
Dacă n-ar fi  fost presa 
ungară, România 

n-ar fi  afl at despre acordurile 
semnate luni, între București 
și Budapesta. Șeful diplomației 
Teodor Meleșcanu, care s-a 
întâlnit cu omologul său 
Peter Szijjarto, n-a sufl at o 
vorbă despre ce au plănuit 
cele două țări. Iar unul dintre 

parteneriate, cel al 
exportului de gaze din 
Marea Neagră, este chiar 
curios, de vreme ce, la ora 
la care vorbim, România 
nu-și acoperă consumul 
de gaze din producția 
internă, importând 

anual circa 4,2-5 miliarde mc 
de la ruși. 

Din 2020 însă intră în 
exploatare zăcământul din 
Marea Neagră, concesionat către 
OMV și Exxon, cei doi giganți 
aproximând că vor extrage de pe 
platforma maritimă 6,5 miliarde 
de mc/an.
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“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20

 „Temeiurile oricărui stat şi fundamentul oricărei ţări se bazează pe 
dreptate şi justiţie.”

- Culese de Tata  
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ANL s-ar putea implica ANL s-ar putea implica 
în construirea de locuințe în construirea de locuințe 
în Cartierul Edenîn Cartierul Eden

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Maria BOGDAN; 
www.ziarulploiestii.ro

Agresiunea Agresiunea 
fi nanciar-fi nanciar-
monetară (II)monetară (II)

Munţii, singurii Munţii, singurii 
prieteni ai prieteni ai 
kurzilor?kurzilor?

Marius MARINESCU; www.ziarulploiestii.ro

Ce s-a întâmplat de anul 
trecut și până astăzi ca să facă 
posibilă o asemenea dramatică 
scădere a veniturilor? Sunt câteva 
modifi cări mari și late: a scăzut 
impozitul pe venit de la 16, la 
10%; salariile profesorilor nu vor 
mai fi  plătite de către primării, ci 
direct de stat, prin inspectoratele 

școlare; de la 1 aprilie 2018, 
România va fi  obligată să 
renunțe la subvenționarea 
încălzirii (energia termică). 
Ca urmare, în bugetul din 
acest an, nu vom mai regăsi, 
la venituri, sumele defalcate 
din TVA  sau alte sume pentru 
echilibrarea bugetelor folosite la 

plata salariilor din învățământ 
ori la subvenționarea energiei 
termice. Veți vedea însă, bugetul 
local va fi  afectat pe viitor; anul 
acesta dracul nu e chiar atât de 
negru fi indcă Primăria are un 
excedent bugetar, dar de la anul 
este greu de anticipat pe unde 
va scoate cămașa administrația 
municipală. Pe de altă parte, 

este neclar de ce au scăzut 
veniturile la taxele și impozitele 
locale (pe clădiri și teren), din 
moment ce ele au rămas la 
nivelul anului trecut... Vorbind 
despre cheltuieli, vă spunem 
doar că salariile au crescut cu 
aproximativ 50%. În rest, banii 
nu ajung nici pentru secțiunea 
de funcționare. 

PRIMĂRIA PLOIEȘTI PUTEA PRIMĂRIA PLOIEȘTI PUTEA 
SĂ PUNĂ LACĂTUL PE UȘĂ

Înainte de a 
vorbi orice 

despre Start-Up 
Nation, trebuie să 
spunem că, într-
un an, majoritatea 

PSD-ALDE a schimbat patru miniștri la Ministerul pentru 
Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat: Florin Jianu, 
care a demisionat în semn de protest după celebra OUG 13; 
Alexandru Petrescu, numit în Guvernul Grindeanu; Ilan 
Laufer, adus în Cabinetul Tudose; Radu Oprea, numit în 
noul executiv condus de Viorica Dăncilă. La un asemenea 
pelerinaj ministerial ar trebui să nu ne mai punem nicio 
întrebare în legătură cu funcționarea acestei instituții. E 
limpede și de ce Start-Up Nation s-a confruntat cu atâtea 
probleme.

START-UP, PROIECTE START-UP, PROIECTE 
APROBATE ÎNAINTE APROBATE ÎNAINTE 

DE A AVEA FINANȚAREDE A AVEA FINANȚARE

acă n ar fi fost presa
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ROMÂNIA OFERĂ UNGARIEI ROMÂNIA OFERĂ UNGARIEI 
4,4 MILIARDE METRI CUBI4,4 MILIARDE METRI CUBI

DE GAZE DIN MAREA NEAGRĂDE GAZE DIN MAREA NEAGRĂ

DACĂ NU FĂCEA ECONOMII ANUL TRECUT,DACĂ NU FĂCEA ECONOMII ANUL TRECUT,

“Peștele de la cap se împute” zice o 
vorbă, încercând să umple de “respect” pe 
cei din moț, fi e el dâmbul cât de mic. Ei 
sunt considerați cauza principală pentru 
care nu merge mai nimic bine pe plaiurile 
astea. Ei, uite! Eu nu prea cred asta. Nu ei 
sunt principalii vinovați ci...PORTARII. 
Da, da! Portarii! Iar portarul de la școală 
este primul vinovat. Spun chiar că de la el 
pleacă tot răul. Nu mai am pretenții de mult 
de la directorul școlii care este pus politic, 
nu pe bază de recunoaștere profesională și 
respect în rândul breslei, nici încredere în 
profesorii suplinitori pe care, dacă mâine 
i-ai pune să dea bacu’ nu bag mâna în foc 

că l-ar trece, despre pițiprofi  și pițiprofe 
nu comentez, că o fac destul elevii, iar 
învățătorii, mai mult decât minifabrici 
de vise întreținute cu banii părinților, nu 
sunt. Vorbim aici în majorități. Excepțiile? 
Lăsați! Să revenim la portar. Nemenicul 
de portar. El este vinovat de toată caria 
asta de învățământ. De ce? Pentru că nu 
oprește la poarta școlii pe cine trebuie: 
pe elevul cu pantalonii căzuți de pe fund, 
pe eleva cu țâța la vedere dar cu mucii la 
nas, pe părintele care și-a uitat salutul în 
mașina de jdemii de euro cu care își cară 
odrasla, pe femeia de serviciu care vinde 
țigara cu cinci lei elevilor de-a șasea, pe 
bona care i-a adus încărcătorul de la ţigara 
electronică, păpușei bossului, pe profa care 
mestecă guma ca pe centură, pe domnu’ de 
fi zică, care dacă ar putea și-ar băga mașina 
în cancelarie, pe proful laba_iu (pardon! 
onanist creștin de mâna dreaptă) de religie, 
pe patronul chioșcului care dă sucul la 
preţ de rachiu de drojdie din perioada 
prohibiției, pe șmecherul cu șapcă zis 
și “văr” de copil de-a zecea care vinde 
droguri, pe directoarea care nu miroase a 
cretă, pe inspectorul șef-“tort in ploaie” cu 
carnet de partid și vorbe cât cățeaua Laica 
și chiar pe ministrul proștilor ce suntem că 
l-am votat să ne ofere copiilor educație pe 
pâine. Off f...Vedeți că am dreptate!? El este 
vinovatul! Portarul! Pentru că, dacă ceva 
lipsește Ministerului Educației, acel lucru 
NU ESTE CARTEA ci chiar EDUCAȚIA. 
Iar cu asta se intră pe poarta vieții! Așa că, 
PORTARUL trebuie schimbat!

DE BINE, DE BINE, 
DE RĂU...DE RĂU...

TOT PROȘTI TOT PROȘTI 
RĂMÂNEM! RĂMÂNEM! 

că l ar trece despre pițiprofi și pițiprofe

BUGETUL PENTRU SALARII A CRESCUT CU 49%

La prima vedere, dacă ar fi  să ne luăm după formula de buget 
prezentată de administrație, concluzia ar fi  ca Primăria 

Ploiești poate să pună lacătul pe ușă și să plece acasă. Vă oferim 
o singură cifră: veniturile sunt estimate la aproximativ 335 de 
milioane de lei, în scădere, atenție!, cu 177 de milioane de lei față de 
2017. Diminuarea este justifi cată de faptul că structura bugetului 
a fost modifi cată prin trecerea plății salariilor profesorilor la 
inspectoratele școlare și prin modifi carea impozitului pe venit. 
Cheltuielile vor fi  de 405 mil. lei, în scădere cu 152 de milioane de 
lei față de 2017. Noroc că au rămas niște bani de anul trecut (70 
de milioane de lei excedent), altfel municipalitatea n-ar fi  avut un 
leu pentru investiții. Dar la anul sigur nu va avea dacă nu va alerga 
după fonduri europene!

CÂND CĂRUȚA SE PUNE ÎNAINTEA CAILOR:CÂND CĂRUȚA SE PUNE ÎNAINTEA CAILOR:

• AFACERILE AU FOST SCOASE LA VÂNZARE PE OLX
• GUVERNUL S-A OCUPAT SĂ SCHIMBE 4 MINIȘTRI 
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MELEȘCANU N-A SUFLAT O VORBĂ DESPRE ACEST ACORD

Ce s a întâmplat de anul școlare; de la 1 aprilie 2018
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Accident mortal pe DN1, la 
Bărcănești

Accidentul rutier a avut loc în 
comuna Bărcănești, sat Românești, 
după ce un autoturism a acroșat 

un pieton care se angajase în 
traversarea neregulamentară a 
drumului. Impactul i-a fost fatal 
bărbatului rănit, în vârstă de 84 
de ani. Pietonul a fost găsit practic 
sub autoturism. Medicii de la 
Serviciul de Ambulanță nu au mai 
putut face nimic, bărbatul suferind 
politraumatisme incompatibile cu 
viața. (FOTO: SAJ Prahova).

Accident pe DN1B, la Mizil
Accidentul rutier s-a produs 

după ce un autoturism a acroșat un 
biciclist, pe raza localității Mizil. 
La fața locului au ajuns echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului de 
Ambulanță Prahova. Victima 
accidentului este un bărbat în 
vârstă de 73 de ani. Din primele 
cercetări se pare ca biciclistul ar fi  
pătruns pe partea carosabilă fără să 
acorde prioritate autoturismului. 
Bărbatul rănit a fost transportat la 
spital. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate modul 
cum s-a produs evenimentul 
rutier.

Accident rutier la Lipănești
Accidentul rutier a avut loc în 

comuna Lipănești, sat Zamfi ra, 
după ce două autoturisme au 
intrat în coliziune. În cele două 
mașini se afl au nouă persoane, 
potrivit ISU Prahova. Este vorba 
despre cinci adulți și patru copii. 
Mai multe echipaje ale Poliției, ale 
Serviciului de Ambulanță și ale 
ISU Prahova s-au deplasat în zonă. 
Toate victimele accidentului au 
fost asistate medical la fața locului, 
însă au refuzat transportul la 
spital. Trafi cul pe sensul Ploiești-
Vălenii de Munte a fost blocat 
pentru mai multe minute. Poliția 
continuă cercetările pentru a se 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs evenimentul rutier.
Un tir a lăsat fără curent electric 

60 de case din Ploieștiori
Incidentul a avut loc noaptea, 

după ce conducătorul unui tir a 
dat cu spatele și a dărâmat un stâlp 
de electricitate în zona Ploieștiori 
– sensul giratoriu Centura de Est, 
respectiv prelungire strada Văleni. 
La fața locului au ajuns rapid 
echipaje ale Poliției. Aproximativ 
60 de imobile au fost afectate de 
avarie, iar circulația în zonă a fost 

dirijată până la ridicarea stâlpului 
de pe carosabil.

Operațiune de salvare în 
Munții Bucegi

Jandarmii montani au fost 
solicitați să intervină după ce 
două persoane, un adult în vârstă 
de 36 de ani și un copil în vârstă 
de 4 ani, tată și fi u, au avut nevoie 
de ajutor fi ind surprinși în zona 
numită Șaua Călugărului. Cei doi 
au plecat de la Complexul Piatra 
Arsă spre Cota 2000 Sinaia, de 
unde au vrut să ia un mijloc de 
transport pe cablu pentru a coborî 
în oraș. „Din cauza stratului mare 
de zăpadă,  a vântului puternic și a 
pantei abrupte cele 2 persoane nu 
au mai putut înainta, fi ind epuizate 
și au apelat la sprijinul jandarmilor 
montani”, a anunțat IJJ Prahova. 
Jandarmii s-au deplasat la fața 
locului și au ajutat persoanele să 
se deplaseze până la Cota 2000 
Sinaia, de unde au coborât în oraș. 
Cele două persoane nu au avut 
nevoie de îngrijiri medicale. O altă 
intervenție a avut loc în aceeași 
zi, după ce un antrenor al lotului 
de box afl at la Complexul Piatra 
Arsă a solicitat sprijin pentru un 
sportiv echipat necorespunzător, 

afl at în difi cultate din cauza 
zăpezii, a viscolului și ceții. 
Traseul ales a fost unul extrem de 
difi cil, respectiv de la Cota 2000 
până în zona Șaua Călugărului, 
folosindu-se cordelina. Traseul 
este abrupt și face legătura dintre 
Vârful Furnica și Șaua Călugărului. 
Sportivul, în vârstă de 17 ani, din 
Sânpetru, Brașov, a fost preluat din 
zona Șaua Călugărului și condus 
apoi în siguranță la locul de cazare. 

Cercetat pentru evaziune 
fi scală

Ofi țerii Serviciului de 
Investigare a Criminalității 
Economice au efectuat cercetări 
într-un dosar penal privind un 
bărbat de 47 de ani din stațiunea 
Sinaia, bănuit de săvârșirea 
infracțiunii de evaziune fi scală. 
„Din cercetările polițiștilor a 
rezultat faptul că bărbatul, în 
perioada 2012 - 2015, în calitate 
de reprezentant al unei societăți 
comerciale, s-ar fi  sustras de 
la plata obligațiilor fi scale prin 
neînregistrarea în evidenţa 
contabilă a tuturor operațiunilor 
comerciale efectuate, prejudiciul 
cauzat bugetului general 
consolidat al statului fi ind în sumă 
de 80.000 lei, recuperate”, a precizat 
IJP Prahova. Dosarul penal a fost 
înaintat unității de parchet cu 
propunere de sesizare a instanței 
competente să soluționeze cauza. 

Dosar penal pentru refuz de 
recoltare de probe biologice
Polițiști ai Biroului Drumuri 

Naționale și Europene au acționat 
pentru prevenirea și combaterea 
cauzelor generatoare de accidente, 
în special pentru verifi carea 
transporturilor de persoane. 
„Au fost aplicate 104 sancțiuni 
contravenționale, în valoare totală 
de 22.600 lei, au fost reținute trei 
permise de conducere și a fost retras 
un certifi cat de înmatriculare”, a 
precizat IJP Prahova. În timpul 
acțiunii, polițiștii au depistat un 
conducător auto care a refuzat 
să se supună recoltării de probe 
biologice de sânge în vederea 
stabilirii alcoolemiei, motiv 
pentru care pe numele acestuia a 
fost întocmit dosar penal.

Pe urmele braconierilor
Polițiștii din Mizil au organizat 

o acțiune de prindere în fl agrant 
a unor braconieri. Aceștia au fost 
depistați la scurt timp după ce 
au împușcat un mistreț „În urma 
documentării informative a unor 
acte de braconaj cinegetic, care ar 
avea loc pe fondul de vânătoare 
din zona comunei Jugureni, 
polițiștii au organizat o activitate 
de prindere în fl agrant a doi 
bărbați, ambii din localitate”, au 
relatat polițiștii, care s-au deplasat, 
pe timpul nopții, în zona unde 
existau informații că au loc actele 
de braconaj. Polițiștii au depistat 
un autovehicul în care se afl au cele 
două persoane bănuite. „Asupra 
lor, au fost găsite două arme de 
vânătoare, deținute legal, precum 
și 8 cartușe, din care unul era tras. 
Continuând verifi cările, polițiștii 
au descoperit și un mistreț, despre 
care s-a stabilit că tocmai fusese 
doborât prin împușcare de către 
persoanele în cauză”, a anunțat 
IJP Prahova. Armele și muniția au 
fost ridicate de polițiști, în vederea 
continuării cercetărilor. În cauză, 
a fost întocmit dosar penal pentru 
săvârșirea infracțiunilor de uz 
de armă fără drept și vânătoare 

neautorizată. Exemplarul de 
mistreț a fost predat celor 
doi reprezentanți ai A.J.V.P.S. 
participanți la acțiune, în vederea 
depunerii la sediul autorităților 
sanitar-veterinare.

Razie la Halele Centrale
Polițiștii ploieșteni au efectuat o 

nouă razie în zona Halelor Centrale, 
în numai două ore aplicând 77 de 
sancțiuni contravenționale și fi ind 
depistată și o persoană urmărită. 
Pe durata controlului, polițiștii 

au legitimat 135 de persoane, au 
fost controlate 47 de societăți 
comerciale, 17 producători agricoli 
și 43 de autovehicule. Sancţiunile 
contravenționale au fost în valoare 
totală de 5.000 lei. Totodată, au 
ridicat în vederea confi scării 
bunuri în valoare de 6.135 lei 
(articole vestimentare, fl ori, fructe 
și legume). „În cadrul acțiunii, 
polițiștii au depistat și o femeie de 
47 de ani, din comuna Dărmănești 

(Dâmbovița), pe numele căreia 
era emis un mandat de executare 
a pedepsei cu închisoarea de un 
an și patru luni, pentru săvârșirea 
infracțiunii de furt califi cat”, a 
precizat IJP Prahova.

