Regală Principesa Maria. 
Trupul neînsufl ețit al Regelui Mihai 
I va fi  depus în Holul de Onoare al 
Castelului Peleș, iar apoi pentru 
două zile în Sala Tronului, la 
Palatul Regal din Calea Victoriei. 
Slujba de înmormântare va avea 
loc la Catedrala Patriarhală. 
Înmormântarea va avea loc 
la Curtea de Argeș, în Noua 
Catedrală Arhiepiscopală și Regală. 

La dorința Custodelui Coroanei 
române, funeraliile Regelui Mihai 
I vor respecta tradiția înaintașilor 
Majestății Sale Defuncte. Începând 
de mâine (n.n.-ieri), cărți de 
condoleanțe vor fi  deschise simultan 
la Castelul Peleș, la Palatul Regal 
din Calea Victoriei și la Palatul 
Elisabeta. Ele vor fi  la dispoziția 
publicului timp de 40 de zile. 
Condoleanțe pot fi  transmise online 
la adresa http://www.familiaregala.
ro/mesaje. Toți cei care doresc să 
depună fl ori, jerbe sau coroane sunt 
invitați să o facă  la Palatul Regal 
din Calea Victoriei, în fața intrării 
principale”.

Povestea unui rege exilat și 
reprimit cu greu în țară

Regele Mihai I s-a născut pe 
25 octombrie 1921, la Sinaia, ca 
fi u al Regelui Carol al II-lea și al 
Reginei-Mamă Elena. A fost unul 
dintre puținii foști șefi  de stat 
în viață din perioada celui de-al 
Doilea Război Mondial. Regele a 
moștenit de la naștere titlurile de 
principe al României și principe 
de Hohenzollern-Sigmaringen, la 
ultimul renunțând anii trecuți. MS 
Mihai I a devenit pentru prima 
dată rege al României în 1927, după 
moartea bunicului său Ferdinand. 
Tatăl său, Carol al II-lea, renunțase 
la tron în decembrie 1925. Pentru 
că era minor, atribuțiile regale erau 
îndeplinite de o regență. În 1930, a 
fost detronat de tatăl său, primind 
titlul creat ad-hoc de Mare Voievod 
de Alba-Iulia. Anul 1940 a marcat 
sfârșitul României Mari, care a 
pierdut fără luptă, în decurs de 
câteva luni, Basarabia, Bucovina 
de Nord, Herța, Transilvania de 
Nord-Est și Cadrilaterul. La 6 
septembrie 1940, Carol al II-lea a 
fost obligat de noul prim-ministru, 

generalul Ion Antonescu, să 
abdice și să părăsească țara, tronul 
revenindu-i a doua oară lui Mihai. 
Sub statul național-legionar, 
apoi sub regimul autoritar al lui 
Antonescu, regele nu avea nici 
o putere reală de decizie, fi ind în 
permanență sub supravegherea 
serviciilor de informații. Nu a 
fost informat în prealabil asupra 
intrării României în război alături 
de Germania nazistă. Când 
balanța războiului s-a întors și 
forțele sovietice au pătruns pe 
teritoriul României, regele Mihai 
a decis să salveze ce se mai putea 
salva și a înfăptuit lovitura de stat 
de la 23 august 1944: arestarea 
lui Antonescu și restaurarea 
Constituției din 1923. Uniunea 
Sovietică a tergiversat semnarea 
unui armistițiu în septembrie 
1944 până când a ocupat întreaga 
țară, începând apoi procesul de 
impunere a sistemului său politic 
asupra noului satelit. Lipsit de 
sprijinul Marii Britanii și Statelor 
Unite ale Americii, cu situația 
Transilvaniei ca mijloc de șantaj 
al rușilor, regele a fost obligat în 
februarie 1945 să îl demită pe 
prim-ministrul anticomunist 
Nicolae Rădescu și să-l numească 
pe Petru Groza la guvernare, care 
s-a dovedit un instrument docil 
în mâinile comuniștilor. În semn 
de protest față de abuzurile noului 
guvern, regele a intrat în așa-
numita „grevă regală”, refuzând 
să semneze decretele guvernului, 
care și-a urmat însă nestingherit 
activitatea neconstituțională. În 
acești ani, suveranul s-a profi lat 
într-un simbol național al 
rezistenței. Alegerile generale din 
noiembrie 1946 au fost fraudate 
de blocul comunist, care „le-a 
câștigat” detașat, iar în 1947, pe 30 

decembrie, regele a fost constrâns 
să semneze decretul de abdicare, 
în aceeași zi fi ind proclamată 
republica populară.

În ianuarie 1948 a plecat în exil, 
unde a încercat să pledeze cauza 
țării. În același an s-a căsătorit 
cu principesa Ana de Bourbon-
Parma și s-au stabilit, după mai 
multe peregrinări, la Versoix, în 
Elveția. După Revoluția din 1989, 
Regele a fost oprit de regimul Ion 
Iliescu să se întoarcă în țară, cu 
excepția Sf. Paști din 1992, când a 
atras mulțimi entuziaste venite să-l 
vadă. De-abia sub președinția lui 
Emil Constantinescu, în 1997, și-a 
primit înapoi cetățenia română 
și a fost primit în țară. A urmat, 
din partea Casei Regale, un tur de 
forță în toate capitalele Europei, 
pentru a netezi calea României în 
cele două structuri fundamentale, 
NATO și UE.

În 2016, grav bolnav, Regele 
Mihai a decis să se retragă din viața 
publică în favoarea Principesei 
Moștenitoare Margareta a 
României. Cu acel prilej, Regele 
Mihai I a transmis următorul 
mesaj:  „În ultimele săptămâni, 
am primit vestea unui serios 
diagnostic medical. Această situație 
vine în anul în care Familia și 
Țara sărbătoresc 150 de ani de la 
fondarea Dinastiei și a Statului 
Român modern. Sunt sigur că 
fi ica mea, Margareta, Custodele 
Coroanei, va găsi înțelepciunea și 
forța de a mă reprezenta și de a duce 
la îndeplinire toate acțiunile mele 
publice. Am cerut Consiliului Regal 
să-și continue menirea și să prezinte 
sfatul său Custodelui Coroanei.” 
Soția sa, Regina Ana, a murit pe 1 
august 2016, la vârsta de 92 de ani, 
la Spitalul din Morges, în Elveția. 

egele Mihai I a murit la Prin întreaga sa viață tatăl

-mediu: 7 depozite de deșeuri conforme și 
2 neconforme, servicii de salubrizare 100%;
-rețea de căi rutiere-12.707 km (15,5% din 
total rețea rutieră a României), din care 
3.304 km de drumuri pietruite și 1.083 km 
drumuri din pământ;
-străzi orășenești: 3.781 km (66,07% 
modernizate);
-lungime cale ferată: 1.251 km, din care 
35,9% electrifi cată;
-porturi fl uviale: 5;
-sănătate: 57 de spitale (46 în mediul urban 
și 11 în mediul rural), 2 policlinici, 37 de 
dispensare, 1.687 de cabinete de medicină 
generală și de familie (811 în mediul urban 
și 876 în mediul rural), 1.087 cabinete 
stomatologice (836 în mediul urban și 251 
în mediul rural), 902 cabinete medicale 
de specialitate (877 în mediul urban și 24 
în mediul rural), 1.131 farmacii și puncte 
farmaceutice (632 în mediul urban și 499 în 
mediul rural), 336 de laboratoare medicale 
(293 în mediul urban și 43 în mediul rural);
-infrastructura socială: 13 cămine pentru 
persoane vârstnice, 50 de centre pentru 
asistență socială a persoanelor cu dizabilități 
(regiunea deține cea mai mare pondere din 
țară a persoanelor cu dizabilități-16,4%);
-învățământ: 1.056  de școli, din care 145 de 
grădinițe, 684 de școli gimnaziale, 211 licee 
și 4 facultăți (45,27% în mediul urban și 
54,73% în mediul rural);
-număr de locuințe: 1.301.029 de imobile, 

cu o medie de 2,83 camere/locuință;
-PIB/cap de locuitor în 2014: 28.242 lei 
(locul trei între regiuni);
-PIB regional în 2015: 86,814 miliarde 
de lei (locul al doilea între regiuni, după 
București-Ilfov);
-4 zone defavorizate (3 în Prahova și 1 în 
Teleorman);
-număr societăți comerciale: 51.563 de 
intreprinderi ( 87,13% microîntreprinderi 
cu 0-9 angajați, 10,60% intreprinderi mici 
cu 10-49 de angajați, 1,94% intreprinderi 
mijlocii cu 50-249 de angajați, 0,33% 
intreprinderi mari cu mai mult de 250 de 
angajați).

107 proiecte la nivel de regiune 
contractate, 26 fi ind din Prahova

Observați că autoritățile regionale, 
județene și locale au mult de lucru, foarte 
mult de lucru, iar Programul Operațional 
Regional acoperă o mare parte dintre 
nevoile investiționale publice și private. Din 
exercițiul fi nanciar 2014-2020 au trecut deja 
patru ani. Vă întrebați pesemne care este 
stadiul absorbției fondurilor europene prin 
POR? Vestea nu este bună deloc: până la data 
de 29 noiembrie 2017 au fost contractate 
107 proiecte mari și late (5 submăsuri), în 
valoare cumulată de 653,7 milioane de lei! 
Alte 517 proiecte sunt în curs de evaluare, 
iar 187 au fost respinse ca neeligibile. Din 
contractele semnate, 37 sunt depuse de 

fi rme/autorități din Argeș, 6 din Călărași, 
23 din Dâmbovița, 5 din Giurgiu, 4 din 
Ialomița, 26 din Prahova, 6 din Teleorman. 
Dintre instituțiile publice din Prahova au 
obținut fi nanțare orașul Băicoi (amenajare 
parc central-11,3 mil. lei), Mănăstirea 
Zamfi ra (consolidare, restaurare, conservare 
și punere în valoare arhitectură și pictură 
murală-19,55 mil. lei) și Ministerul Apărării 
Naționale (restaurare, conservare Crucea 
Caraiman-19,159 mil. lei). Celelalte 23 de 
proiecte aparțin societăților comerciale.
Vorbind despre autoritățile publice, mai 
bine au decurs lucrurile privind absorbția 
fondurilor europene prin POR 2007-
2013, cel puțin în Prahova. O scurtă 
recapitulare arată în felul următor: POR axa 
1, 19 proiecte, valoare totală-658,8 mil. lei 
(485,97 mil. lei fonduri europene); POR axa 
2, 4 proiecte, valoare totală 107,37 mil. lei 
(88,79 mil. lei fonduri europene); POR axa 
3, 11 proiecte, 108, 3 mil. lei (88,12 mil. lei 
fonduri europene); POR axa 5, 9 proiecte, 
77,25 mil. lei (58,52 fonduri europene).

Polurile subdezvoltării în România
Nicio schimbare în 2017 din punctul de 

vedere al dezvoltării României. Referindu-
ne la prezența fi rmelor în diverse regiuni ale 
țării, cele mai sărace județe sunt aceleași de 
anul trecut sau de acum zece ani, respectiv, 
Caraș-Severin, Mehedinți, Teleorman, 
Giurgiu, Călărași, Ialomița, Tulcea, Vaslui, 

Botoșani, Sălaj și Harghita. Toate acestea 
au mai puțin de 7.000 de fi rme înregistrate, 
cu tot cu PFA-uri, și mult mai puțin 
investitori de top. Județul Teleorman, de 
exemplu, deține, dintr-un total de 6.527 
de agenți economici, doar două fi rme cu 
o cifră de afaceri mai mare de 200 mil. lei, 
dar până în 350 mil. lei: Koyo România 
și... Teldrum! Mai rău decât la Teleorman 
este în Mehedinți (4.717 fi rme, cea mai 
mare având un rulaj de până în 200 mil. 
lei anual), Giurgiu (5.957 fi rme, cea mai 
mare, cu o cifră de afaceri de 243 mil. lei) și 
Botoșani (5.463 fi rme, cea mai mare cu un 
rulaj anual de 258 mil. lei) etc. Următoarea 
grupă, cu 7-10.000 de antreprenori, este și 
cea mai consistentă, cuprinzând 13 județe: 
Dolj, Argeș, Buzău, Galați, Bacău, Neamț, 
Suceava, Maramureș, Mureș, Sibiu, Alba, 
Hunedoara și Arad. La polul opus, cu cele 
mai multe fi rme, între 20.000 și 42.000, sunt 
județele Timiș, Cluj, Bihor, Iași, Brașov, 
Prahova, Ilfov și Constanța. Cu 140.300 
de fi rme, Bucureștiul înseamnă mai mult 
decât toată grupa a doua de județe la un 
loc, plus câteva din cele mai sărace zone din 
România.

Botoșani Sălaj și Harghita Toate acestea

POR 2014-2020POR 2014-2020
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Februarie: Gata, totul a fost demascat. 
EVZ triumfă: „suntem sub asaltul 

ONG-iștilor cu fi nanțări sau burse Soros. 
O rețea complexă de interese, cu fi nanțări 
uriașe în spate, a făcut ca „oamenii lui Soros” 
să ocupe cele mai înalte demnități în statul 
român, de la prim-miniștri și miniștri, la 
șefi  de servicii secrete, directori, jurnaliști și 
formatori de opinie. În acest context putem 
înțelege de ce USR-ul lui Nicușor Dan este 
numit partidul lui Soros”. Zăăău, nu mă 
omorî! Și zici că Soroș ne dă bani să ieșim în 
stradă împotriva pârnăiașilor politici?

Soroș e-n toate,
E-n cele ce sunt
Și-n cele ce mâine vor râde la soare,
E-n pruncul din leagăn
Și-n omul cărunt,
E-n viața ce veșnic nu moare.
Soroș e-n frunză, iarbă și stele,
Ba l-am găsit vierme în mere,
E polițist, primar, demnitar,
Câteodată manelist, cocalar.
Soroș e-n apă, în aer, pe cer,
În brânză îl caut și sper
Să nu-l înghit, aoleu,
Fără să-mi dea și mie un leu!

Martie: Cătălin Rădulescu, deputat 
PSD de Argeș, spune că protestatarii 

din Piața Victoriei ar trebui înfruntați cu 
tunuri de apă: „de ce mai stau ca proștii 
acolo? N-au treabă? N-au serviciu? N-au 

copii?”. Mai mult, el amenință că și-a păstrat 
mitraliera AKM cu care a luptat la Revoluție 
(hait, să nu-mi zici că a fost găsit una bucată 
terorist!) și e pregătit să o folosească din 
nou.

-Cine te-a făcut pe tine,
Frate Cătăline,
Așa cu minte subțire,
Frate Cătăline!
Dacă-i să mă-ntrebi pe mine,
Frate Cătăline,
N-aș da nici doi bani pe tine,
Frate Cătăline!
Cătăline, întreb, spun:
Nu te-au legat de nebun?
Ai la tine armament?
Pune-ți bomba-n Parlament!
Poate-așa s-a deșteptat
Capul tău de deputat!

