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

 „Nu poate mare să devină acela-n care sufl etul e mic, 
Nu va urca pe piedestal , oricât de mare îi va fi  puterea.”

- Culese de Tata  
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La începutul anului 2017, Consiliul 
Județean Prahova anunța investiții 

importante în domeniile și instituțiile pe care le 
coordonează sau gestionează prin lege. În luna 
decembrie însă se făcea o constatare cel puțin 
curioasă: banii alocați secțiunii de dezvoltare 
până la 30 noiembrie fuseseră cheltuiți în 
proporție de puțin peste 30%! În primele zile ale 
lui 2018, conducerea CJ Prahova și-a planifi cat 
proiecte la fel de ambițioase. Să sperăm că 
lucrurile vor decurge așa cum nădăjduiesc 
autoritățile, iar 2018 să fi e primul din ultimii 
trei ani în care să fi e utilizate în totalitate 
fondurile pentru investiții.

AȘTEPTĂRI MARI DE LA AȘTEPTĂRI MARI DE LA 
PRIMĂRIA PLOIEȘTI

Primăria Ploiești a stabilit, în linii 
generale, grafi cul investițional pentru 

2018. Să vedem însă dacă va fi  respectat, având 
în vedere că, la nivelul municipiului, există un 
mare impediment, acela că primarul Adrian 
Dobre (PNL) nu are majoritatea în Consiliul 
Local (PSD-ALDE). Și am constatat în 2017 
ce înseamnă acest lucru: documentația la 
noul spital a fost întârziată fi indcă taberele 
politice n-au ajuns la un acord privind 
amplasarea clădirii; procedurile de achiziție a 
autobuzelor au intrat tardiv în linie dreaptă 
din pricina acelorași diferende de natură 
politică.

PREMIERUL MIHAI TUDOSE A FOST 
DAT AFARĂ DUPĂ 201 ZILEDAT AFARĂ DUPĂ 201 ZILE

Anul a început nefavorabil pentru 
România și furtunos pentru PSD. 

Partidul afl at la guvernare și-a dat jos al 
doilea premier și cabinet în răstimp de 12 

luni. Motivul pentru care prim-ministrul 
Mihai Tudose și-a pierdut mandatul nu 
a fost exprimat clar. Oricum el nu ține 
de performanțele Cabinetului de vreme 
ce, anul trecut, vă aduceți aminte, a fost 
raportată o creștere economică bombă. 
În spațiul public s-a vorbit despre „statul 
paralel care vâră bățul prin gard”, despre 
„minciuni colportate prin cabinetele 
ministeriale”, „de un misterios om 
malefi c, care nu este Soroș, ce face rău 
nu știm cui” etc. În ședința Comitetului 

Executiv Național, premierului Tudose 
i s-a reproșat că nu a susținut legile 
justiției și nu a colaborat cu partidul și 
cu liderul Liviu Dragnea. Și tot CExN 
a anunțat numele viitorului premier 
în persoana teleormănencei Viorica 
Dăncilă. Numirea stă acum în mâinile 
președintelui Klaus Iohannis care a fost 
amenințat cu suspendarea dacă „nu ne 
respectă premierii propuși ori de câte ori 
vrea domnu’ Dragnea și vrem și noi”

nul a început nefavorabil pentru

Dacă vor pica de acord, Consiliul Județean 
Prahova și Primăria Ploiești vor semna 

un acord pentru construirea, în comun, a unei 
noi clădiri în care să fi e montat, ulterior, un 
accelerator de particule, folosit în tratamentul 
radioterapeutic al bolnavilor de cancer. Aparatura, 
care va costa în jur de 6 milioane de euro, va 
fi  achiziționată cu ajutorul fi nanciar al Băncii 
Mondiale. Condiția pusă este ca benefi ciarul 
să dispună de o clădire nouă, cu datele tehnice 
specifi ce unei astfel de activități. Imobilul ar 
urma să fi e ridicat în curtea Spitalului Shuller, 
lângă unul dintre corpurile secției oncologice. 
Termenul avut la dispoziție este unul foarte scurt. 
Până în luna mai, autoritățile județene și locale 
trebuie să semneze parteneriatul, astfel încât să 

fi e derulate în procedură de urgență toate celelalte 
etape (studii preliminare, proiectare, licitație, 
execuție). În caz contrar este posibil ca fi nanțarea 
să fi e ratată. Spitalul Municipal „Shuller” 
dispune de un aparat pentru radioterapie 
superfi cială și semi-profundă, însă acesta este 
departe de performanța acceleratorului de 
particule. În februarie 2016, Primăria Ploiești 
solicita Ministerului Dezvoltării să fi nanțeze 
achiziționarea unui aparat pentru radioterapie 
profundă. La sfârșitul aceluiași an a fost semnat 
un document prin care o suprafață de 850 mp ar fi  
fost trecută provizoriu la Compania Națională de 
Investiții, unitate care urma să realizeze clădirea 
pentru instalarea aparaturii. Anul 2017 s-a scurs 
fără vreun rezultat, iar în 2018 se reia tema din 
2016. Sperăm să fi e cu rezultate, de data aceasta!

PSD ȘI-A DĂRÂMAT AL DOILEA GUVERN 
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Accident rutier la Câmpina. Trei 
persoane au ajuns la spital

Accidentul rutier s-a produs 
la intersecția străzii Constantin 
Stere cu strada Conductelor. Două 
autoturisme au intrat în coliziune, 
iar una dintre mașini a avariat 
ușor și o conductă de gaze. Potrivit 
ISU Prahova, trei persoane au fost 
transportate la Centrul de Primiri 
Urgențe al Spitalului Municipal 
Câmpina. Victimele accidentului 
sunt un bărbat în vârstă de 48 
de ani, un tânăr de 23 de ani și o 
tânără de 19 ani, care au suferit 
diverse traumatisme. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs accidentul rutier.
Accident în Ploiești, la Lămâița

Cinci persoane au fost implicate 
într-un accident rutier care a avut 
loc în zona Lămâița, din Ploiești, 
după ce trei autoturisme au 
intrat în coliziune. La fața locului 
au ajuns echipaje ale Poliției și 
ale Serviciului de Ambulanță 
Prahova. Un tânăr în vârstă de 
36 de ani a fost transportat la 
Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești, după 
ce a suferit un traumatism cranio-
cerebral și plăgi multiple la nivelul 
capului. O altă tânără, în vârstă de 
17 ani, a suferit un atac de panică, 
însă a refuzat transportul la spital, 
la fel ca și celelalte trei persoane 
din autoturisme. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cu 
exactitate modul cum s-a produs 
accidentul rutier.

Minor accidentat de un 
autoturism în Cartierul Mitică 

Apostol
Un copil în vârstă de 13 ani a 

fost accidentat de un autoturism, 
în Cartierul Mitică Apostol. 
Copilul circula pe o bicicletă, 
moment în care a fost acroșat 
de o mașină. La fața locului au 
ajuns imediat echipaje ale Poliției 
și ale Serviciului de Ambulanță 
Prahova. Minorul prezenta un 
trumatism cranio-cerebral, 
precum și mai multe plăgi la cap 
și un traumatism abdominal. 
Copilul a fost transportat la 
Unitatea de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean Ploiești, 
pentru continuarea investigațiilor 
medicale. Și în acest caz, polițiștii 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs evenimentul rutier.

Incendiu puternic la un abator 
din Prahova

Peste 40 de pompieri militari 
au intervenit după ce, în jurul orei 
20.45, la un abator din comuna 
Târgșoru Vechi, sat Strejnicu, a 
izbucnit un incendiu. La fața locului 
s-au deplasat șase autospeciale cu 
apă și spumă, având în vedere că 
focul se manifesta violent, pe o 
suprafață de 1.000 de metri pătrați, 
iar la o distanță de aproximativ 
25 de metri se afl au două 
rezervoare, unul cu 5.000 de litri 
de motorină, iar celălalt cu GPL. 
Pompierii militari s-au mobilizat 
rapid și au intervenit pentru 

stingerea focului. Operațiunea 
de stingere a incendiului a durat 
câteva ore, ultimul echipaj 
retrăgându-se la ora 04.30. Cauza 
probabilă a incendiului, potrivit 
Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență Prahova, a fost un mijloc 
de încălzire lăsat nesupravegheat 
ori supraîncălzit. Din fericire nu 
au existat victime, însă pagubele 
au fost importante. În timpul 
incendiului au ars mai multe spații 
administrative, utilaje și instalații, 
bunuri și obiecte de uz casnic, dar 
și acoperișul halei.
Amenzi de 57.000 de lei. Zeci de 

permise auto ridicate
Polițiști ai Biroului Drumuri 

Naționale și Europene au 
executat o serie de acțiuni pentru 
identifi carea conducătorilor de 
autovehicule care încalcă regimul 
legal de viteză, a cazurilor de 
conducere sub infl uența băuturilor 

alcoolice, a abaterilor pietonilor, 
precum și pentru verifi carea 
transporturilor de persoane. 
„Pentru abaterile constatate, au 
fost aplicate 228 de sancțiuni 
contravenționale, în valoare totală 
de 57.105 lei, au fost reținute 
cinci permise de conducere și au 
fost retrase patru certifi cate de 
înmatriculare auto”, a anunțat IJP 
Prahova. Polițiștii au constatat 
două infracțiuni, de conducere 
a unui autovehicul de către o 
persoană care nu posedă permis, 
respectiv de conducere a unui 
autovehicul de către o persoană 
care are o îmbibație alcoolică în 
sânge peste limita legală. Polițiștii 
Biroului Rutier Ploiești au acționat 
în municipiu pentru depistarea și 
sancționarea conducătorilor auto 
care conduc autovehicule sub 
infl uența băuturilor alcoolice. 310 
conducători auto au fost verifi cați, 
dintre care 235 testați cu aparatul 
etilotest. Polițiștii au aplicat 26 
de sancțiuni contravenționale, în 
valoare de 11.715 lei, au reținut 
două permise de conducere și 
au retras patru certifi cate de 
înmatriculare.  

Controale la agenții economici
Polițiști ai Serviciului de 

Investigare a Criminalității 
Economice au organizat 
o acțiune având ca scop 
prevenirea, descoperirea şi 
combaterea comerțului cu 
produse contrafăcute, precum și 
a activităților ilicite în domeniul 
turismului. „Astfel, au fost 
verifi cați 19 agenți economici și 
au fost aplicate șapte sancțiuni 
contravenționale, în valoare 
de 26.500 lei. Totodată, au fost 
constatate două infracțiuni – una 
de punere în circulaţie a unui 
produs purtând o marcă identică 
sau similară cu o marcă înregistrată 
și una de evaziune fi scală”, a 
precizat IJP Prahova. De exemplu, 
spun polițiștii, „la punctul de 
lucru al unei întreprinderi 
individuale din municipiul 
Ploieşti, au fost identifi cate 
31 de articole vestimentare 
(tricouri, bluze) inscripţionate 
cu însemne şi denumiri similare 
unor mărci protejate, pentru care 
reprezentantul agentului economic 
nu deţinea certifi cate de calitate şi 
conformitate sau alte înscrisuri 
care să le ateste aute nticitatea”. 
Mărfurile suspecte a fi  contrafăcute 
au fost indisponibilizate în 
vederea continuării cercetărilor. 
„La punctul de lucru al unei P.F.A. 
din stațiunea Bușteni, polițiștii 
au constatat că, în cursul lunii 
decembrie a anului 2017, agentul 
economic a oferit servicii de cazare 
către turiști, fără a evidenția în 
documentele contabile ale unității 
veniturile încasate, în valoare de 
5.250 de lei, sustrăgându-se astfel 
de la plata contribuțiilor către 
bugetul consolidat al statului. 
În cauză urmează a fi  efectuate 
cercetări sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de evaziune fi scală”, a 
precizat IJP Prahova.
Femeie depistată cu țigarete de 

contrabandă
O patrulă mixtă de siguranță 

publică din cadrul Secției nr. 
1 Ploiești, în timpul exercitării 
atribuțiilor de serviciu pe strada 
Cometului, a observat o femeie, 
având un comportament suspect, 
care a urcat într-un taxi. Polițiștii 
au urmărit autoturismul, acesta 
fi ind oprit pe strada Trandafi rilor. 
Oamenii legii au legitimat 
conducătorul autovehiculului, 
precum și pasagera, în vârstă de 
40 de ani, din Republica Moldova. 
„Cu ocazia controlului efectuat, 
asupra sa a fost găsită o sacoșă, 
ce conținea 200 de pachete cu 
țigarete și 4 litri alcool, bunuri 
care au fost  ridicate în vederea 
continuării cercetărilor”, a 
anunțat IJP Prahova. În cauză a 
fost întocmit un dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
contrabandă cu țigarete. 

Hoț de biciclete depistat de 
polițiști

Polițiștii Secției Rurale nr. 
3 Blejoi au fost sesizați despre 
comiterea furtului unei biciclete 

dintr-o curte din comuna Păulești. 
„În urma verifi cărilor efectuate, 
au identifi cat persoana bănuită de 
comiterea faptei ca fi ind un bărbat 
de 30 de ani, din orașul Băicoi. Cu 
ocazia cercetărilor, polițiștii au 
mai stabilit faptul că acesta este 
principalul suspect în alte șase 
furturi comise pe raza comunei 
Păulești (în perioada 11 noiembrie 
2017 – 9 ianuarie 2018), ocazii 
cu care ar fi  sustras biciclete în 
valoare de 8.000 de lei”, se arată 
în comunicatul de presă al IJP 
Prahova. Toate bunurile sustrase 
au fost recuperate și predate 
persoanelor vătămate.  Suspectul a 
fost reținut pentru 24 de ore, iar în 
data de 12 ianuarie a fost prezentat 
Judecătoriei Ploiești, care a dispus 
arestarea sa preventivă pentru 30 
de zile. 
Urmărit în România, depistat în 

Franța
Poliţiști de investigaţii 

criminale din cadrul Biroului 
Urmăriri au obţinut date care au 
fost transmise către autorităţile 
din Franţa, în baza cărora un 
bărbat de 32 de ani, din comuna 
Telega, a fost depistat și reţinut 
pe teritoriul acestui stat. Bărbatul 
era urmărit naţional, întrucât se 
sustrăgea de la executarea unui 
mandat de arestare preventivă 
emis de Judecatoria Câmpina, 
pentru comiterea infracțiunilor 
de tulburare a ordinii și liniștii 
publice, mărturie mincinoasă, 
amenințare și distrugere. 
Inculpatul a fost extrădat din 
Franța și a fost încarcerat în 
Centrul de Reținere și Arestare 
Preventivă Câmpina. 

Tânăr alpinist surprins de o 
avalanșă pe Valea Coștilei

Tânărul în vârstă de 30 de 
ani a urcat pe Valea Coștilei din 
Bucegi. La un moment dat a căzut 
și a declanșat o avalanșă, spun 
salvamontiștii. 

Mai mulți alpiniști, afl ați la 
Refugiu Coștila, s-au mobilizat 
în căutarea tânărului, însă aceștia 
au mai găsit doar casca, rucsacul 
și cei doi pioleți. La rândul lor, 
salvamontiștii au constituit o 
echipă de intervenție. La acțiunile 
de căutare au participat salvatori de 
la Salvamont Prahova și Salvamont 
Bușteni. Operațiunea de salvare a 
continuat prin „sondarea brută” 
și detaliată a zonei avalanșei, deși 
afară se întunecase. Căutările au 
fost sistate, după ce în zonă s-a 
pornit o nouă avalanșă, care a fost 
la un pas să surprindă echipa de 
salvare. Operațiunea de căutare a 
fost reluată și a doua zi, însă fără 
succes. În a treia zi, salvatorii 
montani au fost ajutați de trei câini 
antrenați să descopere victimele 
surprinse de avalanșă, însă fără 
niciun rezultat. Și în a treia zi, 
operațiunea de căutare a fost 
extrem de difi cilă. Peste noapte 
s-a depus, spun salvamontiștii, un 
strat de 10 centimetri de zăpadă, 
care a sigilat găurile din sondarea 
precedentă. Cei trei câini, aduși de 
la Argeș și de la Gorj, au indicat 
același loc, însă după ce zăpada 
a fost decopertată, victima nu a 
fost găsită. Nu este exclus, spun 
salvamontiștii care participă la 
căutări, ca victima să fi e îngropată 
la mai mult de 2,5 metri, acolo 

unde sondele de avalanșă nu 
ajung. 

 „Am procedat apoi la săparea 
de șanțuri din metru în metru 
și la o nouă sondare”, au povestit 
salvamontiștii despre munca 
extrem de difi cilă desfășurată 
pentru găsirea tânărului. 
Specialiștii muntelui spun că 
șansele de supraviețuire ale 
acestuia s-au apropiat de 0 încă 
din prima seară. Cantitatea de 
zăpadă care s-a rostogolit la vale 
este extrem de mare, iar pe timpul 
nopții mercurul în termometre a 
coborât la -20 de grade Celsius. 

