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BANI
RĂZBOI PE VIAȚĂ ȘI PE MOARTE
PENTRU
ÎNTRE DNA PLOIEȘTI ȘI MAI MULȚI
PRIMĂRII!
CERCETAȚI PENAL DIN PRAHOVA

G

uvernul României a venit cu o
formulă nouă de alocare către
județe a banilor din cotele de impozit
pe venit (17,25%) pentru echilibrarea
bugetelor. Suma finală este rezultatul
înmulțirii numărului de locuitori din
Prahova cu o cotă fixă de 25 lei/cap de
locuitor. Așadar județului i-au revenit
20 de milioane de lei, bani care vor
fi repartizați unităților administrativ
Maria BOGDAN; www
www.ziarulploiestii.ro
ziarulploiestii ro

C

el mai mare scandal
mediatic
din
ultimii 10-15 ani și care
vizează Direcția Națională
Anticorupție a plecat din
Prahova. Mai mulți foști
politicieni de vârf din județ,
cercetați penal sau trimiși în

judecată în diverse cauze, au
adus acuzații grave la adresa
unor procurori ai DNA
Ploiești. Ca urmare, colegii
lor de partid de la București
au tras concluzia că au un
motiv în plus să decapiteze
instituția anticorupție și

să ceară demiterea Laurei
Codruța Kovesi. Părerile
în societate sunt complet
diferite:
clasa
politică
(Parlament, Guvern) vorbește
despre ultimul asalt asupra
„statului paralel”, iar o parte a
societății și a celorlalte puteri

AUTOBUZE DE 41,3 MIL. LEI

teritoriale pentru susținerea programelor
de dezvoltare locală și a proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanțare
locală. Formula de distribuire în teritoriu
a fondurilor nu este însă la fel de clară.
Sumele sunt cuprinse între 95.000 lei
(Tinosu) și 400.000 lei (Măneciu și
Măgureni), în cazul comunelor și între
100.000 (Azuga) și 400.000 lei (Băicoi
și Boldești Scăeni), în cazul orașelor.
Ploieștiul va primi, pentru prima dată în
ultimii ani, un milion de lei.

P

rimăria promite că, până la
sfârșitul anului, vom avea
o parte din cele 50 de autobuze
noi pe străzile Ploieștiului.
Autoritățile au lansat licitația
publică și caietul de sarcini pe
portalul Sistemului Electronic
de Achiziții Publice. Firmele pot
depune oferte până la jumătatea
lunii martie, data limită pentru
evaluarea acestora fiind iunie
2018. Valoarea contractului este
de 41,3 milioane de lei fără TVA.

ROMÂNIA TREBUIE SĂ ÎNCHIDĂ
150 DE CASE DE COPII
CONSTRUITE DE COMUNIȘTI

În urma procedurii de
achiziție va fi încheiat un
acord-cadru cu un singur agent
economic, valabil pentru doi
ani. Ulterior vor fi încheiate
contracte subsecvente, câte
unul pe semestru, în valoare
aproximativă de 4,13 milioane
de lei. Câștigătorul va avea
obligația să preia același model
de autobuz Diesel Euro 6 de la
un singur producător, cu an de
fabricație 2017 sau 2018, având

MUZEUL PETROLULUI ȘI-A
REDESCHIS PORȚILE

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

L

a recomandarea Băncii
Mondiale și a UNICEF,
au
autoritățile române vor închide,
p
până în 2020, peste 150 de centre
d
de plasament. Cei 19.000 de copii
aflați în aceste instituții vor fi
upă un an în care nu preaa s-a
s a știut care
care-ii va
m
mutați în case de tip familial sau vor
fi soarta, Muzeul Petrolului a fost redeschis
fi preluați de asistenți maternali. în aceeași clădire de pe strada Doctor Dumitru
O altă șansă poate fi adopția, dar Bagdasar nr.8, din Ploiești. Consiliul Județean
p
procedura a rămas încă stufoasă.
Prahova a semnat în 2017 un document de preluare
În Prahova, vor fi închise 4 case de
a acestuia de la OMV Petrom, astăzi fiind secție a
co
copii de tip vechi.
Muzeului Județean de Științele Naturii. Între timp,
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Călător prin țară

România
frumoasă

(FĂRĂ TVA)

o capacitate de minimum 90 de
locuri, din care cel puțin 23 pe
scaune. Acestea trebuie să nu
aibă trepte, pentru a permite
și urcarea pasagerilor aflați
în fotolii rulante. Conform
documentației, mașinile trebuie
să dispună de șapte camere
video: două în exterior, dreaptastânga, una în spate, două in
interior, în zona pasagerilor,
două la șofer, din care una îi va
urmări acestuia activitatea.

ÎN PRAHOVA SUNT PROPUSE PENTRU DESFIINȚARE 4 UNITĂȚI

A l
Actualitate
Consiliul Județean
Prahova a mărit iar
lefurile angajaților

în statul român (Justiția,
Președinția) consideră că
sunt puse în pericol mai
multe valori precum statul de
drept, independența justiției,
drumul european al țării și
lupta împotriva corupției.
Citiţi în pagina 6

Minte, trup, suflet
Octavian Lazăr
Cosma, 85 de ani
de la naştere

cele peste 10.000 de piese din
colecție au fost inventariate,
completate cu alte documente
și redistribuite în sălile clădirii
după un concept care vă
așteaptă să-l descifrați. Înființat
în 1957, muzeul recompune
o importantă filă de istorie a
Prahovei, județ de care se leagă
câteva premiere mondiale în exploatarea și
rafinarea petrolului. Fiind singurul de acest
profil din țară, Muzeul Petrolului propune
deci o călătorie, în imagini și exponate, de
la primele soluții rudimentare de extracție
a țițeiului până la cele mai moderne tehnici
propuse de inginerii români în ultimii 30-40
de ani.
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Ocolul Pământului
Şeful spionajului german
avertizează asupra
ambiţiilor militare ale Rusiei

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20
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Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt
Z

eci de accidente rutiere au avut loc în Prahova, iar mai multe cranio-cerebral, precum și un
traumatism la mână.
persoane au ajuns la spital din cauza neatenției la volan.
Autobuz în flăcări, la Plopu
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro
Flăcările au cuprins rapid
autoturism se afla numai șoferul autobuzul care se afla în trafic. Din
Accident pe DN1, la Blejoi
Două persoane au ajuns la care a refuzat transportul la spital. fericire, la momentul incendiului,
spital după ce două autoturisme Poliția continuă cercetările pentru în mașină nu se aflau pasageri
a stabili cu exactitate modul cum și, potrivit IPJ Prahova, nicio
persoană nu a avut nevoie de
s-a produs evenimentul rutier.
îngrijiri medicale. Traficul în
Accident rutier pe DN72
zonă s-a desfășurat îngreunat.
Accidentul rutier s-a produs Pompierii militari, solicitați la
în zona Crângul lui Bot, după fața locului, vor stabili ulterior
ce șoferul unui camion încărcat cauza care a condus la declanșarea
cu legume a pierdut controlul incendiului.
volanului, a părăsit carosabilul și
Persoană găsită decedată în
a intrat cu mașina într-un copac.
propriul apartament
au intrat în coliziune pe DN1, la Poliția continuă cercetările pentru
Blejoi. La fața locului au ajuns a stabili cu exactitate modul cum
Un bărbat în vârstă de 58 de
mai multe echipaje ale Poliției, s-a produs evenimentul rutier.
ani a fost găsit decedat în propriul
ale ISU Prahova și ale Serviciului
apartament. Incidentul a avut loc
A ajuns la spital după ce a
de Ambulanță Prahova. Cele
pe strada Cosminele, din Ploiești.
picat de la etaj
două persoane rănite, o tânără în
Vecinii bărbatului au sunat la
O femeie în vârstă de 81 de ani, 112 și au anunțat că acesta nu
vârstă de 30 de ani și un bărbat
în vârstă de 68 de ani, au fost din Brazi, a ajuns la spital după ce a mai fost văzut de mai multă
transportate la spital. Traficul în a căzut de la etajul al II-lea al unui vreme. Pompierii militari au fost
zonă s-a desfășurat îngreunat. imobil. Femeia a suferit numeroase solicitați să intervină pentru a
Poliția continuă cercetările pentru traumatisme. La fața locului au debloca ușa. Temerile vecinilor
stabilirea cu exactitate a cauzei ajuns rapid medicii de la Serviciul cu privire la soarta bărbatului
de Ambulanță Prahova, care au s-au adeverit. Acesta a fost găsit
producerii accidentului rutier.
transportat victima la Unitatea decedat în locuință. Cadavrul a
Femeie lovită de o mașină
de Primiri Urgențe a Spitalului
Accidentul rutier a avut loc în Județean Ploiești. Momentan nu fost transportat la Serviciul de
Boldești Scăeni, după ce o femeie se cunosc date cu privire la modul Medicină Legală Ploiești pentru
efectuarea necropsiei și stabilirea
a fost acroșată de un autoturism. cum femeia a picat de la etaj.
cu exactitate a cauzei morții.
Femeia, în vârstă 38 de ani, a fost
Bărbat găsit spânzurat,
Incendiu la Lipănești
transportată la spital cu multiple
la Câmpina
traumatisme. Traficul în zonă a fost
Focul a cuprins acoperișul unei
O persoană a sunat la 112 și a locuințe din Lipănești. La fața
blocat, pentru mai multe minute.
Poliția continuă cercetările pentru anunțat că un bărbat, în vârstă locului s-au deplasat mai multe
a stabili cu exactitate modul cum de 40 de ani, din Câmpina, și-a echipaje ale Inspectoratului pentru
pus capăt zilelor. Medicii ajunși la Situații de Urgență (ISU) Prahova.
s-a produs accidentul rutier.
fața locului nu au mai putut face Incendiul s-a manifestat în zona
Motocicletă acroșată de
altceva decât să confirme decesul. acoperișului construcției. După
autoturism
Cadavrul a fost transportat la
Doi adolescenți, ambii în vârstă Serviciul de Medicină Legală localizarea și stingerea focului,
de 17 ani, au ajuns la spital, în pentru efectuarea necropsiei și pompierii militari urmează să
urma unui accident rutier care stabilirea cu exactitate a cauzei stabilească și care a fost cauza care
a condus la izbucnirea focului.
a avut loc pe strada Bărcănești, morții
Cadavru descoperit la Sala
Casă mistuită de flăcări la
Sporturilor din Ploiești
Provița de Jos
Polițiștii locali au fost sesizați cu
Cauza incendiului se pare că este privire la faptul că ar fi un cadavru
o sobă sau jarul căzut din aceasta pe într-un cămin de termoficare de la
materiale combustibile. Focul s-a Sala Sporturilor din Ploiești. Ei au
extins cu repeziciune și a cuprins fost cei care au sunat la 112 și au
întreaga casă. Trei autospeciale cu alertat autoritățile. La fața locului
apă și spumă au intervenit la fața au ajuns echipaje ale Poliției,
din Ploiești.
Ploiești Cei doi circulau pe locului pentru stingerea focului, dar și medicii de la Serviciul de
o motocicletă, moment în care numai că incendiul s-a manifestat
au fost acroșați de un autoturism. la întreaga casă, pe o suprafață de
Poliția continuă cercetările pentru 150 de metri pătrați. Din fericire
a stabili cu exactitate modul cum nu au existat victime.
s-a produs evenimentul rutier.
Tânăr căzut în râpă
Bărbat decedat la Nistorești,
Un tânăr în vârstă de 24 de ani
din cauza unui accident rutier
este protagonistul unei întâmplări
Accidentul rutier s-a produs nu tocmai fericite. Aflat în trafic
pe DN1, la Nistorești, după ce un pe DN1, tânărul ar fi oprit la
autoturism a acroșat un pieton. intrare în Sinaia pentru a-și face
Victima, un bărbat în vârstă de nevoile fiziologice. Numai că a
60 de ani, a fost găsită decedată avut parte de ghinion maxim. Ambulanță Prahova. Cadavrul se
la locul accidetului, ca urmare Tânărul, fiind în stare de ebrietate, afla la o adâncime de trei metri,
a politraumatismelor suferite, s-a dezechilibrat și a căzut într-o potrivit ISU Prahova, care a
incompatibile cu viața. Cadavrul râpă adâncă de aproximativ 50 de intervenit cu o autospecială cu
a fost transportat la Serviciul de metri. O persoană a sunat la 112 apă și spumă. Persoana decedată
Medicină Legală Ploiești, pentru și a solicitat ajutorul pompierilor nu a putut fi identificată nefiind
efectuarea necropsiei. Traficul militari. Tânărul a fost scos din exclus să fie vorba despre un om al
în zonă a fost îngreumat. Poliția râpă și a fost transportat la spital, străzii. Cadavrul a fost transportat
continuă
cercetările
pentru acesta prezentând un traumatism la Serviciul de Medicină Legală
Ploiești,
pentru
efectuarea
stabilirea cu exactitate a modului
necropsiei.
cum s-a produs accidentul rutier.
Dosare penale pentru
A intrat cu mașina în copac
cerșetorie
pe Șoseaua Vestului
Două
femei
s-au ales cu dosare
Accidentul rutier s-a produs
penale după ce au apelat la mila
pe
Șoseaua
Vestului,
din
trecătorilor, solicitând diverse
Ploiești, în zona Hotelului Nord.
sume de bani, folosindu-se de
Conducătorul unui autoturism
copii minori. Polițiști ploieșteni
a pierdut controlul volanului și a
din cadrul Secției nr. 2 au depistat
intrat cu mașina într-un copac. În