Aprilie: Deputatul „Altă Întrebare” 
a fost răsplătit pentru încercarea 

lui eroică de a-și scăpa șefi i de pușcărie. 
Florin Iordache a fost numit vicepreședinte 
al Camerei Deputaților, funcție rămasă 
vacantă după ce Rovana Plumb s-a învârtit 
de un post de ministreasă. În concluzie, în 
Românica, pentru a fi  promovat, trebuie 
să îndeplinești câteva condiții esențiale: 
să-ți faci doctoratul la Bălți; să dai cu bâta-n 
baltă, adică în democrație sau în pușcărie; să 
fi i bâtă când papagalicești „altă întrebare”; 
să nu știi că ești toate acestea la un loc.

-În seara aia-n dormitor
A fost o mare sărbătoare
Și i-a ghicit o ursitoare
Că mă-sa l-a născut director.
De-atunci fu scos în relief,
Azi deputat, ministru mâine,
Chiar și nevasta, ca un câine,
Nu-i mai zicea Florin, ci șef!
Când decedă fu jale mare
Și subalternii mult spășiți
L-au plâns cuprinși de întristare
Iar el, cum poate bănuiți,
La groapă-avut-a o frustrare
Că nu-i spun cioclii: să trăiți!

Mai: Liviu Dragnea a avertizat că 
unul dintre pericolele cu care se 

confruntă România este faptul că riscă să 
rămână fără forță de muncă: „este important 
să înțelegem cu ce pericol se confruntă 
această țară, riscăm să rămânem fără forță 
de muncă. Din ce în ce mai multe companii 
se plâng că încep să găsească din ce în ce mai 
greu forță de muncă în România. Trebuie să 
facem ce putem oricare dintre noi ca salariile 
să fi e bune, condițiile fi scale și de muncă să 
fi e atractive pentru ca românii să rămână să 
muncească în țara noastră. (…) Programul 
de guvernare este unul la care eu nu renunț”. 
Liviule, nu pe mine trebuie să mă convingi, ci 
pe Olguța, că ea crede că țara asta e formată 
doar din ea și din bugetari. Altminteri, bună 
dimineața, bine că ai afl at și tu că au plecat 
milioane de oameni din țară și încă vor mai 
pleca dacă n-o convingi pe ministreasa ta 
să nu mai cocoșeze mediul privat; fi ecare 
leu sporit la bugetari înseamnă o taxă în 
plus pentru fi rme și un leu în minus pentru 
salahorul din privat.

-S-a sculat bădica Liviu
Și-ncălecă pe-un bidiviu.
Plecă  apoi prin țară
Și-afl ă una nasoală:
Este România goală!
Olguțo! 
A dat la noi vreo boală?
-Nu-mi cere mie socoteală
Că n-am fost eu la guvernare!
I-a ascuns dracul de Cioloș
Mama lui de fi u de Soroș,
I-a pitit să nu putem
Țara să o redresăm!

Iunie: Televiziunea națională și 
publică anunța, deunăzi vreme, că pe 

postul TVR 1 era invitată Elena Udrea, să 
facă dezvăluiri despre „ultimele rotițe ale 
sistemului”. Cu alte cuvinte, când a fost în 
treabă și ministreasă, Udrea a fost lucrată de 
sistem. Adică sistemul i-a intrat în cap și a 
dirijat-o să facă drăcia de la Gala Bute, fără 
ca ea să știe că are mâna băgată în șpagă. Și 
Văranul tot de sistem a fost lucrat. Ăla i-a 
vândut 4 ha de teren în nordul Capitalei la 
preț de apartament anume ca să-l bage la 
pușcărie. Frate-su` lui Băse tot de sistem a 
fost ispitit să se trezească, na, cu un morman 
de bani în față, lui Mazăre i-a adus ceva 
teren din Madagascar la Constanța. Hai, 
bre, și ce m-am confuzat și acuzat eu pe voi! 
Eram convinsă că voi sunteți sistemul. Când 
colo, ce să zic, ăla e așa, un aer care vine și vă 
bagă la belea fără ca voi să știți!

-Hei, sistem-sistem,
Astăzi te blestem,
La mine nu vii
Ca să mă îmbii
Cu un milion
Și un Vuitton?
Mie tu nu vrei
Să-mi vinzi pe doi lei
O plajă la Constanța,
O vilă în Franța,
Palat la Ploiești,
Post la București?
Nu? Tu faci haz
Și-i bagi la necaz
Doar pe ăștia mari:
președinți, primari,
Șefi , parlamentari,
Miniștri și ministrese,
Drumari pe alese,
Neamuri, fi ice toante,
Neveste, amante.
Să mă afl u-n treabă
Întreb într-o doară:
de ce nu mergi la țară,
La baba Marghioală,
S-o provoci să ia
Banii altuia?

Iulie: Prefectul județului Gorj a emis un 
ordin prin care li se interzice accesul în 

instituție bărbaților care poartă bermude și 
femeilor cu fustă scurtă: „toate persoanele 
care solicită accesul în Palatul Administrativ 
trebuie să fi e îmbrăcate decent și într-o 
manieră care arată demnitate și respect față 
de instituțiile care își desfășoară activitatea 
în acest obiectiv”. Ținuta inacceptabilă mai 
include papucii de plajă, îmbrăcăminte 
indicând afi lierea la o bandă sau alte obiecte 
de îmbrăcăminte cu caracter ofensator, 
vulgar, rasist, sexist sau obscen, hainele 
murdare și zdrențăroase, îmbrăcăminte 
provocatoare sau purtată provocator 
(probabil decolteuri cu sânii revărsați). 

-Fiecare vrea ce n-are:
„Demnitate și respect”.
Însă eu am o-ntrebare:
Tu ești popă sau prefect?

August: „Javrele de la # Rezist vor 
la CEDO”, scrie Mircea Badea, pe 

contul său din rețelele de socializare: „până 
acum s-au sters la cur cu deciziile CEDO. 
Nu i-au interesat deloc nici încălcările 
drepturilor omului în procesele din România, 
nici situația sancționabilă din pușcării. 
Au susținut agresiv așa- zisa „justiție” din 
țărișoară și stalinismul abuziv. Dar, ce să 
vezi? Se gândesc că, dacă pierd ei procesele 
(n.m.-amenzile aplicate manifestanților din 
Piața Victoriei), să își caute dreptatea la 
CEDO?!?!?! Ce javre ipocrite și sinistre!” Și 
mă rog, măi, Badea, ai fi  vrut ca # Rezist 
să bocească împreună cu tine soarta 
Văranului? Să știi că ai dreptate: Justiția e 
o nenorocită! Cum adică să se atingă ea de 
șeful tău pentru un amărât de prejudiciu de 
60 de milioane de euro? Să-i condamne pe 
criminalii ăia care au furat o rață, un lemn, o 
găină, dar nu pe unul cu un mizilic de-ăstă, 
de milioane. Deci ce strigă haiducul Badea?

-Uiuiu cuțit, cuțit,
De trei ori te-am ascuțit,
Să tai capul oricui fură
Mai puțin de-o săptămână,
Oricui este la butoane

Și nu fură milioane.
Uiuiu cuțit, cuțit,
Zic ăstora de la #Rezist:
Sunteți javre ipocrite,
Javre triste și sinistre!
Cum adică, vă gândiți
Din stradă să-i osândiți
Pe-amârâții de bogați?
Luați-vă, bă, de săraci!
Că săracii distrug țara
Șterpelind cu...crosnioara.
Pe când, iacătă, Văranul,
Se servește cu toptanul.
Ia odată și ia bine
Nu ne face de rușine...
N-am fi  primii-n Europa
Cu Marița, Gheorghe, Popa,
Dar cu domnul Dan, ia spune...
Suntem cei mai tari din lume!

Septembrie: Invitat de PNL în 
Parlament, la dezbaterea cu tema 

„Atacul Guvernului Tudose la adresa 
economiei românești”, premierul României 
a zis: „de fi ecare dată când PSD a fost la 
guvernare, a adus  bunăstare și o economie 
solidă (...) Pentru acest an, creșterea 
economică anunțată și asumată în proiecția 
de buget a fost de 5,2%. Însă noi am înregistrat 
5,8%, cea mai mare cifră din UE. Ne cerem 
scuze că o vom depăși și va fi  o creștere 
economică mai mare”. Domnule Tudose, 

ne scuzați, pardon, ălea 3 sau 4 milioane de 
români nemernici ce-au făcut, s-au speriat 
de creșterea asta și de-aia au fugit din țară 
care-ncotro, de s-a mutat România ba în 
Spania, ba în Italia? Pe bune acuma, cu 5,2% 
sau 5,8% au crescut conturile voastre sau a 
crescut burta lu` matale?

- De bunăstare, dragă, nu mai pot,
Îți mulțumesc, Tudose, pentru tot!
Mi-e teamă, însă, când m-or îngropa,
Să n-am acolo loc de burta ta...

Octombrie: A fost plin internetul 
de... oul lui Vosganian. Glume peste 

glume, care mai de care mai haioase sau 
soioase. Să rememorăm: „Fiecare ou mâncat 
de la găina din curte «văduvește» bugetul 
de cincizeci de bani! Să presupunem că 
folosim, în demonstrația noastră, două găini 
ouătoare. Una dintre ele aparține unei ferme, 
cealaltă unui coteț. Oul fermierului va lua 
calea pieței și va fi  vândut, în medie, cu 1 leu. 
Oul gospodarului va trece direct din coteț în 
tigaie. Oul vândut va aduce bugetului TVA, 
impozit pe profi t și pe dividende, impozit pe 
salarii și contribuții la asigurările sociale. 
În schimb, oul din coteț, în drumul său spre 
tigaie, nu produce niciun ban”. Varujane, se 
vede că te-a lovit mânia că n-ai împușcat 
nici anul acesta Nobelul. Dar sigur îl vei lua 
după treaba cu oul.

-Din cuibar până-n tigaie, 
Oul o face de oaie,
Fură statul cu un ban
Se jură Vosganian...
Așadar și prin urmare
Zbang, cu voi la închisoare!
Găina, foaaarte mirată:
Am fost o viață supărată
Când se spunea, fără pricină,
Că am un creier de găină.
Acuma-s ferictă-un pic:
Al lui Vosgo e mai mic!

PAMFLETZiarul   Ploiestii

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

Mă doare-n băşcălie!Parol,
 continuare din pagina 1

Pentru că mai avem puțin până 
să îngropăm 2017, continuăm seria 
retrospectivă a rubricii noastre, un fel 
de radiografi e la mișto a anului ce va să 
treacă. Evident, vom începe cu cele mai 
haioase prestații locale, apariții publice 
pe care pamfl etarul de serviciu E. Pilaff  
nu avea cum să le rateze de la umor. Nu 
omor, ci umor, deși e cam tot una.
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Iar în respectiva lege și norme erau 
prevederi fără echivoc (art. 489) 

referitoare la acest tip de sancțiune. 
Și totuși de atunci încoace a trecut un 
an, sufi cient timp pentru o reașezare a 
dispozițiilor Consiliului Local! De ce 
măsuri atât de mult întârziate? Lăsăm 
totul la libera interpretare. Așadar, 
în normele metodologice se fac niște 
clarifi cări privind defi nirea noțiunilor 
de clădire degradată sau teren 
neîngrijit în funcție de care va fi  stabilit 
un inventar al acestora în Ploiești. 
Clădire degradată este considerat 
imobilul cu o „stare avansată de 
degradare, stare de paragină, insalubru, 
cu fațade nereparate/necurățate/
netencuite/nezugrăvite, geamuri sparte 
sau alte situații de asemenea natură”, 
iar terenul neîngrijit este denumit 
acela „acoperit de buruieni, părăsit/
abandonat, insalubru, neîntreținut, 
cu împrejmuire degradată sau fără”. 
Lista de astfel de imobile va fi  
stabilită, pe teren, de o comisie mixtă 
compusă din reprezentanți ai Direcției 
Generale de Dezvoltare Urbană din 
cadrul Primăriei Ploiești, Regiei 
Autonome de Servicii Publice Ploiești 
și Poliției Locale. Urmează, în ordine, 
următoarea procedură: identifi carea 
proprietarului, notifi carea acestuia 
cu privire la obligativitatea reparării 
clădirii/curățeniei imobilului și 
stabilirea de către Finanțele Publice 
a impozitului majorat cu 500% dacă 
proprietarul nu începe să-și renoveze 
casa sau să-și îngrijească terenul în anul 
în care a fost notifi cat. Fac excepție de 
la majorarea impozitului proprietarii 
care dețin autorizație de construire/
desfi ințare valabilă, în vederea 
construirii/renovării/demolării/
amenajării terenului și au anunțat 
Inspectoratul de Stat în Construcții 
și autoritatea publică de acest lucru, 
inclusiv data începerii lucrărilor. 
În afară de acest impozit majorat, 
proprietarii nu sunt scutiți și de alte 

sancțiuni, gen amenzi, prevăzute în 
legislație. Dacă un astfel de imobil este 
vândut, întreaga procedură se reia și 
îl vizează pe noul proprietar. Pentru 
clădirile monumente istorice sau din 
perimetrele protejate, proprietarul 
trebuie mai întâi să obțină un 
aviz de la Ministerul Culturii. Se 
pune următoarea întrebare totuși: 
proprietarii de la blocuri au benefi ciat, 
până deunăzi vreme, de reabilitare 
termică (inclusiv intervenții la partea 
estetică) a clădirilor sau, de o vreme 
încoace, pot benefi cia de fonduri 
europene, cofi nanțarea fi ind asigurată 
de autoritățile locale și/sau centrale și 
proprietari. Cu ce este mai prejos un 
locatar de la o casă să nu benefi cieze 
de aceleași facilități pentru renovarea 
caselor de vreme ce, din taxele lui, au 
fost îngrijite locuințele altor ploieșteni?

IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 
NESCHIMBATE PENTRU 2018
În ceea ce privește taxele și 

impozitele locale pentru anul 2018, 
directorul Finanțelor Publice, 
Simona Dolniceanu, a anunțat că 
nivelul acestora rămâne, în cea 
mai mare parte, neschimbat. Vor fi  

acordate în continuare bonifi cațiile 
cu care deja ploieștenii s-au obișnuit 
(10% pentru plata integrală până 
la 31 martie). În schimb, modul de 
calcul al impozitului pe terenurile 
intravilane suportă ceva modifi cări: 
„a fost eliminată regula potrivit căreia 
impozitul pentru 400 mp din totalul 
suprafeței de teren situat în intravilan 
și înregistrat în registrul agricol la 
„altă categorie de folosință” este stabilit 
în același mod ca pentru terenurile 
situate în intravilan și înregistrate 
ca „terenuri cu construcții”. Potrivit 
noii reglementări, pentru terenurile 
trecute la „altă categorie de folosință”, 
indiferent de suprafață, impozitul se 
va stabili prin înmulțirea suprafeței 
terenului cu suma corespunzătoare 
tipului de teren (arabil, pășune, livadă 
etc), acestui rezultat urmând a i se 
aplica un coefi cient de corecție în 
funcție de rangul localității”. Agenții 
economici care desfășoară activități de 
alimentație publică vor mai plăti, de la 
anul, o nouă taxă valabilă în perioada 
târgurilor, a festivalurilor sau a altor 
manifestări cu caracter temporar, în 
valoare de 280 lei.