20 de percheziții în București, 
Prahova, Bacău, Giurgiu și Ilfov

Poliţiștii de investigare a 
criminalității economice din 
cadrul Inspectoratului de 
Poliție Județean Prahova, sub 
coordonarea procurorilor din 
cadrul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Prahova, au efectuat 
20 de percheziții domiciliare, 
în municipiul București și în 
județele Prahova, Bacău, Giurgiu 
și Ilfov. Acțiunea a vizat persoane 
bănuite că ar face parte dintr-o 
grupare infracțională specializată 
în săvârșirea unor infracțiuni de 
evaziune fi scală și spălare a banilor. 

„Astfel, în perioada 2012 – 2016, 
trei societăți comerciale benefi ciare 
ar fi  infl uențat obligațiile fi scale 
datorate bugetului de stat, în 
sens negativ, prin înregistrarea 
în evidențele contabile proprii de 
achiziții nereale. Pentru săvârșirea 
infracțiunii de evaziune fi scală ar 
fi  fost folosite 10 societăți cu un 
comportament de tip fantomă. 
Prejudiciul cauzat este în valoare 
de aproximativ 3.900.000 de lei 
din actele de evaziune fi scală și 
peste 8.000.000 din infracțiunea 
de spălare a banilor”, se precizează 
în comunicatul de presă al IJP 
Prahova. În cauză se efectuează 
cercetări sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de evaziune fi scală 
și spălare a banilor. Trei persoane 
au fost reținute. Este vorba de doi 
ploieșteni, în vârstă de 38 de ani, 
respectiv de 40 de ani, acuzați de 
evaziune fi scală și spălarea banilor, 
precum și o femeie din București, 
în vârstă de 38 de ani, cercetată 
pentru complicitate la cele două 
infracțiuni. Cele trei persoane au 
fost prezentate în fața instanței cu 
propunerea de arestare preventivă.

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

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

Anul 2018 a debutat, din păcate, cu o serie de evenimente nedorite. 
Un incendiu puternic a provocat pagube imense la un abator din 
Târgșoru Vechi, iar seria accidentelor rutiere a continuat.
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Să facem un 
scurt istoric al 

evenimentelor din primele 
zile ale acestui an care au 
condus, în fi nal, la ceea ce 
nu se aștepta nimeni: PSD 
s-a leapădat de al doilea 
premier la 201 zile după 
ce acesta a fost numit și 
a depus jurământul la 
Palatul Cotroceni. Anterior, 
Sorin Grindenau a fost 
dat afară după 6 luni de 
guvernare din motive de 
nerespectare a programului 
de guvernare. În cazul 
premierului Tudose nu au 
existat reproșuri de ordin 
economic; alianța s-a 
lăudat cu performanțele 
economice fabuloase 
obținute fi x sub comanda 
premierului demis.

UN POLIȚIST 
PEDOFIL A ISCAT 
GÂLCEAVĂ ÎNTRE 

MINISTRUL 
DE INTERNE ȘI 

PREMIER
Anul 2018 a debutat cu 

un scandal uriaș legat de 
un pedofi l din București. 
După trei zile de căutări și 
cercetări, Poliția Română 
a afl at că monstrul care 
molesta copiii este de 
fapt un coleg de-al lor, 
de la serviciul rutier. În 

interiorul Minsterului 
Afacerilor Externe se fac 
valuri cu privire la vinovații 
care l-ar fi  acoperit mai 
mulți ani pe violatorul de 
prunci. Fiindcă ulterior s-a 
afl at că pe numele acestuia 
au fost întocmite mai 
multe dosare penale, dar 
acestea au fost intenționat 
închise, spre a-l proteja 
pe pedofi l. Ministrul de 
Interne, Carmen Dan, fostă 
colaboratoare a lui Liviu 
Dragnea la Teleorman, a 
anunțat la televizor mai 
multe sancțiuni, printre 
care demiterea șefului 
Inspectoratului General al 
Poliției Române, chestorul 
Mihai Despescu. Premierul 
Mihai Tudose nu a fost 
consultat cu privire la aceste 
măsuri și a concluzionat, 
din rațiuni numai de el 
cunoscute, că ministrul 
Dan l-ar fi  mințit, cerând-i 
demisia, la pachet cu alte 
plecări din conducerea 
IGPR. Tudose a afi rmat 
că nu mai poate lucra cu o 
persoană care l-a mințit pe 
față. 

PSD A AVUT DE 
ALES ÎNTRE UN 
MINISTRU ȘI UN 

PREMIER. ȘI A ALES 
SĂ-L DEA AFARĂ PE 

TUDOSE!
Inițial, ministrul 

Carmen Dan a consimțit 
să plece, dar a doua zi 
dimineață (10 ianuarie) a 
spus că va face acest lucru 
numai cu consimțământul 
partidului.  Iar conducerea 
la vârf a PSD nu i-a dat 
voie să părăsească postul. 
Pe fondul unor tensiuni 
mai vechi între liderul PSD, 
Liviu Dragnea și prim-
ministrul Mihai Tudose, a 
apărut de nicăieri soluția ca 
ultimul să fi e pus în discuția 
Comitetului Executiv al 
PSD, for care să decidă dacă 
partidul îl mai dorește pe 
acesta premier. Aparent, 
după un turneu electoral 
prin țară al președintelui 
Dragnea, se crease impresia 
că în partid ar exista două 
tabere, una care să-l susțină 
pe Liviu Dragnea, iar alta 
pe Mihai Tudose. În ședința 
de luni seară (15 ianuarie), 
totul s-a dovedit a fi  un 
fals: 59 de șefi  locali, din 
68 prezenți, au hotărât să-i 
retragă lui Tudose sprijinul 
politic, iar acesta și-a depus 
demisia imediat. Așa s-a 
ajuns ca PSD să-și dărâme, 
într-un an, al doilea guvern. 
Impropriu spus, de fapt: 
PSD a avut ce a avut cu 
premierii, nu și cu miniștrii 
credincioși partidului care 
i-a propulsat.

EXPLICAȚII 
CONFUZE PENTRU 

RĂSTURNAREA 
GUVERNULUI UNEI 

ȚĂRI
Imediat după ședința 

în care Mihai Tudose a 
trebuit să se recunoască 
învins, în spațiul public au 
apărut primele explicații 
referitoare la motivele care 
au condus la o asemenea 
masură radicală. Fiindcă 
e o măsură radicală ceea 
ce s-a produs. Să dai 
afară un guvern chiar nu 
e o glumă! Președintele 
PSD, Liviu Dragnea, cel 
care este perceput de o 
anumită parte a opiniei 
publice că se afl ă la originea 
debarcării propriilor 
premieri, a declarat că lui 
Tudose i-au fost aduse mai 
multe acuzații: „Au fost 
mai multe reproșuri. S-au 
purtat cam multe minciuni 
printre miniștri. Concluzia 
a fost că nu se mai poate 
continua, pentru că este o 
situație confl ictuală. S-au 
referit colegii la ultimele 
apariții televizate. Există 
o nemulțumire legată de 
faptul că așteptau ca noul an 
să înceapă cu prezentări ale 
unui bilanț și ale măsurilor 
care trebuie luate în 2018. 
În schimb au văzut apariții 
televizate care nu trebuiau 
să fi e. S-a creat o stare de 
tensiune care a tot crescut. 
Cred că au contribuit și unii 
colegi ai mei, pe care i-am 
lăsat să producă postări 
în care să-și spună puncte 
de vedere. Toate lucrurile 
acestea au escaladat și s-a 
ajuns în situația în care 60 
de colegi au spus că nu mai 
putem avea garanția că peste 
o lună de zile vom ajunge în 
aceeași situație”.

DE VINĂ: STAFIA 
STATULUI PARALEL, 

CARE NU MAI E 
SOROȘ, CI UN ALT 

„VENINOS”
Ulterior, la diverse 

televiziuni, s-a vorbit că, 
de fapt, totul se trage de 
la „statul paralel”. Codrin 
Ștefănescu este convins 

că „statul paralel a băgat 
bățul prin gard, să provoace 
războaie în interiorul 
partidului”. În schimb, alții 
s-au dat de gol fără să vrea, 
recunoscând că, la ședința 
CExN, lui Tudose i s-a 
reproșat că nu a susținut 
legile Justiției. Adică unul și 
același motiv care a condus 
și la eliminarea premierului 
Sorin Grindeanu, care 
a fost nevoit să retragă 
celebra OUG 13 prin care 
mai multe persoane de rang 
înalt ar fi  scăpat de dosarele 
penale. Revenind însă la 
stafi a statului paralel, știm 
că anul trecut acesta a 
îmbrăcat mai multe chipuri: 
multinaționalele, Europa, 
SRI, Florian Coldea și Soroș. 
În 2018 însă se pare că PSD 
și-a schimbat părerea. Liviu 
Dragnea a admis că Tudose 
s-a schimbat din cauza 
unui „om negru”: „colegilor 
mei le-am spus despre un 
personaj veninos dintr-o 
instituție românească care a 
făcut foarte mult rău și face 
în continuare foarte mult 
rău”. Iar Codrin Ștefănescu 
a devoalat cine este acest 
stat paralel: „personajul 
veninos este dl Pahonțu 
(n.n.-șeful Serviciului de 
Pază și Protecție) despre 
care a mai vorbit Liviu 
Dragnea și anul trecut. Se 
vor lămuri care este rolul 
dlui Pahonțu și al altora 
dimprejurul lui în politica 
noastră din România și cum 
e cu mesagerii care sunt 
trimiși cu promisiuni pentru 
unii și pentru alții că ajung 
miniștri și care sunt ordinele 
pe care le dau. În România 
sunt o sumedenie de oameni 
care dețin funcții importante 
și folosesc acele instituții, 
subordonații și banii de la 
buget pentru acele instituții 
în interes propriu sau al unui 
grup pe care noi l-am numit 
statul paralel. Dl Pahonțu 
este unul dintre capii celor 
care conduc. Mesagerii sunt 
sub dl Pahonțu. Dl Pahonțu, 
cum spune dl Dragnea, 
este un sforar principal, 
care decide”. Acum, cum 
noi știm că Parlamentul, 
Guvernul, ministerele, 

peste 50% dintre primării 
și 70% dintre consiliile 
județene sunt conduse de 
majoritatea PSD-ALDE 
și toate aceste structuri 
conduc de facto România... 

PSD PROPUNE 
UN PREMIER TOT 
DIN TELEORMAN. 

PREȘEDINTELE 
ROMÂNIEI, 

AMENINȚAT CU 
SUSPENDAREA

Marți, liderii PSD  au 
votat în unanimitate ca 
europarlamentarul Viorica 
Dăncilă să fi e propunerea 
PSD pentru postul de 
premier. Al treilea premier 
într-un an! Aceasta provine 
din Teleorman, la fel ca 
Liviu Dragnea și Carmen 
Dan. Majoritatea politică 
nu concepe ca președintele 
Klaus Iohannis să nu se 
execute imediat și să o 
numească necondiționat 
pe Dăncilă în funcția de 
prim-ministru. Altfel, 
prin puterea majorității, 
acesta va fi  imediat 
suspendat. Lia Olguța 
Vasilescu a afi rmat tranșant: 
„mergem la Cotroceni cu 
o listă de semnături ale 
parlamentarilor, ca să 
demonstrăm faptul că există 
o majoritate parlamentară. 
În acel moment, domnul 
Klaus Iohannis nu 
poate spune că nu este o 
majoritate parlamentară. 
Vom demonstra că avem o 
majoritate califi cată pentru 
a trece un nou guvern în 
Parlament. Dacă domnul 
Iohannis nu va dori să 
propună premierul de la 
PSD către Parlament, atunci 
vom trece la soluția de 
avarie. Se poate ajunge și la 
suspendarea președintelui.” 
Anterior, la o emisiune 
televizată, Vasilescu a fost 
și mai categorică: „ne-am 
săturat să tot fi m fără niciun 
motiv ciuca bătăilor lui 
Iohannis! Dacă nu ne respectă 
premierii propuși ori de câte 
ori vrea domnu’ Dragnea 
și vrem și noi, nu stăm la 
discuții și îl suspendăm! 
Oricum dumnealui n-are de 
ales și e condamnat să poarte 
acest fes!”

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

fi m fără niciun motiv ciuca bătăilor lui 
Iohannis! Dacă nu ne respectă premierii 
propuși ori de câte ori vrea domnu’ 

Dragnea și vrem și noi, nu stăm la discuții 
și îl suspendăm! Oricum dumnealui n-are 
de ales și e condamnat să poarte acest fes!”

-Duamna Volguța,
Acuma, zău, vă dați de-a huța?
Noi știm că vă jucați
În loc să guvernați,
Dar pe la nas nu vă e un pic
Să ne conduceți din buric?
Adică într-o dimineață,
Dacă mijește din mustață,
Dăm România peste cap
Că vrea dom` Liviu un rahat?
Pe președinte-l suspendați
Că nu vă lasă să...scuipați
Pe noi chiar zi de zi?
Oricum ar fi 
Confunzi pesemne această țară
Cu striptisul la bară!
Și, dragă, vrei-nu vrei,
Șase-i mai mare decât trei.
N-ai înțeles?
Cam mare fes
Pe capul tău.
Ziceam, Volguțo, fată, hăi,
De voturi. Și, ghinioane,
Voi aveți 3, iar neamțul 6 milioane!

Ați afl at de ce a fost demis premierul 
Tudose, neh? Dracul ăla de stat 

paralel cică a băgat bățul prin gard și 

i-a întărâtat pe pesediști, i-a făcut să se 
încaiere între ei. Ce pedofi l? Ce scandal 
în poliție? Ce duel între Carmencita 
Dan și Tudose? Ce opunere a lui Tudose 
pentru modifi carea legilor justiției? Ce 
nemulțumire a lui Dragnea că nu mai 
asculta sluga de el? Nimic din toate astea! 
De vină e statul paralel, adică o dihanie 
care nu se vede, nu merge, nu vorbește, nu 
doarme, nu mănâncă, deci nu există, dar 
face atâta rău încât Dragnea este obligat 
să-i schimbe pe toți cei în care a intrat 
statul paralel, posedați adică. Bre, dacă 
nu-i duceți și la exorcizare, n-ați făcut 
nimica!

-Fugi, măi, stat paralel,
Diavole de orice fel,
Dintre ochi, dintre sprâncene,
De prin dosarele mele,
Că m-ajunge DNA,
Cu coarnele să mă ia,
Să m-arunce-n închisoare
Și-o să am zile amare...

Alina Bica, fosta șefă de la DIICOT, 
condamnată în prima instanță în 

două dosare de corupție, a plecat în Costa 
Rica. Avocatul său spune însă că acolo ar 
fi  fost victima unui accident rutier. Costa 
Rica este un paradis pentru cei care aleg 

să își schimbe radical viața. Cu doar 
200.000 de dolari, un turist poate primi 
drept de reședință permanentă. Alina 
Bica însă, spune apărătorul său din țară, 
și-ar fi  găsit acolo de lucru, s-ar fi  înscris 
în barou, dar se va întoarce pentru a-și 
proba nevinovăția.

-Foaie verde de scaieți,
Pe Bica o mai vedeți
Când o veni sorocul
Să zboare și porcul,
Când o face plopul mere
Și răchita micșunele,
La calendele grecești
România, să trăiești!

PNL, un partid ajuns ca un maidanez 
leșinat, cică e pregătit să-și asume 

răspunderea guvernării. Rupt de lume, 
de iarnă, de soartă, chiar și de propriul 
lui partid, Ludovic Orban a declarat: 

„obiectivul nostru este ca PSD să nu mai fi e 
la guvernare. Am hotărât să nu participăm 
la nicio formulă de guvernare cu PSD. De 
asemenea, am hotărât să votăm împotriva 
oricărui guvern care conține în structura 
guvernamentală PSD. Am decis ca 
mandatul delegației să fi e solicitarea de 
alegeri anticipate, în măsura în care este 
posibil constituțional. PNL este pregătit 
să-și asume răspunderea guvernării prin 
câștigarea alegerilor anticipate”.  Orbane, 
tu vorbești pe față una, dar pe dos îți 
trimiți pe Prișcă, Hrișcă, Bușoi, Păpușoi 
și alți popândăi de partid la televiziunile 
care luptă împotriva Justiției, cot la cot 
cu Codrin, Ciutacu, Ciuvică, Vișan și alți 
duși cu sorcova. Pe de altă parte, până 
când norocul ăsta, să stai ca o potaie și să 
ajungi la guvernare prin voia întâmplării? 
Munciți și voi ceva, că asurzim de-atâta 
tăcere în opoziție!