2

femeile. În cauză a fost sesizată
Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecție a Copilului
Prahova și, totodată, au fost
întocmite două dosare penale,
sub aspectul săvârșirii infracțiunii
de folosire minori în scop de
cerșetorie.
Zeci de sancțiuni,
la Bușteni și la Sinaia
Polițiști din cadrul Serviciului
de Investigare a Criminalității
Economice au organizat și
desfășurat o acțiune pentru
prevenirea,
descoperirea
și
combaterea ilegalităților comise
în domeniile drepturilor de autor,

alimentație publică și turism, în
stațiunile Sinaia și Bușteni. În
timpul acțiunii au fost verificați
21 de agenți economici, iar pentru
abaterile constatate au aplicat 24
de sancțiuni contravenționale,
în valoare totală de 165.500 lei.
În timpul controalelor au fost
confiscate băuturi alcoolice și
carne de pui în valoare de 1.310
lei, precum și suma de 1.048
lei,
nefiscalizată.
Totodată,
au constatat o infracțiune de
reproducere neautorizată de opere
purtătoare de drepturi de autor.
Razie în târgul din Băicoi
Polițiștii din Băicoi au desfășurat
o acțiune în târgul săptămânal din
oraș, la care au participat și doi
reprezentanți ai Direcției SanitarVeterinare Prahova. Pe durata
controlului, polițiștii au aplicat
zece sancţiuni contravenţionale,
în valoare de 6.760 lei.
Control RAR la Plopeni
Polițiști din cadrul Poliției
orașului Plopeni, în colaborare
cu reprezentanți ai R.A.R.
Prahova, au desfășurat o acțiune
pentru verificarea stării tehnice
a autovehiculelor. Pe timpul
acțiunii, polițiștii au verificat
17 autovehicule și au aplicat 11
sancțiuni contravenționale, în
valoare de 2.320 lei. Totodată, trei
conducători auto au rămas fără
certificatele de înmatriculare la
mașini.
Control la Halele Centrale
din Ploiești
Polițiști ai Secției nr. 1 Ploiești
au desfășurat o acțiune în Piața
Halele Centrale, pentru prevenirea
și combaterea comerțului ilicit.
În timpul controlului, polițiștii
au verificat 11 agenți economici,
au legitimat 28 de persoane
și au aplicat 29 de sancțiuni
contravenționale,
în
valoare
totală de 12.240 lei. Totodată,
polițiștii au confiscat bunuri (flori,
alimente etc.), în valoare de 4.500
lei. Controale au fost efectuate și
de polițiști ai Secției nr. 4 Ploiești,
în zona Complex Comercial Big Gara de Sud - Piața 1 Decembrie
1918, pentru prevenirea și

combaterea infracțiunilor și a
activităţilor ilegale de comerț.
Pentru neregulile constatate,
polițiștii au aplicat șapte sancțiuni
contravenționale, în valoare de
1.515 lei.
Percheziții la Podenii Noi
Polițiștii din Urlați au efectuat
patru percheziții domiciliare la
locuințele unor persoane din
Podenii Noi, bănuite de comiterea
unor infracțiuni silvice. „Din
cercetări a rezultat indicii că,
în perioada octombrie 2017 –
februarie 2018, persoanele în cauză
ar fi tăiat fără drept și ar fi sustras
material lemnos, pe care ulterior îl
comercializau unor persoane din
localitate”, a precizat IJP Prahova.
Patru persoane au fost aduse la
sediul IJP Prahova pentru audieri.
Perchezițiile au fost desfășurate cu
sprijinul luptătorilor din cadrul
Serviciului de Acțiuni Speciale
din I.J.P. Prahova, precum și cu
jandarmi din cadrul Grupării
Mobile ”Matei Basarab” Ploiești.
Prahovean urmărit de
autoritățile din Austria, depistat
în România
Poliţişti din cadrul Serviciului
de Investigaţii Criminale - Biroul
Urmăriri au reușit depistarea unui
bărbat căutat de autoritățile din
Austria. Bărbatul a fost depistat
pe raza localității Brad, județul
Hunedoara. Este vorba despre un
prahovean din comuna Măneciu,
urmărit național întrucât se
sustrăgea de la executarea unui
mandat de arestare preventivă
emis de Curtea de Apel Ploiesti,
prin care s-a dispus arestarea
preventivă pe o durata de 30 zile
în vederea predării acestuia către
autoritaţile din Republica Austria.
Bărbatul a ajuns în Centrul de
Reținere și Arestare Preventivă
Câmpina.
Percheziții în Prahova și Ilfov
Polițiștii
de
investigații
criminale
din
cadrul
Inspectoratului
de
Poliţie
Judeţean Prahova, cu suportul de
specialitate al Direcției Operațiuni
Speciale a Poliției Române, au
efectuat 5 percheziții, în județele
Prahova și Ilfov, la locuințele unor
persoane bănuite de furturi din
societăți comerciale și ATM-uri.
„Din cercetări au rezultat indicii
că, începând cu luna septembrie
a anului 2017 și până în prezent,
cei în cauză ar fi sustras bani din

seifuri, case de bani și ATMuri, situate în județele Prahova,
Ilfov, Brașov, Giurgiu și Buzău”,
a anunțat IPJ Prahova. În urma
perchezițiilor, polițiștii au ridicat
instrumente susceptibile a fi
folosite la comiterea infracțiunilor,
bani și telefoane mobile. Șapte
persoane au fost conduse la sediul
poliției, pentru audieri. Până în
prezent, prejudiciul cauzat a fost
estimat la aproximativ 100.000 de
lei.
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CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA A
MĂRIT IAR LEFURILE ANGAJAȚILOR

F

iindcă poate, are bani și trebuie să aplice legea, Consiliul Județean
Prahova majorează din nou salariile angajaților. Creșterile sunt
generate de modificarea salariului minim brut pe economie, cel care
servește drept bază de calcul, în funcție de coeficienții de ierarhizare
a funcțiilor, de la 1.450 lei, la 1.900 lei. Mărirea va prelua și impactul
trecerii plăților CAS și CASS de la angajat la angajator.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

L

a stabilirea salariilor de bază s-au
avut în vedere cele două principii
enunțate de lege: cel al ierarhizării
pe verticală și orizontală, în cadrul
aceluiași domeniu, în funcție de
complexitatea și importanța activității
desfășurate, respectându-se criterii
precum cunoștințe și experiență,
complexitate, judecată și impactul
deciziilor, responsabilitate, coordonare,
incompatibilități și regimuri speciale;
principiul importanței sociale a
muncii în raport cu responsabilitatea,
complexitatea și riscurile activității.
Secretarul va primi astfel până la 13.825
lei, iar un director general- 13.236 lei.
Administratorul public poate avea
salariul cel puțin cât al secretarului
de județ, dar nu mai mult decât un
vicepreședinte al CJ.
Funcționarii publici de execuție,
plătiți mai bine decât personalul
contractual
Între funcționarii publici de execuție
din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Prahova, cea mai
mare leafă brută se ridică la 6.586 lei,

Funcția
Secretar județ
Arhitect șef/
Director general
Director executiv
Director executiv adj.
Șef serviciu d.c. funcț.public
Personal contractul
Șef birou d.c. funcț.public
Personal contractul

asistent
superior/IA
principal/I
asistent/II
debutant

S
S
S
S
S
M/G
M/G

3.200
4.340
3.810
3.045
2.740
-

Șofer
Muncitor calificat
Muncitor
necalificat

9.100-10.100

11.925 -13.236

6,00-6,759
5,621-6,310
5,207-5,862
4.759-5,310
5,00- 5,621
4.552-5.103

8.700-9.800
8.150-9.150
7.550-8.500

11.400-12.834
10.680 -11.989
9.894- 11.138
9.043- 10,083
9.500- 10.680
8.649-9.696

5.189
4.593
3.696
3.591
3.295
2.797

S
S

Îngrijitor

6,276- 6,966

3.960
3.505
2.820
2.740
2.515
2.135

Auditor

superior
principal

Șef formație

Salariu 2018
12.645- 13.825

Salariu
personal
contractual
2017 2018
-

Studii

Casier/funcționar

Salariu 2017
9.650-10.550

Salariu
funcționari
publici
2017
2018
4.570
5.989
3.960
5.189

Grad, treapta

Consilier,
consilier juridic,
inspector

Coeficient
6,655-7,276

iar cea mai mică- la 2.896 lei (muncitor
necalificat):
-auditor(studii superioare)- grad
profesional superior-6.586 lei (5.025 lei
în 2017), principal-5.786 lei (4.415 lei),
asistent-4.593 lei (3.505 lei);
-consilier,
consilier
juridic,
inspector (studii superioare)-grad
profesional superior-6.289 lei (4.800
lei în 2017), principal- 5.491 lei
(4.190 lei), asistent-4.389 (3.350 lei),
debutant-3.591 lei (2.740 lei);
-referent de specialitate (studii
superioare de scurtă durată)grad profesional superior-5.288 lei

Funcția

4.194
5.687
4.994
3.990
3.591

(4.035 lei în 2017), principal-4.593
(3.505 lei), asistent-4.389 (2.820 lei),
debutant-3.591 (2.440 lei);
-referent
(studii
medii)-grad
profesional superior-4.496 lei (3.430
lei în 2017), principal-3.892 (2.970
lei), asistent-3.925 lei (2.515 lei),
debutant-2.995 lei (2.285 lei).
Personalul contractual de execuție
este cotat mai puțin decât cei care
au avut șansa să obțină statutul de
funcționari publici. Vom oferi numai un
singur exemplu:
-consilier, inspector de specialitate,
consilier
juridic,
referent
de
specialitate (studii superioare)grad profesional IA, 5.786 lei (4.415
lei în 2017), grad I, 4.994 lei (3.810 lei),
grad II, 3.990 lei (3.045 lei), debutant,
3.591 lei (2.740 lei). Cu alte cuvinte,
un absolvent de studii superioare
cu cel mai înalt grad profesional va
încasa mai puțin cu 800 de lei dacă nu
este funcționar public. Nici funcțiile
mărunte nu-s de lepădat: un portar
sau un șofer ori muncitor calificat are

debutant
pază, pompieri,
muncitori
debutant
Treaptă I
Treaptă II
Treaptă I

M/G

-

2.970

3.892

M/G
M/G
M/G
M/G
M/G

-

2.210
2.135
2.515
2.285
2.515

2.896
2.797
3.295
2.995
3.295

Treaptă I

M/G

-

2.210

2.896

7.250-8.150

salariul brut de 3.295 lei (2.970 în 2017),
iar un muncitor necalificat-2.896 lei.
Angajații din structurile CJ, lefuri
mai mici decât la „centru”
La direcțiile din subordinea
Consiliului Județean Prahova - Direcția
Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Prahova, Direcția
Județeană de Pază Prahova și Direcția
Județeană de Evidență a Persoanelor
Prahova- salariile șefilor sunt mai mici
decât ale celor care lucrează în aparatul
propriu al CJ. Un director general de la
o astfel de structură va lua mai puțin
cu 1.700 lei decât unul din aparatul de
specialitate al CJ Prahova. Diferență,
observați, există și între un director
funcționar public și unul care face parte
din categoria personalului conducere.
-funcționarii publici de conduceredirector executiv, 10.418-11.400 lei, față
de 7.950/8.700 lei în 2017, deci creșterea
este de tot de 31%; director executiv
adjunct, 9.696-10.680 lei (7.400/8.150
lei în 2017); șef serviciu, 8.976-9.894 lei
(6.850/7.550 lei); șef birou, 8.649-9.500
lei (6.600/7.250 lei);
-personalul
contractual
de
conducere- director executiv, 9.43610.418 lei (7.200/7.950 lei în 2017);
director executiv adjunct, 8.780-9.696
(6.700/ 7.400 lei); șef serviciu, 8.189
lei-9.043 lei (6.250/6.900 lei); șef birou,
7.796-8.649 lei (5.950/6.600 lei). Ceilalți
salariați, că sunt funcționari ori că
fac parte din personalul contractual,
primesc venituri mai mici decât la
centru.

ORDIN DE PROTECȚIE
PROVIZORIE
PENTRU VICTIMELE
VIOLENȚEI
FAMILIALE
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro
nul trecut, în România, peste 20.600 de
persoane au fost victime ale violenței în
familie. În 86 de cazuri, victima a decedat. În
România s-au emis peste 3.000 de ordine de
protecție, iar în peste 1.000 de situații acestea
au fost încălcate.

A

Polițistul va avea posibilitatea să intervină rapid
în situațiile de pericol iminent pentru sănătatea
și securitatea victimei violenței domestice și
să înlăture de îndată agresorul din domiciliu.
Guvernul a aprobat o hotărâre care permite ca
polițistul să aibă voie să emită ordin de protecție
provizorie pentru protejarea victimelor violenței
în familie. Ordinul de protecție provizorie este un
instrument complementar Ordinului de protecție,
care se emite de către polițist, de îndată, cu caracter
executoriu, fără termen și fără somație, având
valabilitate de 5 zile, cu posibilitate de prelungire
până la emiterea Ordinului de protecție. „După
ce polițistul va emite OPP, documentul va fi
confirmat de către procuror, pe baza declaraților
și a probelor strânse de către polițist. Ulterior,
procurorul va avea obligația să transmită ordinul
de protecție provizorie împreună cu toate dovezile
existente la dosar către judecător, iar acesta se va
pronunța prin emiterea unui ordin de protecție”, a
anunțat Guvernul.
Polițistul va avea dreptul și obligația să se
deplaseze la domiciliul victimei, să intre în
domiciliu, chiar și cu forța, și să emită un ordin
de protecție provizorie prin care să înlăture
de îndată agresorul, chiar dacă acesta este
titularul contractului de proprietate. Ordinul

de protecție provizorie va fi emis în baza unei
Fișe de risc, prin care polițistul va stabili gradul
de risc în baza evaluării de la fața locului. Dacă
riscul pentru victimă este crescut sau foarte
crescut, polițistul va emite un ordin de protecție
provizorie, prin care se va dispune evacuarea din
domiciliu a agresorului cu interdicția de a reveni
pe toată durata valabilității ordinului, stabilirea
unei distanțe minime de apropiere de victimă (de
domiciliu, de locul de muncă, de școală, după
caz), dar și confiscarea cheilor de la apartament.
Pedepse cu închisoarea
Polițiștii vor monitoriza respectarea ordinului
de protecție provizorie, nerespectarea măsurilor
dispuse prin cele două instrumente constituind
infracțiune, pentru care este prevăzută pedeapsa
cu închisoarea de la 1 lună la 1 an. „În procesul
de monitorizare, polițistul va face verificări
permanente prin toate mijloacele în vederea
respectării măsurilor dispuse pentru agresor
(vizite la domiciliu, culegere de informații de la
vecini, serviciul victimei, școală, după caz). De
asemenea, după emiterea ordinului de protecție
provizorie, polițistul se va asigura că drepturile
agresorului sunt respectate prin măsuri care
vizează informarea corectă cu privire la OPP
și respectiv îndrumarea și orientarea către un
serviciu social specializat pentru găzduire și
consiliere”, se arată în comunicatul de presă al
Guvernului. Totodată, agresorul are obligația
de a purta permanent un sistem electronic de
supraveghere (brățară electronică), în cazul
în care i s-a dispus restricția legată de distanța
minimă față de victimă, rudele acesteia, locuință
sau locul de muncă sau dacă i s-a interzis
deplasarea în anumite localități.
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Parol,
D

e trei zile se scuză pe Facebook
Grațiela Drăghici, șefa de la Agenția
Națională pentru Egalitatea de Șanse între
Femei și Bărbați, pentru treaba cu „femeia
care nu poate fi motostivuitor” (în loc de
meseria din nomenclator cu numele de
motostivuitorist). Grațielo, n-ai auzit-o
pe aia cu „cine se scuză se acuză”? Las-o

cum a picat! Oricum a fost mai simpatică
zicerea aia decât insistența plicticoasă cu
care încerci să-ți acoperi necunoașterea.
Mai ai nițel și ne spânzuri pe noi fiindcă
ești tu bramburită. Cum era deci? „Legea
este foarte clară. Expertul poate trage semnal
din perspectiva unor stereotipuri legate de
meserii mai masculinizante. De ce o femeie
nu poate fi motostivuitor? Pentru că sunt, dar
sunt puține. De ce un bărbat nu poate fi om
de serviciu?”
-Abia atingi pământul moale,
Țărâna-i frântă sub picior,
Și de la creștet până-n poale
Plutești ca un tractor-stivuitor.
Din încrețirea lungii rochii
Răsai ca o batoză-n în loc Se bagă motorina ta în ochii-mi
Cei plini de fum...au, mă sufoc!
O, vis ferice de iubire,
Stivuitoare din povești,
Nu mai zâmbi! A ta zâmbire
Mi-arată cât de basculantă ești...

PAMFLET

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

de nevinovăție până la o hotărâre definitiva”.
Vasilico, hei, fato, tu nu te-ai trezit nici
acum? Bine, cred că ești năucită c-ai ajuns
unde nu visai nici în cele mai fanteziste
închipuiri, dar bre, gata, ghinionul nostru,
ești premierul României, nu mai ești
profesoară la tine, la Videle. Acolo poți
să-l iei și în brațe de Vâlcov, să-l pupi, să-l
mângâi pe chelia aia a lui de „om rar”, na,
dacă vrei, poți să-l și însoțești la pușcărie
dacă ți-e atât de drag, dar muicăăă, tu ești
premierul României. Pricepi cum vine asta?
E Guvernul României, Vasilico, nu al mă-tii,
nu al lui Suleyman de Teleorman, nu e nici
jucărie în nisip, ca să poți să-l abandonezi
sau nu pe un condamnat nedefinitiv. Că asta
e, nu e bolnav de ceva, momentul lui dificil
e că o instanță l-a validat ca șmecher. Și tu
ne obligi să ne lăsăm conduși și să-l plătim
pe unul ca el?
- Eu? Îl apăr pe Vâlcov, că-i bolnavcorupt sărmanul
Și de-aceea tot ce mișcă-n țara asta,
râul, ramul,
Ducă-se la naiba totul, de Vâlcov mie
îmi este,
Că are lingouri multe și tablouri de
poveste.
Că vreți voi să-l dau afară, pofta-n cui,
popor, hai, pa!
Eu fac legi în țara asta, nu-mi comandă
DNA!

