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SĂ NU UITĂM AUTOSTRĂZI CU VITEZA MELCULUI!
ANUL, ÎN PRAHOVA, CERTE SUNT DOAR
CUM S-A SCRIS LALUCRĂRILE
LA CENTURA COMARNICULUI
inisterul Transporturilor a anunțat că, în 2018, va aloca
ISTORIA SUB
1,71 miliarde lei pentru construirea de autostrăzi și
M
centuri ocolitoare, mai mult cu 20% decât suma cheltuită anul
de 1,44 miliarde de lei. Bugetul va crește semnificativ
OCHII NOȘTRI înacesta,
2019 și 2020, fiind estimat la 2,39 miliarde de lei, respectiv

I

storia a fost dintotdeauna falsificată. Ea a fost
scrisă după interesul unui regim sau altul.
Inclusiv astăzi, sub ochii noștri, se plăsmuiesc
ganduri, cuvinte, atitudini, fapte. Iar noi ne suntem

2,94 miliarde de lei, potrivit proiectului de buget pentru 2018
și estimările până în 2020. La anul va crește și bugetul pentru
modernizarea drumurilor naționale, de la 519 milioane de lei,
nivelul execuției preliminare pe 2017, până la 686 milioane de
lei, în 2018. De asemenea, se vor aloca sume mai mari pentru
programul de întreținere a infrastructurii rutiere, respectiv
331 milioane de lei, față de 257 milioane de lei cheltuiți anul
acesta.
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GRECO CERE
ROMÂNIEI UN
RAPORT LEGAT DE
LEGILE JUSTIȚIEI

DE CE SĂ
INVESTIM ÎN
BOSNIA ȘI
HERȚEGOVINA?

datori nouă înșine, dacă nu putem interveni decisiv,
măcar să nu uităm cum au evoluat lucrurile real,
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
care este adevărul așa cum l-am văzut și trăit. Nu
osnia și Herţegovina are o poziţie culturală în
rupul de State împotriva
cum ni-l spun alții, ci cum l-am trăit. Astăzi vom
sensul de industrie culturală și o experienţă de
Corupției (GRECO),
vorbi despre Mihai I al României. Despre cum este
peste
100
de ani. De asemenea, are și un mare avantaj în
un
u organism al Consiliului
el astăzi omagiat de cei care ieri l-au alungat din
infrastructură,
fiind foarte aproape de piaţa europeană.
Europei,
îndeamnă România
E
țară. Despre cum este el ipocrit venerat de cei care
să
s ofere, până pe 15 ianuarie
l-au trimis în al doilea exil din simpla rațiune a
2018,
un raport de evaluare
2
despre
proiectul privind legile
d
păstrării frâielor puterii. Despre cum hulitorii de
justiției,
elaborat de o comisie
ju
ieri se prefac, azi, în admiratori ai regelui. A unui
parlamentară
specială.
În
comunicatul
CE
se
precizează
că este pentru
rege plecat din această lume și care, deh, acum nu
prima dată când GRECO utilizează articolul 34 din Regulamentul
mai prezintă niciun pericol pentru nimeni!
său de procedură, introdus recent pentru a permite o „procedură
ad-hoc în circumstanțe excepționale”. Consiliul European este de
ltimul Suveran al României, regele Mihai I, a stat părere că modificările de acum aduse în Parlamentul României
în exil 41 de ani în perioada regimului comunist, sunt de natură să afecteze lupta împotriva corupției și independența
devenind un simbol al rezistenței față de această sistemului judiciar. Aceasta este a treia avertizare pe care România
perioadă tristă din viața Europei de Est. Dar a mai fost o primește cu privire la legile justiției, după pozițiile deja adoptate
nevoit să locuiască departe de țară alți șapte ani după de către Departamentul de Stat al SUA și Uniunea Europeană. Din
Revoluția din decembrie 1989 pentru că autoritățile întreaga Uniune Europeană, doar Polonia se mai află în situația
instalate la București nu i-au permis intrarea în țară.
României, și această țară fost comunistă fiind inclusă în acțiunile
Citiţi în pagina 5 GRECO.
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254 MILIOANE DE EURO PENTRU TINERII NEETS

L

Menționăm Coridorul paneuropean: coridorul 5c
pornește din Ungaria, trecând prin Croaţia și Bosnia
Herţegovina, ajungând la portul Ploče (Croaţia).
Există autostrăzi și reţele feroviare bine dezvoltate,
4 aeroporturi internaţionale: Banja Luka, Sarajevo,
Mostar și Tuzla, cu mai multe zboruri spre centrele
europene; 2 porturi fluviale și 2 porturi internaţionale.
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a nivel european, 1 din 5 tineri nu sunt nici angajați și nici nu se află într-o formă de școlarizare sau formare.
Un ONG românesc a venit cu ideea, agreată de alte structuri similare din UE, de a se crea o rețea de organizații
care să se ocupe de aceste persoane. Acțiunea lor a fost larg sprijinită de Parlamentul European, iar mai târziu
problema a fost preluată de Programul Operațional Capital Uman (AM PoCu), inclusiv pentru această categorie
denumită „tinerii NEETs”.
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Actualitate
Guvernul anunță măsuri
de austeritate în
sistemul bugetar

Inedit
Oratoriului Bizantin
Aerul
de Crăciun ,,Naşterea Domnului” îmbuteliat, o
afacere profitabilă
de Paul Constantinescu
Minte, trup, suflet

Ţara de dincolo de ţară
Demagogia „pe
D
eexterior” și
ddezastrul pe intern
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“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20
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Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt
Seria accidentelor rutiere a
continuat în Prahova. Mai multe
persoane au ajuns în stare gravă
la Unitatea de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean Ploiești.

Roxana Tănase;
www.ziarulploiestii.ro
Accident grav pe DN1
Accidentul rutier a avut loc pe
raza localității Potigrafu, după
ce două autoturisme au intrat în
coliziune. Trei persoane au avut
nevoie de asistență medicală.
Medicii de la Ambulanță au
transportat la spital un bărbat în
vârstă de 47 de ani, cu traumatism
la coloană și traumatism toracic,
un tânăr în vârstă de 19 ani, cu
traumatism cranio-facial, și o
femeie în vârstă de 47 de ani,
care prezenta un traumatism la
coloana cervicală. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cu
exactitate care a fost cauza
producerii accidentului rutier.
Ghinion maxim. I-a luat foc
mașina, iar apoi a fost lovit de o
dubă
Un bărbat din Prahova a avut
parte de un adevărat coșmar
pe șosea. Mai întâi i-a luat foc
autoturismul în timp ce se afla în
mers, pe DN72, pe raza localității
Ariceștii Rahtivani. Imediat,
bărbatul a tras pe dreapta și, în
timp ce încerca să stingă focul,
a fost acroșat de o dubă. La fața
locului au ajuns echipaje ale
Poliției, Serviciului de Ambulanță,
dar și două autospeciale și o
ambulanță Smurd. Bărbatul a fost
transportat la spital. Traficul în
zonă a fost îngreunat. Cercetările
în cauză continuă pentru stabilirea
cu exactitate a modului cum s-a
produs accidentul rutier.
Accident pe Bulevardul
Calea Dacia
Două autoturisme au intrat
în coliziune pe Bulevardul Calea
Dacia din Câmpina, iar ulterior
una dintre mașini a lovit un pieton.
La fața locului s-au deplasat
echipaje ale Poliției și Serviciului
de Ambulanță Prahova. Poliția
urmează să stabilească cu
exactitate modul cum s-a produs
accidentul rutier.
Accidente în Ploiești, Boldești
Scăeni și Poiana Câmpina
Unul dintre accidentele rutiere
produse în Ploiești a avut loc pe
strada George Coșbuc. Două
autoturisme au intrat în coliziune,
iar o persoană a fost rănită. Un
alt accident s-a produs pe strada
Găgeni, după ce două autoturisme
au intrat în coliziune. Trei persoane
au avut nevoie de asistență
medicală, iar două dintre ele au
fost transportate la spital. Un alt
accident a avut loc pe Centura de
Est a Ploieștiului, în zona Ghighiu,
după ce două autoturisme au
intrat în coliziune. În urma
impactului, două persoane au fost
rănite. Seria accidentelor rutiere
a continuat. La ieșire din Ploiești,
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dincolo de Spitalul Județean, două
autoturisme au intrat în coliziune,
iar trei persoane au fost rănite.
La doar câteva zeci de minute de
la producerea primului accident
și doar la câțiva metri de acesta a
avut loc un alt eveniment rutier.
Alte două autoturisme au intrat
în coliziune. Din fericire, nicio
persoană nu a necesitat transportul
la spital. Un alt accident a avut
loc la Poiana Câmpina, după
ce șoferul unui autoturism s-a
răsturnat cu mașina. Victime au
fost un tânăr de 19 ani, precum și
o adolescentă de 17 ani. Tânărul a
ajuns la Spitalul Județean Ploiești,
unde a fost supus unei intervenții
chirurgicale, în timp ce tânăra
a ajuns la Spitalul Municipal
Câmpina. Ambele persoane sunt
în prezent în afara oricărui pericol.
Poliția continuă însă cercetările
pentru a stabili cu exactitate
modul cum s-a produs accidentul
rutier.
Razie în Obor și în Cartierul
Bereasca
Polițiști din cadrul Secției nr.
1 Politie au desfășurat o acțiune
în zona Oborului și a cartierului
Bereasca,
pentru
verificarea
legalității actelor de comerț.
Controlul s-a soldat cu 17 sancțiuni
contravenționale în valoare de
4.600 lei. „Totodată, polițiștii au
dispus confiscarea unor bunuri,
în valoare de 4.400 lei, care erau
comercializate fără îndeplinirea
condițiilor legale”, a anunțat
IJP Prahova. Astfel, polițiștii au
depistat pe strada Trandafirilor o
femeie, care deținea 200 de țigarete,
fără a îndeplini condițiile legale.

Persoanei în cauză i s-a întocmit
dosar penal conform prevederilor
Codului Vamal, bunurile fiind
ridicate în vederea continuării
cercetărilor. Alți trei bărbați au
fost depistați în Oborul Ploiești, în
timp ce aveau la vânzare 100 litri
alcool, fără a deține documente
necesare în acest sens. „Persoanele
în cauză au fost sancționate
contravențional
conform
prevederilor
Legii
12/1990
republicată, fiindu-le ridicate în
vederea confiscării cantitățile de
alcool oferite spre vânzare. Un alt
bărbat a fost depistat în aceeași
zonă, oferind spre vânzare covoare
persane de diferite mărimi și
culori, fără a deține documente
necesare în acest sens”, a precizat
IJP Prahova. Persoana în cauză a
fost sancționată contravențional,
bunurile aflate la vânzare fiind
confiscate.
Cele mai folosite metode ale
escrocilor. Sfatul Poliției
Poliția a lansat un set de
recomandări, în special la adresa
persoanelor în vârstă, pentru a
nu cădea în capcana escrocilor.
Una dintre practicile folosite cel
mai des de escroci este de a bate la
ușă și a se da drept reprezentanți

ai
unor
supermarket-uri.
Atenție, însă! Trebuie să știți că
supermarket-urile și hipermarketurile au promoții și oferă cadouri
numai în interiorul magazinelor.
Popularizarea acestor promoții
se realizează prin intermediul
cataloagelor
disponibile
în
magazin, pe site-urile de pe
internet sau oferite de distribuitorii
ambulanți,
nicidecum
prin
prezentarea
produselor
la
domiciliu, atenționează Poliția.
„Nu invitați necunoscuți în casă,
chiar dacă pretind că doresc să
vândă produse la prețuri mici,
să ofere bunuri cu titlu de cadou
sau ca pomană, este sfatul IJP
Prahova. Pe lista recomandărilor
figurează să nu țineți ușa deschisă
și să nu aveți sume importante de
bani sau bunuri de valoare în casă.
„Dacă totuși alegeți să le păstrați în
locuință nu le depozitați în șifonier,
acesta fiind primul loc în care caută
hoții. Nu depozitați la vedere, în
curte, pe balcon sau în fața ușii
de acces ambalajele obiectelor de
valoare pe care le-ați achiziționat”,
a susținut IJP Prahova, precizând
că este recomandat să nu invitați
în casă persoane pe care le-ați
cunoscut de puțin timp ori să
vă lăsați impresionați de unele
povești lacrimogene de viață. În
caz contrar există riscul să deveniți
victime ale escrocilor.
Ploieștean bănuit de fals în
înscrisuri oficiale
Ofițeri ai Serviciului de
Investigare
a
Criminalității
Economice au efectuat cercetări
privind
un
ploieștean,
în
vârstă de 32 de ani, bănuit de
săvârșirea infracțiunilor de fals
material în înscrisuri oficiale,
uz de fals și înșelăciune. „Din
cercetările polițiștilor a rezultat
faptul că acesta ar fi falsificat în
modalitatea alterării conţinutului,
respectiv
prin
contrafacerea
scrierii şi subscrierii un certificat
de cazier fiscal şi o adresă de
informare, pretins a fi emise de
Administraţia Finanţelor Publice
a municipiului Ploieşti, pe care
ulterior le-ar fi depus la Oficiul
Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Bucureşti, în
scopul înregistrării unei societăți
comerciale”, a anunțat IJP Prahova.
În același scop, spun polițiștii,
ar fi determinat o altă persoană
să săvârşească infracţiunea de
uz de fals, prin prezentarea la
Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Bucureşti
a copiei certificatului de cazier
fiscal. Poliţiştii au mai reţinut
că „tânărul ar fi falsificat, prin
aceleași modalități, un contract de
finanţare nerambursabilă, pretins
a fi emis de Ministerul EconomieiOficiul
Teritorial
pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii
Ploieşti, şi alte cinci adrese purtând
antetul şi ştampila acestei instituţii,
pe care le-ar fi prezentat ulterior
unei alte societăți comerciale –
parte vătămată (prejudiciul cauzat
acesteia fiind de 24.369,34 lei), în
scopul de a se sustrage de la plata
chiriei şi a utilităţilor datorate”.
În cauză polițiștii au întocmi un
dosar penal, care a fost înaintat
unității de parchet cu propunere
de sesizare a instanței competente
să soluționeze cauza, a anunțat IJP
Prahova.