Locuitorii din 16 localități din Prahova au depus 143 
de plângeri cu privire la distrugerile provocate în 

culturi sau ferme zootehnice de către mistreți și urși. Cele 
mai multe reclamații de acest fel provin din Cerașu (32), 
Cosminele (27), Măgureni (24), Tătaru (14), Chiojdeanca 
(12), Comarnic (8) și Bătrâni (6). Vestea proastă este că 
niciun gospodar nu va fi  despăgubit chiar dacă ursul a dat 
iama la stâne sau chiar dacă mistreții au distrus culturile 
agricole. Motivul? Cităm din raportul Agenției de Protecție 
a Mediului prezentat la Colegiul Prefectural de săptămâna 
trecută: „neîndeplinirea obligațiilor de către proprietarii 
de culturi agricole și/sau proprietarii de animale domestice 
precum și de către gestionarii fondurilor cinegetice, termenul 
conform prevederilor Legii vânătorii  nr. 407/2006, art. 13, 
fi ind de 30 de zile”.  Care va să zică n-au fost depuse plângeri 
în termen. Care sunt aceste obligații ale proprietarilor? Și 
avem, în ordine: „să declare și să înregistreze suprafețele 
pe care sunt înfi ințate culturile agricole și silvice și să facă 
dovada că sunt proprietari de teren la registrul agricol 
al primariei de care aparțin; să solicite în scris persoanei 
juridice care gestionează fondul cinegetic (asociația de 
vânătoare) acțiuni de prevenire a pagubelor la culturile 
agricole și/silvice în perioadele când  acestea sunt frecventate, 
pentru hrană, de exemplarele din speciile de faună de interes 
cinegetic; să amplaseze, în cultura agricola/silvică înfi ințată, 
mijloace fi zice, chimice, fi xe sau mobile, de îndepărtare a 
exemplarelor de faună cinegetică”. Pretențioasă și prețioasă 
formulare, nu? Nu mai are rost să cităm obligațiile pe 
care le au responsabilii respectivelor fonduri de vânătoare 
dacă tot nu s-a rezolvat nimic, adică n-a fost plătită vreo 
despăgubire, nu? Pe românește, lucrurile stau cam așa: omul 
rămâne cu paguba, iar administrațiile de resort (Ministerul 
Mediului și M. Pădurilor) dictează când și dacă va fi  omorât 
vreun animal (cazul ursului) ori stabilesc cota anuală de 
vânătoare (mistreți). Și mai trebuie să spunem că dacă vreun 
proprietar ucide, voit sau din greșeală, vreun porc mistreț, îl 
paște un dosar penal, eventual amenda sau pușcăria. Când 
despre urși... Niciun om rănit/atacat de lighioană n-a fost 
despăgubit. De fapt, aceștia pot să mănânce și oameni, tot 
una! Vorba unui hâtru: în România, e mai bine să fi i urs 
decât om!

Săptămâna trecută, Guvernul României a majorat 
salariul minim brut pe economie de la 1.450 lei, la 

1.900 lei/lună, pentru un program complet de lucru de 166 
de ore, ceea ce corespunde cu o valoare medie orară de 
11,40 lei/oră. Documentul intră în vigoare de la 1 ianuarie 
2018. Într-un comunicat de presă, Executivul a arătat că 
„majoarea reprezintă o creștere de 31,03% față de anul 2017 
și este infl uențată de transferul contribuțiilor de la angajator 
la angajat, care reprezintă 22,75%. În această sumă nu sunt 
incluse sporuri și alte adaosuri”. Cu alte cuvinte, în ipoteza 
în care angajatul nu benefi ciază de sporuri, creșterea 
reală a salariului net, în comparație cu 2017, este de sub 
8%, în cea mai optimistă formulă și de 3-4%, în varianta 
pesimistă. Guvernul  mai spune că „majorarea urmărește 
depășirea pragului de 40% pentru plata muncii din total 
producție, astfel încât să se apropie de 50%, media din 
Europa. Măsura va avea și un impact asupra Produsului 
Intern Brut real de 0,6 puncte procentuale prin stimularea 
ocupării, creșterea puterii de cumpărare a salariaților și 
reducerea muncii la negru”.

ARTIFICIU GUVERNAMENTAL: ARTIFICIU GUVERNAMENTAL: 

CREȘTERE DE CREȘTERE DE 
PESTE 30% A PESTE 30% A 

SALARIULUI MINIM 
DOAR PE HÂRTIEDOAR PE HÂRTIE

MAI BINE SĂ FII MAI BINE SĂ FII 
URS DECÂT OM!URS DECÂT OM!

sancțiuni gen amenzi prevăzute în acordate în continuare bonificațiile

Autoritățile 
de la 

București au 
schimbat ghidul 
pentru acordarea 
a j u t o a r e l o r 
a l i m e n t a r e 
primite de la 

Uniunea Europeană. În 2018 vor 
benefi cia de pachete doar persoanele 
care primesc venit minim garantat, 
alocația pentru susținerea familiei 
și persoanele afl ate în situații critice, 
respectiv victimele calamităților ori 
ale violenței domestice ori cele care nu 
mai au locuință. Au fost eliminați în 
mod curios de la asistență pensionarii 

cu venituri mici, persoanele cu 
handicap sau șomerii. Cu alte cuvinte, 
referindu-ne la majoritatea 
benefi ciarilor venitului minim garantat, 
adică persoane apte de muncă, dar care 
nu lucrează și au o situație materială 
precară, autoritățile încurajează, în acest 
fel, nemunca. Sau lenea. Este aproape 
de neînțeles să fi e eliminate de la acest 
ajutor persoanele cu dizabilități, dar să 
oferi alimente celor valizi și cu putere 
de muncă! Pachete alimentare vor fi  
distribuite de patru ori pe an, iar cele cu 
materiale de igienă personală, de două 
ori pe an. Ca alimente vor fi  distribuite 
patru litri de ulei, 2 kilograme de 
zahăr, șase kilograme de făină, patru 

kilograme de mălai, patru kilograme 
de orez, două pungi cu paste făinoase 
(fi ecare cu un gramaj de 400 grame), 
trei conserve cu carne de porc (fi ecare 
cutie cu un gramaj de 300 de grame), 
cinci conserve cu carne de vită ( fi ecare 
cutie de 300 de grame) și cinci cutii cu 
pate (fi ecare cutie de 200 de grame), 
precum și o cutie cu compot de 700 de 
grame. Pachetul de igienă va cuprinde 
pastă de dinți (trei bucăți), cinci periuțe 
de dinți, cinci săpunuri, șampon (două 
pentru adulți și două pentru copii), 
trei pachete cu detergent pentru rufe 
(fi ecare de 900 de grame) și, după caz, 
un trusou pentru nou-născuți.

CUM ÎNCURAJĂM LENEACUM ÎNCURAJĂM LENEA
B
s
p
a
a
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Potrivit statisticilor Eurostat, în acest 
clasament al recoltelor realizate în 

2016 la cereale boabe, România a devansat, 
de exemplu, Italia (18,2 mil. tone). Producția 
a fost puternic infl uențată de condițiile 
meteo, anul trecut fi ind mai favorabil pentru 
statele membre din Europa Centrală și din 
sudul Europei și mai puțin favorabil pentru 
statele din zona nordică a continentului. 
Recolta în țările UE a scăzut în 2016 cu 
4,3% (301,8 mil. tone), comparativ cu cea 
consemnată în 2015 (315,2 milioane de 
tone). Chiar dacă Franța a rămas lider în UE, 
producția sa de cereale a coborât cu 25,4% 
față de 2015. Această tendință de scădere s-a 
înregistrat în majoritatea statelor membre. 
Cele mai mari micșorări s-au consemnat 
în Cipru (minus 88,2%), Estonia (minus 
39,2%), Belgia (minus 28,9%) și Franța 
(minus 25,4%). În schimb, în România,  
producția a crescut în 2016, comparativ cu 
2015, de la 19,33 milioane de tone, până la 
21,76 milioane de tone. Dacă sub aspectul 
cantitativ am fost a șasea putere din UE, 
sub raportul valorii producției suntem 
pe poziția a 8-a, cu 15,4 miliarde de euro 
(4% din totalul UE). Producția agricolă a 
Uniunii Europene a avut o valoare de 405 
miliarde de euro în 2016, cu 2,8% mai mică 
decât în 2015. Valoarea producției a crescut, 
în România, cu 0,9% în 2016, comparativ cu 

2015, în principal ca urmare a unei creșteri 
cu 4,7% a valorii serviciilor agricole, în timp 
ce valoarea producției animale a scăzut cu 
5%, iar cea a culturilor agricole a urcat cu 
3,6%. 

Producție cereale bobe România
An Milioane de tone
2010 16,71
2011 20,84
2012 12,82
2013 20,89
2014 22,07
2015 19,33
2016 21,76
2017 estimari 24
Dacă ar fi  să ne luăm după declarațiile din 

această toamnă ale ministrului Agriculturii, 
Petre Daea, anul 2017 ar trebui să bată toate 
recordurile din istoria țării. Ofi cialul a spus 
că producția totală de porumb boabe (14,5 
mil. tone) s-a majorat în acest an cu aproape 
45%, comparativ cu anul 2016, în condițiile 
în care anul trecut recolta de porumb a fost 
puțin peste 10 milioane de tone, la o medie 
de 4 tone la hectar, iar față de producția 
record din 2014, de 11,3 milioane de tone, 
este cu 28% mai mare. În 2014, randamentul 
a fost de 4,48 tone/ha. În vară, administrația 
centrală spunea că avem recorduri istorice 
și la grâu, secară și triticale (peste 10 mil. 
tone), la rapiță (1,7 mil. tone) și mazăre (0,3 
mil. tone).

România deține a 6-a cea mai mare 
suprafață agricolă utilizată dintre țările 
UE. La nivelul anului 2013, aveam o 
suprafață agricolă utilizată de 13,9 milioane 
de hectare, după cea din Franța (29 mil. 
ha), Spania (23,6 mil. ha), Marea Britanie 
(17,3 mil. ha), Germania (16,7 mil. ha) și 
Polonia (14,4 mil. ha). 60% din suprafața 
agricolă utilizată a României (8,2 mil. ha) 
o reprezintă terenul arabil, iar din aceasta, 
două treimi sunt folosite pentru culturile de 
cereale. România este, de altfel, unul dintre 
cei mai mari 10 exportatori de cereale din 
lume (locul 9 în lume la exportul de grâu și 
locul 6 la exportul de porumb). Totuși, deși 
ocupă o pondere mare a suprafeței ocupată, 
cerealele generează mai puțin de 25% din 
valoarea producției agricole totale (14,2 
miliarde de euro, în 2015).
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Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Într-un Raport privind situația 
macroeconomică și proiecția 

acesteia pe anii 2019-2021, inspectorii 
Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală (ANAF) arată că, în perioada 
ianuarie-octombrie 2017, au efectuat 
34.289 de verifi cări la contribuabili 
persoane juridice și fi zice, în urma 
cărora au fost aplicate amenzi în valoare 

totală de 18,8 milioane de lei. Acțiunile 
antifraudă s-au soldat cu: stabilirea unor 
obligații fi scale de plată suplimentare 
(principale și accesorii) în valoare 
totală de 7,222 miliarde de lei, din care 
6,444 miliarde de lei reprezintă obligații 
fi scale principale; 6.748 de amenzi în 
valoare totală de 18,8 milioane de lei; 
bunuri și numerar confi scate însumând 
1,6 milioane de lei; 1.688 de sesizări 
înaintate organelor de cercetare penală 
pentru un prejudiciu total de 2,672 
miliarde de lei; 1.640 măsuri asigurătorii 
în valoare de 2,311 miliarde de lei; 
diminuarea pierderii fi scale cu suma 
de 2,457 miliarde de lei.  În cadrul 
inspecțiilor fi scale ce au vizat verifi carea 
dosarului prețurilor de transfer, au 
fost stabilite obligații fi scale de plată 
suplimentare (principale și accesorii) 
în valoare totală de 47 milioane de lei 
și a fost diminuată pierderea fi scală cu 
suma de 305 milioane de lei. În ceea 
ce privește conformarea voluntară, în 
perioada ianuarie-octombrie 2017, față 
de aceeași perioadă a anului 2016, gradul 
de conformare voluntară la declarare 
a crescut cu 0,4 puncte procentuale 
(de la 95,1% la 95,5%), iar gradul de 
conformare voluntară la plată a crescut 
cu 1,4 p.p. (de la 84,0% la 85,4%). Ce nu 
spune ANAF ar fi  câte prejudicii bănești 
au fost recuperate din cele peste 1000 de 
dosare penale răsunătoare din ultimii 
ani, fi ecare cu prejudicii impresionante, 
de ordinul a zeci sau sute de milioane 
de euro. Numai în cazul infracțiunii de 
abuz în serviciu statul a fost păgubit cu 
sume imense. Potrivit DNA, în perioada 
2014-2016, au fost trimise în judecată 
pentru abuz în serviciu 1.171 persoane 
fi zice și 34 de persoane juridice, cu 
prejudicii de peste un miliard euro, mai 
exact, 1.048.341.902 euro.

INSPECTORII INSPECTORII 
ANAF SE ANAF SE 

LAUDĂ CU LAUDĂ CU 
AMENZI DE AMENZI DE 

18,8 MIL. LEI18,8 MIL. LEI
Când vor recupera ei și 

prejudiciile din dosarele 
penale, de peste un miliard de euro?