C

odrin Ștefănescu, după dezvăluirile
privind DNA: „Tudorele, fă ceva!”.
Codrine, nu, fă orice, dar asta nu! A mai
fost cineva în 1989 care-l îndemna pe
unul- „Mircea, fă-te că lucrezi!” și vezi
Dumnezeului unde am ajuns, la faza în care
unul ca tine să fie creier-elită în România,

C

umsecade gagica asta! De pus la rană
Vasilica-Viorica. Nu te lasă la rău
și nici la greu. Asta e bună la casa omului.
Ete ce zice ea despre consilierul său de
stat, Darius Vâlcov, condamnat de prima
instanță la 8 ani de închisoare pentru treaba
aia cu șpaga, tablourile ascunse în cimitir,
lingourile de aur... „Nu am abandonat
niciodată un membru al echipei mele, care
trece printr-un moment dificil. Fiecare dintre
cetățenii acestei țări au dreptul la prezumția

iar toți ăia cu Premiul Nobel, alde Stefan
Hell, Herta Muller, Elie Wiesel și George
Palade să fugă aiurea prin lume. Vorba lui
Păstorel Teodoreanu:
-În țara asta prost făcută,
Rahații-s șefi în loc să pută.
Iar ăi deștepți cu-adevărat
Îs dați afară de rahați.

A

ți văzut-o pe revoluționara de
Olguța cum s-a hotărât ea să împartă
apele în România? Pensionarii cu o zi mai
puțin de 10 ani lucrați cu formele legale să
fie scoși din rândul oamenilor muncitori,
fiind trecuți la categoria de ajutoare sociale,
adică cerșetori, iar cei cu 10 ani și-o zi
să fie înseriați la categoria superioară a
rumânașilor harnici. Holguțo, tu ai dreptate
în felul tău, dar mă lămurești și pe mine
cu o chestie? Ce faci tu cu parlamentarul
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comparație cu cele ale aleșilor, de pildă. La
un brut de peste 3.000 lei, un angajat de la
bufet ia în mână 1.200 lei, după țopăiala
fiscală, în vreme ce parlamentarii au avut
majorări consistente pentru a acoperi
trecerea plății CAS de la angajator la angajat
(indemnizatie brută deputat: 13.050 lei
în decembrie 2017, 17.100 lei, în ianuarie
2018; indemnizație netă deputat: 9.153 lei
în decembrie 2017, 9.993 lei, în ianuarie
2018). În loc să răspundă, Călin a strâmbat
din nas, spunând că jurnaliștii duc discuția
mult prea jos. Adică de ce-ar ști el, ditamai
al doilea om în statul român, de soarta unui
oarecare tăntălău neparlamentar?
ăla care a prins și el un mandat,
mandat iar în
restul zilelor sale stă cu burta la soare prin
Honolulu? Conform legii, îi dai pensie de
1.500 lei, așa-i? Deci ăluia, că a dormit 4
ani în Parlament, îi oferi pensie-pensie, iar
prostălăului care a lucrat la cazma 9 ani și
364 de zile îi arunci un ajutor social, neh?
-Să muncești așa, ca prostu`,
Ți-am spus doar că ești dement.
Chestia-i să ai talentu`
Să te culci în Parlament.
După patru ani de somn
Și o viață în huzur,
E am pensie de domn,
Tu... ești peticit în cur.

D

ouă femei de serviciu din Gorj,
ambele cu contracte part-time, s-au

-Când ți-oi face testamentul,
Tu să nu-mi lași mii de franci!
Căline, să-mi lași obrazul,
Ca să-mi fac din el bocanci!

D

plâns jurnaliștilor că ar putea rămâne fără
salarii din cauza modificărilor fiscale. Una
chiar trebuia să mai aducă bani de-acasă
ca să poată plăti dările la stat. Ei nu i-ar
mai fi rămas așadar niciun leu din munca
efectuată. Directoarea școlii le-a chemat pe
femei nu să facă un gest anume pentru a
îndrepta această situație absurdă, ci pentru
a le certa că au avut nesimțirea să vorbească
la televizor, să facă școala de rușine.
-E o vorbă pe la noi,
Niciodată n-a dat greș:
Când prin școală e gunoi,
Bagă-l repede sub preș!

a. E serios. Avem bacalaureat de
iarnă, de toamnă și de vară. Pe
când și unul de primăvară? Dar de ce nu
facem cum zicea Ecaterina Andronescu, să
organizăm examene până când e în stare să
treacă și ultimul repetent din România? Bre,
n-ar fi mai bine să reintroduceți copiatul, să
ia toată lumea proba și astfel să ne scutiți pe
noi de niște cheltuieli?
-La examenul de bac
M-am plâns că am transpirat.
Dar acum, de pic, ce fac?
Le spun că am înghețat!

E

plin internetul de vreo 15-20 de ani
de oameni care se plâng că dispar
pădurile. Pădurarii plâng. Polițiștii plâng.
Politicienii plâng. Votanții plâng. SRI,
președintele, Guvernul, Parlamentul, toți-

C

ălin Popescu Tăriceanu a fost întrebat
dacă are ceva de comentat ori de
spus față de faptul că salariile personalului
contractual din Parlament n-au crescut
deloc ori s-au majorat nesemnificativ, în
toți bocesc pădurile, cum se evaporă ele fără
să le vadă nimeni! Nțțț,nțțț, nțțț! Mare belea
pe capul nostru!
-Suntem unicat în lume
Ba chiar, jur, din galaxie,
Am rămas fără pădure
Cine-a luat-o, nu se știe.
Marțienii-ar fi de vină
Spun ai noștri într-un cor.
Aveți minte de găină,
Sunteți toți cozi de topor!
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ACTUALITATE

ROMÂNIA TREBUIE SĂ ÎNCHIDĂ 150 DE
CASE DE COPII CONSTRUITE DE COMUNIȘTI

continuare din pagina 1

R

omânia a rămas cu un
sistem de protecție a
copilului dezastruos după 1990.
Între 1945 și 1989, s-a creat o rețea
de instituții de mari dimensiuni,
iar familiile sărace erau încurajate
să își lase copiii (mai ales pe cei
cu dizabilități) în grija statului. În
contextul politicilor pro-nataliste
ale regimului și al depresiunii
economice din anii `80, rezultatul
a fost unul catastrofal. Se estimează
că, în 1989, peste 100.000 de copii
trăiau în instituții în condiții extrem
de precare, înregistrându-se mai
bine de 16.000 de decese în rândul
acestora, din cauza unor boli
tratabile sau din alte cauze. „Chiar
și în situația în care condițiile fizice
erau rezonabile, instituționalizarea
avea un puternic impact negativ
asupra sănătății, dezvoltării și stării
psihologice a copiilor din cauza
depersonalizării, a rutinei rigide și
a distanței sociale predominante în
acele instituții” -afirmă specialiștii

Băncii Mondiale și ai UNICEF,
care au realizat, împreună cu
Autoritatea Națională pentru
Protecția Drepturilor Copilului și
Adopție, un studiu ce a stat la baza
realizării strategiilor în domeniu
pentru perioada 2015-2020.
RATA DE
INSTITUȚIONALIZARE A
RĂMAS NESCHIMBATĂ
DIN 2005
După anul 2000, Guvernul
a
înregistrat
progrese
semnificative în ceea ce privește
reducerea numărului de copii
instituționalizați și dezvoltarea
serviciilor de tip familial.
Numărul total al copiilor plasați
în grija statului (fie în instituții de
tip rezidențial, fie într-un mediu
familial) a înregistrat o scădere
semnificativă, de la aproximativ
89.000 de copii, în anul 2000,
la circa 60.000, la finele lui
2013 și până la aproape 59.000,
la finalul lui iunie 2014. Dar,
pentru că întotdeauna există un

DAR, realitatea este că populația
României a scăzut dramatic
(n.n.-avem unul dintre cele mai
mari procente de depopulare din
lume); prin urmare, ca raportare,
rata copiilor aflați în sistemul
de protecție a rămas de fapt
stagnantă după anul 2005, în jur
de 1.600/1.700 la 100.000 de copii
cu vârsta cuprinsă între 0 și 17
ani. Acest fapt denotă că sistemul
nu a reușit să reducă numărul
minorilor ce ajung în grija
statului. În consecință, reducerea
numărului de copii din cadrul
sistemului de protecție specială
rămâne o prioritate și pentru anii
următori.
ROMÂNIA ARE ÎNCĂ
215 CASE DE COPII DE PE
TIMPUL LUI CEUȘESCU
În 2014, în sistemul de protecție
gestionat de către Autoritatea
Națională
pentru
Protecția
Drepturilor Copilului și Adopție,
prin direcțiile generale de asistență
socială și protecție a copilului din
subordinea consiliilor județene,
erau 408 apartamente pentru
copiii instituționalizați, 686 case
de tip familial (CTF) și 215 centre
de plasament, administrate fie
de stat, fie de organisme private
acreditate (OPA). Din cele 215
centre de plasament, cele mai
multe (111) erau și sunt instituții
de tip vechi/ clasice, aflate în
structuri cu cel puțin patru copii/
tineri într-un dormitor și cu
unități igienico-sanitare comune
pentru rezidenții de pe același
palier. Celelalte 104 centre sunt

restructurate/ modulate.
Dintre toate serviciile de tip
rezidențial, închiderea instituțiilor
de tip vechi/ clasice (inclusiv
cele preluate de la Ministerul
Educației)- și fixate pentru
România la 150-reprezintă o
prioritate pentru procesul de
dezinstituționalizare vizat de
noul val de reformă în domeniul
protecției
copilului.
Această
politică
devine
obligatorie
și prin Strategia națională
pentru protecția și promovarea
drepturilor
copiilor
pentru
perioada 2014- 2020, Strategia
națională privind incluziunea
socială și reducerea sărăciei 20152020, Acordul de parteneriat și
Recomandările specifice adresate
României de către UE încă din
2014. Uniunea Europeană a
stabilit dezinstituționalizarea și
trecerea la serviciile comunitare
de îngrijire ca fiind priorități
finanțate de fondurile structurale.
Cu alte cuvinte, pentru închiderea
centrelor vechi și construirea
caselor de tip familial, România
are la dispoziție fonduri europene.
PRAHOVA VA ÎNCHIDE
CENTRELE DE LA SINAIA,
PLOPENI, VĂLENII DE
MUNTE ȘI PLOIEȘTI
Prahova dispune de 9 centre
în care sunt îngrijiți 421 de copii.
De fapt, cu totul, în județ, sunt
înregistrați 1.651 de copii care
beneficiază de măsuri de protecție:
383 dintre ei sunt în plasament la
asistenți maternali profesioniști,
571-în plasament familial, 483-

PESTE 800.000 DE VÂRSTNICI VOR
DEVENI ASISTAȚI SOCIAL

L

ia Olguța Vasilescu a declarat
că persoanele care nu au cotizat
minimum 10 ani la bugetul de pensii vor
ieși din categoria pensionarilor, intrând
în cea a asistaților sociali, beneficiind și
de o legislație specială. Cei cu stagii de
cotizare mai mare de 10 ani se vor afla în
continuare sub inciența legii pensiilor.

M

inistrul Muncii și Justiției Sociale, Lia
Olguța Vasilescu, a spus că noua lege
a pensiilor va face o separare clară între cei care
au cotizat substanțial la bugetul de pensii și cei
care au muncit cu forme legale mai puțin de
10 ani. Ultimii vor intra, de fapt, în categoria
asistaților social: „ei sunt numiți generic
pensionari. De fapt, beneficiază de așa-numita

pensie minim garantată. Neavând stagiu minim
de cotizare de 10 ani nu sunt nici la ora actuală
catalogați ca pensionari. Ei vor avea un fel de
statut de asistat social și vor fi într-o legislație
proprie”. Oficialul a spus că statul nu-i va uita:
„ne gândim și la ei. Anul trecut am crescut
cu 30% pensia minim garantată, de la 400
lei, la 520 de lei. Anul acesta, de asemenea,
avem bugetată o creștere de încă 30%, până la
suma de 640 de lei”. Vasilescu a explicat și de
ce aceștia nu mai pot fi ținuți la grămadă, cu
ceilalți pensionari: „trebuie să beneficieze de o
legislație proprie pentru că ei nu pot crește pe
punctul de pensie, la fel ca toți ceilalți pensionari
care, sigur, vor trebui să aibă pensii mai mari
pentru că au cotizat mai mult”. Numărul total
al beneficiarilor prevederilor OUG1 nr.6/2009
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în centre rezidențiale publice
și alți 214 se află în plasament
la centre rezidențiale private.
Patru din cele nouă unități vor
fi închise, minorii urmând să fie
mutați în alte spații construite
de la zero. Sunt propuse pentru
dezafectare Centrul de Plasament
Plopeni, Centrul de Plasament
din cadrul Complexului de
Servicii Comunitare „Sf. Andrei”
Ploiești, Centrul de Plasament din
cadrul Complexului de Servicii
Comunitare „Sf. Maria” Vălenii
de Munte și Centrul de Plasament
din cadrul Complexului de
Servicii
Comunitare
Sinaia.
Unitățile din Sinaia și Plopeni
sunt primele vizate de această
măsură. Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția
Copilului Prahova se află în
proces de finalizare a demersurilor
pentru obținerea unor terenuri în
vederea construirii centrelor de
tip familial în Sinaia și Comarnic
(pentru copiii de Sinaia) și,
respectiv, Dumbrăvești și Băicoi
(pentru copiii de la Plopeni).
Pentru finanțare, au fost depuse
două cereri în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020.
Dacă vor fi aprobate, autoritățile
au termen doi ani pentru a finaliza
construirea noilor case de tip
familial. Înainte de a fi plasați
în noile spații, copiii de la Sinaia
și Plopeni mai au și alte șanse:
reintegrarea în familia naturală
și instituirea plasamentului la
o familie substitutivă sau la un
asistent maternal.
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RĂZBOI PE VIAȚĂ ȘI PE MOARTE ÎNTRE DNA PLOIEȘTI
ȘI MAI MULȚI CERCETAȚI PENAL DIN PRAHOVA
difuzării înregistrărilor, persoane
din anturajul fam. Cosma le-au
cerut procurorilor să nu deruleze
o anchetă penală cu privire la
presupuse infracțiuni aflate în
legătură cu dosarul deja trimis în
judecată, precum și să întocmească
și să elibereze un înscris care să
îi folosească inculpatului Cosma
Mircea la îmbunătățirea situației
juridice în dosarul aflat la ICCJ,
în faza procesuală a apelului.
Persoanele respective au atras
atenția procurorilor că, în caz
contrar, vor fi difuzate la diverse
posturi de televiziune înregistrări
video din anchetele acestora”.
continuare din pagina 1

Vlad Cosma susține că se
măsluiesc probe la DNA
Ploiești
Duminică seară, patru posturi
de televiziune, Antena 3 și
România TV, plus secvențial
B1TV și TVR, au prezentat niște
înregistrări realizate de fostul
deputat Vlad Cosma cu faimosul,
procuror
Mircea
Negulescu
(„Portocală”), personaj de altfel
exclus din magistratură. Acestea
au fost precedate de niște acuzații
foarte grave ale fostului procuror
DNA, Mihaela Moraru Iorga, și ea
trimisă în judecată într-un dosar
de favorizarea făptuitorului și fals
intelectual, la adresa Laurei Kovesi.
Ancheta jurnalistică a urmărit să
demonstreze felul în care DNA
Ploiești ar fi fabricat probe în
dosarele penale instrumentate de
această unitate (considerată de
elită) și care-i privesc pe Sebastian
Ghiță, Victor Ponta, Mircea și
Vlad Cosma. Și nu numai pe ei.
În studioul Antenei 3, deputatul
Andreea Cosma a lansat acuzații
năucitoare și a avertizat-o pe Laura
Kodruța Kovesi să se delimiteze de
procurorii DNA Ploiești, începând
chiar cu șeful Lucian Onea. De

Sebastian Ghiță o atacă pe
Kovesi din Serbia
altfel,
altfel Vlad Cosma a anunțat că a
depus plângere penală împotriva
procurorilor care l-au cercetat.
Dezvăluirile au continuat și
în următoarele zile: Antena 3
și România TV au difuzat alte
mărturii despre „probe măsluite”,
iar în contrapondere, Realitatea
TV a prezentat înregistrări cu un
Vlad Cosma care apare în rol de
denunțător voluntar.