-Vizibil expirat,
Ludovic s-a întrebat:
Doamne, Doamne, unde ești,
Oare nu mă mai iubești?
În gura mea nătăfl eață
Pui o pară mălăiață?
Uite, atâta îți cer,
Dă-mi și mie un guvern!
La care Dumnezeu:
Du-te, Orbane, la muncă,
Nu te da în două luntre,
Du-te și combate
Cu Dragnea te bate,
Convinge-i pe români
Că sunteți mai buni.

PSD a sărbătorit ziua de 15 ianuarie - 
Ziua Marelui Nostru Poet Național 

Mihai Eminescu - așa cum numai acest 

partid știe s-o facă: răsturnându-și 
propriul guvern și băgând România și 
mai la fundul Europei. Cică una dintre 
poeziile eminesciene ar fi  fost rescrisă în 
timpul ședinței cuțitelor lungi din PSD: 

-Ce-ți doresc eu ţie, astăzi, Românie?
Fii sub talpa noastră, nu te da cu 

Soros,
Nu rupe în veci a noastră frăție,
Noi te vrem de-a pururi, nu-l dori pe 

Cioloș.
Îți tăiem păduri, îți vindem pământul,
Te-am lăsat cu ape fără de pești,
Ești a noastră, dragă, aici ți-e 

mormântul,
Dulce Românie, fraieră mai ești!

Liviu Dragnea a recunoscut că, până 
acum, a avut mână proastă la ales 

premieri, după eșecurile Sorin Grindeanu 
și Mihai Tudose. Ambii premieri au 
fost dați afară de propriul partid nu din 
vreun motiv serios, ci pentru că n-au mai 
vrut să răspundă comenzilor de partid. 
Iar așa ceva nu este permis! Vorba celui 
de-al treilea posibil premier, Viorica 
Dăncilă, „ noi nu ne raportăm la oameni, 
ne raportăm la un program de guvernare” 
(Antena 3, emisiune din 16 iunie 2017, 
după demiterea Guvernului Grindeanu). 

Liviule, dacă nu ai noroc sau mână 
proastă, cum zici, n-ar fi  mai bine să pui 
PSD-ul într-o căciulă și să extragi de-
acolo numele câștigător? 

-N-am noroc, ce să fac,
Niciodată soarta nu mi-a zâmbit,
N-am noroc, dar am leac,
Extrag un guvern la lozul în plic.
Eventual dau cu ghiocul,
M-ajută Floricica iar cu tarotul,
Caut un nume în zaț de cafea
Fac orice pentru tine, of, țara mea!
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Dacă statul paralel s-ar 
uni cu statul mafi ot, statul-
stat, statul la coadă și statul 
degeaba pe banii publici în 
Parlament am fi  și noi ca 
SUA, având Statele Unite ale 
României.
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CUM VA CHELTUI CJ PRAHOVA CUM VA CHELTUI CJ PRAHOVA 
BANII CONTRIBUABILILOR ÎN 2018BANII CONTRIBUABILILOR ÎN 2018

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Anul trecut, Consiliul Județean 
Prahova și structurile din 

subordine au avut probleme în a cheltui 
banii alocați secțiunii de dezvoltare. Cu 
alte cuvinte, investițiile nu au decurs 
nici pe departe așa cum își planifi case 
inițial conducerea instituției. La 30 
noiembrie 2017, pentru cheltuielile 
secțiunii de dezvoltare s-a stabilit un 
program în sumă de 136, 566 milioane 
de lei și s-au realizat 42, 213 mil. lei, 
adică în procent de 30,91%. La acea 
vreme, președintele CJ Prahova, Bogdan 
Toader, și-a arătat fățiș nemulțumirea 
pentru acest semieșec investițional. Iată 
și câteva exemple: Direcția Județeană de 
Evidență a Persoanelor-37,43% procent 
de cheltuire a banilor din secțiunea 
de dezvoltare; Inspectoratul Județean 
pentru Situații de Urgență-2,73%; 
învățământ-2,92%; Direcția Județeană 
de Evidență a Persoanelor-37,43%; 
Spitalul Județean de Urgență-27,65%; 
Spitalul de Obstetrică și 
Ginecologie-6,59%; Muzeul Județean 
de Artă „Ion Ionescu Quintus”-93,90%; 
Muzeul Județean de Istorie și 
Arheologie-41,82%; Muzeul Județean 
de Științele Naturii-16,45%; Centrul 
Județean de Cultură Prahova-85,09%; 
Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului-31,69% (fonduri 
externe nerambursabile-100%).

PLANURI MARI PENTRU 
SPITALUL JUDEȚEAN DE 

URGENȚĂ
Pentru 2018, conducerea CJ Prahova 

a stabilit câteva priorități și sperăm 
că ele vor fi  pe măsura așteptărilor 
contribuabililor prahoveni, în slujba 
cărora se afl ă, de fapt, aleșii județeni. 
Banii locuitorilor (taxele și impozitele 
din care se constituie și bugetul CJ) 
trebuie să fi e utilizați  în niște sectoare 
care să răspundă nevoilor lor sociale 
și economice. Pe lista investițiilor din 
acest an avem:

-Spitalul Județean de Urgență: 
fi nalizarea, până în luna decembrie, a 
reparațiilor capitale și a modernizării 
tuturor secțiilor de la clădirea principală 
din zona de nord a orașului (5 milioane 
de lei de la bugetul CJ); începerea 
lucrărilor la un nou corp de clădire 
(subsol, parter și cinci etaje) în care 
să fi e aduse secțiile exterioare ale SJU. 
În clipa de față se lucrează la studiul 
de fezabilitate, urmând, după aceea, 
licitația pentru proiectare și execuție; 
demolarea unor construcții vechi de la 
secția din strada Bunavestire în locul 
cărora, până în 2020, va fi  realizată 
o miniunitate de primiri urgențe; 
extinderea secției de primiri urgențe de 
la sediul spitalului din Nord (4 milioane 
de euro, fonduri europene); realizarea 
unui circuit separat pentru furnizorii 

de aparatură medicală și de alimente; 
dotarea cu echipamente de imagistică 
prin rezonanță magnetică (RMN) 
și sisteme de arhivare a imaginilor 
medicale (Proiectul privind Reforma 
Sectorului Sanitar, Îmbunătățirea 
Calității și Efi cienței Sistemului Sanitar, 
fi nanțat prin Banca Internațională 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
-BIRD);

-Spitalul de Obstetrică și 
Ginecologie: continuarea proiectului 
de igienizare și modernizarea etajelor 
I și II (buget județean); anveloparea 
clădirii, înlocuirea tâmplăriei 
exterioare, izolarea termică a terasei, 
refacerea termoizolației, înlocuirea 
corpurilor de iluminat cu altele tip LED 
(fonduri europene); 

-drumuri: modernizarea drumului 
județean 720, 14,5 km, limită județ 
Dâmbovița-Dițești-Filipeștii de 
Pădure-Călinești-Florești-DN1 și 
a drumului județean 102K, 46 km, 
Urlați-Ceptura-Fântânele-Vadu Săpat-
Mizil-Baba Ana-Fulga de Sus-Fulga 
de Jos-Sălciile- DN1 D (45 milioane 
de euro, fonduri europene); asfaltarea 
a 200 km de drumuri județene 
(buget județ); realizarea unui pasaj 
suprateran denivelat peste DN1, la 
intersectia DJ 101I cu str. Buda (fonduri 
guvernamentale); reabilitarea DJ 
102I-Valea Doft anei-Săcele (fonduri 
guvernamentale); sensuri giratorii la 
Tătărani (la intersectia DJ 100 D cu 
DJ101 G), Florești-Baicoi (la intersecția 
DN1 cu DJ 720), Blejoi (intersecția DJ 
102 cu drumul local „Adama”), nordul 
Ploieștiului, la intersecția DN1 A cu DJ 
102E și DN1B (fonduri județene); 

-cultură:  reabilitarea Muzeului 
Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-
Quintus” și a Casei memoriale „Paul 
Constantinescu” (la ultimul edifi ciu, 
lucrările sunt începute de câțiva ani).

-apă, canalizare, deșeuri: 
continuarea proiectelor europene care 
au fost acceptate să fi e fi nanțate din 
fondurile bugetului 2014-2020, „Sistem 
de Management Integrat al Deșeurilor” 
(valoare totală de 64.442.740 lei) 
și „Reabilitarea și modernizarea 
sistemelor de apa și canal” (val. totala 
332.744.555 lei).

O SIGURĂ PRIMĂRIE DIN PRAHOVA A ACCESAT O SIGURĂ PRIMĂRIE DIN PRAHOVA A ACCESAT 
FONDURI EUROPENE PRIN POR 2014-2020FONDURI EUROPENE PRIN POR 2014-2020

Acțiunea este un fel indirect de a recunoaște faptul 
că Programul Operațional Regional este insufi cient 

cunoscut. Că este așa o dovedește și numărul oarecum mic 
de proiecte depuse anul trecut la nivelul celor șapte județe 
din Regiunea Sud-Muntenia: 817 (valoare 4,17 miliarde de 
lei), din care 124 (624 mil. lei) au fost respinse, 500 sunt în 
curs de evaluare, iar 123 (919 mil. lei) au fost contractate. 
Prahova nu stă nici ea foarte bine. Doar 23 de fi rme au 
obținut fi nanțarea pentru diverse proiecte de dezvoltare, iar 
cinci vin din zona instituțiilor publice. Cele cinci proiecte 
publice sunt deja cunoscute: restaurare Cruce Caraiman 
(19,159 mil. lei); consolidare, restaurare, conservare și punere 

în valoare pictură murală a Bisericii Mari de la Mănăstirea 
Zamfi ra (19,55 mil. lei); restaurare la biserica din Parohia 
Sf. Vineri Ploiești (7,18 mil. lei); consolidare, restaurare și 
punere în valoare a Centrului cultural din cadrul Protoieriei 
Ploiești Nord (4,86 mil. lei); amanajare parc central în orașul 
Băicoi (11,32 mil. lei). Rău este că din 104 unități teritorial-
administrative doar una (Băicoi) a obținut fi nanțare prin 
acest program, deși fondurile sunt consistente, iar aria de 
aplicabilitate s-a extins substanțial față de primul exercițiu 
fi nanciar la care România a participat după aderarea la 
Uniunea Europeană.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
organism intermediar pentru implementarea 

Programului Operațional Regional 2014-2020 în Regiunea Sud-
Muntenia, va organiza o nouă caravană de  informare pentru 
promovarea oportunităților de investiții din liniile de fi nanțare 
lansate pentru potențialii benefi ciari din mediul public și privat. 
La Ploiești, aceasta va ajunge mâine, 19 ianuarie, seminarul 
având loc în sala de 200 de locuri a Consiliului Județean Prahova.

nul trecut Consiliul Județean PLANURI MARI PENTRU

PNDR 2014-2020:PNDR 2014-2020:  
PLĂȚI DE PLĂȚI DE 

10 MIL. EURO, 10 MIL. EURO, 
ÎN PRAHOVAÎN PRAHOVA
În 2017, în Prahova, au fost depuse 294 de cereri 

de fi nanțare în cadrul Programului Național 
de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Valoarea toatală a 
proiectelor se ridică la 75 milioane de euro. Potrivit 
statisticilor Ofi ciului Județean pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale, anul trecut, au fost efectuate plăți în 
valoare de 10 milioane de euro. Un grafi c al depunerilor 
de proiecte, al sumelor contractate și a sumelor deja 
decontate arată în felul următor:

-investiții în exploatații agricole: 35 cereri de 
fi nanțare depuse, în valoare totală nerambursabilă de 21 
milioane de euro, contracte semnate de 3 milioane de 
euro, suma transferată benefi ciarilor- 1 milion de euro;

-investiții în exploatații pomicole: 3 cereri depuse 
și acceptate spre fi nanțare, în valoare de  0,9 milioane 
de euro;

-procesarea sau marketingul produselor agricole: 
6 proiecte în valoare de peste 3 milioane de euro depuse, 
din care au fost contractate proiecte de 2 milioane de 
euro;

-schema de ajutor de stat GBER-„Stimularea 
dezvoltării regionale prin realizarea de investiții 
pentru procesarea și marketingul produselor agricole 
în vederea obținerii de produse neagricole”: 9 proiecte 
depuse, în valoare de 6 mil. euro, contractate-proiecte 
în cuantum de  3,6 milioane de euro;

- sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici: 50 de 
cereri depuse, în valoare de 0,74 mil. euro, contracte 
semnate în cuantum de 0,15 mil. euro, plăți transferate 
către fermieri-0,1 mil. euro;

-sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri: 16 
cereri de fi nanțare depuse, în valoare de 0,6 milioane 
de euro, contracte semnate în cuantum de 0,4 mil. euro, 
plăți efectuate- 0,4 milioane de euro;

-înfi ințarea de activități neagricole în zone rurale: 
22 cereri de fi nanțare în valoare de 1,1 milioane de euro 

depuse, proiecte acceptate în cuantum 1,1 milioane de 
euro, plăți efectuate în 2017- 0,8 milioane de euro;

-investiții în crearea și dezvoltarea de activități 
neagricole: 15 cereri de fi nanțare depuse, cu o valoare 
totală de 2,5 milioane de euro, contracte semnate pentru  
2,4 milioane de euro, plăți efectuate- peste 1 milion de 
euro;

-modernizarea sau adaptarea infrastructurii 
agricole și silvice: 1 proiect  în valoare de peste 0,8 
milioane de euro;

-protejarea patrimoniului cultural: 7 proiecte 
depuse (3 mil. euro), contracte semnate în valoare de 
0,4 mil. euro, plăți efectuate-0,2 mil. euro;

-crearea și modernizarea infrastructurii de bază 
la scară mică: 18 proiecte de utilitate publică depuse, 
valorând peste 19 milioane de euro, contracte semnate 
în valoare de 12 milioane de euro, transferuri de bani- 
5,8 milioane de euro.

depuse proiecte acceptate în cuantum 1 1 milioane de
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De fapt, anul 2017, 
în afară de lucrările 

de întreținere/asfaltare 
a străzilor, întreținere/
renovări școli și grădinițe 
și fi nalizarea pasajului 
rutier de pe str. Mărășești, 
a fost unul foarte sărac în 
investiții. 

Să ne amintim ce spunea 
primarul Adrian Dobre în 
2017, în februarie, într-un 
interviu acordat ziarului 
nostru:

„Redactor: Ce investiții 
vom avea în acest an? 

Adrian Dobre: Anul 2017 
va fi  unul de pregătire a 
proiectelor, mai ales în zona 
fondurilor europene.

R: Adică vom vedea mai 
puține șantiere în oraș, dar 
le vom pregăti pe cele din 
2018-2020!

A.D. Cam așa ceva. O să 
încerc să enumăr proiectele 
în funcție de sursa de 
fi nanțare. Și o să avem:

-în zona certă a 
fi nanțărilor de la UE (n.n.-
Polul de creștere Ploiești): 
străpungerea de la Gara 
de Vest la Gara de Sud, cu 
amenajarea Gării de Sud 
(aici va fi  conexat și podul 
de lemn, dar investiția va fi  
suportată din bugetul local); 
lărgirea pasajului CF de 
pe str. Cantacuzino, de la 
2 la 4 benzi de circulație, 
investiție completată cu un 
proiect al CJ; trei terminale 
multimodale la Spitalul 
Județean, Podul Înalt și 
Hipodrom;

-alte fi nanțări UE: 
anvelopare blocuri 
(Programul Operațional 
Regional), dar aici, dacă 
nu se modifi că ghidul 
solicitantului, cred că nici 
10% din programul imaginat 
la nivel național nu va fi  
realizat; canalizare cartierele 
Râfov, Pictor Rosenthal 

și Mitică Apostol (n.n.-
fi nanțarea nu este certă); 
locuințe pentru cei evacuați 
din casele naționalizate și 
pentru cazurile sociale (avem 
câteva structuri pe care vrem 
să le preluăm-iar partea de 
preluare ține de bugetul local 
și renovarea/modernizarea, 
de fondurile europene); 

-creditele angajate 
anterior de Primăria 
Ploiești: refacerea de 
la zero a pieței centrale 
agroalimentare, cu 
remodelarea trafi cului în 
zonă; spital municipal, 
unde avem studii de 
prefezabilitate, ne vom 
concentra acum pe studiul de 
fezabilitate, dar după ce vom 
reglementa cu Ministerul 
Apărării niște amănunte 

legate de teren; canalizare pe 
mai multe străzi din Ploiești;

-bugetul local (n.n. -din 
economiile de anul trecut și 
din banii rezervați acestui 
capitol din bugetul anului în 
curs): stația de epurare, iar 
aici, dacă nu ne concentrăm 
să terminăm investiția, vom 
avea mari probleme din 2018 
încolo, când UE va aplica 
amenzi drastice (n.n.-stația 
de epurare este o investiție 
începută în urmă cu 10 ani); 
lucrări în infrastructura 
rutieră; construirea unor 
grădinițe sau modernizarea 
unor spații cu această 
destinație; asfaltări curente 

(n.n.-întreținere străzi, 
capitol care nu intră în 
capitolul investiții, dar le-
am enunțat pentru faptul 
că încorporează o cheltuială 
consistentă de la buget);

-alte operațiuni fi nan-
ciare cu angajarea 
bugetului local: achiziția a 
50 de autobuze prin leasing 
operațional sau fi nanciar 
(nu s-a hotărât încă formula 
defi nitivă);

-surse guvernamentale: 
bazin olimpic de înot (cel 
de la Vega va fi  reabilitat, 
dar numai după ce se 
reglementează situația 
juridică a terenului); pistă 
de atletism (posibil în zona 
bazei Voința); fi nalizarea 
blocurilor ANL de pe strada 
Libertății, cele șase structuri, 
la care am dori să mai 

adăugăm și alte construcții; 
fi nalizarea celor 60 de 
imobile preluate în Cartierul 
Triumf (n.n. -o situație care 
trenează din 2007-2008); 
prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală ne gândim 
la construirea unor unități de 
învățământ pentru preșcolari 
și modernizarea intrării în 
Ploiești dinspre Râfov (n.n.-
ultimul este proiect fi nanțat 
în timpul Cabinetului Boc, 
dar întrerupt de următoarele 
guverne). Nu vă ascund că, 
în tot acest timp, urmărim 
și alte surse de fi nanțare, fi e 
că vorbim despre granturile 
elvețiene și norvegiene, fi e 

despre banii rulați prin 
Planul (comisia) Junker.