Condamnați la închisoare,
depistați de polițiști
Polițiști
de
investigații
criminale din cadrul Poliției
stațiunii Comarnic au reținut un
localnic de 28 de ani, pe numele
căruia Judecătoria Sinaia a emis
un mandat de executare a pedepsei
cu închisoarea de 1 an și 4 luni,
pentru săvârșirea infracțiunii de
lovire sau alte violențe. Polițiști
din cadrul aceleeași subunități
au depistat, la o fermă din zona
orașului, un bărbat în vârstă de
26 de ani, din județul Vaslui, dat
în urmărire națională întrucât se
sustrăgea de la executarea unei
pedepse cu închisoarea în baza
unui mandat emis de Judecătoria
Ploiești, a anunțat IJP Prahova.
Ambii au fost încarcerați în
Penitenciarul Mărgineni.
Percheziții la persoane bănuite
de furturi din societăți
comerciale
Polițiștii Inspectoratului de
Poliţie Judeţean și ai Direcției de
Operațiuni Speciale - I.G.P.R. au
efectuat 11 percheziții domiciliare
la locuințele unor persoane
bănuite de furturi din societăți
comerciale. „Din cercetări a reieșit
că, începând cu luna septembrie a
acestui an, cei în cauză ar fi sustras
diverse bunuri, pe care ulterior, fie
le-ar fi utilizat în interes propriu,
fie le-ar fi comercializat către
diverse persoane fizice sau prin
intermediul unor societăți”, a
precizat IJP Prahova. 10 persoane
au fost conduse la sediul poliției,
pentru audieri.
Prejudiciul cauzat a fost estimat
la aproximativ 150.000 de lei.
Zeci de percheziții în șapte
județe, inclusiv în Prahova
Polițiști de investigare a
criminalității economice din
cadrul
Inspectoratului
de
Poliție Județean Prahova, sub
coordonarea
procurorilor
din cadrul Parchetului de pe
Tribunalul Prahova, au efectuat
52 de percheziții domiciliare, în
municipiul București și în județele
Prahova, Bacău, Iași, Galați, Alba,
Buzău și Dâmbovița. „Acțiunea a
vizat persoane bănuite că ar face
parte dintr-o grupare infracțională
specializată în săvârșirea unor
infracțiuni de evaziune fiscală
și spălare a banilor. Astfel, în
perioada 2010 – 2016, 30 de
societăți comerciale beneficiare
ar fi influențat obligațiile fiscale
datorate bugetului de stat, în

sens negativ, prin înregistrarea
în evidențele contabile proprii
de operațiuni nereale. Pentru
săvârșirea infracțiunii de evaziune
fiscală au fost folosite 10 societăți
cu un comportament de tip
fantomă”, a precizat IJP Prahova.
Prejudiciul cauzat este în valoare
de aproximativ 1,4 milioane de
euro din actele de evaziune fiscală
și alte 3.000.000. de euro din

infracțiunea de spălare a banilor.
De la locațiile vizate au ridicat
documente, înscrisuri și bani.
40 de persoane au fost aduse la
audieri. În cauză se efectuează
cercetări sub aspectul săvârșirii
infracțiunilor de evaziune fiscală
și spălare a banilor.
Controale în baruri, cluburi și
discoteci
Pompierii militari din cadrul
Inspectoratului pentru Situații
de Urgență Prahova au efectuat
o serie de controale în cluburi,
baruri și discoteci, iar efectele nu
au întârziat să apară. „Pe timpul
acestor controale, inspectorii
de prevenire au identificat 99
neconformități, dintre care 46
au fost remediate pe timpul
verificărilor. Neregulile constatate

în teren au fost sancționate cu
59 avertismente și 40 de amenzi
contravenționale, în cuantum de
97.500 lei. Dintre acestea, două
amenzi în cuantum de 6.000 lei au
fost aplicate pentru nerespectarea
prevederilor legale ce vizează
prevenirea și combaterea efectelor
consumului produselor din tutun”,
a anunțat ISU Prahova. În urma
controalelor, nu au fost constatate
încălcări grave privind securitatea
la incendii, nefiind impusă
măsura de aplicare a sancțiunii
complementare de oprire a
funcționării.
Controale în supermarket-uri
Polițiști ai Serviciului de Ordine
Publică au organizat o acţiune
de verificare a supermarketurilor. „Au fost vizate neregulile
privind proveniența, circulația
și comercializarea materialelor
lemnoase, dar și spațiile de
depozitare și
instalațiile de
prelucrat lemn rotund, precum
și obligațiile ce revin operatorilor
care introduc pe piață lemn și
produse din lemn”, a anunțat IJP
Prahova. Verificările au vizat două
supermarket-uri din municipiu.
„Polițiștii au constatat faptul că
unul dintre agenții economici, în
calitate de deţinător de depozit de
materiale lemnoase, ar fi expediat
412 pomi de iarnă fără provenienţă
legală. Societatea a fost sancționată
cu o amendă în valoare de 5.000
lei, iar ca măsură complementară
a fost dispusă confiscarea valorică
a pomilor. Totodată, polițiștii au
stabilit că cel de-al doilea agent
economic verificat ar fi primit
fără provenienţă legală cherestea
molid, motiv pentru care s-a dispus
sancţionarea
contravenţională
şi măsura complementară a
confiscării valorice a materialului
lemnos”, a anunțat IJP Prahova. La
acţiune au participat și consilieri ai
Gărzii Forestiere Ploiești, precum
şi specialiști din cadrul Direcţiei
Silvice Prahova.
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PUȘCĂRIE-HOTEL LA BERCENI
C

e înseamnă, în valori absolute,
1,6 milioane de lei? Aproximativ
șapte apartamente cu două camere, 25
de Dacia Duster complet echipate sau
842 salarii minime brute pe economie,
calculate la 1.900 lei/lună. Întrebare: ce
muncă imensă s-ar putea face de vreme
ce un studiu de fezabilitate pentru
penitenciarul ce va să fie la Berceni
atâta costă, 1,6 milioane de lei fără
TVA? Și cât să mai valoreze execuția
în sine a închisorii dacă un biet studiu
face cât 14 camere gata mobilate
(comparație cu cele 7 apartamente)?
Părerea noastră: ori se exagerează ori
s-au scăpat lucrurile de sub control,
când e vorba despre banii statului!
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
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inistrul Justiției, Tudorel
Toader, cel care s-a aflat în
fruntea legii prin care persoanelor
încarcerate în condiții improprii li s-a
redus din pedeapsă, lege de care au
sau vor beneficia 3.349 de persoane,
a anunțat în fine ceea ce trebuia să
facă de la bun început, ca soluție la
toate neajunsurile din pușcării, că se
vor construi, în România, două noi
închisori, una în Prahova, la Berceni,
iar a doua la Unguriu, în Buzău. Cea
de la Berceni, despre care se discută
de aproape un deceniu, va avea 1.000
de locuri. Ministrul Toader n-a
avansat cifre referitoare la costurile
celor două unități, dar Penitenciarul
Ploiești, în calitate de autoritate
contractantă, a deschis ofertele depuse
de firmele participante la procedura de
achiziție simplificată pentru atribuirea
acordului-cadru de întocmire a
studiilor de fezabilitate pentru
penitenciarul de la Berceni. Iar aici vine
surpriza. Acest studiu, fără explicații
sau detalii suplimentare, este evaluat
la o sumă enormă, de 1,6 milioane de
lei fără TVA. Și pentru că banii puși
la bătaie au fost extrem de tentanți, au
depus oferte nouă firme din toată țara:

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
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it h Co
C SRL Voluntari,
V l t i SC Uti
SC A
Avitech
Grup SA București, Pacic Proiectare
și Antrepriză Construcții Industriale
și Civile SRL București, SC Aduro
Impex SRL București, SC S&M Expert
Project SRL Iași, Dat Constructive SRL
localitatea Roșu, Tecnic Consulting
Engineering Romania SRL București
și Leviatan Desing SRL. Potrivit temei
de proiectare, viitorea închisoare va
cuprinde un sector al administrației
închisorii și un sector pentru deținerea
persoanelor lipsite de libertate. În
sectorul de deținere vor fi amplasate
foișoare de supraveghere, puncte de
control, pavilion primire deținuți,
pavilion vizite. Penitenciarul va mai
dispune de: punct de alimentație,
respectiv, bucătărie, cantină și spații de
depozitare alimente, pavilion carantină,
infirmerie, spălătorie și depozit de
obiecte personale ale deținuților,
izolator, o unitate de detenție formată
din două pavilioane de detenție cu
câte 25 de celule, cu corp de legătură
între ele, curte de plimbare și spațiu
de joc, un pavilion multifuncțional cu
unități de maximă siguranță, un alt
pavilion de detenție-rezervă. Unitățile
cu regim închis vor fi formate din nouă

lădi i pentru
t câte
ât 100 d
clădiri
de persoane, iiar
unitățile de maximă siguranță- de două
clădiri pentru câte 50 de persoane.
Noul penitenciar ar urma să fie dotat și
cu un teren de sport sau sală de sport,
dar nu unul oarecare, ci agrementat de
standardele FIFA!
România, în condițiile în care
numărul
infracțiunilor
rămâne
constant, avea nevoie de noi închisori;
cele vechi și nemodernizate au costat
foarte mult statul, în împrejurarea în
care, în utimii ani, sute de deținuți
au reclamat la CEDO condițiile din
pușcării. În ultimii ani, statul român
a fost sancționat prin 510 hotărâri și
decizii ale CEDO, cu amenzi de 3,13
milioane de euro și 10.000 de franci
elvețieni. Numai în anul 2016 CEDO a
emis 313 de hotărâri, valoarea totală a
despăgubirilor fiind de 1,6 milioane de
euro. Cu alte cuvinte, acești bani trebuie
să-i plătim unor foști încarcerați care
s-au plâns că n-au avut condiții hoteliere
în pușcării. Pesemne la Berceni așa ceva
vom avea, un fel de pușcărie-hotel, din
moment ce doar studiul de fezabilitate
costă cât costă! Rămâne eventual ca
Prahova să construiască măcar un spital
care să rivalizeze cu viitoarea închisoare!

254 MILIOANE DE EURO PENTRU TINERII NEETS
Î

continuare din pagina 1

n România, în cadrul AM PoCu, au fost lansate cinci
ghiduri de finanțare în valoare totală de 551 mil.
euro, pentru proiecte care vizează reducerea șomajului și
creșterea ocupării, toate destinate șomerilor. Special pentru
tinerii NEETs (persoane între 16 și 24 de ani care nu au
loc de muncă, nu urmează niciun program educațional sau
de formare) au fost rezervate proiecte care însumează 254
milioane de euro:
-94 mil. euro pentru sprijinirea inserției pe piața muncii
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becedarul economic în oricare colț al
lumii spune o chestie banală: orice creștere
economică trebuie să fie însoțită de creșterea
nivelului de trai. În fine, trebuie să fie resimțită în
buzunarul fiecărui cetățean al statului respectiv.
Numai la noi se întâmplă pe dos. De când auzim, în
România, despre creștere economică? Cam din 2013.
Inclusiv anul acesta am fost primii în UE la acest
indicator și pe poziția a doua la nivel mondial, după
India, dar înainte de China, de exemplu.

C

um se reflectă această creștere în buzunarul omului?
În condiții de economie sănătoasă, ar fi trebuit să
însemne un leu în plus în veniturile lui. În România însă
lucrurile stau cu totul diferit și oarecum paradoxal. Nu
numai că omul nu resimte acea creștere în viața de zi cu zi,
ci efectul este unul invers, de sărăcire. Cu cât țara a anunțat,
în intervalul 2013-2016, recorduri de creștere economică,
cu atât a crescut și procentul oamenilor săraci! Potrivit
Institutului Național de Statistică, în 2016, rata sărăciei
relative a ajuns la 25,3%, ceea ce înseamnă că peste cinci
milioane de români trăiesc ca vai de ei. Iată și explicația
INS: „Estimată pe baza veniturilor totale disponibile, exclusiv
contravaloarea consumului din resurse proprii ale gospodăriei,
rata sărăciei relative a fost în anul 2016 de 25,3%. În valori
absolute, numărul săracilor corespunzător acestei rate a fost
de 5 milioane de persoane. Peste unul din patru locuitori
ai României trăia într-o gospodărie ale cărei venituri erau
mai mici decât pragul stabilit la nivelul de 60% din media
veniturilor disponibile pe adult-echivalent. În perioada 20132016, rata sărăciei, estimată în raport cu pragul stabilit în
funcție de nivelul și distribuția veniturilor din anul pentru
care se face evaluarea, a evoluat ascendent, de la valoarea
23%, la 25,3%, în 2016. Rata sărăciei relative a crescut în 2014
cu 2,1 puncte procentuale, la 25,1%, în 2015 a ajuns la 25,4%,
iar în 2016 a scăzut la 25,3%”. Riscul de sărăcie afectează cu
intensitate diferită populația în funcție de grupa de vârstă, de
capacitatea de muncă și de veniturile dobândite: „Pe întreaga
perioadă analizată, cea mai înaltă incidență a sărăciei s-a
înregistrat în rândul copiilor, a tinerilor în vârstă de până la
18 ani, a tinerilor din grupa 18-24 de ani și a populației cu
vârstă mai mare de 65 de ani”. Creșterea economică s-a dus
pesemne undeva. Și s-a dus la cei care aveau deja bani, spune
INS: „Persoanele din gospodăriile considerate bogate au
obținut, în același interval, venituri de 7,2 ori mai mari decât
cele din gospodăriile sărace. Indicele inegalității veniturilor a
avut o creștere accelerată până în anul 2015, când a atins și
maximul perioadei (8,3%), însă în 2016 a scăzut la valoarea
atinsă și în 2014. Cum era de așteptat, inegalitate mai mare a
veniturilor bănești disponibile se înregistrează la persoanele cu
vârsta sub 65 de ani, față de cele cu vârsta peste 65 de ani care
sunt dependente numai de venituri din transferuri sociale”.

Primăria comunei Fulga scoate la licitaţie în vederea
concesionării suprafaţa de 200 ha pajiște cultivată în
data de 11 ianuarie 2018, orele 10.00.
Relaţii la sediul primăriei Fulga, tel./fax 0244 449000.
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Parol,
A

vem o ambiție:
Pe justiție
Să călărim
Și liberi să fim.
Cam asta a fostȘi nu e chiar totPofta ce-au poftit
Și au dobândit
Marii demnitari.
Deci cu lăutari
Ei se veselesc.
Noi?
Voi ce?
Scoateți banii iute,
Vacile din curte,
Că iată n-avem

Cu se să lucrăm.
Pardon?
Ați zis „să furăm”?
Așa fu 2017:
O mare revoluție
Pentru o justiție
Blândă cu ăi mari
Rea pentru plăvani.

Î

ntr-o seară, pe la zece,
Vine ordonanța 13!
Țara-n stradă a ieșit
Și Baronul a grăit:
Eu sunt mic,
Nu știu nimic,
Chiar dacă îs condamnat,
Ăștia legea nu au dat
Musai pentru mine.
Amintiți-vă mai bine:
Nici n-am fost în țară
Când ăștia votară.
Pe mustața mea vă jur
Că-i mână de ungur.

P

e-un picior de plai,
Pe-o gură de rai,
Vine un parfum
Ca un nor de fum
Și pe el, călare,
Moș Soros apare.

O

UG 13? Ce să fac,
Mi-a intrat Soroș în cap
Și spre seară m-a forțatNu știu cum am suportat!
Să fac o acrobație,
Să mă scap de pușcărie.
Ce să mai... m-a obligat
Ordonanța de am dat.

I

mediat însă Dragnea s-a lepădat de
OUG 13, dând vina pe Grindeanu
și Iordache: „nu, vorbesc foarte serios. În
subiectul ăsta trebuie să vorbiți cu Guvernul,
cu premierul și cu ministrul Justiției. Și eu
m-am uitat cu foarte multă curiozitate, după
ce m-am întors din America, n-am înțeles
exact ce vor să facă”:
Eu sunt mic, nu știu nimic,
Tata-n pod jupoaie capra,
Grindeanu-i cu ordonanța...
Haide, marș, să-ți tacă clanța!
Iar Iordache, pajul meu,
Hai, sictir, că nu ești zmeu!
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PAMFLET

Mă doare-n băşcălie!
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro
Dacă vrei puțină miere
Umblă pe la grațiere,
Dacă vrei la minister
Execuți tot ce îți cer:
Pe furiș o amnistie
Să mă scapi de brutărie.
Către presă știi, io zic:
Eu sunt mic, nu știu nimic.