DNA vorbește despre
un șantaj la adresa
procurorilor
Luni dimineață, la prima oră,
DNA a emis un comunicat de
presă în care susține că „Vlad
Cosma, inculpat pentru săvârșirea
infracțiunii de trafic de influență
într-un dosar aflat pe rolul Înaltei
Curți de Casație și Justiție, cu
termen pe 19 februarie 2018, trimis
în judecată de Serviciul Teritorial
Ploiești al Direcției Naționale
Anticorupție, a prezentat denaturat
situația dintr-un dosar penal aflat
în curs de urmărire penală,
folosindu-se de colaje ale unor
înregistrări pe care le-a realizat
personal”. DNA vorbește și despre
un șantaj la care procurorii
sunt supuși, existând chiar și
un dosar în acest sens, deschis
la structurile centrale: „anterior

Omul de afaceri Sebastian
Ghiță a declarat duminică, într-o
intervenție telefonică din Serbia
la Antena 3, că Laura Codruța
Koveși a fost la el acasă: „Până
în 2014 aveam relații normale.
Kovesi părea sănătoasă la cap la
momentele alea. Mă întâlneam
cu dânsa în nenumărate locuri,
mă consideram apropiat, n-am
crezut că se transformă în halul
ăsta și devine o nemernică, o
ucigașă. Sunt dezamăgit de cât de
naiv și tăntălău am fost eu. Când
am văzut cum această ființă se
transformă am țipat, am strigat.
Eu sunt indignat nu de vizitele lui
Kovesi în vie, sunt indignat că un
om cu o demnitate și o funcție atat
de mari, a distrus o instituție”. Șefa
DNA a răspuns scurt, spunând
doar că nu comentează spusele
unor inculpați în dosarele penale.

Procurorul Lucian Onea:
„înregistrările sunt din
vremea în care Negulescu
nu lucra la DNA”
Tot luni, procurorul șef al DNA
Ploiești, Lucian Onea, a organizat
o conferință de presă în care neagă
toate acuzațiile aduse instituției,
privitoare la felul în care s-ar fi
măsluit probe ori s-ar fi inventat

dosare unor politicieni: „În
În toate
cauzele pe care le instrumentăm la
nivelul DNA Ploiești am respectat
întotdeauna legea. Nu au existat
niciodată metode de investigare
ilegale și nici înțelegeri ilicite sau
neloiale cu inculpații. Întotdeauna
s-a respectat legea. Niciodată nu au
fost falsificate probe în dosare. Sunt
susțineri pe care le fac inculpații
în dosarele în care sunt cercetați.
Nu e prima dată când se întâmplă
așa ceva, am avut controale de la
CSM, de la Inspecția Judiciară,
și mereu s-a constatat că la DNA
Ploiești a fost respectată legea”.
Onea a mai spus că înregistrările
cu fostul procuror Negulescu sunt
din vremea când acesta nu lucra
la DNA, iar șantajul la care sunt
supuși procurorii ploieșteni din
anul 2017 fac obiectul unui dosar
la Parchetul General.

Reacții ale politicienilor:
DNA trebuie restructurată
din temelii
Clasa politică a reacționat a
doua zi (n.n.-luni) pe măsură.
Premierul Viorica Dăncilă l-a
rechemat de urgență în țară
pe ministrul Justiției, Tudorel
Toader, plecat în Japonia, pentru
a rezolva urgent situația apărută.
Iar Tudorel Toader a spus că nu
mai așteaptă rezultatul controlului
judiciar care s-a declanșat la DNA
Ploiești, fiindcă ar dura prea

mult
mult, ci va anunța hotărârea sa în
Parlament în ceea ce o privește pe
Laura Kodruța Kovesi. Iată și alte
declarații:
Președintele
Camerei
Deputaților, Liviu Dragnea:
„Trebuie făcută o anchetă rapid,
stabilit dacă probele de aseară sunt
adevarate-și par adevarate.Trebuie
luate măsuri imediate pentru ca
astfel de practici să nu se mai
întâmple în România. Dacă (...)
ceea ce a apărut în spațiul public
este adevărat, avem elemente clare
de poliție politică”;
Vicepremierul Paul Stănescu:
„După ceea ce am văzut aseară la
televizor, eu cred că nu mai poate
să rămână doamna Codruța Kovesi
la conducerea DNA. Nu mă pricep
juridic, dar cred că dumneai ar
trebui să-și dea demisia în primul
rând, asta ar trebui să facă d-na
Kovesi (...) Și noi vom lua o decizie
politică și o poziție oficiala la PSD
ceea ce privește această chestiune
foarte gravă”;
Președintele Senatului, Călin
Popescu Tăriceanu: „Este o
încercare eșuata de lovitură de stat:
s-a încercat aducerea la putere prin
forță a anumitor persoane. Mi se
pare foarte grav. Parlamentul nu
poate să rămână indiferent (...)
Acestea sunt cele mai evidente
dovezi că nu avem stat de drept,
ci un simulacru. Dacă nu vom
lua măsuri, se va zdruncina toată
încrederea cetățenilor în Justiție”.

HIDRO PRAHOVA ȘI-A PROIECT PENTRU O NOUĂ
EXTINS SERVICIILE ÎN CLĂDIRE LA SJU PLOIEȘTI
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
onsiliul
Județean
Prahova
pregătește
termice
și
sanitare, sistem de supraveghere
ALTE 9 COMUNE
Cdocumentația pentru proiectul video și centrală
detecție incendiu; extindere

O

peratorul regional al sistemelor
de apă și canalizare Hidro
Prahova, societate aflată în subordinea
Consiliului Județean Prahova, și-a
extins serviciile în alte nouă comune
care totalizează 32.000 de locuitori:
Tătaru, Ceptura, Colceag, Olari,
Râfov, Măgureni, Provița de Jos,
Păcureți și Starchiojd. Aderarea noilor
membri la Asociația de Dezvoltare
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Intercomunitară
(ADI) a fost
In
ofi
o cializată în această lună, în
cadrul
Adunării Generale a
c
Asociaților.
Ca urmare, Hidro
A
va
v opera în 62 de localități
(12
orașe și 50 de comune),
(
acoperind
în proporție de 86%
a
orașele
și 44,5% comunele
o
județului.
Compania asigura,
ju
până
anul trecut, exploatarea a
p
50
5 de sisteme de alimentare cu
apă,
ce deserveau 222.137 de
a
locuitori,
precum și a 18 sisteme
l
de canalizare (85.489 de beneficiari).
Reamintim că Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară (ADI) „Parteneriatul
pentru Managementul Apei-Prahova”
a delegat către Hidro Prahova gestiunea
serviciului de alimentare cu apă
și canalizare, în acord cu strategia
națională de creare a unor furnizori de
servicii integrate.

de extindere, modernizare și dotare a
Ambulatoriului Integrat al Spitalului
Județean de Urgență în vederea obținerii
de fonduri nerambursabile prin Programul
Operațional Regional 2014-2020. Investiția
presupune două categorii de lucrări:
recompartimentarea,
repoziționarea
și recondiționarea spațiilor existente
(aproximativ 320 mp). Sunt necesare lucrări de
rezistență, de arhitectură, instalații electrice,

prin construirea unei clădiri noi în curtea
interioară, care să preia din activitățile
medicale și administrative. Noul imobil va
avea o suprafață construită la sol de 250 mp
și un regim de înălțime P+1. Conducerea
spitalului a propus înființarea unei noi săli de
așteptare cu fișier și programare pacienți, cu
stație de comunicare audio și afișaj electronic
și relocarea cabinetelor pentru investigații în
noua clădire
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CĂLĂTOR PRIN ŢARĂ

ROMÂNIA FRUMOASĂ

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

E
ELENA
ANDREI,
DIN TĂTĂRANI, O
D
A
ALTFEL DE ARTĂ
Elenaa A
Andrei este inginer
horticultor, specializată în
floricultură. Mai apoi în
arhitectură peisageră, iar la
urmă de tot, în arta de a face
tablouri din resturi de plante.
Primele versiuni le-a conceput
cu peste 30 de ani în urmă,

după absolvirea facultății,
când această tehnică era destul
de rară. De atunci însă până
acum câțiva ani a renunțat la
latura artistică a muncii sale,
concentrându-se pe creșterea
unei mici afaceri din flori; de
ceva vreme a reînceput să dea
trebuință resturilor de plante
în forme și culori, compoziții
din ce în ce mai căutate de cei
care vor un colț de altfel de
natură în casă.
De fapt, e vorba despre creație
în toată regula. Doar că nu avem
uleiuri, șevalet, pânză și pensule,
ci culori naturale din flori,
petale de flori, frunze, rădăcini,
crenguțe, semințe, părți din fructe
combinate, rearanjate și înrămate
sub formă de alte flori ori imagini
care țin de natură. Și e un meșteșug
în sine și să le alegi, și să le culegi,
și să le combini întru-frumos. Iar
Elena Andrei (Prahova, Tătărani)
are darul ei de a o face și un stil
anume ce impregnează în tablou și
propria-i personalitate. Lucrează
numai iarna, iar ocupația vine în
plus și cu o liniște reconfortantă.
Iar liniștea interioară- artiștii
o știu- este condiția principală
care ajută să izvorască talentul și
frumosul din om.
Să începem cu partea de
procurare a materialului: „altădată
mergeam în drumeții să mă bucur
de natură. Acum, oriunde plec, caut
ce-mi oferă natura. Deunăzi vreme
m-am întors din Grecia cu două
pungi de plăntuțe. Culeg imortele

din flora spontană, părți din plante
cu un colorit anume, conuri de brad,
rădăcinuțe ramificate, ramuri, teci,
semințe, scoarță, anumite ierburi
perene, frunze, fructe (bostani
decorativi, de exemplu), flori de
la care utilizez caliciul etc. Dar
înainte de toate le verific, care
anume rezistă în timp; altfel, s-ar
putea să curgă din tablouri ori să se
fărâme. Dar eu cultiv și în grădina
mea câteva specii de plante,
inclusiv flori nemuritoare, imortele
adică; pentru frunze am rezervă,
așa că le procur gata tratate de la
magazinele specializate. Sunt în
jur de trei specii care au frunze
foarte rezistente. Uneori, pentru
florile mici și foarte mici, mă ajut
cu petale confecționate din fibră
foarte subțire din lemn”. Mai e
nevoie apoi de multe altele: silicon
fierbinte ori alte soluții de lipit,
pensete, unele extrem de fine,
rame din lemn de forme, culori
și dimensiuni diferite, materialul
de fundal (împletituri naturale
divers colorate și cât mai felurite
ca model) etc.
Și acum vine partea de
compoziție. Când se așează la
masa de lucru, iar lucrul poate
fi neîntrerupt ore întregi, Elena

Andrei are propriul său stil: „nu
plec de la început cu o idee fixă,
să-mi iasă cutare sau cutare efect.
Las imaginația să lucreze în locul
meu. Așez fundalul, pe care poate
că-l modific în timp, și piesa de
mărime mai mare. Plec de la
porțiunea principală spre detalii.
Ajung uneori la finețea de a fixa
petalele florilor mici cu penseta
chirurgicală. Iar forma finală vine
de la sine. Îți spune materialul
cum vrea să fie așezat. Și tot el
vrea o anumită combinație de
forme și culori. Tot ce fac este să
mă las condusă de ele și să nu mă
împotrivesc instinctului interior,
adică inspirației de moment. Paleta
de culori e diversă, sunt sute de
soluții pentru fiecare părticică din
plantă, unde și în ce fel s-o plasezi
în tablou”. Elena Andrei spune că
este atât de captivată de ceea ce
face încât, lucrând, uită de ceas.
Iar satisfacția cea mai mare este
la sfârșit, când adaugă în colecție
noua compoziție. Și nu există
o normă în timp. Un tablou se
lucrează tot atât de bine într-o
jumătate de zi sau în trei zile. Totul
depinde de inspirație. Și inspirația,
se vede, nu-i lipsește!

,

EDITURA

C
CETATEA
ȚĂRĂNEASCĂ
Ț
D
DE LA SASCHIZ,
RENOVATĂ CU
R
B
BANI EUROPENI
Dupăă mai
m multe încercări
eșuate de renovare și restaurare
a Cetății de refugiu din Saschiz,
cunoscută mai degrabă sub
numele de Cetatea Țărănească
din secolul al XIV-lea, acest
lucru se întâmplă acum:
Primăria Saschiz a câștigat,
în
cadrul
Programului
Operațional Regional 20142020, un proiect în valoare
totală de 8,491 de milioane de
lei pentru punerea în valoare
a acestui obiectiv înscris în
lista Patrimoniului Mondial
UNESCO din România.
În clipa de față nu s-ar spune
că vestita Cetate Țărănească de
la Saschiz-Mureș nu este vizitată,
chiar ruină fiind. Inițiatorii
proiectului de restaurare vorbesc
despre aproape 5.000 de turiști care
se încumetă să urce dealul pe care
este amenajată fortificația. Adică
13 vizitatori/zi. După finalizarea
lucrărilor, programate pentru
sfârșitul anului 2019, numărul
acestora ar putea să crească la 6.500
(19 turiști/zi). Valoarea culturală
și de patrimoniu trece însă dincolo
de aceste date statistice seci. Pur și
simplu România este datoare să-și
conserve trecutul pentru a arăta
generațiilor viitoare crâmpeie din
gloria ei de demult.
Cetatea, ca multe altele similare
din zonele locuite de sași, a fost
ridicată în anul 1347, pe o colină
înaltă de 681,5 m, la 4 km de vatra
satului Saschiz, numită în dialect
Burchreech, care înseamnă Dealul
cetății. Rolul acesteia era de a servi
loc de refugiu în caz de invazii, dar
și pentru păstrarea alimentelor,
zidurile din piatră masivă
asigurând un climat favorabil
pentru așa ceva. De altfel, nu știm
cât este de adevărat, se spune că în
timpul invaziei otomane (între anii
1526-1699, Transilvania a fost stat
independent, sub suzeranitatea
Imperiului Otoman), nobilii din
zonă au ascuns aici 249 kg de
aur, 820 de taleri, 135 de măci
de argint, 3.200 de florini. Era o
dovadă în plus că fortificația era
greu de cucerit. Cetatea sub formă
de poligon neregulat se întinde pe
5.000 mp, cu ziduri inițial înalte
de 10 metri, având o lungime de
90 m și lățime de 52 m. Pentru
apărare au fost construite șase
turnuri: Turnul de Pază, Turnul
Porții, Turnul Preotului, Turnul
Voievodal, Turnul Muniției sau
Pulberăriei și Turnul Școlii. În
incintă se mai aflau un heleșteu și
o fântână adâncă de 50 de metri.
Despre aceasta din urmă circulă și
astăzi o legendă potrivit căreia ea
ar ascunde un tunel care ar face
legătura cu centrul satului saschiz
sau cu biserica fortificată din vatra