ÎN ANUL GUVERNULUI TEHNOCRAT ÎN ANUL GUVERNULUI TEHNOCRAT 
„ZERO”, ROMÂNIA A DEVENIT A „ZERO”, ROMÂNIA A DEVENIT A 
ȘASEA PUTERE AGRICOLĂ DIN UE  ȘASEA PUTERE AGRICOLĂ DIN UE  

România deține a 6 a cea mai mare

Marți, Ploieștiul s-a luminat de 
sărbători! Și s-a luminat bine, 

admitem noi, apreciind că decorul este 
poate cel mai reușit din ultimii 7-8 ani, 
dacă nu chiar mai mult. Și, ca să facem 
notă aparte, trecem peste incidentul cu 
pinguinii, dar tot avem a-i spune ceva 
primarului Adrian Dobre: dacă a fost 
anunțată ora 17.00 pentru aprinderea 
instalației, aceasta trebuia să fi e ora 
17.00, niciun minut în plus sau minus. 
Ori, ca și anul trecut, a fost o întârziere 
de 23 de minute și nu se cade, în nicio 
împrejurare, o asemenea lipsă de 
promptitudine. Mai ales că parcul din 
fața Palatului Administrativ era plin de 

copii... În fi ne, momentul atât de așteptat 
a fost urmat de un concert susținut de 
Smiley, gustat de un public larg și de 
focul de artifi cii, darnic și el în efecte. 
Una peste alta, Ploieștiul s-a îmbrăcat 
mai bine în haine de sărbătoare, chiar și 
în condițiile bugetului local substanțial 
șubrezit. La investiția Primăriei vom 
adăuga și intervenția Consiliului 
Județean Prahova care a suportat 
cheltuielile (46.000 lei) pentru iluminatul 
ornamental la una dintre intrările în 
oraș din zona de nord, respectiv, DJ 102, 
între giratoriul suspendat și Spitalul 
Județean de Urgență. 

Sunt ani buni de când se vorbește despre 
realizarea unor variante ocolitoare la Bușteni 

și Comarnic, puncte unde trafi cul pe DN1 devine 
infernal la fi ecare sfârșit de săptămână. În fi ne, 
abia acum a fost făcut un prim pas, prin semnarea 
contractului cu fi rma care a câștigat licitația, 
Asocierea Next Level Europe-Eurostrade-Groma 
Societa di Ingegneria. Benefi ciarul, Compania 
Națională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere, a anunțat că valoarea contractului este 
de 17, 044 milioane de lei fără TVA, iar perioada 
de execuție va fi  de 4 luni, la care se adaugă 3 luni 
pentru proiectare și 24 de luni pentru notifi carea 
defecțiunilor. Nu se cunoaște cu exactitate când 
va fi  deschis șantierul. Cel puțin CNAIR nu a 
anunțat o dată certă. Comunicatul de presă este 
unul foarte sărac în informații: „având în vedere 
faptul că pe DN 1, sectorul ce leagă Bucureștiul 
de Brașov, intensitatea trafi cului este în continuă 
creștere, CNAIR SA a demarat realizarea variantei 
de ocolire a orașului Comarnic necesară pentru 
creșterea capacității de trafi c pe tronsonul afl at pe 
Valea Prahovei”.

i Pl i i l l i d ii Î fi l â d

ÎN FINE, ÎN FINE, 
S-A SEMNAT S-A SEMNAT 
CONTRACTUL CONTRACTUL 

PENTRU PENTRU 
CENTURA CENTURA 

OCOLITOARE A OCOLITOARE A 
COMARNICULUI!COMARNICULUI!

S-AU APRINS LUMINILE S-AU APRINS LUMINILE 
DE SĂRBĂTORIDE SĂRBĂTORI

Cu a 6-a cea mai mare suprafață agricolă utilizată din Uniunea Europeană, România 
a fost, în 2016 (n.n.-în anul guvernării tehnocrate „zero”, apropo de retorica 

electorală a PSD), a șasea putere agricolă a UE. Statele membre au produs anul trecut 
o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), iar 21,76 milioane de 
tone provin din România. Producție mai mare decât noi au obținut Franța -54,2 milioane 
de tone de cereale, Germania-45,4 milioane de tone, Polonia-29,8 milioane de tone, 
Spania-24,1 milioane de tone și Marea Britanie-21,9 milioane de tone.
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ROMÂNIA, LOCUL AL III-LEA ÎN ROMÂNIA, LOCUL AL III-LEA ÎN 
EUROPA, LA ABANDONUL ȘCOLAR

Potrivit raportului UNICEF/
ISE, în perioada 2005-

2009, numărul copiilor cu vârsta 
de 7-10 ani care nu frecventau 
învățământul preșcolar, primar 
sau gimnazial a crescut de la 18 
mii (2%), la peste 44 mii (5%). În 
același interval analizat, numărul 
copiilor în vârstă de 11-14 ani 
care se afl au în afara sistemului 
de educație a fost cuprins între 38 
mii și aproximativ 50 mii. Cauza 
principală de abandon o reprezintă 
situația economică precară a 
numeroase familii, însă între 
categoriile sociale există un decalaj 
major între populația majoritară de 
vârstă școlară și copiii aparținând 
minorității rome. O anchetă din 
2011, realizată de Romani Criss 
și UNICEF, arată că, din 597 de 
copii romi în vârstă de 7-11 ani, 
44,2% nu urmează nici o formă de 
școlarizare, iar din 636 copii romi 
de 12-16 ani, 64,62% se afl ă în 
situația de neparticipare/abandon. 
De asemenea, abandon s-a 
înregistrat și în rândul copiilor cu 
dizabilități. Autoritatea Națională 
a Protecției Copilului arata că, 
în 2011, aproape 2.500 de copii 
cu handicap erau neșcolarizați. 
Cifrele au rezultat din calcularea 
abandonului în funcție de 
metodologia UNICEF care spune 

că există mai multe subcategorii 
în afara sistemului de educație: 
copii care au avut o experiență 
școlară dar au abandonat, cei care 
nu au fost niciodată la școală și nici 
nu vor intra în viitor în sistemul 
de educație și cei care nu au fost 
niciodată la școală, dar vor intra, 
cu întârziere, în sistem.

Gradul de cuprindere a 
populației școlare în licee 

este de 76,6%!
În anul școlar/universitar 

2016-2017, populația școlară din 
sistemul național de educație a fost 
de 3.597, 3 mii elevi și studenți, în 
scădere cu 45,3 mii față de anul 
școlar/universitar precedent. 15,1% 
din populația școlară s-a regăsit 
în învățământul antepreșcolar și 
preșcolar, 47,1%- în învățământulul 
primar și gimnazial și 18,1%- în cel 
liceal. Învățământul profesional 
este singurul care a înregistrat 
o creștere semnifi cativă (+15,7 
mii elevi), ajungând la 84,4 mii 
elevi, dar rămâne în continuare 
nivelul educațional cel mai puțin 
reprezentat în totalul populației 
școlare (2,3%). În învățământul 
superior au fost înscriși 531,6 mii 
studenți. Gradul de cuprindere 
școlară pentru populația în vârstă 
de 0-23 ani a fost mai mare în 
învățământul primar și gimnazial. 

Media se situează la 81,5%. Pe 
grupe de vârstă, situația este 
următoarea: 3/5 ani-83%; 6/10 ani-
89,2%; 11/14 ani-90,65%; 15/18 
ani-76,6%; 19/23 ani-65,35%. În 
învățământul superior se remarcă 
o diferență majoră între populația 
școlară feminină față de cea 
masculină, respectiv, 72,8%, față 
de 57,9%.

Potrivit Eurostat, care 
analizează datele din 2016, cel mai 
ridicat procentaj al abandonului 
în statele din Uniunea Europeană 
s-a înregistrat în Malta (19,6%), 
Spania (19%) și România (18,5%). 
La polul opus se situează Croația 
(2,8%), Lituania (4,8%) și Slovenia 
(4,9%). Comparativ cu 2006, 
abandonul școlar a scăzut în toate 
țările membre, cu excepția Cehiei, 
României și Slovaciei. În  România, 
poate și pe fondul migrației, dar nu 
numai, abandonul școlar a urcat de 
la 17,9%, în 2006, la 18,5%, în 2016.
Pentru 2020, UE își propune să 
coboare abandonul școlar sub 
pragul de 10%. 15 țări îndeplinesc 
deja acest obiectiv: Belgia, 
Danemarca, Irlanda, Grecia, 
Franța, Croația, Italia, Cipru, 
Letonia, Lituania, Olanda, Austria, 
Luxemburg, Slovenia și Finlanda. 
Cum va face România să ajungă la 
acest procent? Greu de spus!
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mPotrivit ultimului raport UNICEF realizat în 2012, 

împreună cu Institutul de Științe ale Educației, în anul 
școlar 2009-2010, 1,4% dintre elevii din învățământul primar 
și 1,7% dintre elevii din învățământul gimnazial au abandonat 
școala. Adăugând la aceasta procentul copiilor care nu au 
frecventat niciodată școala (3,68% în învățământul primar și 
3,75% în învățământul gimnazial), România avea peste 44 mii 
de copii de vârsta învățământului primar și peste 48 mii de 
copii de vârsta învățământului gimnazial în afara sistemului de 
educație. În 2016, datele Institutului Național de Statistică arată 
că rata abandonului școlar în învățământul primar și gimazial 
era de 1,8%, în învățământul liceal și profesional-de 3,6%, 
iar în învățământul postliceal și de maiștri- de 9,7%. Gradul 
de cuprindere școlară pentru populația cu vârstă de 0-23 ani 
continuă însă să țină România departe de media europeană!
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Roxana TĂNASE; www.ziarulploiestii.ro

Edilul municipiului 
Câmpina, Horia Laurențiu 

Tiseanu, potrivit DNA, este acuzat 
de procurorii DNA de abuz în 
serviciu, trafi c de infl uență și 
instigare la săvârșirea infracțiunii 
de delapidare în formă continuată. 
În această cauză au mai fost trimiși 
în judecată Gheorghe Ecaterinescu, 
la data faptei director economic în 
cadrul Primăriei Câmpina, pentru 
complicitate la abuz în serviciu, 
șeful Poliției Locale Ploiești, 
Carmen Gheorghe, fost director al 
Poliției Locale Câmpina, și Costin 
– Octavian Micu, reprezentantul 
legal al unei societăți comerciale. 
În rechizitoriul întocmit, 
procurorii au reținut că, „în cursul 
anului 2014, inculpatul Tiseanu 
Laurențiu Horia, în calitate de 
primar al municipiului Câmpina, 
a pretins de la reprezentantul 
unei societăți comerciale (martor 
în cauză) un procentaj de 10% 
din valoarea contractelor de 
execuție lucrări ce urmau a-i fi  
încredințate acestei fi rme de către 
două instituții afl ate în subordinea 

Primăriei municipiului Câmpina 
sau bugetate din fondurile acesteia, 
din care a primit efectiv de la 
acesta din urmă suma de 17.000 de 
lei”. În schimbul acestor bani, spun 
procurorii, „inculpatul i-a promis 
martorului că va interveni pe lângă 
conducătorii celor două instituții 
publice în vederea atribuirii unor 
contracte de lucrări de înlocuire 
tâmplărie pentru geam termopan 
societății administrată de omul de 
afaceri sau unei societăți agreate 
de acesta”. În referatul procurorilor 
se mai arată că, „în perioada 
iulie 2014 - iulie 2015, inculpatul 
Tiseanu Horia Laurențiu, în 
calitate de primar al municipiului 
Câmpina, benefi ciind de ajutorul 
celorlalți inculpați, a dispus în mod 
nelegal achiziționarea unei mașini 
marca Opel Insignia, în scopul 
folosirii personale și exclusive”. 
Autoturismul, se mai precizează 
în comunicatul DNA, „a fost 
cumpărat din fondurile alocate 
Poliției Locale Câmpina (unitate 
fără personalitate juridică afl ată în 
subordinea primarului) deoarece, 
conform prevederilor legale, 

primăria municipiului Câmpina 
nu avea dreptul de a achiziționa 
niciun fel de autoturism pentru 
folosința proprie”. „Pentru a păstra 
o aparență de legalitate au fost 
întocmite două facturi pentru 
cumpărarea autoturismului, 
ambele emise de societatea 
reprezentată de inculpatul Micu 
Costin-Octavian, în valoare 
totală de 131.600,66 lei (din care 
dotări suplimentare, de lux, în 
suma de 51.798,46 lei). Ulterior, 
documentele respective au fost 
înregistrate în contabilitatea 
instituției publice în conturi 
separate, cu consecința aparentei 
respectări a pragului valoric legal 
de 18.000 de euro, în contextul în 
care s-a considerat că o achiziție 
în această limită ar fi  fost legală 
(este de menționat că potrivit 
O.U.G. 34/2009, cu completările 
ulterioare, instituțiilor publice li 
se interzisese la acea dată dreptul 
de a achiziționa autoturisme). 
În perioada iulie 2010 – iulie 
2015, inculpatul Tiseanu Horia 
Laurențiu, în aceeași calitate, 
i-a determinat pe angajații unei 

unități afl ată în subordinea 
Primăriei municipiului Câmpina 
să-i remită din gestiunea unității, 
un nr. de 1.409 bonuri valorice 
carburant a 50 lei fi ecare, în 
valoare totală de 70.450 lei, 
aferentă cantității de 12.347,4 litri 
carburanți, cantitate folosită în 
interesul personal al acestuia”, se 
mai arată în comunicatul DNA 
Ploiești. Prin aceste demersuri, 
spun procurorii, a fost creat un 
prejudiciu Primăriei Câmpina 
în sumă totală de 122.248,46 lei 
(compusă din suma de 51.798,46 lei 
- dotări suplimentare și cei 70.450 
lei reprezentând contravaloarea 
combustibilului). „În cauză s-a 
dispus luarea măsurii asigurătorii 

constând în indisponibilizarea 
prin instituirea popririi asupra 
veniturilor salariale încasate de la 
Primăria municipiului Câmpina 
de către inculpatul Tiseanu Horia 
Laurențiu, până la concurența 
sumei de 139.248,46 lei. Primăria 
municipiului Câmpina a 
comunicat faptul că își rezervă 
dreptul de a se constitui parte 
civilă până la începerea cercetării 
judecătorești, în conformitate 
cu prevederile legale”, se mai 
precizează în comunicatul DNA 
Ploiești.

Dosarul a fost trimis spre 
judecare Tribunalului Prahova, cu 
propunere de a se menține măsura 
asiguratorie dispusă în cauză.

PRIMARUL MUNICIPIULUI CÂMPINA A PRIMARUL MUNICIPIULUI CÂMPINA A 
FOST TRIMIS ÎN JUDECATĂ DE DNAFOST TRIMIS ÎN JUDECATĂ DE DNA

unități aflată în subordinea constând în indisponibilizarea

0244.546.501

• broşuri • reviste • cărţi • ziare • cataloage • broşuri • reviste • cărţi • ziare • cataloage 
((documentare, redactare, machetare şi tipăriredocumentare, redactare, machetare şi tipărire) ) EDITURA

,

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au 
dispus trimiterea în judecată a primarului municipiului Câmpina, Horia Laurențiu 

Tiseanu, alături de alte trei persoane.
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Ce-ai zice să-ţi începi ziua cu un pahar 
cu apă caldă, în care ai adăugat puţin suc de 
lămâie? Există numeroase benefi cii pe care 
acest gest banal le aduce sănătăţii!

De ce ai nevoie:  1/2 lămâie, 250 ml apă.
Preparare și administrare: storci lămâia în apă 

caldă și bei dimineaţa pe stomacul gol. Alege apa caldă 
în locul celei reci, deoarece aceasta este mai repede 
asimilată de organism.