I

on Cristoiu, zis și Nelu filozuful, a
dezvoltat o teorie a conspirației legată
și de faptul că forțe întunecate din sistemul
aflat în pântecele PSD și altele din mațele
altui Sistem și-au dat mâna și au scos oamenii
în stradă pentru a-l da jos pe Dragnea de
la putere: „cu excepția lui Florin Iordache,
nimeni din Guvern nu-și asumă deschis,
bărbătește, paternitatea ordonanțelor. S-a
creat astfel impresia de Operațiune pe șest, de
promovare a unor decizii cu cântec, de decizii
pe care cei ce le-au inițiat și le-au promovat se
tem să și le asume. Ce forțe oculte și-au spus
cuvântul? Cele din Sistem sau cele din PSD,
amândouă împotriva lui Liviu Dragnea? Sau
și Forțele din Sistem și Forțele din PSD, care
și-au dat mîna pentru răsturnarea lui Liviu
Dragnea de la șefia PSD?”
-Nea Ioane, nea Ioane,
Vrabia mălai visează!
Te-ai făcut de mămăligă
Mintea care îmbârligă
Teorii conspirative...
Te mai faci vreodată bine?

A

scuns sub un fes, Florin Iordache s-a
strecurat printre manifestanți pentru
a pricepe ce s-a întâmplat cu atâtea sute de
mii de oameni încât OUG a lui nr. 13 nu
a fost înțeleasă. Firește că omul a întrebat
diverse chestii în stânga și în dreapta.
-Nu mi-e clar, cu ce-am greșit:
Ordonanța c-am grăbit?
-Ăsta cin` să fie oare?
Altă întrebare!
-De ce mai strigați cu toții
Noaptea, ca hoții?
N-am venit c-o abrograre?
-Altă-ntrebare!
-C-a fost noaptea, pe furiș,
Guvernul meu a decis
De la Liviu aprobare...
-Altă întrebare!
-Nu pricep ce deranjează
Cu ce vă afectează
Sunt o sută de dosare...
-Altă întrebare!
-Că scăpau din pușcărie
Din partide, poate o mie,
De ce așa multă turbare...
-Altă întrebare!
De sub fes ieși Iordache
Și plecă, pleoșit, acasă:
Nevastă, îmi pui mâncare?
-Altă întrebare!

M

aria Manuela Catrina, deputat PSD
și fostă colaboratoare a lui Adrian
Năstase, a avut așa, o revelație, o chestie de
vrăjitoare cu ghiocul, asimilând o imagine
de la Palatul Victoriei cu venirea Dracului
în România: „o imagine înfiorătoare! Răul
vine acolo unde găsește loc. E vreme de
smerenie și rugăciune. Să nu lăsăm să fie în
van lecțiile de zilele astea! Astăzi (5 februarie)
este duminica vameșului și a fariseului.
Să ne fie primită rugăciunea! Doamne,
ocrotește-ne țara!” Premierul României,
Sorin Grindeanu, a răsplătit pe loc un
astfel de vizionar. Neh, nu vă gândiți că
oama a primit vreun post la Departamentul
Cultelor, ci a fost numită secretar de stat
la Ministerul Comunicațiilor. Pesemne
Grindeanu a considerat căCatrina este
expert în arta comunicării. ComunicareComunicații...ce mi-e baba Rada, ce mi-e
Rada baba? Acuma, sincer, să vedem cum
s-o descurcaCatrina între draci.

-Ieși, Satană, din popor,
Din palat, de pe ogor,
Ptiu-ptiu-ptiu în sân să scuip,
Să nu-și facă Dracu` cuib...
După un timp, își face apariția Dragnea,
zis și Drac Nea, transpirat tot, vorbind în
dodii, ca și cum n-ar fi fost el:
-Manuelo, nu e bine,
Nu mă descânta pe mine!
Ți-am dat foncție în stat
Și tu mă lași fără drac?
Scapă-mă de derbedei,
Necurați, zi-le cum vrei,
Ăia din Victoriei!

P

rotestatarii anti-Iohannis au vrut și ei
s-arate că debordează de imaginație,
măcar pe măsura copiilor și nepoților din
Piața Victoriei. Au preluat din euforia de la
Pitești, când din pieptul a 5.000 de oameni a
izbucnit sloganul „Trăiască România roșie”
și l-au invocat pe Stalin, pesemne reîncarnat
în Vladimir de la Kremlin: „Să vină Putin
să vă ia/ Să vă ducă-n Siberia”. Totuși, dacă
vă referiți la neamțul Iohannis, nu era mai
bine să invocați cealaltă crimă a umanității,
ci nu pe cea a omologului său în ciume și
delir, Stalin? Adică: „Să te ia Hitler acuș/Să
te ducă la Auschwitz”. Bravo, mă, măcar ne
dăm seama și noi cine sunteți, ceva de genul
„spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun
cine-mi ești”. Așa ceva...nici urmașii direcți
ai naziștilor și ai bolșevicilor n-ar fi putut
să spună în 2017, fie și ca o glumă proastă,
foarte proastă, cea mai proastă!
Cu vuvuzeaua țipând în potrivnici,
cu toți votanții laolaltă-n efort,
ascultă țara, tovarășe Ilici,
ieșind la raport...
Acum când au smuls și-alungară la
dracu` dușmănosul regim iohannesc,
alegătorii cu secera, cu ciocanul, cu acu`,
ție, Ilici iubit, îți făgăduiesc:
- Stârpind pe Iohannis, corporatiști,
tot ce-i rău, vom face din șmenuri,
sporindu-le cu sete, din inima
paradisului tău, temeiul uman al întregii
planete!

M

ihai Gâdea a anunțat, pe fondul
prăbușirii publicității, că A3 a fost
amendată de CNA cu 50.000 de lei pentru
că „nu a preamărit în permanență protestele
de stradă”: „pe mine mă interesează cei care
încearcă să manipuleze protestele și cei care
încearcă să incite la spargerea României”.
Ptiu`, Gâdeo, tu vorbești de funie în casa
spânzuratului? Păi mai tare decât voi cine
naiba manipulează? Mai tare decât voi
cine a lansat teza destrămării și a ruperii
țărișorei? Și... mda, lasă, cum n-ai preamărit
protestele, nu erai tu cu microfonul în gura
ăluia care zicea că tinerii sunt drogați și
psihotronați? Dar eu te întreb așa: Văranul,
Văranul ce-a zis?
Orologiul sună noaptea jumătate.
La Antenă-n poartă oare cine bate?
-Eu sunt, măi, Vărane, credincioasa-ți
slugă,
Nu credeam necazul pe noi să neajungă.
Am vărsat venin, am urlat cu ură,
Badea, ai văzut, fulgeră și tună,

Bagă draci și Ursu, Dana e otravă,
Am zis-o și pe-asta: țara vor s-o spargă!
Tinerii din stradă nu se tem, n-au frică,
Nici măcar atunci când țipă Ciuvică.
De-aia zic, stăpâne, am dat-o în baltă,
Avem pe trei sferturi reclama tăiată.
- Ce spui tu aici, oșteanul meu Gâdea,
Te lași copleșit, te-ai pierdut cu Firea?
Scoate lumea-n stradă, cheam-o pe
Olguța,
Rupe țara-n două, dar piară Codruța!
Piară și Iohannis, neamț afurisit,
Dragnea și Grindeanu ce, au adormit?
Niciun preț nu-i mare, asta să se știe,
Când mă scapi pe mine de la pușcărie!

Î

n ajutor a sărit și președintele CCR,
Valer Dorneanu, fost pesedist cu
sângele neschimbat, care spune că OUG 13
nu e chiar atât de rea și strada, împreună
cu Iohannis și DNA, au deformat totul:
„considerăm că s-a perturbat buna activitate
a Guvernului și s-au perturbat și relațiile
care trebuie să existe între cele trei autoritățijudecătorească, executivă și legislativă”. Să
mori tu, Dornene, că e așa? Adicătelea să mă
prind și eu cum vine socoteala: Guvernul a
făcut o foooarte bună activitate noaptea, pe
furiș, când a dat ordonanța care să-ți scape
mătăluță foștii colegi de la belea, neh?
-Cine vine din tufiș
Noaptea, pe furiș?
E Guvernul, în chiloți,
Scrie legi să scape hoți!
DNA-ul bate-n geam:
Ăăă, scuzați, dar ne gândeam,
Că nu-i bună o frăție
Între voi și pușcărie.
Dar Dorneanu s-a pus scut:
-Când vă dau un upercut...
Tulburați voi sfatul țării
Și pe sfinții închisorii?
Ete ce bine lucrează
Și pe dragii mei salvează!
DNA urât și rău,
Te pun eu la punct, nu, zău!
De Guvern și Parlament
O să las prin testament
În veci dacă vă legați
Pușcăria să mâncați!
Procurorii nu sunt zei
Ci aleșii-s Dumnezei!
Priceput, Codruța?

C

ică după decizia CCR privind
conflictul dintre DNA și Guvern
nici primarii nu vor mai fi anchetați de
procurori pentru decizii de oportunitate.
Bucuroși foc că au scăpat de belea, primarii
au inventat un salut: „suntem sănătoși și
liberi”. Primăreasa Gabi Firea a zis că e
normal ca aleșii să dea socoteală politic doar
în fața celor care i-au ales. Cu alte cuvinte,
un Guvern, un ministru, un președinte de
consiliu județean sau un primar poate lua o
decizie care să încalce legea, însă nu trebuie
să plătească penal, întrucât se bucură de
sprijin popular. Bravo, așa mai venim și noi
de-acasă!
-Liber la toate...
Sâc, DNA, că nu poți
Să ne mai salți
Chiar de-am fi hoți!
Oi fi crezut că-n veac
Ești fără leac?
Na, cu toți derbedeii în stradă
Te-am pus cu botul pe labe!
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ACTUALITATE

SĂ NU UITĂM CUM S-A SCRIS ISTORIA SUB OCHII NOȘTRI
continuare din pagina 1
espre acest episod puțini își
amintesc astăzi, iar cei care i-au
semnat noua prigonire se află, acum, printre
cei care nu mai sfârșesc în a ne da nouă,
celorlalți, lecții de istorie sau despre imensa
personalitate a regelui. Se întâmplă cu Mihai
I al României ce s-a petrecut cu liderul
desființatului Partid Național Țărănesc
Creștin-Democrat, Corneliu Coposu. Cât a
trăit, a fost blamat și alungat; când a murit,
pentru că nu mai reprezenta un pericol, a
fost elogiat de cei mai crânceni adversari ai
săi. Să rememorăm deci istoria așa cum s-a
petrecut sub ochii noștri.
INTERZIS ÎN ȚARĂ IMEDIAT DUPĂ
REVOLUȚIE
După Revoluția din Decembrie 1989,
regele Mihai I a vrut de trei ori să vină acasă.
Dar nu i s-a permis accesul pentru că... nu
avea viză de intrare în țară! Casa Regală a
purtat o corespondență neîntreruptă cu
nouă putere de la București. Într-un final,
Consiliul Provizoriu de Uniune Națională a
votat în unanimitate că nu e momentul ca
fostul monarh să revină în propria sa patrie.
Motivul? Tocmai se pregăteau primele
alegeri, iar în sânul candidaților exista
temerea ca nu cumva venirea fostului suveran
să provoace prea multă simpatie și să pună
eventual în pericol poziția noilor structuri.
Ca să nu existe vreun dubiu, să ne amintim
cine a făcut parte din acel CPUN care i-a
interzis regelui întoarcerea la București:
președinte-Ion Iliescu; vicepreședințiIon Caramitru, Cazimir Ionescu, Károly
Király, Radu Câmpeanu, Ion Mânzatu;
secretar- Dan Marțian; membri: Serghei
Meszaros, Virgil Andrei Vâță, Radu
Ciuceanu, Nicolae S. Dumitru, Gheorghe
Manole, Corneliu Mănescu, Alexandru
Bârlădeanu, Constantin Gurilă, János
Vincze,
Mircea
Dinescu,
Toma
George Maiorescu, Neculae Radu, Ion
Diaconescu, Dan Hăulică.
DECEMBRIE 1990: ÎNTORS
DIN DRUM SUB AMENINȚAREA
ARMELOR
Pe 25 decembrie 1990, regelui Mihai I
i s-a permis, în fine, să intre în România,
pentru a participa la slujba religioasă de
Crăciun, la Curtea de Argeș, acolo unde
sunt îngropați membrii familiei sale. Însoțit
de Principesa Anna de Burbon-Parma și
trei dintre fiice, Mihai I a sosit la Otopeni și
a plecat înspre Pitești. Între timp însă, deși
statul român era cel care îi acordase o viză de
24 de ore pe teritoriul național, autoritățile
s-au răzgândit. După 20 de km, coloana de
mașini a fost oprită de un echipaj al forțelor
de ordine, regele fiind amenințat cu armele
să părăsească țara. Chiar Guvernul, el sau
inspirat de primul președinte ales, Ion
Iliescu, a emis un comunicat de presă în care
vorbește despre „intrarea Majestății Sale ca
un hoț”. Generalul Valeriu Rozoleanu, șeful
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Direcției Generale Pașapoarte, vorbea chiar
că regele este sechestrat: „este sechestrat
pentru că a venit într-un mod ilegal (n.n.repetăm, regele a avut inițial permisiunea
Guvernului de a vizita țara, dar ulterior
Guvernul s-a dezis de ceea ce făcuse
anterior). În același timp îl rog foarte mult,
pentru că nu vine niciun ambasador, nu vine
nimeni de la guvern, să mergem la avion. Eu
îi pun în vedere, ca să nu depășim cadrul și
să nu fim puși în situația ca să se ia măsuri
în alt sens. Pentru că dânsul este ilegal la
noi în țară”. Membrilor familiei regale le
sunt ridicate pașapoartele daneze, fiind
obligați să se îndrepte, sub escortă militară,
la aeroportul Otopeni. Avionul charter
închiriat de rege a fost confiscat, autoritățile
justificându-și acțiunea prin faptul că piloții
aeronavei au fost găsiți în stare de ebrietate.
În dimineața zilei de 26 decembrie, regele și
membrii familiei regale sunt urcați într-un
avion spre Elveția. În 1994, Mihai I a mai
fost odată întors de pe aeroportul Otopeni.
Primele imagini de la aceste incidente au
fost prezentate abia în 2013. Spre aducere
aminte, conducerea de la acea vreme a
țării (decembrie 1990) era formată din: Ion
Iliescu-președinte; Petre Roman-premier;
membrii Guvernului Petre Roman IIAdrian Severin, Anton Vătășescu, Eugen
Dijmărescu, Ioan Aurel Stoica, Doru Viorel
Ursu, Adrian Năstase, Teodor Stolojan,
Victor Babiuc, Andrei Pleșu, Gheorghe
M. Ștefan, Victor Atanasie Stănculescu,
Mihai Zisu, Ioan Țipu, Andrei Chirică,
Constantin Fota, Doru Pană, Valeriu Eugen
Pop, Bogdan Marinescu, Cătălin Zamfir,
Bogdan Niculescu Duvăz, Romulus Neagu,
Andrei Țugulea. Momentul decembrie 1990
este consemnat ca o filă neagră a istorie
României post-decembriste.
UN MILION DE OAMENI L-AU
ÎNTÂMPINAT PE REGE ÎN 1992.
DE TEAMĂ, REGIMUL ILIESCU
I-A INTERZIS ACESTUIA SĂ MAI
VIZITEZE ROMÂNIA. ÎN 1994
ESTE EXPLUZAT DIN NOU DE LA
OTOPENI
În 1992, de Sf. Pași, Guvernul (între timp
schimbat) nu mai îndrăznește să se opună
unei reveniri de 48 de ore a fostului suveran
în România și asta pentru că invitația a fost
făcută de Biserica Ortodoxă Română, cea
care, sub patriarhul Teoctist, în 1997, este
prima care-i recunoaște statutul de șef de
stat. De fapt, de „suveran de drept” („Mai
întâi, pomenește, Doamne, pe Majestatea Sa
Regele Mihai I și pe Doamna Sa Ana”, PF
Teoctist). Regele efectuează așadar o vizită
cu caracter privat în România, în perioada
25-27 aprilie 1992, dând curs invitației
primite din partea arhiepiscopului Sucevei
și Rădăuților, Pimen, de a petrece Sfintele
Sărbători de Paști la Mănăstirea Putna.
Delegația regală a ajuns pe aeroportul din
Salcea, de lângă Suceava, fiind întâmpinată