Pestee tr
trei sau patru ani e
posibil ca turiștii cazați în partea
sudică a stațiunii Eforie Nord
să se bucure de condiții un pic

la această stare.
stare Iar totul
culminează cu Lacul Belona,
care oferă un peisaj de neprivit
și nesuportat: este colmatat
și urât mirositor, cu vegetația
crescută necontrolat, foarte
murdar, lipsit de amenajări, el
în sine de nefolosit și de ocolit.
Ei bine, această situație ar
putea lua sfârșit: Primăria Eforie
a câștigat un proiect european
în valoare de 28,3 milioane de
lei pentru amenajarea lacului,
perioada de finalizare a lucrărilor
fiind de 48 de luni. Contractul a
fost semnat în cadrul Programul
Operațional Regional 2014-2020,
Axa prioritară -7 „Diversificarea
economiilor
locale
prin
dezvoltarea durabilă a turismului”.
Suprafața totală a amplasamentului
care va fi supus modernizării este
de 6,9 ha, din care 5,2 ha suprafața
lacului și 1,7 ha incintă. Lacul
Belona, adânc de 6 m, este limitat
la sud-vest de Lacul Techirghiol și
la est de Marea Neagră. Interesant
este că acesta este un lac de apă
dulce deși este înconjurat de o
apă foarte sărată a Techirghiolului
și una sărată a Mării Negre.
Lucrările de intervenții asupra
luciului de apă și zonei de uscat
din jur presupun: dragarea și
ecologizarea lacului, consolidarea
malurilor, defrișarea controlată a
zonelor de stuf, asigurarea aerării
apei în vederea reîmprospătării
și oxigenării continue a acesteia;
amenajarea unui loc de promenadă
cuprinzând alei pietonale placate
cu dușumele din lemn sau cu
pavaje de piatră naturală, artificială
și beton decorativ; platforme de
promenadă tip ponton, pentru
studierea faunei și florei lacului;
pistă pentru bicicliști; trepte spre
apa lacului ori scări și gradene în
spațiile adiacente; jardiniere cu
plante decorative -flori, arbuști
și arbori ori cu amenajări din

mai bune. Pentru cunoscători,
zona ambientală este una
de-a
dreptul
deplorabilă;
deplorabilă pentru că este
neîntreținută de autorități, dar
și pentru că turiștii contribuie

pietre (grădini japoneze); spații
gazonate; amplasarea unor cișmele
stradale cu apă potabilă; iluminat
ornamental și public al locului de
recreere; construirea unui foișor
sau turn belvedere.

localității,
ocalității cea care a servit și ea tot
ca loc de refugiu și de apărare. Sașii
au întreținut foarte bine cetatea
țărănească până în anul 1940. În
acea perioadă, din câte ne amintim,
s-au întâmplat două drame: Hitler
a ordonat strămutarea sașilor în
Germania, sub lozinca „Heim ins
Reich (Acasă în Reich)”; în 1945,
Uniunea Sovietică a început marea
deportare a populației germanice
din Transilvania în gulagurile
din Siberia. Este perioada în care
a început distrugerea cetății;
populația rămasă în Saschiz sau
împrejurimi a început să demoleze
porțiuni din cetate pentru a
utiliza materialele în construcție.
În 1965 a fost abandonată orice
idee de a salva acest monument
istoric. Vreme de aproape patru
decenii a rămas așa, ruină. Abia
în 2004 se fac primele încercări de
scoatere la lumină, prin defrișarea
unor zone de mărăciniș și prin
amenajarea drumului. Mai târziu,
Guvernul României a blocat un
proiect de renovare, aprobat tot de
autoritățile bucureștene, lucrările
fiind estimate atunci la șase
milioane de euro. Dacă s-a mai
întreprins ceva de atunci încoace
se datorează exclusiv locuitorilor
și autorităților locale. Recentul
contract de finanțare din fondurile
europene reprezintă așadar o
soluție-de data aceasta sigurăde reînnodare a unor istorii atât
de importante pentru definirea
noastră ca neam.
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La mulţi şi fericiţi ani, stimate domnule academician

OCTAVIAN LAZĂR COSMA
- 85 de ani de la naştere -

SLĂNIC PRAHOVA
SAREA- LEGENDĂ ȘI SIMBOL
Andreea VLĂSCEANU; www.ziarulploiestii.ro
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area, alături de apă și foc are rol de purificare, fiind
asociată și cu înțelepciunea spirituală. Sarea este
indispensabilă în gospodărie, ajutând la prepararea hranei și
a conservării ei, în industrie, dar și în tradițiile populare. De
asemenea, se oferă alături de pâine, în cadrul ritualurilor de
comuniune, de înfrățire și de ospitalitate. Sarea este prezentă
peste tot, în ceremonialul de scaldă a copilului mic, de nuntă,
de moarte și în descântece. Există anumite credințe care trebuie
respectate legate de sare: e păcat să furi sare, nu e voie să o
verși pe pamânt, pentru că este motiv de ceartă, nu este voie
să o împrumuți în anumite zile. În tradiția populară, circulă o
frumoasă ghicitoare despre sare:
,,Apa mă naște,/ Soarele mă crește,/ Împărații și domnii
mă iubesc,/ Și când marea o întâlnesc,/ Cad jos și mă topesc.“
(Artur Gorovei, Cimiliturile românilor, Editura Eminescu,
București, 1972, p. 135)
Orașul Slănic este situat pe un imens masiv de sare, care s-a
format de-a lungul a milioane de ani. Geologii spun că aici și
în toată zona de sud a României, ar fi existat Marea Tetheys, iar
în urma dispariției acestei mări, a rămas acest masiv de sare.
În Slănic, circulă o veche legendă transmisă din generație în

generație, despre începuturile folosirii sării de către oameni.
,,Cu mii de ani în urmă, când omul nu cunoștea încă
metalele, într-o colibă construită pe stâlpi de lemn, pe malul
unui lac, mama Re îl aștepta pe tata Tah și fiul Dah de la
vânătoare. Într-o altă colibă, celălalt fiu Roh ascuțea și șlefuia
pietre. Cei doi sosiți de la vânătoare erau mândri că au ucis un
mistreț.
A doua zi, după obiceiul timpului și pentru că vânatul
nu putea fi păstrat mult timp, Tah își invită vecinii la ospăț.
Mistrețul a fost fript și mesenii s-au ospătat într-o atmosferă
sărbătorească, cu cântece și lupte. Toată lumea se veselea,
numai Roh stătea deoparte și se gândea la cuvintele aspre ale
tatălui care îi spusese că nu se pricepe la nimic și nu poate fi de
folos familiei și tribului din care facea parte. Familia și tribul
îl disprețuiau pe Roh, pentru că îl loc să deprindă meșteșugul
vânatului, prefera îndeletniciri femeiești: ascuțea și șlefuia
pietre, aduna ciuperci și rădăcini, dar cel mai mult îi plăcea să
modeleze oale de lut. Astfel, Roh a fost alungat din tribul său.
După cinci ani de când fusese alungat, cel mai tare suferea
mama Re, în schimb tatăl și fratele Dah păreau că l-au uitat.
Dah s-a căsătorit și a rămas în coliba părintească, urmând
meșteșugul vânatului alături de tatăl său.
În primăvara celui de-al șaselea an, un cioplitor de pietre
a adus în dar familiei o oală de lut de la fiul Roh, ajuns șef de
trib și care își invita părinții să-l viziteze. După o călătorie
de șapte zile, mama Re și tatăl Tah au ajuns la o apă mare și
albastră: aceasta era oceanul, iar pe malul său locuia tribul
lui Roh. Părinții au fost conduși la coliba fiului, iar acesta s-a
bucurat foarte tare când i-a văzut dând ordin să înceapă o mare
petrecere în cinstea lor. La masă le-a fost servită friptură de
ied și pește, care avea un gust ciudat, iar Roh le-a spus că este
sărat. La început părinții nu au înțeles ce înseamnă aceasta, dar
Roh le-a explicat că după retragerea apelor, rămâne un nisip
alb care pișcă la limbă, numindu-l sare. În acest nisip, Roh s-a
gândit să pună carnea și peștele, iar acestea au rămas sănătoase
și bune de mâncat, chiar și după șase săptămâni. Roh le-a
povestit părinților, că a adăugat sare și la lutul din care modela
oalele, acestea fiind apoi arse în cuptor, iar apa n-a mai curs din
ele. De asemenea, sarea a fost dată și animalelor din trib.
Mama Re și tatăl Tah au petrecut o săptămână la fiul
lor, iar la plecare, acesta le-a dăruit cinci legături cu sare și
douăsprezece oale de lut, învățându-i astfel cum să folosească
sarea în gospodărie. Părinții au rămas uimiți de înțelepciunea
fiului lor, și i-au cerut iertare pentru că l-au alungat din familie.
De atunci, sarea a devenit un lucru indispensabil în gospodăria
omului. (localnic, 87 de ani, loc. Slanic, Prahova)
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(n. 15 feb. 1933 com. Treznea, jud. Sălaj)
Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro
trălucitul om de știinţă A fost membru sau președinte a
muzicală – muzicolog și prof. nenumărate jurii de concursuri
univ. dr., DHC al Academiei de naţionale de creaţie și interpretare, de
Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj- ocuparea unor posturi de conducere
Napoca și al Universităţii de Arte în instituţii naţionale de cultură și
“George Enescu” din Iași, a văzut artă aflate în subordinea Ministerului
lumina zilei la 15 februarie 1933 în Culturii, în Consiliul naţional al
familia învățătorilor Lazăr și Aurelia Titlurilor și Diplomelor Universitare
Cosma, din localitatea Treznea, din cadrul Ministerului Educaţiei
judeţul Sălaj. În 1939 începe școala Naţionale. Pentru prestigioasa și
primară în localitatea natală, având îndelungata sa activitate știinţifică,
învăţătoarea pe scumpa sa mamă a fost distins cu importante premii
Aurelia Cosma. În septembrie 1940, ale Uniunii Compozitorilor și
când abia terminase clasa I, în urma Muzicologilor din România, cu
intrării trupelor horthyste după Premiul Academiei Române, cu
cedarea Ardealului de Nord- în baza ordine și medalii ale statului român.
odiosului dictat de la Viena din 30 În anul 2011 a fost ales membru
august 1940, părinţii săi, împreună corespondent al Academiei Române,
cu alţi intelectuali din localitate – în iar din 2016 este membru titular. Este
total 86 – au fost măcelăriţi de vii de membru în Societatea Americană de
horthyștii ce au pus stăpânire și pe Muzicologie din 1969.
În același timp cu nobila sa activite
acea localitate. Micul elev Octavian
Lazăr Cosma - împreună cu sora sa didactică universitară și de conducere
mai mică, au fost obligaţi să asiste în cadrul Uniunii Compozitorilor
la acele îngrozitoare momente care și Muzicologilor din România,
le-au marcat întreaga viaţă (Distinsul eminentul om de știinţă muzicală
muzician Ocatavian Lazăr Cosma a s-a dedicat cu întreaga sa capacitate
scris în memoriile sale despre acele și forţă de muncă, timp de aproape
criminale scene de groază, memorii șapte decenii, cercetării profunde
ce vor vedea lumina tiparului în a fenomenului muzical românesc,
următorii ani). Cu ajutorul rudelor începând din timpuri imemoriale.
apropiate, a terminat Școala primară Vasta sa activitate de cercetare
din comună, apoi Școala normală de știinţifică a fost pusă în valoare prin
învăţători din orașul Blaj. Dovedind sute de studii și articole ce au văzut
o evidentă chemare pentru studiul lumina tiparului în ziare și reviste
artei sonore, între anii 1951-1954 se de referinţă din România și din
numără printre studenţii Academiei multe ţări ale lumii – printre care
de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj- SUA, fosta URSS, Bulgaria, Ungaria,
Napoca, beneficiind de îndrumarea Germania, Franţa, Italia etc, în sute de
profesorilor Cornel Chivulescu, emisiuni radio și TV de la posturile
Tudor Jarda și Liviu Comes, Gheorghe naţionale din România și din alte ţări
Merișescu, Ioan R. Nicola, Lucian europene și de peste ocean, în zeci
Surlajiu, după care studiile muzicale de comunicări susţinute la diverse
universitare sunt continuate între anii congrese, simpozioane, mese rotunde,
1954-1959 la vestitul Conservator de consfătuiri, schimburi de experienţă
Muzică “N. A. Rimski-Korsakov” din etc din România, fosta URSS, Franţa,
Sankt-Petersburg. Printre maeștrii Germania, Elveţia, Italia, Ungaria,
săi s-au aflat Mihail Semionovici Polonia, Cehia, Grecia, Danemarca,
Druskin, D. A. Dimitriev, N. G. SUA, Irak, Belgia, Olanda, fosta
Privano, A. G. Șnitke ș.a. În toamna Yugolslavie, Austria, Danemarca,
anului 1959, după absolvirea, cu Suedia, Norvegia, Japonia etc.
Ilustrul muzician a publicat
brio, a Conservatorului din Sankt
Petersburg, revine în ţară și este aproape 100 de articole despre muzica
numit în funcţiile de redactor de și muzicienii români ce au apărut în
creaţie și consilier la Direcţia muzicii importante dicţionare de specialitate
din Ministerul Culturii. În paralel, din diverse ţări ale lumii.
O parte din ampla sa activitate de
susţine concurs pentru funcţia de
asistent universitar la Conservatorul cercetare știinţifică a fost publicată
de Muzică din București. dovedind o și în excepţionale volume, printre
temeinică pregătire de specialitate, a care: “Opera românească” (vol.
promovat, cu succes, întreaga ierarhie I și II), 1972; 100 de ani (1864Conservatorul “Ciprian
universitară, din 1978 fiind profesor 1964)
șef de catedră la Istoria muzicii și Porumbescu” (1964, în colaborare);
muzicologie (până la pensionare). “Oedipul enescian” (1967); “Curs
În 1972 a obţinut titlul de Doctor în de istoria muzicii românești.
muzicologie la Academia de Muzică Principii fundamentale” (Litografia
din Cluj-Napoca cu teza: “Oedipul Conservatorului, 1968, vol. I în
enescian” – volum distins cu Premiul colaborare cu Petre Brâncuși, vol.
Academiei Române. A fost, după II în colaborare cu Petre Brâncuși și
1990, primul îndrumător de doctorat Grigore Constantinescu); “Hronicul
de la Universitatea Naţională de muzicii românești” – ce constituie
Muzică din București. În același timp, o lucrare de excepţie în peisajul liric
distinsul muzician Octavian Lazăr românesc și universal (9 volume,
Cosma a îndeplinit în cadrul Uniunii în perioada 1973,vol. I, Muzica
Compozitorilor și Muzicologilor din străveche, veche și medievală –
România funcţia de Secretar al secţiei vol. IX, 1991, cuprinde perioada
de Critică muzicală și muzicologie 1898-1920, creaţia de operetă,
timp de trei decenii (1963-1993), balet și operă); “Universul muzicii
apoi de Vicepreședinte al Uniunii româneșt. Uniunea Compozitorilor
(1993-2005), Președinte interimar și Muzicologilor din România”
“Simfonicele
(2005-2006) și Președinte ales în (1920-1995);
perioada 2006-2010. Tot în anii 1990- Radiodifuziunii Române” (1998);
2010 a îndeplinit cu succes funcţia “Hronicul Operei Române din
de redector-șef al revistei “Muzica”. Bucureșt” (vol. 1 - 2003, vol. II -
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2017); “Universitatea Națională de
Muzică din București la 140 de ani”
(vol. I – 2004, vol. II – 2008, vol. III
și IV – 2010 ); “Opera Română din
Cluj” (1919-1999, 2 volume a 800
pagini fiecare); “Orchestrele din
România Interbelică”, ș.a.
Referindu-se la rolul și locul pe
care ilustrul muzicolog enciclopedist
Octavian Lazăr Cosma îl ocupă în
istoria muzicii românești, eminentul
muzicolog și prof. univ. dr. Viorel
Cosma, DHC al Universităţilor din
Chișinău și Iași, în excelentul volum
“Muzicieni din România – Lexicon
biobibliografic” (vol. II, literele C – E,
pag. 70-75) menţionează: “Pasionat şi
neobosit cercetător al creaţiei muzicale
româneşti, O.L.C. s-a impus printre cei
mai pertinenţi şi obiectivi muzicologi
români. Dotat – în mod egal cu spirit
de sinteză şi de analiză – O.L.C. a
reuşit să împrumute lucrărilor sale un
echilibru şiinţific, convingător, trainic,
rezultat din investigarea directă a
surselor primare în documentare
şi a partiturilor muzicale originale
în judecarea creaţiei. Preocupat de
ineditul cercetărilor, O.L.C. a exprimat
idei şi teze îndrăzneţe, puncte de vedere
personale, mai ales în intoriografia
muzicală naţională. Adeseori, metoda
comparatistă l-a condus la unele
concluzii surprinzătoare în situarea
fenomenului artistic autohton în
peisajul culturii muzicale universale.
O.L.C. încearcă să pună în lumină
elementele specifice artei naţionale,
trăsăturile stilistice inconfundabile,
priorităţile
româneşti.
Parăsind
vechile poziţii ale muzicologilor
noştri clasici de a cerceta dezvoltarea
vieţii muzicale româneşti pe regiuni,
provincii sau centre artistice, O.L.C.
a adoptat punctul de vedere unitar la
scara epocii istorice, cultura muzicală
naţională fiind deopotrivă investigată
diacronic şi sincronic.
Deşi se pare că lucrarea
fundamentală ca proporţii şi concepţii
a muzicologului rămâne Hronicul
Muzicii Româneşti, totuşi merită
să reţinem excepţionalele sinteze în
domeniul dramaturgiei muzicale
autohtone, unde nu numai că a realizat
câteva schiţe monografice singulare
O.L.C. a conturat tipul de monografie
model a unei singure opere OEDIPUL
ENESCIAN…
Lucrând de apoape șapte decenii
în domeniul culturii și artei, am
avut fericitul prilej de a colabora cu
maestrul Octavian Lazăr Cosma, înca
din momentul în care lucra la Direcţia
Muzicii din Ministerul Culturii (1959)
și pe parcursul anilor ce au urmat. La
invitaţia subsemnatului a onorat, prin
excepţionale alocuţiuni și prelegeri,
o seamă de manifestări de excepţie
organizate în judeţul Prahova.
La mulți și fericiți ani, stimate
domnule academician Octavian
Lazăr Cosma!
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Nazistul care a salvat Parisul