-R: Ce vom avea deci ca 
șantiere sau proiecte duse 
la sfârșit în acest an?

-A.D. Piața agroalimen-
tară și achiziția de 
autobuze. În rest, pregătim 
documentații pentru 
depunerea de proiecte, abia 
apoi urmând celelalte etape, 
semnarea contractelor de 
fi nanțare, achiziții publice 
etc. La ora la care vorbim 
însă nici măcar nu s-au 
deschis, la nivel național, 
măsurile respective, nu avem 
nici măcar ghidurile. Pentru 
alte proiecte avem fi e studii, 
fi e acestea sunt în curs de 
elaborare”. 

PRIMĂRIA A 
RĂMAS DATOARE 

PLOIEȘTENILOR CU 
MULTE INVESTIȚII
Și să vedem ce s-a 

făcut până astăzi: Piața 
Agroalimentară s-a 
împiedicat de doi sau trei 
agenți economici cărora, în 
mod curios, cu mai mulți 
ani în urmă, cineva le-a 
concesionat spațiile din 
interiorul platoului, iar 
evacuarea lor presupune un 
eventual proces; autobuzele 
nu s-au achiziționat din 
cauză că aleșii locali au 
stabilit cu greu modalitatea 

de fi nanțare, iar după 
aceea au intervenit tot 
felul de inconveniente la 
lansarea procedurii de 
achiziție; Primăria a pierdut 
banii europeni pentru 
anveloparea blocurilor pe 
motiv de documentație 
eronată; la stația de epurare 
nu s-a mișcat mare lucru 
etc. În schimb, s-au asfaltat/
întreținut mai multe străzi și 
s-a lucrat la documentațiile 
unor proiecte cuprinse deja 
în listele de fi nanțare. Ce 
șantiere spune primarul 
Adrian Dobre că vor fi  
deschise în mod sigur în 
2018?

-Lucrări de canalizare: 
acestea vor începe în 
luna martie, pe 90 de 
străzi, majoritatea fi ind în 
cartierele Mitică Apostol, 
Albert și Bunavestire. 
Bugetul alocat se ridică 
la 29 de milioane de lei. 
Pentru alte 200 de străzi fără 
canalizare vor fi  realizate 
studiile de fezabilitate.

-Reluarea lucrărilor la 
blocurile ANL din strada 
Libertății: contractul, în 
valoare de 10 milioane de 
lei, a fost semnat la sfârșitul 
anului trecut. Este posibil 
ca și Ministerul Dezvoltării 
să mai vină cu o sumă 

suplimentară dat fi ind 
faptul că o parte din cele 
120 de unități locative sunt 
rezervate familiilor evacuate 
din casele naționalizate.

-Construirea unui pod 
nou pe strada Depoului: 
valoarea investiției este 
de 28 de milioane de lei și 
nu este foarte sigur că va 
începe în acest an, șantierul 
presupunând mai întâi 
demolarea podului din 
lemn, iar achiziția pentru 
lucrările la pasajul nou 
va dura oarecare timp. 
Reamintim că, anul trecut, 
au început procedurile 
pentru alte investiții: 
asigurarea mobilității 
trafi cului prin prelungirea 
legăturii rutiere între Gara 
de Sud și Gara de Vest, cu 
reabilitarea piețelor din cele 
două gări; achiziționarea a 
50 de autobuze noi; lucrări 
de reamenajare a pavajului 
pietonal de la Galeriile 
Comerciale; reamenajarea 
Parcului „Andrei 
Mureșanu”, expertizarea 
tehnică în vederea 
consolidării unor imobile 
cu risc seismic de pe str. 
Mihai Bravu; PUD pentru 
construirea unei grădinițe 
pe strada Poștei nr.23.

Ziarul   Ploiestii ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

AȘTEPTĂRI MARI DE LA PRIMĂRIA PLOIEȘTAȘTEPTĂRI MARI DE LA PRIMĂRIA PLOIEȘTII

despre banii rulați prin de finanțare iar după suplimentară dat fiind

 continuare din pagina 1

O pondere însemnată din 
populația încadrată în 

categoria „sărăciei relative” este așadar 
reprezentată de tineri. Nu se știe câți 
provin din mediul rural și câți din 
orașe. La nivel european, 1 din 5 
tineri nu sunt nici angajați și nici nu 
se afl ă într-o formă de școlarizare sau 
formare. Un ONG românesc a venit cu 
ideea, agreată de alte organizații 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”.

În România, în cadrul AM PoCu, au 
fost lansate cinci ghiduri de fi nanțare 
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 a tinerilor 
NEETs șomeri, cu accent pe cei din 
mediul rural și pe cei aparținând 
minorității romă („Viitor pentru tineri 
NEETs II”) din regiunile Nord-Est, 
Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia și 
București-Ilfov;

-57 mil. euro pentru sprijinirea 
inserției pe piața muncii a tinerilor 
NEETs șomeri, cu accent pe cei din 
mediul rural și pe cei aparținând 
minorității romă („Viitor pentru tineri 
NEETs I”) din regiunile Centru, Sud-
Est și Sud Muntenia;

-103 mil. euro pentru „Scheme 
naționale-programe de ucenicie și 
stagii I pentru tinerii NEETs din 
regiunile Centru, Sud-Est și Sud 
Muntenia”. 

Pentru celelalte categorii de șomeri și 
persoane inactive fondurile alocate sunt 
în valoare totală de 297 milioane euro:

-206 mil. euro pentru „Scheme 

naționale-programe de ucenicie și 
stagii pentru șomeri și persoane 
inactive, persoane de etnie romă, 
persoane din mediul rural”;

-91 mil. euro pentru 
„Subvenționarea locurilor de muncă 
și acordarea de prime de mobilitate 
pentru șomeri și persoane inactive, 
persoane de etnie romă, persoane din 
mediul rural” (prima de încadrare, 
prima de instalare, prima de relocare, 
prima de activare).

Pentru programele „Viitor pentru 
tineri NEETs I și II” se mai pot depune 
proiecte până pe data de 17 ianuarie 
2018. Pot solicita fi nanțare furnizorii 
autorizați de formare profesională 
a adulților, furnizori acreditați de 
servicii specializate pentru stimularea 
ocupării, centre autorizate de 
evaluare și certifi care a competențelor 
profesionale obținute pe alte căi decât 
cele formale, organizatii sindicale, 
ONG-uri, întreprinderi sociale de 
inserție, organizații de tineret legal 
constituite, angajatori, camere de 
comerț și industrie.

254 MILIOANE DE EURO PENTRU TINERII SĂRACI254 MILIOANE DE EURO PENTRU TINERII SĂRACI

În 2016, rata sărăciei relative a fost de 25,3%, 
ceea ce înseamnă că peste cinci milioane de 

români trăiau în gospodării ale căror venituri erau 
mai mici decât pragul stabilit la nivelul de 60% din 
mediana veniturilor disponibile pe adult-echivalent  
(adică 60% din 6.530 lei/persoană/an).  În perioada 
2013-2016, rata sărăciei a evoluat ascendent: 23%- 
în 2013, 25,1%-în 2014, 25,4%- în 2015 și  25,3% 
-în 2016. 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.
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NUMĂRUL BENEFICIARILOR VENITULUI NUMĂRUL BENEFICIARILOR VENITULUI 
MINIM GARANTAT A CRESCUT PE MĂSURĂ MINIM GARANTAT A CRESCUT PE MĂSURĂ 

CE GUVERNUL SPUNE CĂ ECONOMIA DUDUIECE GUVERNUL SPUNE CĂ ECONOMIA DUDUIE

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Cea mai simplă teorie 
spune că o creștere 

economică trebuie să se 
refl ecte în nivelul de trai 
al populației. Din 2014 
încoace, guvernele României 
raportează creșteri economice 
în valuri; ba chiar în 2017 
am fost primii în Europa și 
pe locul al doilea în lume 
ca performanțe economice. 
Bunăstarea însă n-a ajuns 
unde trebuie, adică la oameni. 
Dovadă: în 2011, an în care 
criza fi nanciară bântuia prin 
țară, am avut mai puțini 
benefi ciari ai venitului minim 
garantat; de atunci încoace, 
în mod paradoxal, cu fi ecare 
creștere economică anunțată, 
a crescut și numărul de 
asistați, deși, logic, procesul 
trebuia să fi e invers.

NUMAI ÎN ROMÂNIA SE PUTEA AȘA CEVA: NUMAI ÎN ROMÂNIA SE PUTEA AȘA CEVA: 

ea mai simplă teorie

Anul Număr benefi ciari 
venit minim garantat

Sume  anuale
plă  te

(milioane lei)

Creștere 
economică 

(% față de anul 
anterior)

2011 186.704 387,030 2,3
2012 192.713 414,292 0,7
2013 217.109 536,012 3,5
2014 240.617 662,894 2,8
2015 245.545 673,411 3,7
2016 244.814 811,680 4,8

2017  (ianuarie) 248.810 - 8,6

JUDEȚELE DOLJ ȘI 
TELEORMAN, FRUNTAȘE ÎN 

ASISTAȚI SOCIAL

Pe regiuni de dezvoltare, în 
2016, cele mai mari sume și cei 
mai mulți benefi ciari ai venitului 
minim garantat au fost în județele 

Denumire regiune
Numar  mediu lunar de familii/

persoane singure benefi ciare de 
VMG

Sume anuale plă  te 
benefi ciarilor

Nord-Vest 24.861 85.480.997 
Centru 28.646 103.654.960 

Nord-Est 50.931 175.224.904 
Sud-Est 41.523 133.002.297 

Sud-Muntenia 47.155 151.697.156 
Sud-Vest Oltenia 39.702 125.599.341
Bucureș  -Ilfov 1.873 5.584.165

Vest 10.663 31.436.906                              

Denumire județ Numar  mediu lunar de familii/
persoane singure benefi ciare de VMG

Sume anuale plă  te 
benefi ciarilor (mil. lei)

Argeș 8.305 27,144 
Călărași 5.141 17,012 

Dâmbovița 8.620 27,635 
Giurgiu 4.294 13,614 
Ialomița 4.144 13,992 
Prahova 5.633 17,848

Teleorman 11.018 34.446

În 2011, în al treilea an de 
criză economică, România 

plătea venitul minim garantat 
către 186.704 de familii /
persoane singure, cheltuind, 
anual, 387.030.598 lei. În 2016, 
numărul mediu lunar a fost 
de 244.814 de benefi ciari, iar 
suma anuală plătită s-a ridicat 
la 811.680.726 lei. Numărul 
asistaților a crescut așadar, pe 
fondul creșterii economice, 
cu 50-60 de mii de asistați, iar 
suma plătită s-a dublat din 2011 
până în 2016. Această evoluție 

contrazice teoria economică 
simplă care spune că, într-o țară 
solidă, cu cât economia crește, 
cu atât scade sărăcia. Ori, vedeți, 
la noi s-a întâmplat fi x pe dos. 
În luna ianuarie 2017, prima din 
anul cu creșteri economice istorice 
(asta dacă datele sunt reale, ci 
nu rezultatul unor artifi cii prin 
care a crescut doar consumul), 
România a avut și cel mai mare 
număr de benefi ciari ai plăților 
sociale. Sperăm că Guvernul nu a 
înțeles că, din banii proveniți din 
muncă, să fi e generos cu cei care 
nu muncesc, deși sunt sănătoși tun 
(nu facem aici referire la copii și 
bătrânii neputincioși)!

În Prahova, județul cu 
populația cea mai numeroasă 
din Regiunea Sud-Muntenia, dar 
și cel mai puternic din punct de 
vedere economic, au existat, în 
2016, 5.633 de familii care au trăit 
din venitul minim garantat. Cam 
mult având în vedere că fi rmele 
se vaită că nu mai au de unde să 
aducă muncitori! Uriașă pare cifra 
din Argeș, județ care altfel se afl ă 
în Top 15 al PIB-ului pe cap de 
locuitor. 

Nu există date privitoare la 
profi lul social al benefi ciarilor 
venitului minim garantat. Nu se 
cunoaște nici care este media de 
vârstă. Se știe doar că, în condițiile 
Legii nr. 416/2001, au dreptul 
să primească un venit minim 
garantat ca formă de asistență 
socială familiile și persoanele 
singure care nu au alte resurse 
bănești. Nivelul lunar al acestui 
venit se raportează la  Indicatorul 
Social de Referință (ISR-al cărui 
cuantum este de 500 de lei) și 
are următoarele valori: 0,283 
ISR (141,5 lei) pentru persoana 
singură; 0,510 ISR (255 de lei) 
pentru familiile formate din 
două persoane; 0,714 ISR (357 de 
lei) pentru familiile formate din 
trei persoane; 0,884 ISR (442 de 
lei) pentru familiile formate din 
patru persoane; 1,054 ISR (527 
de lei) pentru familiile formate 
din cinci persoane; câte 0,073 
ISR (36,5 lei) pentru fi ecare altă 
persoană peste numărul de cinci 
persoane, care face parte din 
familie. Dreptul la acest venit 
minim garantat-odată obținut-
nu mai este condiționat de plata 
taxelor și impozitelor pe bunuri 
la bugetul local. Benefi ciarii VMG 
au, de asemenea, exclusivitate și 
la ajutoarele naționale și locale 
pentru încălzirea locuinței ori la 
cele alimentare sau cu produse 
de iegină fi nanțate de Uniunea 
Europeană.

din Regiunea Nord-Est (Botoșani, 
Suceava, Iași, Neamț, Vaslui și 
Bacău), Sud-Muntenia (Călărași, 
Ialomița, Giurgiu, Teleorman, 
Prahova, Dâmbovița și Argeș) și 
Sud-Est (Vrancea, Galați, Buzău, 
Brăila, Tulcea și Constanța). În 
ianuarie 2017, pe județe, cel mai 
mare număr de asistați social au 
fost în Dolj-15.351 de benefi ciari, 
Buzău-12.179, Bacău-11.723, 
Galați-11.490, Vaslui-11.440 și 
Telorman-10.997. 

0244.546.501
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,

În octombrie 2016, a intrat în vigoare 
Legea nr.186 prin care se permitea 

plata retroactivă a contribuțiilor de 
asigurări sociale. Actul normativ, 
cunoscut sub numele de „cumpărare 
de vechime”, a avut inițial un termen 
restrâns de acțiune, până pe 27 aprilie 
2017. Pentru că a înregistrat mare 
succes în rândul celor care au vrut să-și 
completeze anii de pensie, autoritățile 
au decis să prelungească termenul de 
aplicabilitate până la sfârșitul anului 
2018. Așadar, persoanele interesate 
să-și cumpere vechime mai au la 
dispoziție încă 12 luni în care pot face 
acest lucru.

În Prahova, în interval de un an, au 
fost încheiate 1.256 de contracte de 

asigurare socială. În conformitate cu Legea 
nr. 186/2016, modifi cată, își poate cumpăra 
vechime orice persoană, indiferent de 
cetățenie, cu domiciliul sau reședința în 

România, care îndeplinește, cumulativ, 
următoarele condiții: nu are calitatea de 
pensionar la data încheierii contractului 
de asigurare socială; nu a avut calitatea 
de asigurat în sistemul public de pensii 
sau în alte sisteme neintegrate acestuia în 
perioada pentru care se solicită asigurarea, 
respectiv nu a realizat stagiu de cotizare 
sau stagiu asimilat stagiului de cotizare 
în sistemul public de pensii; nu a avut 
obligația asigurării în sistemul public de 
pensii în perioada pentru care se solicită o 
astfel de asigurare.