Tată și fi u cercetați penal, 
după o urmărire ca-n fi lme
Întregul incident a avut loc 

pe raza comunei Fântânele. Un 
echipaj de poliție din comuna 
Fântânele a observat un 
autovehicul al cărui conducător, 
la vederea autospecialei MAI, a 
virat brusc pe un drum forestier. 
„Pornind în urmărirea acestuia, 
a fost interceptat și oprit la scurt 
timp. Polițiștii au constatat faptul 
că la volan se afl a un tânăr de 18 
ani, care nu posedă permis de 
conducere. De asemenea, pe locul 
din dreapta se afl a tatăl acestuia, 
care i-ar fi  încredințat autoturismul 
spre a-l conduce, deși avea 
cunoștință că nu are acest drept”, 
a precizat IJP Prahova. Polițiștii au 
întocmit pe numele tânărului un 
dosar penal pentru infracțiunea de 
conducere fără permis, iar, în ceea 
ce-l privește pe tată, este cercetat 
penal pentru că i-a încredințat 
fi ului autovehiculul, deși știa că nu 
posedă permis de conducere. 

Dosare penale pentru șoferi 
Polițiștii din Poiana Câmpina au 

depistat o femeie, în vârstă de 45 de 
ani, care conducea un autoturism 
pe un drum din localitate, deși 
se afl a sub infl uența alcoolului. 
Etilotestul a indicat valoarea de 
0,74 mg/l alcool pur în aerul 
expirat. De asemenea, în Boldești 
Scăeni, polițiștii au depistat un 
localnic de 76 de ani, pentru care 
etilotestul a indicat 0,45 mg/l 
alcool pur în aerul expirat. Cei doi 
au fost transportați la spital pentru 
a le fi  recoltate probe de sânge, 
fi ind întocmite și dosare penale în 
acest sens.

Hoț de buzunare, depistat în 
fl agrant 

Polițiști ai Biroului de 
Combatere a Infracţiunilor contra 
Persoanei şi Patrimoniului, din 
cadrul Poliției Municipiului 
Ploiești, în colaborare cu 
Inspectoratul Județean de Jandarmi 
Prahova, au organizat o acțiune 
de combatere a infracțiunilor de 
furt din buzunare, poșete și genți, 
pe raza municipiului. „În timpul 
acțiunii, a fost surprins în fl agrant 
un ploieștean, de 50 de ani, în 
timp ce sustrăgea un portofel 
din buzunarul pantalonilor unui 
bărbat, într-un mijloc de transport 
în comun”, a anunțat IJP Prahova. 
Suspectul a fost reținut pentru 24 
de ore și prezentat Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Ploiești, cu 
propunere de sesizare a instanței.

Control al polițiștilor la un 
armurier din Ploiești

Polițiști ai Serviciului Arme, 
Explozivi şi Substanţe Periculoase 
au efectuat un control la o societate 
comercială din municipiul Ploiești. 
În prezența administratorului 
societății, s-a constatat faptul că 
erau deținute, fără drept, arme și 
muniții supuse autorizării. „Pentru 
acest motiv, polițiștii s-au sesizat 
din ofi ciu cu privire la săvârșirea 
infracțiunii de nerespectare a 
regimului armelor și munițiilor 
și au procedat la inventarierea și 
ridicarea în vederea continuării 
cercetărilor a unui număr de 213 
arme letale și neletale supuse 
autorizării și a unui număr de 
8.638 unități de muniție de diferite 
tipuri, mărci și calibre”, a anunțat 
IJP Prahova. 

Control la societăți 
comerciale

Polițiștii Secției nr. 3 Ploiești 
au organizat și executat o acțiune 
în scopul de a verifi ca modul 
de organizare și executare a 
activităților de pază la obiectivele 
economice situate pe raza 
de competență. „Astfel, au 
fost verifi cate 25 de societăți 
comerciale, au fost controlați și 
instruiți 35 de agenți de securitate, 
au fost vizionate 10 sisteme 
T.V.C.I., iar pentru neregulile 
constatate au fost aplicate nouă 
sancțiuni contravenționale, în 
valoare de 1.250 lei”, potrivit IJP 
Prahova. 

Autoturism cu numere 
străine, depistat neînmatriculat 

Polițiștii au oprit un 
autovehicul care fusese înregistrat 
cu viteza de 75 km/h. „La volanul 
autoturismului, cu plăcuțe de 
înmatriculare emise de autoritățile 
spaniole, se afl a un bărbat de 53 de 
ani, din Ploiești, iar pe locul din 
dreapta, proprietara vehiculului, 
cetățean spaniol”, a precizat IJP 
Prahova. Singura problemă a 
fost că, în urma verifi cărilor, a 
rezultat faptul că vehiculul în 
cauză fi gurează ca neînmatriculat, 
sens în care polițiștii au întocmit 
dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunii de conducere a unui 
vehicul neînmatriculat. Ambelor 
persoane depistate le-au fost 
ridicate permisele de conducere, 
eliberându-li-se dovadă de 
circulație provizorie. Cercetările 
continuă pentru lămurirea 
situației de fapt.

ACTUALITATEZiarul   Ploiestii

Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt 

Roxana Tănase; 
www.ziarulploiestii.ro

Seria accidentelor rutiere a 
continuat pe șoselele din 

Prahova. Un bărbat în vârstă de 
84 de ani a decedat după ce a fost 
acroșat de un autoturism, iar alte 
zeci de persoane au ajuns la spital 
cu diverse traumatisme.

Naționale și Europene au acționat
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PRIMĂRIA PLOIEȘTI PUTEA PRIMĂRIA PLOIEȘTI PUTEA 
SĂ PUNĂ LACĂTUL PE UȘĂ Pentru prima dată în 

ultimii 10-15 ani, și 
nu credeam să trăiesc un 
asemenea moment, trebuie 
să spun că PSD are dreptate, 
iar PNL face un joc ipocrit. 
Vorbim despre jalea aceasta 
națională legată de bieții 
bugetari care s-au trezit 
cu salarii mai mici după 
trecerea CAS și a CASS de 
la angajator la angajat. Și de 
jalea aceasta că primăriile nu mai au bani, după 
micșorarea impozitului de venit de la 16, la 10%.

Bine, nu vă gândiți, anul trecut, PSD a fost cât 
se poate de fățarnic și populist. Fiindcă din această 
cauză s-a ajuns la aceste măsuri nenecesare, de 
plimbare a contribuțiilor între partenerii din 
contract (salariat și angajator). În 2017, PSD-
ALDE a inițiat o risipă bugetară imposibilă, de 
parcă se spărsese cerul deasupra României și ploua 
cu bani. Economic, România nu-și permitea o 
creștere salarială atât de puternică și într-un timp 
atât de scurt pentru 70-80% dintre bugetari. Și 
nu-și permitea nici să scadă impozitul pe venit cu 
6 procente. Dar Olguța, asistată de întregul partid, 
s-a jucat de-a zâna bună, oferind creșteri salariale 
în sectorul bugetar aproape necontrolabile. 
Primăriile și consiliile județene au benefi ciat de 
două majorări, lefurile fi ind aproape dublate în 
anumite cazuri. Dacă au văzut că se poate, 60% 
dintre instituțiile și categoriile profesionale au 
venit cu pretenții, astfel că veniturile au crescut de 
la 30% până la peste sută la sută. În același timp 
însă, ministrul risipitor al Muncii nu a însoțit 
măsurile și cu niște corecturi, dimpotrivă, a oferit 
bani și bugetarilor de lux, astfel că oricine nu face 
nimic la fondurile europene ia +75% din leafă, 
magistrații, diplomații, parlamentarii, serviciile, 
Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței și o 
mulțime de alte instituții băgătoare de seamă 
trezindu-se la un moment dat cu lefuri la care 
n-ar fi  visat în viața lor. Nu mai vorbim despre 
sănătate, în care o asistentă ia, cu sporuri cu 
tot, cât doi profesori debutanți, iar un medic... 
și nici în aceste condiții doctorii n-au renunțat 
la plic! Singurul domeniu care a rămas de râsul 
curcilor, evident, a fost învățământul. Un profesor 
cu 30 de ani vechime abia încasează 2.500 lei/
lună, cât muncitorul necalifi cat de la Ministerul 
de Interne. În fi ne, anul trecut, n-am auzit vreun 
bugetar care s-a trezit peste noapte cu 5-6.000 lei 
net ieșind să spună „mulțumesc partidului”. Dar 
partidul și-a dat seama ce nenorocire a făcut și a 
dres busuiocul rapid cu acest artifi ciu al plimbării 
contribuțiilor. N-a contat că pentru poft a nu știu 
cui s-a dat peste cap tot sistemul privat, fabrica aia 
de bani care umple bugetul statului cu parale. Nu 
mai vorbim că privații, poate 50% dintre ei, n-au 
mărit lefurile angajaților de ani și ani, fi rește, cu 
excepția salariului minim pe economie. Și ajungem 
la 2018, când sindicatele bocesc la televizor că se 
prăbușesc salariile, iar PSD e o ciumă mincinoasă, 
omițând intenționat să spună că ele nu scad mai 
jos decât au crescut anul trecut. Iar PSD are 
dreptate când afi rmă că sindicatele sunt prefăcute. 
Și-s prefăcute cot la cot cu PNL. Liberalii, de fapt, 
ar fi  fost cazul să fi e împotriva legii salarizării de 
anul trecut. Sau, ca partid care se povestește (asta 
era odată!) că sprijină antreprenoriatul, putea să 
fi e împotriva țopăielii fi scale. Cei fac ei însă? Își 
smulg părul din cap că n-ajung banii la primării 
(deh, și acestea, când s-au văzut în bani, nu le 
mai oprea Dumnezeu din a împrăștia cu salarii 
nesimțite), dar nu le trimit la treabă, după fonduri 
europene, jelesc de mama focului bugetarii, uitând 
să spună că, la stat, se primesc, azi și acum, lefuri 
medii cu 20-25% mai mari decât la privat, lucru 
complet pe dos pentru o economie sănătoasă etc. 
Trist este că, având o astfel de caricatură pe post 
de opoziție, n-avem nici siguranța că PSD va face 
altfel lucrurile decât populist. Și să vedem noi 
cum ne descurcăm dacă se mai prăvălește vreo 
criză fi nanciară de peste ocean, cum tocmai s-a 
întâmplat ieri-alaltăieri. În orice caz, la o criză- 
iar de amplifi carea ei, pe plan intern, PSD are 
parte din responsabilitate, la felul în care a năucit 
bugetul pentru a onora promisiuni electorale 
populiste- nu bugetarii vor lua lovitura în plin, ci 
fi x mediul privat.

IPOCRIȚI ȘI IPOCRIȚI ȘI 
IPOCRIȚI

EDITORIALEDITORIAL

Maria BOGDAN;

ȚȚ

Românii au afl at de la agenția de 
presă ungară MTI că Bucureștiul 

va pune la punct condițiile tehnice pentru 
exporturile de gaze naturale spre Ungaria 
până în 2020. Ministrul de Externe, 
Peter Szijjarto, a spus că, din anul 2022, 
mari cantități de gaze naturale extrase 
din Marea Neagră vor putea fi  livrate 
Ungariei. Szijjarto a adăugat că fi rmele 

ungare și-au rezervat deja întreaga 
capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe 
an acestei  conducte de aprovizionare. 
Ofi cialul ungur a precizat că „este prima 
oportunitate din ultimele decenii pe care o 
are Ungaria de a cumpăra mari cantități 
de gaze naturale dintr-o altă sursă decât 
Rusia, acordul de cooperare reprezentând 
un progres istoric pentru asigurarea 
securității energetice a Ungariei”. Partea 
română va construi stații de compresare 
care vor permite livrarea a 1,75 miliarde 
metri cubi de gaze naturale pe an în 
2020, urmând ca această capacitate să fi e 
majorată până la 4,4 miliarde metri cubi, 
în 2022. Ungurii vor realiza tronsonul de 
conductă care lipsește între hubul central 
de distribuție de la Varosfold și Vecses, în 
apropiere de Budapesta, unde se termină 
gazoductul dintre Slovacia și Ungaria. 
Odată cu această legătură, coridorul de 

gaze nord-sud, o facilitate crucială pentru 
securitatea națională în Centrul Europei, 
va fi  fi nalizată. În afară de gaze, România 
și Ungaria vor construi și o linie de tren 
de mare viteză care să lege Budapesta de 
Cluj. În acest sens, guvernul țării vecine va 
aloca 3,3 milioane de euro pentru studiul 
de fezabilitate. Proiectul va fi  continuat 
de români, care și-au exprimat intenția 
de a prelungi linia până la București. Vă 
întrebați cu ce s-au ales ori se aleg românii 
din această tranzacție, ce va primi țara în 
schimbul acestui hatâr? Cu nimic! Din 
această cauză pesemne și ceilalți doi ofi ciali 
prezenți la semnarea memorandumului 
de înțelegere, Călin Popescu Tăriceanu 
și Liviu Dragnea, au socotit că trebuie 
trecut totul sub tăcere, România neavând 
onoarea de a fi  informată de ceea ce i se 
face.

DIMINUĂRI REALE ALE 
VENITURILOR DE 80-100 MIL. LEI

Veniturile pentru 2018 sunt în sumă 
de 335 mil. lei, față de 512 mil. lei, în 
2017. Diferențele mari, care vor afecta 
real bugetul, provin de la scăderea 
impozitului pe venit de la 16, la 10%, 
operațiune neînsoțită de creșterea cotei 
rămase la dispoziția primăriilor, așa cum 
Guvernul promisese că va face, pentru a 
diminua impactul asupra bugetelor locale. 
Să vedem ce diferențe sunt în acest an la 
venituri, în comparație cu 2017:

-impozitul pe venit, profi t și câștiguri- 
153,6 mil. lei, în 2018, față de 211,6 mil. 
lei, în 2017 ( o scădere de 58 mil. lei);

- cote defalcate din impozitul pe venit- 
145,9 mil. lei, în 2018, față de 202, 5 mil. 
lei, în 2017 ( o scădere de 56,6 mil. lei);

-cote defalcate din TVA-75,746 mil. lei, 
în 2018, față de 191,8 mil. lei, în 2017 ( o 
scădere de 116, 054 mil. lei);

-impozite și taxe pe proprietate- 57 mil. 
lei, în 2018, față de 69,55 mil. lei, în 2017 
(o scădere de 12,55 mil. lei, nejustifi cată, la 
prima vedere).

SALVAȚI DE EXCEDENTUL DE 
ANUL TRECUT. ALTFEL ERA JALE!

La cheltuieli (404,1 mil. lei), secțiunea 
de funcționare este estimată la 342,1 
milioane de lei, în timp ce secțiunea de 
dezvoltare-la 62 milioane de lei. Anul 
trecut, secțiunea de funcționare a fost în 
sumă de 510, 4 mil. lei, iar cea de dezvoltare, 
de 46,87 mil. lei. Altfel spus stăm mai bine 
în 2018 la capitolul investiții. Dar asta 
pentru că există un excedent bugetar de 70 
de mil. lei de anul trecut. În lipsa acestor 

bani vă imaginați că lucrurile 
chiar erau catastrofale. De 
fapt, banii n-ar fi  ajuns nici 
pentru funcționare, darămite 
să mai fi  fost făcută vreo 
investiție. Dar situația va fi  
cu adevărat dramatică de la 
anul dacă nu se găsesc soluții 
pentru a suplini micșorarea 
impozitului pe venit ori 
anunțata, din 2019, scădere 
a TVA, toate însoțită de 
creșteri salariale. Să facem o 
comparație a principalelor 
cheltuieli, așa cum au fost 
ele prognozate, între bugetul 
inițial din 2017 și cel estimat 
din 2018 (vezi tabel):

Cum spuneam anterior, diminuările 
de la „învățământ” și „combustibili și 
energie” sunt cauzate de noua concepție 
bugetară a alocării resurselor pentru 
salariile profesorilor și de eliminarea 
(presupusă, nu știm dacă chiar se va 
întâmpla) subvenției pentru ajutorul de 

încălzire. Primăria Ploiești va acorda în 
continuare de la bugetul local subvenția 
pentru energia termică. Cele mai mari 
creșteri privesc cheltuielile de salarizare. 
Numai pentru aparatul propriu fondul de 
salarii a crescut cu 49%, majorări similare 
înregistrându-se și în cazul structurilor 
din subordinea Primăriei sau a Consiliului 
Local.