Hidratează organismul
Un motiv al apariţiei constipaţiei este consumul 

redus de lichide. Din această cauză, digestia se 
realizează mai greu. Sucul de lămâie este o sursă de 
vitamina C, potasiu, magneziu, vitamina B6 și vitamina 
E și, băut dimineaţa, el stimulează buna funcţionare a 
organelor pe parcursul zilei. Dimineaţa, este necesar să 
bem apă, întrucât noaptea corpul a fost privat de acest 
lichid vital. Zeama de lămâie stimulează producţia de 
salivă și intensifi că senzaţia de sete.

Ideală în diete
Kilogramele în plus vor fi  mai ușor de eliminat 

dacă bei dimineaţa apă caldă cu lămâie. Astfel, ritmul 
metabolismului se intensifi că cu până la 30% pe 
parcursul zilei, ceea ce contribuie la arderea caloriilor 
și la pierderea în greutate. Bineînţeles, dieta trebuie 
să fi e însoţită de un regim alimentar adecvat și de un 
program de exerciţii fi zice. În plus, te ajută să-ţi menţii 
nivelul de energie constant pe parcursul zilei, senzaţia 

de oboseală va dispărea, și odată cu ea și nevoia de a 
mânca dulciuri sau alte gustări interzise în timpul 
dietelor.

Încurajează detoxifi carea
Ficatul este unul dintre cele mai active organe pe 

parcursul nopţii, deoarece trebuie să digere hrana de 
peste zi și în același timp și regenerează. Dacă bei apă 
dimineaţa, vei ajuta organismul să elimine substanţele 
toxice, atât din interiorul fi catului, cât și la nivel celular, 
prin intermediul sistemului limfatic.

Taie greaţa
Un simptom al indigestiei este senzaţia de greaţă. 

Înainte să încerci remediile clasice, stoarce o jumătate 
de lămâie în jumătate de pahar de apă ușor călduţă 
și bei remediul cu înghiţituri mici. Acest leac este 
recomandat și pentru alte simptome ale indigestiei, 
cum ar fi  arsurile la stomac și senzaţia de balonare. 
Dacă te confrunţi des cu astfel de probleme, bea un 
pahar de apă cu lămâie înainte de masă, acesta având 
rol preventiv.

Îmbunătăţește digestia
Deoarece structura chimică a sucului de lămâie 

este asemănătoare cu sucurile digestive din stomac, 
acesta stimulează producţia de bilă de către fi cat și 
digestia se realizează mai repede. Astfel, substanţele 
nutritive din alimente sunt absorbite, iar nivelul de 
insulină din sânge se echilibrează. Un alt avantaj este 
stimularea mișcării pereţilor intestinali, prin urmare 
este prevenită constipaţia.

Remedii de casă simple şi efi ciente:

Cămara cu plante

APĂ CALDĂ CU LĂMÂIE, APĂ CALDĂ CU LĂMÂIE, 
UN LEAC LA ÎNDEMÂNĂUN LEAC LA ÎNDEMÂNĂ

UN PRESTIGIOS CONCERT OMAGIAL UN PRESTIGIOS CONCERT OMAGIAL 
PE SCENA FILARMONICII PE SCENA FILARMONICII 

“PAUL CONSTANTINESCU” “PAUL CONSTANTINESCU” 

În acest an – ziua de 1 Decembrie, 
Ziua Naţională a României a fost 

sărbătorită la cote superlative, în primul 
rând în capitala ţării, prin depuneri 
de coroane la Monumentul Eroului 
Necunoscut şi a unei grandioase parade 
militare la care au participat peste 3.500 de 
militari români şi peste 300 din armatele 
unor ţări aliate, precum şi un impresionant 
număr de mijloace din moderna tehnică 
de luptă a Armatei române şi Ministerului 
de interne. Manifestări importante – 
ştiinţifi ce şi cultural artistice – au avut 
loc pe teritoriul ţării, în primul rând în 
municipiile reşedinţă de judeţ, în instituţii 
de învăţământ, cultură şi artă, la care 
şi-au dat concursul veterani din cel de-Al 
Doilea Război Mondial, ofi ţeri superiori 
şi generali din unităţi şi instituţii de 
învăţământ militar, cadre didactice şi 
artistice etc. Ziua Naţională a României 
a fost sărbătorită şi peste hotare, în 
instituţiile româneşti de profi l ş.a.

Continuând o frumoasă tradiţie, 
şi în acest an, Orchestra simfonică a 
Filarmonicii “Paul Constantinescu”, în 
seara zilei de miercuri, 29 noiembrie 
a.c., în cunoscuta sală de concerte 
ce poartă numele unui ilustru şef de 
orchestră – ION BACIU – a prezentat 
un prestigios moment aniversar dedicat 
zilei noastre naţionale.

Programul a fost gândit încă de la 
începutul lunii septembrie a.c., când 
actuala conducere a instituţiei – director 
dirijorul Vlad Mateescu împreună cu 
principalii săi colaboratori  – a întocmit 
o amplă agendă a noii stagiuni 2017-
2018, ce marchează 65 ani de la Primul 
concert inaugural al orchestrei, ce a avut 
loc la 18 decembrie 1952. Este al doilea 
concert al stagiunii actuale – cu un 
program integral românesc (după cel de 
la deschiderea actualului sezon din 14 
septembrie 2017). De data aceasta însă, 
publicul ploieştean şi prahovean iubitor 
al marii şi adevăratei muzici a avut 
fericitul prilej de a audia din zestrea de 
aur a patrimoniului muzicii simfonice 
româneşti opt dintre cele mai preţioase 
creaţii – o adevărată salbă de valori 
incontestabile – semnate de cel mai 
mare muzician român, George Enescu 
– celebrele Rapsodii nr. 1 în La major, 
op. 11 şi Rapsodia Română, în Re 
major, op. 11 – , Rapsodia Română nr. 
1 de Marţian Negrea, Balada pentru 
vioară şi orchestră, op. 29 de Ciprian 

Porumbescu, Balada pentru vioară şi 
orchestră de George Enescu (Partea 
I), Dans Ţărănesc de Constantin 
Dimitrescu, Hora stacatto pentru 
nai şi orchestră, de Grigoraş Dinicu/
Valentin Doni, Ciocârlia – aranjament 
pentru nai şi orchestră de coarde de 
Gheorghe Zamfi r (Partea a II-a).

La pupitrul dirijoral s-a afl at eminentul 
şef de orchestră Ovidiu Bălan – dirijor 
invitat permanent al Filarmonicii 
ploieştene. Muzician binecunoscut în 
ţară şi peste hotare, a dirijat pe lângă 
Filarmonica “Mihail Jora” din Bacău 
(unde este angajat permanent) şi 
celelalte instituţii similare din Bucureşti 
şi din ţară, precum şi din numeroase 
state europene. În anul 1988, a fost 
invitat să dirijeze 42 de concerte în SUA 
– împreună cu orchestra simfonică din 
Constanţa, iar în anul 2001, tot în SUA, 
alături de Filarmonica “Mihail Jora” 
din Bacău. A fost distins cu numeroase 
premii artistice de către Uniunea 
Criticilor Muzicali “Mihail Jora”, de 
Filarmonica “Moldova” din Chişinău, 
precum şi de ofi cialităţi italiene pentru 
stagiunea estivală organizată de un 
deceniu în oraşe din nordul Italiei. 
Ovidiu Bălan este Cetăţean de Onoare al 
municipiului Ploieşti.

Partiturile solistice din programul 
concertului omagial au fost interpretate 
cu deosebit succes de către solistul-
concertist la vioară Cosmin Horaţiu 
Stoica – absolvent cu Diplomă de 
Onoare la Liceul de muzică “Dinu 
Lipati” din Bucureşti (1992) şi în calitate 
de Şef de promoţie la Universitatea 
Naţională de Muzică din capitală, 
distins cu importante premii la cele 
mai exigente concursuri naţionale, dar 
şi din străinătate. Din anul 2001este 
concert maestru la Filarmonica 
“Paul Constantinescu” din Ploieşti 
şi concertează în fi ecare stagiune în 
calitate de solist atât cu orchestra 
simfonică ploieşteană, dar şi cu celelalte 
ansambluri simfonice din mari centre 
culturale româneşti.

Lucrările concertante cântate în seara 
zilei de miercuri, 29 noiembrie a.c.: 
Balada pentru vioară şi orchestră, op. 29 
de Ciprian Porumbescu şi Balada pentru 
vioară şi orchestră de George Enescu au 
cucerit, pe bună dreptate, publicul, care, 
minute în şir a aplaudat realul talent, 

tehnica şi măiestria interpretativă a 
solistului şi orchestrei.

Cea de a doua prezenţă solistică pe 
podiumul de concerte al Filarmonicii 
ploieştene a revenit cunoscutului 
interpret la nai, Romeo Văduva – fi ul 
cunoscutei cântăreţe de muzică populară 
Maria Văduva şi al naistului Constantin 
Văduva – absolvent la clasa de nai a 
Liceului de Muzică “George Enescu” din 
Bucureşti şi al unor importante cursuri 
de perfecţionare în ţară şi străinătate, 
care, după un stagiu de peste 15 ani în 
Canada, a revenit în ţara natală, unde este 
prezent, în mod constant, în activitatea 
noastră concertistică. Cele două opusuri 
de excepţie – Hora stacatto pentru nai şi 
orchestră, de Grigoraş Dinicu şi Valentin 
Doni şi Ciocârlia – aranjament pentru 
nai şi orchestră de Ghorghe Zamfi r, 
au fost parcurse cu deplină siguranţă, 
momentele de virtuozitate bucurându-se 
de binemeritate aplauze.

Piesele pentru orchestră: cele două 
Rapsodii de George Enescu, Dans 
Ţărănesc de Constantin Dimitrescu 
şi Rapsodia Română nr. 1 de Marţian 
Negrea au fost, de asemenea, piese de 
mare rezistenţă artistică, într-un program 
omagial menit a sărbători, la cote cât 
mai performante, muzica românească şi 
cultura română de Ziua României.

Notă:
În ziua de vineri, 1 Decembrie, 

un remarcabil program artistic a 
susţinut în Piaţa “Mihai Viteazul”, după 
festivitatea ofi cială şi orchestra populară 
“Flacara Prahovei” a Filarmonicii 
“Paul Constantinescu”, program ce 
s-a bucurat de frumoase aprecieri din 
partea ofi cialităţilor şi a numerosului 
public ascultător.

Pentru aceste două evenimente 
muzicale de rezonanţă în viaţa artistică 
din municipiu şi judeţ se cuvine să 
adresăm – şi pe această cale – cele 
mai sincere şi călduroase felicitări 
conducerii instituţiei, director dirijorul 
Vald Mateescu, maestrului baghetei 
Ovidiu Bălan, soliştilor Cosmin Stoica 
(vioară) şi Romeo Văduva (nai), 
colectivului orchestrei populare şi 
tuturor celor care au contribuit ca Ziua 
Naţională a României să fi e marcată – şi 
din punct de vedere muzical – la nivelul 
acestui important eveniment în istoria 
contemporană a României.

n acest an ziua de 1 Decembrie Porumbescu Balada pentru vioară şi tehnica şi măiestria interpretativă a
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UN SECRET BINE PĂZIT: UN SECRET BINE PĂZIT: 
DIRECTORATUL „S” AL KGBDIRECTORATUL „S” AL KGB
Despre faima și acţiunile 

KGB (Komitet 
Gosudarstvenoi Bezapasnosti)  s-au 
scris romane, s-au făcut fi lme, însă 
despre un anumit compartiment 
din organigrama spionajului 
sovietic se cunosc puţine 
elemente concrete și, până la un 
punct, credem că este de înţeles 
acest lucru. Este vorba despre 
Directoratul „S”, care pregătea o 
categorie aparte de spioni „ilegali”, 
sau „fantomele”.

Integraţi complet în realitatea 
unei ţări străine, sub o identitate 
falsă, „ilegalii” nu au niciun fel 
de contacte cu reprezentanţii 
ambasadelor sau consulatelor 
Federaţiei Ruse din ţara de 
reședinţă și nu reacţionează 
decât la ordinele ofi ţerului de caz, 
singurul (sau aproape singurul) 
care le cunoaște adevărata 
identitate și le îndrumă pașii din 
Centrală, pe baza unui sistem de 
legătură convenit la plecarea în 
misiune.

Pentru vecini, prieteni sau 
colegi de muncă, „ilegalii” trec 
drept cetăţeni onești, respectuoși 
și loiali ţării în care trăiesc. Pe 
toată durata misiunii, aceștia 
nu mai au niciun fel de legături 
cu familia sau rudele rămase în 
Rusia. De asemenea, li se interzice 
folosirea limbii ruse, chiar și în 
familie. După ani și ani, totul intră 
în normalitate, „ilegalii” ajungând 
chiar să viseze în altă limbă.

Misiunile „ilegalilor” sunt 
diverse: crearea de relaţii în medii 
ce concentrează informaţii secrete; 
pregătirea logisticii (cazare, 
documente de identitate/călătorie, 
găsirea unui loc de muncă…) 
pentru o operaţiune specială 
(implementarea unui agent, 
extragerea altuia etc); avansarea 
în carieră și ocuparea unor funcţii 
cât mai importante în sectoare 
sensibile din ţara de reședinţă; 
activarea unor măsuri deosebite 
în eventualitatea unui confl ict cu 
Federaţia Rusă etc.

Orice serviciu secret care se 
respectă are un compartiment 
de „fantome”(există „ilegali” 
americani în Rusia, dar și în 
unele state europene aliate!!!), iar 
Centrul de Informaţii Externe 
din România comunistă nu 
făcea excepţie de la regulă, 
pentru că „ilegalii” reprezintă cea 
mai bună sursă de informaţii. 
Aceștia sunt elita agenţilor din 
intelligence, recrutaţi de serviciile 
secrete pentru profesionalismul, 
abnegaţia și patriotismul de care 
dau dovadă.

Reînvierea morţilor din 
cimitire

Generalul-locotenent Vladimir 
Efi novici Semiciastnîi fost 
președinte al KGB (1961-1967), 
aduce în atenţie o serie de aspecte de 
principiu ale pregătirii „ilegalilor”, 
valabile pentru toate structurile de 
intelligence, inclusiv pentru cele 
ale României dinainte de 1989. 

* Sarcina Directoratului 
„S” consta în pregătirea unor 
ofi ţeri de informaţii care să nu 
se deosebească cu nimic și în 
nicio împrejurare de nativii din 
unele state occidentale – Statele 

Unite, Marea Britanie, Franţa și 
Germania fi ind ţinte prioritare. 
Totul trebuia să fi e perfect, de la 
vorbirea fl uentă, fără accent străin, 
a limbii viitorului stat de „adopţie” 
și terminând cu unele mici detalii, 
aparent nesemnifi cative, cum ar fi  
de exemplu legarea șireturilor la 
pantofi : de obicei, rușii își leagă 
șireturile aplecându-se în faţă 
sau lăsându-se pe un genunchi, 
în timp ce occidentalii caută mai 
întâi ceva (un scaun?) pe care să 
pună piciorul. 