Cei care doresc să semneze un contract 
se pot prezenta la casele de pensii cu 
următoarele documente: actul de identitate 
al persoanei care urmează să benefi cieze 
de asigurare, respectiv al mandatarului, 
în original și copie; procura specială 
autentifi cată în condițiile legii, în cazul 
încheierii contractului prin mandatar; 
declarația pe propria-răspundere, care 
se completează la sediul Casei Județene 

de Pensii Prahova. Contractul se încheie 
numai pentru perioade anterioare, 
respectiv pentru cel mult 5 ani anteriori 
încheierii contractului. Venitul asigurat 
la care se achită contribuția de asigurări 
sociale este ales de persoana care încheie 
contractul, dar nu poate fi  mai mic decât 
salariul de bază minim brut pe țară garantat 
în plată corespunzător fi ecărei luni din 

perioada pentru care se solicită asigurarea 
în sistemul public și nici mai mare decât 
cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat 
la fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat. Suma reprezentând 
contribuția de asigurări sociale datorată 
se actualizează cu indicele de infl ație. În 
prezent, contribuția de asigurări sociale 
este de minimum 364 de lei.

MAI AVEȚI LA DISPOZIȚIE 12 LUNI PENTRU MAI AVEȚI LA DISPOZIȚIE 12 LUNI PENTRU 
A VĂ CUMPĂRA VECHIME ÎN MUNCĂA VĂ CUMPĂRA VECHIME ÎN MUNCĂ

de Pensii Prahova Contractul se încheie perioada pentru care se solicită asigurarea
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COMPOZITOR ȘI MUZICOLOG 

VASILE DONOSEVASILE DONOSE

Ziarul   Ploiestii MINTE, TRUP, SUFLET

Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

Bogat în taninuri, 
vitamina C și uleiuri 

eterice, scoarţa, frunzele și 
boabele acestui arbore, care 
crește în pădurile din zona 
de munte, pot fi  folosite 
în numeroase tratamente 
naturiste. Fructele coapte 
se recoltează până la 
începutul lunii noiembrie 
și au proprietăţi diuretice, 
astringente și vitaminizante.

Îmbunătăţește vederea
Fructele de scoruș-de-

munte conţin acizi fenolici 
și acizi organici care au 
rolul de a fl uidiza sângele și 
de a proteja venele. Astfel, 
circulaţia sângelui către ochi 
este îmbunătăţită, ceea ce are 
efect asupra acuităţii vizuale. 
Siropul de scoruș este cel mai 
indicat în acest caz, fi ind o 
sursă de caroten.

Recomandat pentru ochi 
uscaţi

Vântul, praful, aerul 
uscat și administrarea unor 
medicamente pot duce 
la instalarea sindromului 
ochiului uscat. Poţi ajuta 
hidratarea lui cu comprese din 
infuzie de scoruș.

Indicat în scăderea 
tensiunii oculare

Durerea, iritaţia și vederea 
înceţoșată se numără printre 
simptomele frecvente 
ale tensiunii oculare. 
Pentru ameliorarea lor, 
se ţine o cură cu rachiu 
de scoruș-de-munte.

De ce ai nevoie 
pentru sirop: * 500 g 
fructe de scoruș negru, 
apă, miere.

Preparare și 
administrare: * opărești 
fructele 2-3 minute, apoi 
le treci printr-o sită. 

Cântărești pulpa de fructe și o 
amesteci cu o cantitate egală de 
apă. Pui pe foc, lași să fi arbă 5 
minute, dai deoparte și adaugi 
miere după gust. Torni siropul 
în sticle închise la culoare, pe 
care le păstrezi într-un loc 
răcoros. Iei câte o lingură pe zi. 
Pentru sirop sunt recomandate 
fructe dulci, culese toamna 
târziu, după ce a căzut prima 
brumă, deoarece atunci își 
pierde din astringenţă.

De ce ai nevoie pentru 
infuzie: * 2 linguri fructe, 200 

ml apă. 
Preparare și administrare: 

* torni apa fi erbinte peste 
fructe, acoperi vasul și lași 
la infuzat 10 minute. Înmoi 
pansamente sterile în infuzie, 
le storci puţin și le pui peste 
ochi, în special seara. Repeţi 
zilnic, câte 20 de minute.

Reduce sensibilitatea la 
lumină

Fotofobia, cunoscută și ca 
sensibilitate la lumină, poate fi  
cauzată de o infl amaţie la nivel 
ocular. Fructele de scoruș-
de-munte sunt bogate în 
antioxidanţi, esenţiali în lupta 
cu radicalii liberi, responsabili 
de apariţia infl amaţiilor în 
organism.

De ce ai nevoie pentru ceai: 
* 2 linguri fructe, 250 ml apă.

Preparare și administrare: 
* fi erbi fructele 5-6 minute în 
apă, strecori și lași la răcorit. 
Bei câte o cană de ceai pe zi, pe 
lângă tratamentul prescris de 
medic.

Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente: CE POȚI TRATA CU SCORUȘCE POȚI TRATA CU SCORUȘ

Am afl at, cu profundă durere în 
sufl et, de trecerea fulgerătoare în 

lumea cea veşnică, în penultima noapte 
din anul 2017 – sâmbătă 30 decembrie – 
a eminentului compozitor şi muzicolog 
doctor VASILE DONOSE, personalitate 
marcantă a vieţii, creaţiei şi ştiinţei 
muzicale româneşti.

A văzut lumina zilei în satul Valea 
Lungă din comuna Vinderei, jud. Vaslui. 
Dorind să devină învăţător pentru copiii 
din ciclul primar, s-a înscris la Şcoala 
Normală în anul 1942 “Costache Negri” 
din Galaţi, ale cărei cursuri le-a absolvit, 
cu brio, în 1950. Aici a studiat vioara cu 
profesorul Spiru Xantopol şi Ion Voicu 
– teorie-solfegiu. Dovedind o evidentă 
chemare pentru studiul artei sonore, 
în perioada 1950-1955 se afl ă printre 
studenţii prestigiosului Conservator de 
Muzică din Bucureşti, unde a benefi ciat 
de îndrumarea reputaţilor maeştri ai 
creaţiei şi pedagogiei muzicale româneşti: 
George Breazul (teorie-solfegiu, istoria 
muzicii), Ion Dumitrescu şi Gheorghe 
Dumitrescu (armonie), Nicolae Buicliu 
(contrapunct), Tudor Ciortea (forme 
muzicale), Andrei Tudor şi Constantin 
Bugeanu (istoria muzicii), Alexandru 
Paşcanu (citire de partituri), Ion Vicol şi 
Dumitru D. Botez (dirijat coral), Tiberiu 
Alexandru şi Emilia Comişel (folclor), 
Mircea Basarab (orchestraţie), Alexandru 
Trifu (pedagogie), Nicolae Moraru 
(estetică). Ulterior, între anii 1962-1965, a 
urmat Facultatea de Filozofi e (curs seral), 
obţinând titlul de Doctor în fi lozofi e.

În paralel cu ampla şi prestigioasa 
sa creaţie muzicală – cu deosebire în 
domeniile muzicii simfonice (Ţară de 
cânturi, ţară de dor – 3 madrigale pentru 
orchestră de coarde; 3 poeme dobrogene 
pentru orchestră de coarde ş.a.), muzicii 
vocal-simfonice (Două madrigale pentru 

soprană şi orchestră de cameră; Românie, 
ţară cu nume de doină – versuri Nicolae 
Dragoş; Glorie, Ţie – cantată pentru cor 
mixt, bariton şi orchestră, versuri de 
Ştefan Tita şi Pavel Pereş; Omagiu – poem 
pentru cor mixt, cvartet vocal şi orchestră 
pe versuri de Pavel Pereş ş.a.) muzicii 
pentru voce şi pian (Pre cerul ţării – lied, 
versuri Aurel Sorin; Pacea planetei – voce 
şi pian, versuri Ion Stoica; Cântece de 
dragoste – ciclu de lieduri pentru voce 
şi pian pe versuri de Ion Stoica; 3 lieduri 
pe versuri de Mihai Eminescu – pentru 
mezzosoprană şi pian; 3 lieduri pe versuri 
de Ion Petrache – pentru mezzosoprană şi 
pian; 3 lieduri pe versuri de Miltiade Nenoiu 
– pentru mezzosoprană şi pian ş.a.) şi cu 
deosebire muzicii corale (Sondorii – cor 
mixt pe versuri de Crişan Constantinescu; 
Cântec de leagăn – madrigal pentru cor 
de femei pe versuri de Vasile Donose; 
Muncitori şi ţărani – cor mixt pe versuri 
de Vasile Donose; Patrie, pământ de 
împliniri  – cor mixt pe versuri de Ion 
Ruşi; Plai de ţară strămoşească – cor mixt 
şi pian pe versuri de Viorel Cosma; Stema 
ţării – cor pe voci egale pe versuri de 
Nicuşor Constantinescu; Cântare patrie 
– cor mixt şi pian pe versuri de Ion Ruşi; 
Trăiască România – cor mixt pe versuri 
de Vasile Donose; Cântec ostăşesc – cor 
bărbătesc pe voci egale, versuri de Ion 
Ruşi; Aripi Româneşti – cor bărbătesc, 
versuri de IonRuşi; Frunzuliţă verde de 
stejar – cor bărbătesc pe voci egale, pe 
versuri de Ion Ruşi; Tinereţea-i torţă vie 
– cor mixt pe versuri de Ion Segărceanu; 
Cântă ţara, ca vioara – cor mixt, versuri 
de Vasile Donose; Slavă ţie, plai gorjan – 
cor mixt, versuri de Ion Socol; Moldovă, 
mai tânăra eşti – cor mixt şi pian, versuri 
de Ştefan Tita; Românie, plai de soare – 
cor mixt, versuri de Vasile Donose; Cântec 
pentru liniştea lumii – cor mixt, versuri de 
Mihai Cruceanu; Bucureşti, oraş erou – cor 
mixt şi pian, versuri de Lucian Avramescu 
ş.a.). Distinsul muzician s-a dedicat mai 
bine de o jumătate de veac, cercetării şi 
studierii fenomenului muzical românesc. 
Rezultatele acestei vaste activităţi ştiinţifi ce 

au văzut lumina tiparului în reviste de 
prestigiu din ţară şi în străinătate, dar 
şi în volumele “Sinteze estetice” (1988), 
“Imaginarul real” (1990) ş.a., precum şi 
subiecte (teme) în sute de emisiuni de radio 
şi televiziune, conferinţe, prelegeri, cronici 
şi recenzii, comunicări ştiinţifi ce în țară şi 
străinătate (Polonia, Ungaria, Germania 
şi URSS). A făcut parte din jurii naţionale 
şi internaţionale de concursuri naţionale, 
de radio şi televiziune (Irlanda, Ungaria, 
URSS, Italia, Franţa, Cehoslovacia).

Apreciindu-i-se calităţile sale în 
domeniul management cultural, distinsul 
muzician Vasile Donose s-a afl at şi la 
cârma unor renumite instituţii muzicale 
din capitală: Casa Regională a Creaţiei 
Populare Bucureşti (1955-1959), redactor 
muzical, redactor şef adjunct şi director al 
emisiunilor muzicale de radio şi televiziune 
(1959-1972), redactor şef şi director al 
emisiunilor formaţiilor muzicale radio 
(1972-1978), consilier şi director artistic 
la Agenţia Română de Impresariat Artistic 
(1978-1982), director al Teatrului Satiric-
Muzical “Constantin Tănase” (1982-
1999). În perioada 1997-2007 a fost 
ales preşedinte al Uniunii Interpreţilor, 
Realizatorilor şi Criticilor Muzicali. A fost 
unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori 
ai Inspectoratului Judeţean pentru 
Cultură Prahova şi Muzeului Memorial 
“Paul Constantinescu”, participând în 
calitate de conferenţiar la Festivalul 
Naţional (Internaţional) al Tinerilor 
Dirijori – Buşteni şi Sinaia (1981-1996), 
la cursurile Universităţii de vară “Nicolae 
Iorga” din Vălenii de Munte (1990-1996) 
şi la importante manifestări muzicale 
organizate de către Muzeul Memorial 
“Paul Constantinescu” (1995-2012).

Pentru întreaga sa activitate a fost 
distins cu ordine şi medalii ale Statului 
român ş.a.

Slujba de înmormântare şi înhumarea 
au avut loc la Cimitirul Belu din Capitală. 
Amintirea sa luminoasă va rămâne veşnic 
în inimile noastre. Sincere condoleanţe 
familiei îndoliate. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!

Orașul Slănic Prahova este o zonă cu 
profi l unic, înglobând două tipuri de 

medii, respectiv un mediu rural şi unul urban. 
Originalitatea acestui areal este redată prin 
păstrarea nealterată a obiceiurilor şi tradiţiilor 
străvechi care dăinuie din antichitate până în 
zilele noastre. 

Un obicei care deschide ciclul sărbătorilor  
calendaristice este acela din prima zi a Anului 
Nou, seara, în centrul orașului, când se întâlnesc 
două pluguri trase de boi, aparţinând celor 
două cartiere ale orașului: Groșani și Prăjani. 
Pe fi ecare plug este montat un brad mare, care 
este împodobit cu fl ori colorate, realizate din 
hârtie creponată și panglici. În vârful bradului 
se afl ă un colac mare și un ștergar popular. 
La întâlnire participă fete și băieţi îmbrăcaţi 
în costume populare, din cele două cartiere. 
Momentul culminant îl constituie schimbul 
simbolic de pluguri. De aceea, fi ecare plug 
trebuie să arate cât mai frumos împodobit.  
La rândul lor, animalele sunt împodobite la 
coarne, cu ciucuri din lână roșie și panglici 
multicolore. Alaiul este însoţit de lăutari care 
cântă pe tot parcursul ceremonialului cântece 
specifi ce zonei. Întreg ritualul este asistat de 
localnici şi de autorităţi respectiv, primar, 
medici, profesori şi alte personalităţi marcante 
invitate la eveniment. 

Spre fi nalul evenimentului, un grup de 
fl ăcăi, îmbrăcaţi în costume tradiţionale 
interpretează o scenetă care îl are în prim-plan 
pe Iancu Jianu și ortacii săi:

 ,,Foaie verde trei gutui, /Trei gutui, trei 
alămâi, /Măi Jian, de unde vii?/De colea, 
de peste vii!/ Măi Jian, ce-ai târguit?/ Ia, un 
lucru de nimic: / Dat-am aur și argint/ Pe 
vreo cinci oca de plumb,/ Să duc la băieţi în 
crâng,/ Că băieţii-s fără minte,/ Risipesc la 
gloanţe multe,/ Tot trăgând mereu la ţinte./ 
Bine vorba nu sfârșea,/ Iacătă și potera,/ Bat-o 
Maica Precista!/ Jianu, când o vedea,/ Pistoale 
din brâu scotea/ Și trăgea, nu se juca,/ Tot în 
cărnuri nimerea,/ Și deloc p-alăturea./ Potera 
o împuţina/ pe fugă mi-o punea./ Jianu ce 
mai făcea?/ Odată îmi chiuia,/ Văile dă-mi 
răsuna/ Și prin codrii îmi pleca/ La copiii fără 
minte, / Să le ducă gloanţe multe,/ Să-i înveţe 
să ochească,/ Pe ciocoi să-i nimerească/ Și 
de viaţă să-i scutească.” (Subiect investigat: 
localnic, 67 de ani, loc. Slănic Prahova.)

După interpretarea acestuia, fetele cinstesc 
băieţii cu vin și cozonac și apoi se dansează 
o horă la care pot participa și persoane care 
asistă la această ceremonie. Tradiţia spune că 
cine va dansa în această horă, va fi  norocos și 
voios pe tot parcursul anului.

ÎNTÂLNIREA CARELOR ÎNTÂLNIREA CARELOR 

1 IANUARIE 20181 IANUARIE 2018
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CULTURĂ ȘI TRADIȚIECULTURĂ ȘI TRADIȚIE

Andreea VLĂSCEANU; www.ziarulploiestii.ro
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CAZURI ȘI… NECAZURI ÎN CONTRASPIONAJ (I)
Ziarul   PloiestiiINEDIT

Am devenit ofi ţer de informaţii în 
anul 1965, la vârsta de 24 de ani, cu 

gradul de locotenent, fi ind repartizat pe 
profi l de Contraspionaj în orașul Făgăraș, 
localitatea copilăriei și adolescenţei mele.

La scurt timp am trăit un „moment  
de încercare”, consecinţă a împărţirii 
administrativ-teritoriale din 1968, fi ind 
transferat cu serviciul, împreună cu 
majoritatea colegilor de muncă, în judeţul 
nou creat Sibiu.

Noutatea pe linie de serviciu la Sibiu a 
constituit-o înfi inţarea unei secţii teritoriale 
de Contraspionaj (la care am fost repartizat) 
cu atribuţii informative numai pe teritoriul 
judeţului. În municipiul Sibiu și-a desfășurat 
activitatea, pe același profi l de muncă, un 
serviciu urban de sine-stătător.