ROMÂNIA OFERĂ UNGARIEI 4,4 MILIARDE ROMÂNIA OFERĂ UNGARIEI 4,4 MILIARDE 
METRI CUBI DE GAZE DIN MAREA NEAGRĂMETRI CUBI DE GAZE DIN MAREA NEAGRĂ

ACEST MOȘ CRĂCIUN CARE BAGĂ ROMÂNIA-N GARD
Absolut nicio realitate economică 

n-o tulbură pe Olguța Vasilescu. 
Ministrul Muncii face în continuare pe 
Moș Crăciun, anunțând măriri salariale 
„ca-n Europa”, deși bugetul național nu este 
capabil să suporte nici măcar cheltuielile 
pentru o autostradă sau un spital public. 
Recent, ea a anunțat că, din luna martie, 
medicii și asistentele vor primi lefuri 
la nivelul celor calculate pentru 2022, 
egale cu cele plătite în Occident. Da, dar 
ministrul poate face ceva încât medicii 
și asistentele să înceteze, naibii, să mai ia 
plicul. Fiindcă, ei da, acesta se oferă astăzi 

și acum! În spitalele bucureștene, doctorii 
strâmbă din nas la un o mie de euro pentru 
o intervenție chirurgicală. Sau ar trebui să 
înceteze să lucreze concomitent și la stat, 
și în fi rmele lor private, scurgând pacienți 
și fonduri de la spitalul public, la cabinetul 
particular. Vasilescu a mai anunțat alte 
„cadouri” pentru polițiști, pentru IT-
iști și pentru profesori (aceștia din urmă 
chiar au încă venituri mici), anunțând 
senin că legea salarizării va fi  pusă în 
practică în orice condiții. Chiar și atunci 
când sectorul privat va fi  sufocat încât să 
nu mai poată exista? Chiar și atunci când 

România se va împrumuta pentru a plăti 
pensii și lefuri majorate cu mult peste 
nivelul din privat?

p
România se va împrumuta pentru a plăti

 continuare din pagina 1

încălzire Primăria Ploiești va acorda în

DACĂ NU FĂCEA ECONOMII ANUL TRECUT,DACĂ NU FĂCEA ECONOMII ANUL TRECUT,

Denumire capitol bugetar 2018 
(mil. lei)

2017 
(mil. lei)

Infl .

Autorități publice și acțiuni externe, din care:
-cheltuieli de personal

37,26 31,226 +
28,00 18,800 +

Alte servicii publice generale 24,90 41,608 -
Datorii/împrumuturi 4,475 8,480 -
Ordine publică și siguranță națională 19,717 15,901 +
Învățământ 21,148 164,75 -
Sănătate 16,772 10,733 +
Cultură, recreere și religie 54,686 51,458 +
Asigurări și asistență socială 73,895 67,938 +
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 34,685 45,431 -
Protecția mediului 37,571 30,494 +
Combustibili și energie 10,673 22,052 -
Transporturi 68,881 67,263 +

 continuare din pagina 1
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Am început 2018 bine. Cu fantome. 
Alte fantome care țin Guvernul 

pe loc, nu-i dau voie să muncească. În 
2017 ne-am lămurit că n-avem pus un 

milimetru de autostradă din cauza lui 
Soros. Anul acesta, gata, suntem ceva mai 
patrioți, am găsit o piedică la noi în țară: 
Pahonțu. Naiba, să fi m și noi mai credibili, 
fi indcă generalul SPP este un om în carne 
și oase, deci îl putem vedea uneori pe 
stradă. Ei bine, el este răul suprem care 
ține guvernul de brăcinari și nu-l lasă să 
construiască o mămăligă măcar. El nu-i 
lasă să dea circ, pardon, bani poporului.

-Un guvern atât de mic,
Fierbea țara-ntr-un ibric,
De Pahonțu s-a-ncurcat
Și guvernul s-a-necat!

Ce-ți imaginezi când auzi sintagma 
„atac devastator la adresa 

președintelui Klaus Iohannis”? Că îi trag 
băieții ăștia deștepți una la meclă de-l 
fac muci, nu? Când colo, ce să vezi, Lelia 
Munteanu-ei, n-o știți? Cum adică, chiar 
n-o cunoașteți? E și ea o jurnalistă din 
jungla asta a ziaristicii românești de două 
parale-a sărit de fund în sus: „Klaus-
Werner Iohannis nu e pe nicăieri. Și mai 
exact: e la shoppping prin München, în timp 
ce în România s-a declanșat apocalipsa 
anti-corupției”. Acuma, dragă, ce să facă, 
nu mai are voie omul să meargă să-și facă 
treaba mare, că trebuie să stea planton la 
DNA ori să-ți ceară ție voie? Sau vrei să 

păzească Antena 3 și România TV, să vadă 
cum mai pune statul paralel de aici țara la 
cale? Sau cum pui și tu umărul să te bați 
cu statul paralel Iohannis.

-I-auzi, lele, Gâdea toacă,
Lelițo, fa!
Bagă-te și tu în troacă,
Lelițo, fa!
Complotați, Lelia,
Lelițo, fa!
Duceți țara în Rusia,
Lelițo, fa!
Omorâți-o pe Codruța,
Lelițo, fa!
Puneți procuror maimuța,
Lelițo, fa!
Suspendați-l și pe neamț,
Lelițo, fa!
Trageți România-n șanț,
Lelițo, fa!

Atențiune, atențiuneee! Mare 
veste mare, epocală: cică pe ruta 

Ploiești-București circulă un tren. Ei și? 
Aista garnitură oferă locuri pe scaune (că 
doar nu în leagăn) și vagoane de dormit, 
are aer condiționat, acces la curent 
electric și internet pentru gadget-uri și 
restaurant. Unde-i știrea? Ne bucurăm 
că avem condiții ca-n urmă cu 30 de ani? 
Adicătelea ne-am revenit din morți și am 

atins performanțele din epoca de piatră?
-Când omenirea a zburat pe Lună
Și e servită de roboți,
E și la noi știrea nebună
Că am găsit un tren pe roți.
Dar nu-i un tren obișnuit
Ci-i cu vagoane de dormit,
Și ăsta da eveniment
Avem la tren chiar și curent!

Senatorul Șerban Nicolae spune, 
într-un interviu acordat Euronews, 

că persoanele corupte nu ar trebui să fi e 
arestate, catalogând acest lucru drept 
„un abuz”: „Arestarea preventivă nu 
este sancțiunea. Este ca un fel de a arăta 
puterea procurorilor, este ca o judecată 
de stradă. Dacă oamenii văd un ofi cial 
de rang înalt încătușat, cu mâinile legate, 
în fața camerelor, în miezul nopții, unii 
oameni simt un fel de satisfacție. Asta este 
Justiția, așa funcționează legea, așa ne 
protejează DNA . Și asta nu este adevărat, 
nu așa se procedează într-o țară civilizată 
și democrată a lumii”. Da, Nicule, mare 
adevăr spui, persoanele curupte nu trebuie 
arestate, bre, ele trebuie duse-n Parlament 
și Guvern. Trebuie să le dai și pensii 
speciale, faci și plecăciuni în fața lor, lor 

să le dai banii pe mână, că știu ei cel mai 
bine ce să facă din ei, acolo, o Belina, un 
Madagascar, o Brazilia, o Serbia...

-Sculați, voi oropsiți ai vieții,
Voi, arestați corupți, hai, sus!
Să fi arbă-n inimi răzvrătirea,
Să-nceapă al DNA apus!
Sfârșiţi odată cu încătușarea,
Sculați, o, națiune de corupți!
N-o să ne ia nouă mâncarea
Voi mai presus de țară  fi ți!
Sculați, nu-i nici o mîntuire 
În  procurori sau dumnezei! 
Unire, dragi corupți, unire, 
Prin legi de noapte vom scăpa de ei! 
Prea mult ne-au despuiat tîlharii 
De conturi, vile și averi,
 Să ne unim deci toți parlamentarii 
Să fi m în vecii-vecilor boieri.

Întărâtă-i... că și mie-mi place! Ponta 
și cu Dragnea duc un război pe viață 

și pe moarte. Poate doar așa vom afl a și 
noi ce mai face adevăratul stat paralel. 
Liviu caută vinovați pentru dosarele lui 
penale în stele, copaci, Soroș, SRI, SPP, iar 
acum l-a găsit țap ispășitor pe Ponta, cică 
el l-ar fi  turnat la DNA. 

-Dragnea: mie nu-mi place să discut 
nici cu turnătorii, nici cu șantajiștii.

-Ponta: Dacă eu mint, plec din 
Parlament. Dacă Dragnea minte, să plece 
el din PSD și din Parlament:„Dragnea 
Mincinosul Național tocmai a spus din 
nou la televizor că eu l-am denunțat! Dar 
nu poate să aducă o copie după denunțul 
meu că nu are bani.  Așa mincinos care să 
își bată joc de toată lumea nu am văzut”! 
Bla, bla, bla. 

-Pe principiul dați un leu
Pentru Ateneu,
Hai să-l scoatem din belele,
Dați-i lui Dragnea lovele!
Că el, bietul, e sărman,

Are fl uviu, n-are ban,
Are paradis acasă
Niciun leu însă în bancă.
Nici ce să mănânce n-are
Dați un leu de fi ecare!

Sorin Roșca Stănescu, deontologul 
ăla care a stat prin pușcărie, fi ind 

condamnat penal cu acte în regulă, ne 
dezvăluie că președintele Klaus Iohannis a 

văzut statul paralel. Nu știe dacă neamțul 
a căscat ochii mari sau l-a privit printre 
gene, dar e clar că s-au întâlnit față-n 
față. Mda, Sorine, dacă s-a uitat atent la 
tine este limpede că președintele a văzut 
statul paralel. Cu trecutul tău de turnător 
la securitate și prezentul de infractor de 
drept comun și formator de opinii la TVR 
național ce altceva ai putea fi ?

-Am căutat în frigider și pe sub pat
Și n-am văzut nimica deocheat.

Și când să plec îl văd pe Sorinel
Scria pe el: sunt statul paralel.

Dosarul Microsoft  a răsufl at. Ceea ce 
era să fi e furtul secolului a scăpat 

nepedepsit din cauză că procurorii DNA 
n-au știut să numere de la 1 la 10, adică 
termenul după care o faptă se prescrie. 
Ecaterina Andronescu, Athanasiu, Miki 
Șpagă, Tănăsescu, Țicău etc. evită așadar 
beciul domnesc într-un caz cu prejudiciul 

de 67 de milioane de dolari, dar pot să facă 
pe victimele în Piața Mare. Ba ar putea să 
ceară daune statului fi indcă au fost purtați 
pe la ușile DNA, pătându-li-se onoarea.  
Deocamdată toți îi cer Laurei Kodruța 
Kovesi să plece. Laura arată cu degetul la 
procurorul de caz, Mihaela Moraru Iorga, 
cucoana care a părăsit DNA cu mare 
scandal...Vedem acum de ce. Dar noi vă 
zicem cu nu Mihaela este de vină, ci chiar 
profesorii. Athanasiu, de pildă. Cum să îi 
lași pe unii să termine facultatea dacă ei 
nu știu să numere până la zece? Mai că-mi 
vine a crede că de data aceasta au făcut-o 
intenționat, le-a picat bine Falfabeta, dar 
alteori, să ajungi să-ți hotărască soarta 
una ca asta...

-În barbă Mihaela își jura:
Acum, când libertatea
M-a învățat ce-i greul,
O să termin facultatea
Și-apoi fac și eu liceul,
După care îmi iau bacul
Cu abacul.

PAMFLETZiarul   Ploiestii

pamfl et de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro
Mă doare-n băşcălie!Parol,

să le dai banii pe mână că știu ei cel mai

Are fluviu n are ban

0244.546.501
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De la 1 august 2017, 
ploieșteanul Andrei 

Țurcanu a fost numit la 
conducerea Agenției Naționale 
a Locuinței, structură afl ată 
în subordinea Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene. Țurcanu 
este doctor în construcții 
civile și absolvent al Facultății 
de Construcții Civile, 
Industriale și Agricole din 
cadrul Universității Tehnice 
de Construcții București, iar 
înainte de a deveni director 
general al ANL, a fost consilier 
al președintelui Consiliului 
Județean Prahova.

-Anul acesta, domnule director, 
Agenția Națională pentru 
Locuințe împlinește 20 de ani de la 
înfi ințare. Cum ar arăta un bilanț 
foarte scurt al activității acestei 
instituții?

-ANL a fi nalizat, până la 
această dată, 33.770 de unități 
locative în cadrul Programului 
„Locuințe pentru tineri destinate 
închirierii” și au fost predate 
benefi ciarilor 3.650 de locuințe 
construite în cadrul programului 
de construcții locuințe proprietate 
personală prin credit ipotecar. La 
acestea se adaugă și 189 de unități 
locative construite în cadrul 
programului „Locuințe sociale 
construite pentru comunitățile 
de romi”. La momentul în care 
vorbim sunt contractate lucrările 
pentru 1.388 unități locative 

distribuite la nivelul întregii țări. 
-Așa cum se știe, la nivel 

național, ANL derulează cinci 
programe de construcții de locuințe, 
plus cel temporar, de ajutorare a 
persoanelor/gospodăriilor afectate 
de inundații. Care dintre ele au 
avut cel mai mare succes?

-Programul ANL cu cel mai 
mare impact este, fără îndoială, 
programul „Locuințe pentru 
tineri destinate închirierii”. În 
cadrul acestuia, ANL a construit 

și predat autorităților locale, cum 
spuneam, 33.770 locuințe pentru 
tineri, destinate închirierii și are 
în execuție, 1.388 unități locative, 
în diferite orașe ale țării. 

- Sunteți primul director al ANL 
pe care îl dă Prahova. Întrebarea 
care ar sta pe buzele tuturor ar fi : 
va avea județul, din acest motiv, 
o impulsionare a construcției 
de locuințe prin programele 
disponibile sau o mai largă 
deschidere din partea ANL?

-Consider că ANL a avut 
dintotdeauna o largă deschidere 
pentru implementarea 
programelor guvernamentale, 
la nivelul întregii țări. ANL 
urmărește o bună colaborare 
cu reprezentanții unităților 
administrativ teritoriale, fără 
de care nu ar putea promova 
programele agenției și, implicit, 
în calitate de director general, 
garantez toată disponibilitatea 
și buna credință în promovarea 
programelor agenției la nivelul 
județului Prahova.             

-În Prahova, avem următoarea 
situație: locuințe pentru tineri-749 
unități locative fi nalizate, 69 u.l. 
în execuție, locuințe cu credit 
ipotecar-230 u.l. fi nalizate, niciuna 

în execuție. Unde avem, în prezent, 
blocuri în construcție și ce proiecte 
sunt depuse? Cam care ar fi  
viziunea la nivel de județ din acest 
punct de vedere, al construcției de 
locuințe?

-La această dată, în județul 
Prahova, în cadrul programului 
de construcții locuințe pentru 
tineri, destinate închirierii, sunt în 
derulare (proiectare, contractare, 
execuție) următoarele obiective 
de investiții (vezi tabel):

- Pentru medicii rezidenți, la 
nivel național, sunt fi nalizate 564 
de apartamente în 7 orașe din țară 
și alte 107 unități locative din 3 
orașe sunt în lucru. În Prahova nu 
sunt solicitări, nu avem astfel de 
programe? ANL se poate implica 
în problemele ridicate în Cartierul 
Eden, din Ploiești, unde chiar se 
punea problema unor locuințe de 
serviciu și unde Primăria Ploiești 
sau/și Consiliul Județean au 
promis că vor transforma unele 
imobile în locuințe pentru medici?

-La această dată, sunt în curs 
de contractare 12 u.l.  pentru 
specialiștii din sănătate, în 
localitatea Vălenii de Munte, 
B-dul Nicolae Iorga, nr. 158-160. 
Cât despre cartierul de locuințe 
despre care ați făcut vorbire (n.n. 
-cartierul început și nefi nalizat, 
rezultat al asocierii dintre Primăria 
Ploiești și o fi rmă privată, situat în 
proximitatea Spitalului Județean 
Prahova), ANL va iniția discuții 
cu reprezentanții Consiliului 
Județean Prahova și ai Primăriei 
Municipiului Ploiești, cu privire 
la posibilitatea implementării 
acestui program.

- Există programul „Renașterea 
satului românesc”. Și am afl at de 
pe site-ul ANL că acesta n-a mai 
fost bugetat din 2013. Ce ne puteți 
spune despre el? Sunt perspective 
să fi e reluat?

-Cu privire la momentul 
reluării programului „Renașterea 
satului românesc” nu ne putem 
pronunța, întrucât nu avem 
fonduri alocate de la bugetul 
de stat pentru derularea acestui 
program.

- În 2016 a fost introdus și 
programul de locuințe de serviciu. 
Ce presupune acesta, căror zone 
(rural, urban) se adresează și ce 
proiecte sunt depuse, dacă sunt 
depuse în Prahova?

-Acest program a fost introdus 
prin  Hotărârea  Guvernului nr. 
719/2016  din 28 septembrie 2016 
pentru aprobarea Programului 
„Construcția de locuințe de 

serviciu”. Benefi ciarii programului 
sunt funcționarii publici, precum 
și angajații din instituții publice 
centrale și locale, care nu dețin 
sau nu au deținut, individual 
sau în comun, împreună cu soții 
lor, în proprietate o locuință în 
localitatea în care își desfășoară 
activitatea. Locuințele de serviciu 
realizate prin acest program pe 
terenuri afl ate în proprietatea 
publică a unităților administrativ-
teritoriale, la solicitarea 
autorităților administrației 
publice locale, sunt administrate 
de autoritățile publice locale care 
au solicitat realizarea acestora, 
în condițiile legii. Locuințele de 
serviciu construite prin acest 

program nu pot fi  vândute. Acestea 
se repartizează personalului 
propriu al instituțiilor care solicită 
realizarea acestora. La nivelul 
județului Prahova, nu sunt în curs 
de derulare proiecte în cadrul 
acestui program.

- Citeam că ANL are o 
conducere asigurată de un consiliu 
de administrație și 14 directori. 
Nu-s totuși prea mulți directori? 
Întrebam doar...

-ANL funcționează la 
acest moment conform unei 
organigrame implementată în anul 
2013. Am în vedere reorganizarea 
agenției și optimizarea posturilor 
de conducere, în cursul anul 2018.