Î

n
istoriografia
istoriografia
modernă
modernă,
generalul
Dietrich
von
Choltitz este asociat cel mai
adesea cu actul salvării capitalei
Paris de la distrugere, momentul
respectiv având loc în august 1944,
când von Choltitz a ales să predea
orașul Aliaţilor în loc să-l distrugă
în maniera în care a fost distrus
Stalingradul între anii 1942-1943.
Prin acest gest, generalul german
nu doar că l-a sfidat pe Hitler, dar a
riscat chiar să fie executat.
Astfel, Parisul și-a păstrat
înfăţișarea legendară doar prin
curajul unui singur om. Un general
care a sfidat nebunia superiorului
său. Să vedem faptele!
OMUL
Dietrich von Choltitz a fost un
militar german de carieră, care a văzut
lumina zilei în data de 9 noiembrie
1894, în satul Graflich Wiese, localitate
situată astăzi în Polonia și în trecut
în provincia germană Silezia. Încă
de când era elev, viitorul salvator al
metropolei pariziene visa la o carieră
militară. Era unul dintre miile de
germani cu disciplina prusacă în
sânge. La doar câteva luni înainte de
izbucnirea Primului Război Mondial,
von Choltitz era înrolat în rândurile
Regimentului 8 de Infanterie Prinz
Johann Georg nr. 107, din cadrul a
ceea ce pe atunci era denumită cu fală
și pompă – Armata Regală Saxonă.
Odată intrat în rândurile armatei, n-a
durat mult și a ajuns pe front, mai
precis pe Frontul de Vest. Acolo s-a
remarcat prin bravură și, în mai puţin
de un an de zile, a ajuns locotenent, iar
ulterior adjutant al celui de-al treilea
regiment din cadrul batalionului
unde activa. Chiar și după război, el
a rămas în cadrul Reichswehr, cum
se numeau forţele armate germane pe
atunci, pe tot parcursul Republicii de la
Weimar, ajungând la gradul de căpitan
de cavalerie în anul 1929. Calităţile
sale l-au propulsat până la
gradul de maior, pe care
l-a obţinut în anul 1937,
iar un an mai târziu a
fost avansat la gradul de
locotenent-colonel.
Cel
de-al
Doilea
Război Mondial bătea la
ușă. Europa era gata să
fie distrusă din temelii,
iar von Choltitz avea să
intre în luptă cu ocazia
Bătăliei
Rotterdamului,
din Olanda. Eroul de mai
târziu avea să debuteze
în marea conflagraţie
mondială printr-un act
temerar de bravură, căci
reușea cu succes să se

parașuteze alături de echipa sa pentru
a captura astfel unul dintre podurile
orașului, mare punct strategic care
avea să ușureze considerabil cucerirea
Rotterdamului. Dietrich s-a remarcat
din nou prin acest act, căci, în ciuda
faptului că el și subordonaţii săi erau
depășiţi numeric de soldaţii olandezi,
a reușit să-și încheie misiunea cu un
succes nesperat chiar de către superiorii
săi. A dat dovadă și de un gest de mare
umanism, nu doar de bravură, căci,
după bombardarea Rotterdamului,
în timpul unor tratative în care se
discutau termenii predării, locotenentgeneralul german Kurt Student fusese
împușcat în cap. Choltitz a fost capabil
să calmeze toată partea germană și să-i
salveze de la execuţie pe toţi ofiţerii
olandezi care se aflau atunci de faţă.
Acţiunile sale din timpul asaltului
asupra Rotterdamului i-au adus
Crucea de Fier în grad de cavaler, iar,
în luna septembrie a aceluiași an, a
fost numit comandant de regiment,
fiind avansat la gradul de colonel în
următorul an. La începutul celebrei
Operaţiuni Barbarosa, regimentul lui
vom Choltitz se afla încartiruit la noi în
ţară, în România, ca parte a Grupului
Armatei de Sud care avea să acţioneze
în Ucraina. Ca parte a Armatei a
II-a condusă de generalul Erich von
Masnstein, regimentul lui von Choltitz
a luptat în asediul Sevastopolului.
Episod deosebit de sângeros pentru
regiment, căci la finele lui, din 4.800 de
militari, mai trăiau doar 349, Choltitz
fiind și el rănit la un braţ. A rămas să fie
promovat la gradul de general-maior
de armată și a primit comanda celebrei
Divizii II de tancuri pe care a condus-o
în timpul Bătăliei de la Kursk. În luna
martie a anului 1944, von Choltitz a
fost transferat pe teatrul de operaţiuni
din Italia, unde a participat la Bătălia
de la Anzio. A ajuns pe Frontul de Vest
în iunie 1944 și a luptat contra Aliaţilor
care aveau să debarce în Normandia.
Cariera lui creștea, așa că în data de
1 august 1944, ajunsese general de
infanterie pentru ca peste doar șase
zile să fie numit guvernator al Parisului
cucerit și ocupat de trupele germane.

SALVATORUL
Cum Wehrmscht-ul pierdea teren
pe ambele fronturi, nebunia lui
Hitler atingea și ea apogeul. Convins
că Aliaţii vor cuceri și Parisul, el a
transmis ordinul ca Orașul Luminilor
să fie distrus deliberat, pentru ca să
lase în faţa lor încă o citadelă ruinată.
Hitler a crezut că Dietrich vom
Choltitz era omul perfect pentru o
astfel de misiune absurdă. Reputaţia
militarului de carieră, de „cuceritor
de orașe”, precum și faptul că de
câţiva ani era conducătorul de facto al
Parisului, l-au făcut pe Hitler să creadă

că Dietrich va îndeplini ordinul fără să
crâcnească. Doar că vom Choltitz era
un om, același om care făcuse înainte
eforturi pentru a-i scăpa pe ofiţerii
olandezi de execuţie. Așa că a decis
să încalce ordinele Fuhrerului și, în
data de 25 august, să predea Parisul
în mâinile Rezistenţei Franceze. Mulţi
s-au întrebat care au fost motivele
acestui gest fără de care omenirea ar
fi fost sărăcită de unul dintre cele mai
importante și simbolice orașe. Ne
spune chiar el într-unele din memoriile
sale publicate în anul 1951:
„Am avut o adâncă afecţiune pentru
Paris, datorită arhitecturii sale unice, a
istoriei și culturii care îl caracterizează
și-l diferenţiază. Nu puteam să fiu
tocmai eu responsabil pentru distrugerea
edificiilor sale. În plus, ajunsesem de
mult la concluzia că Hitler nu mai era
sănătos mintal și continua să tragă ţara
într-un război deja pierdut”.
În acele vremuri, Dietrich era
guvernator militar al orașului, deci
avea toate mijloacele să mineze Parisul,
dar n-a făcut-o, fapt care l-a înfuriat
fără precedent pe Hitler, care vroia
să vadă orașul transformat în pietre
și cenușă. Fuhrerul voia distrugerea
Parisului cu orice preţ, parcă era vorba
de o răfuială personală. I-a trimis
chiar o telegramă personală lui von
Choltitz, pentru a se asigura că acesta-i
va îndeplini ordinele. Textul era scurt
și laconic: „Orașul trebuie să nu ajungă
în mâinile armatelor înainte decât sub
formă de ruine”.
Choltitz a rămas însă neclintit. La
circa o săptămână, Hitler i-a telefonat
direct în apartamentul în care generalul
stătea la Hotelul Meurice, întrebându-l
furios: „arde Parisul?” Istoria însă
nu l-a mai lăsat pe Hitler să caute
răspunsul.
În data de 15 august, poliţia
pariziană a intrat în grevă, iar câteva
zile mai târziu a izbucnit insurecţia
generală condusă de comuniștii
francezi. Garnizoana germană condusă
de von Choltitz a răspuns în forţă, dar
tot comandantul ei a fost cel care a
restabilit pacea, pentru a evita vărsările
inutile de sânge. Războiul era deja
pierdut pentru Germania.
Choltitz s-a predat Armatei Franceze
Libere, laolaltă cu cei 17.000 de soldaţi
din subordinea sa, lăsând istoriei și
generaţiilor viitoare un Paris intact.
Mulţi aveau să-l considere ulterior,
pe bună dreptate – Salvatorul Parisului,
până la finele războiului, vom Choltitz
a fost reţinut ca prizonier în Londra,
la Trent Park, laolaltă cu alţi ofiţeri
superiori germani. A fost apoi transferat
în Camp Clinton, în Mississippi. Nu a
fost acuzat de nimic și a fost eliberat
în anul 1947. În anul 1956 a vizitat
fostul său cartier general din Hotelul
Meurice, acolo unde
decisese să încalce
d
ordinele lui Hitler
o
șși să salveze Parisul.
Generalul Dietrich
G
vvon Choltitz a mai
trăit până în anul
tr
11966, când a decedat
într-un spital din
în
Baden
Baden.
B
Viaţa sa a fost
V
ssubiect de romane,
istorice,
ccărţi
artistice
filme
documentare
șși
de război. Deloc
d
întâmplător,
la
în
funeraliile sale au
fu
participat numeroși
p
ggenerali francezi.

SUA AU
BOMBARDAT
NUCLEAR
SPANIA
Z

iua de 16 ianuarie
1966 este ziua când
SUA au bombardat nuclear
Spania, iar lumea a fost

avut nicio șansă și au murit
în explozie, arși de vii la
bordul aeronavei.
Ca printr-o minune,

la un pas de un dezastru
major, ce ar fi putut
schimba cursul istoriei.
În
acea
perioadă
tulbure a Războiului
Rece dintre SUA și URSS,
pentru a avea un timp bun
de reacţie, bombardierele
strategice ale armatei
americane aveau misiuni
zilnice de patrulare, având
la bord bombe nucleare,
gata pentru a fi lansate în
cazul unui atac similar
din partea dușmanului
sovietic.
În ziua de 16 ianuarie
1966, o astfel de aeronavă
B-52, pilotată de Charles
J. Wendorf, un tânăr pilot
american în vârstă de
29 de ani, avea misiunea
de a zbura deasupra
Atlanticului
până
în
coasta de est a Italiei și
înapoi. Datorită distanţei
mari parcurse fără escală,
bombardierul B-52 trebuia
alimentat în zbor de patru
ori. După ce a întors
deasupra Mării Adriatice,
pilotul Charles Wendorf s-a
îndreptat cu aeronava spre
teritoriul Spaniei unde era
programată alimentarea
cu combustibil pentru
drumul de întoarcere.
Procedura
de
alimentare în zbor era
una foarte dificilă, ţinând
cont că avea loc la 10.000
de metri altitudine și la
viteze foarte mari. Cele
două aeronave trebuiau
să se sincronizeze perfect.
Pilotul avionului cisternă
KG-135 a sesizat că
bombardierul avea o viteză
mai mare decât procedura
standard și i-a cerut lui
Wendorf să încetinească.
În acel moment s-a
dezlănţuit iadul: cele două
aeronave s-au acroșat
și au luat foc. Echipajul
bombardierului B-52 a
încercat să se salveze sărind
cu parașuta, lăsând cele
patru bombe cu hidrogen
pe care le transporta în
aeronava care se prăbușea
cu mare viteză spre sol.
Însă membrii echipajului
aeronavei KG-135 nu au

bombele cu hidrogen de la
bordul avionului nu s-au
detonat atunci când au
lovit solul, deși explozibilul
convenţional la două
dintre acestea a explodat,
fără însă a declanșa și
explozia termonucleară ce
ar fi putut ucide milioane
de oameni.
Un martor al tragicului
eveniment, din satul
pescăresc Palomares, a
declarat „că din cer ploua
cu foc”.
Un miracol a făcut că
niciuna dintre cele patru
bombe să nu explodeze.
În primul rând bombele
nu erau armate, ceea ce
înseamnă că circuitele
electrice ce declanșau
explozia nu au fost
activate, iar o serie de
coincidenţe fericite au
împiedicat
producerea
unui dezastru. O bombă
a aterizat într-un râu secat,
o alta în mare, iar celelalte
două pe uscat, dar, datorită
vitezei cu care au căzut au
fost îngropate adânc în
pământ și astfel, în urma
deteriorării
bombelor,
materialul radioactiv nu
s-a împrăștiat prea mult,
iar cel care s-a împrăștiat
a fost purtat de briza mării
spre larg, salvând astfel
localităţile din zona de
contaminare radioactivă.
În urma accidentului,
la câteva minute, la Casa
Albă a avut loc o ședinţă
de urgenţă ce avea ca scop
recuperarea bombelor. Trei
bombe au fost localizate și
recuperate în 24 de ore,
dar a patra ce se afla pe
fundul Mării Mediterane,
a fost recuperată abia în
luna aprilie 1966, când a
fost localizată cu ajutorul
unui submarin.
Astăzi două dintre aceste
bombe sunt exponate
în Muzeul de Istorie
Militară Americană, ca o
amintire a evenimentului
din ianuarie 1966 din
Palomares, Spania, ce
putea schimba în mod
tragic cursul istoriei.
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Marian Lupu vrea o
Constituție de-a oaia