Șef al secţiei teritoriale de Contraspionaj 
a fost numit căpitanul Ioan Pătcaș, ofi ţer 
cu mare capacitate de analiză și sinteză în 
actul de execuţie, cât și cu o apreciată ţinută 
morală.

În spaţiul de responsabilitate ce mi-a 
fost stabilit (ce includea localităţile situate 
paralel cu Munţii Făgăraș, începând cu 
Avrig-Mârșa, până în apropierea orașului 
Victoria din judeţul Brașov) erau amplasate 
obiective de interes economico-strategic, 
printre care: 

- o importantă întreprindere cu producţie 
în domeniul apărării; 

- o unitate economică cu regim secret 
unde erau stocate rezerve speciale de interes 
strategic ale statului; 

- o unitate militară de rachete în care 
lucrau și persoane civile, domiciliate în 
localităţi din aria de răspundere menţionată; 

- un spaţiu montan cu regim special 
unde se efectuau prospecţiuni și cercetare 
a unor minereuri radioactive – o zonă 
cu interdicţie de acces, în care locaţia, 
structura și obiectul activităţilor desfășurate 
erau clasifi cate „strict secret de importanţă 
deosebită”; 

 - un poligon unde  se efectuau testări 
ale inovaţiilor (catalogate secret de stat) 
elaborate de specialiștii români, militari și 
civili destinate unor tipuri de armament 
fabricat în ţara noastră.

Precizez că, la data când am fost 
transferat la noul loc de muncă, niciuna 
din structurile autohtone de informaţii nu 
cunoștea despre existenţa în judeţul Sibiu 
a obiectivului de prospecţiuni și cercetări a 
minereurilor radioactive, obiectiv cu regim 
special, a cărui activitate era clasifi cată la cel 
mai înalt grad de confi denţialitate.

 „MARIUS” ȘI „REMUS” 

Aveam să afl u despre acest loc montan 
cu regim special după circa un an de 

zile, ca urmare a supravegherii informativ-
operative de către secţia teritorială de 
informaţii Sibiu a cetăţeanului străin 
„Marius”, atașat militar acreditat la București, 
suspectat de către Direcţia Centrală de 
Contraspionaj că era cadru de spionaj.

Măsurile specifi ce întreprinse pentru 
controlarea activităţii lui „Marius” pe timpul 
prezenţelor în judeţul Sibiu au conturat în 
mod clar că atașatul militar avea sarcina 
presantă să stabilească veridicitatea a două 
informaţii clasifi cate pe care le deţinea deja 
despre :

- locaţia, structura și obiectul activităţilor 
desfășurate în spaţiul montan în care se 
efectuau operaţiuni de prospectare și 

cercetare a unor minereuri radioactive ; 
- vizita unui general al armatei chineze la 

o secţie specială din cadrul Combinatului 
Chimic Victoria, în scopul realizării unei 
cooperări militare, respectiv fabricarea 
în acel loc, după un patent chinez, a unui 
component pentru rachetele noastre sol-
aer de provenienţă sovietică, intrat în 
embargoul decretat de Moscova la adresa 
ţării noastre.

Pentru a desluși motivaţia acestui mod 
de acţiune a atașatului militar în scopul 
clarifi cării veridicităţii celor două informaţii 
cu caracter strategic, este oportun să 
menţionez că acţiunile sale s-au derulat 
în contextul condamnării, în semestrul 
II al anului 1968, de către conducerea 
Statului Român, a intervenţiei militare în 
Cehoslovacia a Uniunii Sovietice și a altor 
state membre ale Tratatului de la Varșovia, 
cunoscut fi ind că se preconiza o agresiune 
similară și împotriva României.

În această conjunctură, România a 
devenit o ţintă prioritară a unor servicii 
străine de informaţii interesate să cunoască 
cât mai grabnic viitoarea orientare politică, 
economică și militaro-strategică aleasă de 
către ţara noastră. 

Pentru documentarea preocupărilor 
informative ale lui „Marius” era utilă 
recrutarea de către noi a uneia din 
persoanele vizitate de atașatul militar, 
respectiv cetăţeanul român „Remus”, om de 
artă stabilit de aproximativ patru ani într-o 
localitate situată în zona limitrofă spaţiului 
montan cu regim special.

În acest caz am lucrat sub coordonarea 
șefului meu direct, căpitanul  Ioan Pătcaș.

L-am contactat pe „Remus” la locuinţa 
sa, sub un pretext plauzibil la scurt timp 
după cea de-a doua vizită a lui „Marius”. 
La propunerea lui „Remus”, discuţiile au 
continuat la o cafea în grădina casei, unde 
sub un copac se afl au o masă și un scaun în 
stil rustic. La un anumit moment, în mod 
politicos și cu scuzele de rigoare, mi-am 
declinat calitatea de ofi ţer de securitate.

Vizibil surprins, dar pe ton fi resc, 
„Remus” a replicat că era „pentru prima 
oară” când nu a intuit că interlocutorul 
este ofi ţer de securitate. A completat că el a 
cunoscut multe dintre trăsăturile distinctive 
ale ofi ţerului de securitate, întrucât în 
București a sprijinit mai mulţi ani, în calitate 
de rezident, o structură informativă a 
Securităţii. A subliniat că „probabil” scopul 
acestui contact avea legătură cu vizitele la 
domiciliul său ale lui „Marius” și ale altor 
colegi ai acestuia din cadrul ambasadei. Pe 
parcursul colaborării, „Remus” a relevat, 
în esenţă, următoarele aspecte referitoare 
la relaţiile sale cu „Marius” și unii dintre 
colegii săi.

Cea dintâi vizită a atașatului militar la 
domiciliul lui „Remus” a fost motivată de 
pasiunea acestuia faţă de profesia artistului. 
După ce a contemplat lucrările lui „Remus”, 
diplomatul i-a destăinuit că a afl at despre 
talentul acestuia și al soţiei sale de la colegul 
său din cadrul ambasadei, atașatul cultural 
„Șelaru”, care avea un bun prieten, renumit 
istoric de origine română, rudă apropiată cu 
partenera de viaţă a lui „Remus” (fapt real, 
cunoscut de către artist).

„Marius” a apreciat locul de creaţie al 
artistului, în mijlocul naturii, unele avantaje 
oferite comparativ cu cele de la oraș. 
„Remus” a confi rmat acest adevăr, dar a 

conchis că veniturile familiei nu pot fi  decât 
modeste.

Atașatul militar a cumpărat de la gazdă 
mai multe obiecte de artă pentru care a 
oferit un preţ de 5-6 ori mai mare decât cel 
al pieţei.

La propunerea atașatului militar, 
discuţiile au continuat la o cafea, în spaţiul 
rustic amenajat în grădina casei, unde 
străinul l-a rugat pe artist să scrie o chitanţă 
de mână, în care să precizeze doar suma, 
data și numele celui care a făcut plata, 
fără să amintească despre obiectele de artă 
cumpărate. A motivat această solicitare prin 
aceea că trebuia să respecte un protocol 
birocratic în cadrul unor acţiuni caritabile. 
„Remus” s-a conformat și a semnat 
indescifrabil.

Înainte de a părăsi domiciliul soţilor 
„Remus”, diplomatul și-a exprimat dorinţa 
de a-l mai vizita când se va afl a într-o nouă 
trecere prin Ardeal și a cerut același accept 
și pentru colegul său atașatul cultural 
„Șelaru”, ambele propuneri primind un 
amabil răspuns favorabil.

În același sezon estival, „Remus” a 
fost vizitat la domiciliu, tot neanunţat, 
de atașatul cultural „Șelaru” care, după 
spusele sale, era în trecere prin judeţul 
Sibiu. „Șelaru” a examinat și el operele de 
artă ale soţilor „Remus” și a cumpărat la 
preţuri modeste unele dintre acestea. Le-a 
prezentat celor doi soţi fotografi i în care 
apărea împreună cu bunul său prieten, 
renumitul istoric de origine română, rudă 
cu soţia artistului. Apoi, la propunerea lui 
„Șelaru”, acesta împreună cu „Remus” au 
făcut o plimbare prin grădina casei, unde 
atașatul cultural a amintit unele iniţiative 
civice ale istoricului de origine română în 
favoarea păcii în lume, printre care stoparea 
înarmărilor etc., subliniind în context, că 
același crez în șansa instaurării păcii în 
lume îl are și prietenul său „Marius”.

La scurt timp după vizita lui „Șelaru”, 
atașatul militar „Marius” i-a făcut o nouă 
vizită inopinată la domiciliul lui „Remus”. 
Ca de obicei, atașatul militar a examinat și 
a selectat unele dintre lucrările artistului, 
apoi i-a propus să servească cafeaua oferită 
în grădina casei, unde „Marius” i-a plătit 
artistului pentru lucrările selectate un preţ 
de circa zece ori mai mare decât al pieţei. I-a 
cerut de asemenea, să semneze o chitanţă 
de mână, similară celei de la întâlnirea 
precedentă. Și de data aceasta „Remus” s-a 
conformat.

Apoi „Marius” i-a propus gazdei să facă 
împreună o plimbare prin pădurea din 
apropierea casei, propunere agreată de 
„Remus”. În cursul plimbării, „Marius” a 
evocat din nou talentul interlocutorului dar 
și preocupările istoricului de origine română, 
rudă cu soţia lui „Remus”, în favoarea păcii, 
de stopare a înarmărilor pe glob.

După un scurt moment de întrerupere, 
discuţia a fost reluată pe un ton calm de 
către „Marius”, care l-a rugat pe „Remus” 
să-l ajute, în mod confi denţial, în clarifi carea 
a două „zvonuri”, respectiv unul despre 
efectuarea în spaţiul montan din zonă a 
unor operaţiuni miniere de prospectare 
a unor elemente radioactive, iar celălalt 
despre posibila vizită efectuată de către un 
general din armata Chinei la secţia specială 
din cadrul Combinatului Chimic Victoria.

„Marius” a argumentat că această 
curiozitate „personală” de a verifi ca  aceste 
„zvonuri” se circumscrie crezului pe care-l 
are în necesitatea stagnării înarmărilor, a 
consolidării păcii în lume. Totodată, l-a 
asigurat pe „Remus” că această curiozitate a 
sa exclude orice fel de risc în plan personal 
în ce-l privește pe artist. A completat că 
aceste date sunt lesne de stabilit, întrucât 
în apropierea localităţii de domiciliu a lui 
„Remus” a fost construită  o baracă în care 
sunt cazaţi mineri care au lucrat la aceste 
prospecţiuni de zăcământ radioactiv. În 
plus, în aceeași comună locuiesc muncitori 

care lucrează la secţia specială din cadrul 
Combinatului Chimic Victoria, vizitată de 
către generalul chinez. Atașatul militar a 
rezumat că oamenii vorbesc, pălăvrăgesc. 
Răspunsul lui „Remus” a fost „om vedea”.

La scurt timp după solicitarea lui 
„Marius”, „Remus” a fost vizitat inopinat 
de către „Stelian”, secretar 1 la ambasada 
lui „Marius”. Acesta și-a declinat numele și 
calitatea ofi cială, transmiţându-i artistului 
calde salutări din partea colegului și 
prietenului său „Marius”. Totodată, l-a 
informat pe „Remus” că va fi  invitat ofi cial, 
alături de alţi oameni de artă români, la o 
festivitate culturală  organizată în incinta 
ambasadei. Ca de obicei, discuţiile au 
continuat, la o cafea, în grădina casei. 
Înainte de a pleca, „Stelian” a cumpărat 
obiecte de artă, plătind un preţ apropiat de 
cel al pieţei și exprimându-și plăcerea de a-l 
revedea pe artist la acea festivitate culturală.

După prezentarea de către „Remus”, 
verbal și apoi în scris, a principalelor date 
și informaţii relevante în caz, acesta a fost 
instruit asupra liniei de conduită pe care să o 
adopte în situaţia dată, sistemul de legătură 
și alte elemente necesare pentru o colaborare 
informativă efi cientă și conspirată.

Informaţiile furnizate de „Remus” au 
fost prezentate șefului Securităţii Judeţene 
Sibiu. În prim plan s-a afl at informaţia 
care semnala solicitarea lui „Marius” ca 
„Remus” să clarifi ce veridicitatea celor două 
„zvonuri”, în fapt date clasifi cate.

În ziua următoare, șeful securităţii i-a 
prezentat primului secretar al Comitetului 
judeţean de partid, pe atunci Richard 
Winter, raportul despre existenţa locaţiei de 
prospecţiuni pentru elemente radioactive 
și semnalarea că atașatul militar străin 
„Marius” era în posesia acestei informaţii.

Richard Winter a confi rmat că știa despre 
existenţa și activitatea cu caracter „strict 
secret de importanţă deosebită”, desfășurată 
în această zonă montană, fi ind singura 
persoană din judeţ abilitată să o cunoască. A 
completat că de protecţia contrainformativă 
a acestui obiectiv secret de stat se ocupa o 
unitate specială a Securităţii din București.

Sinteza elaborată de către căpitanul 
Ioan Pătcaș, care atesta activităţile ostile 
desfășurate de către atașatul militar „Marius” 
împotriva statului nostru, la care s-au anexat 
datele și informaţiile de susţinere, împreună 
cu propuneri de măsuri informativ-
operative, a fost înaintată personal șefului 
Direcţiei de Contraspionaj, generalul Neagu 
Cosma. Acesta a decis să se întâlnească mai 
întâi cu ofi ţerii de caz, iar ulterior, la discuţii 
să participe și „Remus”. Discuţiile au avut 
loc la o casă conspirativă din apropierea 
Bucureștiului și s-au extins pe durata a trei 
zile (4-5 ore zilnic, cu unele întreruperi).

„Remus” a răspuns la un număr mare de 
întrebări, iar la fi nal a fost instruit cu linia de 
conduită pe care urma s-o adopte cu prilejul 
vizitei la ambasada lui „Marius” cu accent pe 
reacţia pe care să o adopte în diferite ipoteze 
(racolare, provocare și altele). Propunerea 
ca „Remus” să fi e dotat cu mijloace 
secrete de înregistrare a discuţiilor, atât la 
ambasadă cât și la domiciliu, a fost respinsă, 
șeful Contraspionajului evidenţiind riscul 
ca aceste mijloace de interceptare să fi e 
depistate. De asemenea, a fost stabilit un 
nou sistem de legătură a agentului cu noi.

***
Urmare măsurilor întreprinse în caz, 

acesta a fost fi nalizat prin identifi carea 
persoanei – ce deţinea o funcţie importantă 
în stat – care îi furnizase lui „Marius” cele 
două informaţii clasifi cate de importanţă 
strategică.

După o anumită perioadă, soţii „Remus” 
s-au stabilit în București, iar agentul a fost 
preluat în legătură de către un ofi ţer din 
cadrul unităţii centrale de Contraspionaj.

Gl. bg. (r) Constantin ȘERBAN
Va urma

m devenit ofiţer de informaţii în cercetare a unor minereuri radioactive ;
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Organizate integral de guvern, nu și fără 
implicarea legislativului, la funeraliile 

primului Președinte al legislativului de la 
Chișinău, înainte de a fi  petrecut pe ultimul 
drum, dintre primele persoane a făcut act de 
prezență în persoană doar premierul Pavel 
Filip, spicherul Candu preferând să-l delege 
pe prim-vicepreședintele Iurie Leancă, iar 
partidul de guvernământ – PDM – trebuie 
să credem, pe ministra Monica Babuc, la 
înhumare și aceștia lipsind. În rest, colegii 
din primul parlament, discipoli, tovarăși 
de luptă în mișcarea de renaștere, oameni 
simpli, prezenți acum un sfert de veac și mai 
bine la primele Mari Adunări Naționale din 
piața cu același nume din inima capitalei. 
Cu Garda de Onoare și restul onorurilor ce 
se cuvin conform unui regulament special 
pentru asemenea personalități, cu luări de 
cuvânt, unele ofi cial-formale, altele pasional 
înfl ăcărate, pline de sinceritate și tristețea 
pierderii irecuperabile a unuia dintre stejarii 
neamului de pe malul stâng al Prutului. 

Dar înainte de omul politic, personalitatea 
publică  notorie, înainte de toate, vreau să zic, 
Alexandru Moșanu a fost un savant-istoric 
de vază. Unul care și până, dar mai ales în 
faza timpurie a „perestroicăi” gorbacioviste 
s-a impus în mentalul public ca spărgător de 
tipare și neadevăruri sovietice. Fază în care 

a te exprima civic, științifi c deschis și altfel 
decât dictau dogmele scrise cu sângele a 
milioanelor de jertfe ale sistemului bolșevic 
comporta încă o mare primejdie. Mai 
ales că și până în primăvara gorbaciovistă 
cunoscuse cu prisosință prigonirile 
serviciilor securității, presiunile organelor de 
conducere ale partidului comunist. 