de ÎPS Pimen.
Pimen Acolo
Putna a fost primit
Acolo, la Putna,
de o mare de oameni, iar aceștia i-au
cântat imnul regal și au scandat „Trăiască
Regele”. Presa vremii spunea că, la slujba de
Sf. Înviere, au venit să-l salute cel puțin
6.000 de oameni. Alții vorbesc de mult mai
multe persoane. Duminică, 26 aprilie, regele
Mihai I a sosit în București, unde, la ora
13.30, a participat la a doua slujbă a Învierii,
oficiată la Biserica „Sfântul Gheorghe”.
Iată și câteva descrieri: „În Piața Romană,
Majestățile Lor au salutat cu emoție
manifestanții entuziaști care, din trotuar
în trotuar și infiltrați masiv pe carosabil,
au determinat mașinile din suita regală să
înainteze la pas pe bulevardele Magheru și
Bălcescu. (...) O mulțime impresionantă de
oameni copleșiți de fericire l-au aclamat pe
tot parcursul spre Biserica Sfântu Gheorghe,
kilometrul zero al țării, unde mașina regală
a ajuns încărcată cu flori! (România liberă,
29 aprilie 1992)”. „O mare de oameni
așteaptă sosirea regelui. Pe o rază de 200
de metri în jurul Bisericii „Sf. Gheorghe”,
mulțimea era atât de compactă încât
apropierea de biserică era imposibilă. Orice
loc liber este folosit: ferestrele clădirilor din
împrejurimi sunt ocupate de oameni, mulți
curioși s-au urcat în copaci, pe stâlpi, pe
garduri...(Cotidianul)”. Cazat la Hotelul
Intercontinental, regele Mihai I s-a adresat
oamenilor:„Am ajuns aici, la București, de la
Putna, după 45 de ani de pribegie. Sunt atât
de bucuros că această vizită aici a coincis cu
Sărbătorile Paștelui. Paștele, prin Învierea
Mântuitorului nostru, sunt convins că va
fi și reînvierea țării românești. Sunt sigur
și știu că România va reînvia și va renaște.
Cu toate că am fost departe de voi mai bine
de 45 de ani, nu v-am uitat niciodată și vă
iubesc din toată inima!”. Ziarul „România
liberă” relata că, pe parcursul vizitei regelui
Mihai I în România, au fost 6.000 de
participanți la Putna și 500.000 la București
și aproape 30.000 la Curtea de Argeș.
CNN estima că, pe tot parcursul zilei de
duminică, în Capitală, au ieșit în stradă un
milion de persoane. Peste 200 de jurnaliști
străini au ținut să relateze despre această
primă vizită a regelui acasă. Luni, 27 aprilie,
familia regală a mers la Curtea de Argeș,
având două opriri, una la Troița din Piața
Universității și alta în Piața Romană. Din
dorința Majestății Sale, traseul urmat a
fost cel al vechiului drum spre Pitești, prin
Chitila. Pe tot drumul, în sate, oamenii
au ieșit să-l salute pe rege. La Curtea de
Argeș, unde suveranul s-a închinat la
mormântul înaintașilor, l-au așteptat între
30.000 și 50.000 de oameni. Atât de tare s-a

speriat regimul Iliescu de popularitatea lui
Mihai I încât nu l-a mai primit în țară după
ce a câștigat alegerile din mandatul 19921996.
CETĂȚENIE ACORDATĂ ABIA ÎN
1997. EMIL CONSTANTINESCU NU-ȘI
RESPECTĂ PROMISIUNILE PÂNĂ LA
CAPĂT
În campania alegerilor generale
și
prezidențiale
din
1996,
Emil
Constantinescu, cel care avea să devină
șeful statului în mandatul 1996-2000,
le-a promis românilor că, dacă va câștiga
Cotroceniul, va organiza un referendum
prin care românii să se exprime dacă vor
să fie reinstaurată monarhia. Bineînțeles
că, văzându-se, cum ar veni, cu sacii-n
căruță, Constantinescu a uitat complet de
cuvântul dat. Drept este că s-a întâmplat
să și moară seniorul Corneliu Coposu, cel
care pleda pentru această cauză mai mult
decât oricare alt român. Președintele face
în schimb un lucru bun: îi redă Regelui
cetățenia română, iar de atunci încoace,
fostul suveran poate reveni ori de câte ori
va dori în țară. Guvernele din acea perioadă
emit o serie de legi care permit retrocedarea
averilor, iar Casa Regală redobândește o
serie de bunuri pe care le-a deținut, printre
care Castelul Peleș (rămas, în continuare,
muzeu) și Castelul Săvârșin. După anul
2000, când la președinția României revine
Ion Iliescu, acesta și-a revizuit integral
atitudinea, invintându-l pe fostul suveran
la Cotroceni. Într-un interviu publicat de
TVR mult mai târziu, acesta recunoaște
că regretă felul în care a procedat în anii
90 față de rege. Să fie pentru că a observat
că Mihai I a fost, întâi de toate, un om de
mare onoare sau pentru că avea nevoie de
serviciile sale pentru aderarea României
la NATO și UE? Fiindcă, știm foarte bine,
regele a făcut un tur diplomatic în toată
Europa, pledând cauza României. Nimeni
altcineva din țară nu avea atâta trecere în
capitalele europene așa cum se bucura, în
fine, Mihai I. În 2011, la inițiativa liberalilor
Puiu Hașotti și Călin Opoescu Tăriceanu, a
fost invitat la Parlament, unde MS a susținut
un discurs considerat istoric. Dar zgomotul
de fond exista în continuare. Partidul
România Mare, de exemplu, mai apoi chiar
președintele Traian Băsescu, au avut ieșiri
publice potrivnice. Și niciun partid nu a
acceptat o discuție deschisă pe tema formei
de guvernământ. Cu alte cuvinte, deși acasă,
regele Mihai a fost acceptat doar formal de
puterea politică. Ba, uneori, a fost folosit,
dată fiind simpatia enormă de care s-a
bucurat fostul suveran în rândul românilor.
A te asocia cu regele în astfel de condiții...
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GUVERNUL ANUNȚĂ MĂSURI DE
AUSTERITATE ÎN SISTEMUL BUGETAR
PATRONII SUNT AMENINȚAȚI CU ÎNCHISOAREA DACĂ NU PLĂTESC DĂRILE LA TIMP

G

eneros până peste limita suportabilității bugetului cu
majorările salariale din sistemul public, Guvernul a anunțat
și primele măsuri de austeritate pentru 2018. De fapt, acestea
vin în contrapondere la majorările lefurilor promise la anul și
menținerea în ținta deficitului bugetar de 3% din PIB. Teoretic,
Cabinetul Tudose vine cu o limitare cu 50% a angajărilor în
sectorul bugetar și cu 10% a cheltuielilor de bunuri și servicii.
În realitate, o să vedeți, dracul nu-i chiar atât de negru; dar s-ar
putea să fie în mediul privat, deasupra căruia plutește perspectiva
pedepsei cu închisoarea pentru întârzierea plății impozitelor
pentru o anumită perioadă de timp.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

G

uvernul
a
anunțat
că, în 2018, limitează
angajările la stat și reduce cu 10%
cheltuielile la capitolul „bunuri
și servicii”. Limitarea angajărilor
e un fel de a spune pentru că, în
completare, Cabinetul Tudose
vine și precizează că ordonatorii
principali de credite pot organiza
concursuri de recrutare în limita
a 50% din necesarul de personal
și cu condiția încadrării în
cheltuielile de personal aprobate
prin buget. Ori noi știm foarte
bine că multe instituții au posturi
vacantate și incluse în cheltuielile
de personal special pentru a se
putea face încadrări dincolo de
aceste interdicții. Deci e puțin
probabil să asistăm la o înghețare
a angajărilor în sistemul public.
Și ca să vedeți cât de improbabilă
este această decizie, luni, în timp
ce Guvernul tocmai vobea despre
restricțiile de angajare, ministrul
Justiției, Tudorel Toader, anunța
că Guvernul va adopta o hotărâre
prin care schema de personal din
penitenciare va fi suplimentată cu
1.000 de posturi: „Avem un proiect
de HG prin care suplimentăm
schema de personal cu o mie de
posturi. Cel mai probabil, sper
să primească avizele necesare
și săptămâna aceasta HG să fie
adoptată. După aceea, lucrăm la
un proiect de act normativ, probabil
ordonanță de urgență, prin care
pe viitor să poată fi plătite orele
suplimentare”
FĂRĂ MAȘINI,
CALCULATOARE ȘI TICHETE
DE VACANȚĂ
Referindu-ne la cheltuielile
de bunuri și servicii, Guvernul
a anunțat limitarea lor cu 10%,
dar proiectul de buget prevede o
majorare a acestui capitol cu 400
de milioane de lei, față de 2017. E
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posibil ca Executivul să nu fi avut
timp să armonizeze proiectul de
buget cu ordonanța de urgență
pe care o va emite în scopul
impunerii restricțiilor anunțate.
Premierul Tudose a spus doar
că „se restricționează achiziția de
autoturisme, mobilier și aparatură
de birotică”. Munca suplimentară
efectuată peste durata normală a
timpului de lucru nu se va mai plăti,
ci se va compensa numai cu timp
liber corespunzător. Excepție de la
această regulă vor face activitățile
desfășurate de personalul militar,
polițiști, funcționarii publici
cu statut special din sistemul
administrației penitenciare și
personalul civil din instituțiile
publice de apărare, ordine publică
și securitate națională. Guvernul
mai spune că nu va acorda nici
anul viitor tichete cadou, premii,
indemnizații de vacanță, cupoane
sociale în învățământ sau ajutorul
de 500 de euro pentru educația
permanentă a fiecărui nou-născut,
iar anumite drepturi ale polițiștilor,
militarilor și funcționarilor publici
din penitenciare vor fi înghețate
la nivelul lunii decembrie
2017. Se menține, de asemenea,
procedura de plată eșalonată, pe
cinci ani, a sumelor prevăzute în
titluri executorii având ca obiect
acordarea de drepturi salariale
obținute de personalul din sectorul
bugetar, în perioada 1 ianuarie-31
decembrie 2018.
FĂRĂ CUMUL DE PENSIE
ȘI SALARIU LA STAT. VOM
VEDEA DACĂ VA FI AȘA SAU
NU!
Știm însă foarte bine că sistemul
public mai are un defect major, cel
al angajării pensionarilor care pot
cumula astfel pensia cu salariul
de angajat la stat. Administrația
publică locală, județeană și

centrală, sistemul de Educație și cel
de Sănătate au o mulțime de astfel
de exemple. În luna august, Călin
Popescu Tăriceanu anunțase, după
o ședință a Coaliției de guvernare,
că legea va fi modificată în așa fel
încât persoanele care ies la pensie
să nu se mai poată reangaja la stat:
„odată făcută cererea de pensionare
și pensionarea efectiv făcută, am
discutat să nu mai poată exista și
posibilitatea reangajării pe aceeași
funcție, în același minister sau în
alte ministere. Oamenii trebuie să
se hotărască: ori sunt pensionari,
ori dacă sunt apți de muncă, rămân
la muncă. Se va modifica legea în
așa fel încât să nu mai funcționeze
acest sistem dual. Nu e corect.
Măsurile care trebuie luate nu
trebuie luate doar pentru cei care se
pensionează acum, ci pentru toată
lumea”. Zilele trecute, ministrul
Muncii, Lia Olguța Vasilescu,
promitea că, de la anul, pensionarii
nu vor mai ocupa funcții la stat, iar
dacă vor să lucreze sunt liberi s-o
facă în mediul privat. Principiul
este unul foarte corect numai
că... Derogările sau majoritatea
derogărilor au fost posibile tot din
cauza factorului politic. Dacă va
continua și la anul ceea ce popular
denumim „influență, relații” greu
de presupus că vom trăi să vedem
instituții publice fără pensionari
de lux.
PUȘCĂRIE PENTRU
NEPLATA LA TIMP A
IMPOZITELOR
Ca să poată avea bani mulți
la stat pentru a acoperi lefurile
uneori foarte mari, Guvernul se
vede în situația de a căuta și găsi
orice mijloace pentru a crește
gradul de colectare din mediul
privat. Și s-a gândit atunci că e
bine să-i amenințe cu pușcăria pe
rău-platnici. În fine, nu neapărat
rău-platnici, ci pe cei care întârzie

plata impozitelor mai mult de
30 de zile față de termenul legal
fiscal adoptat prin Codul Fiscal.
Ministerul Finanțelor a lansat
în dezbatere publică un proiect
de ordonanță de urgență prin
care nereținerea și neîncasarea,
reținerea și neplata, respectiv
încasarea și neplata unui număr de
32 de contribuții, taxe și impozite
va fi sancționată cu închisoare de
la 1 la 6 ani. Salvarea vine de la un
cuvânt: „intenționat”. Dacă neplata
este intenționată, pe patron îl paște
pușcăria. Dacă este accidentală,
adică patronul întârzie plata unei
taxe din motive neimputabile
lui (de exemplu, lipsa de bani
generată de blocaje financiare în
lanț), acesta nu mai face pușcărie.
Totul depinde de felul în care
un magistrat interpretează o
situație sau alta. Sau de felul în
care ANAF înțelege să formuleze
plângerile penale. Iar aici intervin,
ca de obicei, foarte mulți factori
subiectivi, ai sau n-ai trecere la
ANAF, cunoști pe cineva influent
sau nu, avem sau nu șef politic ce
se poate îndrepta spre firmele unor
adversari politici etc., etc. Pe lista
celor 32 de contribuții figurează
impozitul pe dividende, impozitul
pe veniturile din drepturile de
proprietate intelectuală, impozitul
pe venitul din salarii și asimilate
salariilor, din arendă, pe veniturile
sub formă de dobânzi, pe
veniturile din pensii, pe veniturile
din premii și din jocuri de noroc,
contribuția de asigurări sociale și
de sănătate datorată de persoanele