A

cum cinci ani,
Marian
Lupu,
supărat
că nu a fost ales
s
nici
n șef de stat și că nu
mai
m este nici președinte
interimar,
declara, în
in
cadrul
unei apariții
c
televizate,
că s-a răzgândit
te
în ceea ce privește
denumirea
limbii pe
d
care
o vorbește. „M-am
c
răzgândit.
Științific nu
r
mai
m este limba română,
cum
spuneam anterior,
c
ci limba moldovenească. Din punctul meu de vedere,
articolul 13 din Constituție nu are nimic cu funcționarea
instituțiilor statale”, mai puncta atunci Lupu. Asta după
ce anterior, fiind un an și trei luni președinte interimar,
acceptase că, din punct de vedere științific, vorbește
limba română, iar din punct de vedere politic – limba
moldovenească. „M-am răzgândit! Științific sunt un
bou!”, își intitula a doua zi pamfletul din cotidianul
„Timpul” regretatul editorialist Constantin Tănase.
La o distanță de șase ani și mai bine Lupu o face de astă
dată… de-a oaia. Acum, când nu mai este nici președinte
de partid, acceptă modificarea Constituției în sensul
consfințirii vectorului european, dar nu și prevederea de
înlocuire a sintagmei „limba moldovenească, funcționând
pe baza grafiei latine” cu „limba română”, dup cum este
stipulat în inițiativa legislativă de modificare a articolului
13 din Constituție, avizată de Guvernul Republicii
Moldova,
Liderul, acum, al
fracțiunii democraților din
Parlament stăruie în opinia sa de altădată. „Articolul
13 din Constituția țării trebuie să rămână neschimbat
pe motivul că, după decizia Curții Constituționale, în
pachetul constituțional deja se regăsește definiția de
limbă română pentru asigurarea abordării europene
„Unitate prin diversitate”, pentru asigurarea respectului
față de oricare cetățean din țara noastră și dreptul lui la
autoidentificare etnică, culturală și lingvistică. Dincolo de
faptul că este o abordare strict europeană, mai este încă
o condiție foarte importantă pentru păstrarea identității
statale a Republicii Moldova. Cei care promovează cu
vehemență eliminarea din articolul 13 a definiției de
„limbă moldovenească” nu se opresc doar la limbă.
Haideți să privim în jur care este realitatea, doar nu se
promovează conceptul: o limbă, două națiuni, două țări,
se promovează alt concept: o limbă, o națiune, o țară.
Eu am fost mereu pentru statalitatea și suveranitatea
Republicii Moldova, ca și majoritatea covârșitoare a
colegilor din Partidul Democrat și asta este poziția oficială
a partidului. Respectiv, având această idee, noi vom apăra
și vom promova în continuare valorile de suveranitate și
independență a statului Republica Moldova”.
Întrebat despre războiul declarațiilor pro-unire și antiunire Lupu crede că este vorba despre o luptă inventată,
de o declanșare a campaniei electorale. „Și unii, și alții au
un mare interes – să facă ca lumea în Republica Moldova
să creadă că, uite, asta este adevărata problemă și asta
determină agenda reală a țării noastre. Nu este adevărat,
categoric, nu. Însă o asemenea tactică este foarte
importantă atât pentru socialiști, cât și pentru unioniști”,
mai crede politicianul.
E drept că fostul lider al democraților încearcă să
împace cumva lupul cu oaia când se referă la sintagma
ce vizează perspectiva europeană. „Este un subiect atât
de important pentru Republica Moldova, mă refer la
perspectiva europeană și consfințirea acestei direcții
strategice în Constituția țării, încât loc pentru șantaj
și condiționalități nu este. Asta este viziunea mea și a
fracțiunii Partidului Democrat. Nu poți să te joci cu
condițiile atunci când este vorba de o decizie crucială
pentru prezentul și viitorul țării noastre”.
Mai degrabă toate acestea îl identifică pe liderul
fracțiunii democraților ca pe un Marian Lupu cu două
fețe: una europeană și alta socialistă-comunistă. Dacă
declarația dânsului că vorbește moldovenește este una
personală, apoi afirmația că aceasta ar fi și poziția oficială
a majorității democraților este și ea cam de-a oaia. Or,
Guvernul, care a avizat pozitiv schimbarea respectivă al
cui este oare?
Mă rog, poate asta din nou în sens politic? Atât cât mai
este liderul fracțiunii PD în legislativ. Când va pierde și
această „funcție”, despre ce se va mai „răzgândi”?
M. BAIBOLEANU
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Cât vom dormi „somnul rațiunii”,
partidele vor zămisli monștri
Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro

L

ectura
articolului
„Termometrul
nesimțirii a fost inventat la
Chișinău” (Ziarul Ploieștii,
nr. 1819 din 1-7 februarie
2018, pag. 10), scris de
un coleg de breaslă de la
Cotidinul.ro, ar fi trebuit
să-mi atingă amorul propriu
sau cel puțin un orgoliu local,
dacă, desigur, ași fi fost și eu
un jurnalist de duzină sau
plătit gras de cei pe care-i
„denigrează”. Sau măcar
pentru că-mi nesocotește
capitala. Dar judecând la
rece, nu mi-a fost greu să mă
descotorosesc de aprecieri
subiective și m-am lăsat
prizonier doar unui orgoliu
profesional. În ce rezidă el
voi încerca să mă explic în
rândurile de mai jos.
Podul nesimțirii pe
ambele maluri ale Prutului
Trecute prin silogismul
unei percepții sociale, în cele
scrise, colegul de breaslă de
la Cotidianul.ro are sută la
sută dreptate. Că „Moscova
a reușit să-și instaleze omul
său în fotoliul șefului de
stat” la Chișinău și că actele
de filantropie ale mai mult
socialistului Dodon decât
șefului de stat Dodon nu
sunt decât niște pomeni
electorale, cu care, adevărat,
insului Dodon „îi place la
nebunie” să se complacă
pe
leduri
publicitare
sau
televizate.
Celălalt
președinte, al PDM, mecenat
și oligarh, apare ceva mai
rar în lumina reflectoarelor
și mai rar cu pomeni,
electorale și ele, dar mai
grase. Cu pungile de orez
demult nu se mai încurcă
– mai des cutreieră „țara”
(așa le place să-i zică ocinii
lor de pe malul stâng al
Prutului) telegarii săi pentru
a șantaja și exercita presiuni
asupra
reprezentanților
locali ai adversarilor politici.
Și nici nu mai are nevoie
să controleze „la sânge
toate fluxurile financiare
din Republica Moldova”,
pentru că ea, republica,
după ce și-a făcut din mai
toți ortacii de furt adversari
sau martori neaveniți și i-a
băgat pe cei mai mulți la
zdup, îi aparține în totalitate.
Are dreptate și atunci când
afirmă că la Chișinău „nu
sunt conducători de stat cu
viziune, care să înțeleagă
că nu vei obține respectul
cetățeanului
cu
toate
televiziunile din lume, cât
timp nu se respectă deliberat
drepturile omului și nu este
promovată buna guvernare”,
precum „nu poți să fii
concomitent și mecenat,
și haiduc, cu mâinile
până la cot în buzunarul
cetățenilor”. Și că „societatea
moldovenească
trebuie
eliberată de acest regim
oligarhic, dacă ne dorim cu
adevărat o altă viață”.
De aici încolo îmi permit

să-l completez însă pe
autorul
„Termometrului
nesimțirii…” cu o replică
simplă: numai la Chișinău el
indică această „temperatură”,
nu și la București? Cu câtă
nesimțire a promis PSDul românilor de pe malul
drept colaci rumeni și căței
cu covrigi în coadă și acum
Dragnea schimbă guvernele
mai des ca țiganii iepele?
Cu cât nedisimulat aplomb
conduce și Camera, și de
facto guvernul, fiind de fapt
azi el „suveranul” României,
nu cel care este scris în
Constituție?
Deosebirea
dintre Plahotniuc și Dragnea
nu este prin ce metode
și-au clădit imperiile sau au
spălat unul miliarde și altul
deturnat fonduri europene,
ci cum primul a fentat un șef
de stat (Vladimir Voronin)
și cum al doilea s-a lăsat
„cumpărat” de o ie înflorată
și o pereche de izmene de
mătase. În rest și unul și altul
și-au fentat aproape identic
anteriorii lideri de partid,
electoratul, și unul și celălalt
dictează aproape identic
orice decizie în partid.
„Vom numi penali pentru
că putem!”
Cu riscul de a fi etichetat
mai puțin „civilizat”, voi
recunoaște că eu unul mai
pun la îndoială, de la caz la
caz, aserțiunea că „sufragiul
universal stă la baza
transferului
democratic
al puterii în stat” în chiar
„toată lumea civilizată”.
Câte partide, câți dictatori
au deturnat esența acestui
principiu prin măsluire,
fraudare de voturi și alte
matrapazlâcuri politice în
plină civilizație modernă?
Dovadă e și ultimul scrutin
parlamentar de pe malul
drept al Prutului, care,
în baza unui sufragiu
practic universal, a adus
Bucureștiului o piramidă
guvernamentală
similară
celei de la Chișinău. Ei
bine, pe malul stâng al
Prutului avem de-a face
cu un electorat nostalgic,
conjuncturist, nu chiar
minoritar,
supus
mai
multor tipuri de mutilări
mentale, avem de-a face
nu cu o singură minoritate,
maghiară, ci cu mai multe
– rusă, găgăuză, bulgară,
ucraineană, ultimele trei
practic rusificate, la care
se mai adaogă un procent
deloc neglijabil de autohtoni
rusificați. Și tot acest
electorat pestriț supus mai
pe de-asupra unui cumplit
război hibrid al Moscovei.
Dar pe malul drept, într-un
stat unitar, neferecat încă
de autonomii, cum a ajuns
azi electoratul ostatecul
intereselor de clan? Cu
câtă nesimțire ascunde
acum „reforma legislației”
adevăratul scop al actualei

guvernări de la București,
București
una cam doldora de penali?
Cu câtă nesimțire Codrin
Ștefănescu, secretar adjunct
al PSD, declara public:
„Vom
numi
(miniștri
penali) pentru că putem”,
iar la numai câteva zile după
investirea guvernului strigă,
machiavelic: „Tudorele, fă
ceva că nu se mai poate!”
(Ce nu se mai poate –
guverna sau fura?) Și tot
machiavelic (dar și agramat)
râde Dragnea de Laura
Codruța Kovesi: „Să stea cât
vrea la DNA!” În timp ce
ministrul Tudorel Toader se
precipită să-și asigure colegii
din celălalt capăt al lumii
(din Japonia): „Nu voi sesiza
Inspecția Judiciară. Am
raportul privind activitatea
DNA întocmit”. Se vede și
de la Chișinău, cu ochiul
liber, cât de concertate
sunt acțiunile împotriva
independenței justiției. Și
atunci cum se face că și pe
un mal, și pe altul
Partidele
zămislesc…
monștri?
Nu sunt nici pe departe
un simpatizant al PDM,
dar votul mixt, pe malul
stâng, s-ar putea să ne
izbăvească dacă nu de
mulți oligarhi, măcar de
cozile socialiste de topor.
Ultimele reforme din vârful
piramidei guvernamentale
de la Chișinău, coroborate
cu puterea de cumpărare
și „convingere” a PDM ar
putea anihila primejdia de
a veni socialiștii la putere.
Dacă electoratul se va
lăsa amețit de basmele lui
Dodon și a „ce(io)banilor”
săi, PSRM va replica cel
puțin „epoca” PCRM. Din
această perspectivă situația
merită o tratare cu mai mult
discernământ decât prin
simple critici ziaristice sau
interpretări ale analiștilor
politici.
Dar am să las replicile
și polemica la o parte, ca
să vin cu o propunere.
Că tot suntem în anul
Centenarului Unirii, voi
aminti că de mai mulți ani
câteva bresle pare că au făcut
deja unirea. Scriitorii au fost
primii, după care i-au urmat
muzicienii – au demonstrat
acest lucru Orchestra de
muzică populară „Lăutarii”,
marele Johann Strauss
al Basarabiei – Eugeniu
Doga, numeroși interpreți
de muzică populară și

de estradă.
estradă Mai nou o
demonstrează și teatrele de
pe ambele maluri, mai multe
primării ale localităților
înfrățite etc. E timpul să o
facem mai eficient și noi,
jurnaliștii. (Câteva tentative
de duplexuri ale presei
scrise – Evenimentul zilei,
Adevărul ș. a. – au suferit
eșec.) Nu numai cu așchii de
critică, adesea superficiale și
de suprafață, la adresa celor
din vârful piramidei, dar și a
celor de la poalele piramidei
sociale.
Un
exemplu:
problema
cetățeniei
și
actelor românești pentru
românii de pe malul stâng
a devenit o afacere bănoasă
nu numai pentru „băieții
șmecheri” de la Chișinău,
dar și pentru funcționarii
unor servicii de perfectare
a actelor civile. Cei care
vor să-și redobândească
cetățenia română sau ajung
să-și schimbe pașapoartele
la termen sunt acum cel
mai des la mâna unor
escroci, care, în înțelegere
cu funcționari de pe malul
drept, au „perfectat” scheme
ce „funcționează perfectmafiotic”, jumulind cetățenii
simpli de sume grase pentru
servicii care trebuie să fie
simplificate până la gradul
care să le ia apele acestor
șmecheri. Ca să nu mai
zic de scheme ceva mai
complicate între „oameni de
afaceri” din sfere mai puțin
ortodoxe, similare celor de
pe axul Chișinău-Tiraspol.
Un grup sau centru media
comun Chișinău-București
(inclusiv centre județene) ar
fi oportun pentru a reflecta
mai corect și profund
realitățile de pe cele două
maluri, fie din perspectiva
replicării bunelor practici,
dar în egală măsură și de
luptă cu mafia politică.
Adică a deschide ochii
oamenilor simpli cine sunt
nesimțiții de la toate nivelele.
În plus acest grup sau centru
ar deveni operativ în lupta
cu propaganda rusă, care
denigrează pe multiple
canale media imaginea
numai a Chișinăului, dar
destul de obraznic și a
Bucureștiului. Cunoscători
de limba rusă, jurnaliștii
de la Chișinău ar servi de o
sursă sigură de informare
corectă privind conținutul
propagandei rusești.
Ce ziceți, dragi colegi, nu
numai de la Cotidianul.ro?
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Şeful spionajului german avertizează asupra
ambiţiilor militare ale Rusiei

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro

P

reședintele Serviciului german de Informaţii Externe (BND), Bruno
Kahl, a lansat un avertisment dur referitor la ambiţiile militare ale
Rusiei în UE. Unii analiști, precum Ben Knight de la Deutsche Welle, cred că
un asemenea alarmism convine Kremlinului.

P

reședintele BND, Bruno Kahl, și-a
exprimat cel mai ferm avertisment
cu privire la ascensiunea Rusiei. Vorbind la
Fundaţia politică Hans Seidel din Munchen,
Kahl a subliniat ambiţiile în creștere
ale Rusiei și s-a întrebat dacă actualele
capacităţi de apărare ale Uniunii Europene
sunt adecvate.
Kahl a afirmat că BND a observat o
modernizare și desfășurare „îngrijorătoare”
a trupelor rusești în timpul recentelor
manevre Zapad de-a lungul graniţei ţărilor
UE din zona baltică. „În întreaga regiune
militară din Vest, dar și în Sud și Nord,
capacitatea forţelor armate a atins noi
dimensiuni”, a spus el.