Ziarul   PloiestiiINTERVIU

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

ANL S-AR PUTEA IMPLICA ÎN CONSTRUIREA DE ANL S-AR PUTEA IMPLICA ÎN CONSTRUIREA DE 
LOCUINȚE PENTRU MEDICI ÎN CARTIERUL EDEN

Firmă de transport
 angajează din Ploiești și 

împrejurimi 
(max. 30 km):

- Șofer categoria D;
- Mecanic auto;

- Tinichigiu auto;
- Electrician auto;

- Vopsitor auto;
- Lăcătuș;

- Controlor trafi c;
- Magaziner piese auto;

- Dispecer transport;
- Controlor pază.

Relații la tel.: 
0769 - 609609.

Numitul Hepaj Besim 
cu ultimul domiciliu 

cunoscut în 
Republica Albania 

Dobrac 0000 Panjahur 
este citat la 

Judecătoria Ploieşti la 
data de: joi, 

22 februarie 2018, ora 
8,30, sala 6, în calitate 

de pârât în dosarul 
nr. 15548/281/2017 în 
procesul de divorţ cu 

reclamanta 
Cazan Valentina Florica.

dl

• ANUNŢURI • MICA PUBLICITATE •

e la 1 august 2017

INTERVIU CU DIRECTORUL GENERAL AL AGENȚIEI, DR.ING. ANDREI ȚURCANUINTERVIU CU DIRECTORUL GENERAL AL AGENȚIEI, DR.ING. ANDREI ȚURCANU

ANL derulează, la nivel 
național, cinci programe 
principale de construcții de 
locuințe:

-Programul Locuințe prin 
credit ipotecar (2001);

-Programul Locuințe pentru 
tineri, destinate închirierii 
(2001);

-Renașterea satului românesc 
(se adresează  personalului 
didactic, medicilor, asistenților 
medicali și polițiștilor  care își 
desfășoară activitatea în mediul 
rural)-program nebugetat din 
2013:

-Locuințe sociale pentru 
comunitățile de romi;

-Programul „Construcția de 
locuințe de serviciu” (2016).

La aceste programe cu 
caracter permanent se adaugă 
și cele cu caracter temporar, 
de ajutorare a persoanelor 
afectate de inundații. Prin 
intermediul agenției s-au 
reconstruit case distruse sau 
grav avariate și s-au achiziționat 
materiale de construcție care 
au fost distribuite persoanelor 
sinistrate.

Nr. 
crt. Localitatea Adresa Nr. 

u.l.

1 Păulești Bloc locuințe, etapa 1 22

2 Vălenii de Munte B-dul Nicolae Iorga, nr. 158-160, etapa 
I 15

3 Vălenii de Munte B-dul Nicolae Iorga, nr. 158-160, 
specialiști din sănătate 12

4 Breaza Str. Griviței, nr. 9 bis 18
5 Boldești-Scăieni Str. Intrarea Pieții, nr. 5 24

    Total 91
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Vă amintiți că, în 
2017, ministrul 

pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat, 
Ilan Laufer, elogia modul 
în care instituția derula 
proiectul Start-up Națion, 
o inițiativă dedicată micilor 
antreprenori, pusă la punct 
însă de un alt ministru, 
Florin Jianu. Și tot în 2017, 
acesta comunica faptul că 
aproape 9.000 de companii 
au câștigat sesiunea de 
proiecte pentru Start-up 
Nation, valoarea întregului 
pachet de fi nanțare fi ind de 
1,7 miliarde lei (200.000 lei/
proiectul).  Numai că, ce să 
vedeți, abia în septembrie 
s-au alocat primele fonduri, 
respectiv, 248 de milioane 
lei, dintr-un necesar de 
aproape șapte ori mai mare. 
Ca să nu se facă chiar de 
rușine, pentru că sesiunea 
de proiecte fusese terminată, 
ministerul a lansat varianta 
derulării proiectelor prin 
credite de angajament. 
Când a întocmit nota de 
fundamentare pentru 
alocarea banilor, Laufer 

vorbea chiar despre „riscul 
apariției de blocaje și pierderi 
în activitatea antreprenorilor 
României în cazul 
nederulării Programului 
pentru stimularea înfi ințării 
întreprinderilor mici și 
mijlocii Start-up Nation 
România”.

Prima fi nanțare a venit 
în septembrie, iar în 
decembrie au apărut 

blocaje serioase
La sfârșitul anului, deja 

antreprenorii care s-au 
apucat de treabă, crezând 
în cuvântul ofi cialilor, 
anunțau că au ajuns la 
blocaje imposibile, care i-au 
adus în sapă de lemn. Fostul 
ministru Florin Jianu, actual 
președinte al Consiliului 
Național al Întreprinderilor 
Private Mici și Mijlocii din 
România, comenta atunci, 
găsind și vinovații: „fi rmele 
care s-au califi cat pentru 
ajutoarele nerambursabile 
de maximum 200.000 de 
lei în programul Start Up 
Nation 2017 și au optat 
pentru credite-punte se 
confruntă cu anumite blocaje 

în obținerea banilor pentru 
implementarea investițiilor. 
Se pare că sunt probleme la 
Fondul de contragarantare, 
unde se întârzie cu 
aprobarea dosarelor. De 
la bănci, dosarele pleacă 
într-un ritm acceptabil, 
la Fondul Național de 
Garantare lucrurile 
funcționează, dar la Fondul 
de contragarantare, care a 
intrat și el în acestă sferă a 
programului România Start 
Up Nation, lucrurile sunt 
aproape grave”. Acesta a dat 
și un exemplu: „Fondul de 
contragarantare a rezolvat 
numai 32 de dosare, în 
condițiile în care Fondul 
Național de Garantare a 
soluționat 500 de dosare”. 
În lanțul de fi nanțare, în 
cadrul creditelor-punte, au 
fost acceptate trei bănci: 
CEC, Banca Transilvania 
și Banca Comercială 
Română. Fondul Național 
de Garantare a Creditelor 
pentru IMM-uri, controlat 
de Guvern, ar fi  perceput 
un comision de garantare 
de 3,8% inițial, dar a 
anunțat scăderea acestuia la 

2,48%, după ce a cooptat în 
schema de sprijin și Fondul 
Român de Contragarantare. 
Acest din urmă fond, care 
are ca acționar principal 
Ministerul Finanțelor, a 
adăugat însă și o etapă în 
plus la aprobarea dosarelor.

Start-up, scos la vânzare 
pe OLX. Ministerul zice 

că avem de-aface cu spirit 
antreprenorial

În februarie 2018, ca 
urmare a acestor blocaje, 
mai mulți antreprenori 
au ales să-și vândă 
afacerile. Unde? Pe OLX! 
Reprezentanții acestei 
platforme electronice au 
cerut Ministerului pentru 
Mediul de Afaceri să 
precizeze dacă este legală 
vânzarea proiectelor de tip 
StartUp Nation. În ultimele 
șase luni, s-au publicat circa 
200 de anunțuri pentru 
vânzarea unor astfel de 
proiecte. Prețurile variază 
înte 4.000 și 5.000 de euro. 
Pe de altă parte, nu au existat 
anunțuri pentru cumpărarea 
de proiecte Start-Up Nation, 
ceea ce înseamnă că nimeni 
n-ar vrea să se încarce 
cu acest tip de păcăleală. 
Ministerul pentru IMM-uri 
a răspuns imediat, spunând 
că vânzarea proiectelor este 
legală și ține de spiritul 
antreprenorial. Numai că a 
numit vânzarea „cesiune”, 
să sune mai frumos: 
„scopul programului Start-
Up Nation este acela de 
a ajuta întreprinzătorii 
afl ați la început de drum 
să pornească o afacere. De 
aceea, obiectivele urmărite 
au în centrul lor stimularea 
înfi ințării și dezvoltării 
întreprinderilor mici și 

mijlocii, îmbunătățirea 
performanțelor economice 
ale acestora, crearea de noi 
locuri de muncă, inserția pe 
piața muncii a persoanelor 
defavorizate, șomerilor 
și absolvenților, creșterea 
investițiilor în tehnologii 
noi inovative. Cesiunea 
de acțiuni ale societăților 
comerciale este legală, ea 
neîncălcând nici legislația 
și nici prevederile schemei 
de ajutor de minimis 
Start-Up Nation. De 
altfel, identifi carea unor 
oportunități de afaceri este 
o caracteristică a spiritului 
antreprenoriatului. Noii 
deținători ai acestor societăți 
comerciale, benefi ciare de 
ajutor de minimis în cadrul 
programului, trebuie să 
știe că vor prelua inclusiv 
obligațiile ce decurg din 
implementarea schemei, cum 
ar fi , de exemplu, menținerea 
locurilor de muncă create 
prin program pe parcursul 
a 2 ani sau păstrarea 
echipamentelor pentru care 
s-a obținut fi nanțarea”.

Noul ministru, Radu 
Oprea, crede că sincopele 

vor fi  eliminate
Noul ministru al 

MMACA, prahoveanul 
Radu Oprea,  a avut, imediat 
după instalare, o întâlnire 
cu toți actorii implicați în 
program. Ofi cialul a dispus 
monitorizarea cu atenție 
a tuturor proiectelor din 
programul Start-Up Nation. 
La întâlnirea cu partenerii 
de proiect, Oprea a declarat: 
„Start-Up Nation a născut 
o extraordinară așteptare 
în mediul de afaceri, iar 
noi trebuie să livrăm un 
program de succes real 

pentru întreprinzătorii care 
aplică. Am înregistrat o 
serie de disfuncționalități 
și avem datoria de a le 
elimina. Pregătim ediția 
2018 a Start-Up Nation 
(n.n.-prima sesiune a fost 
programată pentru luna 
aprilie) și vă propun să 
avem o comunicare mult 
mai aplicată și concentrată, 
astfel încât să putem 
identifi ca și remedia rapid 
orice sincopă care apare pe 
circuitul de implementare 
a programului”.  În urma 
analizei Programului 
Start-Up Nation 2017, 
partenerii au estimat 
fi nalizarea   aprobarii 
tuturor creditelor și a 
componentelor de garantare 
în perioada martie-aprilie 
2018. Ministerul a publicat 
și o situație a acestora: 
credite punte aprobate de 
instituțiile partenere până în 
acest moment-total 4.290, 
din care BCR -1.418, Banca 
Transilvania -1.684 și CEC-
1.188; dosare transmise 
de bănci la FNGCIMM, 
total 3.754, din care 1.764 
aprobate; dosare încă 
neezolvate de bănci-383. 
La Agențiile pentru IMM, 
Atragere de Investiții și 
Promovare Export au fost 
depuse documentele de 
către benefi ciari, pentru 
plata efectivă, 862 deconturi, 
ceea ce înseamnă că 
benefi ciarii care au semnat 
acorduri de fi nanțare au 
fi nalizat achiziția. 595 au 
fost aprobate la nivelul 
agențiilor, 453 au fost plătite, 
142 sunt în certifi care (vizita 
la fața locului) la băncile 
partenere și 267 în verifi cări 
și clarifi cări în cadrul 
agentiilor teritoriale.

Fostul ministru al Justiției, 
senatorul prahovean 

Robert Cazanciuc, a ales să le 
vorbească colegilor săi pe paginile 
de socializare, ceea ce sugerează 
că nici măcar activul de partid nu 
este ascultat de nucleul dur afl at 
la guvernare. Cazanciuc le atrage 
atenția guvernanților în legătură 
cu Palatul Justiției din Ploiești, 
care pesemne nu va fi  terminat 
nici în al 22-lea an de când au 
început lucrările de construcție. 
Indirect, el îl acuză pe ministrul 
Justiției, Tudorel Toader, că nu se 
ocupă îndeajuns pentru a rezolva 
această problemă: „în anul 2013, 
au fost reluate procedurile de 
fi nanțare a celei mai vechi investiții 
(1996) derulate de Ministerul 
Justiției, Palatul Justiției, din 
Ploiești, care ar fi  trebuit să fi e 
terminat în luna iulie 2017. Am 

atras atenția public asupra riscului 
de nerespectare a termenelor 
pentru această investiție și am 
avut încredere în angajamentul 
public al candidatului la funcția 
de ministru al Justiției în februarie 
2017. Unde suntem astăzi? În 
situația ca nici măcar în anul 2018 
să nu putem soluționa problema 
infrastructurii județului cu cea mai 
mare populație după București, 
unde fi ecare lună de întârziere în 
șantier poate însemna luni de zile 
în plus de așteptare”. Cazanciuc 
afi rmă că, la audierile pentru 
învestirea celui de-al treilea 
guvern PSD, a avut intervenții 
minimale și n-a expus direct 
problema. Dacă Tudorel Toader 
nu va aloca fonduri, mai spune 
fostul ministru orecum ironic, e 
posibil ca PSD să nu-și respecte 
angajamentele din campania 

electorală: „din fericire, Ministerul 
Justiț iei este în continuare vecin 
cu Ministerul Finanț elor ș i sunt 
absolut convins că  domnul Eugen 
Teodorovici va sprijini fi nalizarea 
proiectului de investiț ii î n sediile 
a 24 de instanț e din capitalele de 
județ , proiect î nceput î n decembrie 
2014, cu singura condiț ie ca cineva 
să îi spună, altfel riscă m să  nu 
ne onoră m angajamentele din 
campanie, iar de acest lucru nouă  
chiar ne pasă ”. Clădirea Palatului 
Justiției din Ploiești este probabil 
un exemplu unic în țară despre 
ceea ce înseamnă incompetență 
sau indiferență. Colosul în care ar 
urma să-și desfășoare activitatea 
cele trei instanțe (judecătorie, 
tribunal, curte de apel) a început 
să fi e construit în 1996, încă de pe 
vremea când premier era Nicolae 
Văcăroiu. De atunci și până acum 

s-au perindat la putere toate 
partidele puternice din România 
și niciunul n-a fost în stare să 
termine o biată clădire. Nici 
prahovenii afl ați pe poziții foarte 
importante în mai multe guverne 
nu s-au dat peste cap să aducă 
bani în orașul lor, pentru a acoperi 
această rușine. Fiindcă e chiar 
rușinos ca tu, ditamai Guvernul 
sau minister al Justiției, să fi i atât 

de incapabil încât să nu fi nalizezi 
o construcție timp de 22 de ani. 
Dacă punem la socoteală faptul 
că, în loc să-și vadă de treburile 
administrative, ministrul Tudorel 
Toader este exclusiv ocupat cu 
legile justiției și de disputa dintre 
alianța la guvernare și DNA, 
avem răspunsul clar pentru care 
lucrurile merg atât de prost. 

s au perindat la putere toate de incapabil încât să nu finalizezi

i i i 1 vorbea chiar despre riscul în obținerea banilor pentru

START-UP, PROIECTE APROBATE ÎNAINTE DE START-UP, PROIECTE APROBATE ÎNAINTE DE 
A AVEA FINANȚAREA AVEA FINANȚARE

PALATUL JUSTIȚIEI, DIN PLOIEȘTI, PALATUL JUSTIȚIEI, DIN PLOIEȘTI, 
NU VA FI GATA NICI ÎN 2018NU VA FI GATA NICI ÎN 2018

CÂND CĂRUȚA SE PUNE ÎNAINTEA CAILOR: CÂND CĂRUȚA SE PUNE ÎNAINTEA CAILOR: 



7

Ziarul   PloiestiiCĂLĂTOR PRIN ŢARĂ

ROMÂNIA FRUMOASĂ, O POVESTE DESPRE ROMÂNIA FRUMOASĂ, O POVESTE DESPRE 
ARTĂ ȘI CURAJARTĂ ȘI CURAJ

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

-Cât curaj v-a trebuit să lăsați un loc de 
muncă sigur la stat și să vă luați soarta în 
mâini, într-un domeniu care n-ar fi  putut să 
fi e musai o reușită sub aspect fi nanciar?

-Aceasta a fost, într-adevăr, o mare 
provocare. Toată lumea de pe lângă mine 
îmi spunea că e bine să ai un loc de muncă 
stabil, la stat, în care salariul, mic-mare, 
vine negreșit la fi nal de lună, indiferent 
de cât muncești. Mentalitatea aceasta, larg 
răspândită, nu este decât rezultatul zecilor de 
ani de comunism în care statul era cel care îți 

spunea unde să muncești, unde să locuiești 
și era foarte prezent în mai toate aspectele 
vieții tale de om. Asta a făcut ca românilor 
să le fi e frică să ia decizii importante privind 
propria existență și să fi e responsabili 
pentru ceea ce li se întâmplă direct lor. 
Cred că lucrurile sunt pe cale să se schimbe. 
Noile generații au mai multă încredere în 
forțele proprii, schimbă mai des locuri de 
muncă, au inițiative antreprenoriale - care 
sunt motorul lumii acesteia.  În ceea ce 
mă privește, în momentul de față, singurul 
regret este că nu am plecat mai de mult din 
poziția de angajat la stat.

-Haideți să le spunem cititorilor noștri 
cine este Florin Dumitru și cu ce se ocupă? 