* Pregătirea „ilegalilor” se 
face în mod individual, vârsta 
recomandată pentru începerea 
antrenamentelor fi ind în apropiere 
de 30 de ani. Este riscant să 
angrenezi într-o asemenea 
aventură un tânăr de 20 de ani, 
pentru că este „necopt” și nici nu 
poate trece testele, care sunt de o 
duritate de nedescris. Hipnotizat, 
viitorul ofi ţer de informaţii nu 
trebuie să vorbească limba rusă, ca 

să nu mai vorbim de provocările 
legate de băutură sau femei. 

* Durata de pregătire a unui 
„ilegal” nu este standard: pentru 
unii candidaţi, patru ani sunt 
sufi cienţi, în timp ce alţii au nevoie 
de cinci-șase ani. Noi transformăm 
ofi ţerii noștri în americani, englezi, 
francezi sau germani autentici: 
aceștia știu cum și cât se plătește 
un apartament în New York, cum 
se completează un mandat poștal 
la Londra, o declaraţie fi scală la 
Paris sau cum te poţi descurca pe 
cont propriu la Bonn.

* În timp ce viitorii spioni se 
pregătesc din greu, în rezidenţele 
din străinătate se lucrează intens 
la crearea unei „legende” (biografi e 
falsă), care să ateste că „ilegalul” 
nostru este „american/englez 
din naștere”. O posibilă soluţie 
ar fi  găsirea unui mormânt al 
unui copil decedat prematur și 
radierea din evidenţele bisericii 
a oricăror referiri la moartea 
acestuia. Ștergerea din registrele 
bisericii este, de obicei, doar o 
chestiune de bani, evident cu o 
motivaţie plauzibilă (o moștenire, 
de exemplu).

Cel mai ușor de rezolvat o 
asemenea problemă este atunci 
când copilul a murit și a fost 
înhumat într-o localitate diferită 
de cea natală. Dacă serviciul de 
contraspionaj autohton vrea să 
verifi ce identitatea „ilegalului”, 
va constata că, într-adevăr , este 

născut în localitatea respectivă. 
Cine se mai apucă să cerceteze 
dacă o persoană a murit într-un 
alt stat (american) sau într-o altă 
ţară?

* După ce s-a rezolvat problema 
viitoarei identităţi, iar candidatul 
a dovedit că este apt să fi e trimis 
în misiune îndelungată, intră 
în scenă Serviciul tehnic care 
pregătește toate documentele 
necesare: certifi cat de naștere, 
permis de conducere, pașaport 
cu o mulţime de vize de călătorie 
etc. Pentru confecţionarea 
acestora, specialiștii ruși primesc 
de la rezidenţele externe hârtia 
originală, cerneala folosită, mostre 
de documente de identitate 
semnături sau ștampile etc. 

* La sfârșitul unui lung și difi cil 
proces de instruire, „ilegalul” 
trebuie să înceapă o nouă viaţă. 
Să nu vă imaginaţi că odată ajuns 
în SUA/Marea Britanie acesta 
își va cumpăra imediat o casă, 
va organiza petreceri cu vecinii 
etc. De regulă, „ilegalul”apare ca 
un „băiat al soartei” (și-a pierdut 
serviciul, a investit într-o afacere 
care s-a dovedit riscantă, a pierdut 
la Bursă etc) și așa poate intra mai 
ușor în contact cu oameni dispuși 
să-l ajute sau să-l recomande unor 
persoane infl uente. Va trebui să 
treacă o bună bucată de vreme 
până ce „ilegalul” va fi  pe picioarele 
sale.

„Ilegalii”, actori pentru toată 
viaţa

La rândul său, generalul-
locotenent Vadim Aleksevici 
Kirpicenko, care a condus mult 
timp Directoratul „S” din KGB, 
susţine că afi rmaţiile despre 
spioni și activităţi clandestine 
vehiculate pe diferite canale 
atât în Vest cât și în Est sunt 
una, și altceva este o declaraţie 
a unui fost șef al Directoratului 
„S” relevând următoarele: Este 
difi cil și nepotrivit să dezvăluim 
fapte concrete despre activitatea 
„ilegalilor”, chiar dacă ne referim 
la trecut. Este un subiect extrem 
de sensibil și la fel de bine 
păzit. Selecţionarea, verifi carea, 
recrutarea și pregătirea unui ofi ţer 
care să lucreze sub acoperire 
neconvenţională, cu documente 
false, reprezintă o afacere difi cil 
de gestionat, care implică eforturi 
conjugate ale unor specialiști din 
diverse domenii ale muncii de 
intelligence.

Munca aceasta este unică, iar 

candidaţii extraordinari: curajoși, 
culţi, cu voinţă puternică, capabili 
să anticipeze reacţia adversarului, 
rezistenţi la stres și eforturi (fi zice 
și intelectuale) prelungite, cu 
excelente cunoștinţe de limbi 
străine, adaptabili la noi condiţii 
de trai etc. Chiar dacă o persoană 
selecţionată termină pregătirea 
și dispune de asemenea calităţi, 
nu înseamnă că poate deveni și 
un bun ofi ţer care să acţioneze în 
clandestinitate. Unele trăsături 
de caracter se formează cu greu 
și deci ar trebui să fi e native: arta 
disimulării, stăpânirea de sine 
și chiar o ușoară înclinaţie spre 
mister și aventură.

Paradoxal, dar „ilegalii” nu 
pot fi  comparaţi cu actorii care 
se transformă pentru o seară 
– poate o stagiune – într-un 
anumit personaj. Este altceva să te 
transformi în cineva care trăiește 
efectiv o nouă viaţă, vorbește și 
visează într-o altă limbă.

Activitatea unui „ilegal” este 
total diferită de cea a unui ofi ţer 
dintr-o rezidenţă diplomatică. 
Oricât de stresantă ar fi  munca 
acestuia din urmă, noaptea se 
culcă liniștit lângă soţie și copii, 
uitând de grijile zilnice. Un „ilegal” 
nu are o asemenea acoperire, nu 
are un loc unde să se relaxeze 
și să uite de sine, iar deseori 
nici familia nu-i este aproape. 
Supravieţuirea sa într-un mediu 
ostil depinde numai de mintea sa 
și de profesionalismul ofi ţerului de 
legătură din Centrală.

În antrenamentul viitorilor 
„ilegali” apar deseori momente 
sensibile, legate îndeosebi de 
familie și viaţa socială, difi cil de 
gestionat. Ofi ţerul este pregătit 
individual de experţi în diverse 
domenii, ceea ce presupune 
timp, discreţie totală și, în 
consecinţă, limitarea contactelor 
și a comunicărilor. Pentru 
depășirea unor astfel de momente, 
conducerea KGB încuraja crearea 
unui microclimat prietenos, cu 
persoane „compatibile” (de regulă 
cadre de încredere din serviciu!) 
ca un echipaj pentru un zbor de 
lungă durată.

România – o prioritate a 
„ilegalilor” sovietici

În capitolul „Operaţiunile 
Progress” din cartea „Arhiva 
Mitrokhin – KGB în Europa 
și în Vest”, ne sunt prezentate 
date confi denţiale referitoare la 
acţiunile informativ-operative 
desfășurate de serviciile secrete 
sovietice pe teritoriile ţărilor 
membre ale Tratatului de la 
Varșovia, o atenţie aparte fi ind 
acordată României.

Începând din 1968 (după 
invadarea Cehoslovaciei), KGB a 
hotărât folosirea „ilegalilor” și în 
ţările socialiste. Astfel, în afară de 

reţeaua deja existentă, în 1971 au 
mai fost infi ltraţi trei „ilegali” în 
Bulgaria, patru în Ungaria, șapte 
în RDG, nouă în Iugoslavia și 13 
în România!

Prioritatea acordată României 
după 1970 refl ectă nemulţumirea 
crescândă a sovieticilor faţă de 
politica externă a lui Nicolae 
Ceaușescu care, cum bine 
remarca istoricul Alex Mihai 
Stoenescu, combina o versiune a 
neostalinismului în interior cu o 
independenţă crescândă faţă de 
URSS pe plan extern.

Președintele Vladimir Putin: 
legal printre “ilegali”

Directoratul „ilegali” nu 
apare în organigrama ofi cială a 
Serviciului de Informaţii Externe 
(Slujba Vneșnei Razvedki – SVR), 
însă este puţin probabil ca SVR 

să fi  renunţat la folosirea unor 
astfel de ofi ţeri de intelligence. 
Recentele dezvăluiri ale FBI și 
MI-5 (contraspionajul britanic) 
atestă că operaţiunile clandestine 
deţin o pondere însemnată în 
gândirea strategilor de la Iasenevo 
(Cartierul general al SVR), fapt 
confi rmat chiar de liderul de la 
Kremlin.

Astfel, într-un interviu acordat 
postului de televiziune Rossia-1, 
președintele Vladimir Putin 
a susţinut că activitatea sa în 
structurile sovietice de spionaj a 
fost legată nu doar de Serviciul 
de Informaţii Externe, ci și de 
cea a „ilegalilor”, subliniind 
următoarele: „Acești „ilegali”sunt 
oameni care posedă calităţi 
deosebite, convingeri puternice și 
o construcţie psihică specială… 
Nu oricine poate lăsa în  urmă 
familia și prietenii, pentru a-și 
sacrifi ca viaţa pentru Patrie. Doar 
cei mai buni dintre cei buni sunt 
capabili de acest lucru. Pot să 
spun – și nu exagerez deloc – că 
„ilegalii” sunt unici și trăiesc cu 
dorul de ţară în sufl etul lor. Le 
doresc fericire și prosperitate, 
fi ind convins pe deplin că urările 
mele vor fi  auzite”.

Fără a fi  deloc ironici și 
cunoscând relativ bine dăruirea 
și loialitatea „ilegalilor” ruși, noi 
suntem siguri că aceștia au receptat 
cu satisfacţie mesajul prezidenţial, 
la care unii, probabil, au și 
mulţumit prin sistemul de legătură 
stabilit cu Centrala.

l

P
M
ș

m
V

i

candidaţii extraordinari: curajoși reţeaua deja existentă în 1971 au
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Băsescu: unire sau integrarea 
europeană?

Admirabil acest efort al președintelui 
Traian Băsescu – de a uni segmentul 
unionist și a anima spiritul de reunifi care în 
anul Centenarului de la Marea Unirea din 
1918. Dar Traian Băsescu a greșit în câteva 
rânduri față de românii din Republica 
Moldova, lucru pe care tot nu trebuie 
să-l uităm. O dată – când ne-a îndemnat 
în 2005 să votăm putoarea de Voronin, 
care făcea pe europeanul, ceea ce a dus la 
perpetuarea comuniștilor la putere încă 
patru ani și la chinul nostru sub regimul său 
„moldovenist” și corupt. Altă dată – când, 
în contextul aderării României la Uniunea 
Europeană în 2007, ne-a chemat să mergem 
și noi acolo, de parcă nu se știa că acest lucru 
este imposibil și doar agită spiritele. A greșit 
și față de Dorin Chirtoacă și Partidul Liberal, 
pe care i-a strâns în brațe pe la Cotroceni, 
iar acum le dă cu piciorul și-i ironizează, de 
parcă nici n-ar exista ca partid unionist. Iar 
dacă liberalii sunt corupți, așa cum susține, 
atunci și mai mare greșeală este să te legi cu 
un corupt ieșit din matca liberală, Anatol 
Șalaru, care de-odată este bun-bunuț și 
virgin, precum și cu traseista Ana Guțu (în 
patru ani, patru partide – PL, PLR, Dreapta 
și PUN), care pe de-asupra, împreună cu 

tovarășul Ion Hadârcă, este complice la 
guvernarea care ne-a furat miliardul și a 
înstrăinat aeroportul în 2013-2014. Dar 
cea mai mare greșeală la ora actuală este că 
Traian Băsescu dezbină, poate fără să vrea și 
din intenții nobile, majoritatea românească 
a Republicii Moldova, lovind în partidele 
europene și în Maia Sandu, iar prin asta 
făcând plenar jocul puterii și a Domnului 
Pi.

Ceea ce trebuie să înțeleagă președintele 
Traian Băsescu în Republica Moldova 
sunt trei lucruri, uneori diferite, legate 
de unire, unioniști și partidele unioniste. 
Este ideea Unirii, una perenă și sacro-
sanctă, urmărită de la voievozii medievali, 
la cărturari, pașoptiști, Cuza Vodă, regii 
României, Brătienii, generația 1918 sau 
mareșalul Antonescu. Sunt unioniștii, care 
în Republica Moldova există în majoritatea 
partidelor politice și în afara lor, dar care 
actualmente văd românismul diferit, 
așa cum de secole l-au văzut muntenii, 
moldovenii sau ardelenii, când au trăit în 
state separate. Și sunt partidele unioniste, 
unele integre, altele mai puțin, cu lideri 
și oameni care n-au avut uneori nimic 
de-aface cu unionismul, care n-au arătat 
prin guvernare că unioniștii ar fi  diferiți, 
ci sunt la fel de corupți și mincinoși. Prin 
urmare, dacă se revendică de la o platformă 
unionistă și europeană, Traian Băsescu 
trebuie să se vadă un aliat în partidele 

europene și să colaboreze cu ele pentru 
viitoarea campanie electorală.

Lecțiile Sfatului Țării
Pentru că suntem în anul Centenarului 

Unirii, implicit al „Sfatului Țării”, vreau 
să-i aduc aminte președintelui Băsescu 
și celor din anturajul său câteva lucruri 
care ne-au învățat înaintașii noștri și care 
au făcut Unirea de la 1918. Atunci, ca și 
acum, în cadrul „Sfatului Țării”, dar și la 
nivelul întregii provincii, exista o paletă 
diversifi cată (sau mai degrabă fragmentată) 
de opțiuni politice, care pot fi  încadrate 
în patru fracțiuni: Blocul Moldovenesc, 
Fracțiunea Țărănească, Fracțiunea 
Minorităților și Fracțiunea Socialistă. 
Primii, conduși de Pan Halippa, înclinau 
spre dezideratul Unirii cu România, pe când 
gruparea „socialist-țărănească”, condusă 
de Ion Inculeț, era mai mult interesată de 
schimbările politice și de reforma agrară, 
preferând mai degrabă anumite forme de 
autonomie sau independență a provinciei. 
Pe de altă parte, exista un număr mare de 
susținători ai ideii de a rămâne în cadrul 
Imperiului Rus, fi e într-o formă liberalizată, 
fi e într-o formă bolșevică, ultima căpătând 
o importanță tot mai mare și generând un 
pericol real de comunizare a Basarabiei.