fizice care realizează venituri din
salarii și asimilate salariilor etc.
TOPUL SALARIILOR NETE
DIN MINISTERE
Doriți să știți pentru care motiv
mediul privat, mai ales categoria
micilor intreprinzători, este strâns
de gât? Ați ghicit, pentru a asigura
la stat salarii pe care 60-70% dintre
privați (angajați și antreprenori
deopotrivă) nu speră să le încaseze
vreodată. Potrivit unor calcule
ale Ziarului Financiar, la anul,
după continuarea aplicării Legii
salarizării unitare, cei mai bine
plătiți angajați de la stat vor fi cei
ai Ministerului Afacerilor Externe
(2.200 de persoane), unde salariul
mediu net va fi de 10.300 lei/lună,
cu 12% mai mari decât în 2017.
Pe locul doi sunt procurorii din
cadrul Ministerului Public, unde
lucrează peste 6.200 de angajați,
iar salariul mediu va fi de aproape
8.700 de lei net pe lună. 8.600 de
lei net pe lună vor primi și cei 321
de angajați ai Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț
și Antreprenoriat. Într-un top al
celor mai bine plătiți salariați de
la stat urmează: Ministerul pentru
Românii de Pretutindeni-6.905 lei/
lună; Ministerul Justiției-6.639 lei/
lună; Ministerul Turismului-5.684
lei; Ministerul Energiei-5.299
lei;
Ministerul
Agriculturii
și
Dezvoltării
Rurale-5.169
lei;
Ministerul
Apelor
și
Pădurilor-5.158 lei etc. La polul
opus, cele mai mici salarii vor
primi
angajații
Ministerului
Culturii-2.753 lei, Ministerului
Mediului-2.923 lei și Ministerul
Muncii și Justiției Sociale-2.968 lei.
Ziarul Financiar, autorul tabelului
alăturat, nu a putut calcula o
medie salarială în ministerele
Sănătății și Educației, dată fiind
dubla finanțare a acestora.
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AUTOSTRĂZI CU VITEZA MELCULUI!
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orbind despre autostrăzi,
ar fi curios de aflat pe ce
s-au cheltuit totuși 1,44 miliarde
de lei. Și știm așa: în 2017 s-a
emis ordinul de începere pentru
trei investiții, iar în toate cazurile
nu s-a mișcat absolut nimic pe
șantiere:
-Autostrada Brașov-Borș,
tronson Câmpia Turzii-Gilău, pod
peste râul Someșul Mic și canal
Hidroelectrica (0,32 km), data
semnării ordinului de începere a
lucrărilor-iulie 2017, stadiul fizic
și finanțare zero;
-contract parcări pe Autostrada
București-Ploiești, 35 mil. lei, data
de începere a lucrărilor-martie
2017, stadiul fizic și de finanțare
zero;
-Autostrada Brașov-Borș,
tronson Târgu Mureș - Ogra Lot,
4,5 km, 284,92 mil. lei, data de
începere a lucrărilor-iulie 2017,
stadiul fizic și finanțare zero.
În noiembrie 2017 au fost
recepționate lucrările de pe un
singur tronson, Gilău-Nădășelu,
de pe Autostrada Brașov-Borș,
8,7 km, în valoare de 258,19
mil. lei, data de începere a
lucrărilor-aprilie 2014, stadiu
fizic de execuție-100%, stadiul de
finanțare-93,91%. Pe acesta însă
nu se poate circula pentru simplul
motiv că nu este legat de niciun
alt drum.
VITEZĂ DE 2 KM/AN LA
CENTURA CONSTANȚEI
Să vedem însă cu ce se mai
laudă Compania Națională de
Administrare a Infrastructurii
Rutiere. Și începem cu varianta
de ocolire a orașului Constanța
care va fi gata probabil în al
zecelea an de la data la care a
fost semnat ordinul de începere
a lucrărilor. Cum ar veni, într-o
zonă nu foarte dificilă din punct
de vedere al lucrărilor de artă,
firma a lucrat cu viteză de 2 km
de șosea/an. Centura ocolitoare
măsoară 21,775 km, iar investiția
s-a ridicat la peste o jumătate de
miliard de lei (531,23 mil. lei).
Lucrările au fost începute în 2008,
iar în decembrie 2017, stadiul de
execuție era de 93,50%, iar cel
de finanțare, de 91,61%. Pe urmă
mai sunt două șantiere pentru
care contractele au fost reziliate,
iar procedurile pentru o nouă
licitație nu au fost începute nici

în
2017:
î 2017
- Autostrada Brașov-Borș,
tronson Suplacu de Barcau-Borș,
60,25 km, valoare contract-701
milioane de lei, data de începere a
lucrărilor-iulie 2015, stadiul fizic
de execuție-52,1 %, stadiul de
finanțare-55,7%. Contractele au
fost reziliate de două ori, prima
dată cu firma Bechtel, a doua oară
cu asocierea condusă de firma
Corsan;
-Autostrada Orăștie-Sibiu Lot
3 (contract de lucrari reziliat),
22,11 km, 604,79 mil.lei, data
de începere a lucrărilor- iunie
2011, stadiul fizic-96%, stadiul
de finanțare-93,86%. Și ar mai fi,
de asemenea, două crâmpeie din
Autostrada Brașov-Borș unde
nici în 2017 nu s-au semnat
contractele de execuție: MihăieștiSuplacu de Barcău, 80,05 km și
tunelul Meseș-2,4 km.
CELE MAI MULTE
CONTRACTE AU FOST
SEMNATE DE GUVERNUL
CIOLOȘ
În rest, sunt lucrări începute
din 2011 până în 2016, la care
stadiul de execuție variază de la
zero la ceva peste 90% în rare
cazuri:
-Autostrada Lugoj - Deva,
Lot IV, 22,139 km, 419,397 km,
data de începere a lucrărilor-

iunie
i i 2011,
2011 stadiul
di l fizic
i de
d
execuție-70,79%, stadiul de
finanțare-58,23%;
-Autostrada Lugoj - Deva, Lot
II, 28,6 km, 562,73 mil. lei, data
de începere a lucrărilor-noiembrie
2013, stadiul de execuție-95,62%,
stadiul de finanțare-54%;
-Autostrada Lugoj - Deva,
Lot III, 21,141 km, 579,93 mil.
lei, data de începere a lucrărilor-

--Autostrada
A
d Sebes-Turda
S b T d
Lot 1, 17 km, 541,73 mil. lei,
data de începere a lucrărilordecembrie 2014, stadiul fizic
de execuție-39,50%, stadiul de
finanțare-37,97%;
- Autostrada Sebes-Turda
Lot 2, 24,25 km, 549,33 mil. lei,
data de începere a lucrărilordecembrie 2014, stadiul fizic
de execuție-44%, stadiul de

de execuție-58,3%, stadiul de
finanțare-48,89%;
- Autostrada Brașov-Borș,
tronson Ogra -Câmpia Turzii Lot
I, 3,6 km, 55,78 mil. lei, data de
începere a lucrărilor-mai 2016,
stadiul fizic-37%, stadiul de
finanțare-27,68%;
- Autostrada Brașov-Borș,
tronson Ogra - Câmpia Turzii Lot
II, 17,9 km, 437,63 mil. lei, data
de începere a lucrărilor-mai 2016,
stadiul fizic de execuție-17%,
stadiul de finanțare-23,77%;
- Autostrada Brașov-Borș,
tronson Ogra - Câmpia Turzii Lot
III, 15,7 km, 279,74 mil. lei, data
de începere a lucrărilor-mai 2016,
stadiul de execuție-5%, stadiul
de finanțare-19%. Observați că,
întâmplător sau nu, cele mai
multe contracte au fost semnate
în 2016, în vremea Guvernului
Cioloș.
INVESTIȚII ÎN PRAHOVA
Pentru Prahova, în 2017,
Compania
Națională
de
Administrare a Infrastructurii
Rutiere spune că sunt lucrări în
execuție doar pe DN1, la Florești,
pentru securizarea traficului (sate
lineare și puncte negre), iar în
pregătire s-ar afla modenizarea
DN72 Găiești-Ploiești. În 2018,
certe sunt lucrările la centura
ocolitoare a orașului Comarnic,
pentru care deja a fost desemnat

noiembrie 2013, stadiul fizic
de execuție-79,59%, stadiul de
finanțare-74,25%;

finanțare-37,85%;
- Autostrada Sebes-Turda Lot
3, 12,45 km, 420,51 mil. lei, data
de începere a lucrărilor-mai 2014,
stadiul fizic de execuție-99%,
stadiul de finanțare-89,95%;
- Autostrada Sebes-Turda Lot
4, 16,3 km, 470 mil. lei, data de
începere a lucrărilor-mai 2014,
stadiul fizic de execuție-94%,
stadiul de finanțare-76,86%;
- Autostrada Brașov-Borș,
tronson Nădășelu-Mihăiești,
16,85 km, valoare contract-445,12
mil. lei, data de începere a
lucrărilor-octombrie 2016, stadiul
fizic și finanțare zero;
-Autostrada București-Brașov,
intrare București, 3,325 km,
129,18 mil. lei, data de începere a
lucrărilor- februarie 2016, stadiul
fizic de execuție-63,72, stadiul de
finanțare-32,1%;
- Autostrada Brașov-Borș,
tronson Târgu Mureș - Ogra
Lot II, 10,10 km, 251,35 mil. lei,
data de începere a lucrărilorianuarie 2016, stadiul fizic

constructorul. Autoritatea centrală
are în vedere și centurile ocolitoare
de la Bușteni și Câmpina, însă
deocamdată nu avem date certe.
De asemenea, CNAIR a depus
aplicația de finanțare pentru
elaborarea studiului de fezabilitate
și proiectului tehnic „drum de
mare viteză Ploiești-Buzău” în
vederea obținerii fondurilor
europene în cadrul Programului
Operational Infrastructura Mare
2014-2020. Dacă documentația
va fi sau nu acceptată vom vedea.
Pentru 2018 nu se face vorbire
despre mult discutata autostradă
Comarnic-Brașov, cel puțin nu
pentru vreun șantier în Prahova.
Știm doar că a fost licitat un
tronson pe teritoriul Brașovului
din ce va fi să fie magistrala
peste Carpați. În rest, autoritățile
județene pregătesc un proiect de
interconectare a două drumuri
județene cu rețelele europene de
transport. Cam atât avem așadar
investiții în Prahova în orizontul
2018-2020.
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UN NOU EVENIMENT MUZICAL ÎN CALENDARUL MUZICII ROMÂNEȘTI ȘI UNIVERSALE DIN VEACUL XXI:

70 DE ANI DE LA PRIMA AUDIȚIE ABSOLUTĂ A CELEBRULUI ORATORIU
BIZANTIN DE CRĂCIUN ,,NAȘTEREA DOMNULUI”
DE PAUL CONSTANTINESCU, 21-DEC-1947 – 21-DEC-2017

Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

L

a numai aproape un
an şi jumătate de
la prima audiţie absolută
a celebrului Oartoriului
Bizantin de Paşti ,,Patimile şi
Învierea Domnului” ,,cântat
prima dată la 3 martie 1946
sub
bagheta
genialului
compozitor şi dirijor George
Enescu, o nouă capodoperă
a muzicii vocal-simfonice
din secolul XX ORATORIUL
BIZANTIN DE CRĂCIUN
“NAŞTEREA DOMNULUI”
a
răsunat
pe
aceeaşi
prestigioasă scenă, Ateneul
Român
din
Bucureşti,
sub bagheta ilustrului şef
de orchestră Constantin
Silvestri, Artist al poporului.
Pentru a înţelege mai
bine rolul şi locul acestei
capodopere în viaţa muzicală
românească şi internaţională,
redăm mai jos gândurile
compozitorului
Paul
Constantinescu, publicate ca
prefaţă în Caietul-program
al Filarmonicii ,,George
Enescu” din Bucureşti pentru
stagiunea 1947-1948 cu
inspiratul titlu ,,LĂMURIRE”:
,,Oratoriul pe care îl reprezint
astăzi, întregeşte ciclul pe
care mi l-am propus asupra
momentelor esenţiale ale
cultului nostru ortodox,
pornind de la splendoarea
imnografiei
şi
muzicii
bizantine,
transfigurate
prin simţământul şi tehnica
modernă, căutând însă să
păstrez nealterat fondul său.
Cu toate că de data aceasta
izvoarele pe care le-am folosit
sunt de dată recentă, l-am
numit tot bizantin, în accepţia
largă a cuvântului, care poate
îmbrăţişa tot ceea ce derivă
din marea sursă religioasă a
Bizanţului, conturând un stil,
iar Oratoriu i-am zis pentru
însăşi forma sa cultă pe care
muzica apuseană a impus-o
prin operele covârşitoare ale
marilor creatori.
Cele
trei
părţi
ale
Oratoriului, Buna Vestire
(cu un prolog), Naşterea şi
Magii, până la omorârea
pruncilor de către Irod,
impreună cu celălalt Oratoriu
,,Patimile Domnului” (care
total transformat în acest an,
1947, va cuprinde şi partea a
IV-a, Învierea), formează

un tot numai prin ideea de
bază, însă se diferenţiază
prin aspectul muzical şi
sentimentele pe care le
conţin primul, vesel, senin
şi sărbătoresc ca un imn de
slavă, al doilea – Patimile şi
Învierea Domnului – profund
dramatic,
încoronat
cu
apoteoza Învierii.
Textul Evangheliilor care
alternează cu cântările din
cuprinsul Oratoriului l-am
luat aidoma din cele două
Evanghelii: Luca şi Matei,
după Evanghelia Carol I
(1914), care mi s-a părut că
este mai limpede şi păstrează
destul de mult din limba veche
românească ce se potriveşte
atât de minunat cu biserica,
urmând ordinea povestirii:
singura arie – aria Fecioarei
Maria se încadrează imediat
după
vestirea
îngerului
Gavriil, pe textul plin de
mireasmă al închinăciunii
Mariei la întrevedera sa cu
Elisaveta: Măreşte sufletul
meu pre Domnul.
Textul corurilor, ariilor
şi quartetelor de solişti sunt
cele ale cântărilor bisericeşti
obişnuite legate de Naşterea
Domnului, fie că sunt direct
ale Crăciunului sau ale altor
sărbători de peste ani.
Pentru
varietatea
construcţiei muzicale, în
mijlocul Evangheliei Bunei
Vestiri am introdus un cor de
îngeri pe textul fragmentat al
Slavei de la Buna Vestire, care
reia cuvintele Arhanghelului,
sau am intercalat la corul final
al primei părţi (De frumuseţea
fecioriei Tale) …
Melodiile cântărilor leam extras din literatura
noastră psaltică, compuse
de ieromonahul Macarie,
protopsalţii Anton Pann,
Dimitrie
Suceveanu,
Ştefanache Popescu, Ion
Popescu-Pasărea precum şî
dintr-un vechi manuscris
grecesc (probabil din sec.
XVII), după sistemul cel
vechi pe care l-am utilizat
într-o mică măsură doar
pentru corul soborului Sfintei
Născătoare, spre a-i da mai
multă solemnitate.
Pe de altă parte am utilizat
şi melodia populară pentru
prospeţimea ei ca în corul ,,O,