-M-am născut și am crescut în Târgoviște, 
într-un cartier cu blocuri comuniste. În anii 
80 totul era gri și rece la oraș, așa că vacanțele 
la țară reprezentau adevărate modalități 
de evadare în natură. Probabil aici își au 
originea interesul și atenția pentru casele 
vechi țărănești. Tot în Târgoviște mi-am 

făcut și studiile. În liceu mi-am dat seama că 
am abilități pentru artele plastice și mi le-am 
perfecționat astfel încât am devenit student 
la arte în București, pentru scurt timp. Am 
preferat însă să studiez istorie-arheologie și 
să mă specializez în acest domeniu. Timp 
de 10 ani am lucrat în cadrul unui centru 
de cercetare a preistoriei al unei universități 
din Târgoviște. Aici, în ultima parte, am fost 
preocupat de arheologie experimentală și 
încercam să descopăr modalitățile tehnice 
prin care oamenii din trecut realizau diferite 
obiecte - în special din ceramică. Această 
abordare m-a făcut să învăț direct și indirect 
cum se lucrează lutul, să mă documentez 
teoretic despre tehnici de prelucrare, pictare 
și ardere și apoi să le pun în practică. 
Descoperisem o nouă pasiune - ceramica.

-Cum și când s-au născut „Poveștile din 
lut?”

-Căsuțele din lut au apărut după ce am 
aplicat și îmbunătățit o tehnică foarte veche 
de a realiza obiecte de ceramică. Până 
atunci făceam vase și statuete din lut, iar 
căsuțe dintr-un alt material. Treptat am 
ajuns fac aproape exclusiv căsuțe. La puțin 
timp după ce am început,  mi-am dat seama 
că este important să le prezint lumii sub o 
denumire care să înglobeze tot ce reprezintă 
ele. Am realizat că, într-un anumit fel, ele 
sunt o poartă spre trecut, spre amintirile din 
vacanțele făcute în casa bunicilor de la țară, 
spre vremuri care devin  „de poveste”, de aici  
„Povești din Lut”. 

-Ca să înțeleagă cei care doar citesc și nu 
v-au văzut colecțiile, practic dvs. reproduceți 
în miniatură case, sate, străzi. Cu ce zone sau 
case reprezentative ați început prima dată și 
care vă sunt cele mai apropiate sufl etului?

-Toate sunt replici după case existente. 
Primele au fost cele din zona mea - nordul 
Munteniei, conace cu pridvor central 
sau lateral. Apoi au urmat case din zona 
Munților Apuseni cu acoperiș înalt de paie, 
apoi cele oltenești și case din Bucovina. 
Acum putem vorbi despre colecții de case 
reprezentative pentru mai toate regiunile 
țării, iar diversitatea acestora este într-o 
continuă creștere. 

Casele vechi din satele românești au 
o simplitate, un echilibru al proporțiilor 
și o cromatică duală alb-negru ce le fac 

impresionat de frumoase din punct de 
vedere arhitectural. Materialele din care 
erau realizate erau cele locale, extrase direct 
din natură: baza din piatră, structura din 
bârne de lemn, pereți din chirpic sau lemn, 
acoperiș cu șiță, paie, stuf sau țiglă. Toate 
acestea le făceau să se integreze perfect în 
natură, dar au constituit și cauza dispariției 
lor rapide - dacă acoperișul nu mai este 
întreținut, casele se topesc sub acțiunea 
apei în câțiva ani, rămân doar pietrele de 
fundație…

 Pe de altă parte, frumusețea casei vechi 
arată ce fel de oameni o ocupau, pentru că ea 
este o oglindă a omului care o construiește. 
Și cred că erau niște țărani cu un bun-simț 
și o înțelegere a rosturilor lumii cum astăzi 
mai greu găsim.

-Cum procedați, mergeți în diverse locuri, 
studiați, fotografi ați și apoi în atelier faceți o 
replică a ceea ce ați văzut?

-Procesul de documentare este foarte 
important și durează zile bune. Deși sunt 
de dimensiuni reduse, căsuțele trebuie să 
redea cât mai fi del specifi cul arhitecturii 
unei zone, iar detaliile sunt esențiale. De 
multe ori mă folosesc de fotografi i făcute de 
mine, dar mă ajut și de relevee din publicații 
de specialitate sau chiar de hărți Google, în 
special pentru imagini aeriene. Toate aceste 
informații sunt de mare ajutor la realizarea 
căsuțelor. Sunt foarte importante muzeele 
de profi l din țară - muzee ale satului. Aici 
sunt păstrate în bune condiții de conservare  
monumente de arhitectură populară. Multe 
din căsuțe sunt inspirate după case din 
Muzeul Astra -Sibiu, Muzeul satului de la 
Golești -Pitești, Muzeul satului vâlcean - 
Rm. Vâlcea, Muzeul satului bucovinean 
-Suceava sau Muzeul satului din București.

-În afară de case, ce alte lucrări din 
universul rural mai aveți?

-Pe lângă căsuțele din lumea satului 
românesc mai realizez și căsuțe inspirate 
din arhitectura veche a orașelor medievale 
din Transilvania. Acestea sunt replici după 
casele sașilor din Sibiu, Sighișoara, Mediaș, 
Brașov și se pot asambla, punând una lângă 
cealaltă, sub forma unor străduțe, cartiere, 
ce refac atmosfera orașelor peste care au 
trecut secole și ele au rămas în picioare. La 
această atmosferă  contribuie materialul- 
lutul ars și modalitatea de pictură ce fac ca 
obiectele să aibă un aspect vechi, autentic. 
De ceva timp am simțit nevoia să completez 
peisajul satului cu oițe și ciobani, dar și 
căpițe.

-Cât timp vă ia să fi nalizați să zicem o 
stradă plină de căsuțe? Sau să spunem altfel, 
câte piese lucrați într-o lună, într-un an? 

Unde expuneți, unde vă vindeți piesele?
-Procesul realizării este manual, destul 

de laborios, care permite realizarea de serii 
de obiecte. Căsuțele sunt realizate în etape 
distincte ce se întind pe mai multe zile. 
Atunci când sunt gata sufi cient de multe 
obiecte pentru a umple cuptorul urmează 

arderea. În cuptor intră aproximativ o mie 
de piese. Iar, după calculele mele, anul 
trecut am realizat peste zece mii de obiecte, 
căsuțe, biserici, oițe, ciobani. Am preferat să 
colaborez cu galeriile de artă populară sau 
magazinele ce aparțin muzeelor pentru că 
acestea au criterii de selecție a obiectelor 
expuse mai serioase. De asemenea, mai 
colaborez cu galerii de artă și magazine care 
au găsit modalități de expunere potrivite și 
care nu comercializează kitsch-uri. Destul 
de rar mai particip și la târguri.

-Arta dvs. a trebuit la un moment dat să 
fi e transformată în afacere. Cum ați început, 
cum v-ați construit atelierul, în ce constă el 
de fapt?

Este destul de greu să faci bine mai 
multe lucruri în același timp, astfel că de 

5 ani mă ocup exclusiv cu construcția de 
căsuțe.  Pentru aceasta am realizat un lanț 
tehnologic complet pornind de la extragerea 
lutului cu târnăcopul, transportarea, 
depozitarea, macerarea și malaxarea lui, 
până la construcția căsuțelor, pictarea și 
arderea. În toate aceste etape sunt ajutat 
de membrii familiei sau de prieteni, fără 
ajutorul lor lucrurile ar fi  fost mult mai 
grele. Atelierul propriu zis l-am construit în 
satul Ibrianu, com. Cornești - Dâmbovița, 
în satul unde am copilărit. Aici depozitez și 
pregătesc lutul pe care îl aduc de pe valea 
Ialomiței din apropierea satului Gheboaia 
- acum 30 de ani exista aici o comunitate 
de zeci de olari, acum nu mai este niciunul. 
Tot în acest atelier există cuptorul, simplu, 
arhaic, pe lemne în care ard căsuțele făcute 
la Târgoviște. Arderea dureză peste 8 ore și 
în cuptor temperatura depășește 1000 grade 
Celsius. 

-Se poate trăi doar din căsuțele din lut?
-Eu cred că se poate trăi bine din ceva ce 

faci cu drag și cu multă implicare. Cunosc 
mulți ceramiști care trăiesc din ceea ce fac, 
dar și mai mulți care au renunțat cu totul 
la meșteșugul pe care l-au învățat în familie 
și care se practica în zona lor de sute de 
ani. Cred că trebuie să fi i ancorat, cumva, 
în vremurile tale. Astăzi componenta 
decorativă a unui obiect de ceramică este 
mai importantă decât cea utilitară. Atunci tu, 
care știi meserie de la bunicul și străbunicul 
tău, ar trebui să încerci să decorezi vasul cu 
un mai multă atenție, în specifi cul zonei și 
în loc să folosești smalț pe bază de plumb, 
folosești o glazură ecologică, iar dacă mai 
arzi și într-un cuptor electric rezultatele 
ar putea fi  surprinzătoare. De asemenea, 
comercializarea obiectelor este partea cea 
mai complicată, în primul rând pentru că 
trebuie să o faci legal, adică să emiți facturi, 
chitanțe, să închei contracte și toate acestea 
nu sunt chiar așa simple pentru cineva care 
nu are o pregătire economică, dar eu cred 
că totul se poate învăța. În al doilea rând, 
trebuie să găsești acel loc potrivit pentru 
a-ți expune și comercializa obiectele, ținând 
seama de competiția sufocantă a produselor 
făcute în Asia. 

Ca mulți, foarte mulți oameni din România, Florin Dumitru a avut curajul să 
lase o slujbă sigură la stat și să trăiască exclusiv din munca sa uneori plină de 

hazard. Fiindcă, ei da, arta în general și profesiile care se bazează pe un act al creației 
nu sunt tocmai un mod de viață sigur. Se cumpără sau nu se cumpără un tablou, o 
carte, o sculptură sau ceramică. Dar poate tocmai din această cauză România este 
mai frumoasă! Iar Florin Dumitru spune o minunată poveste a universului rural 
de ieri sau de astăzi. O poveste plămădită în lut ars. O poveste despre tradiții. Dar 
chiar artistul este în sine o poveste despre curajul de a răzbi undeva de unde alții au 
încheiat socotelile cu meșteșugul popular. 
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ALEXANDRU FLECHTENMACHER
NEMURITORUL COMPOZITOR AL CÂNTECELOR UNIRII

Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

Ziarul   Ploiestii MINTE, TRUP, SUFLET

Ilustrul muzician ALEXANDRU 
FLECHTENMACHER  – compozitor, 

violonist, dirijor şi profesor – a văzut lumina 
zilei la 23 decembrie 1823 în oraşul Unirii – 
Iaşi, într-o familie de intelectuali.

Cu câteva zile în urmă, respectiv la 28 
ianuarie a.c. s-au împlinit 120 de ani de la 
trecerea sa în lumea veşnică (28 ianuarie 
1898, Bucureşti).

Studiile muzicale, începute în municipiul 
Iaşi în perioada 1830-1834, au fost 
continuate la Viena între anii 1837-1840 şi, 
ulterior, în Oraşul Luminii – Paris (1847-
1848). Revenind în oraşul natal, a cântat, 
în calitate de violinist, în trupele lirice 
franceze ce prezentau spectacole în vestita 
capitală a Moldovei, după care, preia, în 
calitate de dirijor, conducerea Orchestrei 
Teatrului Naţional din Iaşi (1848-1852, 
1853-1858), apoi a Tetrului Naţional din 
Bucuresţi (1852-1853, 1859-1863, 1867-
1880), a Societăţii Dramatice Române din 
capitală (1863-1867), al Orchestrei Teatrului 
Naţional din Craiova (1858-1859) etc. În 
acelaşi timp, se dedică nobilei activităţi 
didactice, în calitate de profesor de vioară, 

violoncel şi pian la Aşezământul Horal din 
Bucureşti (1860-1863), profesor de vioară, 
armonie şi director la Şcoala Vocală şi 
Instrumentală din Bucureşti (1863-1864), 
profesor de vioară (1864-1895) şi director 
(1864-1869) al Conservatorului de Muzică 
şi Declamaţiune înfi inţat la începutul lunii 
octombrie 1864, în capitala României, de 
către vestitul Domnitor ALEXANDRU 
IOAN CUZA. A susţinut numeroase 
concerte şi recitaluri în ţară şi peste hotare 
(Austria, Franţa, Rusia); a cules, a notat şi 
prelucrat folclor muzical – în special din 
Moldova; a fondat Societatea Filarmonică 
din Craiova (1858), iar pentru încadrarea 
în posturi de specialitate a profesorilor 
la Conservatoarele din Iaşi şi Bucureşti a 
făcut parte din comisiile stabilite de către 
Ministerul Învăţământului.

În paralel cu ampla şi prestigioasa sa 
activitate de dirijor, de violonist şi solist-
concertist, s-a afi rmat constant, după 
studiile terminate la Conservatorul din 
Paris (1848), în domeniul creaţiei muzicale, 
devenind până în ultimele zile ale vieţii (28 
ianurie 1898) unul dintre cei mai fecunzi şi 
remarcabili creatori ai marii şi adevăratei 
muzici din cele două Principate Române, 
Moldova şi Ţara Românească.

Din sutele de opusuri semnate, remarcăm, 
în primul rând, câteva titluri din:

a. Muzică de teatru:  Iașii în 
Carnaval - comedie vodevil în 4 acte de 
Vasile Alecsandri, Provicialul Vadră, de 
Alecu Russo (1846); Nişcorescu, comedie-
vodevil în două acte de Matei Millo(1848); 
Doi ţărani şi cinci hârlani, vodevil de C. 
Negruzzi (1848); Baba Hârca, operetă în 
două acte, libretul de Matei Millo (1848, 
premieră la Teatrul Naţional Iaşi); Piatra 
din casă – vodevil de Vasile Alecsandri; 
Doi morţi vii şi Cinel-cinel, vodeviluri de 
V. Alecsandri; Păcală şi Tândală , dialog 
politic de Vasile Alecsandri;Un trântor cât 
zece, vodevil de Matei Millo; Cerşetorul 

orb, comedie-vodevil în două acte de 
Matei Millo; Nuntă ţărănească, vodevil de 
V. Alecsandri; Iaşiul în carnaval şi Iorgul 
de la Şadagura, vodeviluri V. Alecsandri; 
Cetatea Neamţului – melodramă natională 
cu cântece de Vasile Alecsandri; Florin şi 
Florica şi Millo - director, vodeviluri de Vasile 
Alecsandri; Coana Chiriţa la Iaşi, vodevil 
de Vasile Alecsandri; Iancu Jianu, căpitan 
de haiduci, vodevil de Vasile Alecsandri; 
Plăieşul şi soldatul, vodevil naţional 
într-un act de T. Portiriul; Căpitanul Negru 
, dramă cu cântece în cinci acte de Victor 
Sejur; Apele de la Văcăreşti,revistă muzicală 
în patru acte de Matei Millo (1872); Fata 
de la Cozia¸operă în trei acte, libretul după 
Dimitrie Bolintineanu (1870); Javera lui 
Tudor, dramă natională cu cântece de Mihail 
Pascaly; Rotarul, de Mihail Pascaly (1886); 
Seara mâţei, vodevil de Vasile Alecsandri; 
Ce ştie satul, nu ştie bărbatul – comedie 
locală cu cântece de Mihail Pascaly; Răzvan 
şi Vidra, dramă istorică de B.P. Haşdeu;

b. Canţonete scenice: Mama 
Angheluţa, cuplet de Vasile Alecsandri; 
Scamatorul, canţonetă comică de Vasile 
Alecsandri; Barbu Lăutarul,  Şoldan 
viteazul şi Paraponistul,canţonete de 
Vasile Alecsandri; Gură-cască şi Sacagiul – 
canţonete comice de Vasile Alecsandri s.a. 

c. Muzică simfonică: Uvertura 
Naţională Moldova (1846);

d. Muzică de cameră: Introducere 
şi variaţiuni la opera “Norma” de Belinni; 
Marşul Unirii; Hora Banu Mărăcine; 
Românul – dans naţional, notat şi aranjat 
pentru pian ş.a.

e. Muzică corală: Imn (1840), cor 
pentru două voci egale; Sfântă zi de libertate 
(1848) cor în unison şi pian ; Unsprezece 
cireşariul (1848), cor în unison şi pian; Hora 
Unirii (1856), cor în unison şi pian, versuri 
de Vasile Alecsandri; Apelul moldovenilor 
de la ’48; Libertatea naţională, cor pe voci 
egale; Hora fetelor din azilul Elena; Himnul 

şcoalei centrale de fete, cor pentru trei voci 
egale şi pian; Saltă, române, cor pentru trei 
voci egale; Hora muncitorilor (1893) ş.a.

f. Muzică pentru voce şi pian: Mama 
lui Ştefan cel Mare (1848); Hora lucrătorilor 
constructori (1859); Noaptea Naşterii lui 
Crist – balada (1871); Dorul; Collecţiuni de 
melodii naţionale române, aranjate pentru 
pianoforte şi cântare; Adio Moldovei – lied, 
versuri de Vasile Alecsandri; Vivat, Vivat, 
Vivat România – versuri de I.C. Fundescu; 
Doru-înstrăinatului, versuri de Maria 
Flechtenmacher ş.a.