În seara zilei de 20 noiembrie 1917, 

printr-o unanimitate de voturi, deputații 
Blocului Moldovenesc, care erau majoritari 
în „Sfatul Țări”, l-au ales pe Ion Pelivan 
în calitate de candidat pentru funcția de 
președinte al acestui organ. Pe parcursul 
nopții, în profunde refl ecții, Ion Pelivan 
va schimba această decizie și a susținut 
candidatura lui Ion Inculeț, care era fi lorus 
și „statalist”. Prin această mișcare s-au 
unit eforturile Blocului Moldovenesc și 
al fracțiunii țărănești și socialiste, ceea 
ce a garantat alegerea lui Ion Inculeț ca 
președinte al „Sfatului Țării” cu 105 voturi, 
prin aceasta dând senzația de unanimitate și 
legitimitate viitoarelor acțiuni ale organului 
de conducere al Basarabiei. Sacrifi ciul politic 
al lui Ion Pelivan l-a infl uențat profund pe 
Ion Inculeț, care la scurt timp se va apropia 
de programul Blocului Moldovenesc, chiar 
dacă pe parcursul anului 1917 a refuzat 
în mai multe rânduri această platformă 
politică. Rivalitățile dintre aceste grupări au 
rezultat într-un compromis, care a condus 
inițial la proclamarea, pe 2 decembrie 
1917, a autonomiei Republicii Democratice 
Moldovenești, apoi a independenței și, în 
sfârșit, a unirii cu România la 27 martie 
2018.

Ce-i de făcut?
Procesul de aderare (accentuez procesul 

și mai puțin aderarea acum) la Uniunea 
Europeană poate reconcilia pe toate cele trei 
„Uniri” – unirea cu „europenii”, cu „românii” 

și cu „transnistrenii”. Este păcat să stricăm 
o țară frumoasă și integră ca România, 
printr-o unire cu un stat falimentar, plin 
de corupție și valențe anti-românești ca 
Republica Moldova. Ar fi  egoist să pasăm 
această patologie asupra tuturor românilor, 
când acest efort poate fi  tratat cu ajutorul 
marii familii europene. Știu prea bine care 
a fost prețul plătit de România pentru 
integrarea interbelică a Basarabiei. La fel 
cum ar fi  egoist să te unești cu România și 
astfel să abandonezi miile de români din 
Transnistria și să pierzi iremediabil Tighina, 
un oraș românesc prin defi niție istorică.

Înțeleg foarte bine că unirea cu România 
este la fel de îndepărtată ca și „unirea” cu 
Uniunea Europeană. Să nu ne creăm iluzii 
din acest punct de vedere. Dar sunt trei 
lucruri în care cred cu adevărat. Primul 
este nevoia de a-i uni pe toți cetățenii 
Republicii Moldova în ideea de a răsturna 
regimul oligarhic. Cel de-al doilea lucru 
este realizarea unui bloc/alianță/front anti-
oligarhic în care să între toate partidele 
din afara controlului actualei puteri și a 
Domnului Pi. Realizare care ar constitui de 
fapt unica șansă de a învinge acest fl agel și 
ar aduce în parlament forțe care pot decide 
ce vor să facă mai departe cu acest stat. În 
rândul al treilea, trebuie susținute procesele 

de „europenizare” și „românizare” a acestui 
stat, ambele complementare și decisive 
pentru salvarea sa. 

Europenizarea se referă la procesele de 
construcție, transmitere și instituționalizare 
a regulilor formale și informale, 
procedurilor, paradigmelor, politicilor, 
stilurilor, „felului de a face lucrurile”, 
a credințelor și normelor comune care 
sunt inițial defi nite și consolidate în 
luarea hotărârilor la nivelul UE, iar apoi 
încorporate în logica discursului intern, 
a identităților, a structurilor politice și a 
politicilor publice din fi ecare stat membru 
sau a celor în curs de aderare. Pentru statele 
din spațiul est-european „europenizarea” 
a fost o parte componentă și chiar o 
premisă pentru o transformare amplă, 
ceea ce a însemnat deopotrivă depășirea 
reminiscențelor comuniste și redobândirea 
unui rol deplin în spațiul politic și economic 
european. Exact cum pe timpuri acest 
deziderat a constituit o premisă importantă 
de europenizare pentru fi ecare stat, membru 
al Uniunii Europene, și cum urmează să fi e 
pentru Republica Moldova.

Românizare înseamnă recunoașterea 
explicită a faptului că Republica Moldova 
este al doilea stat românesc, iar populația 
sa majoritară sunt moldoveni români, care 
vorbesc limba română, fapt ce ar spori 
sensibil aderența românilor basarabeni la 
edifi carea proiectului statului moldovenesc 
și ar oferi acel element central, din punct 
de vedere etnic, în modelarea națiunii 
moldovenești civice. Acest fapt ar da 
legitimitate istorică statului Republica 
Moldova și i-ar oferi un suport cultural 
prin raportarea la spațiul de civilizație 
românească. 

Realizarea acestor deziderate, odată cu 
asumarea plenară a valorilor europene, 
ar putea în timp contracara eforturile 
de rusifi care a Republicii Moldova și de 
menținere a sa în sfera de infl uență rusă, 
eforturi susținute asiduu de Moscova, 
prin varii instrumente, pe tot parcursul 
perioadei de independență. În același timp, 
acest lucru ar oferi un plus de încredere în 
relațiile cu minoritățile etnice din republică 
și ar spori șansele de integrare teritorială, 
prin oferirea unei omogenități la nivelul 
percepției identitare.

Primul pas l-au făcut Maia Sandu și 
Andrei Năstase, care au unit polul pro-
european și vor merge împreună în 
campanie electorală. Cel de-al doilea pas îl 
face Traian Băsescu, prin coagularea polului 
unionist, care desigur trebuie purifi cat 
de anumite elemente. Urmează ca aceste 
două forțe să se unească, nu neapărat sub 
o singură listă sau platformă, dar declarând 
cu tărie că sunt solidari în demontarea 
regimului oligarhic și în transformarea 
europeană a Republicii Moldova.  

P.S. Așadar, unirea celor două state de 
sorginte românească și refacerea României 
Mari, în anul centenarului de la Mare Unire, 
adică la 100 de ani de la reîntregirea ei, sau 
refacerea României întregite prin integrarea 
Republicii Moldova în Uniunea Europeană – 
care ar fi  calea cea mai  scurtă, dar și cea mai 
fericită spre o unitate național-administrativă 
a neamului românesc? Unirea sau integrarea 
este soluția cea mai potrivită pentru Basarabia 
de a scăpa nu numai de captivitatea unui 
sistem oligarhic sau ,cum îl numește autorul 
rândurilor de mai sus, a Domnului Pi, dar 
și de îmbrățișarea tot mai strangulantă a 
unui imperiu care ne-a rupt în repetate 
rânduri de la matca istoric-națională? Cum 
și refl ecțiile istoricului Octavian Țâcu ni 
se par pe alocuri contradictorii ele însele, 
invităm la o discuție în paginile publicației 
noastre pe cititorii, specialiștii în istorie și 
geopolitică, a formatorilor de opinie de pe 
ambele maluri – poate în dezbateri și refl ecții 
comune identifi căm o soluție pe care nu o 
putem realiza , din păcate, cu sutele de ani .

Unire prin unire! Sau Apel către Traian Băsescu

l b l ”

De Ziua Națională a României 
istoricul Octavian Țâcu revine la o 

temă absolut vitală pentru viitorul nostru, 
pe care a abordat-o în două rânduri deja 
– o dată pe paginile publicației „Timpul” 
(editorialul „Reconcilierea unirilor”, 
18 septembrie 2017 ) și altă dată – în 
cadrul dezbaterilor publice cu tema: 
„Poziția de start a formațiunilor politice 
și potențialilor candidați independenți 
pe platformă unionistă în prag de an 
electoral”,  ediția a 82-a (25 noiembrie 
curent) din ciclul „Dezvoltarea culturii 
politice în dezbaterile publice”, organizată 
de Agenția de presă IPN de la Chișinău. În 
ambele cazuri redutabilul istoric spunea 
că noi, cei din Republica Moldova, dacă 
vorbim despre o situație de viață și de 
moarte, în care nu există viitor după 2018, 
atunci avem de-a face cu două alternative: 
una de sorginte euroasiatică, în care intră 
actuala guvernare pro-europeană, Partidul 
Socialiștilor, PPEM și Partidul lui Șor, 
precum și multe alte partide-satelit, pe 
care le-a încropit Partidul Democrat și 
Domnul Pi (Vlad Plahotniuc – N. M.) 
în jurul său, și a doua restul societății 
moldovenești: să încerce anumite forme de 
coalizare politică de sorginte unionistă și/
sau pan-europeană, fi ecare în mod separat, 
sau să realizeze o înțelegere generală prin 
cooptarea tuturor forțelor politice din afara 
sistemului oligarhic. Cum ni se par de 
actualitate și nelipsite de interes național 
refl ecțiile domniei sale, le propunem și 
cititorilor publicației „Ziarul Ploieștii”. 
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Uneori coincidenţele 
deschid perspective 

interesante. La Berlin și Varșovia 
au participat la dezbateri, 
concomitent, două grupuri de 
experţi. În capitala Germaniei, 
în faţa unui public german, a 
ţinut un discurs unul dintre 
consilierii președintelui Poloniei. 
Una dintre temele principale 
a fost cererea guvernului de la 
Varșovia privind acordarea de 
despăgubiri de război din partea 
Germaniei, în urma celei de-a 
doua confl agraţii mondiale. 
Un recent raport al Seimului 
polonez (Camera Inferioară a 
Parlamentului, n.r.) confi rmă 
legitimitatea revendicărilor.

Simultan cu evenimentul 
organizat la Berlin, la Varșovia 
era organizată o dezbatere 
pe tema populismului și a 
solidarităţii în Europa. Pe 
podium, alături de un alt 
consilier al administraţiei 
prezidenţiale poloneze, se afl au 
și oratori din Germania. Publicul 
polonez a abordat critic politica 
germană în domeniul migraţiei 
sau rolul Germaniei în Europa. 

Chestiunea despăgubirilor de 
război n-a fost adusă însă în 
discuţie nici măcar o dată.

UN ȘABLON 
BINECUNOSCUT

Chestiunea în această 
privinţă, în încheierea 
dezbaterii, cei mai mulţi au 
oft at și și-au dat ochii peste 
cap. Când în politica internă 
nu prea merge bine, populiștii 
din partidul de guvernământ 
PIS readuc pe tapet problema 
daunelor de război. Cu 
siguranţă, în trecut, o asemenea 
revendicare ar fi  benefi ciat de 
sprijinul majorităţii.

Răul pe care Germania 
nazistă l-a făcut Poloniei a fost 
mare, fără nicio îndoială. Dar 
subiectul este mai puţin relevant 
pentru noua generaţie de 
polonezi. Rezultatele sondajelor 
de opinie diferă de la un 
studiu la altul. Dacă un sondaj 
arată că între 49 și 63% dintre 
polonezi susţin cererea legată 
de compensaţii, din altul reiese 
că două treimi din persoanele 
chestionate consideră 
despăgubirile un capitol închis.

Atât guvernul cât și 
Parlamentul de la Berlin sunt de 
aceeași părere. Sub aspect legal 
tema este lămurită. Și totuși 
există un motiv de îngrijorare. 
Sub guvernul PIS, relaţia dintre 
cele două state nu este chiar 
cea mai bună, iar încrederea că 
executivul de la Varșovia este 
ghidat de raţiune și atașament 
faţă de vecinii din Uniunea 
Europeană nu este deloc 
mare. Experţii avertizează că 
revendicările legate de daunele 
de război ar putea fi  urmate, de 
exemplu, de pretenţii teritoriale 
– capitole închise cu multă 
vreme în urmă ce nu ar mai 
trebui readuse în discuţie. Cine 
pune la îndoială graniţa de vest 
a Poloniei cu revendicări, nu 
numai că periclitează relaţia 
celor două popoare, dar riscă 

și tensiuni la graniţa de est cu 
Ucraina și Belarus.

PROPUNERI
Recomandarea 

interlocutorilor polonezi în 
chestiunea daunelor de război: 
ignoraţi aceste cereri, nu vă 
lăsaţi provocaţi. Subiectul se va 
stinge de la sine. Iar timpul și 
efortul câștigat prin ignorarea 
revendicărilor ar trebui investit 
în procesul de reconciliere 
germano-poloneză, în 
activităţile pentru tineret sau în 
fonduri pentru viitor, ca în Italia 
sau Grecia, unde sunt încurajate 
activităţile știinţifi ce și sociale 
legate de războiul mondial. 
Proiectele regionale ar putea 
păstra vie în memoria colectivă 
amintirea războiului și a 
victimelor. Condiţia principală 
este însă voinţa. Apoi, acesta 
este viitorul.

Dispută tot mai puternică între 
Germania, instituţiile UE, statele 

estice ale Uniunii, Rusia și SUA pe marginea 
dosarului Nord Stream 2, o confruntare 
deloc decisivă, dar care este un semnal 
pentru reașezările strategice ale marilor 
puteri în Europa.

Proiectul Nord Stream 2 urmărește 
să dubleze capacitatea de transport a 
gazoductului Nord Stream 1, care leagă 
Rusia și Germania pe sub Marea Baltică, 
inaugurat în 2011. Ambele proiecte au ca 
acţionar principal monopolul rus Gazprom. 
În ambele proiecte sunt implicate mari 
companii din Occident. Nord Stream 2, 
a devenit o afacere pentru E. ON, Engie, 
Shell (Olanda), OMV (Austria), Uniper 
și Wintershall (ambele din Germania). 
Pentru Gazprom, proiectul este mai mult 
decât o afacere, este o pârghie de infl uenţă 
strategică, căci ambele gazoducte ocolesc 
Ucraina (care își va pierde veniturile din 
taxele de tranzit și poziţia strategică de 

placă turnantă a rutelor spre Vest) și Polonia 
(cu guverne ce au adoptat constant o linie 
antirusă).

SUA și guvernele est-europene (în 
special Ţările Baltice și Polonia) se opun 
proiectului ruso-german, în care văd o 
întărire a dependenţei Europei de gazele 
rusești. Împiedicarea proiectului se 
poate realiza în două moduri: trecerea 
negocierilor pentru Nord Stream 2 în 
sarcina Comisiei Europene (astfel încât să 
aibă un cuvânt de spus toate statele membre 
UE) sancţiuni împotriva Rusiei sau presiuni 
asupra Germaniei.