Născut în perioada interbelică, apucase 
să soarbă, puțin, dar sufi cient pentru o fi re 
de înaltă moralitate, din spiritul prolifi c al 
României Mari, dar mai ales al Unirii de 
la 1918, care a dat, prin educație, cultură, 
dar și economie, un nemaivăzut imbold 
dezvoltării țării și consolidării națiunii. În 
contrast fl agrant cu realitatea sovietică, dar 
în special cu întreaga istorie a URSS și a 
partidului ei bolșevic, burdușită cu minciuni 
și mistifi cări grosolane a realității, a cărei 
menire părea să justifi ce, prin știință, cultură, 
educație și propagandă de partid, genocidul 
aplicat popoarelor ocupate și crimele comise 
împotriva omenirii. Dar mai ales, prin 
malaxorul sovietic de mutilare mintală, să 
extirpe fi ința națională a „republicilor-surori” 
și să injecteze prin vaccinuri contagioase 
supremația „fratelui mai mare” din Kremlin. 
Poate anume acest contrast l-a făcut să iasă 
printre primii în față și să încerce valorifi carea 
șansei istorice de a readuce adevărul, științifi c 

și istoric, în capul mesei. 
Pornind de la apărarea limbii și a latiniei, 

continuând cu dezvăluirea adevărului istoric, 
s-a înrolat înaintea multor intelectuali în 
mișcarea de eliberare națională, la început 
ca unul din stâlpii Frontului Popular, iar 
mai apoi ca deputat al primului parlament 
de la Chișinău, ales cu adevărat democratic, 
și foarte curând ca președinte al forului 
legislativ. În timp ce predecesorul său, Mircea 
Snegur, mai ezita în a se manifesta categoric 
și plenar eforturilor Moscovei de a menține 
imperiul, fi e și îmbrăcat într-un caft an mai 
de mătase, Alexandru Moșanu, la nici un an 
de afl are în funcție, practic încă în regim de 
ocupație sovietică, este principalul inspirator 
al organizării în incinta Parlamentului 
a Conferinței Internaționale „Pactul 
Ribbentrop-Molotov și consecințele lui 
pentru Basarabia” (26-28 iunie 1991), care 
întrunește istorici, politologi, cercetători din 
domeniile conexe și politicieni din 16 țări, 
printre ele România, SUA, Marea Britanie, 
Germania, Franța, Israel, Cehoslovacia, 
Polonia, Rusia, Ucraina, Țările Baltice, 
Georgia etc. Conferință la care s-a cerut nu 
doar condamnarea Pactului, cum a făcut-o, 
modest și fariseic, Moscova ceva mai înainte, 
ci și anularea integrală a efectelor acestuia. 

Mai mult chiar: imediat după adoptarea 
Declarației de Independență (în textul 
căreia dreptul la reîntregire se citește chiar 
și deasupra rândurilor), Moșanu și echipa sa 
pregăteau Unirea, având nu doar intuiția, ci 
și prognoza exactă că vremurile se precipită 
în favoarea ideii de reîntregire. Conștiința 
publică, națională și internațională nici nu 
reclama a fi  pregătită în mod special pentru 
acest act reparatoriu. Unirea era reală întâi 
și-ntâi în contextul celor trei evenimente 
epocale care schimbaseră fața Europei 
postbelice – prăbușirea zidului berlinez (9 
noiembrie 1989) și căderea Cortinei de Fier 
a războiului rece, colapsul comunismului 
în Europa Centrală și de Răsărit, inclusiv în 
România (decembrie 1989) și reunifi carea 
Germaniei (3 octombrie 1990). Estimările 
spicherului și a adevăraților promotori ai 
mișcării de eliberare națională basarabene au 
luat în calcul și cel de-al patrulea eveniment 
– prăbușirea defi nitivă a imperiului sovietic 
către sfârșitul lui  1991. Sucombarea 
imperiului însemna încetarea nu doar 
de jure, ci și de facto a stării de ocupație 
sovietică a Basarabiei, populația de pe malul 
stâng la Prutului era în proporție de 60-70 la 

sută favorabilă Unirii. Dar nu și legislativul 
de La Chișinău. 

Doi actori de sumbră pomină s-au opus 
scoaterii hotarului dintre cele două maluri ale 
Prutului: Ion Iliescu pe malul drept și Petru 
Lucinschi, înconjurat de neo-nomenclatura 
colhoznică a Partidului Democrat Agrar, pe 
malul stâng. Ezitarea președintelui Snegur 
este una secundară. Principalele evenimente 
care vor schimba traiectoria pro-unire a 
Declarației de Independență  într-o speculare 
statalistă, național-moldovenistă, lăutoare 
de creieri favorabilă Moscovei și hoardelor 
de corupți autohtoni, va fi  războiul de pe 
Nistru din 1992, o agresiune militară fățișă 
a cărei prim scop era tocmai de a preveni o 
eventuală unire cu România, dar și de a aduce 
la conducerea tânărului stat independent o 
partidă politică cel puțin loială Kremlinului. 
Precum și lovitura de grație, care a fost 
scrisoarea-protest a celor 168 de agrarieni, 
înaintată președintelui Snegur, prin care se 
cerea demisia lui Alexandru Moșanu și care 
amenința cu un referendum antiromânesc, 
dizolvarea parlamentului și alegeri anticipate. 

Demisia spicherului și a celor 3 membri 
ai  Prezidiului nu a fost un act de trădare, 
cum au prins a-l comenta mai mulți irmilici 
politici, dornici de a-și contabiliza ușor 
dividende politice. Nici o demisie de onoare, 
va afi rma în repetate rânduri însuși Moșanu, 
supus încontinuu unor atacuri de umilire și 
descurajare. „Am pierdut majoritatea care ne 
sprijinea și nu puteam să fi u pe placul celor 
168”, para domnia sa întrebările spinoase 
și învinuirile camufl ate. Adevărul însă este 
că a ferit posteritatea de cel mai rușinos 
vot, cu care era amenințat legislativul de la 
Chișinău și care s-ar fi  produs – „neunirea 
pe vecie a Republicii Moldova cu România”. 
Formulare ce se conținea în scrisoarea-
protest a celor 168 și nu se știe dacă erau 
chiar ei autorii.  

Ar fi  fost un compromis prea negru 
pentru moralitatea și fi rea sa onestă. Istoricul 
și în egală măsură făuritorul de istorie 
modernă, cel care, împreună cu aliații de 
luptă pentru libertate și eliberare națională, 
a obținut adoptarea Tricolorului și a imnului 
„Deșteaptă-te, române”, introducerea 
disciplinelor „Limba română” și „Istoria 
românilor” în instituțiile de învățământ, 
pierduse pariul cu Istoria. 

O vor pierde și discipolii, urmașii lui, care, 
într-un număr încă impunător, l-au petrecut 
pe ultimul drum spre eternitate?
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Cad stejarii neamului pe ambele maluri de Prut

Două evenimente pare să fi  
bulversat, în sens invers, 

„elitele” politice de la București 
și Chișinău – Ziua Națională 
a României (sau preambulul 
Centenarului Unirii) și trista veste 
de trecere în eternitate a Regelui 
Mihai I. 

La Chișinău dintr-odată toată 
piramida guvernării pare să se 
fi  arătat unionistă. Președintele 
Igor Dodon a transmis 
primul un mesaj de felicitare 
omologului său Klaus Iohannis 
cu prilejul Zilei Naționale a 
României. „EXCELENŢĂ, Îmi face 
o deosebită plăcere să Vă adresez, 
în numele poporului Republicii 
Moldova și al meu personal, cele 
mai sincere și cordiale felicitări 
cu prilejul Zilei Naționale a 
României, însoțite de urări de  pace 
prosperitate pentru poporul român. 
Țin să vă aduc sincere mulțumiri 
pentru sprijinul consecvent acordat 
de România întru realizarea 
proceselor de modernizare a 
Republicii Moldova”, a scris Dodon 
în felicitarea sa. Președintele de 

la Chișinău a secundat mesajul 
de felicitare și pe contul său de 
Facebook, de astă dată chiar în 
limba română. 

Iar în satul său de baștină s-a 
cântat falnic pe 1 decembrie 
„Treceți batalioane române 
Carpații”. Cel puțin așa se vede 
din postarea de pe Facebook, în 
care locuitorii din Sadova, pe 
fundalul unei hărți a României 
Mari, au ținut să întâmpine Ziua 
Națională a României. Nu se știe 
dacă inițiativa președintelui a fost 
din timp „armonizată” cu acțiunea 
consătenilor săi din Sadova, dar 
faptele nu pot fi  trecute cu vederea. 
Cum nu poți arunca cuvintele din 
cântec. 

În această zi și opoziția din 
vârful piramidei și guvernarea 
au fost într-o unanimitate 
armonioasă. Și premierul Filip, 
și spicherul Candu au urmat 
exemplul președintelui și au 
transmis mesaje de felicitare 
românilor de pretutindeni. 
Trebuie să credem că și celor din 
Republica Moldova, ba și celor 

din propriile partide (care au 
sau nu pașapoarte românești), 
dacă și însuși liderul PDM, Vlad 
Plahotniuc exclamă în mesajul 
său: „La mulți ani, România! La 
mulți ani, români!”.

Și doar președinții Senatului 
Călin Popescu Tăriceanu și 
al Camerei Deputaților Liviu 
Dragnea s-au dovedit a fi  de astă 
dată separatiști, lipsind de la 
parada militară consacrată Zilei 
Naționale a României. 

Și decesul Regelui Mihai I 
pare să-i fi  coalizat pe adversarii 
politici de la Chișinău. Toți 
trei șefi  din eșalonul de vârf au 
transmis mesaje de condoleanțe. 
„Regele Mihai va rămâne în 
memoria generațiilor un simbol 
al demnității, înțelepciunii și 
devotamentului, promotor 
al luptei pentru libertate și 
democrație”, scrie președintele 
Dodon în adresarea sa către 
principesa Margareta. „Regele 
Mihai I și Casa Regală a României 
au fost și rămân factorul de 
coeziune pentru întreg poporul 

român și un model de loialitate, 
curaj, demnitate și generozitate 
pentru toți românii”, transmite 
spicherul Andrian Candu. „Prin 
moartea Regelui Mihai, România 
pierde un conducător cu o vastă 
viziune democratică, un reper 
de probitate, modestie și noblețe 
sufl etească, un om de o mare 
înțelepciune și cu o înaltă valoare 
umană, care poartă în sine istoria 
unui popor și care va rămâne în 
conștiința națională drept o fi gură 
emblematică a istoriei și culturii 
românești”, se spune în mesajul 
premierului Pavel Filip. 

Și doar Vladimir Voronin s-a 
făcut de râs, mai blând fi e spus. 
La propunerea lui Mihai Ghimpu, 
toți deputații de la Chișinău, 
inclusiv socialiștii, în ciuda 
diferențelor de ideologii și viziuni, 
au ținut un moment de reculegere 
în memoria regelui Mihai I al 
României. Excepție a făcut doar 
fracțiunea comuniștilor în frunte 
cu liderul său. „Regele vostru, voi 
și comemorați-l. Mai aprindeți-i 
o lumânare”, a replicat Voronin 

spre consternarea deputaților 
prezenți în sală. Dar și a ex-
premierului Ion Sturza: „Rușinos, 
tovarășe Voronin!  Puteați să vă 
ridicați posteriorul în liniște. 
Bășcăliile matale devin tot mai 
penibile, iar bătrânețea târzie – 
o parodie lipsită de demnitate. 
Regele Mihai a fost un etalon de 
demnitate și jertfi re pentru Patrie; 
un simbol al unei întregi națiuni 
din care, din fericire, nu faceți 
parte! A-i jigni memoria este o 
insultă impardonabilă la adresa 
mea și a tuturor celor care se simt 
români. A riposta „bolșevicilor” 
este obligația noastră!”, a scris 
pe contul său de Facebook Ion 
Sturza.

Un internaut a comentat 
consternarea lui Sturza. „Oamenii 
prind la minte până la 40-50 de ani, 
după care prind la înțelepciune. 
Unii însă când sunt mici și când 
îmbătrânesc ajung să pască vaca.” 

Ei, chiar așa! Să ajungă 
Vladimir Voronin la bătrânețe din 
lider de partid – văcar?!  

M. BAIBOLEANU 

Dodon unionist, Dragnea și Tăriceanu separatiști, Voronin văcar?Dodon unionist, Dragnea și Tăriceanu separatiști, Voronin văcar?

Se părea că Cerul devenise și el unionist, când ne trimitea, în Postul Crăciunului, 
aceleași stări de doliu peste ambele capitale românești, pe ambele maluri de 

Prut, unde se vorbește, se cântă, dansează, se colindă și se simte, plenar sau mai 
puțin plenar, românește. La numai două zile după ce Casa Regală anunța vestea 
tristă despre decesul Regelui Mihai I, la Chișinău trecea în lumea celor drepți, 
într-un apartament tot atât de modest ca și fi rea proprietarului său, Primul Președinte 
al Parlamentului Independenței, Alexandru Moșanu. Nu cutez a pune pe aceeași 
treaptă importanța și semnifi cația acestor două personalități, decât să afi rm că pe 
ambele le-ar ridica la același grad de comparație un singur liant: moralul impecabil 
și năzuința de a-și vedea, mai devreme sau mai târziu, Patria întregită. 



11

Ziarul   PloiestiiOCOLUL PĂMÂNTULUI

Pagină coordonată  de Grigoraş NIŢĂ; Pagină coordonată  de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro

Capitalul occidental „a colonizat” Europa de Est

Ofi cialii de la Roma pun piciorul în prag. Italia 
nu mai poate face faţă valului uriaș de refugiaţi 

și se pregătește să aplice „opţiunea nucleară”, măsura 
excepţională care are și o bază legală în legislaţia 
comunitară.

Copleșiţi de sosirea masivă a migranţilor veniţi din 
Africa prin Libia și Marea Mediterană și în faţa 

refuzului celorlalte state europene de a-și deschide porturile 
pentru navele cu migranţi, Italia ia în calcul aplicarea 
„opţiunii nucleare”, adică oferirea de vize temporare pentru 
200.000 de migranţi, astfel încât aceștia să poată pleca înspre 
alte state europene, scrie publicaţia britanică Th e Times.

Informaţia a fost confi rmată de mai mulţi ofi ciali italieni, 
printre care se numără subsecretarul Ministerului italian de 
Externe, Mario Giro și senatorul Luigi Manconi, președintele 
Comisiei pentru Drepturile Omului în legislativul de la 
Roma, ei afi rmând că posibilitatea acordării unor astfel de 
vize temporare este la ora actuală „în discuţie”.

O astfel de măsură excepţională are și o bază legală în 
legislaţia comunitară, fi ind vorba despre Directiva 2001/55, 
adoptată în anii 90, pentru a permite refugiaţilor războaielor 
din Balcani să se îndrepte către alte ţări europene, dar care 
nu a fost niciodată pusă în practică.

Sute de mii de migranţi proveniţi din statele Africii 
subsahariene au debarcat în Italia în ultimii ani după ce au 
reușit să traverseze Libia ca urmare a haosului ce persistă 
în această ţară de la înlăturarea de la putere a lui Muammar 
Gaddafi .

Numărul migranţilor ajunși în Italia de la începutul 
anului trecut este în jur de 100.000, numai într-un week-end 
din iulie 2017, aproximativ 7.000 debarcând în porturile din 
Sicilia, unde primarii cer imperativ guvernului să ia măsuri 
pentru că nu mai au unde să-i cazeze.

Un grup de circa 30 de edili au organizat și un protest 
împotriva sosirii masive a migranţilor și avertizează, de 
asemenea, asupra climatului de tensiune creat în rândul 
populaţiei locale și asupra riscurilor privind siguranţa 
publică, fi ind înregistrate și violuri comise de migranţi.

De asemenea, un raport al Departamentului american de 
Stat relevă că, în taberele de refugiaţi din Italia, s-au infi ltrat 
trafi canţi de fi inţe umane și crima organizată. Raportul 
prezentat la Washington evidenţiază și alte numeroase 
nereguli în funcţionarea acestor tabere, cum ar fi , de 
exemplu, supraaglomerarea lor.

Guvernul de la Roma a cerut celorlalte state europene 
să-și deschidă și ele porturile pentru a primi navele cu migranţi, 
solicitare deocamdată neacceptată de partenerii europeni. La 
ultima reuniune a miniștrilor europeni de justiţie și interne s-a 
convenit să fi e elaborat un cod de conduită pentru ONG-uri, 
acuzate tot mai des că, trimiţându-și navele de salvare foarte 
aproape de coastele Libiei, încurajează astfel migraţia ilegală.