Referindu-se la locul și rolul eminentului 
muzician Alexandru Flechtenmacher  în 
istoria muzicii românești, strălucitul om 
de știinţă muzicală, prof. univ. dr. Viorel 
Cosma, DHC al Universităţilor din 
Chișinău și Iași, în volumul III (literele 
F-G), Muzicieni din România – Lexicon 
biobibliografi c ce a văzut lumina tiparului la 
Editura Muzicală din București, în anul 2000, 
la paginile 69-71, notează: Compozitorul, 
dirijor şi profesor AF a fost personalitatea 
proeminentă a şcolii muzicale româneşti de 
la mijlocul veacului al XIX-lea, creatorul 
vodevilului naţional şi a canţonetei scenice 
autohtone. Traversând cele patru momente 
politice esenţiale din viaţa poporului român 
(Revoluţia din 1848, Unirea Ţarilor Române 
din 1859, Independenţa Naţională din 
1877 şi înjghebarea mişcării muncitoreşti 
de la sfârşitul veacului, compozitorul s-a 
implicat ferm în toate evenimentele, muzica 
sa constituindu-se în instrument de muzică 
patriotică. Desigur că muzica de scenă (şi în 
special colaborarea cu dramaturgul Vasile 
Alecsandri) i-a adus consacrarea naţională 
fi indcă teatrul muzical a constituit pentru 
publicul veacului XIX-XX hrana spirituală 
principală. Dirijor al scenelor naţionale ale 
ţării (Iaşi, Bucureşti, Craiova), compozitorul 
a înţeles rolul unifi cator al teatrului în etapa 
politică de avânt patriotic.

lustrul muzician ALEXANDRU

  PRIMELE EXPLOATĂRI DE SARE DE LA SLĂNIC 
SLĂNIC PRAHOVA

PRIMELE EXPLOATĂRPRIMELE EXPLOATĂR
SSCULTURĂ ȘI TRADIȚIECULTURĂ ȘI TRADIȚIE

Andreea VLĂSCEANU; www.ziarulploiestii.ro

Prima atestare documentară a 
Slănicului datează din secolul al 

XVI -lea, iar marele istoric Nicolae Iorga 
afi rma că ,,ocnele slănicene ar data din 
cele mai vechi timpuri’. Tratatul de Istorie 
al României precizeză că: ,,Deși ne lipsesc 
documente, nu este exclusă exploatarea 
măcar vremelnică a masivelor de la Slănic 
Prahova”. 

    O certitudine în acest sens o reprezintă 
documentele care datează din anul 1691, 
când Spătarul Mihail Cantacuzino obține 
aprobarea domnitorului Constantin 
Brâncoveanu, pentru a deschide la Slănic 
o ocna de sare, demonstrând că aici exista 
o rezervă foarte mare de sare și de foarte 
bună calitate. Locul în care s-a deschis 
această mină se numește ,,La Noroaie’’, 
iar urmele acestei exploatări încă se mai 
văd și astăzi. Tăierea blocurilor de sare o 
realizau ciocănașii cu ajutorul topoarelor, 
ciocanelor, răngilor și penelor de metal, 
iar măglașii o cărau pâna la gura minei, de 
unde o preluau pârgarii și carăușii care o 
ridicau cu ajutorul cailor. 

   Alte ,,guri de expoatare” deschise de 
către Spătarul Cantacuzino au fost cele 
de la Baia Baciului, cu o adăncime foarte 
mare, astfel că glasul celor ce strigau din 
adâncurile lor nu se auzea afară. Apa de 
ploaie s-a infi ltrat prin tavanele acestor 
mine ducând asfel la prăbușirea tavanelor 

și crearea unor lacuri cu apă sărată: Lacul 
Porcilor, Lacul Baia Baciului și Lacul 
Miresei.

      În anii 1778-1818 au mai fost deschise 
alte trei mine, de această dată în zona Baia 
Verde, exploatări în care sarea se extrăgea 
cu ajutorul crivacului. Se presupune că se 
extrăgeau în jur de 80 de tone de sare pe 
zi, lucrându-se în trei schimburi. Munca 
era istovitoare și era realizată la lumina 
feștilelor și a lumânărilor, ventilația salinei 
fi ind naturală, astfel că exista riscul ca 
ciocănașii să moară sufocaţi.

    Administrația minelor era asigurată 
de un cămăraș, ce-și avea sediul la Casa 
Cămărășiei construită în perioada 1880-
1890. Cămărașul era numit de Domnitorul 
Ţării și era cel care angaja muncitorii, 
asigura buna funcționare a ocnei, plata 
salariilor, dar și tranzacțiile cu sare atât în 
țară cât si peste hotare. Primul cămăraș din 
orașul Slănic a fost Ion Hagi Moscu, numit 
în funcție de domnitorul Mihai Șuțu în 
anul 1791 și a rămas în funcție până în anul 
1814.    

 Alte două noi mine de sare au fost 
deschise între anii 1818-1820: Ocna din 
Deal și Ocna din Vale, numite mai târziu 
Ferdinand și Carol I. Exploatarea sării la 
aceste ocne era realizată de către deținuți. 
La acea vreme condamnarea la ocnă 
era considerată cea mai grea pedeapsă,  

deținuții fi ind considerați foarte periculoși 
și de aceea erau legați cu lanțuri la mâini și 
la picioare și nu ieșeau din mină decât la 
fi nalizarea pedepsei. Totuși, în documentele 
vremii sunt consemnate și câteva evadări 
printr-un tunel săpat de deținuți.

    În anul 1855 încep lucrările de 
deschidere în Ocna Sistematică, de către 
ing. Carol Caracioni-Crăciun trimis la 
Slănic de către Domnitorul Barbu Știrbei. 
Exploatarea sării se realiza mai modern, 
elementul nou fi ind calea ferată construită 
din incinta minei către suprafață pentru 
transportul bolovanilor de sare. De altfel 
ing. Caracioni deschide aici o adevărată 
școală pentru pregătirea muncitorilor, dar 
şi cadre tehnice pentru alte mine din țară. 

În luna februarie 1938 au început 
lucrările în Mina Unirea, exploatarea 
făcându-se încă de la început prin tăierea 
cu haveze atât orizontale cât şi verticale. 
Transportul sării se făcea cu vagonete, 
dar încărcarea şi descărcarea se realiza tot 
manual.

Mina Unirea a fost planifi cată a avea 
15 camere cu profi l trapezoidal, înclanaţia 
fi ind tot la 60°, iar înălţimea era prevăzută 
a fi  numai de 50 metri. Durata exploatării 
trebuia să se întindă pe cca. 50 de ani, până 
în anul 1993, dar în anul 1970 activitatea 
a fot încheiată fără să se fi  exploatat toate 
camerele planifi cate, din cauza calităţii 
diferite a sării.

 Mina Unirea a devenit un obiectiv 
turistic de mare amploare, camera nr.8 fi ind 
transformată în Sanatoriul antiasmatic, iar 
în camera nr.11 funcţionează un minunat 
muzeu istoric în sare denumit “Sala 
Genezei”, denumire dată de autorul acesteia, 
sculptorul Iustin Năstase. În acest loc 
tronează busturile lui Traian şi Decebal, iar 
pe peretele vestic al camerei atrage atenţia 
basorelieful lui Mihai Viteazul început de 
sculptorul Iustin Năstase şi fi nalizat, după 
moartea acestuia, de un artist local, Oană 
Brezeanu. Același sculptor slănicean a 
realizat şi bustul poetului naţional Mihai 
Eminescu. 

e periculoși Mina Unirea a fost planificată a aveadeținuții fiind considerați foaart

 Oraşul Slănic încă îşi scrie istoria prin vicisitudinile vremii, rezistând evoluţiei moderne a 

IN MEMORIAM - COMPOZITOR, DIRIJOR, VIOLONIST ȘI PROFESORIN MEMORIAM - COMPOZITOR, DIRIJOR, VIOLONIST ȘI PROFESOR
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Corporatocraţia este 
un grup de indivizi 

care conduc cele mai mari 
corporaţii și se comportă ca 
împăraţi ai acestui imperiu. 
Ei controlează mass-media 
și majoritatea politicienilor, 
fi e prin fi nanţarea 
campaniilor electorale fi e 
prin mituire. Guvernul este 
invizibil, iar politicile lui 
sunt create și îndeplinite de 
corporaţii.

Banca Mondială 
și Fondul Monetar 
Internaţional menţin o stare 
de servitudine îndatorată, 
cu datorii perpetue, 
infl aţie și dobândă. Ideea 
de bază este simplă, 
îndatorează o ţară prin 
coruperea conducătorilor 
și menţinerea îndelungată 
în funcţie a șefului băncii 
centrale naţionale. Apoi 
impun condiţii sau politici 
de ajustare structurală, 
respectiv:

- devalorizarea mone-
dei: când moneda se 
devalorizează, toate măr-
furile și bunurile, inclusiv 
sursele naţionale, sunt puse 
la dispoziţia prădătorului 
la o minimă fracţiune din 
valoarea reală; 

- tăieri masive de fonduri 
pentru programele sociale, 
cu predilecţie educaţie și 
sistem sanitar; 

- privatizarea întreprin-
derilor de stat, în special 
cele superefi ciente.  Puterea 
de a crea bani a băncilor 
centrale este folosită pentru 
a crește preţul acţiunilor 
la bursă în benefi ciul celor 
megabogaţi. Capacitatea 
băncilor centrale de a crea 
bani pentru a menţine 
preţurile pe bursă este o 
negare a funcţiei burselor. 
Suntem în faza terminală a 
unui sistem monetar care 
nu este viabil, stabil sau 
sustenabil. Este un sistem 
fi nanciar iraţional.

Guvernele naţionale 
pot și chiar trebuie să-și 
tipărească bani în funcţie 
de echilibrul economic al 
societăţii.

În America, precum și în 
Europa, există întrebarea, 
din ce în ce mai des auzită, 
dacă se impune eliminarea 
totală a băncii centrale a 
SUA, iar la nivel global 
eliminarea tuturor băncilor 
naţionale. Astfel se lărgește 
sfera contradicţiilor, 
care vor aduce o situaţie 
fi nanciară devastatoare la 
nivel mondial, iar în fi nal, 

pericolul unei confl agraţii 
militare mondiale. Datoria 
guvernului american în 
perioada președintelui 
Obama a crescut de la 
9.000 la 20.000 de miliarde 
de dolari, din care 68% 
reprezentau dobânzi.

Fundamentele institu-
ţionale și legislative ale 
sistemului fi nanciar-
monetar mondial și implicit 
naţional sunt stabilite 
în spatele ușilor închise, 
constatându-se inexistenţa 
feedback-ului necesar vieţii 
oricărui fenomen sau 
cel puţin al conlucrării. 
Banca Centrală Europeană 
destabilizează economia 
prin fondurile speculative, 
iar FMI distruge mascat 
statele și popoarelor prinse 
deja în capcana datoriei 
acaparatoare.

George Orwell prognoza 
în romanul 1984 apariţia 
în anul respectiv a unui 
cumplit regim totalitar 
(stat federal european cu 
fundamente instituţionale 
și legislative stabilite în 
spatele ușilor închise), care 
era menit să controleze în 
mod tiranic masele, prin 
aplicarea următoarelor 
reţete: televizorul mai 
mereu pornit, o istorie 
revizuită în mod viclean și 
aproape în permanenţă, în 
funcţie de interesele criptice, 
ideologice și politice ale 
momentului, condamnarea 
promptă și nemiloasă a 
celor care îndrăznesc să aibă 
o altă opinie, diabolizarea 
îndârjită a opozanţilor 
pentru a impune astfel 
refuzul realităţii și al 
dezbaterii creatoare, 
manipularea atentă a vorbirii 
și a gândirii, într-un fi nal, 
vampirismul sufl etelor.

Dr. William Sargant, 
psihiatru din Marea 
Britanie, afi rma: „Diferite 
tipuri de credinţe pot fi  
inoculate oamenilor după 
ce funcţiile creierului au fost 
tulburate prin introducerea 
în mod deliberat sau 
accidental a unor stări de 
frică, furie sau exaltare. 
Printre rezultatele generate 
de astfel de tulburări, cea 
mai comună este judecata 
temporar defectuoasă și 
sugestibilitatea amplifi cată. 
Diferitele sale manifestaţii de 
grup sunt uneori clasifi cate 
sub denumirea de „instinct 
de turmă” și se manifestă 
cel mai spectaculos în vreme 
de război, în perioadele 

de epidemii grave și toate 
perioadele similare de 
pericol public, care cresc 
anxietatea și, prin aceasta, 
sugestibilitatea individuală 
și a maselor”.

Documente americane 
declasifi cate arată că 
serviciul secret de informaţii 
american, prin semnătura 
lui William F. Donovan 
pe un memorandum din 
7.02.1950, oferă instrucţiuni 
pentru formarea 
Parlamentului European 
cu drepturi depline. În 
esenţă Piaţa comună a fost 
o creaţie economică a SUA, 
care la un moment dat, ca 
armă economică autonomă, 
a scăpat de sub control. În 
prezent, noul președinte 
american a afi rmat că 
„Uniunea Europeană 
a devenit un vehicul al 
Germaniei”.

În același timp, se 
poate constata cu ușurinţă 
transferul parţial de 
suveranitate către instituţiile 
de la Bruxelles și defi citul 
democratic instaurat, iar în 
paralel privilegiile aproape 
indecente ale unor membri 
ai structurilor de conducere 
ale Uniunii Europene.

Jacques Attali sublinia 
recent: „Europa nu mai este 
un partener, ci a devenit o 
pradă pentru cele trei mari 
puteri ale lumii – Statele 
Unite, Rusia și China”.

Unul din rezultatele 
fundamentale ale războiului 
hibrid îl constituie iluziile 
induse în care credem și 
care sunt o consecinţă a 
tehnicilor și metodelor 
de distrugere mentală 
permanentă, în scopul 
creării unei percepţii false 

denaturate, a realităţii.
În același timp, se 

confi rmă ideea lui 
George Orwell privind  
„condamnarea promptă 
și fără milă a celor care 
îndrăznesc să aibă altă 
opinie” -, observându-se 
că mijloacele și metodele 
au devenit sistemice, iar 
lupta împotriva „corupţiei” 
și a „omului rău” a devenit 
echivalentă cu „lupta de 
clasă” din comunism. 
Exemplifi carea o reprezintă 
deprofesionalizarea 
autorităţilor în drept și 
a muncii lor, precum și 
transformarea vocaţiei 
delaţiunii și a denunţării 
infractorului în metoda de 
lucru a celor însărcinaţi să 
facă dreptate, care dispun 
discreţionar de puterea lor. 
Astfel, controlul individului 
a devenit o stare de 
normalitate.

Cu ajutorul unui 
algoritm matematic gândit 
și implementat în premieră 
de o echipă de români, 
utilizatorii social-media pot 
fi  ordonaţi pe vertical, în 
funcţie de coefi cientul lor 
de infl uenţă.

În prezent există 
microcipuri de dimensiunea 
unui bob de orez, programate 
să transforme oamenii în 
roboţi. A fost lansat, deci, 
cipul uman – Securitatea 
umană. Procurorul general 
al Mexicului a achiziţionat 
un astfel de „VeriChip”, 
împotriva răpirilor, 
existând chiar un serviciu 
de implementare de cipuri 
copiilor, ca „dispozitive 
împotriva răpirilor”. În 
același timp, nicăieri nu 
se menţionează că acești 

„VeriKids”, cum se numesc 
acești copii marcaţi, sunt 
în fapt răpiţi electronic 
din momentul implantării 
cipului. Există sisteme de 
transmisiune prin satelit 
și infrastructură la sol 
pentru transmiterea la nivel 
mondial a mesajelor. Da, 
pentru controlul oamenilor. 
La Barcelona, pentru accesul 
în incinta unui club de 
noapte se acordau facilităţi 
clienţilor care acceptau să li 
se implementeze cipuri.

David Ieke a declarat: 
„Un om de știinţă de la 
CIA mi-a spus în 1992 că 
cipul este mult mai mult 
decât un mijloc de marcare 
electronică. Mesajele care 
pleacă de la cip către 
computer sunt una, dar mai 
importante sunt mesajele 
care merg invers (…), prin 
care se pot manipula oamenii 
mintal și emoţional sau chiar 
ucide (…), pot fi  infl uenţaţi 
în acţiunile lor de comenzile 
primite prin cap!”

Șantajul și corupţia sunt 
două concepte utilizate în 
determinarea autoritară 
a unei ţări. Poate că este 
un timp al tăcerii, acea 
tăcere grea, plină de povara 
neputinţei, dar este și un 
timp al mărturisirii, care 
răscumpără clipele de 
tăcere, fi rescul umanităţii 
noastre.

„Atâtea fraude în 
instituţiile publice, atâtea 
falimente în cele comerciale, 
demagogia, care se manifestă 
tot mai dezmăţat și nimicește 
viaţa politică, lipsa de reacţie 
împotriva a tot ce este în 
mod evident primejdios, 
ordinii și progresului, toate 
acestea sunt efectele nu ale 

unei stări economice proaste, 
ci ale unei stări morale 
bolnăvicioase. Defi citul 
material, de care ne vorbesc 
economiștii, este rezultatul 
unui defi cit moral”, afi rma 
Dr. Miron Cristea, primul 
patriarh al României. Pe 
aceeași traiectorie se încadra 
și academicianul Nichifor 
Crainic, care susţinea 
următoarele: „Criza 
contemporană nu e numai 
economică, nu e numai 
fi nanciară, nu e numai 
politică, nu e numai socială, 
nu e numai morală, ea e o 
criză ontologică ce pune din 
nou problema originii vieţii 
și deci a destinului omenesc”.