BERLINUL ÎMPOTRIVA SUA
Prima variantă se îndreaptă spre eșec: 

recent, presa a publicat un raport al 
juriștilor Consiliului UE care susţine că nu 
trebuie oferit mandat Comisiei, deoarece nu 
este vorba despre un proiect geostrategic, ci 
de unul pur economic. Potrivit Der Spiegel, 
acest raport a fost cerut de Germania. A 

doua cale de atac – presiunea pe cancelarul 
Merkel – constă într-o multitudine de 
articole publicate în presa europeană 
și americană care condamnă eventuala 
înclinare a Berlinului spre Rusia. Acţiunile 
de până acum ale guvernului german arată 
că și acest demers merge spre o înfundătură, 
iar dovada este reacţia Berlinului la ultimul 
set de sancţiuni americane impuse Rusiei, 
sancţiuni care ar afecta proiectul Nord 
Stream 2. După protestul vehement al 
companiilor energetice germane, ministrul 
economiei a avertizat SUA că Germania va 
cere UE contra-sancţiuni împotriva SUA.

MAREA DIFERENŢĂ NORD 
STREAM-SOUTH STREAM

O privire în urmă cu trei ani spune multe 
despre Germania și modul în care conduce 
Europa. În 2014, Comisia Europeană a 
primit fără probleme dreptul de a interveni 
și de a bloca un alt proiect al Gazprom 
– gazoductul South Stream, care urma 
să treacă prin Bulgaria, Serbia, Croaţia, 
Ungaria, Austria. Atunci s-a considerat 
că este un proiect geostrategic, iar statele 
menţionate au avut de pierdut la nivel 
economic de pe urma piedicilor. Acum, 
Nord Stream are un alt statut, pentru că 
afacerile germane nu trebuie să piardă. 
Diferenţa dintre cele două proiecte rusești 
este puterea Germaniei. „Guvernul și 
Merkel au fost implicaţi în oprirea South 
Stream. Nu este cazul cu Nord Stream 2, 
unde statele UE care se opun sunt prea 
slabe”, spune Stefan Meister, de la Consiliul 
German pentru afaceri Internaţionale. Iar, 
pentru Newsweek, dosarul Nord Stream 
2 nu face decât să confi rme că Germania 
este reprezentativă pentru principiul „fă ce 
spune popa, nu ce face popa”.

Gruparea de hackeri Anonymous 
susţine că cel de-al Treilea Război 

Mondial va începe în următorii doi ani, 
ca urmare a tensiunilor din Peninsula 
Coreeană, scrie Th e Independent. 

„Pregătiţi-vă pentru ceea ce va urma”, a 
avertizat grupul într-un videoclip publicat 

pe canalul său de YouTube, după ce a 
sugerat că acest confl ict ar fi  „devastator 
din punct de vedere global, atât la nivelul 
mediului înconjurător, cât și la nivel 
economic”.

„Există toate semnele unui posibil război 
în peninsula Coreeană”, susţin hackerii, 
argumentând că, pe măsură ce urmăresc 
statele cum își mută piesele în mod 
strategic, se prefi gurează „o bătălie feroce, 
brutală și rapidă”. „Acesta este un adevărat 
război care va avea consecinţe globale, 
cu trei superputeri care sunt atrase în joc. 
La rândul lor, alte naţiuni vor fi  forţate să 
aleagă o tabără”, a mai susţinut gruparea.

În videoclip sunt citate raporturi în 
care China sugerează cetăţenilor ei să 
părăsească Coreea de Nord, apar testele 
recente ale SUA cu rachetele balistice 
intercontinentale Minuteman III, dar 
și desfășurările militare americane în 
Australia. Toate acestea induc ideea unui 
previzibil război.

„Chinezii sunt disperaţi să evite un 
război. Din punct de vedere economic, ar da 
un pas înapoi, deoarece statul se confruntă 
cu un afl ux de refugiaţi și cu ameninţarea 
foarte reală a unui război devastator”.

Grupul și-a pus întrebarea dacă Japonia, 
o potenţială ţintă pentru rachetele nord-
coreene și un aliat al SUA, ar împiedica un 
atac al regimului lui Kim Jong-un asupra 
„ameninţării provocate de ICMB (rachete 
balistice intercontinentale, n.a.)”

Imprevizibilul Donald Trump a spus 
că ar fi  o onoare să se întâlnească cu Jim 
Jong-un, dar Spicer a redus speranţele unei 
posibile întâlniri, declarând că este puţin 
probabil să se producă în curând.

„Dar, când Trump încearcă să ajungă la 
cei precum Rodrigo Duterte, președintele 
din Filipine, pentru a se asigura că sunt pe 
aceeași lungime de undă, trebuie să începem 
să ne întrebăm. Totuși, chiar și Duterte a 
sfătuit SUA să se distanţeze de Kim Jong-
un”, a conchis gruparea.

Fă ce spune Germania, nu ce face Germania

Omenirea Omenirea 
să fi e gata să fi e gata 
pentru al pentru al 

Treilea Treilea 
Război Război 

MondialMondial

Polonia şi chestiunea Polonia şi chestiunea 
despăgubirilor de război

Atât guvernul cât și și tensiuni la graniţa de est cu

ispută tot mai puternică între placă turnantă a rutelor spre Vest) și Polonia

Guvernul de la Varșovia insistă pe despăgubirile de 
război de miliarde de euro din partea Germaniei. 

Cum ar trebui abordată cererea Poloniei, se întreabă 
Dagmar Engel în urma vizitei sale recente în Polonia?
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Petrolul, neînvinsă în acest an, Petrolul, neînvinsă în acest an, 
cu speranţa promovării, în cel viitor…

Pe scurt 

0372.032.313

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

VOLEI
CEV Challenge Cup * 

Tricolorul LMV Ploiești 
– Lausanne UC Elveţia 
3-2 (24-26, 18-25, 25-21, 
25-20, 15-11). Victorie 
de palmares doar. (29.
XI.2017), califi carea 
revenind oaspeţilor 
învingători cu 3-0, în 
prima manșă (22.XI).  

Divizia A1 (m) * 
Tricolorul LMV Ploiești 
– Unirea Dej 3-0 (25-21, 
25-19, 25-22). Sâmbătă 
(2.XII.2017), a zecea 
victorie consecutivă…

BASCHET
Liga I (m) * SCM U2 

Craiova – CSU Ploiești 47-
83. „Universitară” la prima 
victorie (2.XII.2017). 

Liga I (f) * CSM CSȘ 
Ploiești – Agronomia 
București 59-74.

JUDO 
La Campionatul 

României U23 (Cluj 
Napoca, 25, 26.XI.2017), 
echipa feminină CSM CFR 
CSȘ Ploiești (antrenor 
emerit – coordonator 
Gheorghe Savu, antrenori 
Mihai Trandafi rescu și 
Doru Munteanu), în 
componenţă cu judoka 
Cătălina Schiopu, Denisa 
Cristea, Cleonia Riciu, 
Codruţa Lungu, Andreea 
Petruţa, Georgiana Tuţică, 
Diana Marcu, Bianca 
Suciu, a cucerit medalia 
de argint. La individual 
Ne Waza au cucerit 
medalii de bronz Cătălina 
Schiopu, Diana Marcu și 
Ionuţ Constantin.

Festivalul Judoului 
Românesc (București, 
Sala Polivalentă, 2-3.
XII.2017), amplă 
competiţie internaţională 
(900 de sportivi, din 
Bulgaria, Moldova, Serbia, 
Ucraina, Grecia și de la 60 
de cluburi din România), 
a prilejuit structurii 
sportive CSM CFR CSȘ 
Ploiești (antrenor emerit 
Gheorghe Savu, antrenori 
Mihai Trandafi rescu, 
Doru Munteanu, Cosmin 
Slăveanu, Andrei 
Căpăţână Roxana Prună) 
un excelent bilanţ: 36 de 
medalii, din care 10 de aur, 
9 de argint și 17 de bronz, 
la diferite categorii de 
vârstă sau competiţionale. 
Preţioasele medalii de 
aur le-au cucerit Andrei 
Pârloga, Denisa Cristea 
(U21), Antonia Minigote, 
Denisa Cristea (U18), 
Roberta Simion (U16), 
Vanessa Tolea, Alexandru 
Ciurcă, Iulian Petre 
(U14), Ștefan Ilaș, David 
Ţugui (U12).

Cea mai îndrăgită echipă sportivă a 
Prahovei, cea de fotbal FC Petrolul 

Ploiești, neînvinsă în jocuri ofi ciale sau în cele 
test, de pregătire, în tot acest an calendaristic, 
în care după triumful din Liga A Prahova și 
succesul promovării (prin baraj) în eșalonul trei 
al fotbalului românesc, a reușit să termine pe 
primul loc și turul Campionatului Ligii a 3-a, 
Seria a 3-a…

FC Petrolul Ploiești – „Campioană de Toamnă” 
cu un bilanţ competiţional foarte bun, cu 10 
victorii și două egaluri în cele 12 jocuri din serie, 

25-7 – golaveraj 
și cu 32 de puncte 
acumulate a 
devansat celelalte 
competitoare: 
AFCM Alexandria 
30p, Voinţa Turnu 
Măgurele 28p, AFC 
Astra 2 Giurgiu 
17p, CS Tunari 
16p, Concordia 
2 Chiajna 15p, 
Viitorul Domnești 
15p, Atletic Bradu 
14p, SC Popești 

Leordeni 12p, FC Aninoasa 12p, Sporting 
Roșiorii de Vede 11p, Flacăra Moreni 9p, CS 2 
Mioveni 6p.

După sezonul ofi cial recent încheiat sub 
bagheta antrenorului Octavian Grigore - acesta 
a trecut în staff -ul administrativ FC Petrolul ca 
vicepreședinte, alături de președintele Cristi 
Vlad și de președintele onorifi c Mircea Dridea, 
conducerea tehnică a echipei noastre a fost 
preluată de antrenorul Romulus Ciobanu, fost la 
AFCM Alexandria.

Înainte de necesara vacanţă, Petrolul a disputat 

două jocuri „test”, cu noul antrenor pe banca 
tehnică: 2-0 cu CSU 2 Craiova (Liga 3, Seria 
4, Loc 3…), la Ploiești (25.XI.2017), Stadion 
„Ilie Oană” și 3-0 la Câmpina cu CS Blejoi 
(„Campioană de Toamnă” în Liga A Prahova), 
joc disputat (2.XII.2017) pe terenul sintetic CS 
Câmpina.

În acest ultim test:
* FC Petrolul Ploiești – CS Blejoi 3-0 (1-0)
Marcatori: Saim Tudor (44), Georgian Păun 

(57), Răzvan Catană (73).
Petrolul (antrenor Romulus Ciobanu): 

Raul Avram (de la Știinţa Miroslava Iași / 
CS Botoșani; 46 Niţache) – Olaru, Antoche, 
Frâncu (46 Valentin Ţicu) – Saim Tudor (56 
Catană), Chindriș (63 Tiberiu Niţescu), Puchea 
(56 Alexandru Armășelu – de la Concordia 2 
Chiajna), Velisar – Nini Popescu (46 Ciocâlteu), 
Arnăutu (30 R. Stănescu; 62 Vintilă), Păun (63 
Lambru).

Într-o binemeritată vacanţă, după jocul de 
la Câmpina, până pe 10.I.2018 când își va relua 
pregătirile, Petrolul va debuta ofi cial în noul 
sezon pe 2.III.2018, când va întâlni în deplasare 
formaţia Viitorul Domnești. Evident cu gândul și 
speranţa promovării…

Și ca de obicei: Hai Petrolul!

SIMULTAN DE ȘAH, 
OMAGIU PENTRU NINI 

HRISTODORESCU

Iniţiativa distinșilor 
jurnaliști ploieșteni Marian 
Pușcaș și Ionuţ Pană s-a 
fi nalizat recent (23.XI.2017) 
în Sala de Șah – CSM 
Ploiești de la Stadionul 
„Ilie Oană”. În memoria 
regretatului profesor de 

limba și literatură română Nicolae Nini  Hristodorescu 
(preţuit jurnalist – inclusiv sportiv, la Prahova, Fair 
Play de Prahova, altPHel, mentor al multor oameni de 
presă în frunte cu Dragoș Pătraru – realizator la TVR 
cu „Starea Naţiei”), pasionat al „sportului minţii”, foști 
colegi și prieteni din presa prahoveană au luat parte la 
un „Simultan de șah” susţinut de fi ul acestuia Daniel 
Hristodorescu – ex-campion de șah al Elveţiei, stabilit 
în „Ţara Cantoanelor”… Evenimentul sportiv omagial 
a fost onorat de preţuiţi jurnaliști prahoveni precum 
seniorul Ioan Popescu, distinsa Roxana Tănase, foștii 
colegi Daniel Dimache, Valentin Lazăr, Ionel Luţan, 
Valentin Istudor, Paul Marin Russe, Adi Făgărășanu, 
Sorin Georgescu, Ioan Vișan și bineînţeles iniţiatorii 
Ionuţ Pană și Marian Pușcaș.
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Sport la Ploieşti – „In Memoriam”Sport la Ploieşti – „In Memoriam”
Ani mulţi și buni, președintele Asociaţiei 

Judeţene de Tenis de Masă Prahova – 
George Iancu a colaborat, benefi c sportului, 
cu regretatul multicampion al Prahovei, 
competitor de succes în competiţii interne 
și internaţionale „masters” la tenis de 
masă, sport pe care l-a iubit și slujit toată 

viaţa. Memoriei lui 
Eugeniu Sinescu (tatăl 
inginerului Valentin 
Sinescu – antrenor de 
fotbal de prim nivel 
naţional) i-a fost dedicat 
recent (25.XI.2017) un 

puternic „Concurs de Tenis de Masă” 
(„Open” și „Amatori”) organizat cu 
profesionalism de ofi cialii George 
Iancu, Bogdan Vișan, Marian Bogdan 
la Sala Indoor Table Tenis din Ploiești. 
Alături de câștigătorii competiţiei 
Iuliana Caloianu (Ploiești) și Darius 
Corbu (Vălenii de Munte) s-au mai 
remarcat Robert Frăţilă (Filipeștii de 
Târg), Cosmin Retegan (Plopeni), 
Vasile Buzatu (Buft ea), Boby 
Bălănescu (Ploiești), Mihai Grama 
(Azuga), Valeriu Tudor (Ploiești).

CONCURS DE TENIS DE MASĂ, ÎN MEMORIA LUI 
EUGENIU SINESCU

Petrolul, onoare, bucurie, mândrie...Petrolul, onoare, bucurie, mândrie...

Foto: fcpetrolul.roFoto: fcpetrolul.ro

Foto: Ioan Popescu - PloieştiFoto: Ioan Popescu - Ploieşti

Foto: Marian Bogdan - PloieştiFoto: Marian Bogdan - Ploieşti

Nicolae Nicolae 
HristodorescuHristodorescu

EugeniuEugeniu
SinescuSinescu

Omagiu, prin „sportul minții”...Omagiu, prin „sportul minții”...

Ping Pong, „In Memoriam”Ping Pong, „In Memoriam”
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