„Încă un stat est-european 
riscă să aibă un 

guvern populist, eurosceptic și 
antimigraţie: miliardarul Andrej 
Babis, din cadrul partidului ANO, 
se bucură de o largă popularitate 
înaintea scrutinului parlamentar 
programat în octombrie 2017 
în Cehia. Această ţară central-
europeană se va alătura astfel 
Poloniei, Ungariei și Slovaciei. 
Chiar dacă această perspectivă 
pare a fi  sinistră, există cel puţin 
un obstacol în calea extremismului 
în această regiune: capitalul vest-
european. Într-adevăr investiţiile 
vestice joacă un rol atât de 
important în toate aceste ţări, 
încât politicienii naţionaliști par 
să-și transforme naţiunile mai 
degrabă în colonii agresive decât 
în parteneri într-un mare proiect 
de integrare”, scrie editorialistul 
Leonid Bershidsky, într-un 
material publicat de agenţia 
Bloomberg sub titlul „Cum a 
fost colonizată Europa de Est de 
capitalul occidental – Mesajele 
naţionaliste ale politicienilor 
populiști vin prea târziu”.

Într-o analiză elaborată recent, 
specialiștii Filip Novokmet, 
Th omas Piketty și Gabriel 
Zucman catalogau sec naţiunile 
est-europene drept „proprietăţi 
străine”. „Proprietarii tind să fi e din 
ţări membre ale Uniunii Europene 
(în special din Germania). Din 
acest punct de vedere, situaţia 
nu diferă prea mult de cea a 
regiunilor de periferie deţinute de 

zone centrale, într-un stat federal”, 
afi rmau ei.

Din punct de vedere al lui 
Piketty și al colaboratorilor 
săi, situaţia este problematică, 
deoarece distorsionează formulele 
de măsurare a inegalităţii „cea mai 
mare parte a avuţiei și veniturilor 
unui astfel de stat sub controlul 
unor acţionari străini care nu fac 
parte dintre cei mai bogaţi oameni 
de afaceri locali, astfel că naţiunea 
respectivă pare a fi  mai egalitară 
decât este în realitate. În plus și 
implicaţii mai largi. În raport cu 
producţia economică, naţiunile 
est-europene au cei mai mari 
coefi cienţi negativi de investiţii din 
UE, cu excepţia Irlandei, Greciei, 
Republicii Cipru, Portugaliei și 
Spaniei, care au benefi ciat de 
asistenţă fi nanciară externă în 
timpul crizei fi nanciare”, notează 
agenţia Bloomberg.

Poziţia netă a investiţiilor 
internaţionale (net international 
investment position – NIIP) 
reprezintă diferenţa dintre 
activele fi nanciare ale unei ţări 
și datoria externă. Un coefi cient 
NIIP pozitiv indică faptul că un 
stat este creditor, în timp ce o 
valoare negativă arată o naţiune 
îndatorată.

Citând datele Eurostat din 
anul 2015, agenţia Bloomberg 
prezintă situaţia naţiunilor est-
europene care au coefi cienţi 
negativi de investiţii, numindu-le 
„ţări proprietăţi străine”. Cehia 
(-31,0%), România (-50,2), 

Polonia (-61,1%), Ungaria 
(-64,1%), Slovacia (-69,6%).

Aceste naţiuni est-europene 
au ajuns în aceste situaţii prin 
atragerea mult mai multor 
investiţii străine decât au exportat. 
Cuantumul investiţiilor străine 
în aceste economii, raportat la 
valoarea PIB-ului, este mai mare 
decât media dezvoltării statului 
respectiv. Spre exemplu, raportat 
la PIB, cuantumul investiţiilor 
străine este de 39,9% în Polonia, 
de 46,5% în Slovacia, de 59,7% în 
Cehia și de 63,7% în Ungaria.

„Aceste niveluri ale investiţiilor 
obișnuiau să fi e o sursă de mândrie 
pentru aceste naţiuni, demonstrând 
deschiderea și dorinţa de integrare 
în partea mai bogată a Europei. 
Dar, înainte ca UE să fi e afectată 
de furtuni economice, aceste ţări 
nu conștientizau deplin că a deveni 
„proprietăţi străine” generează 
și costuri”, explică editorialistul 
Leonid Bershidsky.

Germania, Olanda și Franţa 
sunt cei mai mari investitori 
în Europa de est. Avantajele 
investiţiilor în această regiune 
sunt evidente pentru fi rmele din 
aceste ţări – pot diminua costurile 
fără a muta producţia prea 
departe de pieţele tradiţionale și 
fără compromiterea standardelor 
interne de protecţie.

„Guvernele populiste pot 
impune taxe speciale băncilor și 
supermarketurilor străine, așa 
cum a procedat guvernul Viktor 
Orban și guvernul Poloniei și așa 

cum probabil va face și Andrej 
Babis, dar până la un punct, dacă 
merg prea departe, investitorii 
străini ar putea să plece, 
abandonând aceste economii 
relativ mici.

Guvernele din Ungaria, 
Polonia și Cehia pot opune 
rezistenţă directivelor UE privind 
distribuirea refugiaţilor și pot 
avea poziţii de sfi dare când sunt 
contestate eforturile. „Noi nu vom 
fi  colonii”, le-a transmis de mai 
multe ori liderilor UE premierul 
ungar, Viktor Orban, și Jaroslav 
Kaczynski, președintele partidului 
de guvernământ din Polonia. 
Însă aceste poziţii nu vor schimba 
statutul naţiunilor pe care le 
conduc, de colonii economice ale 
occidentului mai bogat, dacă nu 
cumva guvernele populiste nu vor 
începe să exproprieze companii 
străine – o evoluţie de neconceput”, 
subliniază editorialistul 
Bloomberg.

„Retorica de tip naţionalist ar 
putea să prostească unii alegători 
să creadă că liderii lor sunt 

într-adevăr independenţi. 
Însă opţiunile alternative ale 
politicienilor din Europa de Est sunt 
dure: fi e se mulţumesc cu rebeliuni 
de faţadă, fi e ridică miza, cu 
riscul pierderii investiţiilor de care 
economiile lor sunt dependente. 
Nu prea au o alternativă reală. 
Europa de Est va ajunge la un 
moment dat să pledeze pentru 
aprofundarea integrării așa cum a 
pledat la început pentru aderarea 
la UE. Opinia mea este că la un 
moment dat, nu va mai conta 
unde este sediul unei companii 
europene, deoarece o Europă 
unită va avea un buget comun, iar 
coeziunea economică va deveni 
inevitabilă. Poate că naţionalismul 
are momentul lui, dar este prea 
târziu: ţările est-europene au 
fost deschise prea mult timp 
investiţiilor străine, astfel că au 
pierdut prea mult controlul asupra 
viitorului economic, pentru a mai 
putea exercita control politic”, 
concluzionează editorialistul 
Leonid Bershidsky.

Diplomaţi SUA Diplomaţi SUA 
retraşi din Cubaretraşi din Cuba
SUA au anunţat spre sfârșitul anului 2017 că își 

retrag mai mult de jumătate din personalul 
diplomatic de la Havana după ce 21 de membri 
ai acestuia au suferit în ultimele luni incidente 
misterioase care le-au afectat sănătatea, relatează 
agenţia internaţionale de presă, citate de Agerpres.

Ambasada SZA la Havana va continua 
să-și îndeplinească funcţiile diplomatice și va oferi 
asistenţă cetăţenilor americani în cazuri de urgenţă, 
dar procesarea obișnuită a cererilor de viză va 
fi  suspendată, au precizat ofi ciali americani. De 
asemenea, Washingtonul a emis o atenţionare de 
călătorie în care le recomandă cetăţenilor americani 
să evite deplasările în Cuba.

Cei 21 de diplomaţi s-au confruntat, începând din 
luna august a anului 2017., cu probleme de sănătate 
inexplicabile, printre care pierderea auzului, ameţeli, 
tinitus, dureri de cap, oboseală, probleme de memorie 
și insomnie.

Secretarul de stat Rex Tilerson a afi rmat că 
Washingtonul ia în considerare închiderea ambasadei 
de la Havana, care a fost redeschisă după 54 de ani, în 
august 2015. El s-a întâlnit cu ministrul de externe 
cubanez Bruno Rodriguez, pentru a discuta despre 
incidentele menţionate. Acesta a fost primul contact 
diplomatic la cel mai înalt nivel dintre SUA și Cuba, 
de la începutul mandatului președintelui american 
Donald Trump.

Autorităţile cubaneze au negat orice implicare 
în incidente și au anunţat că desfășoară o anchetă 
pentru care doresc colaborarea cu SUA.

Italia ameninţă cu „opţiunea nucleară”

ficialii de la Roma pun piciorul în prag Italia

b bil f i A d j î t d ă i d p d ţi

Capitalul occidental a ajuns să „colonizeze” ţările est-europene, investiţiile străine 
jucând un rol atât de important în aceste economii, încât par a fi  sub control extern 

mai degrabă decât parteneri într-un proiect de integrare, comentează Bloomberg, observând 
că vremea naţionalismului a trecut.
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Premiaţii sportului prahovean au fost:
Discipline sportive olimpice: 
MARIA CONSTANTIN – Bob – 

CSO Sinaia (Locul III, Campionatele 
Mondiale, echipe seniori cu o selecţionată 
internaţională, Konigssee – Germania; 
Locul III, Cupa Europei – seniori, Konigssee 
– Germania; Locul II, Cupa Europei, La 
Plagne – Franţa; sportivă califi cată la 
Jocurile Olimpice de la Pyeong Chang 2018, 
din Coreea de Sud); antrenor Paul Neagu.

ANDREEA GRECU – Bob – CSO Sinaia 
(Locul III, Campionatele Mondiale, echipe 
seniori cu o selecţionată internaţională, 
Konigssee – Germania), antrenor Paul Neagu.

ȘTEFAN PANAITESCU – Bob – CSM 
Ploiești (Locul III, Campionatele Europene, 
individual cadeţi, cat. 80 kg, Râmnicu 
Vâlcea – România); antrenor emerit Titi 
Tudor, 

ANDREI PĂRLOGA (cat. 73 kg).
RĂZVAN CIOLAN (cat. 81 kg).
CĂTĂLINA SCHIOPU (cat. 52 kg) 

– Judo – CSM CFR Ploiești, antrenor 
emerit Gheorghe Savu, antrenori Mihai 
Trandafi rescu, Doru Munteanu.

MARIAN GÎTLAN (Proba de simplu).
FLAVIUS CRĂCIUN (Proba de dublu).
ANDREI TUREA (Simplu, califi cat și la 

Jocurile Olimpice de la PyeongChang 2018, 

din Coreea de Sud).
CARMEN MANOLESCU (Simplu) 

– Sanie – CSO Sinaia, antrenori Corina 
Drăgan, Alexandru Comșa, Liviu Turea.

Discipline sportive neolimpice:
Secţia de Arte Marţiale – CS Conpet 

Petrolul Ploiești (prin sportivii Andreea 
Neagu, Flavius Zafi ris, Radu Ionescu, 
Claudiu Burtoiu, Octavian Dumitrașcu, 
Teodora Măselușa, Lucian Oprescu, Alexia 
Niţă, Medeea Zafi ris, Mihai Dinu, Teodora 
Filcescu, Sebastian Teodorescu, Iacob Stan, 
Sabina Ionescu, Maria Dinu), antrenor 
emerit Aurelian Nicolae.

Secţia de Karate – CSM Ploiești 
(prin sportivii Dragoș Hritcu, Nicolae 
Alexandru), antrenor emerit Liviu Apostol.

Secţia de Karate – CS HASU Ploiești 
(prin sportivii Mihaela Ioniţă, Alexandra 
Riciu), antrenor Florin Carabă.

Perechea de Dans Sportiv 
Florentina Constantinescu, Simon 
Sorin Dumitru – Clubul de Dans Sportiv 
Silhouette Ploiești.

Secţia de Radioamatorism – CS Petrolul 
Ploiești (prin sportivii Pavlic Coca, Ionuţ 
Piţigoi, Mihai Balica, Alexandru Pănoiu), 
antrenor Mihai Malanca.

• Cu speranţa promovării în eșalonul superior, echipa de fotbal – „fanion al 
Prahovei” – FC Petrolul Ploiești (Lider – Liga 3, Seria3), după binemeritată vacanţă 
(care a inclus și un generos act caritabil la Centrul de Zi pentru Copii „Sfântul Stelian” 
din Urlaţi) și-a reluat pregătirile (10.I.2018) pe Stadionul „Ilie Oană”, în prezenţa celor 
mai înfocaţi suporteri. Până la reluarea competiţională ofi cială (3.III.2018), Petrolul 
se va pregăti la Ploiești, Cheile Grădiștei – Brașov și la Centrul FRF Buft ea, își va 
defi nitiva lotul și va disputa, probabil, nouă jocuri de testare, omogenizare, verifi care. 
• Tradiţionalul „Festival al Fotbalului Juvenil Prahovean (… Cupa „Moș Crăciun”, 
Ediţia 25; 16, 17, 22, 23.XII.2017; Ploiești, Blejoi, Băicoi; 35 de echipe – copii 12 ani) 
a prilejuit triumful echipei Petrosport Ploiești (președinte – ing. Florin Goruneanu, 
antrenor prof. Claudiu Toader) și o organizare, ca de obicei, impecabilă a Asociaţiei 
Judeţene de Fotbal Prahova (președinte prof. Silviu Crîngașu, vicepreședinte Teodor 
Negoiţă). • Acţiuni remarcabile a desfășurat Clubul Sportiv Municipal Ploiești 
(director – prof. Silviu Crîngașu) la Sala Sporturilor „Olimpia” (festivitate de amploare 
și premierea sportivilor și antrenorilor secţiilor sportive), la Sala de Box Upetrom 
(onorantă gală pentru tinerii pugiliști și mentorii lor) și la Sala „Leonard Doroft ei” 
(Sărbătoarea gimnastelor de ritmică, recent medaliate și în Spania) • Structură de vârf 
a Prahovei CSM CSȘ CFR Ploiești a dominat „Festivalul Copiilor” la Judo (Olimpia) • 
Prin „Memorialul Vladimir Arnautovic” la baschet, Clubul Sportiv Universitar Ploiești 
a adus un emoţionant omagiu regretatului mare antrenor care a onorat Prahova și 
România • Tricolorul LMV, la volei, s-a califi cat în premieră la Final Four-ul Cupei 
României și a dat României, prin Laurenţiu Lică, laureatul federaţiei pe 2017 • La 
început de 2018, Asociaţia Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România i-a avut 
printre laureaţii premianţi și pe Mircea Dridea („Excelenţă”) și Constantin Budescu 
(„Cel mai bun jucător din România”), ambii și spre mândria Prahovei.

Pe scurt

Tradiţional, Direcţia pentru Sport și Tineret Prahova (director prof. Laurențiu Nicolescu) a stabilit ierarhiile și a premiat și la fi nele anului 2017 sportivii prahoveni care s-au 
evidenţiat în întrecerile internaţionale ofi ciale (Sala Sporturilor Olimpia Ploiești, 27.XII.2017). 

Spre fi nalul anului 2017, 
la puţine zile după ce, în 

premieră, a devenit Campion 
al României la badminton 
(„Masters, + 35 de ani”, 
București, 10.XII.2017), 
Adrian Basarabeanu, brav 
sportiv, antrenor și ofi cial al 
Clubului Sportiv Comuna 
Berceni, a trăit un fericit 
moment important al vieţii 
în minunata sa localitate 
natală (Berceni, 29.XII.2017), 
când și-a unit destinele cu 
prietena și statornica lui colaboratoare sportivă – Laura Plopeanu din Cornu. La 
minunatul și emoţionantul eveniment i-a avut alături pe cei dragi în frunte cu nașii de 
cununie Marian Pandele și Cosmina Pandele (Primar de Berceni), ambii susţinători 
de vârf ai badmintonului și sportului și pe fi ii acestora Dinu Pandele, Luca Pandele 
și Matei Pandele – multiplii medaliaţi și campioni juvenili în badminton – sportul cu 
rachete și fl uturași, cu toţii în tradiţionala fotografi e de album. Urări sincere de bine, 
prosperitate și bucurii prietenilor din Berceni, lui Adi și Laura și… „Casă de piatră!”

P.S. Juniorii U13 de la CSC Berceni – Dinu Pandele și Luca Pandele – la Nicosia – 
Cipru (14-16.XII.2017) și Denisa Muscalu și Luca Pandele cât și antrenorul Adrian 
Basarabeanu la Pecs – Ungaria (12-14-I.2018), cooptaţi în echipa României, au avut 
succes în competiţii europene juvenile de badminton…

Casă de piatră! 
La Berceni, în familia badmintonului…
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Laureații Prahovei - prețuire și recunoștință...Laureații Prahovei - prețuire și recunoștință... Foto: Petre Apostol, PloieștiFoto: Petre Apostol, Ploiești

Adi și Laura și nașii lor, Adi și Laura și nașii lor, 
sub semnul prieteniei...sub semnul prieteniei...
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