Renașterea spirituală 
presupune relaţii 
armonioase și de respect cu 
noi înșine, cu semenii, cu 
natura și cu sursa divină. 
„Este nevoie să enunţăm 
la ceea ce este depășit 
în dezacord cu actuala 
cunoaștere, să păstrăm ceea 
ce în experienţa omenirii s-a 
dovedit peren, util în acord 
cu natura noastră fi zică și 
spirituală, cu legile divine 
care au motivat crearea 
lumii”, afi rma Dr. Dumitru 
Constantin Dulcan.

Și, de asemenea, John 
White atrăgea atenţia că 
„noua gândire va trebui să 
genereze un alt om”, numai 
de către homo noeticus, 
omul cunoașterii, al 
colaborării, nu al urii și al 
violenţei. Omul viitorului 
va avea atributele necesare 
universului cuantic 
și spiritual: „O logică 
polivalentă, simultană și nu 
secvenţială”.

Lt. col. (r) Ion ȘANDRU
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 Cine torpilează totuși reglementarea 
confl ictului transnistrean? 

Condusă de președintele Sub-
comitetului Stefan Schennach și cu 
participarea ex-Reprezentantului Special 
al Președinției în exercițiu a OSCE pentru 
reglementarea confl ictului transnistrean 
Wolf Dietrich Heim, a Directorului general 
adjunct al Serviciului european de acțiune 
externă pentru Rusia, Parteneriatul Estic, 
Asia Centrală și OSCE Luc Devigne, 
a reprezentantului politic în procesul 
de negocieri pentru reglementarea 
transnistreană din partea Tiraspolului Vitalii 
Ignatiev și a conducătorului așa-numitului 
soviet suprem de la Tiraspol Alexandr 
Șcerba, precum și a reprezentanților 
societății civile de pe ambele maluri ale 
Nistrului, scopul reuniunii a fost de fapt 
o trecere în revistă a evoluțiilor recent 
înregistrate în procesul de negocieri pentru 
reglementarea transnistreană, a eforturilor 
Chișinăului și Tiraspolului în a avansa 
dialogul, precum și încercarea de a proceda 
la un schimb de opinii și idei vis-a-vis de 
posibilitatea dinamizării procesului de 
reglementare. La discuții au fost prezentate 
prioritățile părților pentru anul 2018 și 
acțiunile ce urmează a fi  întreprinse în acest 
sens. Delegația Chișinăului a menționat că 
în perioada următoare vor fi  depuse eforturi 
în vederea menținerii tuturor canalelor 
de dialog deschise și funcționale, cu 
concentrarea pe procesul de implementare 
a înțelegerilor agreate anterior și convenirea 
unor soluții pragmatice la alte subiecte 
actuale de pe agenda negocierilor, 
mobilizarea partenerilor externi în vederea 
sprijinirii procesului de reglementare, 
inițierea unor noi măsuri pozitive în 
raport cu populația de pe ambele maluri 
ale Nistrului, realizarea acțiunilor menite 
să asigure protecția drepturilor omului 
în regiunea transnistreană. Delegația 
Tiraspolului, în persoana așa-zisului 
spicher Alexandr Șcerba, s-a plâns pe mass 
media străină că denaturează realitatea din 
regiune, iar comunitatea internațională 
nu acceptă existența obiectivă a RMN ca 
un stat modern (sic!) al Europei. Șcerba 
a mai evocat „un șir de premise istorice 
și juridice” de întemeiere a Transnistriei, 
printre factori enumerând „renunțarea 
juridică a Moldovei de Transnistria în 1990, 
agresiunea militară de la 1992” și – culmea 

manipulării! – tentativa „de a reface prin 
forță …fantoma RSSM”. 

Și alte denaturări au curs gârlă: 
Transnistria mulți ani încerca să păstreze 
posibilitatea edifi cării unor relații de 
stat comun cu Chișinăul, dar Moldova 
demonta sistematic mecanismele politico-
juridice corespunzătoare: a respins în 
2003 „memorandumul Kozak”, iar în 2006 
parlamentul de la Chișinău a adoptat legea 
privind „statutul special” al Transnistriei și ar fi  
instituit o „blocadă a exportului transnistrean”. 

Toate acestea au fost în prealabil puse 
într-un raport la stricta indicație a liderului 
tiraspolean Vadim Kranoselskii, cu o 
săptămână înainte de reuniunea de la Paris. 
Ce indicații prețioase le dăduse atunci șeful? 

Recunoașterea Transnistriei nu e decât o 
chestiune tehnică

Așa crede Vadim Krasnoselski, actualul 
„președinte” al autoproclamatei RMN. Și 
aceasta a fost de fapt misiunea cu care i-a 
delegat pe reprezentanții Tiraspolului la 
Paris. Considerând drept un mare succes 
actul de prezență în 2017 a reprezentaților 
regiunii la Londra, Tel-Aviv, Roma, Geneva, 
Bruxelles, noua platformă a APCE trebuie 
folosită pentru a stârni interesul UE față de 
„pământul transnistrean, poporul său, care, 
jinduind independența, a ocrotit pacea și 
care se dezvoltă, rămânând fi del principiilor 
libertății și egalității, conviețuirii pașnice 
și bunei vecinătăți”. Nici mai mult nici mai 
puțin! 

Despre liberate își amintesc și după un 
sfert de veac cu frică locuitorii raioanelor 
de est, în special Dubăsari, Camenca, dar 
și Slobozia. În anii 1989-90, cei care doar 
dădeau semne de simpatizare cu mișcarea 
de eliberare națională, au fost băgați în 
beciuri și hangare, bătuți și ținuți cu zilele, 
ca să le treacă de limbă, alfabet, tricolor… 
Și părinții lui Vadim Pisari, tânărul de 18 
ani, împușcat la postul de „grăniceri” pe 
1 ianuarie 2012 de un „pacifi cator” rus cu 
gloanțe care au fost interzise acum mulți 
ani, prin convenții internaționale... Precum 
și proprietarii de terenuri din localitățile 
afl ate sub jurisdicția Chișinăului, pe care tot 
„pacifi catorii”, fi deli „conviețuirii pașnice” îi 
somează de ani buni cu focuri de mitralieră, 
interzicându-le accesul la propriile, de 
veacuri, terenuri agricole, afl ate dincolo 
de traseul Tiraspol-Râbnița, considerat de 
soldații ruși desigur „pământ transnistrean”. 

Tot conform principiilor „libertății și 
egalității” sunt persecutați deja un sfert 
de veac pedagogii, părinții și elevii celor 8 
instituții (5 licee și 3 gimnazii) moldovenești 
cu predare în  grafi e latină  din regiune. 
„APCE este o platformă internațională 
serioasă și eu vreau să dați glas principiilor 
independenței noastre. Acum nu e timpul 
să vorbim despre dialogul politic, la 
moment nu e gata de el nici Moldova, nici 
Transnistria”, și-a instruit strict delegația 
liderul de la Tiraspol. 

Vadim Krasnoselskii își ia tot mai 
în serios visul recunoașterii RMN ca 
stat independent de către comunitatea 
internațională. După reuniunea de la Paris 
aceasta „nu mai e o iluzie, este o chestiune 
tehnică și când va veni timpul, ea va fi  
soluționată”, își arată convingerea într-un 
interviu acordat ziarului rus „Nezavisimaia 
Gazeta”.  Și nu exclude o soluționare în 
varianta Kosovo. 

Transnistrenii o nouă națiune? 
Sigur, noua concepție a celui de-al treilea 

lider de la Tiraspol are și o „fundamentare” 
juridico-politică și istorică, cum îi place 
să „argumenteze”. Cu doar două luni 
înainte de reuniunea de la Paris presa 
„de stat” transnistreană a dat cep mai 
multor publicații menite să îndreptățească 
originile Transnistriei și ale „poporului 
transnistrean”. 

Totul ar fi  început… „Cu 225 de ani 
în urmă Transnistria a devenit parte a 
Rusiei. Înainte de aceasta, deși intra în 
componența Imperiului Otoman (poate era 
sub suzeranitatea lui?), a fost un teritoriu 
nepopulat. Nu este o întâmplare că acesta 
a fost numit „Câmpia sălbatică”. Înainte 
de a intra în componența Imperiului Rus, 
regiunea era străbătută doar de comercianți, 
grupuri de nomazi, dar și armate care luptau 
între ele. Rusia a început să colonizeze 
activ aceste teritorii. Totul a început cu 
Tratatul de la Iași din 9 ianuarie 1792, 
care a încheiat războiul ruso-turc din anii 
1787-1791”, încearcă să îndoctrineze presa 
populația din regiune. Un „istoric” de la 
Tiraspol, Veaceslav Solod, afi rmă că Rusia 
a fi xat, urmare a tratatului de la Iași, dreptul 
populației din dreapta Nistrului să treacă 
în stânga lui și să locuiască în granițele 
Imperiului Rus. „În primul an după 
semnarea tratatului de la Iași pe teritoriile 
noastre au venit peste 4000 de oameni, 
care au înfi ințat peste 20 de localități. De 
acest drept s-au folosit moldovenii, dar și 
reprezentanți ai altor minorități etnice”, 
declară acest „istoric”, fără a se obosi 
să-și argumenteze documentar afi rmațiile. 
Ba chiar „Tratatul de la Iași a oferit Rusiei 
dreptul de a apăra interesele creștinilor”. Să 
fi  fost rușii, care au primit creștinismul abia 
pe la 988, impus de marele cneaz Vladimir, 
mai ortodocși ca „moldovenii, valahii, 
sârbii, bulgarii, grecii”, pe care încearcă să-i 
„apere„ istoricul ghinionist?

Autorii transnistreni consideră că 
anume din acea perioadă începe formarea 
identității transnistrene al cărei fundament 
ar fi  multilingvismul, diversitatea culturală și 
etnică. Or, cine ar dori să cunoască cu adevărat 
cum funcționează multiculturalismul de 
facto în regiunea separatistă, n-are decât să 
consulte o statistică elementară a instituțiilor 
de învățământ de aici. În autoproclamata 
„rmn” majoritatea școlilor sunt cu predare în 
limba rusă (122), doar 3 în limba ucraineană 
și 32 de în limba „moldovenească”, adică 
română cu grafi e chirilică. Ca să nu mai 
vorbim de îndoctrinare: în toate școlile 
fâlfâie steagul unei republici nerecunoscute, 
pe pereți – porterul imens al șefului grupării 
separatiste și povețe despre patriotism, 
copiate din cărțile lui Lenin, și toată simbolica 
sovietică a statului-fantomă, în mare parte 
depășită de istorie. Ei bine, dacă Transnistria 
și transnistrenii își au obârșia la 1792, de ce 
„noul stat modern” se numește „Republica 

Moldovenească Transnistreană”? De ce la 
1924 a fost creată RASS Moldovenească? 
(Pentru a propaga comunismul în Basarabia 
și chiar a iniția o revoluție comunistă în tot 
Regatul României, vor răspunde cei care 
cunosc elementar istoria, nefi ind neapărat 
istorici.) 

Confl ictul s-ar epuiza într-o săptămână, 
de-ar binevoi Moscova

„O soluție pentru Transnistria poate fi  
găsită nu într-un an, ci într-o săptămână, 
doar că pentru asta e nevoie de bunăvoința 
Moscovei, consideră coraportorul APCE 
pentru Moldova Egidijus Vareikis. Nu există, 
din păcate, o bunăvoință pentru dialog și 
pentru stabilirea unui plan care să conducă 
spre o soluție. Confl ictul transnistrean 
este unic – dacă e să-l comparăm cu 
celelalte confl icte înghețate, de la Nagorno-
Karabach la Osetia de Sud, vedem că în 
Transnistria nu există o linie a frontului. Da, 
există acei pacifi catori, forțe de menținere 
a păcii, dar se poate călători cu ușurință 
peste așa numita graniță de pe o parte a 
râului pe cealaltă”. În același timp acest 
confl ict pașnic nu este legal, regiunea nu e 
recunoscută de comunitatea internațională. 
Potrivit lui Vareikis, transnistrenii sunt 
conștienți de asta și încearcă să inventeze o 
nouă istorie. Desigur, poate fi  un exercițiu 
academic interesant, dar această situație 
este foarte costisitoare pentru Moldova – 
este 5% din PIB și acesta este prețul pe care 
cei din regiunea transnistreană trebuie să-l 
plătească. Or, plătesc cei care lucrează și care 
generează afaceri și valoare adăugată. Ar fi  
mai bine pentru această parte a Moldovei să 
nu risipească acești bani, consideră expertul. 

Cotitura de la integrarea în Federația 
Rusă spre recunoașterea independenței 
regiunii separatiste pare să fi e inspirată 
noului lider de la Tiraspol tot de 
Moscova. După ocuparea Crimeii, astăzi 
Kremlinul redirecționează miliarde pentru 
reînzestrarea peninsulei sudice în calitate 
de cap de pod pentru Balcani și NATO, 
Transnistria trecând pe plan secund în 
această ordine de idei. În plus, speranța 
lui Putin că va reuși într-un an-doi să 
readucă Kievul din nou în sfera de infl uență 
a Federației Ruse pare să fi e acum de o 
perspectivă mai incertă. Dar încă o enclavă 
de rezervă, de tipul celei de la Kaliningrad, 
nu strică Rusiei la granița estică a UE și în 
coastele fl ancului de sud al NATO. 

Prezența Rusiei la Tiraspol mai are și 
alte scopuri. În primul rând, este o pârghie 
de a infl uența, prin ritmul și conținutul 
negocierilor, asupra politicii Chișinăului 
în războiul său hibrid purtat nu numai cu 
Republica Moldova, dar și, implicit, cu 
România. Atât prin liderii de la Tiraspol, cât 
și prin interpușii de la Chișinău, dar mai ales 
frământând un bun „aluat” de propagandă. 
În rândul al doilea, Rusia folosește destul de 
abil Tiraspolul pentru a ocoli măcar parțial 
sancțiunile Bruxelles-ului pentru a-și 
vinde mărfurile pe piața europeană. Marfa 
rusă ajunge în autoproclamata republică, 
unde primește eticheta de „produs în 
Transnistria” și este exportată în Uniunea 
Europeană. Tiraspolul a primit acces la 
DFTA factologic, ca parte a Moldovei, 
fapt ce trebuia să conducă la procesul de 
reintegrare a celor două maluri, lucru 
care „mai așteaptă”. În sfârșit, Kremlinul 
continuă să folosească Acordul „de pace” 
privind Reglementarea confl ictului armat 
în regiunea transnistreană pentru a-l 
menține înghețat, fi indu-i la îndemână 
astfel să exercite infl uență asupra țărilor 
pro-europene din spațiul post-sovietic.

Acesta pare a fi  mai degrabă adevăratul 
scop al „noii” concepții a liderului de la 
Tiraspol. Sau poate fostul polițist Vadim 
Krasnoselkii speră că, treptat, lumea va uita 
cine au fost „nebunii care au aruncat piatra-n 
Nistru” și acum o întreagă comunitate 
internațională nu o poate scoate? 

Transnistria: între o națiune slavă și o invenție neostalinistă

„Am fost invitați la APCE ca să împărtășim experiența noastră. În Transnistria nu 
există confl icte geopolitice, diviziuni teritoriale. Noi am arătat lumii întregi cum 

poate fi  împăcat Vestul cu Estul. Noi putem să-i învățăm și pe alții cum să supraviețuiască 
în condiții difi cile: să fi e prieteni cu toți. Personal sunt interesat ca să fi m prieteni și să 
colaborăm cu Moldova, Ucraina, în pofi da relațiilor lor cu Moscova, cu alte țări – UE și 
UEEA”.  Sunt declarațiile liderului tiraspolean Vadim Krasnoselskii presei de la Tiraspol 
și din Federația Rusă cu o săptămână înainte de reuniunea de la Paris din 16 ianuarie 
2018 a Sub-comitetului din cadrul Comitetului de Monitorizare al Adunării parlamentare 
a Consiliului Europei (APCE) privind confl ictele dintre statele membre ale Consiliului 
Europei. Să fi e oare experiența Tiraspolului de învățătură pentru toată Europa, toată lumea?
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Kurzii au toate drepturile să fi e independenţi. 
Dar referendumul a tensionat și mai mult 

situaţia în Orientul Apropiat. Acum se pune 
problema înarmării, pe toate părţile. Matthias 
von Hein comentează pentru Deutsche Welle.

Kurzii, se spune, nu au niciun prieten în afară de 
munţi. Prin referendumul pentru independenţă se pun 
de-a curmezișul cu întreaga lume. Lume care nu a făcut 
niciodată mare lucru pentru kurzi. În afară de Israel, 
înconjurat el însuși de dușmani, nimeni nu a susţinut 
independenţa kurzilor. În schimb, din exterior vin numai 
îndoieli și critică. Cu cât te apropii mai tare de Kurdistan, 
cu atât mai mari sunt ameninţările în nord. Turcia a 
încercat să-i intimideze cu tancuri la graniţă. În est, se 
afl ă trupele iraniene. Iar în sud, premierul de la Bagdad, 
Abadi, a pus în mișcare soldaţii irakieni și miliţiile șiite.

Statele din regiune par unite în dorinţa lor de a menţine 
graniţele trasate după Primul Război Mondial de puterile 
coloniale Franţa și Anglia, fără a ţine cont de popoarele 
locului rămase în urma destrămării Imperiului Otoman.