Remedii de casă simple şi eficiente:

Iroade Împărate”.
În privinţa polifoniei,
forma de contrapunct modal
liber se potriveşte cel mai bine
pe melodia infinită bizantină,
căutând prin toate mijloacele
să păstrez ambianţa modala şi
expresia cerută de text.
Înveşmântarea muzicală a
textului Evangheliei este un
recitativ melodic modal, care
păstrează prozodia textului,
încearcă să zugrăvească
expresia
momentelor,
compunând totodată şi
unitatea de stil.
Am încercat aici o mai
bună închegare de formă,
legând de multe ori textele
Evangheliilor cu cântările şi
construind forme mari prin
dezvoltări corale şi orchestrale
ca în finalele părţilor, sau
în corul ,,Să mergem dar la
Vethleem”. Orchestra este
modernă, amplă şi colorată,
însă de multe ori, sonorităţile
sunt lăsate la o parte,
rămânând numai corul. Din
toate acestea se poate vedea
că lucrarea, deşi construită pe
anumite date, este totuşi liberă
şi personală, aşa că trebuie
socotită ca atare.
Ca încheiere, ţin să
mulţumesc aici tuturor celor
care cu dragoste şi desinteresat
au ajutat la realizarea materială
a acestei lucrări:Filarmonicii,
Societăţii Corale România,
precum şi interpreţilor care au
îmbrăţişat-o cu tot elanul, fără
a-şi precupeţi timpul şi munca
pentru execuţia ei”. (Paul
Constantinescu, 15 decembrie
1947)
Oratoriul
Bizantin
de
Crăciun
,,Naşterea
Domnului”este
conceput
în trei părţi: Buna Vestire,
Naşterea şi Magii (până la
uciderea pruncilor).
La sfârşitul partiturii
generale, în manuscris, se află
menţiunea compozitorului:
,,Bucureşti, februarie-9 iulie
1947”.
Pe prima pagină a
Oratoriului, autorul a scris
următoarea
dedicaţie:
,,Mamei mele şi mamelor
tuturor timpurilor”.
Personajele
Oratoriului
sunt: Îngerul Gavriil –
soprană; Fecioara Maria –
alto; Evanghelistul – tenor;

Cămara cu plante

pe solurile umede de la deal
și munte, are proprietăţi
terapeutice?

Ș

tiai că fl
floarea
oarea cu cinci
petale de un galben auriu,
cu frunze zimţate și tulpină
târâtoare pe care o întâlnești,
din mai și până în septembrie,
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Irod – bas.
Oratoriul cuprinde un
mare cor mixt şi o orchestră
modernă cu instrumente de
coarde, de suflat din lemn şi
alamă şi percuţie.
În alcătuirea libretului
oratoriului, compozitorul a
urmărit cronologic datele
evenimentelor după cele
două Evanghelii după Luca
şi Matei (1914) pe care
le-a intercalat cu cântările
specifice de Crăciun sau alte
sărbători specifice Naşterii
Domnului.
La prima audiţie ce a avut
loc în preajma Craciunului
din anul 1947, rolurile
solistice au fost interpretate
de nume sonore ale artei
interpretative
româneşti:
soprana
VALENTINA
CREŢOIU – în rolul
Arhanghelui Gavriil, NELA
DIMITIU (alto)– în rolul
Fecioarei Maria, tenorul
AUREL ALEXANDRESCU
– în rolul Evanghelistului şi
NICOLAE
SECĂREANU
(bas) – în rolul Împăratului
Irod. Corul Societătii Corale
România a fost pregătit de
compozitorul şi dirijorul
NICOLAE LUNGU.
Concertul a constituit,
fără echivoc, un eveniment
de importanţă majoră în
viaţa muzicală şi culturalartistică din România. La
cererea generală a publicului,
concertul s-a repetat – cu
aceeaşi distribuţie de forţă – în
seara zilei de 5 ianuarie 1948.
Presa vremii a remarcat şi a
comentat în cuvinte elogioase
noua lucrare vocal-simfonică
a
compozitorului
Paul
Constantinescu ,,un oratoriu
ca fond şi formă superior,
iar ca putere de depăşire
a
graniţelor
ortodoxiei,
ridicându-se
alături
de
modelul lui Bach şi Händel”.
Această capodoperă a muzicii
vocal-simfonice româneşti
din veacul XX a fost cântată,
cu deosebit succes, în ţară şi
peste hotare, în primul rând
în Germania Democrată
şi
Republica
Federală
Germania, unde a fost şi
tipărită partitura respectivă,
printre care şi la biserica
,,Înălţarea Domnului” din
vestitul mare oraş Dresda.

Cine știe, poate chiar ţi-ar fi de
folos în problemele de sănătate
care te sâcâie, așa că nu trece pe
lângă ea cu indiferenţă! Iată în ce
situaţii poţi recurge la ajutorul
terapeutic al plantei coadaracului, fie că o culegi și prepari
chiar tu, fie că o achiziţionezi
direct de la plafar.
Menstre
abundente
sau
însoţite de dureri. Prepară-ţi un

decoct de coada-racului. Se pun
două linguriţe de plantă mărunţită
la o jumătate de litru de apă și se
lasă să fiarbă timp de 15 minute.
Se bea călduţ, în trei reprize, după
mesele principale. Un asemenea
tratament va conduce la reglarea
menstrelor abundente și calmarea
durerilor, indicat fiind și în
tratarea metroanexitelor.
Gingii inflamate. Îţi vine în
ajutor coada-racului, mai exact
o apă de gură preparată dintr-o
lingură de plantă la o cană cu
apă. Cu aceasta, pentru tratarea
gingiilor, stomatitei și prevenirea

În cronicile apărute în presa
germană se menţionează
audiţiile memorabile din
această ţară, lucrările lui Paul
Constantinescu fiind tot atât
de apreciate ca şi cele semnate
de Bach şi Händel (multe
cronici se află în arhiva
personală a semnatarului
acestor rânduri).
În semn de binemeritat
omagiu pentru compozitorul
Paul Constantinescu, trecut
în lumea cea veşnică – în plină
putere de muncă creatoare, la
20 decembrie 1963, la vârsta
de numai 54 ani şi jumătate
– forurile de conducere ale
ţării au decis ca la cea de
a treia ediţie a festivalului
Internaţional
,,George
Enescu”
din
perioada
4-24 septembrie 1964, să
fie cântat, în concertul de
deschidere la Sala cea mare
a Palatului Republicii din
Bucureşti, în seara zilei de
7septembrie 1967, Oratoriul
Bizantin de Crăciun de
Paul
Constantinescu,
eveniment la care şi-au dat
concursul: Corul şi orchestra
Filarmonicii
,,George
Enescu”, soliştii: soprana
Emilia Petrescu, artista Marta
Kessler, tenorul Valentin
Teodorian,
basul
Helge
Bomches sub conducerea
muzicală a dirijorului Mircea
Basarab, Maestru emerit al
artei (cu această distribuţie
artistică Casa de discuri
,,Electrecord” din România a
realizat un superb disc aflat
în colecţiile particulare şi
de stat, din ţară şi de peste
hotare).
După
Revoluţia
din

1989 această
Decembrie 1989,
capodoperă a fost cântată
în numeroase evenimente
publice din ţară şi peste
hotare, iar în anul 2001,
Corul
,,Academic”
şi
Orchestra Naţională Radio,
sub autoritara baghetă a
dirijorului Horia Andreescu,
a realizat un splendid CD
difuzat pe scară largă atât în
ţară cât şi în străinătate.
Cu prilej aniversării a 70
de ani de la prima audiţie
a Oratoriului, Filarmonica
,,Paul Constantinescu” din
Ploieşti prezintă în ziua
de 17 decembrie a.c. în
superba Sala a Coloanelor a
Palatului Culturii, împreună
cu Corul Radio dirijat de
Ciprian Ţuţu, un concert
omagial extraordinar sub
conducerea dirijorului Radu
Postăvaru. Îşi dau concursul
soliştii: Stanca Manoleanu –
soprană, Emanuela Sălăjan
–mezzosoprană,
Mihai
Urzicană – tenor şi Iustinian
Zetra – bas.
Un concert similar va
avea loc şi la Sala ,,Talia” din
Sibiu, în aceeaşi zi începând
de la ora 19, cu participarea
Filarmonicii din localitate şi
renumitele coruri mixte de la
Arhiepiscopia din Alba Iulia
şi Mitropolia Ardealului.
Evenimentul va fi marcat şi
de Orchestra simfonică şi
Corul Filarmonicii ,,George
Enescu” la sfârşitul acestei
săptămâni. Sperăm ca astfel
de manifestări omagiale să
se afle şi pe afişele celorlalte
instituţii de spectacole şi
concerte din România.

COADA-RACULUI
paradontozei se fac două sau mai
multe spălături bucale pe zi, dintre
care una seara înainte de culcare.
Probleme digestive. În caz de
diaree și afecţiuni ale stomacului,
se ia câte un vârf de cuţit de
pulbere de plantă. Bună este și
infuzia, două căni pe zi, băute
după masă. Pentru calmarea
colicilor gastrointestinale se
fierbe rădăcina plantei în lapte, se
strecoară și se bea.
Pansamente tămăduitoare.
Decoctul
de
coada-racului
poate fi folosit și la pregătirea
compreselor pentru tratarea

arsurilor, eczemelor, ulceraţiilor
pielii, scrântelilor și fracturilor.
Tot cu decoct de coada-racului se
pot face spălături vaginale pentru
combaterea scurgerilor, precum
și spălături locale pentru tratarea
hemoroizilor.
Câteva contraindicaţii
Suferinzii cronici de ficat
sau rinichi ar fi bine să evite
preparatele de uz intern de
plantă. O altă interdicţie: nu se
consumă pe stomacul gol, poate
produce iritaţii stomacale și
intestinale.
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TRECEM ÎNTR-O ALTĂ
DIMENSIUNE?

S
G

pecialiștii susţin că o zi mai are doar 16 ore din 24. Rezonanţa
Schumann accelerând de la 7,8 Hz la 12,5 Hz.

eofizicienii contemporani consideră că Rezonanţa
Schumann este adevărata bătaie a inimii planetei noastre.
Ei au concluzionat că există o relaţie directă între accelerarea
ritmului acesteia și percepţia omului conform căreia timpul trece
mai repede.

NE-A AVERTIZAT
Potrivit cocoon.ro, unele
filme precum „Cazul ciudat
al lui Benjamin Button” sau
„Ziua în care Pământul s-a
oprit” prezintă subtil acest
fenomen, iar multă lume
nu înţelege cum se poate
scurta timpul, dacă ceasul
arată tot atâtea ore. „Ceea
ce nu înţelege omul este că,
fiind în timp, facem totul
mai repede, acesta fiind
comprimat ca un balon
care dacă este umflat și scrii
ceva pe el cu markerul, vezi
literele mari și largi, dar,
dacă se dezumflă, se strânge
scrisul. Așa este și timpul
sau spaţiul nostru 3D, care
se poate măsura în această
rezonanţă
energetică
Schumann”, conform uneia
dintre păreri.
Alte păreri subliniază
că Biblia ne-a avertizat că,
în vremurile din urmă,
timpul se va scurta, viaţa
omului se va scurta, ca
să se scurteze ororile și
suferinţele de pe planetă.

DOAR TESLA
Timp de mii de ani,
Rezonanţa Schumann a
avut valoarea constantă
de 7,8 Hz, însă, începând
din 1980, s-a constatat o
accelerare rapidă. Astfel s-a
ajuns ca, în zilele noastre,
Rezonanţa Schumann să
aibă valoarea de 12 Hz,
consecinţa directă fiind de
24 de ore actuale corespund
cu 16 ore reale, în termenii
timpului terestru.
Potrivit unora dintre
teorii, curgerea timpului
terestru se va accelera
în continuare până la
apropierea de „punctul
zero”, care corespunde
inversării polilor magnetici
ai Pământului. Fenomenul
este văzut de mulţi ca
fiind Apocalipsa prevestită
de Biblie, potrivit căreia
planeta va fi cuprinsă de
întuneric timp de trei zile.
Conform acestei logici, în
„momentul zero”, cele 24
de ore ale timpului terestru
vor corespunde la zero ore
efective.

Consecinţele
acestui
fenomen sunt incredibile:
planeta și toţi locuitorii
acesteia vor trece într-o
altă dimensiune. Se pare
că, după trecerea prin
Punctul Zero, soarele va
răsări la Vest și va apune
la Est. Mai multe texte
străvechi descriu astfel
de transformări radicale
în trecutul îndepărtat al
omenirii. Cea mai mare
parte
a
tehnologiilor
actuale nu vor mai fi
operaţionale, cu excepţia
energiei libere, descoperită
de Tesla în urmă cu un
secol.
Creșterea
frecvenţei
de vibraţie a planetei
noastre implică și elevarea
frecvenţei de vibraţie a
locuitorilor săi, ceea ce
ar putea determina efecte
asupra organismului, dar și
elevarea asupra conștiinţei,
chiar dacă evenimentele
actuale nu susţin această
teorie.

AERUL
ÎMBUTELIAT,
O AFACERE
PROFITABILĂ
D

in ce în ce mai multe
orașe pierd lupta contra
poluării, iar în unele locuri de pe
pământ aerul curat este un lux
în contextul poluării produse de
fabrici și de ţevile de eșapament
care sufocă orașele.
Se estimează că anual între
3,5 și 5 milioane de oameni mor
din pricina inhalării aerului
poluat, a noxelor care se găsesc
în atmosferă. Doar în India și
China se estimează că an de an
trei milioane de oameni mor din
pricina poluării.

Această situaţie dramatică
determină oamenii să apeleze
la aerul îmbuteliat. Un număr
tot mai mare de companii fac
bani buni din îmbutelierea
aerului curat. Pare o glumă,
doar că este, de fapt, o afacere
profitabilă. O astfel de companie
este Edmonton, din Alberta
(Canada), care îmbuteliază
aerul. O singură sticlă cu opt
litri de aer comprimat se vinde
la 24 de dolari și este suficientă
pentru 160 de inspiraţii.
Moses Lam a pornit această

,

EDITURA

afacere dorind iniţial să facă
glume prietenilor săi, dar a
constatat că, de fapt, cererea
pentru astfel de produse a
explodat. „Pieţele pe care le ţinem
sunt cele sufocate de poluare,
unde mulţi oameni mor înainte
de vreme din pricina calităţii
proaste a aerului. Aerul nostru
este pur și simplu o experienţă pe
care cei mai mulţi dintre indieni
și chinezi nu ar avea cum să o
cunoască altfel”. Moses vinde

acum 10
10.000
000 de sticle cu aer în
fiecare lună și se așteaptă ca,
până la finalul anului, numărul
acestora să crească de patru ori.
Aethaer este o altă companie
din Marea Britanie, care are
activităţi similare. Borcanele
lor cu aer de ţară se vând
pentru 103 dolari. Fondatorul
afacerii, Leo De Watts, a
dorit să crească gradul de
conștientizare în ce privește
efectele poluării. „Borcanele cu

aer pot fi achiziţionate fie
fie pentru
considerente estetice, fie pentru a
fi făcut cadou sau, pur și simplu,
ca investiţie”, crede britanicul.
Oamenii de știinţă consideră
că beneficiile aerului îmbuteliat
sunt nule. „Este improbabil să
aibă efecte benefice. Sunt bani
cheltuiţi în zadar”, spune Shawn
Aaron, director al Centrului
de Cercetări în Sănătate
Respiratorie din Canada.
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Din TREI deputați Demagogia „pe exterior”
ce au votat contra
și dezastrul pe intern
Unirii, ȘAPTE
împușcați de români!

Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro
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e fiecare dată, când la Chișinău se anunță acțiuni unioniste,
falsurile și anti-propaganda roșie dau efervescent peste marginea
paharului. Nu a fost o excepție nici acest început de decembrie – nu s-a
stins bine ecoul felicitărilor pe care Dodon le-a adresat lui Iohannis cu
ocazia Zilei Naționale a României, că a doua zi, la Palatul Republicii, se
celebra, cu mare fast și cu o tentă mai mult anti-unionistă decât statalistă,
100 de ani de la formarea Republicii Democratice Moldovenești. Iar
venimentul major de politică
felicitarea de pe Facebook a fost înlocuită cu același film, distribuit pe
internă anunțată câteva
rețelele de socializare și Youtube, la 27 martie 2017, când se împlineau
99 de ani de la unirea Basarabiei cu România: „Unire prin ocupație. săptămâni în urmă în Republica
Ecouri”. Un film plin de ură față de tot ce e românesc, iar vocea de după Moldova a fost consfătuirea celor
cadru nu face altceva decât să semene discordie și dușmănie față de trei politicieni din fruntea statului
– Igor Dodon, Andrian Candu și
Pavel Filip – anunțată, promisă, dar
care era tot amânată din cauza că
Dodon și-a făcut o agendă externă
încărcată (Moscova, Bruxelles,
Iran – această din urmă vizită pe
filiera Federației de Șah), pentru
a-și lustrui imaginea de politician
de anvergură internațională.
Întâlnirea și mai ales rezultatele
ei, pe care demnitarii cu pricina
le-au prezentat în cadrul unei
conferințe de presă, n-a relevat
nimic important și util pentru țară.
S-au constatat divergențe mari pe
subiecte de politică externă, fapt
ce nu cred că a surprins pe cineva.
Agenda pro-rusă a lui Dodon
România în rândurile cetățenilor simpli, neinformați sau dezinformați. nu armonizează cu opțiunile
Vom trece peste toate aspectele istorice eronate din film – este treaba majorității guvernamentale, chiar
istoricilor să le comenteze cu argumente plauzibile. Ceea ce poate dacă într-o postare pe Facebook
observa și cel mai neavizat internaut în materie de istorie este falsul socialistul vorbea despre „un
grobian pe care-l poate admite un pseudosavant. Numele lui este Sergiu început de dialog pe contrasens”
Nazaria. „Autorul” filmului îl intervievează pe acest „istoric”, cunoscut (…atenție totuși la trafic!).
pentru promovarea ideilor pro-moldoveniste și anti-românești, Noutatea este că divergențele
precum și pentru fidelitatea sa exagerată fostei guvernări comuniste, iar dintre președintele ales cu cântec
acum actualului președinte socialist, ceea ce e totuna, ambii lideri fiind și majoritatea parlamentară au fost
anti-români „consacrați”. Așadar, Nazaria, povestind despre ziua de 27 enunțate în fața opiniei publice
martie 1918 și modul în care a fost votată unirea, toarnă nestingherit cele interne, după ce până atunci
mai deșucheate falsuri. „Șapte membri ai Sfatului Țării au fost împușcați Dodon și guvernarea Plahotniuc se
(de români) – cei care categoric s-au pronunțat împotriva unirii, iar bătuseră în declarații și comunicate
în fața partenerilor externi.
procedura votării a fost făcută sub presiunea Armatei Române. În primul
Socialistul continuă să insiste
rând, clădirea actualei Academii de Arte, unde a avut loc ședința aceasta pe alegeri anticipate, vrea atribuții
așa-numită în ghilimele istorică a votării, a fost înconjurată de un mai mari pentru președinte (presa
regiment militar român. De-asupra clădirii zburau aeroplane românești, a vehiculat sintagma „republică
în interior a intrat un pluton cu mitraliere, mitralierele au fost îndreptate prezidențială”),și a promis să
în sală. Deci, în condițiile stării de asediu, în condițiile împușcării altor denunțe Acordul de Asociere
membri ai Sfatului Țării, în condițiile terorii în masă – peste 10.000 de cu Uniunea Europeană dacă
oameni au fost împușcați, a fost obținut rezultatul scontat”.
alegătorii i-o vor cere. La rândul
În adevăr, se știe că din cei 125 de deputați prezenți în sală, 86 au lor, Candu și Filip s-au grăbit
votat în favoarea Unirii, trei (!) au votat împotrivă, iar 36 s-au abținut, să-și asigure colegul filorus că în
13 deputați fiind absenți. Deci, trei au votat „categoric împotrivă”, și Uniunea Europeană există mai
nu șapte! Și nici acești trei nu au fost împușcați de români. Despre multă dezvoltare și că, dacă vrei
acest lucru a scris cu lux de amănunte doctorul în drept Mihai Tașcă să ai un zâmbet frumos, vizita
într-un articol publicat acum șapte ani în ziarul „Timpul” (pe care la dentist este obligatorie, chiar
„istoricul” Nazaria, firește, nu-l citește). Astfel, despre cei trei deputați dacă neplăcută (figura de stil i-a
care au votat împotriva unirii – Arcadie Osmolovski, Mihail Starenki aparținut premierului, care și-a
și Ștefan Balamez – se știe că primii doi s-au refugiat în 1918 în demonstrat și cu alte ocazii apetitul
Uniunea Sovietică, iar ultimul a rămas în Basarabia. „Totodată, pe pentru metafore).
Singurul subiect în care cei trei
când A. Osmolovski este supus represiunilor politice în anul 1932, iar
demnitari
au găsit un punct de
M. Starenki se prăpădește fără urmă în URSS, Balamez, rămânând în
Basarabia în răstimpul celor 22 de ani (1918-1940), avansează la funcții convergență, și anume crearea de
destul de înalte și prosperă în afaceri. În fine, Ștefan Balamez a fost un grupuri de lucru pentru identificări
personaj cameleonic, căci mereu și-a schimbat viziunile în funcție de și monitorizări în problematica
culoarea politică a puterii – atât cea românească, cât și cea sovietică”, transnistreană, este unul curat
scrie Tașcă. În 1941 Balamaz este arestat de NKVD, fiind acuzat de demagogic, lipsit de sens în condițiile
„trădare”. Consfătuirea Specială din cadrul NKVD al URSS a propus în în care Moldova nu poate face nimic
pentru a-și reîntregi teritoriul.
calitate de pedeapsă împușcarea, dar la 24 iunie 1942 aceasta s-a dovedit Chestiunea transnistreană se află
mai înțelegătoare, condamnându-l, pentru „calitatea de membru al în totalitate la cheremul Rusiei,
unui partid contrarevoluționar”, la 10 ani de lagăr de corecție prin chiar dacă s-a deschis un podeț sau
muncă. Nu se știe dacă a supraviețuit, mai precizează în articol Mihai semnat niște acorduri care nu se
Tașcă.
știe cum le vor respecta separatiștii.
Nu știm nici noi dacă la 27 martie 2018, cu ocazia centenarului Rusia nu are de gând să cedeze
unirii, filmul a apărea din nou în spațiul virtual. Ceea ce știm cu controlul politic asupra acestei
certitudine este faptul că președintele Dodon a mai comandat un film regiuni și nici să-și retragă forțele de
despre istoria Moldovei. De astă dată artistic, în versiune de serial cu ocupație. Mai mult, recunoașterea
mai multe epizoade. Și tot în viziune socialistă. Dar despre le într-unul de către Putin a actelor de identitate
din numerele viitoare.
emise de „republicile” pro-ruse din
M. BAIBOLEANU Donbass nu prevestește nimic bun
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pentru Moldova: sunt formule pe
care Kremlinul le poate extinde și
în Transnistria. Or acest teritoriu
separatist în care circa 200.000 de
locuitori au obținut cetățenia rusă
s-a cerut de mai multe ori prin
referendum sub jurisdicția Moscovei
(acum trei ani un referendum
similar, salutat de Dodon, a avut loc
și în Autonomia Găgăuză). Statut
pe care Crimeea ucraineană l-a și
obținut, după ce a fost invadată de
„omuleții verzi” ai lui Putin. Nimic
nu ne garantează că în anumite
circumstanțe același deznodământ
nu ne paște și pe noi. Norocul
Republicii Moldova este lipsa unui
hotar comun cu Rusia, pentru că
la capitolul „garanții de securitate”
suntem foarte vulnerabili.
Mai important decât să fi
auzit a câta oară că Dodon vrea
în Eurasia, iar actuala guvernare
în Europa (ceea ce înseamnă că
fiecare și-a apărat cu demnitate,
principial, pozițiile, n-a cedat – iată
o consecvență de invidiat!), ar fi fost
să ni se comunice soluțiile care au
fost găsite la această „întâlnire de
gradul trei” pentru gravele probleme
ale țării: corupția generalizată,
justiția subordonată politic, sărăcia
maselor, depopularea accelerată a
Moldovei, ancheta privind miliardul
furat ș.a.m.d. Nimic concret pe
aceste subiecte nu s-a spus din
partea sus-pomeniților dregători.
Sperietoarea geopolitică nu poate
obtura catastrofa internă. Or, „pe
interior”, cum îi place să spună cu
o formulă greșită lui Marian Lupu
și altor politicienii moldoveni, țara
continuă să fie furată și stoarsă de
vlagă. Prețul carburanților crește la
fiecare două săptămâni. De câteva
zile a venit și vestea scumpirii
abrupte a serviciilor medicale de
la trei până la zece ori, devenind
practic inaccesibile populației
care nu beneficiază de asigurare
medicală. Astfel, pe lângă faptul,
de pildă, că moldovenii vor plăti
mai mult pentru o zi de spitalizare,
aceasta nu va include prețul
alimentației și al medicamentelor,
iar o banală operație de îndepărtare
a amigdalelor, în loc de 82 de lei,
ca până acum, va costa deja 1.007
lei. Ce să mai zici? Se pare că
guvernanții au ales calea cea mai
ușoară de a rezolva problemele
sociale, scăpând de cei care le
generează, adică… de oameni.
Moldova e un stat intrat
într-un fel de buclă atemporală,
blocat în subdezvoltare și
degradare iremediabilă. Politicienii
din Partidul Democrat și aliații
lor, care se laudă că au preluat
destinele țării într-un moment
greu (deși uită că au făcut parte din
guvernările de după 2009), nu au
o strategie, un program de salvare
a Republicii Moldova. Se operează
circumstanțial,
conjunctural,
demagogic. Relația lor suspectă

cu Dodon face și mai imprevizibil,
imprevizibil
insondabil
comportamentul
„cooperativei vesele” care s-a
instalat la cârma Basarabiei.
Debusolarea
din
politica
externă moldoveană, în care
se operează după principiul
racul, broasca și știuca, deja
produce
efecte,
semnalează
unii comentatori din România.
Degeaba, spun ei, se vor vota în
parlament Rezoluții solemne de
fidelitate față de parteneriatele cu
Uniunea Europeană și NATO, dacă
Dodon va fi lăsat să zburde liber pe
„Câmpiile Elizee”. Numai că aici
avem o problemă: socialistul a fost
uns președinte tocmai pentru a ni
se declara, cu inocență, că nu te
poți înțelege cu el, că e un politician
iresponsabil și primejdios nu doar
pentru orientarea proeuropeană a
statului, ci chiar pentru existența
Republicii Moldova. Astfel ca
această justificare să asigure
regimului Plahotniuc un credit
nelimitat în fața Occidentului. Prin
urmare, a-l sancționa pe Dodon
înseamnă pentru clasa politică
aflată la putere a se sancționa pe
ea însăși și asta e cu desăvârșire
exclus. De aceea, circul falselor
confruntări la vârf va continua.
Pentru a nu pierde controlul,
guvernarea, afirmă unii, va face
două lucruri. Pe de o parte, va
consimți la tot mai multe cedări
– mai formale, mai reale – în fața
lui Dodon, care va prinde gustul
„prerogativelor” și al „inițiativelor”
prezidențiale și, în consecință,
va abuza de retorica populistă,
mai ales că se bucură de sprijinul
„Șarpelui boa” de la Răsărit, care
așteaptă, liniștit și răbdător (cei
mari știu să aștepte!) ca iepurașul
moldovean să-i pice în gură de bună
voie. Pe de altă parte, guvernanții
vor strânge șuruburile libertăților
democratice, vor reprima opoziția
proeuropeană, antioligarhică, vor
forța o altă „majoritate captivă” în
viitorul parlament. Nu pentru că
vor să facă asta, ci pentru că nu pot
altfel. Aceasta e logica implacabilă
în care au intrat, în momentul în
care au acaparat ilegal întreaga
putere, în ianuarie 2015. Inutil să
mai spunem că despre reforme,
prosperitate și anticorupție va
trebui să uităm.
Jocul acesta cinic și imoral nu
va ține la nesfârșit, într-o bună zi
buboiul se va sparge. Și când se
va sparge, marele pericol va fi că
mânia populară va curge, cel mai
probabil, pe jgheabul opțiunii
electorale pro-ruse, nu în beneficiul
dreptei proeuropene. Acestui
scenariu terifiant, dar extrem de
realist pentru Republica Moldova,
îi va lipsi un singur element ca să se
împlinească: acceptul cetățenilor.
Îl va avea?..
Vitalie CIOBANU, scriitor și
publicist
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CIA poate spiona pe oricine
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ezvăluirile bombă ale Vault 7 au confirmat ceea ce susţin toţi
teoreticienii conspiraţiilor: CIA poate spiona pe oricine prin
intermediul televizoarelor, Iphone-urilor, smartphone-urilor și computerelor
cu Windows.
Dezvăluirile de peste 8000 de pagini ale WildLeaks cuprind documente,
cândva secrete, din interiorul CIA.