Șeful BND a subliniat că scopul
Kremlinului este să ocupe din nou un
rol de lider pe continentul european. „O
parte a acestei strategii este slăbirea UE și
diminuarea influenţei SUSA, precum și (în
special) crearea unei falii între cele două”a
spus Kahl. „Trebuie spus în mod clar: în locul
unui partener pentru securitatea europeană,
avem în Rusia un potenţial pericol. Actorul
politic mondial Rusia a revenit și va fi un
vecin incomod”.
AVERTISMENTE DRASTICE
Discursul lui Kahl poate fi considerat
o intervenţie neobișnuită din partea unui
personaj care rareori face publice analizele
sale. Șeful BND a declarat că este absolut

necesar ca serviciile secrete germane și
europene să colaboreze îndeaproape cu
omologii americani. „Ca președinte al
BND vreau să spun că această cooperare cu
agenţiile americane de informaţii constituie
o parte esenţială a puterii noastre”, a spus
Kahl, subliniind că Statele Unite sunt
singura naţiune cu trupe staţionare în cele
mai critice frontiere geopolitice din lume:
Europa de Est, Golful Persic și Asia de Est.
Întrebarea pe care NATO și comunitatea
internaţională trebuie să o pună este
„dacă propriile capacităţi de apărare și de
armament sunt suficiente”, a adăugat Kahl.
Statele Unite au „10 portavioane care pot
fi trimise în zonele internaţionale de conflict
în cel mai scurt timp”. SUA au, de asemenea,
34.000 de soldaţi staţionaţi în Germania,
fapt care „arată cât de strânsă este legătura
de securitate dintre Berlin și Washington”,
a subliniat el. „Numai împreună cu Statele
Unite, Europa va reuși în următorii câţiva
ani să ofere o contrapondere credibilă Rusiei
pe flancul estic al Europei”.
Sebastian
Schulte,
corespondentul
german pentru revista militară Jane’s
Defense Weekly, a declarat că discursul
și comentariile lui Kahl sunt „realiste,
pragmatice și în concordanţă cu analizele
altor observatori”. „Nu vorbim suficient de
mult în spaţiul public despre comportamentul
Rusiei faţă de Occident, Europa și ţările din
Europa de Est, în special”, a spus Schulte.
„Există un război cu intensitate redusă, care
se desfășoară între forţele sprijinite de Rusia
și Ucraina, iar lipsa unei analize publice care
depășește simpla raportare a evenimentelor
este uluitoare”.
„TERMENI ALARMIȘTI”
Mark Galeotti, cercetător principal
și șef al Centrului pentru Securitate
Europeană din cadrul Institutului de Relaţii
Internaţionale din Praga, consideră că

unele dintre observaţiile lui Kahl ar putea
fi adevărate, dar mesajul a fost „încadrat în
termeni alarmiști”.
„Este adevărat că Rusia este mult mai
aservită și mai agresivă și încearcă să
neutralizeze în esenţă Europa? Da, e corect”,
a spus Galeotti. „Dar trebuie să recunosc
că am fost surprins de accentul pus pe
dimensiunea militară și implicarea Rusiei
ca o ameninţare militară directă, pentru că
această afirmaţie este inexactă”.
Galeotti a subliniat că, deși Kremlinul își
intensifică forţele armate, Rusia încă mai are
un drum lung de parcurs până când ar putea
ajunge NATO din urmă. „Cel puţin jumătate
din armata rusă nu este încă modernizată
corespunzător”, a declarat el. „Și, mai mult,
dacă te uiţi la ţările europene ale NATO,
fără să iei în considerare SUA și Canada,
acestea au mai multe trupe de sol decât
Rusia”. Galeotti a subliniat, de asemenea, că
Rusia și-a redus bugetul de apărare cu 7%
în ultimul an și că uriașa ţară dispune de o
economie mai slabă decât cea a Germaniei.
În opinia lui Galeotti, Rusia poate
mobiliza în mod realist aproximativ 50.000
de soldaţi în orice moment. „aceasta nu este
Armata Roșie sovietică”, a spus el. „Aceasta
nu este o forţă care ar putea să dea năvală
în Europa de Vest, să atace NATO și să se
aștepte să câștige”.
Galeotti mai afirmă că ar exista o anumită
ironie faţă de astfel de luări de poziţie
din partea unor persoane cu autoritate
ca Bruno Kahl. „Când vorbesc cu oamenii
pe care îi cunosc în Armata rusă, observ
un soi de exasperare cu privire la modul în
care Occidentul se alarmează în legătură cu
intenţiile și capacitatea Rusiei”, a spus el.
„Dar există și un grad de satisfacţie, deoarece
cu cât este considerată mai mult ca mare
putere cu aceste capacităţi fenomenale, cu
atât Rusia devine mai puternică. Ceea ce nu
poate decât să convingă Moscova”.

Ce aduce Noul Drum al Mătăsii?
C

hina vrea să se apropie
de Europa. Proiectul
mamut Noul Drum al Mătăsii
reflectă ambiţiile economice
și geopolitice ale Beijingului:
un pericol sau o șansă pentru
economia germană? O întrebare
căreia îi caută răspuns Anja
Steinbuch, Jurgen Hoffmann pe
Deutsche Welle.

Ș

osele și șine de mii de
kilometri între Asia și
Europa, porturi și aeroporturi,
uzine electrice, gazoducte și
centre de logistică în Pakistan
și Polonia: China vrea să
investească 900 de miliarde de
dolari în Noul Drum al Mătăsii.
O nouă infrastructură urmează să
conecteze ţările asiatice, africane
și europene care se află între
China și „lumea veche”. Proiectul
mamut, care poartă și numele
„One Belt, One Road”, promovat
de liderul chinez Xi Jinping încă
din 2013, s-a concretizat între
timp. E cel mai mare program de
dezvoltare la nivel mondial după
planul Marshall, prin care Statele
Unite au sprijinit reconstrucţia
Europei de Vest după cel de-Al
doilea Război Mondial.
Proiectul nu e o reînviere
romantică a uneia dintre cele mai
vechi rute comerciale din lume,
Drumul Mătăsii, ci o expresie a
Chinei, care ar putea depăși SUA
în topul celor mai mari puteri

economice. Fostul ambasador
al Tunisiei în China, Mohamed
Sahbi Basly, care reprezintă în
prezent ţările mediteraneene
în cadrul World Peace and
Diplomacy
Organization
(WPDO), vede în acest proiect
„un mesaj încurajator al Chinei în
direcţia Europei de a colabora pe
viitor mai strâns și mai bine”.
Pentru economia bătrânului
continent,
proiectul
chinez
prezintă însă deopotrivă riscuri și
noi șanse. Optimiștii speră ca Noul
Drum al Mătăsii să-i determine pe
chinezi să se adapteze, pas cu pas,
la regulile și legile occidentale.
FRICA DE CHINA
Scepticii cred, dimpotrivă,
că proiectul va duce la o
globalizare de tip chinez: fără
un cadru concret, fără respect
pentru standardele ecologice și
sociale, fără licitaţii publice. Ei
consideră că declaraţiile chineze
despre angajamentul pentru
comerţul liber și împotriva
protecţionismului nu sunt decât
vorbe goale. Ministrul german
de externe, Sigmar Gabriel, face
parte din tabăra optimiștilor,
considerând că Beijingul ar putea
să umple golul care s-ar deschide
în cazul unei retrageri americane
din comerţul liber. „Noul Drum al
Mătăsii arată că acolo (în China)
se gândește și se acţionează pe
termen lung”, a spus Gabriel.
Ministrul german al economiei,

Brigitte Zypries, a subliniat că
acest proiect epocal trebuie să se
dezvolte „pe baza unui parteneriat
real, a folosului reciproc și a
condiţiilor de competiţie similare”.
În plus, trebuie să fie incluse cât
mai multe ţări: „E nevoie de un
demers multilateral nu de proiecte
izolate”.
Dar cât de realiste sunt
aceste așteptări? Jorg Wuttke,
reprezentantul- șef al concernului
german BASF în China, e sceptic
și amintește de sistemele politice
problematice ale mai multor
state de-a lungul Noului Drum al
Mătăsii. În plus, există diferenţe
foarte mari, de la infrastructurile
acestor ţări până la lăţimea șinelor
și la tensiunea electrică.
MARILE SPERANŢE
Printre susţinătorii proiectului
chinez se numără, în schimb, Garth
Richie, membru al conducerii
Deutsche Bank. În opinia sa,
dezvoltarea infrastructurii dintre
Asia și Europa reprezintă „o mare
șansă pentru cetăţenii și pentru
economiile naţionale din China și
Europa”.
În China, proiectul ajută
la
reducerea
capacităţilor
excedentare din domeniile de
construcţie, oţel și transporturi.
În plus, cele trei miliarde acordate
precum credite avantajoase prin
intermediul unor fonduri sunt
binevenite pentru a reduce uriașul
excedent valutar al Chinei.

Pentru economia europeană,
europeană
construcţia Noului Drum al
Mătăsii s-ar putea dovedi a fi
benefică cel târziu în următoarea
perioadă în care conjunctura
economică e slabă. Cele mai bune
șanse le vor avea furnizorii de
echipament special și cei care oferă
servicii în domeniul planificării de
proiecte, consideră Thomas Eder
de la Mercator Institute for China
Studies din Berlin: în special în
energie, logistică, tehnologie
feroviară și dezvoltare de porturi.
Multe companii care se potrivesc
cu acest profil sunt în Germania.
DIFERENŢE CULTURALE
Când vor fi finalizate coridoarele
comerciale între China și Occident,
firmele germane și întreprinderile
mijlocii vor profita, probabil,
cel mai mult. „Mulţi directori de
companii trebuie să treacă peste
frica lor de China”, a subliniat
Helmut Naujoks, președintele
secţiei germane a World Peace
and Diplomacy Organization
(WPDO).

„Sigur
Sigur că în China avem de a
face cu o altă cultură, dar eu o văd
ca pe o cultură deschisă și plină
de încredere”, spune Naujoks.
El se întâlnește până la 20 de ori
pe an în China cu investitori
care vor să coopereze cu firme
germane. Acestora din urmă le
recomandă să creeze contacte
cât mai bune – și să dea dovadă
de răbdare: „Întâi vine prietenia,
apoi afacerea. Sau, în termeni
economici: sustenabilitatea creează
prosperitate”.
Reprezentanţii
Chinei
își
prezintă ideile și în alte ţări
europene. Naujoks dă exemplul
portului din orașul spaniol
Valencia, care atrage multe firme
chineze. Beijingul își dorește să-l
extindă și să creeze acolo o zonă
de comerţ liber. „Noul Drum al
Mătăsii poate avea beneficii pentru
toate părţile implicate”, crede
avocatul Naujoks. „Dacă firmele
germane dau dovadă de curaj,
producţia și comerţul vor crește în
ambele părţi. Vor fi create mii de
locuri de muncă noi”.
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Petrolul, pregătiri şi noi teste utile…

Foto: fcpetrolul.ro

Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro

Petrolul, în imagine, de „A”, pe gazon, încă de „C”…

C

u obiectivul promovării,
FC Petrolul Ploiești (lider
în Seria 3, Liga 3, a fotbalului
românesc), cu pregătirile noului
sezon competiţional declanșate
la Ploiești (10.I.2018) și după
un prim stagiu centralizat
(22.I-2.II.2018,
Cheile
Grădiștei – Brașov), se află în
plină desfășurare, în aceleași
condiţii optime, în cel de al

doilea stagiu de pregătire
(6-17.II.2018, Centrul Naţional
de Fotbal Buftea). În paralel
cu intensele antrenamente,
preponderent fizice și tehnicotactice, după primele trei teste
(12-1 cu Steagul Roșu Brașov,
2-1 cu Olimpia Cetate Râșnov,
5-0 cu AS SR Brașov), Petrolul a
efectuat recent alte două, cu grad
mai ridicat de dificultate…

* FC Petrolul Ploiești – Unirea
Slobozia 3-2 (2-1)
La Buftea (7.II.2018, teren cu
gazon artificial), echipa „Lupilor
Galbeni” a primit replica
unui adversar de același nivel
competiţional (Liga 3, Seria 2,
locul 4 din 14 echipe) într-un
joc aprig disputat, condus de
reputatul arbitru internaţional,
bucureșteanul Radu Petrescu.

Marcatori:
Apostol
(15,
autogol), Păun (19), Ciocâlteu
(85, penalti) / Răduca (34,
penalti), Toma (71, penalti).
Petrolul (antrenor Romulus
Ciobanu), în prima repriză:
Avram – Antoche, Ichim, Olaru
– Saim Tudor, Chindriș, Andor,
Velisar – N. Popescu, Arnăutu,
Păun, iar după pauză: Bolboașă –
Prunescu, Frâncu, Ţicu – Catană,
Ene, Niţescu, Bratu (71 Velisar) –
Lambru, Cârjan, Ciocâlteu.
* FC Argeș Pitești – FC
Petrolul Ploiești 0-0
Joc de pregătire, între două
echipe de tradiţie, multiple
Campioane ale României…
Joc test important (10.II.2018,
Complexul Sportiv „Nicolae
Dobrin” din Trivale – Pitești,
Teren 3 – gazon natural), primul
pentru Petrolul în acest sezon pe
teren cu iarbă, dar dificil…, de
mare angajament, în care Petrolul
a întâlnit în deplasare o formaţie,
momentan superioară – FC
Argeș (antrenor – internaţional
Emil Săndoi), activând cu succes

Indoor Team Ploieşti, tenis de masă,
Campioana Prahovei
O

ramură de sport – tenisul
de masă, cu o admirabilă
tradiţie, graţie unui „sufletist
polisportiv” – George Iancu –
președintele Asociaţiei Judeţene
de Tenis de Masă Prahova și a
colegilor săi oficiali, continuă o
muncă fructuoasă și nu de mult
a încheiat cu succes disputa
seniorilor din minunatul nostru
judeţ, pentru ierarhia pe echipe
a Prahovei.
Onorantul
titlu
de
Campioană a Prahovei a revenit
echipei Indoor Team Ploiești
(George Iancu, Sorin Popescu,
Florin Bruchiu, în componenţă),
pe „podiumul” competiţional
situându-se echipele Amicii
Ploiești (Mircea Sorescu, Ionuţ
Voicu) și „Plecaţi De’acasă”
Ploiești
(Marian
Bogdan,
Liviu Babus, Bogdan Vișan,
Marius Bivolaru), iar pe locurile
următoare formaţiile, The
Young Rebels Băicoi (Răzvan

Bozga, Robert Frăţilă), TT
Friends Ploiești (Florin Radu,
Fabian Ioniţă, Dragoș Puiu), Ro

Pe scurt...

VOLEI
Divizia A 1 (m)
* Unirea Dej–Tricolorul
Nicu Andrei) și Clubul Sportiv LMV Ploiești 2-3.
Orășenesc Vălenii de Munte
* Știinţa Explorări Baia
(Constantin Iorgoiu, Darius
Mare – Tricolorul LMV
Corbu).
Ploiești 0-3
* CS U Cluj Napoca –
Tricolorul LMV Ploiești 0-3.
HANDBAL
Divizia A (f)
*HC Activ CSO Plopeni–
Știinţa Bacău 35-33

Premianţi ai Prahovei, la tenis de masă.
Foto: Marian BOGDAN - Ploieşti
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Army Băicoi (Lucian Bozga,
Viorel Manta), Șoimii Dinamo
Ploiești (Constantin Negulescu,
Valeriu Tudor, Horia Niţescu,

în Liga 2-a, a fotbalului naţional
(Locul 7, din 20 de echipe)…
Petrolul: Bolboașă – Antoche,
Ichim (60 Frâncu), Olaru –
Saim Tudor, Chindriș, Andor
(53 Ene), Velisar (33 Ţicu) – N.
Popescu (60 Ciocâlteu), Arnăutu
(73 Cârjan), Păun (75 Ella-Ella,
90+1.
La „Lupii Galbeni” a evoluat și
mijlocașul francez U21 – Johan
Ella-Ella de la formaţia Petro
Eisden Fost – Belgia, în doar o
testare…
•
Ieri
(14.II.2018,
după
închiderea
ediţiei
săptămânalului
Ploieștii),
la Buftea într-un alt test
important, Petrolul a întâlnit
Chindia Târgoviște, puternică
formaţie (locul 3, Liga 2) din
eșalonul doi naţional.
• Apoi, în zilele următoare,
FC Petrolul Ploiești va întâlni
în noi jocuri-test formaţiile de
același eșalon – CSU 2 Craiova
(pe 17.II.2018) și Progresul
Spartac București (21.II.2018),
locaţiile și orele disputelor
nefiind încă definitivate.

BASCHET
Liga 1 (m )
* CSM Ploiești–CS Cuza
Sport Brăila 105-106 (19-21,
26-19, 22-20, 18-25, 9-9, 1112) !!! Coșgheterul jocului,
antrenorul jucător al echipei
ploieștene Cătălin Burlacu cu
50p (4x3)…

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

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