Cel mai mare popor fără stat propriu
Kurzii au rămas perdanţi, în ciuda promisiunilor. Dreptul 

la autodeterminare stă la baza dreptului internaţional. Se 
găsește și în Carta Naţiunilor Unite. Dar pentru kurzi – un 
popor de 40 milioane de oameni – dreptul acesta a rămas 
numai o frază în vânt. În schimb, n-ar trebui să mire pe 
nimeni că pe kurzi nu-i interesează prea mult integritatea 
Irakului. Decenii întregi au fost oprimaţi în Irak sau uciși 
cu bombe cu gaz.

Din punct de vedere istoric, momentul acesta este cel 
mai prielnic pentru kurzi: în lupta împotriva terorii IS, 
au câștigat simpatia lumii și li s-au oferit arme. Statul Irak 
este slăbit. Turcia este divizată de puciul de anul trecut 
și s-a distanţat de aliaţii occidentali. Iar vocea Siriei nu 
mai joacă nici un rol în contextul puterilor regionale cu 
populaţie kurdă. Referendumul kurzilor refl ectă în egală 
măsură dorinţa puternică de independenţă, cât și criza 
statului irakian și haosul din regiune.

Și, cu toate acestea, e posibil ca președintele guvernului 
regional kurd să fi  jucat prea tare prin acest referendum. 
Barzani a organizat referendumul mai ales din motive 
politice interne: pentru a întări poziţia sa și a partidului 
său – Partidul Democratic din Kurdistan, KDP. Barzani 
conduce de ani de zile în mod aproape dictatorial și 
fără legitimitate democratică. Motiv pentru care este 
controversat în Kurdistan. E posibil ca Barzani să fi  
subapreciat dorinţa poporului de independenţă, la fel ca 
puterile regionale.

Nu va fi  o declaraţie automată de independenţă
Ca butoiul cu pulbere să nu explodeze în Orientul 

Apropiat, toată lumea trebuie să-și păstreze calmul. 
Respectarea referendumului nu este obligatorie, iar 
guvernul kurd a repetat de mai multe ori că acestuia nu-i 
urmează automat o declaraţie de independenţă. Barzani 
poate să-l declare oricând ca un fel de sondaj de opinie. 
Bagdadul, Ankara și Teheranul vor trebui în schimb să 
detensioneze situaţia retoric și militar. Cu cât consideră 
mai mult acest referendum ca un simplu sondaj de opinie, 
cu atât mai bine. Adevărul e că și înainte de referendum, 
Kurdistanul avea toate caracteristicile independenţei: 
propria administraţie, propria armată, propriile manuale 
școlare, control asupra graniţelor. 

Poate că în acest fel se mai calmează situaţia – în 
detrimentul unei adevărate independenţe și a dreptului 
kurzilor la autodeterminare. Dar cel târziu când se va 
negocia cu adevărat pacea în Siria, problematica kurzilor 
va fi  discutată din nou. Pentru că atâta timp cât această 
problemă nu este rezolvată, regiunea nu se va calma.

„Dacă nu sunteţi îngrijoraţi 
de inteligenţa artifi cială, ar 

trebui să fi ţi. Este mult mai riscantă 
decât Coreea de Nord”. „Armele 
automate letale riscă să devină a treia 
revoluţie în război. Odată dezvoltate, 
confl ictele armate vor avea loc la o scară 
fără precedent și mai repede decât pot 
înţelege oamenii”, avertiza o scrisoare 
trimisă Naţiunilor Unite, la fi nele lunii 
august 2017, semnată de peste o sută 
de personalităţi ale industriei roboticii 
și inteligenţei artifi ciale, printre care 
și Elon Musk, fondatorul companiilor 
SpaceX și Tesla.

Nu trec două săptămâni și 
președintele Vladimir Putin le spune 
unor elevi de la o școală din Iaroslavi 
că „inteligenţa artifi cială este viitorul, 
nu numai al Rusiei, ci al întregii 
omeniri”. „Vine cu oportunităţi uriașe, 
dar și cu ameninţări greu de prezis. 
Cine va deveni lider în acest domeniu, 
va deveni și liderul lumii”, a spus 
Putin. Președintele Rusiei consideră că 
războaiele viitorului vor avea în prim 
plan dronele. „Când dronele unei tabere 
vor fi  distruse de dronele celelalte, atunci 
nu vor avea decât să se predea”.

Elon Musk a devenit și mai îngrijorat 
după aceste declaraţii ale lui Putin. 
„Începe… China, Rusia și în scurt timp 
toate ţările cu o informatică dezvoltată. 
Concurenţa pentru superioritate la 
nivel naţional va duce cel mai probabil 
la al Treilea Război Mondial”, a scris 
Elon Musk pe Twitter, pe 8 septembrie 
2017. „Războiul va fi  declanșat nu 

de liderii statelor, 
ci dacă inteligenţa 
artifi cială a unui stat 
decide că o lovitură 
preventivă este cea 
mai probabilă cale 
către victorie”, scrie 
Musk.

Cu doar două zile 
înainte, compania 
chineză Huawei 
anunţase un proiect 
prin care dorește 
să depășească 
concurenţa 
(Samsung, Apple) 
folosind inteligenţa artifi cială pentru 
aplicaţii precum recunoașterea 
imaginilor, traducere în timp real și 
anticiparea intenţiilor proprietarului 
telefonului inteligent.
Dar Rusia? Ca și în perioada sovietică, 
companiile ruse nu se pricep deloc 
la promovarea produselor, iar ritmul 
de dezvoltare a înaltelor tehnologii 
depășește cererea de pe piaţă. Precum 
în China, companiile ruse din domeniu 
benefi ciază de poziţia lor discretă, 
aproape nesimţită pe piaţa mondială și 
de deconectarea de la sistemul cerere-
ofertă, ele fi ind fi nanţate de stat. „Rusia 
nu trebuie să „înceapă” nimic în această 
competiţie. Doar că progresele ei în 
domeniu au fost sub radar”, avertizează 
Bloomberg. Rareori presa rusă vorbește 
despre proiecte precum folosirea 
inteligenţei artifi ciale pentru a-i ajuta 
pe piloţii de avioane, despre un proiect 

al producătorului Kalașnikov, care 
urmărește să folosească reţele neurale 
pentru un modul de luptă. Aceleași 
reţele neurale sunt folosite și de Yandex 
cel mai popular motor de căutare din 
Rusia. Apoi, rușii sunt pe locul patru 
în lume, după SUA, China și India, la 
numărul de utilizatori ai platformei 
Kaggle, folosită de  cercetători în 
domeniul inteligenţei artifi ciale. Iar 
acestea nu sunt decât informaţiile pe 
care presa rusă le face publice.

„Inteligenţa artifi cială este mai 
periculoasă când este integrată în arme 
decât ca înlocuitor al inteligenţei umane 
în aplicaţiile civile. Naţiunile se vor 
distruge cu inteligenţa artifi cială cu mult 
înainte ca aceasta să distrugă locurile 
de muncă. în acest sens, alarmismul 
lui Musk și cuvintele lui Putin despre 
dominaţia mondială trebuie luate în 
serios”, scrie Bloomberg.

Munţii, singurii Munţii, singurii 
prieteni ai prieteni ai 
kurzilor?

urziiautoatedrepturilesăfieindependenţi

În Europa sunt 50.000 de jihadişti

După atentatele de la Madrid din 
2004, UE a hotărât să creeze 

fi gura coordonatorului antiterorism. 
Din 2007, prin numirea făcută de Javier 
Solana, cel care a preluat însărcinarea 
este Giles de Kerchove, belgian, de 
61 de ani, cu o viaţă petrecută între 
Comisia europeană și guvernul 
belgian. Chiar dacă a fost mereu trecut 
cu vederea de către media, chiar după 
atentatele care au rănit ţări membre 
ale UE, munca acestei fi guri reprezintă 
un rol de prim rang în lupta împotriva 
terorismului.

El de fapt trebuie să coordoneze 
eforturile Consiliului european 
împotriva acestui fl agel, să prezinte 
recomandări Consiliului și să 
defi nească sectoarele prioritare de 
acţiune, să monitorizeze de aproape 
executarea strategiei antiterorism a UE, 
să se asigure că Uniunea desfășoară un 
rol activ în lupta împotriva terorismului 
și să îmbunătăţească comunicarea cu 
ţările terţe, tocmai pentru a optimiza 
această luptă.

După atentatele de la Barcelona 
și Cambrils, Kerchove a fost des 

menţionat de presa spaniolă, fi indcă 
s-a simţit nevoia de a aprofunda 
dinamicile europene în această 
luptă. Ideea este că în spatele noilor 
atentate se afl ă o reţea internaţională 
care trece prin Belgia, Franţa, Spania 
și curând Germania, Italia și Estul 
Europei. Optimismul e redus, semnale 
îngrijorătoare sunt tot mai dese.

Potrivit lui Kerchove, „pare evident 
că ceea ce s-a întâmplat la Barcelona, 
se va întâmpla din nou”, fi indcă e 
imposibil în general să oprești un tip 
radicalizat, cu un cuţit și un patent 
în mână. Pentru coordonatorul 
antiterorism al UE, ceea ce trebuie 
să fi e clar este că (a amintit recent și 
Jonathan Evans, de la MI-5 britanic), 
ne afl ăm în faţa unei probleme 
generalizate.

De Kerchove a arătat cu degetul și 
spre siguranţa cibernetică, titrează 
Ochi della guera.

„În viitor, riscul utilizării internetului 
nu numai ca propagandă de idei, dar 
și ca instrument de război, ar putea 
să devină relevant, deci politicile 
comunitare trebuie să tuteleze siguranţa 
informatică a siturilor nucleare, 
centralelor electrice și infrastructurile 
fundamentale ale ţărilor membre. 
Fiindcă terorismul islamic, după spusele 
coordonatorului european, e ceva cu 
care trebuie să convieţuim mulţi ani, 
poate 20-30. Și e necesar să se ducă o 
politică antiterorism care să anticipeze 
mișcările unui dușman obscur, dar din 
ce în ce mai radical în inima Europei”.

Cifrele înspăimântătoare ale islamiștilor radicali și ale acestora 
care împărtășesc valorile jihadiștilor în Europa sunt recunoscute 

public. Giles de Kerchove este de părere că există circa 50.000 de islamiști 
pe tot continentul european. Datele semnalează că în Regatul Unit sunt 
cel puţin 20.000 de fundamentaliști, în Franţa 17.000, în Spania 5.000, iar 
în altele, ca Belgia și ţările scandinave, situaţia nu este mai bună. Astfel, 
acestor jihadiști li se alătură lista foreign fi ghters plecaţi în Siria și Irak, 
care acum se reîntorc, după înfrângerea Califatului.

Cum se pregătesc marile puteriCum se pregătesc marile puteri
 să conducă lumea să conducă lumea
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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!”

Pe scurt...Pe scurt...

Marele Premiu al Americii 2018 la trap, la Paris, 
Cu turfi şti prahoveni, la fl acăra pasiunii…

EVENIMENT SPORTIV 
MONDIAL … Hipodromul 
Vincennes din Paris – Franţa 
găzduiește tradiţional, în ultima 
duminică din ianuarie, anul 
acesta a făcut-o pe 28.I.2018, 
Marele Premiu al Americii (a 
97-a ediţie...) care prilejuiește cea 
mai importantă cursă hipică de 
trap din lume, eveniment sportiv 
de prim nivel mondial.
ISTORIE, TRADIŢIE, 
FASCINANT SPECTACOL   
„Premiul  Americii” și-a păstrat 
strălucirea an de an, din 1920, 
de când este organizat și dedicat 
de francezi, cu respect pentru 
ajutorul primit de la americani 
în Primul Război Mondial. 
Tradiţională reuniune găzduită 
de Hipodromul Vincennes, de 
la periferia Parisului (cu 38.123 
de spectatori în tribune și cu 
mult mai mulţi participanţi pe 

hipodrom…), a prilejuit un 
spectacol sportiv fascinant… 
Premiul Americii (acordat în cea 
de a cincea cursă, din cele zece ale 
reuniunii) a fost precedat (ca de 
obicei…) de un show american 
cu o sută de majorete, însoţite 
de motocicliști pe „Harley 
Davidson” și de elegante mașini 
de epocă, iar înainte de startul 
marei curse, fanfara și cavaleria 
Gărzii Republicane Franceze 
au contribuit la fascinantul 
spectacol…

READLY EXPRESS, 
TRIUMF SUEDEZ. Cursa 
a cincea, Marele Premiu al 
Americii, cea mai importantă 
cursă de trap din lume, adevărată 
fi nală mondială cu premii totale 
de un milion de euro (cu 18 cai 
fi naliști, califi caţi prin puncte și 
premii din curse preliminare, din 
opt luni anterioare) a prilejuit 
un triumf suedez, calul Readly 
Express avându-l în sulky pe 
driverul Bjorn Goop câștigând 
după o luptă extrem de strânsă și 
spectaculoasă în faţa favoritului 
Bold Eagle (dublu laureat în 

ediţiile anterioare, cu același 
driver Frank Nivard în sulky) 
ambii armăsari cu același timp 
1,11,2/km, record…

TURFIȘTI PRAHOVENI 
LA PARIS, LA FLACĂRA 
PASIUNII

„Lumea trapului” are „inimă”, 
veniturile de intrare fi ind donate 
„Asociaţiei Prinţesa Margot” în 
scop caritabil. Printre cei circa 
40.000 de turfi ști (iubitori ai 
trapului), alături de personalităţi 

marcante s-au afl at și distinși 
prahoveni, evident pe cont 
propriu, dar la și cu fl acăra 
pasiunii. Un prim grup apropiat 
specialistului hipic – româno- 
francezul Cristiano Popesco 
i-a avut alături 
pe jurnaliștii 
acreditaţi - Marian 
Pușcaș și Valentin 
Lazăr, pe Mihai 
Mircescu, Sorin 
Demidov, dar 
în tribunele de 
pe Vincennes 
evident, unii și în 
scop profesional, 
s-au mai afl at 
și oameni ai 
Hipodromului din 
Ploiești („Orașul 
Aurului Negru” – 
„Capitala trapului 

românesc…”), ofi ciali, arbitri, 
turfi ști, precum Călin Beldeanu, 
Răzvan Condeescu, Daniel 
Murărescu, Sergiu Similache, 
Puiu Neacșa sau Cristi Tudor și 
George Purcăroiu, driverii Ioana 
și Cristian Dumitru și fi ii lor 
Vlad și Maria, dar și proprietarii 
de cai de curse, Sorin Mavru și 
Marin Nicolae.

ÎN EXERCIŢIUL 
FUNCŢIUNII

Circa 200 de posturi de 
televiziune au transmis marele 
spectacol sau o vor face prin 
înregistrări. Prezent din nou 
la Paris, realizatorul Marian 
Pușcaș, de la Ploiești, TV (patron 
Arthur Zatiriadis) n-a scăpat 
prilejul unui interviu cu Doamna 
Emmanuelle Morvillers, director 
relaţii internaţionale Le TROT… 
Flacăra pasiunii…

EVENIMENT SPORTIV

hipodrom ) a prilejuit un d l l

românesc ”) oficiali arbitri

marcante s au aflat și distinși

FOTBAL
În joc de pregătire (Al treilea, victorios, 

din sezon, Cheile Grădiștei, 31.I.2018) 
* FC Petrolul Ploiești – AS SR Brașov 

5-0 (1-0)
Marcatori: Arnăutu (36, 11 m), Păun 

(65), Nini Popescu (91), Cârjan (29), 

Lambru (90+3). Nini Popescu – autor 
de gol și coautor la celelalte patru ale 
Petrolului a fost cel mai bun jucător al 
echipei noastre…

Petrolul (antrenor Romulus Ciobanu): 
Bolboașă (46 Avram) – Olaru, Antoche, 
Frâncu (89 Ţicu) – Șaim Tudor (83 
Catană), Andor (84 Ene), Chindriș (89 
Niţescu), Velisar – N. Popescu, Arnăutu 

(60 Lambru), Păun (82 Cârjan). În 
perioada 6-17.II.2018, Petrolul efectuează 
al doilea stagiu de pregătire la Buft ea la 
Centrul Naţional al Federaţiei Române 
de Fotbal, care include alte trei jocuri de 
pregătire, cu Unirea Slobozia (7.II.2018), 
cu FC Argeș Pitești (10.II.2018) și 
cu Chindia Târgoviște (14.II.2018).

VOLEI 
Divizia A 1 (m) * Dinamo București – 

Tricolorul LMV Ploiești 0-3.
HANDBAL 
Divizia A (f) * CSU Târgoviște – HC 

Activ CSO Plopeni 24-41.
BASCHET 
Liga 1 (m) * CSO Voluntari – CSM 

Ploiești 71-76.

Calul Readly Express (nr.8), spre triumf…Calul Readly Express (nr.8), spre triumf…

Automobile Automobile 
de epocă, în de epocă, în 
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Motociclete „Harley-Davidson, în showMotociclete „Harley-Davidson, în show

Pierre Pillarski Pierre Pillarski 
(proprietarul calului Bold (proprietarul calului Bold 
Eagle – dublu laureat în Eagle – dublu laureat în 
Premiul Americii), nou Premiul Americii), nou 

suporter Petrolul…suporter Petrolul…

Turfi şti prahoveni, cu Cristiano Popesco (în mijloc, geacă albă…) între ei Turfi şti prahoveni, cu Cristiano Popesco (în mijloc, geacă albă…) între ei 

Emmanuelle Morvillers şi Marian Emmanuelle Morvillers şi Marian 
Puşcaş, după interviu…Puşcaş, după interviu…
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