R

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

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

Smartphone-uri, televizoare smart și
iPhone-uri
pot fi folosite ca microfoane de
i
spionaj.
s
În fond, CIA a produs aplicaţii malware
care
c pot pătrunde în aproape orice dispozitiv
electronic
mobil (iPhone, Android,
e
Blackberry
etc) sau computer personal
B
(Apple, Windows și aplicaţii Google).
Dispozitivele
mobile pot fi transformate
D
în
î microfoane acţionate de la distanţă prin
care
se ascultă tot ceea ce vorbești, datele
c
fiind apoi transmise la CIA.
„Serviciul de dispozitive mobile al CIA
(MDB) a produs numeroase atacuri pentru a
spiona
și controla de la distanţă smartphones
urile
binecunoscute. Telefoanele infectate
u
pot
p fi instruite să trimită la CIA locaţia
geografi
că a utilizatorului, comunicaţiile
g
audio
și text, precum și activarea în ascuns a
a
microfonului
și camerei video a telefonului”,
m
explică
WikiLeaks.
e
Televizoarele
inteligente
(smart)
Samsung pot fi de asemenea transformate în
microfoane de spionaj, chiar și atunci când,
aparent, par a fi oprite. Această posibilitate a
fost realizată de către CIA și este cunoscută
ca Weeping Angel (Îngerul înlăcrimat).
WikiLeaks explică: „Weeping Angel –
poziţionează televizorul ţintă în modul
„Fake-Off ” – „oprit aparent”pentru ca
proprietarul să creadă în mod eronat că
televizorul este oprit, când de fapt acesta
este pornit. În modul „oprit-aparent”
televizorul funcţionează într-un sistem de
lucru bazat pe erori de fabricaţie de nișă, ale
proiectantului (engleză – bug), înregistrând
astfel conversaţiile din încăpere și
trimiţându-le prin internet la un server sub
acoperire al CIA?
În
esenţă,
documentul
Vault?
Demonstrează toate „teoriile conspiraţiei”ca
fiind adevărate în legătură cu acţiunile de
spionaj ale guvernului prin intermediul

televizoarelor și al altor dispozitive.
Acapararea
controlului
asupra
vehiculelor pentru a efectua „asasinări
nedetectabile” ale ocupanţilor acestora.
În plus faţă de spionajul prin computere și
dispozitive mobile, CIA a lucrat la căi pentru
a controla de la distanţă vehicule ţintă,
transformându-le în „mașini ucigașe” ce pot
fi direcţionate spre a-i ucide pe ocupanţii
acestora prin acroșarea de obstacole la
viteze mari spre exemplu, după cum explică
WikiLeaks: „De prin octombrie 2014, CIA
se străduia să găsească o cale de a infecta
sistemele de control folosite de autovehiculele
moderne. Scopul acestui control nu este
menţionat, dar asta ar permite CIA să se
angajeze în asasinate aproape nedetectabile”.
Apps (aplicaţii) cu criptare sunt depășite
de produsele speculative „zero day” ale
CIA.
Următoarele informaţii sunt cu siguranţă
șocante pentru aproape toată lumea: CIA a
dezvoltat 24 de produse software speculative
folosite ca „arme”, pentru dispozitivele cu
Android, ce evită în totalitate criptarea de
siguranţă a datelor, utilizată de aplicaţiile
populare. „Aceste tehnici, permit CIA să evite
criptarea datelor folosită de WhatsApp, Signal,
Telegram, Wiebo, Confide și Clackman, prin
căpușarea smartphone-urilor pe care acestea
funcţionează și colectarea mesajelor audio și
a traficului de date înainte ca criptarea să fie
efectiv aplicată”.
În plus, documentele Vault 7 conţin
peste 22.000 de IP-uri rout-abile din SUA,
redactate înainte de lansarea documentului.
Aceste adrese IP se crede că sunt ţinte ale
CIA, servere poștale de ascultare și sisteme
de testare. Aceasta arată că este incontestabil
faptul că CIA lansează aceste tehnologii
în interiorul SUA, pentru a-i spiona pe
americani.

De ce să investim în Bosnia și Herțegovina?

continuare din pagina 1

D

eși o țară mică, Bosnia și Herțegovina oferă mari
oportunități de investiții, iar motivele pentru
aceastea sunt multe. Ca țară de tranziție, în comparație
cu alte țări din regiune, are avantaje semnificative datorită
poziției geografice favorabile - intersecția drumurilor
între Vest și Est și apropierea celor mai renumite destinații

europene (Viena, București, Paris, Roma, Praga - două ore).
Bosnia și Herțegovina prezintă o multitudine de resurse
naturale și de peisaje minunate; are o monedă stabilă în
KM, strict legată de EURO; este o economie deschisă către
țările din Europa de Sud-Est și țările Uniunii Europene,
cote scăzute de impozitare de până la 10%, o forță de
muncă
calificată și competitivă și de asemenea au semnat
m
acorduri de liber schimb cu toate țările Europei de SudEst,
E Moldova, Turcia și membrii AELS. Sub aspectul valoric
situaţia se prezintă astfel:
Contract de comerţ liber cu Europa Centrală (CEFTA)
– 30 milioane;
Contract de comerţ liber cu Turcia – 70 milioane;
Contract de comerţ liber cu EFTA (Islanda, Liechtenstein,
Norvegia,
Elveţia – 13 milioane;
N
Acord de comerţ preferenţial cu UE, 28 de ţări – 500
milioane.
m
Regim preferenţial de export cu ţările următoare: SUA,
Noua
Zeelandă, Japonia, Rusia, Kazakhstan, Belarus,
N
Canada, Australia, Iran.
Rețeaua rutieră extinsă și accesibilitatea comunicațiilor
rutiere
din întreaga țară oferă acces facil și rapid nu numai
r
la
l destinațiile europene, ci și la cele globale. Un avantaj este
oferit de sistemul european de credite prin intrarea băncilor
străine, ceea ce le permite investitorilor, atât străini cât și
interni,
să facă tranzacții neobstrucționate și eficiente în
i
orice monedă. Fiind un important producător și exportator
de energie electrică în regiune și proprietar al unei rețele
moderne
de telecomunicații, Bosnia și Herțegovina merită
m
imaginea
unei țări respectabile, în care oricine dorește să
i
lucreze
și să-și investească capitalul, iar într-un timp scurt
l
își
î poate aștepta profitul. Mai mult, investitorii străini au
dreptul de a muta în străinătate în mod liber și fără amânări,
în
î valută convertibilă, venitul care provine din investiţiile
lor,
beneficiază de protecţia împotriva naţonializării, a
l
expropierii și a unor măsuri asemănătoare, pot să deţină
imobile
și se bucură de aceleași drepturi de proprietate în
i
legătură
cu imobilele, precum și ca persoane juridice.
l
Posibilitățile turistice de la Jahorina, Bjelašnica, Igman

și Trebević
Trebević, în imediata vecinătate a capitalei Sarajevo
Sarajevo,
sunt destinațiile în care puteți să vă bucurați de o vacanţă
minunată și de turismul montan.
Diaspora stimulează dezvoltarea economică a Bosniei
și Herțegovinei, precum și stabilitatea economiei naționale
prin comerțul extern și cel intern.
Se acţionează pentru stimularea şi dezvoltarea
economică a țârii prin comerțul extern și intern. Investițiile
directe din străinatate dau rezultate foarte bune. Sectoarele
care oferă cele mai multe posibilități pentru investitori
sunt: energetic, metalurgic, agricol, auto, forestier și textil.
Fiecare dintre acestea are o lungă tradiție și prezintă
argumente concrete pentru investiții. Trebuie remarcat că
pentru Ambasada Bosniei și Hertegovinei dezvoltarea și
promovarea relațiilor cu România a fost și este o prioritate
în internaționalizarea afacerilor.
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Clubul Sportiv Petro-Energia Câmpina
şi atleţii săi premianţi

Antrenorul Mihai Pascu şi „marea
speranţă sportivă” Oana Florentina
Gheorghe, pe stadionul „Iolanda
Balaş” Bucureşti

U

na din structurile
sportive de vârf ale
Prahovei, Clubul Sportiv
Petro-Energia Câmpina a
avut și în acest an – 2017,
graţie tinerilor săi atleţi
performeri premianţi, o
comportare
remarcabilă
în atletismul și sportul
românesc.
Cu o evoluţie de un
înalt nivel naţional și
internaţional și în acest an,
atleta OANA FLORENTINA
GHEORGHE de la CS
Petro-Energia
Câmpina
(președinte și antrenor
Mihai Pascu, antrenori
Ionuţ Ursu, Mihail Pascu,
Adrian Onea) s-a clasat din
nou în onorantul „fotoliu”
de lider al sportivilor
clubului.
Descoperită
de
antrenorul Mihai Pascu la
Scorţeni și pregătită deseori
în localitatea sa natală,
Oana Florentina Gheorghe,
autentică
speranţă
a
atletismului românesc, a
acumulat deja un prestigios
palmares în probele de
aruncarea greutăţii sau a
discului (20 de medalii, 7
aur, 7 argint, 6 bronz). În

paralel cu succesele sportive
sportive,
Oana Florentina Gheorghe
– dublu legitimată și la
Liceul Naţional cu Program
de Atletism Câmpulung
Muscel (în cadrul căruia
și-a dezvoltat și măiestria
sportivă), a înregistrat în
acest an și notabile succese
profesionale: promovarea
bacalaureatului și admiterea
în învăţământul superior
(Facultatea de Educaţie
Fizică București…).
În onoranta ierarhie,
poziţia
secundă
îi
revine tânărului sportiv
FLORIAN
GEORGE
NICOLAE
multiplu
campion și medaliat în
probe combinate – atletism,
dar și campion naţional

Componenţi de elită ai CS Petro-Energia Câmpina,
cu onoare, bucurie, mândrie…
performer
internaţional
(„IV” la „Mondiale”…), la
bob. Originar din Mislea
– Scorţeni, Florian, ca și
colega de club Oana, cât și
antrenorul Mihai Pascu au
primit, constant, sprijinul
generos al primarului de
Scorţeni – Mihai Neacșu,
benefic performerilor.
Poziţia a treia, în
clasamentul anual al celor
mai valoroși sportivi ai
clubului îi revine atletei de
excepţie
ALEXANDRA
NECULA din Breaza, elevă
la Școala „B.P. Hasdeu”
Câmpina,
ex-campioană
naţională
(„Copii
3”,

greutate) „speranţă”
greutate),
speranţă” la disc
și greutate.
În
continuare,
în
clasamentul premianţilor
se află IULIA ȘINCĂ (16
ani, 1,90 m), aruncătoare
de greutate și componenta
lotului naţional de canotaj,
apoi, LIVIU NEAGU (17
ani, 2 m) elev Breaza,
polivalent în atletism, dar
și component al lotului
naţional de handbal juniori.
În primii zece performeri
ai
CS
Petro-Energia
Câmpina se situează atletul
polivalent și deosebitul
talent CAROL BANU (13
ani, 1,85 m, „47” la pantofi)

Mihai Pascu şi-o grupă de „speranţe”…

din Cornu,
Cornu medaliat disc,
disc
greutate, de perspectivă,
sărituri, decatlon, atleta de
mare perspectivă (sprint
lungime, probe combinate)
IRINA TALANGĂ din
Telega, atleţii proveniţi de
la Centrul de Plasament
„Sfânta Filofteia” Câmpina
respectiv
SEBASTIAN
RUDEANU (aur – disc,
argint – greutate, „J 3”) și
CRISTIAN CONSTANTIN
(16 ani, 1,97 m, de
perspectivă
triplu
salt
și decatlon) și de atletul
JUANITO HORNEA din
Cornu – sportiv de viitor…
În
decursul
anului,
pentru
CS
PetroC
Energia
E
Câmpina
au
C
mai
m punctat
cu
c succes și
tinerii
atleţi
ti
Patricia
P
Bratu,
Ana
B
Stoica,
S
Mihaela
M
Ursuleanu,
U
Natalia
N
Rusu,
Bianca
R

Imagini: cspetroenergiacâmpina
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Hornea,
Cazan, Rareș
Hornea Ioana Cazan
Anghel, Virgil Constantin,
iar în competiţiile „masters”
și Emanuel Necula, Bogdan
Mihai Ţoc, Mihai Dumangiu
și Mihai Pascu – ultimul
multiplu medaliat (inclusiv
aur) intern și internaţional.
Admirabila
activitate
instructiv-educativă
și
competiţională de la Clubul
Sportiv
Petro-Energia
Câmpina
(coordonată
de președintele antrenor
Mihai Pascu, de colegii
antrenori prof. Ionuţ Ursu,
Mihail Pascu, prof. Adrian
Onea, de colaboratorii
de „aur” ing. Emanuel
Necula, ing. Daniel Banu
și de ex-campionii ec. Vlad
Voiculescu și prof. Codruţ
Dumitru),
rezultatele,
eforturile,
sacrificiile,
speranţele, antrenorilor și
sportivilor, ale copiilor și
tinerilor performeri n-au
din păcate ecoul meritat,
edilii marelui municipiu
Câmpina vitregindu-i de
atât de necesara susţinere
legală… Poate în 2018 va fi
mai bine…

Pe scurt, spre final de 2017…
FOTBAL
* Tradiţional, Asociaţia Judeţeană de
Fotbal Prahova (președinte – prof. Silviu
Crîngașu, vicepreședinte Teodor Negoiţă)
organizează ampla competiţie fotbalistică
pentru echipe de copii, Cupa „Moș
Crăciun”. La a 25-a ediţie (16, 17.XII.2017,
modernele săli de sport din Băicoi și Blejoi,
23 și 24.XII.2017, în Sala Olimpia din
Ploiești) vor participa 33 de echipe.
VOLEI
Divizia A 1 (m) * Tricolorul LMV
Ploiești – CSA Steaua București 2-3 (2518, 18-25, 25-18, 21-25, 18-20). Derby și
splendid spectacol sportiv.

BASCHET
Liga 1 (m) * Steaua CSM Exim Bank 2
București – CSU Ploiești 109-66.
HIPISM
În cea mai spectaculoasă cursă (10.
XII.2017, Hipodromul Ploiești), „Criteriul
de Fond” (3800 m) a câștigat la foto-finish
iapa Beatrice VF (driver Mihai Costache)
în faţa favoritei Bomba de Janville (în sulky
– Tsvetan Parmakov – Bulgaria).
ÎNOT
* 320 de copii a unor cluburi din Prahova
și din ţară au luat parte (10.XII.2017,
Bazinul Vega) la „Cupa Moș Crăciun”, sub
bagheta ex-campioanei mondiale Tamara

0372.032.313
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Costache – CSM Ploiești.
BADMINTON
* Adrian Basarabeanu – CSC Berceni –
Prahova a devenit Campionul României
– „Veterani +35”, cucerind medalia de aur
(București, 10.XII.2017), fratele sau Cătălin
Basarabeanu a cucerit „bronzul”, iar cei doi
argintul la dublu. Felicitări!
LAURII PRAHOVEI 2017…
* Ca în fiecare final de an Direcţia
pentru Sport și Tineret Prahova (director
prof. Laurenţiu Nicolescu), va premia (27.
XII.2017, ora 10,30, Sala Olimpia Ploiești)
sportivii prahoveni evidenţiaţi în 2017, în
întreceri sportive internaţionale.

Cu prilejul Sfintelor Sărbători de
Crăciun și a Anului Nou 2018,
Redacţia Ziarului „Ploieștii”
urează tuturor sportivilor, oficialilor
și susţinătorilor sportului prahovean,
CRĂCIUN FERICIT și LA MULŢI ANI!

Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an,
Faxmedia Tour este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.
Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm
decât cu hotelurile pe care le-am verificat personal în prealabil.
Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important

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

